
 االسم الثالثي واللقب العلمي ت
1  khozan abdulwahhab haji 

 ا. احمد فتحً محمود  2

  ا.د. ازهار هاشم شٌت  3

  ا.د. باسم إدرٌس لاسم  4

 ا.د. عامر عبد هللا الُجَمٌلً  5

  ا.د. عبد الكرٌم فاضل جمٌل  6

  ا.د. لمى عبد العزٌزمصطفى  7

 ا.د. مها سعٌد حمٌد  8

 العباٌجًا.د. مٌسون ذنون   9

  ا.د. نسٌبة عبد العزٌز عبد هللا  11

 ا.م. جوان احمد اسماعٌل  11

  ا.م.د. احمد حسٌن عبد  12

  ا.م.د. احمد عباس دمحم  13

 ا.م.د. حسٌن حلٌم جاسم  14

  ا.م.د. رابحة دمحمخضٌر  15

  ا.م.د. رنا صالح طاهر  16

 ا.م.د. شٌماء نجم عبد هللا  17

 ا.م.د. طالب براٌم سلٌمان  18

  عائدة دمحم عبٌدا.م.د.   19

 ا.م.د. عروبة جمٌل محمود عثمان  21

  ا.م.د. علً أحمد دمحم العبٌدي  21

  ا.م.د. علً حمزة عباس  22

  ا.م.د. علً عبدالهادي الكرخً  23

  ا.م.د. فاتن موفك فاضل الشاكر  24

 ا.م.د. ماهر حامد جاسم النورة  25

 ا.م.د. دمحم نزار الدباغ  26



 ا.م.د. نجاة عبد الرحمن حسن  27

  ا.م.د. نهاٌة دمحم صالح  28

 ا.م.د. هبه حازم دمحم  29

  ا.م.د. هدى دمحم صالح عبد الجبار  31

 ا.م.د. هدى ٌاسٌن الدباغ  31

  ا.م.د. هناء سالم ضاٌع  32

  احمد نظام دمحم  33

 احمدوش سلٌم  34

 االء عبد الكرٌم غالب  35

 الباحثة أحالم لغرٌب  36

 امٌرة دمحم عبدالوهاب  37

 دحلآٌة اسامة عبد المجٌد   38

  د. رنا سالم دمحم  39

  د. سارة نعمت احمد  41

 د. صهٌب حازم عبد الرزاق  41

 د. فوز لٌدار دمحم صالح  42

  د. مهند خمٌس عبد هللا  43

  دحام نواف جاسم الطائً  44

  رغد عبد الكرٌم احمد  45

 زٌنب عبد المهدي نعمة  46

  سنبلة عزٌز شهاب احمد المصطفى  47

  عمونً أٌوب  48

 عمر مهند ٌحٌى  49

 فتخً عباس خلف الجبوري  51

 فلة لٌدار دمحم صالح حسٌن العباس  51

 كوثر اسماعٌل حسٌن اسماعٌل  52

 لٌاسماع نٌحس لٌکوثر اسماع  53



 . احمد دمحم عبٌدم  54

  . رشا فالح مصطفىم  55

  . رلٌه رافد شاكرم  56

  . رنا وعدهللا مهدي النعٌمًم  57

 . رواء انور عزٌزم  58

  . زٌنة متً خضرم  59

 فتحً عبد هللا. لماء م  61

 . نبال فوزي محمودم  61

  . وسن عبد المطلب حسنم  62

  . ٌاسمٌن ٌاسٌن صالحم  63

  .د. اٌناس رضا علًم  64

  .د. حنان عبدالخالك علً السبعاويم  65

  .د. حنان محمود عبد الرحٌمم  66

 .د. خمائل شاكر الجمالًم  67

  .د. سجى مشعل رشٌد الطائًم  68

 .د. غٌداء دمحم حسون السعديم  69

  .د. منى دمحم حسون السعديم  71

  .د. مها مزهر كانًم  71

  .د. مهند دمحم محمودم  72

  .د. نورس احمد كاظم الموسويم  73

  .م.  سارا أولفتاح محمودم  74

 .م. احمد جاسم حمودم  75

 .م. اسراء تلفان عنادم  76

 .م. انفال دمحم محمودم  77

  .م. أمٌن غانم دمحمم  78

  .م. زهراء ربٌع دمحمم  79

 .م. زٌنب فهمً احمدم  81



  .م. ساره صباح حمزةم  81

  .م. مثنى وعدهللا ٌونسم  82

 .م. دمحم نظٌر محمود العبٌديم  83

  .م. هادي دمحم محمودم  84

  .م. وسن عبد الهادي عبد االمٌرم  85

 


