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 اسماء الطلبة المشرف ت

0 

 
 
 

 
 أ.م.د. غالب شاكر 

 كاصد شنٌشل الرضا عبد حٌدر

 صبر حسٌن عالوي ضٌاء

 راشد محارب بندر عباس

 علً لفته فاضل عباس

9  
 أ.م.د. سالم منعم زامل 

 جودة عدنان رضا دمحم

 حرٌجة لفته عباس نوار

 متعب عزٌز سعود هادي

 دروٌش ٌاسٌن عماد هانً

3  
 أ.م.د. ازهار شمران جبر

 جبر شمخً ابراهٌم طه

 دمحم جاسم نصٌف علً

 هاشم خضٌر ٌاس دمحم

 بنه هللا عبد كرٌم مرتضى

 اساور بنوان ناصح شغٌدل

4  
 أ.م.د. حاتم كرٌم البلحاوي 

 لطٌف حسن لفته اكرم

 بانً امبٌرم باسم كرار

 فلٌح خلٌفة باسم مرتضى

 مرتضى محسن سلمان 

 اسامة حازم رزاق عبد هللا

5  
 م.د. نوفل حسٌن

 اعٌور ناجً سعٌد جنان

 شلوش عبدالواحد علً رسل

 جعفر جبر مهدي رٌم

 ناصر حسٌن عظٌم فاطمة

6  
 م.د. شٌماء فاضل دمحم

 حسون والً عاٌد زهراء

 علً عبد لفته كاظم زٌنب

 عزٌز كاظم حسن نور

 دمحم حازم دمحم هاجر

7  
 م.د. اسراء عبد فرحان

 ضاحً موسى متعب شٌماء

 كحٌش اسماعٌل باسم علً

 شاطً عبٌد دمحم علً

 طاهر علً فارس دمحم

 محارب بندر حسن مرٌم

8  
 م. فاتن سعٌد حمٌد

 مجٌد علً حبٌب رسل

 جواد فاضل حسٌن طٌبه

 محٌسن صالح هاشم ولٌد



9  
 م.م. حٌدر دمحم علً 

 سلمان فاضل مٌعاد اسالم
 حسٌن هادي جمٌل حنٌن

 شنابه جبار قاسم دعاء

 صبري خمٌس عصام زٌنب

 شاعل عباس عطٌة مروة

 ظاهر عبٌد خضٌر مرٌم

01  
 م.م. عقٌل سالم 

 عمٌر الحسٌن عبد علً احمد

 عبد صباح اٌاد ساره

 جمٌل لفته كامل مهند

 دمحم عبدالصاحب مهدي مٌثم

 مطشر زاٌر عدنان ٌحٌى

00  
 م.م. مهدي دمحم تالً 

 سعدون مهر اسعد انور

 عربً حسن علً باسم

 طه ٌاسٌن طه حسٌن

 عبٌد جبار غالب حسٌن

09  
 م.م. اسراء كاطع 

 غٌدان عبدهللا محٌسن اسراء

 موسى فرحان دمحم امٌرة

 مطلك مبارك كرٌم انتظار

 جابر وهٌب ابراهٌم رقٌة

 هدام ٌاسر خلف خدٌجة

03  
 م.م. سامً كامل 

 رجال كاظم موسى رسول

 ناصر عبد علً سجاد

 دمحم حوٌل محسن سراء

 ناطور صالح مجٌد عباس

04  
 م.م. مهدي علوان 

 ضاحً جابر غافل حسٌن

 عبود نجم عباس حٌدر

 دمحم حمزة نصٌف ختام

 فرج برهان عادل سجاد

05  
 م.م. عالء جاسم 

 حاتم كٌوف حٌدر زهراء

 محسن بشار علً فاطمة

 علً مخلف نوري دمحم

 هللا عبد زغٌر نوري مرٌم

 


