
. محمد عناد بشرى. د  



AHMED LAFTA DAYLEE 



Ali Mohammed Atiyah 



Halah hasan hadi 



سمير ثامر  



Mohammed Ayad Hadi 



جعفر النبي عبد رغد.  د.  م.  ا  



شاكرمحمود ليث د ا  



عبدالرحمن يونس عبدالرحمن. د. ا  



الكعبي جليب جاسب غدير. ا  



عباس أكرم ورقاء م. ا  



القبيسي حسين الكريم عبد منى د. م. ا  



الزيدي صفر عودة نعيم د. م. ا  



عنون عدنان ايمان. د. م. ا  



إبراهيم جمعة باسل. د. م. ا  



بدن صبري عقيل. د. م. ا  



النعيمي فيان. د. م. ا  



كاظم جواد منال. د. م. ا  



هللا عبد علوان نزار. د. م. ا  



الشامي عويش علي حسين.د. م. ا  



العتاب حسن خزعل الجبار عبد.د. م. ا  



حطاب عبدعلي هدى. م. ا  



علي حسين هيفاء. م. ا  



خليل ياسر حسين.ا  



مزبان مهدي إسراء د.ا  



فهد سلمان سعد د.ا  



داود محمد لمياء د.ا  



خالطي مزعل محمد د.ا  



الحديدي زيدان احمد. د.ا  



مشفي ضياء تغريد. د.ا  



حسن هادي زينب. د.ا  



شيت هاشم ازهار.د.ا  



جاسم محمد انيسه.د.ا  



الخزعلي رحيم سمر.د.ا  



المنعم عبد عماد ايناس د. م.ا  



جبر عبدالوهاب مدين/  د.م.ا  



عبدالكريم عبدالرحمن أكرم د.م.ا  



سلطان خلف زيدان خلف د.م.ا  



البدري جاسم شيماء د.م.ا  



محمد نعمة ضياء د.م.ا  



توفيق طارق عماد د.م.ا  



العبيدي حسين عودة محمد د.م.ا  



النوري جواد الكاظم عبد ميثم د.م.ا  



عبداللطيف عدنان جنان. د.م.ا  



االمير عبد وضاح مها. د.م.ا  



عبدهللا جبار احالم.د.م.ا  



حسون عبيد انعام.د.م.ا  



عباس فاضل حيدر.د.م.ا  



حسين الجبار عبد رنا.د.م.ا  



عبد ياسين نادية.د.م.ا  



جاسم فوزي نبراس.د.م.ا  



شرقي جواد نسرين.د.م.ا  



خليفة كاظم هناء.د.م.ا  



كوشان عبدالرضا احسان  



علي صباح احمد  



رجه حماد االء دكتور مساعد استاذ  



العبيدي حمد شاكر عماد/  االستاذ  



شناوة عاشور مهند دكتور المساعد االستاذ  



تركي حسين حميد االستاذ  



العبيدي حمد شاكر محمد/ االستاذ  



البدران بان االستاذة  



الزيادي منديل ناجح حيدر.  الباحث  



خضر زهير انسام: الباحثة  



يحي بن سامية الباحثة  



سلمان عزيز احمد الدكتور  



األعرجي حسين الدكتور  



السوداني سمار عبود سعد الدكتور  



العطافي يابر شمخي الدكتور  



المفتي مظهر طورهان الدكتور  



حنون كاظم فاضل الدكتور  



السويطي علي حسين محمد الدكتور  



باقي حمه نوري يوسف الدكتور  



سعد وسام سعد الطالب  



محمد مالك محمد الطالب  



تعبان نعيم زهراء. الطالبة  



نعيم علي اسراء الطالبة  



علي الكريم عبد زينب الطالبة  



خضير عالء براء الطالبه  



حسين جاسم زهراء الطالبه  



عناد كريم زهراء الطالبه  



حسن عالء شيرين الطالبه  



جهاد جمال طيبه الطالبه  



الجنابي عالوي حجاب احمد نهاد المدربة  



 احمد عبيد خالد ماجد/  المساعد المدرس

 العبيدي



جابر رياض جابر/ المنقب  



سعد وسام سعد الموهوب  



عباس عدي انسام  



الموسوي مطر جواد. د. أ  



يوسف شاكر عبدالخالق. أ  



أحمد حسين أحمد أثير. م. أ  



مصطفى منذر علي د. م. أ  



عبود حميد باسم. د. م. أ  



سالم دحام عاصف. د. م. أ  



سلطان الياس عبدالعزيز. د. م. أ  



رحيم أحمد قدوري عبدالوهاب. د. م. أ  



الرشيد عبدهللا عبدالغني هاني. د. م. أ  



محمد غانم عثمان. م. أ  



حسن مزبان ساجدة.د.أ  



علي خليفة عطاهلل صباح.د.أ  



أحمد الباري عبد بشرى م.أ  



كويري الرسول عبد اساور د.م.أ  



سهيل إياد مصطفى د.م.أ  



النوري جواد الكاظم عبد ميثم د.م.أ  



الدباغ طه حسن أسماء. د.م.أ  



عواد مشكور حسام. د.م.أ  



طاهر صالح رنا. د.م.أ  



الطه حسن أحمد الباسط عبد. د.م.أ  



حسون تايه لطيف. د.م.أ  



منصور حسو ماجدة. د.م.أ  



راضي محسن محمد. د.م.أ  



خضر حبش معاذ. د.م.أ  



سبع ناجي أحمد.د.م.أ  



راشد محمد جمانة.د.م.أ  



حازم يوسف حسين.د.م.أ  



الحافظ حيدر خالد.د.م.أ  



سعيد الدين محي سعيد.د.م.أ  



هادي قاسم صفاقس.د.م.أ  



قادر خورشيد عبدهللا.د.م.أ  



فهد محمد عبدهللا.د.م.أ  



الزهيري سلمان سيد فرحان فراس.د.م.أ  



عمران حسين سلمان.م.أ  



الحسيني سفاح حميد أمير  



المهدي عبد صالح أوس  



حسين فاظل الرزاق عبد براء  



أثار منقب معاون....طعمه احمد بلقيس  



ظاهر علي تبارك  



 جيان



جاسم عادل حنين  



الدباغ محمد احمد طلعت عبدالناصر. د  



العزاوي جسام عمر. د  



الغانمي محمد منصور فاتن. د  



الغفور عبد صباح الزمان قمر. د  



الجبوري وهد شهد جاسم محمد. د  



فرحان علي عبد مرتضى. د  



النعيمي حازم هبه. د  



الجبوري وهد شهد جاسم.د  



احمد عبيد خالد.د  



حسين خالد زينب.د  



سلمان جبر كاظم.د  



شويش رشيد رائد دكتور  



هوير فرج عبدهللا دكتور  



أحمد عبداللطيف ليث مهندسين.ر  



عدنان هاشم رانيا  



دحام هادي رهان  



كاظم ربيع زهراء  



سباهي الساده عبد زهراء  



علي عبد فتحي العابدين زين  



طارش فارس سجاد  



علي حسين سجى  



الخزرجي محمد جاسم سرمد  



سعد وسام سعد  



طالب. الجنابي سعد وسام سعد  



حسن عبدالرزاق سناء  



كاظم حامد سندس  



كعيد علي سيف  



عبدالرزاق لقمان سيف  



غافل هاشم صباح  



الحسين عبد العالي عبد فاص  



حمود صبار مزاحم طالب  



محمد طارق ذكرى طالبه  



جهاد جمال طيبه  



عجم مروان عادل  



العاني فاضل سفيان عبير  



اللطيف عبد احمد علي  



اثار منقب) الزغيبي عطيه محمد علي ) 



مصطاف إبراهيم عماد  



نجم نصير فاطمة  



محمد قاسم فراس  



عبد سلطان قاسم  



هادي حسين كرار  



جاسم حكمت أحمد.  د.  م  



حسن رشيد وليد د م  



عباس خضر محمد م م  



غالب جعفر وجدان م م  



حامد خليفة إخالص. م  



كريم هادي حسام. م  



حمودي مهدي حسن. م  



علي عدنان ختام. م  



سليمان علي خالد د. م  



كليل حميد احمد. د. م  



عباس سلوم احمد. د. م  



حسين علي حسين. د. م  



الكريماوي سوادي ناجي خالد. د. م  



منصور كاظم خالده. د. م  



الهاللي علي عبدالسادة ختام. د. م  



الحسناوي حبيب خلود. د. م  



فرحان يحيى طاهر. د. م  



محمد قاسم هيثم. د. م  



قاسم ياسين شيرين. م  



عويز كريم أنس م. م  



حسن علي محمد داليا م. م  



رسول طاهر رسول م. م  



حمزه علي فلاير م. م  



احمد محمد هجار م. م  



باقر محسن يعقوب م. م  



الجبوري أحمد إبراهيم أحمد. م. م  



عباس علي أسعد. م. م  



بولس سليم دريد. م. م  



مرزوك جبار رشا. م. م  



نجم عادل رشا. م. م  



مصطفى صالح محمد ريم. م. م  



الراوي قاسم عمر. م. م  



كشكول حسين لجين. م. م  



الحيالي عثمان خليل لقاء. م. م  



عبيد حافظ علياء. د.م. م  



عناد عادل احمد أثار منقب. م  



حسن المطلب عبد وسن. م  



موسى محمد هناء.اثار.م  



مصطفى السالم عبد اسراء.م  



فاضل عباس أحمد د.م  



حسين عباس سوسن د.م  



السراي نصر عبدهللا بدر شيماء د.م  



الكريم عبد الستار عبد الجبار عبد د.م  



محمود خضر محمد د.م  



احمد قدوري مصطفى د.م  



محمد عبد احمد هيفاء د.م  



الجبوري علي سماع ابتهاج. د.م  



كليل حميد احمد. د.م  



محسن رمضان احمد. د.م  



عمران النبي عبد احمد. د.م  



ابراهيم سامي انتصار. د.م  



حسن فرج أحمد. د.م  



الرفيعي دفتر جبار حيدر. د.م  



جبر زعيبل شفاء. د.م  



حميد محمد صالح. د.م  



عبدهللا نعمان فاتن. د.م  



المحمدي خلف كامل موفق. د.م  



محمد الدين ضياء نور. د.م  



عطية عبدالخالق يبداء. د.م  



طه حسن احسان.د.م  



عباس فاضل زينب.د.م  



مهدي وعدهللا رنا.م  



هاشم قاسم زينه.م  



لفته فرج اسراء م.م  



محمد سالم رعد م.م  



محمد فائق زينب م.م  



جاسم أحمد عبير م.م  



صالح مهدي عمار م.م  



أحمد محمد مثنى م.م  



فاضل محمد جاسم محمد م.م  



ابراهيم قاسم مروى م.م  



فاضل فائق هبة م.م  



حمادي فيصل وصال م.م  



عوفي علي سماح. م.م  



عيسى يوسف شيماء. م.م  



عبيد حافظ نارين. م.م  



عبدالرضا هادي هند. م.م  



محمد حايف ايمان.م.م  



جاهل ياسين رافد.م.م  



إسماعيل خليل ليال.م.م  



جالوي عليوي محمود.م.م  



قاسم علي منذر.م.م  



 رزوقي جبار الدين حسام اثار منقب.م

 السامرائي



طاهر حاكم محمود اثار منقب.م  



الطائي محمد رياض احمد.اثار منقب.م  



عصمان حاتم رشا منقب.م  



أحمد عالء حنين. آثار منقبة.م  



صالح ياسين ياسمين.م  



ميساوي وديع السيد التراث محافظ  



حمودة بن المهدي صالح التراث محافظ  



الميالي محسن عبيس محمود  



عبدهللا محمد مرفت  



فليح كامل مصطفى  



عبدهللا نعمه مصطفى  



اثار منقب. م الزويني صاحب مضر  



الركابي عبدالنبي فراس اثاري منقب  



ميس كامل رواء. رابع آثار منقب  



التكريتي منار/ منقبه  



حسين علي نور  



محي عباس علي نور  



محمد سعد هديل  



اثار منقب/  جمعه ميري هديل  



ابراهيم خليل ورود  



 

محمد هادي وصال  


