
 ((7102 - 7102للعام الدراسً  االولى)) جدول بلجان المناقشات للمرحلة  

 

 
 ت

 
 اسم التدرٌسً

 
 التارٌخ

 
 اسم الطالب

 
 مكان المناقشة

 د. سامً رحٌم الكاتب   .1
 د. مثنى حبٌب العذاري

 رقٌة قحطان محسن -1 06/4
 زٌنب رسول ٌاسٌن لٌلو -2
 غادة حسٌن شمخً جبار -3
 محمد حسن ٌاسٌن طعمة -4
 مقتدى سلمان عبد نور  -5
 منتظر فاضل محسن -6

 علً عبد فاضل غفران -2
 مصطفى صالح كامل  -8
 هدى ناصر حسٌن -9

 كوثر وهٌب  -11

 
 فرع الفسلجة

 د. إحسان عجٌنة   .2
 د. محمود عبد الرحٌم شكري

 
= 

 حوراء محمد حسٌن باقر -1
 حٌدر عبد المحسن هاشم -2
 زهراء حٌدر طالب  -3
 غادة عالء احمد تقً -4
 فرقان عادل حسن هالل -5
 محمد جاسم محمد هاشم -6
 عبد نجم لٌث مرٌم -7
 فاطمة مهدي هاشم -8
 مرٌم اسعاد امٌن -9

 
= 

 د. رجاء رشٌد  .3
 د. حسٌن علً جاسم الحمامً

 
= 

 حسٌن نجاح محسن -1
 زٌنب كرٌم غضبان -2
 طٌبة مٌثم عبد الرزاق -3
 محمد صادق عادل -4
 نور حبٌب احمد -5
 هدى محمد شهٌد جاسم -6
 سرحان حاكم تقً محمد -7
 جعفر عاٌد جاسم -8
 محسن فهدعلً  -9

 ٌاسر هادي  -11

 
= 

 د. رائد محمد كاظم  .4
 د. وضاح عبد الحسٌن محبوبة

 
= 

 جعفر طه محمد نزال -1
 رسل رحٌم ناصر حسٌن -2
 زٌنب عبد الزهرة  -3
 علً صكر جبوري -4
 محمد اٌاد كرٌم -5
 مرٌم رزاق حاجً -6
 وسن حمٌد عبد علً -7
 اروى سالم جادر -8
 عبد هللا حمودي جبار  -9

 مسلم خفٌف  -11
 ساره علً عبد العالً  -11

 
غرفة 

 PPDPبرنامج
 

 د. قسور الطرٌحً  .5
 د. علً عبار القصٌر

 
 

 
= 

 آٌة محمد علً هادي -1
 باقر ماضً جواد كاظم -2
 زٌنب حٌدر فاضل خضٌر -3
 علً نعمان حبٌب محمد -4
 مصطفى صالح الدٌن  -5

 
 فرع االمراض



 
 
 

 نبأ عبد اللطٌف حمٌد  -6
 نٌران علٌوي ناصر  -7
 اسراء علً عبد الحسٌن -8
 علً عادل صاحب  -9

 زٌنب مهدي  -11

 د. لواء حسٌن  .6
 د. قصً عبد الزهرة العبٌدي

 
= 

 اشرف سعد فاضل -1
 تمارة جبوري نجم عبود -2
 روان علً ابراهٌم -3
 سٌف هٌثم عباس محمد -4
 علً محمد علً منصور -5
 مرٌم نوري حاجم سلطان -6
 هدى ساجد حمٌد عبد -7
 محمد فؤاد -8
 محمد باقر فالح محمد -9

 فهد مهدي جابر  -11

 
= 

 د. علً محسن المحنة   .7
 زاهً حسند. مصطفى 

 
= 

 آٌات حٌدر جمعة -1
 حسٌن عماد جواد -2
 دنٌا عبد الحسٌن عطا هللا -3
 زهراء غٌاث كرٌم -4
 طٌبة فاضل جابر -5
 علً حسن قاسم -6
 محمد عقٌل عبد الجٌد -7
 هدى نجم عبد اٌوب -8
 احمد حسٌن جاسم -9

 
فرع االحٌاء 

 المجهرٌة

 د. ظافر صاحب جواد   .8
 د. حمد هللا هادي البصٌصً

 
= 

 حسٌن علً عبد الواحد -1
 زٌنة عباس ركن جبر -2
 فاطمة غسان صاحب -3
 معصومة مؤٌد سلمان -4
 منتظر صفاء ماجد -5
 نرجس حسن هادي -6
 الزهرة عبد ٌعقوب -7
 مرٌم حمودي علً -8
 مؤمل راشد عوٌد -9

 
مكتب المعاون 

 العلمً

 د. عالء صالح  .9
 د. حافظ محمد فرحان

 
= 

 شهالء حمزة عبد الحسٌن -1
 سمٌة عدنان عبد الكاظم -2
 كوثر ابراهٌم -3
 مها فرات حسن  -4
 مهدي عامر احمد -5
 محمد حٌدر الهدى مهدي -6
 رسول صاحب عباس -7
 عبد هللا اسماعٌل -8
 نور الهدى فالح -9

 كوثر راضً فرهود   -11

 
 فرع االمراض

 د. مٌس سمٌر   .11
 د. خالد طالب الطائً

 
 
 
 
 

 
= 

 بنٌن حمٌد عبد االمٌر -1
 زٌنب حمزة رضا -2
 صابرٌن كامل غازي -3
 عباس جبار جاسم -4
 سعٌد كرار عبد السجاد -5
 محمد حسن محمد مهدي -6
 محمد جاسم علً -7
 آالء نعٌم رشٌد -8

 
 فرع الجراحة



 
 
 

 حوراء مكً غنً -9

 د. فالح مهدي دنانة   .11
 د. مرتضى هاشم رحٌم

 
= 

 تبارك محمد حسٌن كاظم -1
 زهراء نبٌل جمٌل -2
 علً حٌدر حسٌن -3
 فاطمة حسن رؤوف -4
 فرقان علً جمٌل -5
 محمد حٌدر عبد المهدي -6
 مصطفى حسن كرٌم -7
 حسٌن رحمن شنٌن -8
 محمد سلٌم عباس  -9

 

 
 فرع الفسلجة

 محمد ضامند.   .12
 هادي   د. سوسن

 
= 

 افراح نعمة عبد الكاظم -1
 زٌد عبد العباس هالل -2
 زٌنب عبد االمٌر عبٌد -3
 ساجدة عماد كاظم -4
 فاطمة عباس صالح -5
 محمد ثامر ٌحٌى -6
 مصطفى مزهر راضً -7
 منتظر جواد عبد الكاظم -8
 دٌانا صالح مهدي راضً -9

 حنان حسٌن علً   -11

 
الطب فرع 

 الباطنً

 د. سرمد نوري   .13
 د. نادٌة عبد الحسٌن

 
= 

 تقى علً رزاق -1
 زهراء مناضل كاظم -2
 غٌث محمد عبد مسلم -3
 محمد علً طعمة -4
 مصطفى قاسم هادي -5
 نور علً عبود -6
 هدى نعٌم شهٌد -7
 فاطمة محمد حسن -8
 محمد جاسم محمد -9

 
فرع االدوٌة 
 والعالجٌات

 د. فضاء عبد االمٌر   .14
 د. زٌنب عبد الكاظم

 
= 

 آٌات علً حاتم -1
 تبارك قائد عامر -2
 حمزة حسٌن علً -3
 صادق رضا كاظم -4
 غفران مهدي ناجً -5
 محمد عباس داخل -6
 هدى عقٌل حسٌن -7
 رقٌة علً حسٌن -8
 علً شاكر كاظم -9

 

 
= 

 د. ذكرى عبد هللا ب .15
 د. اسماء حسن خضٌر

 
 
 
 
 
 

 
= 

 حسٌن أٌاد عبد فلٌح -1
 زٌنب عماد عبد العزٌز -2
 عوالً عبد مسلم عبد زٌد -3
 منذر حسن هلٌلو -4
 محمد فلٌح حسن -5
 مٌس فاضل محمد -6
 هشام جاسم حسٌن -7
 اسراء علً فلٌح -8
 آٌات سلٌم مهدي -9

 
فرع طب 
 المجتمع



 
 
 
 

 زهراء ناصر   -11
 

 د. هدى غازي  .16
 د. ازهار موسى جعفر الطرٌحً

 
= 

 اٌمن زهٌر صبار -1
 آمنة رضا صاحب -2
 جمانة حٌدر كاظم -3
 طٌبة عباس عبد االمٌر -4
 فرقان رضا حسونً -5
 محمد فراس مهدي -6
 مصطفى محمد فاضل -7
 مرٌم عالء عبد المنعم -8
 منتظر صباح محمد حسن -9

 سعد عبد العزٌز ٌوسف  -11
 احمد  عامر عبد المهدي   -11

 

 
= 

 د. احمد محسن الجبري   .17
 د. امٌر عصام االعسم

 
= 

 احمد حٌدر جهاد -1
 تبارك رمزي كامل -2
 زٌنب عماد جبر -3
 فاطمة جمال شرٌف -4
 نبأ محسن شمخً -5
 همام علً حسٌن -6
 سجاد عبد الخضر  -7
 امٌر حسٌن -8
 زٌنب صالح حمٌد -9

 اٌثار حسٌن -11

 
 مجلس الكلٌة

 د. عبد الحسٌن الجنابً  .18
 د. رائد محمد رضا

 
= 

 زهراء سعد عبد حمزة -1
 علً حسٌن عبد علً -2
 مالك فالح حسن -3
 منتظر حٌدر راضً -4
 موج فاضل عبد العباس -5
 مً فراس علً -6
 نور مسلم شهٌد مسلم -7
 اشرقت صالح جواد كاظم -8
 آمنة حمودي مهدي -9

 
الكٌمٌاء فرع 

 الحٌاتٌة

 د. زهٌر صالح اللبان   .19
 د. ناصر مظلوم 

 

 
= 

 بتول منٌر عبد الكرٌم -1
 تقى وسام علً حسٌن -2
 حسٌن حمٌد عبد علً -3
 عال حسٌن ضاحً -4
 علً سامر رشاد -5
 مجتبى عبد الكرٌم  -6
 بنت الهدى حٌدر -7
 زهراء انور صبٌح مخٌف -8
 عباس عصام عبد الرحٌم  -9

 

 
 فرع الجراحة

 د. اسٌل جاسم   .21
 د. فراس موفق  

 
= 

 آٌة ولٌد خالد -1
 حوراء ثائر ٌاسر -2
 حٌدر حمودي جبار -3
 رسل احمد مبارك -4
 زهراء مرتضى محمد  -5
 محمد حسٌن علً حسٌن -6

 
 فرع الفسلجة



 مصطفى فٌصل  -7
 بنٌن طاهر هوٌدي حسٌن -8
 حسٌن مظفر خلٌل ابراهٌم -9

 علً محمد قاسم  -11
 

 

 

 

 -مالحظة :

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

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

 الرابعة  المرحلة

 

 

 

 

 أ.م. د. حبٌب شهٌب 

 PPDPمدٌر برنامج 

 


