
 الزيدي صفر عودة نعيم د. م. ا 



 مهدي كاظم سؤدد. د. م. ا 



 هللا عبد علوان نزار. د. م. ا 



 البدري جاسم شيماء د.م.ا 



 عكلة خلف رحيم. د.م.ا 



 الخالدي مجيد كمر رغيد.د.م.ا 



 كريم صبيح وصال.د.م.ا 



 الهاللي صباح احمد 



 محمد رياض احمد االستاذ 



 البارع سعد محمد عبدهللا/ الباحث 



 رزاق محمد سجى الباحثة 



 العوني محمد بن الحسان 



 عمر جابر مازن/  المدرس 



 االسدي  حسن  خضير  فراس 



 عباس عدي انسام 



 الماضي سامي د أ 



 زيغمي أحمد حسين. أ 



 نجيب خزعل سهاد. د. م. أ 



 فرحان سامي علي.أ 



 حسون تايه لطيف د.م.أ 



 سلمان حمود خالدة. د.م.أ 



 قادر خورشيد عبدهللا. د.م.أ 



 مصطفى علي فارس.د.م.أ 



 مجيد نعمة نهاد.د.م.أ 



 حمودي المجيد عبد أميمة 



 علي عبد رعد حوراء 



 حسوني محمد بهاء 



 ناصر كريم حسين 



 الغانمي محمد منصور فاتن. د 



 محمد حازم هبه. د 



 شريف سالم مروان.د 



 شالل رزاق رقية 



 كاظم ربيع زهراء 



 عاتي علي زهور 



 حمد فرحان سجى 



 ربيج فليح علي 



 هادي شاكر غدير 



 هادي حسين كرار 



 فريد مختار احمد رشيد د م 



 علي محمد حسين رشا م م 



 عباس خضر محمد م م 



 غالب جعفر وجدان م م 



 محمد سالم رعد م. م 



 تركي حمزه أصيل 



 جبار باقر فرقد 



 عناد عادل احمد 



 الجنابي ثامر علي 



 الجبوري علي سماع ابتهاج د.م 



 الرفيعي دفتر جبار حيدر. د.م 



 وسيم االمير عبد قاسم. د.م 



 المحمدي خلف كامل موفق. د.م 



 حسين احمد هيثم. د.م 



 عازر فرج راكان م.م 



 الغني عبد جمال كرار م.م 



 فاضل محمد جاسم محمد م.م 



 التميمي حميد لطيف مناف م.م 



 عبود عويز عقيل هيثم م.م 



 عيسى يوسف شيماء. م.م 



 خضر ابراهيم ئاوات. م.م 



 محمد حايف ايمان.م.م 



 المرعبي جميل حسام.م.م 



 الطائي محمد رياض احمد 



 حامد محمود تيسير 



 عبدالرحيم حكمت ذوالفقار 



 ميساوي وديع 



 حمودة بن المهدي صالح 



 اثار/  عبدهللا علي مصطفى 



 المختار عامر أحمد 



 الجبوري محان امير حسن 



 حطحوط ديلي لفته احمد 



 الركابي عبدالنبي فراس 



 تركي حسين حميد 



 غافل هاشم صباح 



 حسب سالم مها 



 اثار خريجه حسب سالم مها 



 الزيدي جاسم رزاق نور 



 
 الهاللي خلف زيدان نور 


