
 0200ٌن ٌاسماء التدرٌس

 

 

 اسماء التدرٌسٌٌن ت  رٌسٌٌناسماء التد ت
 م. علً حسٌن عبد حسن الخفاجًأ. -64 أ.د. خالد حامد حسن مظلوم الحٌالً -1
 يم. نهاد عزٌز خماس نصٌف العمٌرأ. -64 أ.د. فارس محمد سهٌل نجم التمٌمً -0
 زٌنة سامً راشد ٌوسف االوسً أ.م. -64 أ.د. رائد سامً عاتً مزبان المنتش  -3

 الشٌخلًالرحمن عبد القادر رحٌم عبد هللا  أ.م.عبد -64 باسم عبود عباس محسن الشمري أ.د -6

 م.د.هبة احمد جواد مغٌر الكروي -52 . عزٌز مهدي عبد نجم الشمريدأ.  -5

 عدنان غازي سلمان جبارة النصٌراوي د.م. -51 . عثمان خالد علوان محمد المفرجًدأ.  -4

 نصر سالم حسن خلف الدلٌمً د.م. -50 . رجاء مجٌد حمٌد حسٌن الداوديدأ.  -4

 لؤي داود فرحان احمد الردٌنًم.د.   -53 . علً محمد عبد صالح الحٌانًدأ.  -4

 عامر خالد احمد عبد هللا النعمة دم. -56 رعد عبد الكرٌم حمدان علً التمٌمً .دأ.  -4
 عالء حسن فهمً علً العامريد.م. -55 . رائد إبراهٌم خلٌل إبراهٌم المجمعًد أ. -12

 علً غٌدان زٌدان خلف الجبوريم.د. -54 . أٌاد عاصً عبٌد حسٌن العبٌديد أ. -11

 الزهٌريإخالص متعب احمد مرٌر م.د.  -54 . مهدي صالح جاسم محمد الجبوريد أ. -10

 م.د. علً كاظم احمد ٌاسٌن التمٌمً -54 . صالح حسن جاسم محمد العزاويد أ. -13

 م. مهنه عبد هللا محمود علً المٌاحً -54 عدنان حسٌن علً وكاع الجبوري.د أ. -16

 م. ظالل مهدي عبد القادر محمد الربٌعً -42 حسٌن عزٌز محمد سادة الصالح.دأ.  -15
 م. عمر علً احمد مطر الجبوري -41 علً عبود فارس الجنابً د.محمدأ. -14
 صالح مهدي عبد مهدي التمٌمً م. -40 . عماد خلف عزٌز علً القرٌشًد أ. -14
 م. معن عبد المنعم علً سعدون الشمري -43 د.محمد احمد شوٌل كاظم المشهدانً أ. -14
 م. محمد مزهر حسن وكف الفرطوسً -46 .عمار طالب ذٌاب صالح التمٌمًد أ. -14
 مٌادة محمد عبد اللطٌف جاسم المشهدانً م. -45  
 عبد هللا فرحان مهدي صالح المجمعًم. -44 احمد ثامر حومد خمٌس المجمعً د.م.أ. -02

 عادل كاظم جاسم محمد الشمري م. -44 . عروبة عبد هللا احمد محمد السامرائًدأ.م.  -01
 زٌنة هزبر خزعل كرٌم  البٌاتً م. -44 . عماد عدنان مهدي خضٌر السارةدأ.م.  -00

 حسن علً مجٌد محمود السعٌديم.  -44 م.د ماجد حمٌد رشٌد عبد الرزاق البٌاتًأ. -03

 التمٌمًم. عباس عبد احمد حمٌد  -42 نزار سلٌمان علً حسٌن الزهٌريأ.م.د.  -06

 م.م نزار عباس مالك -41 احمد سنان احمد معروف العبٌدي .م.دأ. -05

 قٌل إبراهٌم مصطاف علً البدرانًم.م .ع -40 نداويبال حسن باسم رحٌم بدرأ.م.د.  -04

 باسم الماس عٌسى إبراهٌم زنكنه.م.م  -43 م.د. احمد علً عذاب لطٌف النعٌمًأ. -04

 م.م .نشوان عبد الحمٌد عباس محمد البغدادي  -46 حسن هادي مصطفى خضر العلوي .دم.أ. -04

 القادري هشام عبد الوهاب عبد الكرٌم عبد الرحمن .م.م -45 جاوش علً شهاب احمد سعودي.م.دأ. -04

 م.م. وسام سامً محسن علً اللهٌبً -44 مروان سامً سعٌد احمد األحمد .دم.أ. -32

 احمد إبراهٌم إسماعٌل شبٌب البٌاتًم.م.  -44 . عباس فاضل علً علٌوي التمٌمًأ.م.د -31

    الخالصً ودرشا عامر كاظم محمم.م.  -44 زٌد محمد مهدي علوان العزاويد. م.أ. -30

 م.م. نبٌل ابراهٌم محمد سلمان الكرخً -44 أ.م.د. أنوار خوام علوان سلطان الخزرجً -33

 م.م. محمد ظاهر عبد الهادي عبدهللا الكرخً -42 أحالم احمد حسٌن صالح العبٌدي .م.دأ. -36

 م.م. لمى بشٌر حسٌن محمد علً محمد العباسً -41 أ.م.د. احمد بهجت خلف غاوي التمٌمً -35

 إٌمان حكمت حسن نصٌف الربٌعًم.م . -40 بشار ادهم احمد خلٌل الدلٌمً د.م. أ. -34

 م.م.عبد الستار منصور عبد خمٌس الزهٌري -43 حسٌن علً مطنً علً العنبكً أ.م.د. -34

 م.م. اٌالف عبد الوهاب شها الهاشمً -46 أ.م.د. اسود حمود اسود نهار الحردانً -34

 م.م. ضحى باسم ذٌاب محً العزاوي -45 احمد ٌاسٌن حسن احمد المهداويأ.م.د.  -34

 م.م.زٌنب حسن اكرم سبع العزاوي -44 البدرانً م. خالد إبراهٌم مصطاف علًأ. -62

اسماعٌل الزهٌري م. رعد وهٌب محمودأ. -61  م.م.احمد منفً احمد سبع الكرطانً -44 

   م. وجدان جاسم محمد سعٌد العبٌديأ. -60

   أسامة احمد لطٌف صالح الدلٌمً أ.م. -63

   م. محمد ندٌم قاسم حنتوش الهاشمًأ. -66

   سعدون فرج خاطر فرج التمٌمًأ.م.  -65


