
دكتوراه مرحلة ثانية
ديانا حسين عبد الكريم سعد

دعاء عوض عطوان 

حنان طاهر حسن

سهاد حميد جاسم

سهير متعب مناف

ايمان بنيامين يوسف

هبه محمد عواد شالكه

زينة حسن امر مردان

غيداء محمد حسون مهدي

ميسون محمد نوار عطوان

ژيان جمال عثمان 

رنا تركي ناجي

ابتسام سليم سالم فرج

نور صباح لواس فرج

فاديه عبد الحسين كاظم 

دكتوراه مرحلة البحث
ازهار عبد الوهاب محمد

افتخار ياسر كريم

آمال ماجد سلمان

إنعام عبد الرضا علي

بيداء طارق عبد الواحد

تبارك محمد سلمان

دعاء محب الدين احمد

رغده حسن ابراهيم

رواء عبد االمير عباس

زينب عبد الحسن هداب

ساهرة محمد عبد االمير

سكنة عبد الرزاق طارش

صبا قيس غضبان

نضال هاشم غافل

وجدان صبيح حسين

ليلى عبد االمير ابراهيم

دكتوراه مرحلة الكورسات
حسون غازي سالم عال

مجيد ادهم هاشم طيبه

حمزه عمران رياض ابتهال



عباس دخيل كاظم اسراء

هاشم الجليل عبد باقر افراح

جواد حسين محمد حنين

شهيب محمد طالب هديل

ابراهيم زيد عبد محمد ايالد

محمد ناجي فوزي زهاد

كاظم جبار ستار نورالهدى

معيوف حمود شاكر زينب

عكله كريم عباس ريم

مالذ حيدر احمد

ماجستير مرحلة البحث
عبيد حميد اسيل

محمد جاسم اشواق

لطيف نبيل حنين

سلطان قيس رنا

رغد خليفة محمود

سلطان محمد زهراء

حسن سلمان سحر

يحيى رعد سهير

عبد الزهره جمعه شهد

شهد قيس غضبان

حمود محسن  منال

طه حميد ميس

نادية عريبي فدعم

سبع محمود نورس

علي عباس هبة

حميدي صدام هناء

محمد غازي والء

ماجستير مرحلة الكورسات
اسيل سعد عبد الحسن

اسيل صباح عبد الرضا

علي عبد صالح زهراء

لطيف عبدالجليل سعد زهراء

الحميد عبد رشيد االمير عبد مريم



اصيل داود سلمان كاظم

امل روسي زبون نجم

جمانه غازي سلمان

احمد منال محمد

حوراء فالح جلوب

دنيا اسعد عبود حبش

ديانا حيدر غضبان

دينا محمد خلف حمادي

زينب سعود خضير

رسل الهاب علي

رغد جمعه سيد

زهراء زعالن محسن

ريام عماد جاسم محمد

رؤى اكرم اكبر جعفر

زينب ستار صحن

رباب باسل يونس

سايه سامي عبدهللا محمد

سجى باسم هاشم يوسف

سحر عامر نايف مشحن

صفا عبد الستار علي عايش

علياء عصام احمد سلمان

فاطمه الزهراء نفعت عبد الكريم

لمياء عبد الستار جامل موحي

مروه خالد خزعل عباس

مروه عالء حسين كاظم

جنان غازي صكر

هيفاء داود حمود اديبس

ورود رحيم عبد النبي علي


