
  1026/  1025جدول توزيع االشراف على بحوث التخرج للمرحلة الرابعة للعام الدراسي 

  الصباحي 

عدد  اللقب العلمي االسماء ت
 الساعات

 اسماء الطالبات

 ابرار عبداهلل قاسم 4 أستاذ عبد الكريم عز الدين صادق  .1
 اثار كامل زبيل كاظم

 امل زغير حمزة حسون 8 أستاذ قبس ناطق محمد  .2
 امنو احمد لطيف شنتو
 امنو فالح حسن كاظم
 اميرة عبيد يحيى فرحان

 ايمان قحطان عدنان 8 أستاذ خمود مسافر نعمو  .3
 ايناس حسن عبد اليادي

 سميايناس عبد الرحمن بر 
 ايو عبد محمد صخي

 بنين حاتم طاىر عبداهلل 8 أستاذ مساعد سميرة عبد الرزاق عبداهلل  .4
 عالوي وايد جودهجنان 

 جنان عمي جسام حمود
 حنان باسم فرعون

 حنان محمد زبون درجال 8 أستاذ مساعد وئام عدنان عباس  .5
 حنين احمد جواد كاظم
 حوراء ىاشم فرج كريم
 داليا رحيم كاظم دنينو

 دعاء بايش كرم عنبر 8 أستاذ مساعد اسراء شريف جيجان  .6
 دعاء شاكر منصور شراتي

 دعاء ميدي فياض
 ىاجر نمير عبد الصاحب

 ىند موحان جبر 6 أستاذ مساعد كاظم عبداهلل عطية  .7
 



 حوراء جودة عبد اهلل
 دالل رمضان حميد عمي

 رشا عبد الكريم محمد 8 أستاذ مساعد حيدر حميد رشيد  .8
 رنا انور تقي عبد الحسين

 رىام نصيف جاسم
 رنين عبد الناصر عبد الوىاب

 رؤى فالح سماري 6 مساعدأستاذ  منتيى طالب سممان  .9
 رؤى عمي عباس ميري

 رؤى غازي ثجيل
 ريام داود تعبان 8 أستاذ مساعد خضر عبد الرضا جاسم  .11

 زىراء ضياء كاظم
 زىراء عالء مجيد عمي
 زىور فيد محمد حسين

 زينب عبد الحسين رشم 8 أستاذ مساعد ميا ناجي حسين  .11
 زينب عبد المنعم ناجي

 زينب عدنان رحيم
 عبدالكريم سممانزينب 

 سجى سالم محمد 6 أستاذ مساعد عماد طارق توفيق  .12
 عبير كاطع شمخي

 فاطمة حسن عودة خميفة
 فاطمة عبد الكريم حامد 8 أستاذ مساعد بمقيس عيدان لويس   .13

 فدوى قاسم عبد
 مروة عباس رحيم
 مروة واثق محمود

 ىاجر عبد الحسن عمي 8 أستاذ مساعد وسن حسين محيميد  .14
 حسن كاملىدير 

 انتظار عمي حسين
 ايات سالم حسين

 سارة عالء حسن 8 أستاذ مساعد بيجة عمي محمد  .15



 سجى عبد الكريم جاسم
 اية عميوي حسين محسن

 اسراء طارق شنشول موسى
 شفاء عبدالمطيف عبداهلل 8 أستاذ مساعد ابتسام محمود جواد  .16

 شمم وطيد عبد اليادي
 شيد حامد جاسم محسن

 سما مصطفى عبد الكريم 
 ضحى عماد عباس جاسم 8 مدرس انس يونس عبد  .17

 عموية عموان عبد النور سعدون
 عمياء حميد حسن محمود

 سماح حمزة جاسم
 غفران محسن شبيب صادق 8 مدرس بان عمي محمد  .18

 فاطمو سعد صالح عمي
 فرح عبد كاطع محسن
   ايمان عادل عبود نجم

 كوثر ليمو بمط خفيف 8 مدرس شيماء محمد حمزة  .19
 لجين محمد برير باقر راضي

 نوال محسن عمي كاظم
 اسراء مصطفى محمد

 حنين رحمن ذياب 8 مدرس مياسة حاتم نايف  .21
 حوراء رعد اليذ ورور
 رؤى ياسين ابراىيم

 شيد كامل احمد شالل
 سجى جسام محمد 8 مدرس وئام شاكر غني  .21

 صابرين جبار عبد الحسن
 كوثر مستوفي داود

 سمارة جمال صالح حمد
 مروة شياب حامد 6 مدرس انوار ناصر حسن  .22

 مروه حميد صالح ميدي



 مريم نجم عبداهلل زبين
 منال عمي فرحان عويد 8 مدرس ابتسام سممان سعيد  .23

 نسرين كاظم تمر ونان
 نياد قاسم عبد عمي
 اخالص عباس محمد

 نور احمد وىيب 6 مدرس ايسر ابراىيم مير عمي  .24
 ماىود ديثاننيى فيصل 

 نور اياد نايف عباس
 نور رشيد خسرو 8 مدرس شيماء فاضل عبد الحميد  .25

 نور عبد العباس لفتو جميو
 نور عمي جبار بدن

 شيماء سعد صباح ثجيل
 نبراس خميل ابراىيم  .26

 
 نوره حسين قاسم 6 مدرس

 نور عبد كاظم عويد
 نوره ميدي عبطان مجيول

 زىراء فاروق عموان  .27
 

 ىاجر ىاني ابراىيم 6 مدرس مساعد
 ىبة عبداهلل سكران حمادي
 ىديل طارق صالح سميم

 شعوب كامل نصيف  .28
 

 ىديل طالب كاظم عبد 8 مدرس مساعد
 وصال محمد صبار مينى
 ريتا اركان جورج جوزيف
 رسل ثامر محمد عباس

 والء احمد عبد عمي 4   مدرس  حمود ايمان عبد اهلل  .29
 اميرة ىشام صالح

 صفا احمد شافي سرىيد 6 مدرس مساعد الرحمنسرى صالح عبد   .31
 غفران كريم يوسف

 صفا عايد رحيم عبيد
 سناء عبد الزىرة عبود 6 مدرس مساعد ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــور سعـــــــــــــــــــــــــــن  .31

 شيد حيدر غازي شرقي



 رؤى عبد الكريم حميد رشيد
 سمن محمود ىاشم خميس 2 مساعد استاذ عبد اهلل حميد مرزوك  .32

 
 

  



  1026/  1025جدول توزيع االشراف على بحوث التخرج للمرحلة الرابعة للعام الدراسي 
 المسائي

عدد  اللقب العلمي االسماء ت
 الساعات

 اسماء الطالبات

 انعام صباح نصار عبد 4 أستاذ عبد الكريم عز الدين صادق  .1
  ايات حسين حاتم جبار

اسماعيل حقي عبد اهللاية  4 أستاذ قبس ناطق محمد  .2  
 حنان كريم ىذال عبد

 حوراء عبد الناصر محمد 4 أستاذ خمود مسافر نعمو  .3
 دالل ميدي عناد حسين

 دينا جواد كاظم حسن 4 أستاذ مساعد سميرة عبد الرزاق عبداهلل  .4
 رحاب خضير عبيد فميح

 رسل عبد الستار جبار 4 أستاذ مساعد وئام عدنان عباس  .5
محمد عبد اهلل رؤى اياد  

 ريام حمزة عبيد عباس 4 أستاذ مساعد اسراء شريف جيجان  .6
 زينب مجيد فنر رشيد

 زينة رشيد عكمة معارج 8 أستاذ مساعد كاظم عبداهلل عطية  .7
   سارة عادل ابراىيم مطمك
 بان خالد حمزة شييب

 براء سعدي احمد وني  

 

حسين سالم اسراء 4   استاذ مساعد عبد اهلل حميد مرزوك  .8  
 اسماء خمف غالي فزيع

 سارة محمد الطيف حسين 4 أستاذ مساعد حيدر حميد رشيد  .9
 سارة محمد داود سممان

 سير حمزة جاسم احمد 4 أستاذ مساعد منتيى طالب سممان  .11
 شيد اياد عمي راشد

 نور عمي رضا عمي 4  أستاذ مساعد خضر عبد الرضا جاسم  .11



 فاتن كاظم كعيم محمد
 كوثر حمد خمف 4  أستاذ مساعد حسين ميا ناجي  .12

 مالك فاضل عبود حسين
 ميس جاسم محمد جبار 4 أستاذ مساعد عماد طارق توفيق  .13

 نبأ فارس نعيم محمد
 ىبة كريم محمد عبد 4 أستاذ مساعد بمقيس عيدان لويس   .14

 ىديل رزاق كريم محمود
 وداد عمي حمزة حمادي 4 أستاذ مساعد وسن حسين محيميد  .15

نوسن قاسم ابراىيم حسو   
 سمر سممان حمد 4 أستاذ مساعد بيجة عمي محمد  .16

 منور عزيز طاىر لعيبي
 اسماء ىادي نجم 8 أستاذ مساعد ابتسام محمود جواد  .17

 ايات صالح عبد االمير
 زينا عبد الحكيم ىاشم

 زينب خمف قاسم حميدي
 حال محمد صالح حميد 4 مدرس انس يونس عبد  .18

عموان حنان ابراىيم مزعل  
 دعاء عمي حسين ياسين 4 مدرس بان عمي محمد  .19

 دالل جعفر ميدي خمف
 رؤى ميدي عاكول عمي 4 مدرس شيماء محمد حمزة  .21

 ريم موفق محمود عبد الغني
 زينب ميدي محمد خزعل 4 مدرس مياسة حاتم نايف  .21

 سراب ناصر خمف غزال
 سرى عصام جواد كاظم 4 مدرس وئام شاكر غني  .22

احمدشيماء ىشام   
 غفران صباح كمر خمف 4 مدرس انوار ناصر حسن  .23

 لبنى قاسم عبد ضيدان
 مرح عبد الكريم عبد العزيز 4 مدرس ابتسام سممان سعيد  .24

 مينا مصطفى عباس سممان



 نبأ حميد حمود  مشوح 4 مدرس ايسر ابراىيم مير عمي  .25
 نيى فوزي عداي

 ىدير احمد خمف 4 مدرس شيماء فاضل عبد الحميد  .26
 ىيفاء فاضل كاظم

 ىند صبحي خمف شالل 4 مدرس نبراس خميل ابراىيم  .27
 حوراء فنر دروش

 نور صاحب عبادي مسمم 4 مدرس مساعد زىراء فاروق عموان  .28
 ىديل محمود منكي كنج

 نورىان عالء فميح حسن 4  مدرس مساعد شعوب كامل نصيف  .29
 اوان حافظ احمد

 


