
 میسون ذنون العبایجي ا.م.د.  ١

 عامر بلو إسماعیلم.   ٢

  قائد نعمان عبد الملك  ٣

  حارث غازي ذنون الدباغ  ٤

  شیماء رافع سلطان  ٥

  والء لعیبي جالب  ٦

  ھبة جمال سعید  ٧

  د. بشرى یاسین دمحم  ٨

 آمنة علي حمزة عباس  ٩

  ریم ھاني مجید  ١٠

  ھناء جاسم دمحم  ١١

 سالم دمحممازن   ١٢

  د. وسن عبد العظیم فاھم  ١٣

  نجالء خزعل فتحي  ١٤

 نورس فالح حسن  ١٥

  ورود ناجي العارضي  ١٦

  دمحم نزار حمید  ١٧

  صفاء توفیق كاظم  ١٨

  المدرس خولھ ابراھیم احمد  ١٩

  سرور عبدالغفور جاسم  ٢٠

 ا.م.د.مھا سعید حمید  ٢١

  دمحم عبد الغفور جاسم  ٢٢

 شیماء عبد مفتن السراجي  ٢٣

 نزار علوان عبد هللا  ٢٤

  احمد عبد الغني عبدهللا  ٢٥

 م.م میالد نزار عبد الكریم  ٢٦

 عالء حسین شرھان  ٢٧

 طھ یاسین صالح  ٢٨

 میساء طھ حامد  ٢٩

  مریم دویح سفاح  ٣٠

  لیلى نجاة جھاد  ٣١

األستاذة الدكتورة عھود عبد الواحد عبد   ٣٢
  الصاحب

  م.م. احمد عبد الكریم احمد  ٣٣

  أ.د.ساجدة مزبان حسن  ٣٤

 ھالة فتحي كاظم  ٣٥

 د.اخالص محمود عبدهللا  ٣٦

 المھندس عمرنزارحسون عبدهللا  ٣٧

 ممتاز حازم داؤد الدیوجي  ٣٨

  منى دمحم حاتم  ٣٩

 دمحم حسین غفوري  ٤٠

 منتصر اسماعیل عدوان  ٤١

  بھاءالدین ابراھیم خلیل  ٤٢

 وعدهللا مھديرنا   ٤٣

  رابحة دمحم خضیر  ٤٤

٤٥  khayal Abdulghafoor jasim 

 سارة فخري احمد الطالقاني  ٤٦

  نور عامر قاسم  ٤٧

  بالل توفیق یونس  ٤٨

 سیماء فیصل دمحم  ٤٩

  افیاء مؤید یونس  ٥٠

 سرمد جاسم دمحم الخزرجي   ٥١

 احمد نصیف جاسم  ٥٢

  زینب شھاب حامد  ٥٣

  نورالدین نعمھ نجممھند   ٥٤

 علي زوزان علي صالح  ٥٥

  د. ھدیل یوسف محمود  ٥٦

  نبأ ھیثم دمحم یعقوب  ٥٧

  شیرین یاسین قاسم  ٥٨

  درید دمحم أحمد عواد  ٥٩

 إلھام مكي عبد الكریم  ٦٠

  علي داخل جبر  ٦١

 ا.د.وفاء عبداللطیف عبدالعالي  ٦٢

 احمد ریاض ادریس  ٦٣

  دمحم حامد مصطفى  ٦٤

  مصطفى ابراھیم حمید  ٦٥

 استاذ فتاح شھاب احمد  ٦٦

  جوالن حسین جودي  ٦٧

٦٨  Msc. Mozahim Aziz A. Al.amery 

 علیاء صبحي احمد الخشاب  ٦٩

 عمره یحیى نوري  ٧٠

  د. حسین جلیل علوان  ٧١

٧٢  iraqi_leader69@yahoo.com 

  دمحم خلف رشید الشجیري  ٧٣

  د.علي ماجد عباس  ٧٤

 مصطفى محمود شاكر  ٧٥

  نیكار خالد نجم الدین  ٧٦

  م.م بشلر غانم حسین  ٧٧

  فؤاد سالم رشید  ٧٨

  مھند ھاني مجید  ٧٩

 صبا حازم صدیق العباسي  ٨٠

  عبدالرحیم عبدالرحمن دمحمامین  ٨١

 قاسم دمحم جابر الساعدي  ٨٢

  مرتضى عبد علي فرحان  ٨٣

 مروة محي الدین اسماعیل  ٨٤

  علي حسینزینب   ٨٥

 أ.د ھاني صبري علي  ٨٦

  وجدان برھان عبد الكریم  ٨٧

  د. وسن یحیى احمد  ٨٨

 ا.د.شذى عادل فرمان  ٨٩

  د. ابتسام یحیى عبدهللا  ٩٠

  د ایمان دمحم ابراھیم  ٩١

  دمحم عبدالرحمن أحمد القزاز  ٩٢

  عمار دمحم خضیر  ٩٣

٩٤  Prof. Dr. Ala Dhafer Amer 

  عبدالخالق عليحنان   ٩٥

 حوراء قاسم حمید  ٩٦

  عبدالخالق شاكر یوسف  ٩٧



  د. ابراھیم علي حمد امشھر  ٩٨

 م. م. علي حازم خلیل البزاز  ٩٩

  دنیا علي حسین مصطفى  ١٠٠

 أ.م.د. معن عبد العزیز جمیل  ١٠١

  علیاء سالم یاسین  ١٠٢

 صفاء كاظم راضي  ١٠٣

 ا.د.عبدالغفور جاسم سالم  ١٠٤

  م. د جاسم طھ احمد  ١٠٥

  زینب خلیل ابراھیم  ١٠٦

 دمحم عبدالحسن جاسم  ١٠٧

 م. م شیرین غازي عبد االمیر  ١٠٨

 ساره حمید رجب  ١٠٩

 زینة طالل یاسین  ١١٠

  إیالف تحسین دحام  ١١١

 احمد دمحم مصطفى  ١١٢

  حازم سالم ذنون  ١١٣

  أ.م.د. بشرى عبد المھدي ابراھیم  ١١٤

 ھاشمبشار جبار   ١١٥

  احمد سعد دمحم علي القاضي  ١١٦

  م.م. نادیة حسیب كریم  ١١٧

 سوسن علي حسین  ١١٨

 ا.م.تغرید حمدون شكر  ١١٩

  د. عذبة عدنان احمد عزت  ١٢٠

  الحقوقي سعد عبدالعزیز دمحمسعید  ١٢١

  م. م. ولید خالد رزیك  ١٢٢

 ھدى دمحم جلیل  ١٢٣

١٢٤  Reem Tahseen Dahham Al-thahir  

 ھدى موسى جاسم الطفیلي  ١٢٥

 م.م. ظفر موفق محمود  ١٢٦

  سیف سعدهللا دمحم  ١٢٧

  عیشوش نعیمة بن دمحم الكبیر  ١٢٨

  ذاكر وجیھ امین  ١٢٩

 عروبة جمیل محمود  ١٣٠

  زھرة جبار ھاشم  ١٣١

١٣٢  Azhar Hadi Fadel 

  مثنى ستار حسین  ١٣٣

 عمر خلف رشید علي  ١٣٤

 احمد فنوص حمادي  ١٣٥

  أحمد إبراھیم حسین  ١٣٦

  أ.م.د جودت حلمي عبدالواحد  ١٣٧

  كواكب محمود حسین  ١٣٨

 فادیة حكمت دمحم  ١٣٩

  لیث مصطفى نجم  ١٤٠

  م.م فیان فارس ناصر  ١٤١

  ھیثم محمود یونس  ١٤٢

 علي داخل جبر الحسناوي  ١٤٣

 زھراء غازي ذنون الدباغ  ١٤٤

 حبصة علي احمد  ١٤٥

 حامدرشا طھ   ١٤٦

 انتظار جواد كاظم  ١٤٧

١٤٨  Dr. Ahmed Siraj Jaber  

  اسراء علي أبو شنھ  ١٤٩

 ا د دمحم احمد عواد  ١٥٠

 م .د.بشار قیس دمحم  ١٥١

 شرادة علي حمد  ١٥٢

 د.منیرة یوسف رؤوف  ١٥٣

 د.علي جواد جابر المالكي  ١٥٤

  زیاد غازي عزیز  ١٥٥

  خلود ابراھیم أحمد  ١٥٦

 خالد دمحم الخفافلیندا   ١٥٧

  ا.د. یاسر خلف رشید  ١٥٨

 إیالف تحسین دحام  ١٥٩

 نادیة قتیبة دمحم سعید  ١٦٠

  دكتورة مأرب دمحم أحمد موسى المولى  ١٦١

 د. نبھان حسون السعدون  ١٦٢

 د.جنان دمحم عباس التمیمي  ١٦٣

  احمد نجم عبدهللا حسین  ١٦٤

١٦٥  Hamsa Mohammed Ahmed 

  دمحم ذنون أ.د.سالم  ١٦٦

  اسیل محي الدین اسماعیل  ١٦٧

 محاسن ثابت یونس  ١٦٨

 إیمان دمحم العبیدي  ١٦٩

  دمحم خیري رزا البیاتي  ١٧٠

 دمحم یاسین عبدهللا  ١٧١

 د.غادة قحطان حسن  ١٧٢

 عالء إبراھیم حسین  ١٧٣

 حسین ثائر عبد الحمید  ١٧٤

 د. امینة سلمان عبد الرزاق  ١٧٥

 تومادنیا بطرس   ١٧٦

 عالء مھدي النفاخ  ١٧٧

  م. د. فادیة جالل أحمد المولى  ١٧٨

  د. مرتضى عبدالرزاق مجید  ١٧٩

 ایة فلیح حسن  ١٨٠

 فرح حازم عمر  ١٨١

 ضیاء مجید كامل  ١٨٢

  م.م. صالح محسن حازم  ١٨٣

 ثائر عبد الحمید جابر  ١٨٤

 جنار كمال طیب  ١٨٥

 أ.م.د. أحمد عواد طالب الطالب  ١٨٦

  فاطمھ عبد العزیز عبد الرسول  ١٨٧

  أ. د. فضیلة عرفات دمحم  ١٨٨

 عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن القزاز  ١٨٩

  حنان حقي اسماعیل الخیاط  ١٩٠

 حسنین علي طالب  ١٩١

 أ.م.د. میسون ذنون العبایجي   ١٩٢

 أسماء سعداوي  ١٩٣

 د. قحطان عدنان بكر  ١٩٤

 ماجد احمد محیسن  ١٩٥



  صالح عبد القادربراء   ١٩٦

 وئام قاسم حمید  ١٩٧

 د. شوكت صباح خیرهللا  ١٩٨

  رغداء حقي اسماعیل  ١٩٩

 م.د دمحم عرفات دمحم  ٢٠٠

 م.م. نسمة محمود سالم  ٢٠١

  قیصر عبدهللا احمد  ٢٠٢

  سعدون ظاھر خلف الدلیمي  ٢٠٣

  خولة احمد دمحم سعید  ٢٠٤

  شیماء دمحم صبري  ٢٠٥

  حازمعلي حسین   ٢٠٦

  ھاشم راشد عجرش  ٢٠٧

  د. حنان علي محسن  ٢٠٨

  أرشد فالح یوسف یعقوب  ٢٠٩

 أحمد ھالل حمود  ٢١٠

  انفال عزام دمحم حمودات  ٢١١

 سعد جادهللا حمد  ٢١٢

  ا.م.د.ندى یاسین قاسم یحیى  ٢١٣

  قحطان عدنان عبد الجلیل  ٢١٤

 رنا سالم جبر سعیدان  ٢١٥

  د. فاضل یونس حسین  ٢١٦

  شیماء حسن علي قاسم  ٢١٧

 لمى عادل صابر  ٢١٨

  مھند عبد حماد  ٢١٩

  أ. م. د. عامر عبدالعزیز خلیل الساطوري  ٢٢٠

  شیماء عبد الحسین دمحم  ٢٢١

  حسام عبد الرحیم مھدي  ٢٢٢

٢٢٣  Ameera N. Alkiffai  

  رشا عبد براك الحدراوي  ٢٢٤

  بشار ھبر كاظم الحمیداوي  ٢٢٥

 احمد حمید كامل الكناني م.م  ٢٢٦

 د.جنان اسماعیل صالح  ٢٢٧

  أنغام ناصر عبید  ٢٢٨

  بان علي حمد  ٢٢٩

  ماجد حامد حرز الشیحاوي  ٢٣٠

  إیناس عبد بّراك  ٢٣١

 مریم عادل حسن  ٢٣٢

  عبیر احمد مجید  ٢٣٣

  خالد ابراھیم حسین  ٢٣٤

  م. م إنتصار جارهللا فاضل  ٢٣٥

  نجود نبیل طالب  ٢٣٦

  زینب رسول احمد  ٢٣٧

 اراس غازي كریم  ٢٣٨

 د. حسام سعید العارضي  ٢٣٩

 وفاء عبد االمیر ھادي  ٢٤٠

  د. علي جارهللا سعدون الخیقاني  ٢٤١

  م. د. حمد علي احمد دھام  ٢٤٢

  نورا علي حمزة  ٢٤٣

 جوتیار اسماعیل نبي  ٢٤٤

 د عبود توفیق عبود  ٢٤٥

 السامرائيأ.م.د. بان كاظم مكي   ٢٤٦

  زھراء حبیب عبد مظلوم  ٢٤٧

  ضحى سعدي عبد المجید  ٢٤٨

 رفل عبد الدائم عمر  ٢٤٩

  أ.م.د.اسیل سامي أمین  ٢٥٠

  عمر مازن أمین  ٢٥١

  ایاد خلف یوسف  ٢٥٢

 وائل عباس كطش  ٢٥٣

  م. د. إیمان سلیم كاظم  ٢٥٤

  ا. م. د. سردار رشید حمة صالح  ٢٥٥

  الدلیميفھد خلف یاسین   ٢٥٦

 فرید حسین احمد  ٢٥٧

 ریاض ناظم حمید الدوري  ٢٥٨

 أ.د.سعد نصیف جاسم  ٢٥٩

 بسمة مصطفى خلیل  ٢٦٠

  شاخـــوان سعود نوري  ٢٦١

 سجى نجم عبدهللا  ٢٦٢

 دمحم محي الدین اسماعیل  ٢٦٣

 م.م. ُعال حسین عبد الرضا  ٢٦٤

٢٦٥  Fatima mohammed hussein 

  الرزاقدمحم خاشع عبد   ٢٦٦

 قحطان دمحم ابراھیم  ٢٦٧

  د.بالل حاتم عبدالغفور  ٢٦٨

  م. د ھبة عادل مھدي  ٢٦٩

  أ. م. أنس خالد إبراھیم  ٢٧٠

  عبدهللا صادق عبدهللا  ٢٧١

 حمید رجب عبد الحكیم  ٢٧٢

 م.م. زینب صبحي مصطفى  ٢٧٣

 زینة داود سلمان  ٢٧٤

 نادیة مقبل حسن الزبیدي  ٢٧٥

  عدنان دمحم نوري م.د.سنان  ٢٧٦

  یاسمین یاسین صالح  ٢٧٧

  د.وفاء عبد االمیر ھادي  ٢٧٨

  م. م. علیاء نعمھ نجم  ٢٧٩

 د.خضر عبد الرضا جاسم  ٢٨٠

 لیث سعدي عفتان  ٢٨١

  حسین عمار عبدالحسین الكرادي  ٢٨٢

  د. الھام عبدالوھاب عبدالقادر  ٢٨٣

  منى ھادي صالح  ٢٨٤

 معن دمحم جاسم  ٢٨٥

  د . صادق كاظم تعبان  ٢٨٦

  حسین علي غازي  ٢٨٧

 قصي سعود ذیاب  ٢٨٨

  شھلة أحمد یونس  ٢٨٩

 خالد صبار دمحم  ٢٩٠

 علي عادل صابر  ٢٩١

  مشتاق طالب عبد  ٢٩٢

 ماجده ابراھیم مخلف  ٢٩٣



 زینھ فاضل كاظم  ٢٩٤

  امنة محمود شیت  ٢٩٥

  أ.م.د.أمجد رحیم دمحم الكبیسي  ٢٩٦

 صبار دمحمد. خالد   ٢٩٧

 ایسن كمال دمحم  ٢٩٨

 مریم كاظم جساب  ٢٩٩

 شھد صالح سلیمان  ٣٠٠

 دمحم كریم ابراھیم  ٣٠١

  عمار عواد صالح  ٣٠٢

 نمران سلطان علي  ٣٠٣

  فراس احمد بالل  ٣٠٤

 وسن عبد المطلب حسن  ٣٠٥

 زھراء عمار عبد الحسین  ٣٠٦

  زینب ثجیل نعمة  ٣٠٧

  مصطفى فاضل علوان  ٣٠٨

 صبا صبیح حسین  ٣٠٩

  م.م جنان صافي عبد المیاحي  ٣١٠

  د. میسون دمحم عبد الواحد  ٣١١

 د.احسان أحمد دمحم لھمود  ٣١٢

 مروان خشالن یسر  ٣١٣

 كرار عباس جوحي  ٣١٤

  قادر عبدهللا شناك العیساوي  ٣١٥

  إسراء أكرم حسین العریبي  ٣١٦

 رفل عباس كامل  ٣١٧

 فاطمة ستار جابر  ٣١٨

 د . حنان عبدهللا علي الشمري  ٣١٩

  دمحم سالم محمود  ٣٢٠

  عمر اسماعیل مخلف  ٣٢١

 م.م علي عباس غضبان  ٣٢٢

  میثاق حمید جبار الغراوي  ٣٢٣

 عقیل راسم جبار  ٣٢٤

 ھادي جبار مجیبل  ٣٢٥

  فضاء عبدهللا محمود  ٣٢٦

 علي ھاشم طھ  ٣٢٧

  المصطفى إیھاب شوقي  ٣٢٨

  یسرى راسم جبار  ٣٢٩

  د.حوراء احمد شاكر العمیدي  ٣٣٠

 المھندسة وسناء منیر عطیة  ٣٣١

٣٣٢  Saher Burhan Al-jaf  

٣٣٣  Salih Mohammed Ismail  

 ختام حبیب رسول  ٣٣٤

 رشا حمید رجب  ٣٣٥

  نور عثمان عداي  ٣٣٦

 ھدى عامر ھادي  ٣٣٧

٣٣٨  Nooralhudazhairmazal  

 مي عالء عبد الخالق الیاسین  ٣٣٩

 انور عیسى دمحم  ٣٤٠

 عمار نعمھ حسین  ٣٤١

  بیان فارس ناصر  ٣٤٢

  م.م علي ھادي جھاد ابوطبیخ  ٣٤٣

  زبنھ متي خضر  ٣٤٤

  ڤیان احمد دمحم  ٣٤٥

 د. وسن عجیل حمود  ٣٤٦

 حیدر قاسم زیدان  ٣٤٧

 بسھي عمران محمود  ٣٤٨

 د.شیماء مؤید مصطفى  ٣٤٩

  فاطمة الزھراء شاكر محمود  ٣٥٠

  علي حسن شدھان  ٣٥١

 قتیبة محسن علي  ٣٥٢

  األستاذ الدكتورة وسام علي الخالدي  ٣٥٣

  سمیرة سلمان عبد الرسول  ٣٥٤

 ومیض فارس صعب  ٣٥٥

  تاج الدین أمجد عبد المنعم  ٣٥٦

 الحقوقي.میثم بشیر طعمھ  ٣٥٧

  م.م.شمائل خضیر والي غالي  ٣٥٨

  دمحم حمودي كاظم  ٣٥٩

٣٦٠  Firas Abdul Rahman AL Yozbaki 

 ابو الحسن رؤوف محمود  ٣٦١

  اشواق سالم ابراھیم  ٣٦٢

  حیدر رزاق دمحم  ٣٦٣

 حیاة إبراھیم دمحم  ٣٦٤

  م.م. عبدهللا محسن ھزبر  ٣٦٥

  م. وسن عبد المطلب حسن  ٣٦٦

 حیدر عماد كاظم  ٣٦٧

 حسین علي مال الزیباري  ٣٦٨

 صفا عبد الوھاب علي  ٣٦٩

  ھدى عالوي سوادي م.م  ٣٧٠

  رسول رحیم ماشاف  ٣٧١

  علي عبد السمیع حمید  ٣٧٢

 م. مروة دمحم إسماعیل  ٣٧٣

 م م احمد ھاشم جواد كاظم العجیلي  ٣٧٤

 م. زمن عجیل حمود  ٣٧٥

  رشا كاظم مھدي  ٣٧٦

  شیماء عبیس حسین  ٢٧٧

 أسماء جعفر عبد الرسول  ٣٧٨

 د.اكرم عبد الكاظم ھادي  ٣٧٩

 م.م.ذكرى حسن داحس  ٣٨٠

  براء اسماعیل فزع المشھداني  ٣٨١

 دمحم قحطان حسن  ٣٨٢

 ا.م.د. فراس مدهللا مجید  ٣٨٣

 م.م. منال محسن حمود  ٣٨٤

٣٨٥   Shafa Ahmad Ali 

 احسان علي ثابت  ٣٨٦

  قصي رشید سبتي  ٣٨٧

٣٨٨  azad.ali@garmian.edu.krd 

  نوار خالد ترف السعیدي  ٣٨٩

  حسین كاظمفاطمھ   ٣٩٠

 نریمان حسن درویش  ٣٩١



  نسرین حمزة عباس  ٣٩٢

 زھراء صبار حسین  ٣٩٣

  م. د سعاد خیري كاظم  ٣٩٤

  دمحم عبد العزیز اسماعیل  ٣٩٥

 ابتسام زكي عبد الصاحب حسین  ٣٩٦

 دمحم حسین جاسم محمود  ٣٩٧

  حسین علي حسین صبخھ الشامي  ٣٩٨

  أ.م.د. حسین حبیب مصطفى العزي  ٣٩٩

 وسام معارج جابر  ٤٠٠

 علي عبد الكاظم طاھر  ٤٠١

  عقیل دیكان عباس الكالبي  ٤٠٢

  احالم سعید ابراھیم  ٤٠٣

  دمحم حمزة عباس  ٤٠٤

 دمحم فتیني دمحم كنباش  ٤٠٥

 أ. د. حیدر تقي فضیل  ٤٠٦

  مھا ناجي عبد الرضا  ٤٠٧

  حیدرجعفر صادق البلداوي  ٤٠٨

  كزنك محسن عثمان  ٤٠٩

  د. عبدهللا حسن دمحم  ٤١٠

 عمر احمد جاسم  ٤١١

  عمر عبد العزبز احمد  ٤١٢

 ھدیل سعدون عبدالصاحب  ٤١٣

 عبدالواحد بندر حنون  ٤١٤

  فراس رشید سبتي  ٤١٥

 حسین علیوي ناصر الزیادي  ٤١٦

  دمحم نوري علي سعید  ٤١٧

 نبال عباس ھاددي  ٤١٨

  زینب مردان حمود   ٤١٩

٤٢٠  Esra'a Bashar Ibrahim  

  ایمان صباح علي  ٤٢١

 م.د سجى مشعل رشید  ٤٢٢

 عبد العباس عبد االمیر شاكر  ٤٢٣

  كّرار حیدر عبد الشھید  ٤٢٤

  دمحم عبدالكریم عبدالرحمن  ٤٢٥

  سناء عیسى عبد  ٤٢٦

  فراس طراد علي  ٤٢٧

  میادة مجید الباجالن  ٤٢٨

 ھشام ظاھر حسن  ٤٢٩

 ابراھیماسماء فلیح   ٤٣٠

 م.د تمارا قاسم دمحم  ٤٣١

  ھبة قاسم حمید  ٤٣٢

  عبدالحمید صالح عبدالرزاق  ٤٣٣

 لمیاء فلیح ابراھیم  ٤٣٤

  علي عوده خضیر اسماعیل العلي  ٤٣٥

 عالء حسین علي  ٤٣٦

  األستاذ سلیم رشید عبود  ٤٣٧

 عباس قاسم دمحم  ٤٣٨

  رواء أحمد علي  ٤٣٩

 اسماعیلجاسم دمحم صالح   ٤٤٠

  دمحم وفیق رشید  ٤٤١

 خالد احمد صالح  ٤٤٢

 بھاء حیدر دمحم األنصاري  ٤٤٣

  احمد عبدالرحمن ماجد  ٤٤٤

 شفاء تركي عایز  ٤٤٥

  احمد عادل نعمھ  ٤٤٦

 ا.د.حامد كریم الحدراوي  ٤٤٧

  محمود صالح عبد  ٤٤٨

  ولید حسن مصطفى  ٤٤٩

 عماد قاسم دمحم  ٤٥٠

 دمحم مھدي عبد  ٤٥١

  ھدى یاسین یوسف  ٤٥٢

 م.م.حمیدة كریم شعالن  ٤٥٣

  م.د.إیمان سھیل سالم  ٤٥٤

  لیالي عبدهللا عباس  ٤٥٥

 كاظم عبدالزھره ابوعیون  ٤٥٦

 م.م.دعاء عباس عبدالكاظم  ٤٥٧

 صابرین عادل داخل  ٤٥٨

  نمیر أمیر جاسم الصائغ  ٤٥٩

 ندى حسن دمحم  ٤٦٠

 نھاد حمید العیبي  ٤٦١

 محمود علي طارق ألرفاعي  ٤٦٢

  ھشام احمد ابراھیم  ٤٦٣

 عبد الوھاب رزاق علوان  ٤٦٤

  نوفل عدنان دحام  ٤٦٥

 سعد شجاع عبدهللا  ٤٦٦

 أ.م.د.زینھ علي جاسم  ٤٦٧

 سعد ابراھیم مرعي  ٤٦٨

٤٦٩  hananabad@tu.edu.iq 

 د. ثامر ھادي الجنابي  ٤٧٠

 د كرار صالح جبر سھیل  ٤٧١

 صیوانعلي مفتن   ٤٧٢

  سوالف عادل نعمھ  ٤٧٣

  أمین غانم دمحم  ٤٧٤

٤٧٥  Thaka Ahmad Ali  

  م. م. كرار شاكر مطیر حمزه النعماني  ٤٧٦

 د.ریان ذنون محمود العباسي  ٤٧٧

  ایاد عادل خلف شرار  ٤٧٨

 حسین علي جبار  ٤٧٩

  مائدة خلدون حمید  ٤٨٠

  سعدهللا نوري بیرداود  ٤٨١

  بان شھاب احمد  ٤٨٢

 م.م.مھند عبدحسین معید  ٤٨٣

 عدي عدنان دمحم  ٤٨٤

  د.غصون كریم مجذاب  ٤٨٥

  حسین حالوب جابر  ٤٨٦

  تقى كریم جبر  ٤٨٧

 د. حیدر حسن االسدي  ٤٨٨

 حسین فالح حسن  ٤٨٩



 م.د ندى حسن حسین  ٤٩٠

 نور موفق حامد  ٤٩١

  الحقوقي حذیفھ حیدر شاتي  ٤٩٢

 ا د ایمان فتحي یحیى  ٤٩٣

 م.م  سعد مخمود فرمان  ٤٩٤

 دمحم صالح ھایس  ٤٩٥

 زینب صبري دمحم  ٤٩٦

 زھراء كریم جبر  ٤٩٧

 حنین كامل عباس  ٤٩٨

  سمر فالح حسن  ٤٩٩

  دعاء حسان یحیى  ٥٠٠

 ا م د نبھان عبدالكریم حمدون  ٥٠١

  زھراء حمد واحد  ٥٠٢

 كریم جبر لفتة  ٥٠٣

 م. ھناء نجم عبدهللا النعیمي  ٥٠٤

 مصطفى حسن ھادي  ٥٠٥

 مصطفى صالح ھایس  ٥٠٦

 علي طالل علي  ٥٠٧

٥٠٨  MOHANAD ABDULRAHEEM 
MAHMOOD  

 د. صالح ھایس مخلف الدلیمي  ٥٠٩

 خالدة على ثجیل  ٥١٠

  صالح صادق مجید مبارك  ٥١١

 لؤي جواد حماد  ٥١٢

  أ.م.د.غصون مزھر حسین الدمحماوي  ٥١٣

  عمر مازن امین  ٥١٤

  ابراھیم حسینغیداء   ٥١٥

  م.م عثمان صالح شعالن  ٥١٦

  أ.د أمجاد عبد الحمید بدر الماجد  ٥١٧

  حیدر عطیھ كاظم  ٥١٨

  علي حمزة عباس  ٥١٩

  حسن یاسر صبیر  ٥٢٠

  م.م. زیاد سعد هللا یحیى  ٥٢١

  نبأحمید جلوب  ٥٢٢

 طاھر كاظم جواد  ٥٢٣

 د. ابراھیم عبدهللا مراد  ٥٢٤

 علي عبد جابر  ٥٢٥

  نوفل سعد حمید صالل  ٥٢٦

  نوره عامر علیوي ناصر العنزي  ٥٢٧

 سكینة شاكر حسن  ٥٢٨

 سرى مازن علي  ٥٢٩

  نعمت كریم مصطفى  ٥٣٠

 زید خلف حسین  ٥٣١

  عمر نوري عباس  ٥٣٢

 أسامة عبدالرحیم محمود الھیتي  ٥٣٣

  ھدى شاكر حسن  ٥٣٤

  أ.د فاتن إسماعیل دمحم  ٥٣٥

 لینا صباح متي  ٥٣٦

  رؤى صالح قدوري  ٥٣٧

 مصطفى جاسب عبد الزھرة  ٥٣٨

  سند ولید سعید  ٥٣٩

 أ.م.د جمال عجیل سلطان األزبچي  ٥٤٠

  ساجد صالح الدین سلیم  ٥٤١

  د. صالح دمحم عبدهللا العبیدي  ٥٤٢

  حسین موسى صباح موسى  ٥٤٣

 م.د.عمار عباس دمحم شبر  ٥٤٤

 حیدر ھادي عباس  ٥٤٥

  دمحم محموداحمد سالم   ٥٤٦

  ولید خالد شحاذة الجحیشي  ٥٤٧

  حیدر علي موسى  ٥٤٨

 براء ماجد خلیف  ٥٤٩

 اسراء ماجد خلیف  ٥٥٠

 شیماء طالل عطا�  ٥٥١

  قیصر عبدالسادة زریجي العقابي  ٥٥٢

  عبدالھادي حمید مھدي  ٥٥٣

 ریاض مزھر خریبط  ٥٥٤

 امجد دمحم صاحب  ٥٥٥

  ا.م.د.بشرى جودة حسین  ٥٥٦

 كاظم جواد احمد  ٥٥٧

 وافي سالم سلیمان  ٥٥٨

 سنا لؤي سالم  ٥٥٩

 د. علي مناتي أحمد الحمراني  ٥٦٠

  إخالص خالد شحاذة  ٥٦١

  حاتم كریم عبدهللا القریشي  ٥٦٢

  م.م خلیل إبراھیم أحمد  ٥٦٣

 ھدى عبد االمیر مخیف  ٥٦٤

 اكرم حسن محمود  ٥٦٥

  علي سلمان صالح  ٥٦٦

  عبد الجبار حمدي النعیمي د.وجدان  ٥٦٧

 أثیر ناظم الجاسور  ٥٦٨

 علي طاھر امین  ٥٦٩

 االء یونس أحمد العبادي  ٥٧٠

 دمحم رحیم غاوي  ٥٧١

  م.م. دمحم احمد فیاض الفھداوي  ٥٧٢

 سؤدد ابراھیم سھیل  ٥٧٣

  إسراء عبد المنعم فاضل  ٥٧٤

  وطفاء كامل مكي  ٥٧٥

  أحمد خلف سلمان  ٥٧٦

 لمى عبد العزیز مصطفىا.م.د.   ٥٧٧

  أسامة دمحم عبد  ٥٧٨

  صدام جاسم دمحم  ٥٧٩

  د. د.عبدالرزاق ابراھیم شبیب  ٥٨٠

  نغم حسن علي  ٥٨١

 صباح حسن جمعة  ٥٨٢

  م.م حسین خلیل ابراھیم  ٥٨٣

 د.ھدى حامد مصطفى عبد الرزاق  ٥٨٤

  منى أحمد عبدهللا  ٥٨٥

 رغد تحسین ذنون  ٥٨٦



  عامر حمید الفھداوي ریام  ٥٨٧

 انتصار جاسم دمحم  ٥٨٨

 أ.د.اسماعیل ابراھیم دمحمعلي  ٥٨٩

 نورس نوري عبد الحسین  ٥٩٠

 عمر عبد الحمید عمر  ٥٩١

 تمارة عفیف مجید  ٥٩٢

 د . سعد صالح عبد االمیر الساعدي  ٥٩٣

 ھیثم یونس دمحم  ٥٩٤

 اسامة عبد السالم جوثر  ٥٩٥

 احمد خالد برع  ٥٩٦

 أ. د. رجاء سھیل نجم  ٥٩٧

  المھندس عثمان شعبان حمزة الحلبوسي  ٥٩٨

٥٩٩  dr.muhamed.juad@cope.uobaghd
ad.edu.iq 

 احمد محمود حسن  ٦٠٠

 مھا عصام عبدالعزیز  ٦٠١

  ابتسام حمود دمحم  ٦٠٢

 اركان علي حسن  ٦٠٣

 عباس فاضل عیسى  ٦٠٤

  فرج احمد فرج  ٦٠٥

 ھشام دمحم حمود  ٦٠٦

 فاطمھ مصطفى دمحم  ٦٠٧

 شذى ادریس احمد  ٦٠٨

 أحمد عاشور عناد الفاعوري  ٦٠٩

 نور صباح ارحیم  ٦١٠

 أ.د. عفراء إبراھیم خلیل العبیدي  ٦١١

 یاسر مولود حاجم  ٦١٢

  أ. م. د  بان عدنان دمحم أمین  ٦١٣

  حیدر عامر الدراجي  ٦١٤

  ا.م.د. وسن جاسم دمحم  ٦١٥

 الطالبطارق نزار مجید   ٦١٦

  حسین علي محیسن  ٦١٧

  م.د.قاسم خریبط طاھر الكعبي  ٦١٨

  تماضر عبدالعزیز محسن  ٦١٩

 یاسمین احمد علي  ٦٢٠

 نور تحسین ذنون  ٦٢١

 د.بشار عبد العزیز مجید الطالب  ٦٢٢

  غدیر حاتم دمحم  ٦٢٣

  علیاء كاطع شلتاغ  ٦٢٤

 علي احمد ھادي  ٦٢٥

 ندى جاسم دمحم  ٦٢٦

 ا.د.جباررشك شناوه  ٦٢٧

 ا.م.د حنان نعمان وسین القرة لوسي  ٦٢٨

 سعد سوادي تعبان  ٦٢٩

 م.رشا فالح مصطفى  ٦٣٠

 دمحم حسن قاسم  ٦٣١

 رغد حامد اسماعیل  ٦٣٢

 د.رجاء سعدي لفتة  ٦٣٣

 دكتور دمحم صالح ربیع  ٦٣٤

 ا.م.د.شیماء كامل داخل  ٦٣٥

 مھند عبد الستار عبد الھادي  ٦٣٦

 ممتاز احمد امین  ٦٣٧

 رغد منذر أحمد  ٦٣٨

 د. علي عمران محسن  ٦٣٩

 م.د. علي غازي مطر  ٦٤٠

 رائد فاضل حمد سلمان  ٦٤١

 ھند عبد الحق عبد الستار  ٦٤٢

 فرح عبد حسین  ٦٤٣

 سداد ھشام حمید  ٦٤٤

 أ.د. نوال محسن علي  ٦٤٥

 أ. م. د دمحم علي حسین  ٦٤٦

 نجوى عبد الحمید بدر الماجد  ٦٤٧

 ا.م.د عبد الكریم علي حسین یوسف القیسي  ٦٤٨

 م. د. مصطفى دمحم بركات  ٦٤٩

 اخالص عبد سلمان  ٦٥٠

 أ.د.شیماء عبد الجبار حمید  ٦٥١

 لینا عماد فتحي عمر الطائي  ٦٥٢

 م.م. اسماء فاضل عبد الرضا  ٦٥٣

 د. عالء الدین كاظم منصور اإلمام  ٦٥٤

 م.م.لیث عصام مجید العبیدي  ٦٥٥

 ا.م.د. رعد مفید احمد  ٦٥٦

 اراء عبد الكریم حسین  ٦٥٧

 ا.د.خلود الیذ عبد الكریم  ٦٥٨

 قصي عبد حسین النمراوي  ٦٥٩

 أ.د.عبدالمھیمن أحمد خلیفة  ٦٦٠

 احمدعبدالستارجابر .ا.م.د  ٦٦١

 یاسین هللا جار احمد. د.م.أ  ٦٦٢

 رشید صالح دمحم. د.م.أ  ٦٦٣

 العبیدي احمد علي. د.م.أ  ٦٦٤

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
   


