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 جمهىريت انؼراق

 وزارة انتؼهيم انؼبني وانبحث وانؼهمي

 جبمؼت انقبضم انخضراء

 كهيت انتقبنبث اإلحيبئيت

 قطم انهنذضت انىراثيت

 

 

 

 
 اضم انطبنب انثالثي اضم انبحث نجنت انمنبقشت انمشرف اضم

 

عبد المهدي صالح .د.م.أ  اللجنة الثانٌة 

دراضت نطبت االصببت بذاء انطكر 

 51انى  3في فئت االطفبل بؼمر  

 ضنت في محبفظت  بببم
 

 جواد     كاظم اسماعٌل امتنان .1
  

 

 ناصر ٌوسف ناصر امنة .2
 
 

 
 انمشرف اضم

 

 نجنت انمنبقشت
 انثالثي انطبنب اضم انبحث اضم

 
 

عبد علً كاظم عباس .د.مأ.  
 اللجنة االولى

 
دراضت جسيئيت نفبيروش انهيربص 

ػنذ اننطبء انمصبببث  2نىع 

 ببالضقبط  في محبفظت بببم

 لهمود موسى مناحً اٌناس .1

 كاظم عدنان تٌسٌر .2

 ظاهر حسٌن عبوسً حسٌن .3

 حسٌن احمد خولة .4

 انوار عباس عبد الكاظم .5

 
 انمشرف اضم

 

 نجنت انمنبقشت
 انثالثي انطبنب اضم انبحث اضم

  
مكاظ جواد مهند .د.م  

 

 

 اللجنة االولى
انؼالقت بين بؼض ػىامم  انضراوة 

ومقبومت انمضبداث انحيىيت في 

 انبكتريب انمؼىيت

 فلٌح حمٌد زهراء .1

 علً عبد حسٌن هادي زهراء .2

 محمود ناصر رضا زٌنب .3

 محمود الواحد عبد عادل زٌنب .4

 سلمان دعبول مهدي زٌنب .5
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 جبمؼت انقبضم انخضراء

 كهيت انتقبنبث اإلحيبئيت

 قطم انهنذضت انىراثيت

 

 

انمشرف اضم   
 نجنت انمنبقشت

 
 اسم الطالب الثالثً اسم البحث

 اللجنة الثانٌة م.د شرف الدٌن دمحم ثامر 

 

وتصنيغ هيذروجيم ألجم تصميم 

 ػالج انجروح

 
 

 سرى حسن لدوري  .1

 سٌف دمحم عبدالرضا .2

 شفاء مهدي صالح .3

 شهد طالل عبد الرزاق .4

 انمشرف اضم 
 نجنت انمنبقشت

 
 انثالثي انطبنب اضم انبحث اضم

 
 

 م.د عباس غالً حمد
 اللجنة الثانٌة

 

مقبومت بكتريب  

E .cole(peta 
lactemas )  نهمضبداث

 انحيبتيت

 مجٌد حسٌن صدام .1

 عباس غاٌب عباس عارف .2

 عودة عبد دمحم علٌاء .3

 علً حسون حمٌزة غفران .4

 انمشرف اضم 
 نجنت انمنبقشت

 
 انثالثي انطبنب اضم انبحث اضم

 

 
دمحم طالب حسن د.م  

 

 

 اللجنة االولى
تشخيص انجين انمطؤول ػن 

  االضقبط انمنطي

 نجم مبارك فلٌح فادٌة .1

 الحسٌن عبد فزاع حمٌد كرار .2

 فارس مجتبى .3

 نوري صباح دمحم .4
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انمشرف اضم  

 نجنت انمنبقشت

 
 اسم الطالب الثالثً اسم البحث

 

 اللجنة االولى م. دمحم شوكت كاظم

 
 
 
 

 حسٌن عبٌس علً دمحم .1

 حسٌن جبر فائك دمحم .2

 جواد الحسٌن عبد بهاء مرٌم .3

 نوري السالم عبد خالد مٌسون .4

 
 انمشرف اضم

 نجنت انمنبقشت

 
 انثالثي انطبنب اضم انبحث اضم

 
 

 م. اٌمان فاضل عبد الحسٌن
 اللجنة االولى

انؼالقت بين بؼض ػىامم  انضراوة 

ومقبومت انمضبداث انحيىيت في 

 انبكتريب انمؼىيت

 علوان دمحم الزهرة عبد نرجس .1

 موسى نعمة عدنان نور .2

 كاطع عذاب الزهرة عبد نورجان .3

 حسٌن مرزة احمد هالة .4

 
 انمشرف اضم

 نجنت انمنبقشت

 
 انثالثي انطبنب اضم انبحث اضم

  
م مرتضى دمحم حسٌن.م  

 
 اللجنة الثانٌة

 MDM2لجين   PCRالكشف بواسطة 
 في عينات مرضا اللوكيميا 

 منسً عرٌبً عباس هبه .5

 حسن رزاق هدٌر .6

 لفتة كاظم دمحم وسام .7

 حمزة بهلول ناظم ٌسرى .8


