
 

 

 

 

 

 

 

 

 امر اداري

 تخرج الاإلشراف على مشاريع م/ 
 

       

تقرر تكليف السادة التدريسين باإلشراف على مشاريع  للصالحيات المخولين بها استناداً       

وكما مبين في الجدول  2021-2020تخرج طلبة المرحلة الرابعة للعام الدراسي بحوث 

 المرفق طياً......
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5.  STUDENTS TRAINING MANAGEMENT 

SYSTEM 
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 حوراء محسن علي -1 م.د منتظر خميس مصطفى

 اسراء طه منشد -2
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م.د. برهان موالن صالح 

 البياتي

 حيدر اسماعيل -1

 اشراء شدهان -2
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 .سرور نصير محمد3
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 عمر عدنان عبدهللا -3
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 مروان سليم -2

 اية حازم محمد -3

12.  Secure data Sharing  in Cloud computing سيف نايف -1 ا. ناجي مطر 

 احمد محمد احمد -2

13.  The impacts of social media on unversity students 
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