
بفرعيه جدول المناقشات النهائي لمشاريع تخرج المرحله الرابعه لقسم علم الحاسوب ونظم المعلومات 
  ٢٠١٩-٢٠١٨للعام 

  
  

 

  مكان المناقشة  اسماء مجاميع الطلبة  وقت المناقشة  اليوم والتاريخ  اللجنـــــــــــة

  غرفة المقرر  عائشة احمد ، ليث قحطان عدنانحسن طه ، نادية  ١٠٫٠٠ - ٩٫٠٠ ٦/٥االثنين   م.د.سعد + م. ندى

  غرفة التدريسيات  رضوة مصطفى ، سارة اكرم هشام كاظم ، بكر اياد ١٠٫٠٠ - ٩٫٠٠ ٦/٥االثنين   م.د. فيصل + م. ندى

 ٦/٥االثنين   م.د.فيصل + م.د. مي
١٠٫٣٠-
١١٫٣٠ 

  فيصل احمد سلمان ، محمد ليث عبد المجيد
  زهراء رياض سلمان

  التدريسياتغرفة 

 ٦/٥االثنين   م.د. نور + م.م. زيد
١٠٫٣٠-
١١٫٣٠ 

  يوسف كامل عوض ، مريم فالح حسن
  اطياف جاسم ، دينا حسين سلمان

  غرفة المقرر

  عيسى  احمد ، رفل هيثم ١٫٠٠ -١٢٫٠٠ ٦/٥االثنين   أ.م.د. عبير + م.د.سعد
  داليا خالد ، عدنان صالح

  غرفة المقرر

  عبد هللا رائد حسن ، سالم علي ابراهيم ١٫٠٠ -١٢٫٠٠ ٦/٥االثنين   م.د. مي + م.م. زيد
  علي عبد هللا احمد

  غرفة التدريسيات

  محمد ليث ثامر ، حسن غني ١٠٫٠٠ - ٩٫٠٠  ٧/٥الثالثاء   م.د. نور + م.د. مي
  سارة عباس ، عبد الرحمن مؤيد

  غرفة المقرر

  نائيل ، مينا حيدرسعد  ١٠٫٠٠ - ٩٫٠٠  ٧/٥الثالثاء   م. ندى + م.م. زيد
  حسين علي طارش ، كرار زوين عبد الهادي

  غرفة التدريسيات

  ٧/٥الثالثاء   م.د.فيصل + م.م. زيد
١٠٫٣٠-
١١٫٣٠ 

  علي مقداد ، محمد صالح
  احمد جاسم ، ياسر داود

  غرفة د. فيصل

  ٧/٥الثالثاء   م.د. نور + م.د. مي
١٠٫٣٠-
١١٫٣٠ 

  نورهان عدنان ، ساندي سالم
  سالم ، علي نزارنور 

  غرفة المقرر

  ٧/٥الثالثاء   م.د.سعد + م. ندى
١٠٫٣٠-
١١٫٣٠ 

  رانية احمد ، نبع عالء
  زهراء جاسب ، سجا كريم عبد الواحد

  غرفة التدريسيات

  نور الهدى سعيد ، هبة محمد جواد ١٫٠٠ -١٢٫٠٠  ٧/٥الثالثاء   م.د.فيصل + د.م.سعد
  انترانيكغيث كاظم مهدي ، مارال سهاك 

  غرفة د. فيصل

  احمد ثامر ، مصطفى باسل ١٫٠٠ -١٢٫٠٠  ٧/٥الثالثاء   م.د. نور + م. ندى
  مريم فالح ، زهراء عماد

  غرفة المقرر

  محمد رائد ، حنين باسم ١٫٠٠ -١٢٫٠٠  ٧/٥الثالثاء   أ.م.د. عبير + م.د. مي
  طارق علي ، مصطفى فاضل

  غرفة التدريسيات


