


األسمت

.ندى عبدهللا رشيد. د.م. أ1

 زينة طارق نايف2

م ايناس اسماعيل عمران . م3

 نور جمال محمد.4

5Ahmed Esmael Mohan

6Hiyam Adil Habib

نجاة احمد دحام. د. ا7

د انوار جاسب ثعبان.م.ا8

مكي جعفر محمد الوائلي. د.م.ا9

عباس شبيب حسن.د.م.ا10

غنية سالم .د.م.ا11

زهره مكي محمود .م.ا12

سندس جاسم شعيبث.م.ا13

اطياف ضاري برغش14

االء عبد االمير احمد15

انيس شهيد محمد16

اياد علي محمد17

محمد قاسم وهيب. م.أ18

كاظم فاضل ناصر. د.م.أ19

ندى عبدهللا رشيد. د.م.أ20

آمال أحمد محمود.د.م.أ21

سوسن كريم زغير.د.م.أ22

بيداء غانم محمد23

حال شخير لهيمص 24

حيدر خضير لطيف شهاب25

حيدر رحمن داود الحمداني26

خنساء عزيز يونس27

د مكي خلف حسين الدليمي 28

د هديل طارق يونس 29

ايناس عبدالستار عبدالجبار. د30

خلف احمد جاسم. د31

رنا علي مجيد صالح . د32

ساهرة نصيف مسلم  كلية العلوم الجامعة المستنصرية. د33

شيماء عبد سعود. د34

عدنان حمود االعرجي. د35

محمد صبار نعمة. د36

هايس صايل جرجيس. د37

اميرة محمد فرج صالح.د38

انهار خيرالدين.د39

ختام حبيب  رسول.د40

زويد فتحي عبد الرمضاني .د41

زينة جميل رحيم .د42

صبيحة حسون كاظم.د43

فراس جمعه طه.د44

فلاير محمود عبد الرضا.د45

جواد كاظم عبيس. م.د46

رسول رمضان عتاب47

رشا جالل متلف48

رغد هاشم محمد49

رويدة عبدهللا إبراهيم50

ساره جاسم زامل51

سهاد مجيد عبد األمير ذهب52



شيماء محمد علي درويش 53

علي عبد الزهرة ادم54

علياء محمود عباس55

عمار عادل عبدالنبي البكري56

عمار عالء مجيد57

فاطمة هادي كريم58

كوثر حسن عبيس59

لدكتور امير عبد الحسين العبادي60

ليلى جاسم شعيبث61

د اياد سليمان محم. م 62

عمار رضا هادي.  د. م 63

كوثر حسن عبيس. د. م64

محمد عبدالرضا البهادلي. د. م65

ماجد محمد مساعد. م66

محمد هلول محمد . م67

مساعد ديانا نعمة عبد الرزاق. م68

مؤمل حسين جويسم. م69

هناء علي عزيز. م70

ب ياسين صالح فياض .م71

د مريم ثامر محمد .م72

علي عبد الباقي.د.م73

غافل كريم أسود.م74

م اسراء ناصر عبد الحسين.م75

م رشا ابجد سلمان.م76

م رؤى جميل كامل.م77

م علي شوقي عبد الواحد .م78

رحيم دوهان عويز. م.م79

سدير حسام كريم. م.م80

سرى اسماعيل حمد. م.م81

سرى هاشم فرحان. م.م82

عبداالمير طارق عباس. م.م83

زهور مساعد ايدام.م.م84

سهام عبد الحسين مسان .م.م85

محمد عبيس86

ميساء سالم فليح87

نعم محمد طيب حسين88

نهله سلمان صدام 89

هند فاضل عباس90

د جبار عباس جابر.م.أ91

د سعد ياسين المشهداني.م.أ92

محمود المشهداني. د.م.أ93
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