
 ((7102 - 7102للعام الدراسً  سادسة)) جدول بلجان المناقشات للمرحلة ال 

 

 
 ت

 
 اسم التدرٌسً

 
 التارٌخ

 
 اسم الطالب

 
 مكان المناقشة

 د. حٌدر كاظم حسٌن  .1
 د. حمزة جاسم محمد

 نهى جاسم -0 99/4
 شروق عواد عبد الحسٌن -7
 رشا شٌال -3
 نور عبد هللا مروح -4
 زهراء فلٌح حسن -5
 علً كامل علوان -6

 

 
فرع الكٌمٌاء 

 الحٌاتٌة

 د. ضٌاء جابر  .9
 د. زٌنب جابر هادي 

 علً عبد هللا -0 =
 علً ثامر ٌحٌى -7
 فؤاد أٌاد شاكر -3
 حسام هادي رمٌح -4
 محمد ماجد خورشٌد -5

 

 
فرع االحٌاء 

 المجهرٌة

 د. وجدي عباس الفتالوي  .3
 د. سندس نصٌف 

 ٌعقوب عبد األمٌر -0 =
 أٌثار قاسم -7
 فاطمة حسن -3
 زٌنة حسٌن إبراهٌم -4
 كرٌم محمدختام  -5
 ثمر ثامر -6

 

 
 فرع الجراحة

 د. جاسم عبد الحسن المٌالً  .4
 د. شٌماء عبد اللطٌف

 

 رسل رٌاض شاكر -0 =
 فرح عمٌد عبد -7
 رفل فؤاد محسن -3
 نور رضا خضٌر -4
 شهد فؤاد محسن -5

 
غرفة برنامج 

ppdp 

 

 د. رائد طالب الكرعاوي  .5
 م.م. سمٌة نجم عبد علً

 فاتنة منذر جلوب ٌونس -0 =
 ٌاسر رٌاض ٌاسر -7
 علً شبر علً -3
 حسنٌن احمد رحٌم -4
 أسماء عبد الباري -5

 
فرع االحٌاء 
 المجهرٌة 

 د. منتظر عٌسى الخرسان   .6
 د. رنا فاضل عبٌد

 

 مصطفى شهٌد جونً  -0 =
 والء احمد عبد األمٌر -7
 شهد حسٌن هواد -3
 زهراء محمد عبد الحسن -4
 سجا محمد طاهر  -5

 
فرع االحٌاء 

 المجهرٌة

 د. بتول عبد الواحد  .7
 . هاشم علً عبد االمٌر م.م 

 حسن عبد الوهاب -0 =
 علً حٌدر باقر - -7
 مرتضى سالم -3

 
 مجلس الكلٌة



 دانٌة محمد كاظم -4
 ايمن رائد -5     

 د. أمٌر تقً زٌنً  .8
 د. باقر عبٌس سلطان 

 زٌد حسن جواد -0 =
 مصطفى ضٌاء جواد -7
 جالوي موسى طرخان -3
 زٌد حٌدر كاظم -4
 ظفر علً عبد -5
 صفا حامد -6

 
مكتب المعاون 

 االداري

 د. حٌدر نجم عبٌد  .9
 د. اسعد عبد الحمزة الجنابً

 شهد محمد رضا -0 =

 محمد عماد طه -7

 حسٌن علً مهدي -3

 علً سالم رشٌد -4

 ٌد اسعد محً الدٌنز -5

 
 فرع االمراض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ((7102 - 7102للعام الدراسً  سادسة)) جدول بلجان المناقشات للمرحلة ال

 

 
 ت

 
 اسم التدرٌسً

 
 التارٌخ

 
 اسم الطالب

 
 مكان المناقشة

 د. حسٌن جاسم الخطٌب  .1
 د. احمد جمعة مهوس

 رواء سعٌد عبٌس -0 33/4
 عبدهللا منذر -7
 حسٌن عبد العظٌم -3
 حٌدر عبد الكرٌم خطار -4

 
 فرع الفسلجة

 د. رٌاض العٌساوي   .9
 ابتهال جٌاد د. 

 باقر مهند جاسم -0 =
 علً وهاب سوادي -7
 الحمٌدٌاسر ماجد عبد  -3
 مصطفى عبد الحسٌن -4
علً عبد الكرٌم عبد  -5

 االمٌر

 
 فرع الجراحة

 د. اٌمن عبد العظٌم البكاء  .3
 انوار مدلول عطٌويد. 

 شبر ناجً حسن -0 =
 زٌنب باسم عبد -7
 مرٌم رشٌد -3
 نبأ نعمان -4
 رند عبد األمٌر -5

 
فرع االدوٌة 
 والعالجٌات

 د. جاسم محمد هاشم  .4
 د. مروج لؤي

 صبا سالم محمد -0 =
 محمد محسنزهراء  -7
 هدى محمد صادق -3
 صفا عقٌل حسٌن عبود -4
 أمانً صادق -5

 
= 

 سد. فارس محمد الحار  .5
 د. محمود مهدي

 نورس شهٌد كاظم -0 =
 زهراء عبد الغنً -7
 شهد قاسم -3
 علً عبد الكرٌم أمٌن -4
 الحسن محمد حسن -5

 
 فرع االمراض

 د. زٌد ٌوسف شكر .6
 د. علً اسماعٌل

 محمد الجواد راتب -0 =
 حسن عباس جعٌلة -7
 زهراء حافظ -3
 لٌلى رافع عبد الكرٌم -4

 

 فرع الفسلجة 

 د. عرفات حسٌن الدجٌلً .7
 د. كفاح جبار شاكر

 
 
 
 
 

 درٌد عبد هللا محمد  -0 =
 نور خضر -7
 فاطمة عامر -3
 صفا طاهر -4
 شهد واثق محمد -5

فرع الطب 
 الباطنً



 د. وسام علً الالمً .8
 د. عالٌة عٌسى بشبوش

 

 هند عبد الحسٌن جابر -0 =
 إشراق حٌدر -7
 محمد شهٌد نور -3
 زهراء قاسم هادي -4
 محمد زهٌر -5

 
 مجلس الكلٌة

 د. رحمان عكاب الجنابً .9
 د. زهراء عبد العال

 فرح اٌاد شاكر  -0 =
 حسنٌن ابراهٌم اسماعٌل -7
 علً قاسم عبد الرسول -3
 عمار عظٌم -4
 زٌد ضٌاء رزاق  -5

 
غرفة برنامج 

PPDP  

 د. باسمة شمخً الغزالً 13
 م.م. رنا طالب النفاخ

 عبد هللا حوراء سعد -0 =
 إٌمان ناصر عبد -7
 والء رحمن شاكر -3
 بتول محمد محً -4
 االء علً طاهر -5

 
فرع الكٌمٌاء 

 الحٌاتٌة

 

 

 

 -مالحظة :

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

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

 من المرحلة الثالثة 

 

 

 

 

 

 

 

 أ.م. د. حبٌب شهٌب 

 PPDPمدٌر برنامج 

 


