
 قسم تقنيات ادارة المواد 

2222-2222توزيع طلبة المشاريع على المشرفين العلمين في قسم تقنيات ادارة المواد للعام الدراسي   

 السنة الدراسية الثانية 

 ت د. امل مرزة  د. علي عبد الحسين  أ.م طاهر حميد عباس  م. ياس خضير عباس  د. حيدر ناجي 

  .1 اثمار احمد عبد زيد ايات عبد الحسين وناس وادي    بنين عظيم حاتم فيصل  علي سعار مجولحسين  حوراء كاظم جوني كظوم

  .2 احمد جميل مطرود جبر اية فؤاد حسون عبد الله بنين عقيل عباس علي     علي حسن شهيد خماط حيدر ميري شياع شناوة 

  .3 اقتدار هيمن عبد علي حسن باسم كريم فرحان كنيهر تبارك علي حميد عباس حسين نصر كاظم ياسر خديجة جودة جعاز سلمان

  .4 االء محمد كريم حسين بتول حمزة عناد جابر  تحسين عمران شباط حروك جنان حميد مخيف يونس رباب جابر محسن اربيج

  .5 امير صالح حسن حمود بتول كاظم عبد دربي جاسم حمد جاسم حمد  عقيل ضياء نوير صكبان رسل محمد خماط جيجان

  .6 امير علي كاظم عبد الحسين براء عبد االمير اسيود سرحان حنين حاكم ياسر هادي زهراء فالح شريف جبر رقية جودي عبد الكاظم محمد

  .7  بشرى عماد كريم عبد عون حسن سهل نجم عبد الله  رقية حسن علي فاضل

  .8  بنين حازم كتاب عالوي  حسن عبد الرضا كاظم فزع  رقية علي محمد كاظم 

  .9  حنين عبد الحسين مدلول حسن حوراء جابر عبد الحسين عبد الزهرة   

 

 ت م. نعيم صباح خلخال  م. افراح رحيم عيدان  م.م ايمان عبيد جاسم  م.م سناء سعد كاظم م.م علي جواد كاظم 

  .1 منصور كاطع عبدرقية  زينب حسين حسن زغير سجاد علي هاشم داخل صادق رافد ناظم كاظم  علي تويلي محمد عبود 

  .2 زمن اياد جبير عبد علي زينب حسين شاكر فرج سجاد فيصل راضي عبد  صالح حسن جامل شلب حميد مجيد حميد مجيد

  .3 زهراء جفات جياد هاشم زينب سلمان حمزة عودة سجى شاكر وليد يوسف صالح حسن حسين حمزة  علي رحيم مكطاف صراخ 

  .4 زهراء حيدر كاظم عبيد زينب فاضل محسن كاظم سلوى حازم حسين ضايع  شاطيضحى فائق عليوي  علي طالل نجم جدوع

  .5 زهراء رحيم عباس عبيد                     زينب وسام نعيم طالب سيف سامي عبد علي عباس  طلبة ظاهر عطية فنيجر علي عدنان تركي عبد الحسن

  .6 حسين عبد الحسن علي محمد  سارة رزاق عبد محمد سيف محمد حسين جعفر  عباس صالح منديل علوان علي محمد عبد الحمزة نوح

  .7 زين العابدين كامل عنون مكطوف سجاد سالم عبد االمير عبد علي شفاء محي ضاري حسن عبير حسوني ناجي جواد  علي نايف طعمة جميل

  .8 زينب ابراهيم هادي علي  سجاد عقيل حمزة حيوان  شهالء راشد عنون مهنا حسين علي سعد صكبان  عناد عادل سليم عبد 

  .9 هبة محمد عبيد كسار هدير محمد ناصر حسون وائل كتاب حسن محمد وديان غازي عبد الحسين  نورة جاسم محمد عبد

 

 ت سيف علي جاسم  م.م اشواق عبد السادة  د. وسن كامل  احمد غفار

  .1 غيث ماجد نعمة حنتوش ليث حسين ناشي جاسم محمد علي حسين حسن مؤمل علي صالح عبد العباس 

  .2 فاطمة حسوني ناجي جواد فاطمة محمد حسن كاظم  محمد محي حسين سلمان  مير بلودان مير ابو زركه

  .3 فاطمة شاكر عبد لفتة فاطمة عدنان لفتة حالوب محمد موريس عبد الهادي  ميس الريم باسم فاخر جبر

  .4 فاطمة كريم عزيز محي محمد رائد كاظم حسن عناد عربمحمد هادي  محمد جاسم محمد اليذ

  .5 كرار حسين علي شعالن  منى عذاب نعيم مظلوم محمد حسن جواد شنوت نرجس حامد هادي جباره

  .6 امير محسن حنوف خضر  محمد عادل محمد ابو هينه مسلم ناصر حسين حسون  نرجس صفاء عبد الحسين موسى

  .7 ماجد سلمان حسين جاسم امين اسعد راضي عطية  مراد مرانمصطفى رياض  نور مهدي محسن حسن

  .8 مالك حميد جايش مالك نادية فشالن صافي امهيدي هبة مجدي صبيح حسن نورة احمد مرزة حمزة

  .9 ماجدة سامي غانم بحلوك مرتضى محمد ماجد عبد محمد شخير عباس متعب  احمد غفار



 


