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 ت

 
 اسم التدرٌسً

 
 التارٌخ

 
 اسم الطالب

 
 مكان المناقشة

 د. حٌدر محمود الطالقانً   .1
 د. اٌمان محسن الالمً

 ٌوسف محمد حسن -0 2/5
 امجد حامد عبٌد -7
 اٌناس علً ردٌف  -3
 فاطمة كرٌم دٌوان -4
 زٌنب مكً  -5
 بنٌن جواد -6
 

 
 

 فرع الجراحة

 
2.  

 د. علٌاء عبود العجٌلً
 د. افتخار خضٌر عباس

 علً صالح  -0 =
 ضحى قاسم  -7
 محمد ٌحٌى  -3
 وئام احسان محمد -4
 حسنات احمد كناوي -5
 فاطمة فلٌح -6

 

 
 

 فرع االمراض

 د. احمد عذاب الزبٌدي  .3
 د. رائد عبد األمٌر نجم 

 

 هدى خلٌل  -0 =
 نور علً  -7
 سارة صالح  -3
 زٌد علً محمد رضا  -4
 زٌد علً محمد حسن  -5
 مصطفى ناظم  -6
  

 
 
 

فرع االحٌاء 
 المجهرٌة

 د. ندى رضا الحارس  .4
 د. صاحب ٌحٌى حسن

 باقر رشاد  -0  =
 احمد عمار  -7
 حسنٌن مٌثم -3
 محمد احمد -4
 حسٌن عالء  -5
 عبٌر حسن  -6
 
 

 
 

 فرع الجراحة

 د. هاشم طالب العمٌدي  .5
 د. سحر عبد الرضا

 علً عادل -0 =
 علً نزار  -7
 علً موحان -3
 رحاب طالب  -4
 فرح عقٌل  -5
 علٌاء باقر  -6
  

 
فرع االدوٌة 
 والعالجٌات

 د. عمار سعٌد رشٌد  .6
 د. سعاد محمد حسن رشٌد 

 

 مصطفى هادي  -0 =
 منتظر نوري  -7
 امٌر نجاح -3

 
فرع االحٌاء 

 المجهرٌة



 فاطمة سعٌد  -4
 رسل تحسٌن  -5
 زهراء حٌدر ناصر  -6
  

 د. حٌدر مهدي العارضً  .7
 د. كاظم جواد شبع

 محمد حسٌن باقر  -0 =
 مهدي قاسم -7
 غفران مهدي  -3
 هدى عالء الدٌن -4
 زٌنة فاضل  -5
 حسن محمد -6
  

 
 فرع الجراحة

 د. اٌمان جبار   .8
 د. ثناء شمس الدٌن الطرٌحً

 ارشد عباس عبد كاظم  -0 =
 علً زكً عزٌز  -7
 مٌنا حسن هادي  -3
 ام البنٌن نصٌر حسٌن -4
 زهراء ٌاسٌن محسن  -5
 دعاء صالح حمٌد -6
 فرقان رضوان -2

 
 فرع 

 طب المجتمع

 د. مرٌم جبار غازي  .9
 د. كرٌم غالً

 هشام قٌس هاشم  -0 =
 الٌاس عبد مسلم  -7
 احمد حٌدر  -3
 سارة محمد جواد -4
 زهراء عماد  -5
 براء احسان -6

 
= 

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

 امنة عبد الخضر  -0 =
 اٌمان جواد -7
 جعفر محمد جواد -3
 حسٌن جواد عبد االمٌر  -4
 زهراء حٌدر كاظم  -5
 علً ضٌاء  -6
  

 
فرع الكٌمٌاء 

 الحٌاتٌة

 د. عمار جبار الشمري  .11
 د. بنان عادل محمد امٌن

 مصطفى عباس  -0 =
 علً صادق  -7
 ضحى احمد -3
 صفاء ضٌاء  -4
 رسل توفٌق  -5
 انفال عالء  -6
  

 
 فرع االمراض

 د . لٌث عبد الحسٌن  .12
 د. آمنة عبد الباقً

 مروة حلٌم  -0 =
 نور سلٌم  -7
 زهراء عدنان  -3
 حسٌن علً حسٌن -4
 لٌث اٌاد -5
  بنٌن محمد حمٌد -6

 
 فرع الفسلجة



 الٌاس قاسمد. صامت   .13
 د. سالم جاسم

 ابراهٌم محمد -0 =
 حسٌن علً كاظم  -7
 زهراء عباس حسٌن -3
 سارة عمار  -4
 غفران محمد -5
  زهراء فؤاد -6

 
 فرع طب المجتمع

 د. حٌدر قاسم الموسوي   .14
 د. جواد محمد اسماعٌل

 

 ارشد سعد -0 =
 علً محمد -7
 صفاء نوري -3
 وداد حٌدر -4
 عذراء اٌاد -5
 هدى حسٌن  -6
 

 
فرع الكٌمٌاء 

 الحٌاتٌة

 د. االء محمد صادق الشٌبانً  .15
 د. فؤاد شرٌف دلٌخ

 عبد هللا علً  -0 =
 اكرم فالح -7
 ولٌد فالح -3
 فاتن حٌدر  -4
 زٌنة خالد -5
 زهراء عباس عبد االمٌر  -6
 

 
 فرع الفسلجة

 د. لمى سعد زٌنً  .16
 د. حسنات عبد الرزاق

 حٌدر عباس  -0 =
 اٌمن راهً  -7
 تبارك خلٌل  -3
 سارة حٌدر  -4
 سالً تركً  -5
 بنٌن حسن -6
 

 
فرع الكٌمٌاء 

 الحٌاتٌة

 د. ندى عبد الحر االبراهٌمً  .17
 د. احمد محمد حسن المظفر  

 قٌصر خضٌر  -0 =
 احمد زهٌر  -7
 كرار عباس  -3
 كاظم حسٌن جواد -4
 صادق عبد الكرٌم  -5

 
فرع االدوٌة 
 والعالجٌات

 د. مٌسم رٌاض االعسم  .18
 د. آمال منٌر مبارك

 
 
 
 

 علً سعٌد -0 =
 علً سامً  -7
 احمد حسٌن -3
 االمٌن حافظ -4
 غفران حٌاوي  -5
 سحر احمد -6

 
 فرع االنسجة

 د. بهاء محمد حسن حمٌدي  .19

 م.م. سهام محمود
 

 مصطفى محمد حسن -0 =
 مصطفى فاضل  -7
 همام ماجد -3
 رضوان محمد رضا  -4
 حٌدر صاحب  -5
 صالح محمد -6

 
= 



 هضاب جواد العبودي د.  .21
 د. صالح مهدي مصطفى

  االء احمد -0 =
 حوراء طالب  -7
 حسنٌن علً -3
 امنة علً -4
 محمد عزٌز -5
 فاطمة عبد العباس -6
 

 
 فرع االنسجة

 

 

 

 

 -مالحظة :

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

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

 الثانٌةمن المرحلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ.م. د. حبٌب شهٌب 

 PPDPمدٌر برنامج 

 


