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  3 ا. حنان علً حسٌن
  4  ا.د. حسن دمحم صالح

  5 ا.د. خلٌل ابراهٌم عبدهللا النعٌمً
  6 ا.د. دٌاري صالح مجٌد

  7 ا.د. ساجده دمحم زكً محمود
  8  ا.د. سهٌلة مجٌد أحمد
  9  ا.د. فائزه حمزه عباس

  11 ا.د. فتحً سالم حمٌدي اللهٌبً
  11 ا.د. لٌث شاكرمحمود

  12  ا.د. ممتدر حمدان عبد المجٌد
  13 ا.د. مٌسون ذنون العباٌجً

  14 ا.د. ناصرعبد الرزاق
  15 دمحم شبٌب ا.د. ناٌف

  16  ا.د. نسٌبة عبد العزٌز عبدهللا
  17  ا.د. نغم محمود الجمالً

  18  ا.د. وفاء عدنان حمٌد
  19  ا.د. وئام عدنان عباس

  21 ا.م. رجاء عبد االمٌر غافل
  21  ا.م. لٌلى مناتً محمود

  22  ا.م. محمود عطٌة فرحان
  23 ا.م. هناء جاسم السبعاوي

  24 ا.م. هناء جاسم دمحم
  25 ا.م. وفاء خالد خلف

  26  ا.م.د. احمد حسٌن عبد
  27 ا.م.د. اسٌل عبد الستار حاجم

  28  ا.م.د. افاق جابر كاظم
  29 ا.م.د. االء حمزة دوٌلً

  31  ا.م.د. السبطٌن صادق حسٌن
  31  ا.م.د. امل عباس جبر

  32  ا.م.د. انعام حسٌن احمد
  33 ا.م.د. إخالص دمحم عٌدان

  34  ا.م.د. بسام خلف سلٌمان الحمدانً
  35 ا.م.د. بشرى طاٌس عبدالمؤمن

  36 . حسن زغٌر حزٌما.م.د
  37 ا.م.د. حسٌن ثانً رشن



  38  ا.م.د. حسٌن حبٌب مصطفى العزي
  39 ا.م.د. ذكاء متعب حسٌن
  41  ا.م.د. رابحة دمحم خضٌر

  41 ا.م.د. رضٌة عبد البالً خضر الدجٌلً
  42 ا.م.د. رغد عبد الكرٌم احمد

  43 ا.م.د. رنا صالح طاهر
  44 ا.م.د. رنا عبد الجبار حسٌن

  45  ا.م.د. سندس عبدهللا جدوع العنبكً
  46  ا.م.د. سهاد خزعل نجٌب

  47  ا.م.د. صــالح كـاظم هــادي
  48  ا.م.د. صهٌب دمحم ناصر الخطٌب

  49  ا.م.د. علً أحمد دمحم العبٌدي
  51 ا.م.د. علً لنبر الٌاس

  51  ا.م.د. غصون مزهر حسٌن
  52  ا.م.د. فاتن موفك فاضل

  53  ا.م.د. فراس صالح خضر الجبوري
  54 ا.م.د. فردوس عبدالرحمن كرٌم

  55 ا.م.د. فهد امسلم زغٌر الفجر
  56  ا.م.د. كاظم جواد احمد

  57  ا.م.د. لمى عبدالعزٌزمصطفى
  58  ا.م.د. محمود صالح سعٌد

  59 ا.م.د. مصطفى هاشم عبدالعزٌز
  61  ا.م.د. معتز عبدالجبار العبٌدي

  61 ا.م.د. مها سعٌد حمٌد
  62  ا.م.د. نادٌة صادق مجٌد

  63 ا.م.د. نبراس فوزي جاسم
  64 ا.م.د. نزارعلوان عبد هللا

  65  .م.د. نغم سالم ابراهٌما
  66 ا.م.د. هدى ٌاسٌن الدباغ

  67  ا.م.د. هناء شالم ضاٌع
  68  ا.م.د. وجدان عبد الجبار حمدي النعٌمً

  69 ا.م.د. وفاء عبد الجبار عمران دمحم
  71 ا.م.د.عبدالجلٌل مزعل بنٌان

  71 ا.م.د.عروبة جمٌل محمود
  72 ا.م.د.عمر احمد سعٌد

  73 ا.م.د.غٌداء كائن صالح
  74  طٌف البدرانً الموصلًاالستاذ ٌاسٌن عبد الل
  75 االستاذة بان البدران

 76  



  77  الباحث رضوان شٌخً
  78 الباحث زعبً عبد الرزاق

  79  الست حنان شاكر عزٌز حسن
  81  الست صابرٌن عبد الرحمن عبدهللا

  81  الست وسن عالء دمحم حسن شبر
  82 الطالبة منال موفك دمحم

  83 الكاتبة سحرعزٌز خلٌل العبادي
  84 انعام جواد العباسً

  85 اوس عادل عبدالوهاب النعٌمً
  86  اٌمان عبد الرحمن حسن

  87  جنان مهدي جاسم مدرس مساعد
  88  حامد عبدالمادر حامد انموبٌا

  89  خلودة حمٌد حرٌش
  91  د. بشرى عناد دمحم

  91  د. رنا سالم دمحم
  92  د. سحر محمود جواد كرٌم

  93 د. شامل عناد حسن
  94 د. لٌث دمحم الطعان

  95  د. مأمون شاكر إسماعٌل
  96 كرٌم احمد النعٌمًد. دمحم عبد ال

  97 د. دمحم نجم عبد الشٌبانً
  98 د. ٌاسر نهاد ناظم النعٌمً

  99  رهان هادي دحام
  111  زٌنب حاتم رزولً الخزرجً

  111  شوخان امٌن احمد
  112  صفا عدنان خاشع
  113  عمر سعدون حمد

  114  م. اٌناس مزاحم عبد
  115  م. بلمٌس جبارعبد الوهاب

  116  م. حنان هاشم دمحم سعٌد
  117  م. زٌنه لاسم هاشم

  118 م. سندس مجٌد جبار
  119 م. عامر بلو اسماعٌل

  111  م. فالح ثامر علوان
  111 م. لماء فتحً عبدهللا

  112  م. مالحظ أوس عبد الحمٌد رشٌد حمٌد
  113  م.د. تغرٌد جاسم عطٌه

  114  م.د. حنان عبدالخالك علً السبعاوي
  115  م.د. خضٌر عباس ماذي



  116  م.د. سجى لحطان دمحم
  117 م.د. سٌماء فٌصل دمحم

  118  اقم.د. صهٌب حازم عبد الرز
  119  م.د. عبدهللا عبدالحسٌن دمحم

  121 م.د. غٌاث منهل هادي
  121  م.د. لاسم عبد األمٌر وسٌم

  122  م.د. لماء خلٌل اسماعٌل ٌحٌئ الغزالً
  123  م.د. لمٌاء جبار عبدالوهاب

  124 م.د. مٌساء صباح حامد سعٌد العبٌدي
  125  م.د. هدٌل ٌوسف محمود البارودي

  126 م.د. هناءعبدهللا عبٌد
  127 تارم.د. هند عبد الحك عبد الس

  128  م.د. وسن جاسم دمحم
  129  م.د.غصون كرٌم مجذاب

  131 م.م عبٌر أحمد جاسم
  131  م.م. احمد طعمه جعفر

  132 م.م. خضر احمد سلٌمان عثمان
  133  م.م. راكان فرج عازر

  134  م.م. رٌم دمحم صالح مصطفى
  135 م.م. زٌاد عالء محمود

  136 م.م. شامل صالح عبدهللا
  137 م.م. فاطمة عامر علً

  138  م.م. فائز فتح هللا عبد الوهاب
  139  م.م. فكتورٌا مناتً محمود

  141  م.م. لمٌاء أحمد اسماعٌل الجمال
  141  م.م. دمحم عبد لاسم

  142  م.م. محمود صالح عبد
  143 م.م. منار عبدالكرٌم زٌدان

 144 م.م. مهى عدلً سلمان
 145 م.م. وضاح خالد احمد
 146  م.م. وفاء خضر احمد

 147 مبرمج الدم عمر مهند ٌحٌى
 148 دمحم اسعد شعٌب

 149 هبة صاحب رشٌد الزبٌدي
 151  رشٌد صالح العسكري وسن عدنان

 


