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أ.د .خالد حامد حسن مظلوم الحٌالً
أ.د .فارس محمد سهٌل نجم التمٌمً
أ.د .رائد سامً عاتً مزبان المنتش
أ.د باسم عبود عباس محسن الشمري
أ .د .عزٌز مهدي عبد نجم الشمري
أ .د .عثمان خالد علوان محمد المفرجً
أ .د .رجاء مجٌد حمٌد حسٌن الداودي
أ .د .علً محمد عبد صالح الحٌانً
أ .د .رعد عبد الكرٌم حمدان علً التمٌمً
أ .د .رائد إبراهٌم خلٌل إبراهٌم المجمعً
أ .د .أٌاد عاصً عبٌد حسٌن العبٌدي
أ .د .مهدي صالح جاسم محمد الجبوري
أ .د .صالح حسن جاسم محمد العزاوي
أ .د.عدنان حسٌن علً وكاع الجبوري
أ .د.حسٌن عزٌز محمد سادة الصالح
أ.د.محمد علً عبود فارس الجنابً
أ .د .عماد خلف عزٌز علً القرٌشً
أ .د.محمد احمد شوٌل كاظم المشهدانً
أ .د.عمار طالب ذٌاب صالح التمٌمً
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أ.م.د .احمد ثامر حومد خمٌس المجمعً
أ.م .د .عروبة عبد هللا احمد محمد السامرائً
أ.م .د .عماد عدنان مهدي خضٌر السارة
أ.م.د ماجد حمٌد رشٌد عبد الرزاق البٌاتً
أ.م.د .نزار سلٌمان علً حسٌن الزهٌري
أ.م.د .احمد سنان احمد معروف العبٌدي
أ.م.د .باسم رحٌم بدر حسن البنداوي
أ.م.د .احمد علً عذاب لطٌف النعٌمً
أ.م.د .حسن هادي مصطفى خضر العلوي
أ.م.د.علً شهاب احمد سعودي جاوش
أ.م.د .مروان سامً سعٌد احمد األحمد
أ.م.د .عباس فاضل علً علٌوي التمٌمً
أ.م.د .زٌد محمد مهدي علوان العزاوي
أ.م.د .أنوار خوام علوان سلطان الخزرجً
أ.م.د .أحالم احمد حسٌن صالح العبٌدي
أ.م.د .احمد بهجت خلف غاوي التمٌمً
أ.م .د .بشار ادهم احمد خلٌل الدلٌمً
أ.م.د .حسٌن علً مطنً علً العنبكً
أ.م.د .اسود حمود اسود نهار الحردانً
أ.م.د .احمد ٌاسٌن حسن احمد المهداوي
أ.م .خالد إبراهٌم مصطاف علً البدرانً
أ.م .رعد وهٌب محمود اسماعٌل الزهٌري
أ.م .وجدان جاسم محمد سعٌد العبٌدي
أ.م .أسامة احمد لطٌف صالح الدلٌمً
أ.م .محمد ندٌم قاسم حنتوش الهاشمً
أ.م .سعدون فرج خاطر فرج التمٌمً
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اسماء التدرٌسٌٌن
أ.م .علً حسٌن عبد حسن الخفاجً
أ.م .نهاد عزٌز خماس نصٌف العمٌري
أ.م .زٌنة سامً راشد ٌوسف االوسً
أ.م.عبد الرحمن عبد القادر رحٌم عبد هللا الشٌخلً
م.د.هبة احمد جواد مغٌر الكروي
م.د .عدنان غازي سلمان جبارة النصٌراوي
م.د .نصر سالم حسن خلف الدلٌمً
م.د .لؤي داود فرحان احمد الردٌنً
م.د عامر خالد احمد عبد هللا النعمة
م.د.عالء حسن فهمً علً العامري
م.د.علً غٌدان زٌدان خلف الجبوري
م.د .إخالص متعب احمد مرٌر الزهٌري
م.د .علً كاظم احمد ٌاسٌن التمٌمً
م .مهنه عبد هللا محمود علً المٌاحً
م .ظالل مهدي عبد القادر محمد الربٌعً
م .عمر علً احمد مطر الجبوري
م .صالح مهدي عبد مهدي التمٌمً
م .معن عبد المنعم علً سعدون الشمري
م .محمد مزهر حسن وكف الفرطوسً
م .مٌادة محمد عبد اللطٌف جاسم المشهدانً
م.عبد هللا فرحان مهدي صالح المجمعً
م .عادل كاظم جاسم محمد الشمري
م .زٌنة هزبر خزعل كرٌم البٌاتً
م .حسن علً مجٌد محمود السعٌدي
م .عباس عبد احمد حمٌد التمٌمً
م.م نزار عباس مالك
م.م .عقٌل إبراهٌم مصطاف علً البدرانً
م.م .باسم الماس عٌسى إبراهٌم زنكنه
م.م .نشوان عبد الحمٌد عباس محمد البغدادي
م.م .هشام عبد الوهاب عبد الكرٌم عبد الرحمن القادري
م.م .وسام سامً محسن علً اللهٌبً
م.م .احمد إبراهٌم إسماعٌل شبٌب البٌاتً
م.م .رشا عامر كاظم محمود الخالصً
م.م .نبٌل ابراهٌم محمد سلمان الكرخً
م.م .محمد ظاهر عبد الهادي عبدهللا الكرخً
م.م .لمى بشٌر حسٌن محمد علً محمد العباسً
م.م .إٌمان حكمت حسن نصٌف الربٌعً
م.م.عبد الستار منصور عبد خمٌس الزهٌري
م.م .اٌالف عبد الوهاب شها الهاشمً
م.م .ضحى باسم ذٌاب محً العزاوي
م.م.زٌنب حسن اكرم سبع العزاوي
م.م.احمد منفً احمد سبع الكرطانً

