
 
جه البديل  التو  

 الترشيحات التأهيلية للمجلس التنسيقي االعلى 
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 58 االسم  الجناح  المهنة  المؤهل  تاريخ الترشيح 

 
 

5/9/2021 
11:19 

 Nadine Almawri 1 جناح االدارة والعقود  ادارة عامة  دكتوراه

5/9/2021 
12:19 

 Diplomacy & oil gas ماجستير
marketing 

 2 إسماعيل النعمان جناح االدارة والعقود 

5/9/2021 
19:51 

ثانويه 
 عامه

 3 سليمان عبده احمد معمري  جناح الهيكل المجتمعي معالج وراقي 

5/9/2021 
19:55 

 4 عابدة محمد يحيى خضر  جناح الهيكل المجتمعي بك/تربية.  تاريخ بكلوريوس 

5/9/2021 
20:01 

 Sulaiman Abdullah Ali Shamsan 5 جناح المبادئ واالسس  محاسبه  بكلوريوس 

5/9/2021 
20:15 

 6 صالح علي الخضرالهياشي  جناح الهيكل المجتمعي اداب  بكلوريوس 

5/9/2021 
20:45 

بكلوريوس,  
ثانويه 
 عامه

الهيكل المجتمعي جناح ادارة اعمال   7 عمار حميد منصور ابوغانم 

5/9/2021 
21:03 

تعليم ذاتي,  
ثانويه 
 عامه

 8 عبدالرحمن علي صالح أبوحليقة  جناح الهيكل المجتمعي فني تخدير 

5/9/2021 
21:34 

 9 عبدالسالم حسن علي منصور  مفتوح هندسة اتصاالت  بكلوريوس 

5/9/2021 
21:39 

ماجستير,  
 بكلوريوس 

لغه انجليزيه /إدارة اعمال  
 دوليه 

 10 بغداد محمد علي يحي الريمي  مفتوح

5/9/2021 
21:58 

 11 عدنان قايد سيف علي جناح االدارة والعقود  محاسبة  بكلوريوس 

5/9/2021 
23:03 

 12 محمد علي حمود الصغير  مفتوح علوم سياسية  بكلوريوس 

5/9/2021 
23:07 

ثانويه 
 عامه

دعايه والتسويق ولغةعربية     13 محمد عبدالمجيدالشميري  جناح االدارة والعقود  

6/9/2021 
0:09 

ابيولوجي  بكلوريوس   14 صادق صالح قاسم  جناح االدارة والعقود  

6/9/2021 
8:54 

 15 احمد صالح قطران  مفتوح شريعة  دكتوراه
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6/9/2021 
9:03 

 Special Education and دكتوراه
Rehabilitation Science 

 Abdulraqeb Abdulwahab Rageh 16 جناح االدارة والعقود 

6/9/2021 
9:05 

 Mawanah23@gmail.com 17 جناح الهيكل المجتمعي انجليزي آداب  بكلوريوس 

6/9/2021 
11:13 

 Ali alsabahi 18 جناح المبادئ واالسس  اعالم دكتوراه

6/9/2021 
14:00 

االداره البيئيه االمنه   علوم دكتوراه
 والتنميه المستدامه 

-DR Matouk Hassan Saleh AL مفتوح
Rainee دكت 

19 

6/9/2021 
14:03 

 Salah abdualkareem ahmed alsyani 20 جناح الهيكل المجتمعي Medicine cardiologist ماجستير

6/9/2021 
14:55 

 Hesham Mansoor Albrak 21 جناح المبادئ واالسس  طب اسنان  بكلوريوس 

6/9/2021 
15:14 

ثانويه 
 عامه

 Mohammad hsshin 22 جناح االدارة والعقود  علمي

6/9/2021 
15:37 

 23 جمال العامري  جناح الهيكل المجتمعي دراسات اسالمية  بكلوريوس 

6/9/2021 
17:27 

 24 فارس احمد حسين العياني جناح االدارة والعقود  كلية الزراعة والطب البيطري  بكلوريوس 

6/9/2021 
18:03 

 25 علي عبدهللا علي سرحان  مفتوح تقنية معلومات  بكلوريوس 

6/9/2021 
20:05 

 Amr Ali Mohammed 26 جناح االدارة والعقود  علوم سياسية  بكلوريوس 

7/9/2021 
0:20 

 Sameer saleh Ahmed Ali 27 جناح الهيكل المجتمعي اداره اعمال  بكلوريوس 

7/9/2021 
15:53 

 28 ناجي  الغادر عبدربه الحداد  مفتوح مختبرات بكلوريوس 

7/9/2021 
19:20 

 29 عبد هللا قايد غالب  جناح االدارة والعقود  رياده االعمال  دكتوراه

8/9/2021 
0:12 

 30 منتظر محمد محسن  جناح الهيكل المجتمعي محاسبة  بكلوريوس 

9/9/2021 
5:57 

 31 عبدهللا الوهبي جناح الهيكل المجتمعي اداره ماجستير

9/9/2021 
19:01 

 32 محمد يحيى عمر المزجاجي  جناح المبادئ واالسس  طب أسنان  بكلوريوس 
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11/9/2021 
1:40 

 33 هيثم ثابت يحي الخضمي  مفتوح ادارة اعمال  بكلوريوس 

12/9/2021 
23:14 

قسم  -كليه العلوم االدارية  بكلوريوس 
 المحاسبة 

 34 نايف احمد يسلم الكعير  جناح االدارة والعقود 

12/9/2021 
23:23 

 35 نصر قايد محمد الجرامي  جناح االدارة والعقود  ادارة اعمال  بكلوريوس 

12/9/2021 
23:55 

 36 عادل عبدهللا ناجي حسين بلحاج  جناح الهيكل المجتمعي الصحة النفسية  ماجستير

13/9/2021 
0:08 

 37 مروان محمد قايد الحيدري  جناح الهيكل المجتمعي علوم اداريه وماليه  بكلوريوس 

13/9/2021 
0:16 

 38 يحيى عبد هللا ناجي مقبل  جناح المبادئ واالسس  علوم سياسية وعالقات دواية  بكلوريوس 

13/9/2021 
2:08 

 39 سعيد جمال سالم العمودي  جناح الهيكل المجتمعي انجليزي بكلوريوس 

13/9/2021 
3:23 

 40 طارق علي عبدالرزاق احمد الهياجم جناح الهيكل المجتمعي حقوق  بكلوريوس 

13/9/2021 
6:52 

 41 عبدالصمد عبدهللا احمد عبدالعزيز القاضي جناح المبادئ واالسس  صحافة  بكلوريوس 

9/13/2021 
8:44 

 42 صالح علي عبدهللا المقبلي  جناح المبادئ واالسس  علوم حياة  بكلوريوس 

9/13/2021 
10:12 

ل المجتمعيجناح الهيك طب أسنان  بكلوريوس   43 عبدهللا حسن محمد عفيف  

9/13/2021 
11:17 

 44 محمد عبدهللا مبارك مفتاح  جناح المبادئ واالسس  مالية مصرفية  بكلوريوس 

9/13/2021 
13:30 

ثانويه 
 عامه

دبلوم مساحه وطرقات +   
 خبره عسكريه 

 45 محمد عبد انعم محمد  جناح المبادئ واالسس 

9/13/2021 
14:33 

 46 محمد هاشم هادي مليخ جناح الهيكل المجتمعي عام تعليم ذاتي 

9/13/2021 
15:02 

 47 منصور محمد محمد مطير  جناح الهيكل المجتمعي آداب وعلوم انسانيه)مخرج ) بكلوريوس 

9/13/2021 
15:52 

 48 ريان امين قائد جناح االدارة والعقود  صيدلة  بكلوريوس 

9/13/2021 
17:24 

 49 حمود خالد حمود الصوفي  جناح االدارة والعقود  صيدله  بكلوريوس 

9/13/2021 
20:33 

س علم نف بكلوريوس   50 محمدسالم احمدالشكليه  جناح الهيكل المجتمعي 
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9/13/2021 
22:22 

 51 عمار محمد علي النهام جناح المبادئ واالسس  اقتصاد  دكتوراه

9/14/2021 
1:10 

 52 صالح عبدهللا محسن لحول  جناح الهيكل المجتمعي علوم بيئة بكلوريوس 

9/14/2021 
7:50 

 53 لؤي محمد حمود عبدهللا مفتوح قانون بكلوريوس 

9/14/2021 
9:34 

 54 فؤاد الفرحاني  جناح الهيكل المجتمعي كيمياء صناعية ماجستير

9/14/2021 
10:59 

 55 عبدهللا شايف مخارش  جناح االدارة والعقود  اداره أعمال  بكلوريوس 

9/14/2021 
11:37 

 56 فارس أحمد سالم دخن  جناح الهيكل المجتمعي بكالوريوس علوم احياء بكلوريوس 

9/14/2021 
18:43 

ثانويه 
 عامه

تماعيةجعالقات ا   57 عبدالرحيم الحصمه  جناح االدارة والعقود  

9/14/2021 
21:23 

 58 أمينة عبد هللا صالح الثابتي مفتوح مساعدة طبيب عام  بكلوريوس, 

 


