
 عطية حنون الرحيم عبد د.  ا



 الحسناوي مزهر راهي ختام.  د. ا



 المياح عاگول كاظم مشتاق د ا



 عليوي راضي إنتصار د م ا



 الشمري فاضل عباس رائد د م ا



 واضي الحسين عبد رياض د م ا



 الهديب نايف األمير عبد فائَِزة د. ا



 احمد جواد كاظم. د م. ا



 الجمعة محمود الوهاب عبد رشا م. ا



 الواحد عبد حيدر حسنين. م. ا



 الموسوي جعفر مجيد ساجت د. م. ا



 ناصر مطر عدنان د. م. ا



 الزيدي صفر عودة نعيم د. م. ا



 الصريفي طاهر نعمه محمد. د. م. ا



 حطاب عبدعلي هدى. م. ا



 جابر احمدعبدالستار د.ا



 ابراهيم محمد ايمان د.ا



 كاظم عبدالزهرة علي د.ا



 الشويلي عباس عزيز علي د.ا



 عطيه عبدهللا كاظم د.ا



 المهداوي هللا عبد حسين محمد د.ا



 دوش عبداالله ناصر د.ا



 مشفي ضياء تغريد. د.ا



 عبدالرحمن رضا حنان. د.ا



 رؤوف مهدي زينب. د.ا



 الفتالوي جبار الحسن عبد ستار. د.ا



 عبدهللا الرزاق عبد سميرة. د.ا



 غضبان حسن علي. د.ا



 شاكرمحمود ليث. د.ا



 الطائي حمزة عاشور اياد.د.ا



 ياسين رمضان بشرى.د.ا



 الحسناوي عبيد كاظم جواد.د.ا



 الخزعلي رحيم سمر.د.ا



 المشهداني حمادي جاسم صباح.د.ا



 هزاع صالح عبد غسان.د.ا



 القيسي فهد محمد.د.ا



 الشرع سلمان خلف انتصار د.م.ا



 حسين حامد صبا د.م.ا



 توفيق طارق عماد د.م.ا



 البطبوطي العيبي حميد نهاد د.م.ا



 الخفاجي عبود علي احمد. د.م.ا



 الزهيري سعد سلمان إنتصار. د.م.ا



 احمد جالل بيمان. د.م.ا



 خماس طه نبراس. د.م.ا



 محمد عودة هيام. د.م.ا



 عبدهللا جبار احالم.د.م.ا



 مطر غازي ازهار.د.م.ا



 هاشم ناصر بشرى.د.م.ا



 النصراوي هويدي عباس ثائر.د.م.ا



 الرضاالفيلي عبد كاظم عصام.د.م.ا



 علي عبد علي كريم.د.م.ا



 الطائي عيدان سالم ندى.د.م.ا



 خليفة كاظم هناء.د.م.ا



 اسماعيل حقي احمد



 زوير راضي محمد استاذ



 علي عبد طه عباس الباحث



 محمد عباس عبدالباسط الدكتور



 حنون كاظم فاضل الدكتور



 النائلي عبيد فرحان محمد الدكتور



 الماء راس علي بن: الدكتور



 علي الكريم عبد زينب الطالبة



 علي الكريم عبد منتهى الطالبة



 االسدي حسن خضير فراس: الوقائي المرمم



 محمود النظير عبد أحمد/  التعليمى المشرف



 علي عباس انسام



 محمد حسين حسني ايمان



 عباس خضير إحسان



 احمد جعفر بشرى.  د.  م.  أ



 شناوة عاشور مهند.  د.  م.  أ



 الجميلي محمد جاسم عدنان د أ



 الضايف عبد الرسول عبد لطيفة د أ



 الرضا عبد كاظم عصام م د أ



 عبود عامر بهاء. أ



 الحسان محمد جاسم أحمد د. أ



 الحسيني عبد سهيل أمل د. أ



 الكعبي رسن كريم فاطمة د. أ



 سليــماني أسمــاء. د. أ



 طعيمه الكاظم عبد علي. أ



 أحمد شهاب جنان م. أ



 عباس كاظم علي م. أ



 خضير الرزاق عبد محاسن م. أ



 ناصر مطر عدنان د. م. أ



 نجيب خزعل سهاد. د. م. أ



 الحلو حسين علي. د. م. أ



 احمد فائق لمى. د. م. أ



 محمد جاسم مجيد. د. م. أ



 إسماعيل شاكر مأمون د.م. أ



 العزاوي حمودي خالد عقيد د.أ



 احمد جميل علي. د.أ



 المدني علي كاظم علي. د.أ



 جاسم حميدي مؤيد. د.أ



 حسن مزبان ساجدة.د.أ



 علي خليفة عطاهلل صباح.د.أ



 الزرفي نجم صبار محمد.د.أ



 شنوف عبدهللا نسرين.د.أ



 الهاللي علي صباح احمد



 مجيد نعمة نهاد. د م.أ



 خليفة الرزاق عبد عمار. م.أ



 مناف جمال رغد د.م.أ



 حسون تايه لطيف د.م.أ



 علي عبودي شروق. د.م.أ



 العنبكي الحميد عبد فاضل شيماء. د.م.أ



 صالح حسين عبدالرزاق. د.م.أ



 النعيمي موفق فيان. د.م.أ



 محمد جاسم مجيد. د.م.أ



 سرحان ابراهيم عالء. م



 محان سياب محمد. د.م.أ



 خماس طه ميساء. د.م.أ



 كشكول عليوي عباس هناء. د.م.أ



 سلطان الحسين عبد ابتسام.د.م.أ



 الشمري حمزة احمد.د.م.أ



 السوداني سرحان مجيد أنوار.د.م.أ



 المؤمن عبد طايس بشرى.د.م.أ



 راشد نعمة بشرى.د.م.أ



 عباس خضير زهرة.د.م.أ



 نجيب خزعل سهاد.د.م.أ



 جبار حسون صالح.د.م.أ



 حطحوط ديلي لفته أحمد



 الحسين عبد كتاب بيادر



 جاسم عادل حنين



 االمير عبد الكريم عبد حوراء



 طالب مهدي حيدر



 عيسى عبدالحميد أسماء.  د



 بربخ عمر اشرف. د



 دخيل علي زهراء. د



 العزاوي جسام عمر. د



 المسعودي كريم. د



 أميري كريم. د



 محمد حازم هبه. د



 طاهر كاظم احمد.د



 الجبوري وهد شهد جاسم.د



 جاسم نصيف صبيح شهالء. م.د



 احمد هاشم رشاد محمد/ د



 محمد ممتاز محمد/ د



 سليمان أبراهيم الشافي عبد أحمد/ دكتور



 الجابري مسلم ايمان مدرس دكتور



 علي عبد فتحي العابدين زين



 داخل عادل صابرين



 صعلوك فرحان صفاء



 محمد حسين صفاءحسنى



 عواد سالم عبدهللا



 محمود ظمكا عمار



 محمد حسين حسني فاطمة



 الخالدي جيجان سهيل عباس.  م



 فريد احمدمختار رشيد د م



 الكريم عبد المجيد عبد منار د م



 عايد شرشاب اسراء م م



 روضان خلف محمد حازم م م



 عباس خضر محمد م م



 غالب جعفر وجدان م م



 العامري علي عبد إيمان. م



 الجنابي هادي ناجي بتول. م



 علي عدنان ختام. م



 هاشم جبار ستار د. م



 ذيب حميد عذاب د. م



 عبد سهيل ندى. د. م



 السالمي عطشان حامد وداد. د. م



 الجبوري هلول عبيس نجالء.د. م



 العامري خضير ياس شيماء. م



 طعيمه الكاظم عبد علي. م



 ياسر عبدالجليل فاطمة. م



 الدليمي عويز كريم أنس م. م



 محمد سالم رعد م. م



 طوفان حسن صالح م. م



 أحمد عكاش محمود م. م



 الكربولي خليفة راكع أحمد. م. م



 سليم دريد. م. م



 مصطفى صالح محمد ريم. م. م



 االعاجيبي مرسل محمد صادق. م. م



 محمد احمد علي. م. م



 حمد فرحان سجى اثار منقب. م



 الزويني مهدي صاحب مضر اثار منقب. م



 عناد عادل احمد أثار منقب. م



 عسل حمزه ثامر علي/ آثار منقب. م



 الزويني مهدي صاحب مضر/ آثار منقب. م



 علي سالم ميادة. م



 مرزه جعفر هيمان. م



 حسن المطلب عبد وسن. م



 مصطفى السالم عبد اسراء.م



 نغيمش نعمه حسين.م



 المياحي المحسن عبد ايثار د.م



 الوائلي كريم الجبار عبد حيدر د.م



 علوان صاحب شاكر د.م



 نده ياسين عمر د.م



 محمود خضر محمد د.م



 الخزرجي وذاح صالل محمد د.م



 الجبوري محمد محسن مصطفى د.م



 عبد احمد هيفاء د.م



 الجبوري علي سماع ابتهاج. د.م



 الرفيعي دفتر جبار حيدر. د.م



 اسماعيل ابراهيم زيد. د.م



 احمد سعدهللا سماء. د.م



 الفتلي هللا عبد محمد عايد. د.م



 عيسى هللاّ  لطف محمد. د.م



 المحمدي خلف كامل موفق. د.م



 الساعدي الرزاق عبد غازي ميثم. د.م



 عبدعلي صادق والء. د.م



 عبد يونس انس.د.م



 يونس حسن خولة.د.م



 العبادي قاسم عبدالحكيم رامي.د.م



 الغانمي ضاحي عليوي سوسن.د.م



 النائلي موسى االمير عبد عالء.د.م



 مشفي ضياء غنية.د.م



 الياس محمود فرحان.د.م



 وعدهللا رنا.م



 عباس عبدالحسين شروق.م



 البديري علي ترف قيس.م



 لفته فرج اسراء م.م



 علي رحيم افراح م.م



 حسن فليح اية م.م



 سعيد اياد باسل م.م



 علي عباس بيداء م.م



 محمد جاسم الغني عبد حنين م.م



 العكيلي علي سالم ختام م.م



 عيسى يوسف شيماء م.م



 جاسم أحمد عبير م.م



 شرقي مهاوش عفتان م.م



 ابراهيم صالح هالة م.م



 التميمي بريسم عباس احمد. م.م



 فليح تيمور أحمد. م.م



 محمد جاسم الغني عبد حنين. م.م



 مصطفى صالح محمد ريم. م.م



 محمد حايف ايمان.م.م



 اسماعيل خليل ليال.م.م



 العبيدي عبيد خالد ماجد.م.م



 كاظم جواد هدى.م.م



 تركي حسين حميد. اثار منقب.م



 طاهر حاكم محمود اثار منقب.م



 الطائي محمد رياض احمد.اثار منقب.م



 عصمان حاتم رشا.آثار منقب.م



 عبدالرحيم حكمت ذوالفقار منقب.م



 علي حسين مهند.م



 عبد أحمد نسرين.م



 صالح ياسين ياسمين.م



 البدري حمد هاشم مريم



 محمد حسين حسني مصطفى



 المغربي ذهيبة محمد بن معاذ



 عزيز أحمد ورود. آثار منقب معاون



 الفتالوي هادي علي مالذ



 ميس كامل رواء. رابع آثار منقب



 الطائي حاتم رشا.آثار منقب



 جهاد فوزي ميس



 علي تحسين نبأ



 

 الدليمي ناصر حمادي فيصل وصال


