
 

  ةاشراف التدريسيين على مشاريع بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابع توزيع

 

 اسم الطالب  الرمز اسم التدريسي ت

 7epneco ا.د. سالم جبار صاحب 1
 إبراهيم خالد عبد الحسن حمزه
 احمد جواد كاظم عبد الحسين
 مصطفى يحيى عبد الرضا

 7MZR2HB ا.د. احمد عبد الزهرة  2
رسن رهيف عبد احمد  

 احمد علي عباس حسين

 احمد فالح نجم عبد الزهرة

 Ot5c5lk ا.د. علي مهدي هادي  3

 امجد شرشاب حامد شناوه

 امير رزاق لعيبي حسين

 امير عبد الزهرة حسين حسون

 Nsl33a6 ا.م.د. رأفت عبد الهادي كاظم 4
 امير علي سعدون

 امير كامل عنون عوده

 Kh6kaqd ا.م.د. اسعد علي سفيح  5
 جعفر كريم نعمه حسين

 مصطفى عصام أبو الشون عبيد

 Ngfgjja ا.م.د. مهند ياسر دايخ 6
 حسن زغير عبادي حمزة

 حسن عالوي محمد عطية

 سجاد حسين عبيس

 Cf4exxe ا.م.د. رياض جمعة حسن 7

 امجد حمود بادي

 حسين سعيد عبد الكريم محمد  

 حسين علي مهدي

 Xddgkv7 ا.م. علي خومان علوان  8
 احمد عماد  شهيد عيسى 

هنيديحسن فالح ديوان   

 K4tjmku ا.م.د. عالء كاظم عرموط 9

 حسنين نصير عبد هللا حسين

 حسين حمزة جالب

 حسين خالد حسين نصيف

 H53rmcd ا.م.د. واثق محمد عبد هللا 10
 مصطفى حسن غازي  

 حسين علي طالب عبيس

 علي حازم صالح عطية

 kqqkbdx م. علي يعقوب يوسف 11
 حسين علي كشكول ظاهر

 حسين محمد راضي لفتة

 حسين مسلم حسين محمد

 Ebuumd2 م.د. نعمان كريم  12

ين مهدي كاظم باوهنحس  

 حليم  كريم كاظم مشعب

 حيدر حسين فزع عجر

 V7cnsqx . حسام حسين ا.م.د 13
 حيدر علي هادي محمد

 خالد كامل عاشور راضي

 Sz5vx20 م.د. ثامر حسين كحط  14

 راضي محسن حسين سلمان

 رزاق حسين شعيل عوده

 رسول ناجح كريم عبود

 Ri5qq2o م.د. اكرم عبد الحسين  15
 رسول نعيم  داخل عبد هللا

 رعد هادي شمخي جبر
 زهير حاكم عبيد بربوت

 a63wwqr ا.م.د. ضياء ثامر مطر  16
 عبد هللا عبد الكاظم عصفور

 سيف سمير مزهر 

 Ao4azln م.د. محمد راضي 17

 علي سعيد ياسر

 سيف علي هادي 

عذاب المرشدي سعد خليل سيار  

 Kqhb4qw م.د. ماجد عبد الحميد 18

 علي حميد رسام راضي البركي 

ان حسين مطرجزيد مو  

 ضياء عبيس عودة حمزة

 3afq4i4 م.د. حسن عبد الهادي  19

 زين العابدين عبد  الرسول ميري

 سامر عبد الرحمن هاشم حسن

 سجاد حمزة عبد هللا إبراهيم



 Icncfmm م.م. محمد فائز  20
 سالم عادل جبر عبيد

 سيف هللا سعيد حمزة نذير

 43e33u4 كاظم راضيم.م. صفاء  21

 صباح عماد صباح حسين

 صدام عبد العباس شنان حسين

 صفاء مكي نجم عبد

 bf7nwzj ا.م.د. وسام فالح جابر  22
 ضرغام عقيل افندي جبار

 ضياء الدين موفق جبار

 Ifnwjlg ا.د. اكرم حسين جبر  23

 عبد هللا حسين جواد كاظم

ربيطعبد هللا عبد علي عبيد   

 محمد جبار سلمان

 Rzuxxpm ا.جميل كاظم جواد  34
 عقيل تركي خير بديوي

 عمار عويز عبود عريمط

 raok6ja ا.م.د. محمد حاتم عبد الزهرة 25

 عالء شنان شناوة صكر

 علي احمد لفتة جودة

 علي ثامر هادي جواد

 7deyawi ا.م.د. حامد نوري علي  26
جودةعلي حاكم سحير   

 علي سليم هنو ساهي 

 7vgnifn ا.م.د. علي بديوي طابور 27
 علي صالح حمزه سلطان

 احمد عادل كاظم

 سيف سالم معضد عيدان

 Faayjwu ا. عامر موسى عباس 28

طالب عبد الكاظم علي عبد   

 محمد سالم رهيف

 زينب احمد شاكر جاسم

 oqdwqr6 م.د. ليث جبار نعمة  29
 غيث لفته نعمة خلف

 علي عبد الرزاق عبد الصاحب

  ا.م.د. احمد عالوي سعدون 30
 علي عيسى فيصل محمد

 علي ميري ناصر حسن

 عمار نجاح عبد جاسم p4eh4us م.د. محمد عبد الرحمن  31

 عمر عبد هللا جحيل غالي

 rdlr5st م.د. حيدر محمد مصلح  32
 غسان فاضل جفات هادي

 غيث صاحب صالح عطشان

 zwkl5o5 م. علي غانم  33

 فارس رحيم شاكر

 فالح كاظم حسين عبود

 كاظم ماجد كاظم حمزة

 zab2ecr م.سنان عبد الحسين 34
 ماجد حميد صالل حنوش

 مجتبى علي محيي عصفور

 مرتضى رحمان لطيف هميم

 محمد حبيب عبد زرزور oeygmxj م. غزوان كريم  35
 علي محمد كاظم عبود

 هيثم سامي جابر عامر

 jdgo7wb م. صباح مهدي 36
 ياسر عبد الصاحب حسين

 كرار حيدر تركي

 Bhggflb م.م. حسنين علي كاظم 37
 كرار حميد غالي عبيد

 حسام عايد حمزة عزيز

 b6bnwh3 ا.د. حازم موسى عبد  38
 مصطفى حميد حرز 

يونسمصطفى سامي داخل   

 Pybvkhv ا.د. قيس سعيد دايم  39

 زهراء حسن كامل

 رشا ستار سالم فرهود

 سعاد عبد الحسن منحي ناصر

 نور جواد محل 

 
40 

 Zke43ih ا.د. فالح حسن عبد هللا 

  عايد شيماء حيدر

 حسين محمد هادي صياح

  عبد هللا  زهراء نجم

 b74das2 ا.د. رحيم رويح حبيب 41

 محمد حسن بخيت عباس

 محمد حسين حمزة عبد دخيل

 مصطفى جمال مهدي

 Ozc72gm ا.د. عبد الجبار سعيد 42
 محمد رياض شمخي جودة

 محمد عالوي منديل كاظم



 Bmtru43 ا.د. احمد عبد االمير 43

 مخلد حسين عبد حسن

 مرتضى حامد علي سلمان

 امير صباح خضير

 Gkmqmup . علي حسين هاشما.د 44

 مرتضى عباس رباط عودة

 مرتضى عبد الكريم كاظم كاطع

 مهند حسن جدعان

 msqr2lt م.د. فايز حسن عبد السادة 45
 مرتضى عبد المنعم عبد العزيز

 مسلم حمزة كاظم زغير

 حسن رهيف عبد مبرد

 Fhktcrn ا.م.د. عالء خلدون زيدان  46
دحام فرحان مسلم عبد هللا  

 مصطفى جميل وحيد بردان

 5b2hwky ا.م.د. عمار مثنى جميل  47

 معتز مهدي عواد

 مصطفى صالح مجيد

 علي عماد بدري حواس

 Zuscuab ا.م.د. بشير شاكر حسين 48

 مصطفى كاظم داخل عبد هللا

 مصطفى كتاب عبادي مشعب

 محمد حامد حمزة مزهر 

 b36ty56 . احمد فاهم نغيش ا.م.د 49
 نبيل جعفر عزيز خيري

 نبيل وطن عبيد

 G2mj4q4 ا.م.د. مشرق عزيز طنيش  50
  ياسر علي إهالل 

سلمان محمد جبار شاهين  

 Bpzrt5i ا.م.د. مشتاق عبد الرضا  51
 محمد هيثم سامي عبد االمير

 محمد قاسم فالح

 Ylxj32k ا.م.د. ساجت مجيد جعفر 52
 هاني عبود جابر

محسين شخير نومان دحاه  

 Vuchc7h ا.م.د. حازم علي غازي  53
 رائد صباح نوري محمد

 عمار حمادي عبد المهدي 

 Pbxj4vc ا.م.د. حيدر كريم سعيد 54
محمد قاسم جبر جياد      

 كرار عباس عبد الزهرة دهش

 vuagr45 م.د. جعفر شعيل  55
 محمد علي وهيله جليب

 كرار محمد سرحان هادي

 Agvk7cy ا.د. روال مقداد عبيد 56

باسم تايه بادي ىتق  

 رفيف خالد عبد الجبار

 زهراء علي عبد األمير عبد ألزهره

 6kes47u ا.م. ضرام موسى عباس 57

 هال محمد حمزة عبيد

 هناء محيسن بريد عرك

 شهد عامر جميل

 Omhrlvh ا.م.د. صبا شاكر 58

 نبا حسين مهدي صالح

 مريم حسن غازي عبود

 غفران مجيد عبد الكاظم سدخان

 jaopuqg م.م. رؤى عباس 59
 زينب جليل جواد عالج

 زينب فؤاد جمال محمد أمين

 زينا علي مهدي عبد الحسين 

 حنين حامد جابل عبود

 l7gwjki ا. د. عادل تركي 60
هاشمحوراء هيثم بنيان   

 زهراء محمد هادي مهدي

 h57gbnq ا.د. حسين مردان عمر 61
 زهراء مسافر عبد زيد

 بنين سعد حميد كريم

 دعاء شبيب عبود ياسين

 رانيا عالء محي شافي

 bq6zkzv ا. د. هشام هنداوي هويدي 62

 عذراء سعد مطشر 

 تبارك حمزة عبد عاصي  

 مصطفى صالح مخور فياض



   

  

 

 

 

 

 حسين علي عبادي حسون qlsmht6 ا.م.د. سمير راجي 63
 مصطفى صالح مجيد عالوي

 غسان حسون إدريس حسن

 4daazrz ا.م.د. حيدر مهدي 64

 محمد احمد محمد حميد
 محمد جبار سلمان خدام

 شهاب احمد جواد كاظم

 duiv3rq م. عبد الحسين ماجد 65    
 مهدي حيدر عطية كريم

 مسلم لفته كاظم دوهان  

 tc7kog3 أ.د االء عبد الوهاب  66
 حنين حسن محمد عطشان

يثم بنيان هاشمهحنين   

 محمد ميثم عبد الحسين زيارة prggqha أ.د اثير عبد هللا  67

 حسن مهدي كاظم كشاش


