
  أسماء الطلبة المشرف الصفة أعضاء اللجنة 

 بوستر  عالء حسين شاكر محمود  ابراهيم عبد الرحمن طه محمد أ.د. ماهر عبد اللطيف عارف  رئيسا  أ.د مجاهد حميد رشيد 

أ.م.د عبد الرزاق وهيب  

 بوستر  علي حاجم منعم حسين  احمد انمار اسعد عباس أ.د. بشار غالب شهاب  عضوا ياسين 

 بوستر  علي حسن عبد هللا عباس  احمد عباس عبد خضير  أ.م.د. حيدر فاضل صالح  عضوا م.د. مروه خالد جهاد 

 بوستر  علي يوسف عبد الحسن عباس  احمد مجيد حميد نصيف  أ.د. ثائر رشيد حسن  5 عدد البحوث 

 بوستر  عمر احمد عادل محمود حسام رحيم داود سلمان  أ.د. جمال محمد شعيب    

           
  أسماء الطلبة المشرف الصفة أعضاء اللجنة  

 بوستر  عبد الكريم لؤي محمد عبد الكريم احمد ستار خليل ابراهيم أ.م.د. يسار صباح جاسم  رئيسا  أ.د ثائر رشيد حسن 

 بوستر  غزوان اركان صالح كيطان  حسن نجم هادي نجم  أ.د. عالء خلف حيدر  عضوا أ.م.د سناريا جبار محمود

 بوستر  فاضل جواد كاظم فاضل  حيدر رضا شرار عزيز  م.د. احمد عقيل عباس  عضوا م.د غزوان فيصل غازي 

 بوستر  محمد جاسم عباس حميد  حيدر زيد خليفة حسين  أ.د. ليث إبراهيم جاسم  5 عدد البحوث 

 بوستر  محمد منذر عزيز متعب رائد قاسم مجيد ذعذاع  أ.د. ماجد خليل خميس     

           
  أسماء الطلبة المشرف الصفة أعضاء اللجنة  

 بوستر  مزبان نزار مزبان صبار  سعد محمد خليل إبراهيم  أ.م.د. ضياء حمود مولود  رئيسا  أ. د ماهر عبد اللطيف

 بوستر  مصطفى احمد عبد القادر رشيد  عبد هللا سعدون جاسم خميس  أ.م.د. عمر سعد احمد عضوا أ.م.د باسم إبراهيم حميد 

 بوستر  مصطفى عادل خلف مهدي  عبد هللا عمر عادل خليل  أ.د. محمد فاضل مصلح  عضوا أ.م.د جمال عبد الكريم 

 بوستر  طالب دلف كليبان علي احمد حسن عبد عباس  أ.م.د. قصي حاتم خلف  5 عدد البحوث 

 بوستر  عبد هللا صالح فرحان  احمد فيصل طه ياسين  أ.م.د. عثمان محمود شحاذة     

           
  أسماء الطلبة المشرف الصفة أعضاء اللجنة  

 بوستر  علي حسين عبد اللطيف احمد  ايسر كاظم وسع غضبان  أ.م.د. جمال عبد الكريم حميد  رئيسا  ا.د سوزان خليفة جودي 

 بوستر  عبد هللا خالد نومان عبد  احمد طه ياسين بحر  أ.م.د. حسام محمد هيدان عضوا ا.م.د شيماء سامي شهاب

 بوستر  علي خلف كاظم ساجت  بشير جاسم محمد سحاب  أ.م.د. عمار جبار عباس  عضوا م.د احمد ولهان حميد 

 بوستر  عبد هللا كريم خورشيد ديوان  احمد ناجح حسن محمد  أ.م.د. رجاء عبد الكريم حميد  4 عدد البحوث 

           

           
  أسماء الطلبة المشرف الصفة أعضاء اللجنة  

 مناقشة عمر طالب جياد صالح  حسن احمد حسن علي  أ.د. صادق جعفر محمود  رئيسا  أ.د ليث إبراهيم جاسم 

 مناقشة عبد الرحمن علي اسماعيل ابراهيم احمد داود محمد حسن أ.م.د. غسان بحري شمخي عضوا أ.م.د عثمان محمود شحاذة 



 مناقشة غيث حازم صالح عباس  بالل فواد جاسم عباس  أ.م.د. نبراس علي لطيف  عضوا م. اياد كامل شعالن 

 مناقشة مروان عبد الكريم حمد زبير  رعد مزاحم عزيز جامل  أ.م.د. تحرير علوان حسون  5 عدد البحوث 

 مناقشة محمد صبحي جبار اسماعيل  حسين عبد المنعم حسن خلف  أ.د. نصير قاسم خلف     

           
  أسماء الطلبة المشرف الصفة أعضاء اللجنة  

 رئيسا  أ.د نصير قاسم خلف 

أ.م.د. فراس عبد المنعم عبد  

 بوستر  محمد علي محمود جاسم حسين مكرم حميد جاسم  الرزاق 

 بوستر  محمد نجم سهيل راحان  خليل اسماعيل ابراهيم جاسم م.د. محمد كاظم   عضوا أ.م.د. رجاء عبد الكريم 

 بوستر  محمد حسين خلف عليوي  حسن اسماعيل زيدان خلف  أ.م.د. نزار علي جبار  عضوا أ.م.د. حسام محمد هيدان

 بوستر  مصطفى منذر طالب ابراهيم  سامي خليل ابراهيم صالح  أ.م.د. رافد علي داود  5 عدد البحوث 

 بوستر  منتظر فاضل هزبر هادي  سجاد محمود حسين خميس  أ.م.د. ناظم احمد عكاب     

           

  أسماء الطلبة المشرف الصفة أعضاء اللجنة 

 بوستر  سجى احمد علي سلمان  هبة فوزي حسين زيدان  م.م. دنيا عبد المنعم محمد علي رئيسا  أ.د فردوس مجيد امين 

 بوستر  ناظم شاكر جميل جسام  سالم سالم محمد عواد  م.د. عمر عبد االله سالمة  عضوا أ.م.د حيدر سعود حسن 

 بوستر  عمر ياسين جاسم غيدان  حسن رائد مطلك حمود  أ.م.د. مهند كامل شاكر  عضوا م.د نبراس عدنان حتروش 

 بوستر  علي حسين علي سلمان  اشرف صالح محمود صالح  أ.م.د. فؤاد عبد اللطيف غيدان  5 عدد البحوث 

 بوستر  علي هالل حميد احمد برزان خير هللا سلمان شاوي  أ.م.د. رياض عبد الرضا فرحان     

           
  أسماء الطلبة المشرف الصفة أعضاء اللجنة 

 مناقشة عمر زلزل سامي عارف  بشار جواد حسن جواد  أ.م.د. حيدر سعود حسن  رئيسا  أ.د لقاء غالب ذياب 

 مناقشة نزار راسم خلف عواد  عبد الكريم حميد شاكر حميد  أ.د. كامل عبود حسين  عضوا أ.م.د قحطان فاضل محمد 

 مناقشة فارس قيس عبد هللا عوض  حسين علي ماهر عبود  أ.م.د. عبد الرزاق وهيب ياسين  عضوا أ.م.د رياض عبد الرضا 

 مناقشة فريد صالح خلف سبع  حيدر عامر جبار جواد  أ.م.د. صداح إبراهيم سيد ولي  5 عدد البحوث 

 مناقشة محمد عدنان خميس جابر  حيدر هاشم محمد جعفر  أ.د. فخري الدين قاسم صالح     

           
  أسماء الطلبة المشرف الصفة أعضاء اللجنة 

 بوستر  محمد فيصل احمد عبود  سجاد عباس جاسم عبد  م.د. اثير قاسم محمد  رئيسا  أ.د نبراس كامل هدايت

 بوستر  محمود حاتم تاية لطيف  سعد كامل عبد رحيم  م.د. علي طالل عبد هللا  عضوا أ.م.د. محمد فاضل علوان

 بوستر  مصطفى حامد هادي صباح  سلمان علي سلمان عبد الحسن  م.د. احمد ولهان حميد  عضوا م.د محمد سعد محمد

 بوستر  مصطفى قاسم مبارك سالم  عباس سلمان داود ضعيف أ.م.د. نزار ناظم حميد  5 عدد البحوث 

 بوستر  مضر محمد ابراهيم احمد  عباس فالح مسلم عبود  أ.م. عماد كاظم احمد     



           

  أسماء الطلبة المشرف الصفة أعضاء اللجنة 

 بوستر  مهدي عباس حسوني دلي  عبد الرحمن داود سليم محمد م. سيف الدين واثق فؤاد  رئيسا  أ.د رشا طالب ذياب 

 بوستر  هاجر ثائر فارس خميس  زهراء سفيان وهيب شهاب  م. أضواء ورور نعمة عضوا أ.م.د تحرير علوان حسون 

 بوستر  ياسين خضير يونس بيجو  احمد ضياء هادي عيدان  م.م. احمد عريبي سبع عضوا م.د. اثير قاسم محمد 

 بوستر  عمران سمير مراح اسماعيل  احمد نزار صالح محمد  م. اياد كامل شعالن  5 عدد البحوث 

 بوستر  قاسم محمد عزي شالل  باسم سامي عبد محمد أ.د. وليد جليل ابراهيم     

           

  أسماء الطلبة المشرف الصفة أعضاء اللجنة 

 بوستر  كرار علي حسين سلمان  جاسم محمد مهدي محجوب  م.م. أحمد رافد حميد  رئيسا  أ.د كامل عبود حسين 

 بوستر  كريم حسن قاسم صادق  حسن علي طه عباس  أ.د. مسلم حسب هللا ابراهيم عضوا أ.م.د نزار علي جبار 

 بوستر  لطيف مجيد ردام حرامي حمزه ابراهيم خضير خلف  م.د. علي خليفة بريص  عضوا م. يوسف عبد االمير

 بوستر  مالك اسماعيل عبد محمد  الحمزه حسين علي محمد م.م. شهاب احمد حمود  5 عدد البحوث 

 بوستر  محمد اياد كريم ابراهيم  سجاد حسين رشيد جرمط م.د. عمر رشيد حسين     

           

  أسماء الطلبة المشرف الصفة أعضاء اللجنة 

 بوستر  محمد حسين صياح راضي سلمان عدنان سلمان منهل  م.م. احمد عبد السالم خليفة رئيسا  أ.د حنان عدنان عبعوب

 بوستر  محمد ستار مطلك محمد ضياء حسين علي حسين  م.م. مقداد لطيف خلف  عضوا أ.م.د نزار ناظم حميد 

 بوستر  محمد شاكر محمود محمد عبد الحميد كوثر عبد هللا حسين  م.د. محمد سعد محمد عضوا م.د. احمد سلمان صالح

 بوستر  محمد صاحب احمد محمد رباح حسن خليل  م.د. اوراس عدنان حتروش  5 عدد البحوث 

 بوستر  محمد عبد الستار نافع حسين   عبد الهادي مكي هادي موسى  أ.م.د. حاتم شوكت ابراهيم     

           

  أسماء الطلبة المشرف الصفة أعضاء اللجنة 

 بوستر  مصطفى رائد ابراهيم حسين  علي حسين علي محمد  أ.م.د. قحطان فاضل محمد  رئيسا  أ.د محمد فاضل مصلح 

 بوستر  مؤيد صادق جواد كريم  علي كريم هادي صالح  م.د. ليث خليل إبراهيم  عضوا أ.م.د. ناظم احمد عكاب 

 بوستر  نور خليل ابراهيم محسن زهراء احمد فيصل طعان  أ.م. هدى ناجي زيدان عضوا ا.م عماد كاظم احمد 

 بوستر  احمد مطشر سلمان حميد  عمر محمد عبد حسن م.د. احمد سلمان صالح 5 عدد البحوث 

 بوستر  علي صادق جعفر احمد  ايمن محمد احمد ذياب أ.م.د. رافد حبيب قدوري     

           

  أسماء الطلبة المشرف الصفة أعضاء اللجنة 

 بوستر  عمر رجاء حسب هللا قدوري  بالل علي ياسين حميد  م. يوسف عبد األمير درويش رئيسا  أ.د  االء زهير مصطفى 

 بوستر  المختار منذر حاتم احمد  حسن علي حسين جاسم  م.م. عمار موسى جعفر  عضوا أ.م.د فواد عبد اللطيف 



 بوستر  مرتضى جمال شالل سلمان  حسين عالء حسين علوان م.م. تركي هالل كاظم  عضوا م.د. عمر عبد االله سالمه 

 بوستر  مصطفى حكيم ابراهيم محيسن حيدر حاتم يحيى علي م.م. عمران علي عباس  5 عدد البحوث 

 بوستر  مصطفى سعد ظاهر حميد  حيدر فاضل محمد جاسم  م. عالء كامل جبار     

           

  أسماء الطلبة المشرف الصفة أعضاء اللجنة 

 بوستر  مصطفى عماد عبود عزيز  سلمان حبيب عبد هللا ويس  م.م. محمد ناصر كامل  رئيسا  أ.د فخري الدين قاسم خلف 

 بوستر  مصطفى محمد عبد جراح سيف علي حالوب حسن  أ.د. باسل عبد الستار  عضوا أ.م.د عمار جبار عباس 

 بوستر  مهند غالب عبد الهادي منشد  صفاء عباس كاظم خلف  م.م. مها ودود كمال  عضوا م.د علي طالل عبد هللا 

 بوستر  مهيمن صفاء ابراهيم عباس  طه ياسين يوسف حبيب  أ.م.د. شروق مهدي كاظم  4 عدد البحوث 

           

           

  أسماء الطلبة المشرف الصفة أعضاء اللجنة 

 بوستر  وليد طالب زيد خلف عبد الرحمن كريم سلمان شهاب  م.م. اية طالب ذياب  رئيسا  أ.د. مسلم حسب هللا

 بوستر  ياس خضير عباس عبد الهادي  عبد هللا حسين خضير عباس  م.د. مروه خالد جهاد  عضوا أ.م.د مهند كامل شاكر 

 بوستر  محمد عباس كاظم  عبد هللا حميد محسن علوان  أ.م.د. احمد محمد فرحان  عضوا م.د علي خليفة بريص 

 بوستر  شيماء بشار محمد عبد الحميد  افياء رافد علوان حسون  أ.د. رشا طالب ذياب  5 عدد البحوث 

 بوستر  صفاء احمد ساجت كيطان  ايه مصطفى حسوني علي  أ.د. االء زهير مصطفى     

           

  أسماء الطلبة المشرف الصفة أعضاء اللجنة 

 بوستر  عال عبد الواحد علي محمد بان عبد هللا مهدي صكبان  أ.د. سها عباس عبود  رئيسا  أ.د بسمة نعيم محسن 

 بوستر  علياء قتيبة عبد علي بيان ستار كريم  أ.د. فردوس مجيد امين  عضوا أ.م.د فراس عبد المنعم 

 بوستر  غاده شدهان ثامر جواد  بيداء كريم رشيد حمودي  أ.د. لقاء غالب ذياب  عضوا م.د. وليد عطا هللا عيسى 

 بوستر  فاطمة جبار حسن حميد   حوراء عباس حسين علي  أ.د. نبراس كامل هدايت 5 عدد البحوث 

 بوستر  فرح هيثم نهاد كاظم  حوراء محمد محمود ردام أ.م.د. اسراء عباس محمد    

           

  أسماء الطلبة المشرف الصفة أعضاء اللجنة 

 بوستر  مروة جبار جمعة زيدان رانيا حسين محمد هادي  أ.م.د. سناريا جبار محمود رئيسا  أ.د. وليد جليل إبراهيم 

 بوستر  مريم حميد مجيد شالل  رغد خليل ابراهيم كريم  أ.د. حنان عدنان عبوب  عضوا أ.م.د عمر سعد احمد

 بوستر  مريم فاضل محي علوان  رغده عباس خضير مراد  أ.د. بشائر رحيم شالل  عضوا م.د. عمر رشيد حسين 

 بوستر  مالك ستار اسعد ظاهر  رفل مثنى نوري عبد  أ.م. شيماء حسون مشكور 5 عدد البحوث 

 بوستر  ميس مظهر عبد الكريم سليم  رؤى مشرق بدر حسن  أ.م.د. شيماء سامي شهاب    

           



  أسماء الطلبة المشرف الصفة أعضاء اللجنة 

 مناقشة نور الهدى ماجد محمود عبد هللا  زهراء احمد جليل احمد   أ.د. سوزان خليفة جودي  رئيسا  أ.د عالء خلف حيدر 

أ.م. د صداح إبراهيم سيد 

 مناقشة منتظر عباس كاظم صالح  شامل كامل حسين علي  أ.م. باسم خضير عباس  عضوا ولي

 عمر عبد شريف جاسم  م.باسم جبار منصور  عضوا م.د. محمد كاظم 

وهيب عبد المهيمن عبد الستار  

 مناقشة وهيب

 مناقشة هالة نوفل مجيد حميد  سالي عبد الجبار عبد هللا عباس  أ.م. مها حسن مصلح 4 عدد البحوث 

           

  أسماء الطلبة المشرف الصفة أعضاء اللجنة 

 بوستر  سيف حسين محمد حبيب ماجد حميد عبد  م.د. نبراس عدنان حتروش  رئيسا  أ.د. باسل عبد الستار 

 بوستر  هديل سالم عارف قدوري  سماره حسين مطشر عبد هللا  أ.د. بسمة نعيم محسن  عضوا أ.م.د نبراس علي لطيف 

 بوستر  مهدي كفاح محمد علي مهدي  سعد سامي لفته عباس  أ.د. صفاء عبد الوهاب اسماعيل  عضوا م. أضواء ورور نعمة

        3 عدد البحوث 
           

  أسماء الطلبة المشرف الصفة أعضاء اللجنة 
أ.د صفاء عبد الوهاب  

 م.د. غزوان فيصل غازي  رئيسا  إسماعيل
 محمد ابراهيم مهديخالد  احمد اباد عبد نياز 

 بوستر 

 بوستر  سجاد عمار عزيز ولي احمد صندل حاتم سلمان  م.د. غزوان فيصل غازي  عضوا أ.م.د. رافد علي داود 

 بوستر  صباح هاشم جاسم رشيد  احمد يونس يحيى عبد العباس  م.د. وليد عطا هللا عيسى  عضوا أ.م.شيماء حسون مشكور

        3 عدد البحوث 

           
  أسماء الطلبة المشرف الصفة أعضاء اللجنة 

 بوستر  عباس شالل خليل بحر  انمار رعد خضير كريم  م.د. وليد عطا هللا عيسى  رئيسا  أ.د. بشائر رحيم شالل 

 بوستر  علي جاسم علي نجم  حارث جاسم حسين صالح  م.د. علي عباس فاضل  عضوا أ.م.د. شروق مهدي كاظم 

 بوستر  فاروق حافظ حمد عواد حسام داود سلمان جالل  أ.م.د. حيدر صبحي ابراهيم عضوا م.د ليث خليل جاسم 

        3 عدد البحوث 
           

  أسماء الطلبة المشرف الصفة أعضاء اللجنة 

 بوستر  قاسم محمدليث حسين  حمزه محمد حسين سلمان  أ.م.د. محمد وليد شهاب  رئيسا  أ .د بشار غالب شهاب 

 بوستر  مازن معد كريم جاسم  حيدر مسلم عيسى محمد  م.م. مثنى اياد قدوري  عضوا أ.م.د. ضياء حمود مولود 

 بوستر  محسن معن محسن حميد حيدر نايف حسن محسن  م.م. محمد رشيد لطيف  عضوا م.د اوراس عدنان حتروش 

        3 عدد البحوث 



           

  أسماء الطلبة المشرف الصفة أعضاء اللجنة 

 مناقشة غيث فاضل محمد ياسين  سجاد صالل حاتم احمد  م.م. احمد نافع كامل  رئيسا  ا.د ماجد خليل خميس 

 مناقشة محمد منذر خليل ابراهيم  اياد باسم قاسم محمد أ.د. مجاهد حميد رشيد   عضوا أ.م.د رافد حبيب قدوري 

 مناقشة مصطفى حسين خضير حسن  ظاهر ناجي حميد جار هللا  م.م. محمد حاج مراد علي عضوا أ.م. مها حسن مصلح

 أ.م.د. باسم إبراهيم حميد  4 عدد البحوث 

احمد عبد الرحمن حسين  

 مناقشة علي جاسم عادل عبد الكريم  رحومي

           

  أسماء الطلبة المشرف الصفة أعضاء اللجنة 

 مناقشة عمر عبد الستار كريم ستور                                                                                                    حسام حسين خليل ابراهيم                                                                                                        م.م. سالم موسى شكر رئيسا  أ.م.د. يسار صباح  

 مناقشة عمر علي كاظم احمد  حسين صالح مهدي حسين  م.د. محمد ثعبان عبد محيميد  عضوا أ.م.د. قصي حاتم خلف 

 مناقشة عمر محسن ولي جعفر  رسول عباس حسين كرم  م.د. محمد ثعبان عبد محيميد  عضوا م. باسم خضير عباس 

 مناقشة علي حسين ثابت علي  امجد نجم عبد هللا ابراهيم  أ.م.د. محمد فاضل علوان 4 عدد البحوث 

           
   أسماء الطلبة المشرف الصفة أعضاء اللجنة 

 بوستر  عبدالرحمن جسام ناصر غيث  زيدون شاكر محمود شبيب م.م. هادي ظافر هادي  رئيسا  أ.م.د. غسان بحري شمخي

 بوستر  محمد لفتة مظلوم فليح  خالد حميد ذياب خميس  م.م. محمد رشيد لطيف  عضوا أ.م.د حيدر فاضل صالح 

 بوستر  قصي يوسف عبود مصطفى  سليم جبار محمد احمد م.م. احمد نافع كامل  عضوا م.د احمد عقيل عباس 

        3 عدد البحوث 
           

  أسماء الطلبة المشرف الصفة أعضاء اللجنة 

 بوستر  علي محمد محمود محمد  ايوب حمزه سلمان ابراهيم م.د. حيدر هاشم   رئيسا  أ.د جمال محمد شعيب

 بوستر  محسن علي حسين عبطان  عباس حسين عباس حسن  م.م. محمد حاج مراد علي عضوا م.د. محمد ثعبان عبد محيميد 

 بوستر  محمد اسعد ذياب لفته  عبد الحسن سعدون عبد سبتي  م.م. زيدون صالح رحيم  عضوا م.سيف الدين واثق فؤاد 

        3 عدد البحوث 
           

  أسماء الطلبة المشرف الصفة أعضاء اللجنة 

 مناقشة هدى اسماعيل ابراهيم محسن سجى حيدر مالك قدوري  أ.م. هبة حميد وادي رئيسا  أ.د صادق جعفر حسين 

 مناقشة محمد حازم خضير عباس  عبد المنعم قمر حيدر عباس  م.م. اسراء رفعت حسين  عضوا أ.م.د اسراء عباس محمد

 مناقشة يونس خضير محسن  وسن فيصل عبود كاظم  م.م. رويدة عادل  عضوا م. باسم جبار منصور 

        3 عدد البحوث 
           



  أسماء الطلبة المشرف الصفة أعضاء اللجنة  
أ.م.د. عدي عبد الحسين  

 م.م. نور صباح ياسر  رئيسا  كريم
 محمد ذنون يونس عيس  علي احمد زيدان خلف 

 بوستر 

 بوستر  االء نهاد محمد جاسم  االء عبود عزيز فاضل  أ.د. ماجدة حميد كمبش  عضوا أ.م. هدى ناجي زيدان

 بوستر    غيث سعد محمود علوان   أ.د. سنان عباس علي عضوا م. عالء كامل جبار 

        3 عدد البحوث 
           

  أسماء الطلبة المشرف الصفة أعضاء اللجنة 

 بوستر  رؤى عادل نجم عبد هللا  رفل عائد اسماعيل خلف  م.د. نبراس عدنان حتروش  رئيسا  أ.د سها عباس عبود 

 بوستر  محمد طالب محي حسن  مصطفى باسم محمد خلف  أ.م.د. عدي عبد الحسين كريم  عضوا م.د. علي عباس فاضل 

 بوستر  فرح عادل جاسم محمد  سجى جالل سامي جواد  م.م. ضحى عبد الجبار محمد  عضوا م.د. حيدر هاشم 


