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 ت

 
 اسم التدرٌسً

 
 التارٌخ

 
 اسم الطالب

 
 مكان المناقشة

 د. صالح مهدي مصطفى  .1
 حٌدر محمود الطالقانًد. 

 

77/4 
 فرقان صالح جواد -1
 حٌدر عبد المحسن هاشم -2
 مصطفى حٌدر رضا -3
 ادٌان حسن نجم -4
 ابراهٌمحسن هادي  -5
 فؤاد صبٌح جدوع -6
 زٌن العابدٌن عبود وحٌد -7
 محمد اسماعٌل خلٌل -8

 
 

 فرع االنسجة

 م.م. سهام محمود  .2
 د. علٌاء عبود 

 
= 

 اٌمان حٌدر حٌاوي -1
 ٌاسر رحٌم مهدي -2
 مسره جواد كاظم -3
 محمد نجاح عبد الجلٌل -4
 احمد حسن هادي  -5
 اسراء محسن -6
 حٌدر رزاق وهاب -7
 محمد اثٌر جابر -8

 

 
 فرع االنسجة

 د. آمال منٌر مبارك   .3
 هضاب جوادد. 

 
= 

 مرتضى حٌدر خضٌر -1
 صدر الدٌن اكرم شرٌف  -2
 زٌنب لٌث صالح -3
 بنٌن مهدي طاهر -4
 احمد علً سودي -5
 رقٌة عباس لفتة  -6
 علً هٌكل محمد -7
 منقذ لؤي مهدي  -8

 

 
غرفة برنامج 

PPDP 

 احمد محمد حسن المظفر د.   .4
 د. اٌمان جبار 

 
= 

 سجى سعٌد عبد عمران -1
 علًافراح ٌوسف  -2
 هدٌل جعفر محسون -3
 هدى اركان شهٌد -4
 ٌوسف سهٌل حمٌد -5
 هدٌل غالب  -6
 حسٌن علً حسن -7
 علً مجٌد محمد علً احمد -8

 

 
فرع االدوٌة 
 والعالجٌات

 د. حسنات عبد الرزاق   .5
 د. ندى رضا الحارس

 
= 

 زهراء مهدي عبد الحسٌن -1
 سارة محمد هادي -2
 حسنٌن احمد محمد صالح -3
 فاطمة علً عبود -4
 فاطمة عباس  -5
 فرح عبد الكاظم  -6
 محمد غالب -7
 فرح حٌدر عبد االمٌر -8

 
فرع الكٌمٌاء 

 الحٌاتٌة



 د. فؤاد شرٌف دلٌخ   .6
 د. هاشم طالب العمٌدي

 
= 

 احمد صافً حاكم -1
 محمد جواد فاضل  -2
 رقٌة مٌثم لفتة -3
 فاطمة ضٌاء كاظم -4
 فاطمة نجاح هادي -5
 ضً كاطع  -6
 غدٌر خلٌل -7
 ثناء عبد العظٌم -8

 

 
 فرع الجراحة

 اسماعٌلد. جواد محمد   .7
 د. عمار سعٌد رشٌد

 
= 

 مرٌم سامر مكً محمد -1
 بنٌن علً عبد العال سكر -2
 زٌنب مجٌد مهدي -3
 مصطفى عبد االمٌر  -4
 منتظر حمودي كاظم -5
 محمد الباقر عباس  -6
 هللااحمد حسن عبد  -7
 حسٌن احمد -8

 
فرع الكٌمٌاء 

 الحٌاتٌة

 د. سالم جاسم   .8
 د. نجاة مطر عرٌبً

 
= 

 مؤمل ستار جباري -1
 سالمٌاسر عمار  -2
 نور الهدى عقٌل  -3
 شمس غنً -4
 شهد محمد ناظم  -5
 شٌماء كرٌم -6
 مصطفى محمد حسن -7

 
 فرع طب المجتمع

 د. آمنة عبد الباقً   .9
 رضًاد. حٌدر مهدي الع

 
= 

 سجاد محسن علٌوي -1
 اسراء ٌحٌى جواد -2
 اسرار علً كاظم -3
 فرقان سامً محمد -4
 جعفر مصطفى حسٌن -5
 مرٌم محمد راضً  -6
 علً رائد جواد -7
 هاللباقر كرار  -8

 
 فرع الفسلجة

 بنان عادل محمد امٌند.   .11
 د. مرٌم جبار غازي

 
= 

 حسٌن عبد الرزاق كامل  -1
 جعفر احسان عبد الرحٌم -2
 علً كرٌم خلف -3
 زهراء هادي صاحب  -4
 زهراء خالد جلٌل  -5
 علً حسٌن حبٌب  -6
 سرى فخري -7
 لطفً اٌاد شاكر -8

 

 
 فرع االمراض

 د. منى عبد الرضا رشٌد   .11
 د. حسٌن عزٌز الغزي

 
 
 
 
 
 
 

 
= 

 زٌنب امٌن عبد الجلٌل  -1
 سجاد نجاح كاظم  -2
 مرٌم باسم كاظم  -3
 فاطمة عبد هللا  -4
 رسل حٌدر حسٌن  -5
 رقٌة علً حسون -6
 زٌنب خضٌر جبار -7
 احمد عبد العالً حسن -8

 
فرع الكٌمٌاء 

 الحٌاتٌة



 كرٌم غالً د.   .12
 عمار جبار الشمري

 
= 

 مصطفى جواد كاظم  -1
 حسٌن علً عبد الزهرة  -2
 فاطمة طارق محمد علً  -3
 الق محمد عبد الهادي  -4
 حوراء فاضل حسون  -5
 رند مهدي ناصر  -6
 اسماء عبد االمٌر محمد-7
 مرٌم رزاق عبد الواحد -8
 

 
فرع الطب 

 الباطنً

 د. ثناء شمس الدٌن الطرٌحً  .13
 د. لٌث عبد الحسٌن

 
 

 
 
 

 
= 

 حسٌن حمٌد عباس  -1
 زهراء حٌدر محمد -2
 النا عالء هادي  -3
 هبة سعٌد جاسم  -4
 سٌف الدٌن طالب حسٌن  -5
 آٌات رعد  -6
 هبة علً هالل -7
 آٌة صالح عبد صالح -8

 
فرع االحٌاء 

 المجهرٌة

 د. كاظم جواد شبع   .14
 د. صامت الٌاس

 
= 

 زٌنب ظاهر محسن -1
 روان مصطفى شاكر  -2
 حسن منٌر ناصر  -3
 بشرى زهٌر وحٌد -4
 رواسً احمد محمد -5
 فاطمة خالد عبد هللا -6
 نبراس حاكم -7
 عبد المحسنافراح حسٌن  -8

 
 فرع الجراحة

 د. سعاد محمد حسن رشٌد  .15
 د. حٌدر قاسم الموسوي

 
= 

 زهراء فالح حسن  -1
 افضل توفٌق  -2
 تقى رضا صاحب  -3
 قسور نصٌر شهاب  -4
 ذكوات عبد الحسن مهدي  -5
 بنٌن مثنى رشاد -6
 جمانة محمد جواد -7
 سارة حسن هادي -8

 

 
فرع االحٌاء 

 المجهرٌة

 د. سحر عبد الرضا   .16
 الشٌبانًد. االء صادق 

 
= 

 مرتضى ناظم عباس  -1
 حٌدر محمد رضا محمد باقر  -2
 رضا فاهم حمد -3
 محمد عامر علً  -4
 نور الهدى كاظم  -5
 ورود علً جاسم  -6
 مؤمل ٌوسف عبد هللا  -7
 الكوثر حسٌن حبٌب -8

 

 
فرع االدوٌة 
 والعالجٌات

 د. صاحب ٌحٌى حسن   .17
 د. لمى سعد زٌنً

 
= 

 محمد مهدي صادق  -1
 علً كرٌم جابر  -2
 سكٌنة سالم فاضل  -3
 خدٌجة صالح عبد علً  -4
 آٌات عبد الرضا امٌن  -5
 تمامة احمد هاشم  -6
 علً عامر رزاق -7
 زهراء محسن عبد الحسٌن -8

 
 مجلس الكلٌة



 د. رائد عبد األمٌر نجم  .18
 د. ندى عبد الحر االبراهٌمً

 

 
= 

 فاطمة نبٌل خلٌل  -1
 محمد حسٌن علً جلٌل  -2
 الحسٌن صالح حسن  -3
 غدٌر محمد عبد العظٌم  -4
 محمد رعد بدر  -5
 زهراء احسان ناجً  -6
 لجٌن محمد هادي  -7
 محمد علً جاسم -8

 

 
فرع االحٌاء 

 المجهرٌة

  افتخار خضٌر عباسد.   .19
 د. مٌسم رٌاض االعسم

 
= 

 حسٌن صفاء علً  -1
 رانٌا علً كاظم  -2
 علً محسن محمد -3
 جمانة حافظ محمد -4
 انفال صفاء عبود -5
 حنٌن فاهم حرجان  -6
 محمد امٌن فارس  -7
 هاديمحمد علً عبد  -8

 

 
 فرع االمراض

 د. اٌمان محسن الالمً  .21
 د. بهاء محمد حسن 

 
= 

 مصطفى حٌدر كاظم  -1
 فاطمة الزهراء حسٌن  -2
 بشائر فضل عزٌز  -3
 عبد هللا ماجد فرمان  -4
 فاطمة احسان مجٌد  -5
 ٌاسر علً حسٌن  -6
 سراج حٌدر حسن  -7
 تقى احمد عبد الحسٌن -8
 نور عبد الحسٌن -9

 

 
 فرع الجراحة

 

 -مالحظة :

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

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

 الخامسةالمرحلة 

 

 

 

 

 أ.م. د. حبٌب شهٌب 

 PPDPمدٌر برنامج 

 


