
 9191-9102لبحوث التخرج للعام الدراسي  ومناقشيهم اسماء الطلبة ومشرفيهم

 رقم الهاتف المناقش االول المشرف اسم الطالب ت

  حسٌن حرف وهاب ابتهال 0
 عطٌة كامل صبحً اسراء
 محمد مهدي محمد أسراء

 مجنون حمٌد سامً أسٌا
 حمٌد اسود كمال أسٌا

 سلمان ابراهٌم بشٌر اطٌاف 
 رمضان ٌاور عدنان الرحمن عبد

 جمٌل ٌعقوب عمار رجاء
 احمد عطا حسن

 
 

 أ .د اٌمان جلٌل ابراهٌم

 54452020770 أ.د رعد سلٌمان حسٌن

 رقم الهاتف المناقش الثاني

 أ.م.د أسد محمد أسد
 

54404077000 

 عبد خلف رشٌد انسام 9
 إسماعٌل سمٌر زهٌر آٌات
 حمزة خمٌس جعفر سارة
 رغٌف جالب علً اٌات

 جوامٌر محسن الكرٌم عبد اٌالف
 ثلج محمد جاسم اٌمان
 وهب مصلح محمود بتول

 ذو الفقار محمود مهدي هزاع
 حسن عباس فٌصل هبة

 
 
 

 
 ا . د عبدهللا جاسم كردي

 رقم الهاتف المناقش االول

 54424045050 أ.د قاسم ناصر حسٌن

 رقم الهاتف المناقش الثاني

 أ.م.د هاشم محمود عبد الرحمن
 

54447470570 

 خمٌس حسٌن عباس جنان 3
 عبدهللا نجم محسن حمزة
 قدوري حمٌد مجٌد حمٌد

 حمٌد ابراهٌم روكان خدٌجة
 خمٌس احمد منصور خمٌس

 

 
 م.د نور محمد حسٌن

 رقم الهاتف المناقش االول

 54407042072 أ .د اٌمان جلٌل ابراهٌم

 رقم الهاتف المناقش الثاني

 54454744524 أ.م. عضٌد عبد احمد

 



 

 رقم الهاتف المناقش االول المشرف اسم الطالب ت

 كرحوت محمود جبر خلود 7
 محمود شكر حسٌن شهد
 صافً عصمان حازم زٌنة
 محمود علً ثاٌر مٌسم

 
  أ .م مصطفى احمد لطٌف

 أ.م.د احمد عبود علوان
 

19913623293 

 رقم الهاتف المناقش الثاني

 أ.م.د حٌدر احمد حسٌن
 

54450707774 

  حمٌد رشٌد ٌعرب نورة 0
 علً حسٌن ناظم نورس
 حسٌن علوان عبدالسالم هاجر
 محمد فٌصل حمٌد رشا
 علوان فرحان سامً رعد
 مجٌد محمود قحطان رغد
 حسٌن عزاوي حسٌن رفل
 قدوري حافظ عادل شهد

  خلف عٌدان مزهر شهالء
 خضٌر عمر كرٌم نهى 

 علوان عبد نادر ندى

 ناٌف عالء رسل 

 
 
 
 
 
 

 أ.د قاسم ناصر حسٌن

 رقم الهاتف المناقش االول

 54450470574 ا . د عبدهللا جاسم كردي

 رقم الهاتف المناقش الثاني

 أ.م.د حسٌن كاظم حسٌن
 

54450440274 

 هادي فاضل عباس رفل 7
 عبعوب كاظم محمد رفل
 عبد حسن سالم دعاء
 محمود عبود حبٌب رسل
 صالح مهدي وسام رونق

 مهدي اسماعٌل رحٌم رٌم
 بالم عبود حارث انفال
 غٌدان علً عبد حامد زٌنب

 جواد نصٌف نوري نصٌف
 راهً عبدالهادي ٌحٌى حٌدر

 
 
 
 

 أ.د رعد سلٌمان حسٌن

 رقم الهاتف المناقش االول

 54407042072 أ .د اٌمان جلٌل ابراهٌم

 رقم الهاتف المناقش الثاني

 أ.م.د حسن محسن صٌهود
 

54422507727 



 

 

 رقم الهاتف مناقش االولال المشرف اسم الطالب ت

 دمح هللا عبد فارس ضحى 4
 ظاهر رشٌد هارون ضفاف

  منصور رشٌد الرحمن عبد
 غضبان عدنان قحطان عبدهللا
 ولً عباس باسم عشتار

 غٌدان عبد باسم انفال
 هادي حسن حسٌن نور
   هللا عبد كرٌم حمٌد نور

   حسٌن حمودي جبار حمودي

 
 
 
 

 أ.م.د احمد عبود علوان
 

 أ.م.د ٌاسر صائب خورشٌد
 

19911139770 

 رقم الهاتف المناقش الثاني

 54404750740 م. مثنى حمٌد شهاب

 محمود حسن صباح علً 7
 جاسم محمد عبدالودود علٌاء
  جمعة محمد سلٌم غدٌر
 حسٌن محمد حسن فاطمة
 داود احمد كامل رندة

 خلٌل علً أركان فراس
 سعود الوهاب عبد ودود لقاء

 عباس متعب كنعان نجاح

 
 
 

 أ.م.د أسد محمد أسد
 
 
 

 رقم الهاتف المناقش االول

 54427000770 م.د نور محمد حسٌن

 رقم الهاتف المناقش الثاني

 54755004747 حسٌنأ.م. صباح محمد 

 عباس عبد حامد لٌلى 0
 خلف مجٌد ضٌاء محمد

 مهدي فٌصل مصطفى
 طه حافظ محمد مصطفى

 احمد لطٌف احمد نور
 حسٌن علً عاٌد نور
  العابدٌن زٌن قدوري محمد نور

 

 
 

 أ.م.د ٌاسر صائب خورشٌد
 
 
 

 رقم الهاتف المناقش االول

 أ.م.د حسن محسن صٌهود
 

54422507727 

 رقم الهاتف المناقش الثاني

 54447244574 م. م عبد المحسن علً محمد



 رقم الهاتف المناقش االول المشرف اسم الطالب ت

 داود احمد سعدون هبة 45
 خمٌس حومد حمٌد هدٌل
 شهاب عاصً فؤاد هدٌل

 إبراهٌم عٌسى علً وفاء 
 كاظم مجٌد ثائر مٌساء

 علٌوي حسن إسماعٌل نبأ
 ابراهٌم سلمان سامً نبأ

 ناصر ناجً ٌسرى

 
 
 
 

 أ.م.د حسن محسن صٌهود
 
 

 أ.م.د أسد محمد أسد
 

54404077000 

 رقم الهاتف المناقش الثاني

 أ.م.د هاشم محمود عبد الرحمن
 

54447470570 

 مهدي سعٌد صبار ادهم 44
 احمد رمضان محمد أسامة

 شهاب محًٌ سامً أساور 
 حسٌن كرٌم اسٌل
 علً عبد العظٌم عبد طارق مرٌم

 مظلوم عبد سعد اطٌاف
 حسٌن ابراهٌم قصً حٌدر
 تاٌه ابراهٌم خلٌل آٌات

 طٌبة علً علوان

 
 
 

أ.م.د هاشم محمود عبد 
 الرحمن

 
 
 
 

 رقم الهاتف المناقش االول

 54452020770 أ.د رعد سلٌمان حسٌن

 رقم الهاتف المناقش الثاني

 أ.م. عضٌد عبد احمد
 

54454744524 

 حسن فلٌح عبدالرحمن اٌات 42
 كاظم فخري سعد مصطفى
 محمود شاكر موفق مصطفى

 عبد شاكر عماد الكرار
 خمٌس مبارك محمد بركات
  المعٌن عبد ثائر بشائر
 موسى عبد محمد جاسم

 جاسم غضبان عدنان حردان
 
 
 

 
 
 

 أ.م.د حسٌن كاظم حسٌن
 

 رقم الهاتف المناقش االول

 54404750740 حمٌد شهابم. مثنى 

 رقم الهاتف المناقش الثاني

 54755004747 أ.م. صباح محمد حسٌن



 

 

 رقم الهاتف المناقش االول المشرف اسم الطالب ت

 جلٌل محمد عبدالعلٌم هدى 40
 األمٌر عبد عباس حسٌن زٌنب
 فاضل محمود مازن سجى
 هواس عباس حسن دٌانا

 سجاد سعد 
 عبد القادر ناجً

 
 

 أ.م.د حٌدر احمد حسٌن

 أ.م.د ٌاسر صائب خورشٌد
 

19911139770 

 رقم الهاتف المناقش الثاني

 54450470574 ا . د عبدهللا جاسم كردي

 محمد مجٌد سامً سرى 47
 رشٌد عبود ستار سجى
 ابراهٌم حاتم اٌاد سحر
 ذٌاب قاسم سٌف

 عبد محمود سعد سماهر
 شكٌر هاشم السالم عبد صفاء
 حمٌد عبدالرحمن صفاء
 ردام خلٌل فاروق طالب

 عبد هللا عماد طه
 محمد حداوي علً احمد

 
 
 

 أ.م. عضٌد عبد احمد
 
 
 

 رقم الهاتف المناقش االول

 54424045050 أ.د قاسم ناصر حسٌن

 رقم الهاتف المناقش الثاني

 54444770075 أ .م مصطفى احمد لطٌف

 عباس حسٌن كمال رغد 40
 حمود محمد نافع رفل

 مراد علً كاظم رونق
 مولود الستار عبد جمٌل زهراء
 هللا جار كامل السالم عبد زهراء

 خمٌس سبع جمال زٌنة
 ٌاسمٌن مثنى علوان ردام

 عبد هللا قحطان

 
 
 

 أ.م. صباح محمد حسٌن

 رقم الهاتف المناقش االول

 54450707774 أ.م.د حٌدر احمد حسٌن

 الهاتفرقم  المناقش الثاني

 أ.م.د حسٌن كاظم حسٌن
 

54450440274 



 

 

 رقم الهاتف المناقش االول المشرف اسم الطالب ت

 إبراهٌم خلٌل إسماعٌل سارة 47
 جاسم لفتة صباح سارة
 خمٌس احمد المنعم عبد سارة
 احمد هادي ٌاسٌن سارة
  حمٌد رشٌد مظفر هدى
 عزٌز محمد هدٌر
 خمٌس خضٌر ناٌف ورود
 جاسم حمٌد حبٌب وسن

 عبد كاظم جعفر ٌاسمٌن
 ٌمامة محمد عزٌز

 امٌن ابراهٌم علً نبأ
 مهدي مرٌر عٌسى مروان

 
 
 
 
 

 م. مثنى حمٌد شهاب

 أ.م.د ٌاسر صائب خورشٌد
 

19911139770 

 رقم الهاتف المناقش الثاني

 أ.م.د حسن محسن صٌهود
 

54422507727 

 ناموس زبار ٌاسٌن كوثر 44
 حسٌن رحٌم األمٌر عبد محمد
 حسٌن غازي محمد
 حمادي عبد كاظم فاضل محمد
 حسٌن علً احمد حسٌن
 سبع خزعل فزع محمد
 جواد مرٌس هاشم محمد
 ردام علً سامً مروة
 مندٌل قاسم عدنان مروة
 جاسم عٌدان محمد رسل

 
 

م. م عبد المحسن علً 
 محمد

 رقم الهاتف المناقش االول

 هاشم محمود عبد الرحمن أ.م.د
 

54447470570 

 رقم الهاتف المناقش الثاني

 544507042072 أ .د اٌمان جلٌل ابراهٌم


