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 ت

 
 اسم التدرٌسً

 
 التارٌخ

 
 اسم الطالب

 
 مكان المناقشة

 م.م. هاشم علً عبد االمٌر  .1
 د. حٌدر كاظم حسٌن

 اسراء سعدون مجٌد   -0 4/ 32
 حسٌن راهً عبد الرزاق   -7
 زهراء نجم عبد الكاظم  -3
 سعود جبارمروة  -4
 مروى صالح جاسم - 5
 علً سعد  -6
 عبد هللا حدٌد -2
 

 
فرع االحٌاء 

 المجهرٌة

 د. باقر عبٌس سلطان  .3
 د. ضٌاء جابر

 امٌر مالك كاظم -0 =
 انوار فؤاد كاظم  -7
 رٌام علً عطشان  -3
 زهراء عدنان كاظم  -4
 سارة نوماس احمد -5
 سجا نضٌر رسول  -6
 محمد احمد عباس  -2
 اسالم موسى -2

 
مكتب المعاون 

 االداري

 د. أسعد عبد الحمزة الجنابً  .2
 د. وجدي عباس الفتالوي

 امٌر غانم كرٌم -0 =
 تبارك حسٌن عٌدان -7
 زهراء صاحب طالب  -3
 زٌنب حسٌن ابراهٌم  -4
 فاطمة عالء كرٌم  -5
 كرار علً عكٌلً  -6
 منى رائد عبد علً  -2
 

 
 فرع االمراض

 مهوسد. احمد جمعة   .4
 د. جاسم عبد الحسن المٌالً

 

 تقى فالح حسن -0 =
 جعفر توفٌق صادق  -7
 زهراء ماجد خورشٌد -3
 مرٌم عباس عبدالحسٌن -4
 معٌن ٌاسٌن جزال  -5
 منار حٌدر جاسم  -6
 زهراء صالح حسن -2
 جمال حسام -2

 
 فرع الفسلجة

 د. ابتهال جٌاد  .5
 د. رائد طالب الكرعاوي

 حور العٌن هادي  -0 =
 دعاء عبد الرسول غنً  -7
 هبة عدنان مرزة  -3
 رغد مازن عبد الستار  -4
 زهراء عباس حسٌن -5
 علً جعفر رزاق  -6
 محمد علً شفٌق  -2

 
 فرع االمراض



 د. حمزة جاسم محمد  .6
 د. منتظر عٌسى الخرسان 

 

 زهراء عبد الحسن -0 =
 شمس جعفر راضً  -7
 علً عبد الجلٌل  -3
 محمود طالب عرٌان  -4
 مرٌم علً كرٌم  -5
 مالذ علً غازي -6
 زٌنة نضال وهاب -2
 

 
فرع الكٌمٌاء 

 الحٌاتٌة

 د. زٌنب جابر هادي  .7
 د. باسمة شمخً الغزالً

 

 مصطفى ستار جباري  -0 =
 اصٌل غزوان محمود -7
 زهراء نوفل عبد علً  -3
 زٌنب جاسم محمد -4
 غدٌر حسٌن علً  -5
 مصطفى عالء طالب  -6
 منتظر موفق مهدي  -2
 فاطمة كرٌم  -2
 

 
فرع االحٌاء 

 المجهرٌة

 د. سندس نصٌف عبد  .8
 د. بتول عبد الواحد

 انمار محسن هادي  -0 =
 اٌالف مصطفى عبد العباس  -7
 زهراء عبد الرزاق منعم  -3
 علٌاء شهٌد ابو جاسم -4
 نور انوار عبد االمٌر  -5
 غدٌر محمد جبر  -6
 زٌنة حسن   -2
 رسل عبد الرضا -2
 

 
= 

  شٌماء عبد اللطٌف الفضلد.   .9
 د. أمٌر تقً زٌنً

 امال سامً محمد  -0 =
 بتول مٌثم حمٌد -7
 زهراء محمد عبد الحسٌن  -3
 علً علً كطوف  -4
 مٌنا محمد علً  -5
 ٌزن عقٌل كرٌم  -6
 عباس ماجد خورشٌد -2
 

 
 فرع طب المجتمع

 د. رنا فاضل عبٌد   .11
 د. جاسم محمد هاشم

 زٌنب فاضل محمد -0 =
 سارة حٌدر حمزة  -7
 عبد الحسٌن ادرٌس  -3
 مهاد علً شاكر  -4
 مً منذر عباس  -5
 نبأ علً اسماعٌل  -6
 هبه عامر علً  -2
 

 
 فرع الجراحة

 د. انوار مدلول عطٌوي  .11
 د. حسٌن جاسم الخطٌب

 آٌات كاظم شنٌن  -0 =
 أصالة طاهر كمر  -7
 رضا عزٌز ناجً  -3

 
فرع الكٌمٌاء 

 الحٌاتٌة



 زٌنب حٌدر سالم  -4
 سجاد رحٌم فضل  -5
 فاطمة عبد الجلٌل  -6
 فرح عبد االمٌر عبد الحمزة  -2
 هبة عبد االله -2

 م.م. رنا طالب النفاخ  .13
 د. رٌاض العٌساوي

 حٌدر احمد حمود  -0 =
 رسل صالح مهدي  -7
 اٌمن عامر عبد -3
 غدٌر محمد علً  -4
 فاطمة فالح عبد الحمٌد -5
 محمد عبد مسلم حمزة  -6
 علً محمد حسٌن -2
 اطٌاب عبد الحسٌن -2

 
فرع االدوٌة 
 والعالجٌات

 د. علً اسماعٌل   .12
 د. اٌمن عبد العظٌم البكاء

 حٌدر ملك عطٌة  -0 =
 زهراء عبد الرحٌم كاطع  -7
 علً حمودي بدٌوي  -3
 فاطمة حسنً نعمة  -4
 فرقان صاحب توٌه  -5
 محمد علً زٌد  -6
 مرج عبد الكرٌم  -2
 نور الهدى عماد -2
 

 
 فرع الفسلجة

 

 د. كفاح جبار شاكر   .14
 د. حٌدر نجم التمٌمً 

 حسنٌن عالء عبد العزٌز  -0 =
 غرام صالح جواد  -7
 غفران رائد عبد االمٌر  -3
 فاطمة مسلم مهدي  -4
 فرح سعد رسول  -5
 محمد رحٌم حسٌن  -6
 سارة سعد عجٌل  -2
 

 
 مجلس الكلٌة

 د. عالٌة عٌسى بشبوش   .15
 د. فارس محمد الحارس

 

 امٌر محمد ٌاسٌن  -0 =
 حسن عباس صادق  -7
 زٌنب حٌدر عبد الزهرة  -3
 سارة عادل غاٌب  -4
 غادة كرٌم جرٌنخ  -5
 آٌات حمزة ٌوسف -6
 نبأ حمٌد -2

 
فرع االحٌاء 

 المجهرٌة

 . سمٌة نجم عبدعلًم.م  .16
 د. رحمان عكاب الجنابً

 جعفر جٌاد عباس  -0 =
 زمان كرٌم حمد  -7
 سرور حٌدر كاظم -3
 مرٌم عبد الرزاق  -4
 سهى حسن -5
 حسن سلطان  -6
 مصطفى رعد -2
 

 
 فرع الجراحة



 د. مروج لؤي حمٌد  .17
 د. زٌد ٌوسف شكر

 

 المرتضى كرٌم عباس  -0 =
 سرى ضٌاء عبد الرزاق  -7
 ضً فؤاد مسلم  -3
 مصطفى محمد صاحب  -4
 هدى امٌر حسن  -5
 حٌدر محمد حسٌن  -6
 دعاء قاسم حسٌن -2

 
فرع االدوٌة 
 والعالجٌات

 محمود مهديد.   .18
 د. عرفات حسٌن الدجٌلً

 باقر محمد علً عبد المحسن  -0 =
 رسل عبد المحسن ٌاسر  -7
 علٌاء علً جواد حسٌن  -3
 فاطمة حسن عباس  -4
 نهى كرٌم عبد العباس  -5
 نور باقر علً  -6
 هدى خالد علً  -2
 حسٌن عبد االمٌر  -2
 

 
 فرع االمراض

 د. زهراء عبد العال  .19
 د. وسام علً الالمً

 

 ارشد نجم جابر -0 =
 ظفر حسن جاسم  -7
 عذراء حسٌن علً  -3
 مرتضى فالح حسن  -4
 نور قاسم مالك  -5
 هدى عدنان علً  -6
 منذرتقى رسول  -2

 
 فرع الفسلجة

 د. حبٌب شهٌب  .31
 د. حٌدر العذاري 

 احمد هشام وفً -0 =
 صفا رضا عباس  -7
 ضً باسم عبد الحسن  -3
 محمد حسن حلو  -4
 هالة سامح عبد الجبار  -5
 الزهراء عالء الدٌن  -6
 احمد صباح -2

 
غرفة برنامج 

PPDP 

 

 -مالحظة :

  ظهراً  07:11صباحاً وتنتهً الساعة  0:11تبدا المناقشات فً الساعة 

 ( بواقع تدرٌسً من المرحلة  7كل لجنة من المناقشٌن تتكون من ) وتدرٌسً من  الثالثةمن التدرٌسٌٌن

 االسادسةالمرحلة 

 

 أ.م. د. حبٌب شهٌب 

 PPDPمدٌر برنامج 

 


