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الرضا عبد كاظم عصام د م ا  



الزنكي عبد ناجي دانتصار م ا  



العفون يونس حسين نادية. د. ا  



عبدالواحد حيدر حسنين. م. ا  



يونس حسين أنغام د. م. ا  



الزيدي صفر عودة نعيم د. م. ا  



كامل خليل ئارى د. م. ا  



محي متعب ايمان. د. م. ا  



العبيدي احمد جواد كاظم. د. م. ا  



كاظم جواد محمد. د. م. ا  



هللا عبد علوان نزار. د. م. ا  



العتاب حسن خزعل الجبار عبد.د.م. ا  



الدهلكي حمود لفته رحاب د.ا  



كاظم عبدالزهرة علي د.ا  



جواد علي ميسون.د.ا  



خلف خالد وفاء م.ا  



أحمد حسين انعام د.م.ا  



العنبگي حسن جاسم انوار د.م.ا  



البدري جاسم شيماء د.م.ا  



محمد نعمة ضياء د.م.ا  



العيبي حميد نهاد د.م.ا  



المكدمي وهيب محمود ياسر.د.م ا. د.م.ا  



القصير رهمة لفته احمد.د.م.ا  



جبر عباس امل.د.م.ا  



قلندر حسين سهلة.د.م.ا  



القيسي ارحيم عدنان سيف.د.م.ا  



ابراهيم شفاءاسماعيل.د.م.ا  



بنيان مزعل عبدالجليل.د.م.ا  



محمد جاسم نهلة.د.م.ا  



موسى حسين هدى.م.ا  



الهاللي علي صباح احمد  



حميد طه احمد  



رزوقي الوهاب عبد احمد  



ديلي لفته احمد  



زغير حمزة سعد االثاري  



عواد سالم عبدهللا/ اآلثاري  



الصالحي فتحي العابدين زين/اآلثاري  



حسن علي عبد طه عباس الباحث  



يحيى رافد رغدة الباحثة  



دمحم عباس عبدالباسط الدكتور  



علي الكريم عبد زينب الطالبة  



عمر جابر مازن/  المدرس  



االسدي  حسن  خضير  فراس  



أسماعيل سالم خالد. أ  



الضبعي عبدهللا كمال. أ  



خلف اْلَعاِبِدين َزْين   اْلَجبَّار َعْبد د. م. أ  



جواد اسماعيل رغد. د. م. أ  



نجيب خزعل سهاد. د. م. أ  



محمود غازي عنان. د. م. أ  



رشيد مزاحم نضال د.أ  



الجبوري كاظم جويد سعد. د.أ  



صالح علي عباس.د.أ  



المتولي احمد نواله.د.أ  



فرحان سامي علي.أ  



الشيخ عباس كاظم علي م.أ  



الديوجي داؤد حازم ممتاز. م.أ  



القيسي حسين الكريم عبد منى د.م.أ  



محمود عزالدين استبرق. د.م.أ  



لفته مزهر جنان. د.م.أ  



الرزاق عبد الوهاب عبد خالد. د.م.أ  



رميض خضير ياس طه. د.م.أ  



سرهيد خلف عدنان. د.م.أ  



اسماعيل هاني عماد. د.م.أ  



عزيز سليم ماجد. د.م.أ  



محان سياب محمد. د.م.أ  



حريز لفته اخالص.د.م.أ  



السوداني سرحان مجيد أنوار.د.م.أ  



حامد غانم رنا.د.م.أ  



احمد دريد سوزان.د.م.أ  



قادر خورشيد عبدهللا.د.م.أ  



إسماعيل شاكر مأمون.د.م.أ  



المختار عامر أحمد  



تركي حمزه أصيل  



غثيث سلمان بان  



منقبين رئيس راضي عبدالرضا برهان  



طعمه عليوي ثامر  



الحسيني محمد علي حسنين  



الحسيني حسن محمد علي حسنين  



اول اثار منقب علي حسن حنان  



حسين احمد خالد  



حسن ياسين إيمان. د  



نيمحمدام کمال نيژڕۆ. د  



منديل عبد عباس. د  



الجبوري حسين أحمد عبدالستار. د  



العزاوي جسام عمر. د  



هاشم سامي عهود. د  



الغانمي محمد منصور فاتن. د  



الالمي مطشر عبد محمد. د  



غليم عويد محمد. د  



النعيمي حازم هبه. د  



العبيدي شهاب هند. د  



داود سكران احمد.د  



الجمل البشير إكرام.د  



محسن رحيم الكريم عبد.د  



صالح ابراهيم دنيا  



الطائي حمو عكاب ديانا  



ميس كامل رواء  



مصطفى صالح محمد ريم  



كاظم رؤوف علي)  مالحظين رئيس  ) 



عاتي علي زهور  



هادي محمد زينب  



حمد فرحان سجى  



سلطان محمود صدى  



الحسين عبد العالي عبد صفا  



حميد وليد عال  



التميمي اللطيف عبد احمد علي  



المعموري كرنفل عبيس علي  



اثار منقب/  كاظم نعيم علياء  



محمود كاظم عمار  



هادي شاكر غدير  



حميد عماد فاطمة  



حميد بدر فرحان  



حمود ريسان لؤي  



عبدالوهاب جبار بلقيس. م  



جاسم ماهر ايمان م م  



عباس خضر محمد م م  



غالب جعفر وجدان م م  



كريم هادي حسام. م  



حمودي مهدي حسن. م  



مطلك سامي خمائل د. م  



مهدي عواد ايالف. د. م  



البالم مهدي نجاح مروان. د. م  



يى كاكه علي هدى. د. م  



حسن علي هند. د. م  



فاهم العظيم عبد وسن. د. م  



زيدان علي عبد رنا. م  



الحمداني علي محمد سالم أسماء. م. م  



نجم عادل رشا. م. م  



مصطفى صالح محمد ريم. م. م  



مجيد آل فائز هند. م. م  



جبار باقر فرقد اثار منقب. م  



الزويني صاحب مضر اثار منقب. م  



علي تحسين نبأ اثار منقب. م  



عناد عادل احمد أثار منقب. م  



الجنابي حمزه ثامر علي/ آثار منقب. م  



حسن المطلب عبد وسن. م  



مصطفى السالم عبد اسراء.م  



معلة رشيد امل.م  



الزلزلي   غانم أكرم د.م  



كريف عيسى حامد د.م  



عويز علوان فرات د.م  



عبدالوهاب جبار لمياء د.م  



عبيد عبدهللا هناء د.م  



محمد عبد فيصل انتصار. د.م  



العنزي حسن حسين. د.م  



يونس حسين خالده. د.م  



محمد عبدالحسين عبدهللا. د.م  



راضي حمزة ليلى.د.م  



حسن خضير ياسين.د.م  



مهدي وعدهللا رنا.م  



مجيسر كاظم عوريب.م  



محمود محمد أنفال م.م  



محمود محمد أنفال م.م  



الطيار نجف سليم حسام م.م  



عازر فرج راكان م.م  



جاسم احمد عبير م.م  



الغني عبد جمال كرار م.م  



احمد محمد هجار م.م  



جعفر طعمه احمد. م.م  



دبدوب العزيز عبد مروان راوية. م.م  



عيسى يوسف شيماء. م.م  



الدبوني احمد عبدهللا عدي. م.م  



الدبوني احمد عبدهللا عدي. م.م  



الشمري نومان غضوي فالح. م.م  



طه محفوظ محمد. م.م  



طه محفوظ محمد. م.م  



مصطفى سامي وليد. م.م  



عباس فاضل اشواق.م.م  



محمد حايف ايمان.م.م  



ضايع محسن علياء.م.م  



صاحب كرار.م.م  



ألخناق حميد رشيد الحميد عبد أوس  



جبير رحيم حليم.  منقب.م  



عبدهللا زكي سارة.  اثار منقب.م  



طاهر حاكم محمود اثار منقب.م  



الواحد عبد محمد نور اثار منقب.م  



الطائي محمد رياض احمد.اثار منقب.م  



السامرائي رجاء قتيبة جمان آثار منقب.م  



صالح ياسين ياسمين.م  



الياس محمود فرحان د، م،  



الياس محمود فرحان م،د،  



ميساوي وديع السيد التراث محافظ  



حمودة بن المهدي صالح التراث محافظ  



محسن عبيس محمود  



رزوقي حاتم زينب دكتور مدرس  



الجبوري محان امير حسن اثار منقب  



الركابي عبدالنبي فراس اثاري منقب  



عصمان حاتم رشا. آثار منقب  



غافل هاشم صباح/ آثار منقب  



الداوودي عباس حيدر: آثار منقب  



تركي حسين حميد.آثار.منقب  



التكريتي منار/منقبه  



حسب سالم مها  



الشمري نعيم ميثم  



الزيدي جاسم رزاق نور  



حمادة شامل هدير  



آثار منقب/  جمعه ميري هديل  



 



 



 



 

 


