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 9191-9102اشراف بحوث التخرج/ المرحمة الرابعة 
 

 االستاذ المشرف اسماء الطالب
 أ.د. منذر عمي عبد المالك احمد سالم عبد احمد
 أ.د. منذر عمي عبد المالك احمد فالح حسن عمي

 أ.د. منذر عمي عبد المالك عمي محمد غزالاحمد 
 أ.د. انيسو محمد جاسم اسامو صالح بيجة عبد
 أ.د. انيسو محمد جاسم احمد مجيد ناصر عمي
 أ.د. انيسو محمد جاسم امجد خالد عمي حسين

 أ.د. عادل شابت جابر ايفان عبد اهلل كممل مجيد
 أ.د. عادل شابت جابر اسراء ميدي جبار خمف

 أ.د. عادل شابت جابر الباقر ضياء حسينمحمد 
 أ.د. صباح خابط عزيز بشرى احمد عمي عباس

 أ.د. صباح خابط عزيز حوراء عبد الكريم عبد النبي بدن
 أ.د. صباح خابط عزيز جنان جالل وفيق

 أ.م.د. نادية ياسين عبد حازم صالح كاظم حسين
 أ.م.د. نادية ياسين عبد حنان مؤيد عبيس حسن
 أ.م.د. نادية ياسين عبد حيدر قاسم ىاشم حيدر
 أ.م.د. احمد ناطق ابراىيم حيدر سعد محمود كاظم

 أ.م.د. احمد ناطق ابراىيم دعاء فاضل عبد الحسين سبع
 أ.م.د. احمد ناطق ابراىيم احمد كاظم لفتو

 أ.م.د. جمال ندى صالح دعاء ساجت حسين عمي
 ندى صالحأ.م.د. جمال  ديانا عمي جبار شدىان
 أ.م.د. جمال ندى صالح داليا عدنان ىاشم كريم
 أ.م.د. عامر حمزة حسين رفل نزيو صالح حمادي
 أ.م.د. عامر حمزة حسين رقيو عماد سالم جبر



 

 أ.م.د. عامر حمزة حسين رؤى محمد غازي جواد
 أ.م.د. ميثم عبد الكاظم جواد رؤى محمد حسن

 ميثم عبد الكاظم جوادأ.م.د.  جنة احمد عبد الكاظم جواد
 أ.م.د. ميثم عبد الكاظم جواد زىراء جاسم عوده عمي
 أ.م.د. اسماء عبد اهلل غني زىراء ضياء كريم دواد
 أ.م.د. اسماء عبد اهلل غني زىراء عمي عبد راضي

 أ.م.د. اسماء عبد اهلل غني زينو صالح ىادي
 حميد أ.م.د. وفاء عدنان زىراء عبد الحسين عبد اهلل عالوي

 أ.م.د. وفاء عدنان حميد زينب حيدر غالم عبد رضى
 أ.م.د. وفاء عدنان حميد ساره جبار حسين زغيري

 أ.م.د طو جميل احمد ساره عبد الحسن وىب حبيب
 أ.م.د طو جميل احمد ساره جميل جعفر عمي

 أ.م.د طو جميل احمد مصطفى كامل شحيل ىالل
 حماد رجوأ.م.د. االء  سجاد فاروق عباس نيره
 أ.م.د. االء حماد رجو عمياء نعيم كولي محمد
 أ.م.د. االء حماد رجو عيسى محمد خالد قادر
 أ.م.د. االء حماد رجو احمد صافي عوده كاظم
 أ.م.د. كفاح احمد محمد سجاد ىاشم كاظم فرحان
 أ.م.د. كفاح احمد محمد سيف جبر جاسم حسن

 أ.م.د. كفاح احمد محمد سيف غازي عبد
 أ.م.د. اثمار كاظم سييل سجى عالء عبد الخالق كريم

 أ.م.د. اثمار كاظم سييل سيول معن محمد جواد
 أ.م.د. اثمار كاظم سييل شاكر محمود شكر حسون
 أ.م.د. نبراس فوزي جاسم شيد حميد حسن حسين

 أ.م.د. نبراس فوزي جاسم شيماء محمد عبود



 

 أ.م.د. نبراس فوزي جاسم ضحى رافع عباس
 أ.م.د. انس ابراىيم خمف فاطمة عبد الرحمن فارس ىجيج

 أ.م.د. انس ابراىيم خمف عمي حسن شارف عنيد
 أ.م.د. انس ابراىيم خمف عبد اهلل شاكر محمود

 أ.م.د. سحر احمد ناجي عالء مييمن خضير عناد
 أ.م.د. سحر احمد ناجي عمار جسام بالل

 احمد ناجيأ.م.د. سحر  كوثر عبد االمير شمال جابر
 أ.م. ورقاء اكرم عباس محمد جواد اموري رضى

 أ.م. ورقاء اكرم عباس مرتضى سعد رحيم عبد عمي
 أ.م. ورقاء اكرم عباس غصون ثامر عباس حميد

 ا.م.د. رويدة فيصل موسى لقاء كريم بدر داود
 ا.م.د. رويدة فيصل موسى فاطمو عبد الستار درويش احمد

 ا.م.د. رويدة فيصل موسى ميس عالء صالح ميدي
 أ.م.د. جمانو محمد راشد محمد ىادي كريم ىادي
 أ.م.د. جمانو محمد راشد مصطفى ميال دىش

 أ.م.د. جمانو محمد راشد مصطفى عالء منصور
 م.د. شامل عناد حسن مصطفى رحيم حسين

 م.د. شامل عناد حسن مرتضى كاظم حمدي طراد
 عناد حسنم.د. شامل  حسين ماجد ميدي ولود
 م.د. ورقاء يونس يحيى ابراىيم فالح نصير حسن
 م.د. ورقاء يونس يحيى معتز حسن جرو حافظ

 م.د. ورقاء يونس يحيى معين عباس خراطو شعالن
 م.د. زينب خالد حسين ميا عبد الكريم

 م.د. زينب خالد حسين مناف عبد الكريم موسى
 م.د. زينب خالد حسين مريم نوري جبار خمف



 

 م.د. وسن جاسم محمد عمي مؤمن عبد الناصر عبد الستار
 م.د. وسن جاسم محمد عمي نايف لطيف رشيد نصيف
 م.د. وسن جاسم محمد عمي ىالة حاتم حمادي عيسى
 م. زينة قاسم ىاشم حسين نعيم عمي بدن

 م. زينة قاسم ىاشم ياس خضير عباس حرج
 م. زينة قاسم ىاشم يزن يحيى مجباس مشعل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 9191-9102اشراف بحوث التخرج/ المرحمة الرابعة 
 

 االستاذ المشرف اسم الطالب
 أ.د. جواد مطر رحمة اصالة عادل محمد عالوي
 أ.د. جواد مطر رحمة ايمن احمد صالح عبد اهلل
 أ.د. جواد مطر رحمة حسين فارس طاىر ىادي
 أ.د. انعام ميدي عمي حنين فالح حسن عيسى
 أ.د. انعام ميدي عمي رنين شياب احمد عبود
 أ.د. انعام ميدي عمي رواء كريم مكي موسى
 أ.د. زكية حسن ابراىيم زينب عمي جمعة رسن
 أ.د. زكية حسن ابراىيم زينب ميدي احمد جعفر
 أ.د. زكية حسن ابراىيم زينة حبيب حراز حرفش
 أ.د. حسن عمي سبتي ساره فالح ميدي صالح

 أ.د. حسن عمي سبتي جمو صالحسجى محمد 
 أ.د. حسن عمي سبتي سامر حميد بحر

 أ.د ليث شاكر محمود شفاء عمي طو عمي
 أ.د ليث شاكر محمود شيد عبد الرزاق عباس جبر
 أ.د ليث شاكر محمود عبد الوىاب خالد محمود رجب

 أ.د. عباس عبد الستار عبد القادر عبد اهلل احمد سامي عمي
 أ.د. عباس عبد الستار عبد القادر عمي عباسعثمان حسين 

 أ.د. عباس عبد الستار عبد القادر عمي عناد حميد عبد اهلل
 ا.د. عبد الرحمن فرطوس رقية سالم 
 ا.د. عبد الرحمن فرطوس كرار حيدر
 ا.د. عبد الرحمن فرطوس دعاء نايف

 م.د. بشرى عناد محمد سجاد حسن ىادي سممان
 م.د. بشرى عناد محمد حمادي مصطفى طالب فتيخان



 

 م.د. بشرى عناد محمد سيف محمد عدنان
 م. د. بشرى عناد محمد احمد ميدي صالح ىاشم
 م. د. بشرى عناد محمد حوراء محمد قاسم ياسين
 م.م. ذكرى عادل عبد القادر محمد حمدان عمي عجيل

 م.م. ذكرى عادل عبد القادر عمر احمد
 م.م. طالل اسماعيل ىديل رياض رشيد جاسم

 م.م. طالل اسماعيل ابراىيم ياسين محمد ريحان
 م.م. طالل اسماعيل حازم شامل

 م.م. ايمان ىدى كريم حسن غياض
 م.م. ايمان احمد قاسم كريم عيدان

 م.م. ايمان زينب قاسم
 م.د. عمي نجم ياسر زىير صعب حسين
 م. احمد ناظم ياسر ثائر فاضل عبد اهلل

 م. احمد ناظم محمد عبد اهلل عبيددعاء 
 م. محمد سمير فاضل سممان عبد ساجر

 م. محمد سمير مصطفى فخري عطا اهلل ابراىيم
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


