
اثٌر عبدالرحٌم محمدسعٌد عل1ً

احمد امٌن حسن صوف2ً

احمد اٌاد عبد احمد3

احمد حسٌن عبٌد4

ادٌبة جاسم احمد موسى5

ارشد حمٌد حسن جاسم6

اسراء جاسم محمد هادي7

اسماء حمٌد هادي محمود8

اسماعٌل هادي اسماعٌل حماده9

افراح موفق احمد عباس10

االء مجبل احمد محمد11

اٌالف خضٌر احمد محمد12

اٌناس حسن عبد كاظم13

جابر محمد حابر سهٌل14

حربً حسٌن اسماعٌل ناصر15

حسٌن عبد الكرٌم حسن محمد16

درٌد مؤٌد مجٌد محمد17

دعاء احمد محمد سعٌد18

رانٌا محمد ناصر حسٌن19

رباب ثاٌر احمد ابراهٌم20

رسل ماجد كاظم حمٌد21

رسول عواد حسن ماهر22

رشا قٌس اسود جاسم23

رعد طالل علً حسٌن24

رعد غازي عبد ابراهٌم25

رنده شمران امانه عبد26

رنٌن ستار عبدالودود عبدالجبار27

رؤى محسن عبدهللا فتاح فاضل28

رٌاض تحسٌن عبد خلف29

رٌاض علً حسٌن امٌن30

زهراء حسن علً سعٌد31

زهراء عبدالواحد وداعه ساجت32

زٌنب حقً اسماعٌل ابراهٌم33

زٌنب حكٌم محمود ٌوسف34

سارة مؤٌد خمٌس عباس35

كلٌة التربٌة المقداد/جامعة دٌالى

اسماء المتقدمٌن على المحاضرٌن الخارجٌٌن و العقود المسائٌة
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ساهر اٌاد جري خلٌف36

سالمة احمد حمٌد عبد السالم37

سٌف علً حسٌن علوان38

سٌف محسن جلود باقر39

شهد منفً احمد سبع40

شٌرٌن معتز محمد صدٌق ابراهٌم41

شٌماء محمد احمد مبارك42

ضٌاء كرٌم رحٌم غاٌب43

ضٌاء44

طارق حسٌن وادي محمد45

عبد هللا علً موسى46

عبدالرحمن حمٌد نجم حسٌن47

علً محمد علوان اسماعٌل48

علً نعمة نوري عل49ً

عمر سعد علً احمد50

عمر عبدالخالق عبدالكرٌم عبدالقادر51

غانم فاضل محمد حسن52

غزوان احمد مجول حمد53

غفران نوري توفٌق شفٌق54

محمد عباس عبود55

محمد فؤاد فتح هللا ابراهٌم56

محمود عادل محمود حلبوص57

مروان رحمان رشٌد عالوي58

مروان مشرف حسن محمد59

مروة رباح مهدي عواد60

مصطفى خالد محمد حسن61

مصطفى علً اسود مغٌر62

مصطفى مؤٌد خمٌس عباس63

منى قٌس محمد روضان64

منٌر معروف حسن رشٌد65

مهند عبد المنعم عبد الحمٌد عٌدان66

مؤٌد صالح مهدي صالح67

نسرٌن احمد عبد عجوب68

نور برهان مهدي محمد صالح69

نور سلمان شدهان ابراهٌم70

نور نافع خزعل صالح71

هدى زٌد جمٌل محمد72

هدٌل ضٌاء ابراهٌم حسن73



.هند احمد طه ٌاسٌن74

وسام فرج خلف عواد75

والء فٌصل رشٌد شالش76

ٌاسر شاكر محمود سلمان77


