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 ت االسم
 1 ا. د. خلود الٌذ عبد الكرٌم   

 2 أ.م.د. مها محسن خلٌفة  

 3 ا. د. نضال مؤٌد مال هللا 

 4 د. دمحم جاد عبد العزٌز همام 

 5 رسل حسون عذٌب 

 6 م.م. نور صفاء حسن 

 7 محمود مصطفى حسن عبد التواب  

 8 مشاور لانونً. م. شٌماء ٌاسر عبد الحسٌن  
Ass.Lec Shireen Abdul Sahib 
Mohsin 

9 

Marwasheedalkhazali@gmail.c
om  

11 

 11 ٲ.م.د. عماد صدرالدٌن حمٌد
 12 ا. د. اٌمان عباس الخفاف
 13 ا. د. تدى نبهان اسماعٌل 

 14 ا. د. زٌنب هادي حسن
 15 ا. د. صباح مالن حبٌب الشطً 

 16 ا. د. فردوس مجٌد امٌن 
 17 ا. د. مراد المواجدة 

 18 ا. صالح الدٌن عبد الرزاق وهاب 
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 19 ا. م. امٌنة احمد خلٌل 
 21 ا. م. باسمة فارس دمحم السراج

 21 ا. م. جمال عبد الواحد جاسم السودانً 
 22 ا. م. حٌدر حسن جاسم 

 23 ا. م. د. اخالص علً حسٌن 
 24 ا. م. د. خالدة علً ثجٌل 

 25 ا. م. د. سردار رشٌد حمة صالح 
 26 ا. م. د. شٌرٌن صالح دمحم 
 27 ا. م. د. شٌالن حسٌن دمحم 
 28 ا. م. د. منى طه إدرٌس 

 29 ا. م. د. نزار علوان عبد هللا
 31 ا. م. د. نعٌم عودة صفر الزٌدي 

 31 ا. م. د. هدى ٌاسٌن الدباغ
 32 ا. م. دئاوات احمد فمً دمحم 

 33 ا. م. هٌفاء حسٌن علً 
 34 محمود طه عبد الرحٌما.د. امٌرة 

 35 ا.د. بشٌر هادي عودة الطائً 
 36 ا.د. رواء عالوي كاظم

 37 ا.د. سعاد سبتً عبود الشاوي
 38 ا.د. سوسن شاكر مجٌد الجلبً

 39 ا.د. شٌماء عادل فاضل 
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 41 ا.د. لاسم علوان سعٌد 
 41 ا.د. لاسم دمحم عباس 

 42 ا.د. كاظم عبد زٌد الزبٌدي
 43 محمود عبد هللا دمحم المفرجًا.د. 

 44 ا.د. ناهدة عبد زٌد الدلٌمً
 45 ا.د. نجدت ٌاشر مراد

 46 ا.د. نغم محمود دمحم صالح احمد العبٌدي 
 47 ا.م. احالم طالب كاظم 

 48 ا.م.د عامرة فارس دمحم السراج
 49 ا.م.د. اصٌل منذر حبه 

 51 ا.م.د. امال اسماعٌل حسٌن
 51 فاضل عباسا.م.د. امل 

 52 ا.م.د. اٌمان عبد هللا عبد العالً
 53 ا.م.د. أمال رشدي احمد

 54 ا.م.د. بٌبان دمحم علً خان
 55 ا.م.د. جاسم دمحم علً الطحان 

 56 ا.م.د. حسن عبد الرزاق السعدي
 57 ا.م.د. حسٌن هادي ناهً 

 58 ا.م.د. دالل عبد الحسٌن كاظم 
 59 مجٌدا.م.د. سحرعبد الرضا 

 61 ا.م.د. سلٌمة عبد هللا علوان 
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 61 ا.م.د. صبا جعفر محسن 
 62 ا.م.د. صبا هادي بنٌد 

 63 ا.م.د. لماء غازي عبد الكرٌم 
 64 ا.م.د. دمحم سعدي شفٌك العبٌدي 

 65 ا.م.د. منى جابر ابراهٌم الجبوري 
 66 ا.م.د. مها سعٌد حمٌد

 67 ا.م.د. مها عبد االمٌر كاظم 
 68 ا.م.د. نازدار عبد هللا دمحم سعٌد

 69 ا.م.د. نجوى ابراهٌم خلٌل 
 71 ا.م.د. نسرٌن بهجت عبد هللا

 71 ا.م.د.عروبة جمٌل محمود
 72 ا.م.د.علً عبد الهادي الكرخً 

 73 احمد هاشم دمحم صالح السبعاوي ٠د٠ا
 74 ابراهٌم خلٌل محمود العباسً

 74 احمد عبد الساده مزهر 
 76 احمد علً عبد الحسن 

 77 احمد كاظم االكوش 
 78 احمد كاظم نوري األكوش 

 79 اخالص بوبكر وصاف
 81 ازهار راغب محمود 

 81 اسٌل ناظم بدر
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 82 االء دمحم فائك دمحم امٌن
 83 االستاذ الدكتورة بشرى كاظم سلمان

 84 االستاذ عمار عنتر وادي البٌاتً
 85 االعالمً احمد كرٌم كاظم 

 86 األستاذ الباحث: عبد الهادي الحفٌانً
 87 األستاذ الدكتور فلٌح مضحً السامرائً

 88 األستاذ حمزة بوعاللة
 89 الباحث / حكٌم هوٌدي شجر 

 91 الباحث دمحم إمام صالح عبد الباسط 
 91 الباحثة أمٌنة صٌادة 

 92 الباحثة نهى خالد طاهر العمري
 93 الحمولً غسان موفك دمحم صالح

 94 الحمولً.حٌدر حسٌن خلٌف
 95 الدكتور الٌمٌن فالته

 96 الدكتور موفك عبد المادر
 97 الدكتورة شٌماء دمحم محمود ٌوسف كشكه

 98 الدكتورة لرلور حدة 
 99 الست فدوه دحام عبد المادر

 111 السٌد/ عمر سعدون حمد 
 111 الدمحميالطالبة كوثر 

 112 المانونً / شهلة شرٌف عزٌز 
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 113 الممدم / دمحم بهٌر علً 
 114 المهندس اباء مهدي صالح 
 115 المهندس حٌدر صفاء ٌحٌى

 116 المهندس لحطان هاشم جبر الخفاجً 
 117 المهندس دمحم حٌدر غركان العائدي 

 118 المهندسة سعاد رحٌم حسونً 
 119 انتصار راغب محمود

 111 اٌهان احمد خلٌل
 111 إ. م. محاسن عبد الرزاق خضٌر 

 112 إسماعٌل عبد الحمٌد حسٌن 
 113 أ . حمٌد علً حسٌن

 114 أ . د . ممتدر حمدان عبد المجٌد
 115 أ م د لاسم جواد خلف

 116 أ. احمد حبٌب صكبان الكنانً
 117 أ. أحمد دمحم سعٌد دمحم 

 118 أ. بلحرب خٌرة
 119 أ. بن دٌدة مصطفى 
 121 أ. حٌدر سٌدو كلً 

 121 أ. حٌدر علً ٌاسٌن 
 122 أ. خالد رفٌك

 123 أ. د. عبد الرحمن ادرٌس صالح البٌاتً 



7 
 

 124 أ. د. وحٌدة حسٌن علً 
 125 أ. رائد عزٌز بدٌع

 126 أ. رفٌك خالد 
 127 أ. عبد هللا بولنوار

 128 أ. م. د. امٌنه كرٌم حسٌن 
 129 أ. م. د. رٌاض جباري شهٌل 
 131 أ. م. د. زٌنب ضٌاء جبوري

 131 أ. م. د. سهام عرٌبً زاٌد
 132 أ. م. د. صباح جاسم دمحم جبر الحٌالً 
 133 أ. م. د. مجٌد هادي صالح الحمدانً 
 134 أ. م. د. مرتضى عبد الرزاق مجٌد 
 135 أ. محمود حسن عبد هللا الحطامً

 136 أ. وفاء زلوف 
 137 أ.د. اسماء عواد عطٌة تلدوري

 138 أ.د. أحمد صبٌحً
 139 أ.د. حنان عبد الخضر هاشم الموسوي

 141 أ.د. خالد حمدان غثوان
 141 أ.د. خالد عبد هللا سهر الحمدانً

 142 أ.د. رافع صالح فتحً
 143 أ.د. رحاب فاٌز أحمد سٌد 

 144 أ.د. سهٌلة عبد الرضا عسكر 
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 145 أ.د. عبد االله  دمحم  النواٌسة
 146 أ.د. عبد الهادي حمٌد مهدي التمٌمً 

 147 أ.د. عدنان مارد جبر 
 148 أ.د. علً كنٌور حسن الفرٌجً

 149 أ.د. فاتن إسماعٌل دمحم 
 151 أ.د. فتٌحة لوناس كركوش
 151 أ.د. محمود تركً  اللهٌبً
 152 أ.د. هادي صالح رمضان 

 153 أ.د. ولٌد عبود دمحم الدلٌمً
 154 أ.د.م حسن كاظم دخٌل

 155 أ.د/ عمرو حسن أحمد بدران
 156 أ.د/مجدي محمود فهٌم دمحم

 157 أ.عبد الرحمن دمحم حسٌن
 158 أ.غسان عدنان حسن 
 159 أ.فاطمة علً الحتاوي

 161 أ.م اكرام خٌري حسن علً العرٌبً 
 161 أ.م باسمه كزار حسن 

 162 أ.م هناء جاسم دمحم 
 163 أ.م. تحرٌر ابراهٌم اسماعٌل

 164 أ.م.د .اٌاد مطشر صٌهود 
 165 أ.م.د / أحمد عبد المولى السٌد 
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 166 أ.م.د رشا رائد حامد 
 167 أ.م.د سناء جواد كاظم المٌاح

 168 أ.م.د. االء حمزة دوٌلً 
 169 أ.م.د. اٌمان خلٌفة حامد

 171 دمحم البرلً أ.م.د. إٌمان فؤاد
 171 أ.م.د. إٌمان ٌونس إبراهٌم

 172 أ.م.د. أزهار زاٌر جاسم
 173 أ.م.د. أزهار دمحم جاسم 
 174 أ.م.د. أشرف صالح دمحم

 175 أ.م.د. باسم عبد الكرٌم حمٌد
 176 أ.م.د. باسم دمحم ابراهٌم الفهد

 177 أ.م.د. برٌزات لاسم حسٌن فهمً
 178 الوهاب حسنأ.م.د. بشرى عبد 

 179 أ.م.د. حسٌن حبٌب مصطفى العزي 
 181 أ.م.د. حسٌن حماد عبد
 181 أ.م.د. حٌدر جبر غبن

 182 أ.م.د. شٌماء عبد الحسٌن دمحم 
 183 أ.م.د. علً احمد العبٌدي

 184 أ.م.د. عمار سعد هللا رضا النعٌمً
 185 أ.م.د. فارس سامً ٌوسف
 186 أ.م.د. فاطمة عباس مطلن



10 
 

 187 أ.م.د. فرحان دمحم حمزة
 188 أ.م.د. محاسن احمد حسٌن

 189 أ.م.د. دمحم إبراهٌم دمحم
 191 أ.م.د. دمحم نزار الدباغ

 191 أ.م.د. ٌسرى حسون مطشر 
 192 أحمد جبار هادي الجعفري
 193 أحمد لطٌف عبد الخالانً

 194 أحمد نجاح عبد
 195 أحمد نجم ادوٌح المفرجً 

 196 أسماء عبد الهادي دمحم أحمد 
 197 أكرم ساجت صبر الجٌزانً

 198 أكرم عبد رشٌد 
 199 أمٌرة حسٌن فالته

 211 أنور جاسم دمحم
 211 أٌوب علً مصطفى

 212 باحث.مؤمن مازن سالم
 213 بان جاسم دمحم الحمدانً 

 214 بشرى حسن علً
 215 بن لناب عبد الرحمان

 216 دكتوراه بودالً عادل طالب
 217 بوغزدٌس عبد الكرٌم
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 218 ت. بهاء الدٌن جبار عبد هللا
 219 جعفر موسى علً 

 211 جنان رحمان ابراهٌم
 211 جنان دمحم هادي 

 212 حسام سعٌد عبد الحسٌن
 213 حسٌن حمدي حسن
 214 حسٌن علً صبري 
 215 خالد رسول حسٌن

 216 خولة الزلزولً
 217 د. العنتري دمحم علً 

 218 د. الهام عبد الوهاب عبد المادر 
 219 د. امل دمحم جمعة 

 221 د. انشراح أحمد حمدان 
 221 د. اٌمان احمد دمحم زحٌري

 222 د. اٌمان جاد علً جاد
 223 د. إسالم عزالدٌن أحمد

 224 د. أحمد لنون
 225 د. أنس عبد اللطٌف بن إشو

 226 خلٌل الصفار ،العنوان :مدرس د. آالء أكرم
 227 د. بركات عبد الحك.   من الجزائر

 238 د. بطل شعبان دمحم غرٌانً 
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 229 د. بعلً مصطفى من الجزائر 
 231 د. بلوناس نورالدٌن 
 231 د. بن هٌبة تاج الدٌن

 232 د. بونوٌمة نصٌرة 
 233 د. توركان احمد خلٌل

 234 د. حامد عبٌد جاسم
 235 د. حنان ادمحم ضٌاء الدٌن فنٌخرة 

 236 د. خلود عبد الوهاب احمد
 237 د. خلود فاضل كاظم
 238 د. دعد ٌونس حسٌن

 239 د. دلٌلة براف
 241 د. زٌنب محمود دمحم 

 241 د. سارة مسالً
 242 د. سامر احسان هادي 

 243 د. سامٌة رحال
 244 د. سرمد جاسم دمحم الخزرجً

 245 د. سعاد خٌري كاظم 
 246 د. شادي عدنان الشدٌفات

 247 د. شفاء دمحم عبد هللا
 248 د. شنوف خالد 

 249 د. عبد هللا سٌدي دمحم أبنو
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 251 د. علً ماجد عباس 
 251 د. علً دمحم النواٌسة

 252 د. عماد لبسٌس
 253 د. عمر دمحم لاسم دمحم

 254 مدرسد. فارس دمحم فؤاد النمشبندي / 
 255 د. فاضل ٌونس حسٌن 

 256 د. فاطمة عبد الفتاح حجازى 
 257 د. فلاير سامً خلٌل

 258 د. فضٌلة بنت عبد اللطٌف بوخرٌص 
 259 د. كافً دنو بتً 

 261 د. دمحم األمٌن بارٌن 
 261 د. دمحم بن عربة  من الجزائر

 262 د. دمحم جاب هللا على
 263 حسن البدرانًد. دمحم عبد الموجود 

 264 د. دمحم عبد مطشر الالمً
 265 د. مرٌم زان 

 266 د. معاوٌة دمحم السالن لحبٌب
 267 د. معن عبد الكرٌم جاسم الحٌالً

 268 د. منتهى صبري مولى 
 269 د. منتهى علً عبد هللا
 271 د. منٌع مبرون مبارن
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 271 د. مٌساء صباح حامد سعٌد العبٌدي 
 272 د. نافع ابراهٌم جبٌر فهد النمراوي 

 273 د. نجالء سفٌان أحمد
 274 د. نورالزهراء رفعت منصور ناصر 

 275 د. نوف عبد هللا الجسمً
 276 د. هالة حسن حسٌن السعدي 

 277 د. هاله دمحم امام دمحم
 278 د. هبة عٌسى حسٌن

 279 د. هنً طه
 281 د. وفاء دمحم سحاب العانً
 281 د. ٌاسمٌن مجدي خطاب 
 282 د. ٌاسمٌنة عمار عمامرة

 283 د. ٌهام السٌد صالح
 284 د. ٌوسف نوري حمه بالً

 285 د.عاصم احمد خلٌل
 286 دعاء صبحً فتحً 

 287 دعاء عبد الحمٌد عبد السمٌع دمحم 
 288 دكتور احمد عبد الحلٌم شاكر
 289 ذ. مصطفى الحسنً العلوي

 291 المجٌد اوعدوذ.عبد 
 291 ذكرى صباح أحمد 
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 292 ر.ا .م رفل خالد حسٌن 
ر.مترجمٌن/ رنا محمود دمحمصالح أحمد 

 العبٌدي 
293 

 294 رسل تركً جالب
 295 رسول عباس علً 
 296 رنا غانم اسماعٌل
 297 رؤى مدٌح صدام

 298 رٌاض تاٌه حمد الجبوري 
 299 رٌاض عدنان دمحم 
 311 رٌم حامد معٌوف 

رئٌس مترجمٌن الدم سمٌرة ابراهٌم عبد 
 الرحمن 

311 

 312 زهرة جبار هاشم 
 313 زٌنب حاتم محً الدٌن

 314 زٌنب محسن حسن 
 315 سارة نعمت احمد

 316 سامر صباح شوكت
 317 سردار جمعه دمحم

 318 سكٌنه لاسم جاسم
 319 سلٌمان دمحم علً 
 311 سناء رشٌد دمحم 



16 
 

 311 سناء منٌر احمد
 312 سهاد مسلم مصطفى العبٌدي 

 313 شذى احمد ذنون الحمدانً 
 314 شهد فٌصل ابراهٌم مندو 

 315 شٌالن طاهر مشٌر الكردي 
 316 صمر تحسٌن زنبور

 317 ط . د /  برواق حسان 
 318 ط .د. عودة دلة

 319 ط. عبد الستار باسم عوده
 321 ط.ب. كرٌم ٌوسوفً من المغرب 

 321 ط.د. عسال رضا
 322 طالب الماجستٌر معن مزعل شهاب 

 323 طه دمحم عبد الحمٌد 
 324 عامر عبد السالم مصطفى العباسً

 325 عائشة بلغول
 326 عببرعبد الوهاب ٌوسف الداغستانً

 327 عبد المادر خضر خلف المفرجً
 328 عبد الوهاب السملً

 329 عبٌر سفٌان فاضل العانً
 331 عثمان عبد الرحمن سالم ناٌف العٌساوي

 331 عدي طالل نجٌب
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 332 عسال رضا
 333 عمٌل دفار عرٌر هدٌد السراي 

 334 علً حامد عباس 
 335 علً عبد الساده مزهر الجبوري 

 336 علً عبد الكرٌم صادق العلوان
 337 علً كاظم جبار/ مدرس

 338 الرزاقعماد عبد 
 339 عمار صابر هلٌل الموسوي

 341 غٌثة المزواري الكالوي
 341 فاطمة الزهراء عواطً

 342 فاطمة حاتم محً الدٌن مالحسن
 343 فالته أسماء

 344 كرارحٌدرعبد الحسٌن 
 345 كرٌم الطٌبً
 346 لٌلى حنانة

لٌلى سٌف الدٌن ذنون / معٌدة فً لسم اللغة 
 العربٌة 

347 

 348 . م. داكان بختٌار عمر م
 349 م . م. علً أحمد العرشً 

 351 م . م. عمر عبد المادر عبد هللا 
 351 م . مرٌم عبد الباري عرٌبً 
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 352 م . مصطفى راضً عودة 
 353 م .د. سعد خالد عباس 

 354 م .د. سكنه عبد الرزاق طارش
 355 م .م . مهدي خزعل مغٌر الزهٌري 

 356 م .م. مٌالد عبد الزهرة جاسم 
 357 م. احمد عباس علً 

 358 م. اضواء ورور نعمة
 359 م. الدم. احمد ذٌاب رحٌم عوسج 

 361 م. الدكتورة. لماء خلٌل اسماعٌل ٌحٌئ الغزالً 
 361 م. الماس احمد خلٌل

 362 م. أحمد ساجت صبر الجٌزانً 
 363 م. بشٌر احمد عبد الحسٌن

 364 م. ثناء عبد الكرٌم عبد الرحٌم الساعاتً 
 365 م. جلٌلة مارزٌنا افرام
 366 م. د اٌمان سلٌم كاظم 
 367 م. د حال رزاق مدلول 
 368 م. د صفاء سعٌد دمحم 

 369 م. د.  غادة نور دمحم جاسم 
 371 م. د. امٌنة سلمان عبد الرزاق

 371 م. د. زٌنب ابراهٌم علً داود السعدي
 372 م. د. زٌنب شهاب حامد 



19 
 

 373 م. د. عمٌل رحٌم جرو
 374 م. د. عالء جاسم مخٌلف

 375 م. د. فاتن كاظم لعٌبً
 376 م. د. فارس عران عبد الدلٌمً

 377 م. د. ندى سهٌل عبد 
 378 م. د.طارق دمحم ناٌف 

 379 م. دالور كرٌم عمر
 381 م. رنا احمد مهدي

 381 م. زةردةشت كرٌم علً
 382 م. زٌد نبٌل اٌلٌا 

 383 م. سهٌر رحمن سلمان
 384 م. عابد أحمد البشدري
 385 م. عامر بلو اسماعٌل

 386 م. عبد الكاظم ناصر صالح
 387 م. عدي أحمد جاسم

 388 م. علً عبد السمٌع حمٌد 
 389 م. غرٌب جعفر نوری البرزنجی

 391 م. غٌداء عدنان نعمه 
 391 اسعد ذٌاب لفتهم. فنً/ ولٌد 

 392 م. ق منتظر جواد كاظم
 393 م. كارزان عبد المادر احمد
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 394 م. كوجةر جمال ابراهٌم 
 395 م. لمٌاء عبد الرضا العمابً

 396 م. لونا لحطان محسن
 397 م. م. اسراء علً أبو شنه 
 398 م. م. امٌر كرٌم عبد العالً 

 399 م. م. أسماء دمحم كاظم 
 411 م. م. حنان كامل الربٌعً 

 411 م. م. حٌدر حسن مران العٌساوي 
 412 م. م. حٌدر عبد األمٌر حسن 

 413 م. م. حٌدر ناجً مطلن 
 414 م. م. خالد صباح أحمد 
 415 م. م. دنٌا ولٌد زاجً 

 416 م. م. رسول شاٌش إبراهٌم المولى 
 417 م. م. رٌدٌر رفٌك دمحم صالح 

 418 م. م. زهراء رٌاض علً الطائً 
 419 م. م. سوسن دمحم علً

 411 م. م. شٌماء حسن علً لاسم 
 411 م. م. ضحى علً حسن 
 412 م. م. عدي فاضل عباس

 413 م. م. علً حازم خلٌل البزاز 
 414 م. م. مٌسم طارق محمود 
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 415 م. م. نهاد حسٌن كمبر 
 416 م. م.اسٌل دمحم مخلف 

 417 محمود عبد هللا رمضانم. 
 418 م. مراد علً زوٌد شمخً 

 419 م. مروان ضاري رشٌد
 421 م. مظفر كاظم العادلً

 421 م. هبه دمحم إمام
 422 م. وفاء دمحم علً عبد هللا 

 423 م. والء مظفر هادي 
 424 م. ٌاسر صاٌل صخً 

 425 م. ٌاسمٌن علً حاجً صوفً 
 426 اسماعٌل علًم.أ. شٌرٌن كاظم 

 427 م.أحمد حمد هللا سالم
 428 م.ب. حسٌن منخً جبر /طالب دراسات علٌا

 429 م.ب. محسن منخً جبر
 431 م.جبار حسٌن خلٌف

 431 م.د. ابتسام سعود عرٌبً
 432 م.د. احمد سعٌد رشٌد الطائً

 433 م.د. ازهار هادي فاضل
 434 م.د. اسراء غانم عبد فتحً

 435 اسماء حمٌد رشٌدم.د. 
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 436 م.د. اسماء حمٌد رشٌد
 437 م.د. اكرم عبد الكاظم هادي

 438 م.د. أمل علً ٌاسٌن
 439 م.د. أمل دمحم سلمان التمٌمً

 441 م.د. بثٌنة عادل عمران
 441 م.د. بسمان محمود اٌوب

 442 م.د. بشرى عاشور الخزرجً 
 443 م.د. رافد مجٌد نعٌم 

 444 عبد الزهرة إبراهٌم العامريم.د. رزاق 
 445 م.د. رنا عبد المجٌد علوان

 446 م.د. زٌنب جبار دمحم 
 447 م.د. زٌنب خالد حسٌن 

 448 م.د. سعد صالح عبد االمٌر الساعدي
 449 م.د. سماح عبد الحسٌن جاسم 

 451 م.د. سناء عبد الرضا منهل الخزاعً
 451 م.د. سٌف علً دمحم

 452 ظاهر حكٌمم.د. شنو 
 453 م.د. صالح دمحم عبد هللا العبٌدي 

 454 م.د. عبد هللا دمحم عبو
 455 م.د. عالء هادي علً المرٌشً

 456 م.د. عماد خمٌس حمزة
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 457 م.د. غسك عاصم عبد الوهاب
 458 م.د. لٌصر عبد السادة زرٌجً العمابً 

 459 م.د. لبنى احمد عبد الكرٌم
 461 م.د. لٌلى صالح عبد الحسن 

 461 م.د. دمحم خلٌل ابراهٌم المٌسً 
 462 م.د. مرٌم جبار رشم 

 463 م.د. مشتاق احمد غربً 
 464 م.د. منتهى دمحم مخلف 

 465 م.د. مهدي صالح دمحم جدوع 
 466 م.د. هدى دمحم سلٌمان

 467 م.د. وئام عامر عبد هللا
 468 م.د.حنان عبد الخالك علً 

 469 م.د.خلف عبٌد حمود
 471 م.د.دنٌا صاحب جمعه
 471 م.د.علً بشٌر عزٌز 
 472 م.د.علً طالب مهدي

 473 م.ف.  طلٌعة عبد هللا أمٌن 
 474 م.م . خلٌل عبد هللا جمعه

 475 م.م.  رشا حاتم عبد محمود
 476 م.م.  هناء عدالت حسن

 477 م.م. ابتسام عادل اسماعٌل 
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 478 احمد عباس شلكامم.م. 
 479 م.م. اسالم فاضل عبد الصاحب 

 481 م.م. اسالم دمحم محمود 
 481 م.م. اسماعٌل عبٌد حمكً 

 482 م.م. اطٌاف اسماعٌل خلٌل البٌاتً 
 483 م.م. اٌاد حمدي حسن 

 484 م.م. إسراء جمال كاظم 
 485 م.م. أحمد حزام بدر 

 486 م.م. أنس ممداد جاسم 
 487 أنور احمد مجٌد م.م.

 488 م.م. أٌه عبد هللا دمحم
 489 م.م. بان عبد الحسٌن الزوٌلف 

 491 م.م. براق فاضل نعمه
 491 م.م. بشائر سبتً فارس

 492 م.م. بشرى جابر دمحم جواد الرفٌعً
 493 م.م. بالل طارق حمدون

 494 م.م. بالل كرٌم حماد
 495 م.م. بهجت فخري محمود 

 496 م.م. جالوي سلطان عبطان 
 497 م.م. جهٌنة احمد صبحً 
 498 م.م. حسن احمد فٌاض 
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 499 م.م. حسن حجاب ٌاسٌن
 511 م.م. حسٌن علً عبٌد الفرطوسً

 511 م.م. حلٌمه دمحم امٌن
 512 م.م. حوراء علً حسٌن 

 513 م.م. خالد حمد ناصر 
 514 م.م. دالٌا اردال علً

 515 م.م. دٌار حسن حمه كاوانى 
 516 م.م. رافد ٌاسٌن جاهل
 517 م.م. راوٌز دمحم ابراهٌم

 518 م.م. روٌده سلٌم عبد الحمٌد
 519 م.م. زهراء احمد مهدي 
 511 م.م. زهراء رٌاض ناصر

 511 م.م. سارة احمد مهدي
 512 م.م. سارة جبار مطشر 

 513 م.م. سجى زكً عودة الركابً
 514 م.م. سعاد سعد خضٌر العنزي
 515 م.م. سها دروٌش عبد الغفور

 516 م.م. شفاء زعٌبل جبر
 517 م.م. شوخان رمضان توفٌك

 518 م.م. شٌرٌن عبد الصاحب محسن
 519 م.م. صفا علً عبد الكاظم
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 521 م.م. طه ٌاسٌن صالح المٌسً 
 521 م.م. ظفر موفك محمود 
 522 م.م. عامر فاضل حسٌن

 523 م.م. عامرة عبد الحسٌن مطلن 
 524 م.م. عباس دمحم جمٌل 

 525 م.م. عبد هللا عبد الرحمن عبد هللا
 526 م.م. عدوٌة علٌوي كامل

 527 م.م. عصام حٌدر جاسم الساكنً
 528 م.م. عمٌل عبد الحمزة حسٌن رشٌد 

 529 م.م. عالء دمحم حسٌن 
 531 م.م. علً جبار دمحم

 531 علً ضاري دمحمم.م. 
 532 م.م. عمر جاسم دمحم 

 533 م.م. عمر خلف رشٌد علً
 534 م.م. عمر مال هللا شرلً 

 535 م.م. ماجد دمحم حسبن
 536 م.م. مازن دمحم شٌت حسن 

 537 م.م. دمحم احمد فٌاض الفهداوي
 538 م.م. دمحم طه محمود

 539 م.م. دمحم دمحم عبد الرازق السٌد
 541 محمود ٌوسف رمٌضم.م. 
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 541 م.م. مخلد هادي اسماعٌل ظاهر 
 542 م.م. مرتضى هادي علً

 543 م.م. مصطفى عدنان عبود العبودي
 544 م.م. منتهى فاضل عبد 

 545 م.م. نصر محمود جاسم العٌساوي 
 546 م.م. نهى ٌوسف هاشم
 547 م.م. نور سعدي صالح 

 548 م.م. نورمهدي فاضل الربٌعً
 549 م.م. هدى حمزه عبدالخضر

 551 م.م. هنٌة سلمان عبد الحمٌد
 551 م.م. ورود هاتو هادي

 552 م.م. وسن ابراهٌم نذٌر
 553 م.م. ٌاسٌن طرار غند 

 554 م.م. ئاژٌن بهختٌار محمود
 555 م.م.أسماء موفك دمحم 

 556 م.م/ دمحم عبد البالً محمود السامرائً 
 557 م.مترجم / رغده لرٌالوس اسطٌفو 

 558 ماجد اسماعٌل عبد هللا
 559 ماجد عبد السالم عبد هللا الحورانً

 561 مادو غً سٌال 
 561 مازن عبد الجبار عبد فهد 
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 562 مجاهد مصطفى
 563 دمحم الشرٌف ضروي

 564 دمحم جثٌر جبر 
 565 دمحم خلف رشٌد الشجٌري 

 566 اكادٌر -ابن زهر جامعة -دمحم رفٌك
 567 دمحم سحاب حالوب السحاب

 568 دمحم كامل خفٌف 
 569 محمود أنور أحمد 

 571 محمود مصطفى حسن عبد التواب 
 571 مدرس مساعد بالل عادل مهدي وٌس 

 572 مدرس مساعد عفراء جمٌل عباس  
 573 مدرس/  نوزاد حسن لادر 

 574 مرفت دمحم عبد هللا
 575 مروة شولً عزٌز 

 576 مروه دمحم حسٌن
 577 مرٌمة بلغول

 578 مشاور لانونً مساعد امل عبد االمٌر كاظم 
 579 مصطفى احمد عبد مسلم 

 581 مصطفى عباس داود 
 581 منمب اثار/ رعد سعود احمد 
 582 منى عبد الهادي صالح دمحم 
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 583 مها ادرٌس ابراهٌم  /م.مدٌر
 584 مهى عداي سلمان 

 585 موسى عطٌه محسن
 586 نادٌة ممبل حسن الزبٌدي 

 587 ناصر مصطاف عبد هللا 
 588 نبٌل ابراهٌم حسن 

 589 نجالء ابراهٌم حسن الزبٌدي
 591 نغم سالم ابراهٌم

 591 نور عبد الحسٌن شربجً/ لانونٌة
 592 نور علً خضٌر 
 593 نٌران دمحم سعٌد

 594 موالي اسماعٌلهاشمً 
 595 هانً كانً جابر 
 596 هبة كامل خفٌف 

 597 هناء غانم خلٌل / مدٌر 
 598 هند البولٌفً

 599 هٌثم احمد ذنون
 611 وجدة عواد المشهدانً 

 611 وضحة عصٌد كمر البدري
 612 ولٌد حمٌد غانم فالح 

 613 ٌاسمٌن عبد العباس حمد
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 614 ٌاسمٌن عبد العباس حمد
 615 ٌعموب عبد الرضا هلٌل

 


