
 جدول توزٌع التدرٌسٌات لمشاهدة طالبات المرحلة الرابعة

 للعام الدراسً   1022 /1028

 اسم التدرٌسً اسم الطالبة ت
 د. سجالء فائق اساور سمرمد تركً  جٌاد 2

 د. شٌماء حارث اسراء زامل غضٌب ساجت 1

 أ.م عاتكة عبد الستار اشرقت اثٌر محمود عبد الجبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                3

وفاء حسن عٌسى. م. سوزان عبد هللا محمد/د التفات جمعه حسن ساجت 4  

 د. خولة عبد الوهاب اٌة جواد علً حندوش 5

 د. الهام فاضل اٌالف جمٌل عبٌد حسٌن 6

 م. سمر عدنان اٌالف نجم عبدهللا رجا 2

 د. عزة عبد الرزاق اٌمان عدنان عزٌز داخل 8

 د. جمٌلة رحٌم عبد اٌناس باسم محمد عطٌة  9

 د. جوري معٌن براء اٌاد سعٌد علً 20

بشرى عبد الكرٌم مرعب  22
 ضوٌعن 

 د. كلثوم عبد عون ردام
 

 ست جنان تبارك محمد كاظم عبود 21

سمٌر ناجً احمد حنٌن 23  د. عزة عبد الرزاق 

 د. مٌادة اسعد حنٌن عاٌد محسن زامل  24

 د. الهام فاضل دالٌا رحٌم عاٌط فضل 25

 د. خولة عبد الوهاب دعاء عبد الغفور ٌاس علً  26

 د.جوري معٌن دموع ابراهٌم اسماعٌل  احمد 22

 د. انوار فاضل رحاب شاكر محمود صالح 28

عباس  حسونرغد اسامه  29 سجالء فائقد.    

 د. رغد شكٌب رشٌد رغدة رعد فهد سكران 10

 د. مٌادة اسعد رفل حٌدر مجبل  صالح  12

 م.م هند لؤي رقٌة كرٌم حسٌن عبدهللا 11

 د. جمبلة رحٌم عبد رهٌب محمود بدر كنوش 13

 د. جمٌلة رحٌم عبد رٌام محمد لطٌف مهدي 14

 د. عزة عبد الرزاق حسٌن زمزم محمد كاطع عبد حمود 15

 د. عزة عبد الرزاق حسٌن زهراء حمٌد قاسم  منشد 16



 د. سمر غنً الزهراء ٌاسٌن محمد امٌن 12

 د. سمر غنً زٌنب نزار رحٌم عكله 18

 د. جوري معٌن سارة زٌد سالم سلٌمان 19

 د. انوار فاضل سارة نوري حسٌن جاسم 30

 م.م هند لؤي سارة ٌاس خضٌر كاظم 32

31 
 

سنارٌا عبد االمٌر علً عبد 
 االمٌر  

د. سجالء فائقد. شٌماء حارث /   

 م.م هند لؤي شهد محمود علً كاظم 33

 م.م هند لؤي شٌرٌن رعد حسن  عبٌس 34

 د. سجالء فائق صفا حمٌد صالح مهدي 35

 م.م نجالء فاضل ضحى رضا كاظم كٌطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               36

 م.د زهراء زٌد ضحى علً شحاذة خلف 32

 د. خولة عبد الوهاب عائشة حسن عبدهللا عباس 38

 د. انوار فاضل عبٌر عامر خضٌر صالح 39

الرزاق حسٌن د. عزة عبد عذراء فائز ابراهٌم  مجلً 40  

 د.جوري معٌن فاطمة باسم هاشم بجاي 42

 م.د زهراء زٌد فاطمة عماد ابراهٌم  مصلح  41

 د. انوار فاضل فرح طه ابراهٌم عذاب 43

نا محمد هادي جعفرلب 44  م.م نجالء فاضل 

 د. رغد شكٌب رشٌد لبنى اسعد جبار  علً 45

 د. شٌماء حارث لعٌا حٌدر ابراهٌم  احمد 46

 م. سمر عدنان مروة ابراهٌم محمد عبد هللا 42

مٌاسه عقٌل ابراهٌم  عبد  48
 الرحمن

 د. سجالء فائق

نبراس زٌاد سلمان دلٌمً  49
 العٌثاوي

 م.د زهراء زٌد

 م. سمر عدنان نور الهدى محمد جبار  حربً 50

 م.د زهراء زٌد نور حمزة مخلف  كلٌب 52

سمر عدنانم.  نور عبدهللا العٌبً  دوحً 51  

 م.م نجالء فاضل نور كرٌم لوٌج  سلمان  53
 



نور هٌثم عبد الجبار عبد  54
 الرزاق

 د. جمٌلة رحٌم عبد

 أ.م مرٌم مال هللا نورس حمودي جواد كاظم 55

 د. مٌادة اسعد هاجر عدنان عباس فٌاض 56

 د. الطاف ٌاسٌن هدٌل ضٌاء مهدي صالح 52

هدٌل محمد عبد الحسن  فرج  58
 هللا

 د. الطاف ٌاسٌن

 م. رحاب حسٌن هند محمد راضً  جادر 59

 د. مٌادة اسعد والء عادل عٌدان ناصر 60

وفاء حسن عٌسى .م. سوزان عبد هللا محمد/د ٌاسمٌن جمال غازي محمد 62  

ٌبسارة محمد صع 61  
 

وفاء حسن عٌسى .م. سوزان عبد هللا محمد/د  

 

 

 

 

 

 


