
 االسم ت

 د. ابتسام سعود عرٌبً 1

 أحمد صبٌح كنٌج الالمً 2

 احمد عوده طاهر  3

 احمد عباس علً  م. 4

 أحمد عباس فاضل  .د 5

 م. احمد كاظم حنتوش  6

 احمد محمود خلف الوگاع األستاذ 7

 ازدهار مؤٌد مال هللا د. 8

 دمحم مخلف  أسٌلم. م.  9

 عبد العزٌز ٌونس إلبال 10

 م. إنتصار شعبان هاشم 11

 إٌناس عبد العزٌز ٌونس  12

 بان البدران 13

 بوغزدٌس عبد الكرٌم 14

 بالسم كاظم دمحم علً .م.م 15

 تموى عبد العزٌز ٌونس  16

 ثائر جبر هاشم  17

 ثامر حمٌد عالوي م.م. 18

 م.م. جاسم كشٌش زوٌد 19

 ا.م.د. جاسم دمحم علً الطحان  20

 سٌن حبٌب مصطفى العزي أ.م.د. ح 21

 كاظم الظالمً الزهرة حسٌن عبد .ر.م 22

 حسٌن علٌوي حسٌن الطائً .ا.د 23

 حسٌن مصطفى غفور البٌاتً  .ا.د 24

 الخالك علً السبعاوي  حنان عبد م.د. 25

 خنساء فاضل علً المولى  .م.م 26

 داؤد حكمت داؤد  27

 أ.د. ذنون ٌونس الطائً 28

 اود إبراهٌم د. رائد د 29

 رافد ٌاسٌن جاهل م.م. 30

 رهان هادي دحام  31



 زٌنب عباس مكطوف 32

 دمحم عبد هللازٌنب  .أ.م.د 33

 زٌنب فائك دمحم  .م.م 34

 الطالبة زٌنب كرٌم حمٌد  35

 ا.د. زٌنب هادي حسن  36

 زهرة جبار هاشم  37

 طه  أمٌنزٌنة صالح الدٌن  38

 عمور  سامر سالم ألدم/ح.  39

 سرمد جاسم دمحم الخزرجً د. 40

 سرمد خالد عبد الرحمن السامرائً .ا.م.د 41

 سرمد فؤاد شفٌك . أ.م.د 42

 سعاد سمٌن دمحم أ.د. 43

 نوري بٌرداود  سعد هللام .  44

 سلٌمه راشد صالح العبودي  م.م. 45

 سها حسٌن علٌوي  46

 شوان عثمان مصطفی ا.م.د. 47

 ل حسٌن صالحطال ا.م.د. 48

 طه ٌاسٌن صالح المٌسً  .م.م 49

 م. عامر بلو إسماعٌل 50

 عباس دمحم جمٌل  .م.م 51

 الخالك شاكر ٌوسف  عبد 52

 عبد الناصر سلٌمان المال ٌونس بكالورٌوس تربٌة اسالمٌة 53

 عبٌر سفٌان فاضل العانً 54

 عذراء مطر فنوص 55

 عرفات ناصر جاسم 56

 عالء كامل صالح العٌساوي .أ.د 57

  ألعبٌديمساعد الدكتور علً أحمد  األستاذ 58

 علً عبد الصمد آل فرهاد .أ. د 59

 علً ماجد عباس  د. 60

 عمر سعدون حمد  61

 أ.غانم صباح خلف الطائً  62

 شاهٌن العزاوي فائزة رضا أ.م.د. 63



 فالح حسن جالب العلوانً  64

 أ. لاسم سلطان عبد  65

 لٌث علً حمادي .م .م 66

 محاسن عبد الرزاق خضٌر  .أ. م 67

 أ.م.د. دمحم حمزة حسٌن 68

 دمحم نزار الدباغ  أ.م.د. 69

 عبد المحسنمرٌم خالد  70

 مرفت دمحم عبدهللا 71

 مروة شهٌد فرج  .م.م 72

 المحامً مصطفى احمد عبد مسلم  73

 ا.م. ممتاز حازم داؤد الدٌوجً 74

 مها سعٌد حمٌد م.د.ا. 75

 مٌرفت دمحم جاسم الحٌالً  .م. د 76

 ا.م.د. مٌسون ذنون العباٌجً 77

 حسون عبد المحسنمها خالد  78

 م.د. مهدي صالح دمحم جدوع  79

 ا. د. نضال مؤٌد مال هللا 80

 ا. م. د. نزار علوان عبد هللا 81

 هللا فهد العزاوي نهى عبد م. لانونً / 82

 المطلب محمود علً  نور عبد .م.م 83

 أ.م.د. هدى ٌاسٌن الدباغ 84

 هناء جاسم دمحم  .أ.م 85

 م.م. هناء لاسم مذبوب  86

 م. هند طارق مشرف 87

 وداد نعمان عبدالرزاق 88

 وفاء هادي زوٌد 89

 ا.م.د. ومٌض فارس صعب 90

 د. ٌاسر سبتً جمعة الكبٌسً 91

 الدكتور ٌوسف نوري حمه بالً 92

 ٌونس مؤٌد ٌونس .م.م 93
 


