Presidency
pre.adheem.kamel@uobabylon.edu.iq
pre.adil.ali@uobabylon.edu.iq
pre.ahmed.ali@uobabylon.edu.iq
pre.ahmed.jasim@uobabylon.edu.iq
pre.ahmed.noor@uobabylon.edu.iq
pre.akram.rashed@uobabylon.edu.iq
pre.alaa.jabbar@uobabylon.edu.iq
pre.ali.abd@uobabylon.edu.iq
pre.ali.attya@uobabylon.edu.iq
pre.ali.ghadhban@uobabylon.edu.iq
pre.ali.hussein@uobabylon.edu.iq
pre.ali.l@uobabylon.edu.iq
pre.amel.hasan@uobabylon.edu.iq
pre.amir.abud@uobabylon.edu.iq
pre.ammar.hamza@uobabylon.edu.iq
pre.amwra.kamal@uobabylon.edu.iq
pre.ayad.mohammed@uobabylon.edu.iq
pre.badr.naser@uobabylon.edu.iq
pre.bushra.mk@uobabylon.edu.iq
pre.duha.mohamad@uobabylon.edu.iq
pre.fadhil.hassan@uobabylon.edu.iq
pre.farah.jasim@uobabylon.edu.iq
pre.hawraa.adil@uobabylon.edu.iq
pre.hayder.mahmood@uobabylon.edu.iq
pre.hind.mufeed@uobabylon.edu.iq
pre.hutam.badwi@uobabylon.edu.iq
pre.ihsan.ali@uobabylon.edu.iq
pre.iman.m@uobabylon.edu.iq
pre.kadhim.m@uobabylon.edu.iq
pre.lubna.alshalah@uobabylon.edu.iq
pre.mahammed.ebraheem@uobabylon.edu.iq
pre.mahmood.shakir@uobabylon.edu.iq
pre.majid.abd@uobabylon.edu.iq
pre.maytham.saleh@uobabylon.edu.iq
pre.mazin.mohammed@uobabylon.edu.iq
pre.muhanned.abdul@uobabylon.edu.iq
pre.mustafa.fadel@uobabylon.edu.iq
pre.nadia.jasim@uobabylon.edu.iq
pre.osama.sahib@uobabylon.edu.iq
pre.qasim.raheem@uobabylon.edu.iq
pre.saad.aj@uobabylon.edu.iq
pre.saba.abdul@uobabylon.edu.iq
pre.sattar.noori@uobabylon.edu.iq
pre.suaad.kairy@uobabylon.edu.iq
pre.taher.yahya@uobabylon.edu.iq
pre.thaer.hadi@uobabylon.edu.iq
pre.wathiq.jasim@uobabylon.edu.iq
pre.younis.abbas@uobabylon.edu.iq
pre.zahraa.hashim@uobabylon.edu.iq
ali.loay@uobabylon.edu.iq

عظيم كامل زريزيب المعموري
عادل علي راهي الجنابي
احمد علي حسين الجنابي
احمد جاسم ابراهيم الشمري
احمد نور محمد القيم
اكرم رشيد حسن الجوذري
عالء جبار مشكور الفريجي
عالء عبدالدائم زوبع الحمادي
علي عطية دخيل الطائي
علي غضبان سكر الشرماني
علي حسين عبيد عجام
علي لؤي علي الفلوجي
امل حسن ابراهيم الغزالي
عامر عبدالرضا عبدالحسين الحسيني
عمار حمزة هادي الحسيني
اميرة كمال محمد الجاف
اياد محمد حسين الشمري
بدر ناصر حسين السلطاني
بشرى محمدكاظم خضير المطيري
ضحى محمدعلي ابراهيم العلي
فاضل حسن علوان الدليمي
فرح جاسم حسين الخفاجي
حوراء عادل نوري الشاله
حيدر محمود عبدهللا الخفاجي
هند مفيد جليل عوض
حاتم بديوي عبيد الشمري
احسان علي هلول الرماحي
ايمان منغر عبيد الشمري
كاظم محمد حسون الفريجي
لبنى عبدالمطلب حكيم الشاله
محمد ابراهيم جبار الظفيري
محمود شاكر حمودي ال حسن
ماجد عبد زيد احمد الخزرجي
ميثم صالح كريم الموسوي
مازن محمد حسين الشمري
مهند عبدالحسن كريم العنزي
مصطفى فاضل كريم الخفاجي
نادية جاسم كاظم الشمري
اسامة صاحب منعم الجنابي
قاسم رحيم حسن العويسي
سعد علي جعفر المرعب
صبا عبدالزهرة عبيد الشياع
ستار نوري شنين العبودي
سعاد خيري كاظم الجنابي
طاهر يحيى ابراهيم الفتالوي
ثائر هادي سلمان النصراوي
واثق جاسم موير الجيان
يونس عباس نعمة آل عبدالحسين
زهراء هاشم عذاب المشايخي
علي لؤي علي الفلوجي

Continuing Education Center
adujaili@uobabylon.edu.iq

محمد عاصي احمد الدجيلي

Babylon Center for Cultural and Historical Studies
Dr.satar@uobabylon.edu.iq
Dr.bader@uobabylon.edu.iq
Dr.majid@uobabylon.edu.iq
Dr.adeeem@uobabylon.edu.iq
Dr.Ahmed@uobabylon.edu.iq
Dr.osam@uobabylon.edu.iq
m.mazin@uobabylon.edu.iq
Dr.younis@uobabylon.edu.iq
m.ayad@uobabylon.edu.iq
m.qassim@uobabylon.edu.iq
m.hatem@uobabylon.edu.iq
m.alla@uobabylon.edu.iq
m.nadia@uobabylon.edu.iq
m.mostaffa@uobabylon.edu.iq
m.saad@uobabylon.edu.iq
m.elaf@uobabylon.edu.iq

ستار نوري شنين العبودي
بدر ناصر حسين السلطاني
ماجد عبد زيد احمد الخزرجي
عبد العظيم كامل
احمد جاسم ابراهيم الشمري
اسامة صاحب منعم الجنابي
مازن محمد حسين الشمري
يونس عباس نعمة آل عبدالحسين
اياد محمد حسين الشمري
قاسم رحيم حسن العويسي
حاتم بديوي عبيد الشمري
عالء عبدالدائم زوبع الحمادي
نادية جاسم كاظم الشمري
مصطفى فاضل كريم الخفاجي
سعد جعفر علي
ايالف عامر مجيد

Toefl and Pearson
quda61@uobabylon.edu.iq
aseel722000@uobabylon.edu.iq
iman11-alshemmery@uobabylon.edu.iq
munaalkhteeb2003@uobabylon.edu.iq

قاسم عبيس دعيم
اسيل كاظم حميدان
ايمان منغر عبيد الشمري
منى محمد عباس

Central Library
kareemfh@uobabylon.edu.iq
Ihsanali67@uobabylon.edu.iq
akramjadua@uobabylon.edu.iq

كريم فخري هالل
احسان علي هلول الرماحي
اكرم جدوع خلف

Student Affairs
s.alhafeadh@uobabylon.edu.iq

صفاء عبيد حسين الحفيظ

Local Environment Researches Center
jasimsalman@uobabylon.edu.iq
lerc.kadhim@uobabylon.edu.iq
lerc.Md@uobabylon.edu.iq
lerc.Muhanned@uobabylon.edu.iq
lerc.noor@uobabylon.edu.iq
lerc.zahraa@uobabylon.edu.iq

جاسم محمد سلمان
كاظم محمد حسون الفريجي
محمد ابراهيم جبار الظفيري
مهند عبدالحسن كريم العنزي
نور عالء عبد الحسين
زهراء هاشم عذاب المشايخي

lerc.Fa-dl2014@uobabylon.edu.iq
lerc.Alikhalid@uobabylon.edu.iq
lerc.AlaaRashied@uobabylon.edu.iq
lerc.samer@uobabylon.edu.iq

فاضل حسن علوان الدليمي
علي خالد ابراهيم
عالء رشيد عمران
سامر معين خضير

College of Material Engineering
mat.haydar.hussain@uobabylon.edu.iq
mat.mohammed.hamzah@uobabylon.edu.iq
mat.najim.a.saad@uobabylon.edu.iq
mat.ahmed.aouda@uobabylon.edu.iq
mat.elham.abdulmajeed@uobabylon.edu.iq
mat.jassim.mohammed@uobabylon.edu.iq
mat.hayder.abadhassan@uobabylon.edu.iq
mat.zuhair.jabbar@uobabylon.edu.iq
mat.zuheir.talib@uobabylon.edu.iq
mat.saad.hameed@uobabylon.edu.iq
mat.samir.hamid@uobabylon.edu.iq
mat.shaker.jahil@uobabylon.edu.iq
mat.abdulraheem.kadhim@uobabylon.edu.iq
mat.ali.abd@uobabylon.edu.iq
mat.ali.hobi@uobabylon.edu.iq
mat.kadhim.fantil@uobabylon.edu.iq
mat.majid.muhi@uobabylon.edu.iq
mat.mohmmed.abdul@uobabylon.edu.iq
mat.asraa.kahtan@uobabylon.edu.iq
mat.assal.hani@uobabylon.edu.iq
mat.basem.mahsn@uobabylon.edu.iq
mat.jameel.habeeb@uobabylon.edu.iq
mat.haydar.hassan@uobabylon.edu.iq
mat.zoaifokkar.kareem@uobabylon.edu.iq
mat.zainab.fadhil@uobabylon.edu.iq
mat.sura.abdalzahra@uobabylon.edu.iq
mat.sundus.abbas@uobabylon.edu.iq
mat.shiamaa.jaber@uobabylon.edu.iq
mat.abualsamaa.jasim@uobabylon.edu.iq
mat.auda.jabbar@uobabylon.edu.iq
mat.qassim.hussain@uobabylon.edu.iq
mat.kutaiba.hussan@uobabylon.edu.iq
mat.lina.fadhil@uobabylon.edu.iq
mat.mohsin.abbas@uobabylon.edu.iq
mat.mohammed.assi@uobabylon.edu.iq
mat.nabil.latif@uobabylon.edu.iq
mat.nizar.jawad@uobabylon.edu.iq
mat.newal.mohammed@uobabylon.edu.iq
mat.hanua.jawad@uobabylon.edu.iq
mat.ahmed.hamad@uobabylon.edu.iq
mat.ahmed.fadhil@uobabylon.edu.iq
mat.assra.ali@uobabylon.edu.iq
mat.aseel.hadi@uobabylon.edu.iq
mat.ayad.mohmmed@uobabylon.edu.iq
mat.baraa.hussan@uobabylon.edu.iq

حيدر عبدالحسن حسين العذاري
محمد حمزة دحام المعموري
نجم عبد االمير سعيد اللوباوي
احمد عودة جاسم الربيعي
الهام عبدالمجيد ابراهيم العلي
جاسم محمد سلمان المرشدي
حيدر عبد حسن الجبوري
زهير جبار عبد االمير االسدي
زهير طالب خليف الطائي
سعد حميد نجم الشافعي
سمير حامد عواد الربيعي
شاكر جاهل ادريس المحنا
عبدالرحيم كاظم عبدعلي الفتالوي
علي عبد االمير مخيف الزبيدي
علي هوبي حليم الخزرجي
كاظم فنطيل عبد الحسين السلطاني
ماجد محي شكر المقدادي
محمد عبدالحمزة محمد الكرعاوي
اسراء قحطان صبري تويج
اصال هاني حمزة الدليمي
باسم محيسن محمد الزبيدي
جميل حبيب غازي العماري
حيدر حسن جابر جمال الدين
ذوالفقار كريم مزعل آل عبيد
زينب فاضل كاظم العبيدي
سرى عبدالزهرة محسن الفتالوي
سندس عباس جاسم الحسناوي
شيماء جابر كريم المعموري
عبد السميع جاسم عبدالزهرة
عودة جبار بريهي المسعودي
قاسم حسين حسن السعدي
قتيبة حسين محمد المرزوكي
لينا فاضل كاظم العبيدي
محسن عباس اسود الزهيري
محمد عاصي احمد الدجيلي
نبيل لطيف كاظم الصفار
نزار جواد هادي االعرجي
نوال محمد داود الكروي
هناء جواد كاظم العيسى
احمد حمد يحيى البربن
احمد فاضل حمزة الجبوري
اسراء علي حسين االعرجي
اسيل هادي حمزة الكروي
اياد محمد نطاح الشجيري
براء حسن هادي الخاقاني

mat.hussein.mohammed@uobabylon.edu.iq
mat.dalya.hekmat@uobabylon.edu.iq
mat.rusul.mohammed@uobabylon.edu.iq
mat.salih.abbas@uobabylon.edu.iq
mat.talib.abdulameer@uobabylon.edu.iq
mat.abeer.adnan@uobabylon.edu.iq
mat.ali.abd@uobabylon.edu.iq
mat.ammar.emad@uobabylon.edu.iq
mat.fatimah.fahem@uobabylon.edu.iq
mat.fras.jabar@uobabylon.edu.iq
mat.falah.hatif@uobabylon.edu.iq
mat.qassim.ahmed@uobabylon.edu.iq
mat.mohammed.jawad@uobabylon.edu.iq
mat.mohammed.salman@uobabylon.edu.iq
mat.mohammed.naji@uobabylon.edu.iq
mat.marwa.marza@uobabylon.edu.iq
mat.massar.najim@uobabylon.edu.iq
mat.nabaa.sattar@uobabylon.edu.iq
mat.nagham.yass@uobabylon.edu.iq
mat.nofel.zuhair@uobabylon.edu.iq
mat.raad.abd@uobabylon.edu.iq
mat.muqdad.jabur@uobabylon.edu.iq
mat.ma.jabur@uobabylon.edu.iq
mat.doaa.abd@uobabylon.edu.iq
mat.ola.abd@uobabylon.edu.iq

حسين محمد سلمان الخفاجي
داليا حكمت حميد الكرعاوي
رسل محمد عبدالرضا فليح
صالح عباس حبيب الشبيب
طالب عبد االمير جاسم المشرف
عبير عدنان عبد الجيالوي
علي عبد الكاظم حسين بقلي
عمار عماد كاظم الكواز
فاطمة فاهم حسين الخفاجي
فراس جبار حمود الجبان
فلح هاتف سعيد الجنابي
قاسم احمد مخيف الجرواني
محمد جواد هادي االعرجي
محمد سلمان كاظم المعموري
محمد ناجي حسن االعرجي
مروة مرزة سلمان العجيلي
مسار نجم عبيد الفنهراوي
نبأ ستار راضي الخفاجي
نغم ياس خضير المعموري
نوفل زهير وهيب عبود العتيبي
رائد عبد االمير عباس المشهدي
مقداد جبر داخل
محمدعلي جبر داخل
دعاء عبد الرضا موسى
عال عبد الحسين كاظم

College of Basic Education
basic.mohammed.shaker@uobabylon.edu.iq
basic.wisam.tawfeeq@uobabylon.edu.iq
basic.qais.hatem@uobabylon.edu.iq
basic.talibk.halif@uobabylon.edu.iq
basic.asad.mohammed@uobabylon.edu.iq
basic.asim.abood@uobabylon.edu.iq
basic.saad.hasan@uobabylon.edu.iq
basic.mohammed.th@uobabylon.edu.iq
basic.falah.mahmood@uobabylon.edu.iq
basic.firas.saleem@uobabylon.edu.iq
basic.tha'ar.sameer@uobabylon.edu.iq
basic.ameera.ibraheem@uobabylon.edu.iq
basic.ubed.abbas@uobabylon.edu.iq
basic.jasim.shaaln@uobabylon.edu.iq
basic.musa.hussein@uobabylon.edu.iq
basic.hamdan.mahdi@uobabylon.edu.iq
basic.hussein.w.h@uobabylon.edu.iq
basic.jasim.mohammed@uobabylon.edu.iq
basic.abbas.hussein@uobabylon.edu.iq
basic.abdulsalam.jawdat@uobabylon.edu.iq
basic.abdui.ameer@uobabylon.edu.iq
basic.nada.saad@uobabylon.edu.iq
basic.imad.hussein@uobabylon.edu.iq
basic.zina.khani@uobabylon.edu.iq
basic.hussein.musa@uobabylon.edu.iq

محمد شاكر ناصر الربيعي
وسام توفيق حماد البياتي
قيس حاتم هاني الجنابي
طالب خليف جاسم السلطاني
أسعد محمد علي النجار
عاصم عبود زبار العلواني
سعد حسن عليوي الزغيبي
محمد ضايع حسون الجبوري
فالح محمود خضر
فراس سليم حياوي السامرائي
ثائر سمير حسن الشمري
اميرة أبراهيم عباس حربة
عباس عبيد حمادي العايز
جاسم شعالن كريم
موسى حسين مشهد الموسوي
حمدان مهدي عباس الكريعي
حسين وحيد عزيز الكعبي
جاسم محمد ريحان المحياوي
عباس حسين مغير الربيعي
عبدالسالم جودت جاسم الزبيدي
عبداالمير خلف عرط عرنوس المعموري
ندى سعد ناجي الطائي
عماد حسين عبيد المرشدي
زينة غنى عبدالحسين الخفاجي
حسين موسى كاظم النصراوي

basic.sattar.alg@uobabylon.edu.iq
basic.salih.kadhim@uobabylon.edu.iq
basic.haider.hatem@uobabylon.edu.iq
basic.dureid.musa@uobabylon.edu.iq
basic.ahlam.fahdel@uobabylon.edu.iq
basic.fadhel.u@uobabylon.edu.iq
basic.mohammed.hadi@uobabylon.edu.iq
basic.mohammed.resan@uobabylon.edu.iq
basic.forat.abdul@uobabylon.edu.iq
basic.amer.ajaj@uobabylon.edu.iq
basic.rana.saleem@uobabylon.edu.iq
basic.mohammed.kadhim@uobabylon.edu.iq
basic.mazin.shehab@uobabylon.edu.iq
basic.oday.sabri@uobabylon.edu.iq
basic.hashim.radhi@uobabylon.edu.iq
basic.abass.kareem@uobabylon.edu.iq
basic.raada.mahdi@uobabylon.edu.iq
basic.galal.aziez@uobabylon.edu.iq
basic.hani.mahmood@uobabylon.edu.iq
basic.mohammed.hmeed@uobabylon.edu.iq
basic.mushrig.mohammed@uobabylon.edu.iq
basic.araf.hatam@uobabylon.edu.iq
basic.riyadh.kahdum@uobabylon.edu.iq
basic.abid.ali@uobabylon.edu.iq
basic.saif.tarek@uobabylon.edu.iq
basic.sailhe.mahdi@uobabylon.edu.iq
basic.ibtisam.saheb@uobabylon.edu.iq
basic.nada.abdulla@uobabylon.edu.iq
basic.sana.salim@uobabylon.edu.iq
basic.marza.hamza@uobabylon.edu.iq
basic.maithem.hussien@uobabylon.edu.iq
basic.jinan.mohammed@uobabylon.edu.iq
basic.amenah.kadhim@uobabylon.edu.iq
basic.suhad.yaas@uobabylon.edu.iq
basic.wafaa.abdulrzzag@uobabylon.edu.iq
basic.mohammed.ahmed@uobabylon.edu.iq
basic.afaf.khairi@uobabylon.edu.iq
basic.mahdi.mohammed@uobabylon.edu.iq
basic.sana.hasan@uobabylon.edu.iq
basic.aseel.abdulsattar@uobabylon.edu.iq
basic.saad.abdul@uobabylon.edu.iq
basic.anas.hamza@uobabylon.edu.iq
basic.ausama.abed@uobabylon.edu.iq
basic.khaled.raahi@uobabylon.edu.iq
basic.muneer.obaid@uobabylon.edu.iq
basic.ahmed.jundi@uobabylon.edu.iq
basic.zina.jabbar@uobabylon.edu.iq
basic.muhtaram.abdul@uobabylon.edu.iq
basic.hussain.hameed@uobabylon.edu.iq
basic.khaled.gawad@uobabylon.edu.iq
basic.jinan.marza@uobabylon.edu.iq
basic.mohammed.obais@uobabylon.edu.iq
basic.mehdi.jadir@uobabylon.edu.iq

ستار علك عبدالكاظم الطفيلي
صالح كاظم عجيل العويدي
حيدر حاتم فالح العجرش
دريد موسى داخل االعرجي
احالم فاضل عبود العلوجي
فاضل عمران عيسى الزاملي
محمد هادي شنين الشمري
محمد رسن دمان السلطاني
فرات عبدالكريم زغير الجبوري
عامر عجاج حميد البوجاسم
رنا سليم شاكر العزاوي
محمد كاظم منتوب الحمداني
مازن شهاب بشير الدراجي
عدي صبري عبدالرزاق االسدي
هاشم راضي جثير العوادي
عباس كريم عبد الخفاجي
رائدة مهدي جابر العامري
جالل عزيز فرمان ال محمد
هاني محمود حسين السلطاني
محمد حميد مهدي المسعودي
مشرق محمد مجول العيساوي
عارف حاتم هادي العويدي
رياض كاظم عزوز الكريطي
عبدعلي نايف حسن الطائي
سيف طارق حسين العيساوي
صالح مهدي عبود الخفاجي
ابتسام صاحب موسى الزويني
ندى عبد هللا رشيد الجبوري
سناء سالم نجم الدنين
مرزة حمزة حسن الشمري
ميثم حسين رشيد الطائي
جنان محمد عبد الخفاجي
امنة كاظم مراد المنصوري
سهاد ياس عباس الشمري
وفاء عبدالرزاق عباس العنبكي
محمد احمد زكي المرزوك
عفاف خيري اسماعيل شويخ
مهدي محمدجواد مهدي ابو عال
سناء حسن عبداالخوة المسلماوي
أسيل عبدالستار مهدي الشمري
سعد عبدالرزاق محسن الخرسان
أناس حمزة مهدي الجيالوي
اسامه عبد الكاظم مهدي العجيلي
خالد راهي هادي الفتالوي
منير عبيد نجم الجبوري
احمد جندي علي الغراني
زينة جبار غني االسدي
محترم عبدالواحد مطشر العويدي
حسين حميد معيوف الدليمي
خالد جواد سلمان الشمري
جنان مرزة حمزة الربيعي
محمد عبيس حميد اليسار
مهدي جادر حبيب الكالبي

basic.dihya.uweed@uobabylon.edu.iq
basic.gada.shareef@uobabylon.edu.iq
basic.alaa.ibrahim@uobabylon.edu.iq
basic.ali.jabbar@uobabylon.edu.iq
basic.samah.ibrahim@uobabylon.edu.iq
basic.suhad.majeed@uobabylon.edu.iq
basic.nadia.ali@uobabylon.edu.iq
basic.kifaya.hassan@uobabylon.edu.iq
basic.azher.razaq@uobabylon.edu.iq
basic.kareem.aziz@uobabylon.edu.iq
basic.sura.abbas@uobabylon.edu.iq
basic.zainab.abbas@uobabylon.edu.iq
basic.ibtisam.jaafarjawad@uobabylon.edu.iq
basic.muntaser.hemmod@uobabylon.edu.iq
basic.amjed.mirza@uobabylon.edu.iq
basic.nisreen.hamza@uobabylon.edu.iq
basic.saja.abid@uobabylon.edu.iq
basic.shahla.abdulkadhim@uobabylon.edu.iq
basic.adi.ibrah@uobabylon.edu.iq
basic.ayam.mohammed@uobabylon.edu.iq
basic.israa.fadhel@uobabylon.edu.iq
basic.samer.abdulkadhim@uobabylon.edu.iq
basic.muthanna.abduljabbar@uobabylon.edu.iq
basic.rasem.ahmed@uobabylon.edu.iq
basic.hanan.abdul@uobabylon.edu.iq
basic.ameera.jasim@uobabylon.edu.iq
basic.taghreed.ramiz@uobabylon.edu.iq
basic.rusul.dawood@uobabylon.edu.iq
basic.hura.abbas@uobabylon.edu.iq
basic.zainab.ali@uobabylon.edu.iq
basic.abir.khalil@uobabylon.edu.iq
basic.heider.tarik@uobabylon.edu.iq

ضياء عويد حربي العرنوسي
غادة شريف عبد الحمزة الشيخ
عالء ابراهيم رزوقي الربيعي
علي جبار عبدهللا الجحيشي
سماح ابراهيم شمخي الحالوي
سهاد مجيد عبد االمير ذهب
نادية علي اكبر ابراهيم العلوي
كفاية حسن ميثم الياسري
أزهر رزاق هادي وتوت
كريم عزيز عبدالكريم الصائغ
سرى عباس عبيد العايز
زينب عباس موسى السرحان
ابتسام جعفر جواد الخفاجي
منتصر حمود جابر العوادي
امجد مرزة عودة السلطاني
نسرين حمزة عباس البو سلطان
سجى عبد مسرهد اللوباوي
شهالء عبدالكاظم هادي السعدي
عدي عبرة عبيد الزيدي
ايام محمد صالح العامود
اسراء فاضل امين البياتي
سامر عبدالكاظم جالب الجوذري
مثنى عبدالجبار عبود جلبهم
راسم احمد عبيس المساعدي
حنان عبدالكريم عمران الدليمي
اميرة جاسم محمدامين االعرجي
تغريد رامز هاشم العذاري
رسل داود سلمان الناصري
حوراء عباس كرماش السلطاني
زينب علي هادي الربيعي
عبير خليل ابراهيم المسعودي
حيدر طارق كاظم البزون

College of Physical Education
phy.ahmed.y.m@uobabylon.edu.iq
phy.jamal.s.f@uobabylon.edu.iq
phy.samer.y.m@uobabylon.edu.iq
phy.amer.sa@uobabylon.edu.iq
phy.ayyed.h@uobabylon.edu.iq
phy.mazin.ab@uobabylon.edu.iq
phy.mohammed.j.a@uobabylon.edu.iq
phy.moh.j.m@uobabylon.edu.iq
phy.nahidah.a@uobabylon.edu.iq
phy.yaseen.a@uobabylon.edu.iq
phy.ahmed.a.h@uobabylon.edu.iq
phy.usama.a@uobabylon.edu.iq
phy.amal.ali@uobabylon.edu.iq
phy.amna.f@uobabylon.edu.iq
phy.hammoudi.m@uobabylon.edu.iq
phy.haider.ju@uobabylon.edu.iq
phy.hayder.abd@uobabylon.edu.iq
phy.rafid.abd@uobabylon.edu.iq

احمد يوسف
جمال صبري
سامر يوسف
عامر سعيد
عايد حسين
مازن عبد الهادي
محمد جاسم احمد
محمد جاسم محمد
ناهدة عبد زيد بعيوي
ياسين علوان اسماعيل
احمد عبد االمير حمزة
اسامة عبد المنعم جواد
امل علي سلومي
امنة فاضل محمود
حمودي محمود اسماعيل
حيدر جمعة
حيدر عبد الرضا طراد
رافد عبد االمير ناجي

phy.raghdaa.h@uobabylon.edu.iq
phy.sukaina.k@uobabylon.edu.iq
phy.suhail.j@uobabylon.edu.iq
phy.sawsan.h@uobabylon.edu.iq
phy.saddam.m@uobabylon.edu.iq
phy.dheyaa.j@uobabylon.edu.iq
phy.abbas.hus@uobabylon.edu.iq
phy.oday.m@uobabylon.edu.iq
phy.ali.j.a@uobabylon.edu.iq
phy.ali.abd.h@uobabylon.edu.iq
phy.alyaa.h@uobabylon.edu.iq
phy.firas.s@uobabylon.edu.iq
phy.muayad.abd@uobabylon.edu.iq
phy.mazin.h.k@uobabylon.edu.iq
phy.mohammed.n.h@uobabylon.edu.iq
phy.maysoon.a@uobabylon.edu.iq
phy.naser.h@uobabylon.edu.iq
phy.noaman.h@uobabylon.edu.iq
phy.naeem.abd@uobabylon.edu.iq
phy.haitham.h@uobabylon.edu.iq
phy.anees.h@uobabylon.edu.iq
phy.hudhaifa.a@uobabylon.edu.iq
phy.hussein.a@uobabylon.edu.iq
phy.haider.f@uobabylon.edu.iq
phy.hayder.m.a@uobabylon.edu.iq
phy.raad.abd@uobabylon.edu.iq
phy.rawa.a@uobabylon.edu.iq
phy.samir.a.h@uobabylon.edu.iq
phy.qasim.h.k@uobabylon.edu.iq
phy.maher.abd@uobabylon.edu.iq
phy.mokhalad.m@uobabylon.edu.iq
phy.mudher.a@uobabylon.edu.iq
phy.maytham.l@uobabylon.edu.iq
phy.nabeel.abd@uobabylon.edu.iq
phy.nagham.s@uobabylon.edu.iq
phy.haitham.moh.k@uobabylon.edu.iq
phy.wisam.r@uobabylon.edu.iq
phy.bashar.abd@uobabylon.edu.iq
phy.hameed.f@uobabylon.edu.iq
phy.hayder.m.abood@uobabylon.edu.iq
phy.sajjad.h@uobabylon.edu.iq
phy.salam.m@uobabylon.edu.iq
phy.isam.t@uobabylon.edu.iq
phy.mohammed.abd.h@uobabylon.edu.iq
phy.mohammed.f.n@uobabylon.edu.iq
phy.may.abd@uobabylon.edu.iq
phy.amir.omran@uobabylon.edu.iq
phy.fadhel.abdul@uobabylon.edu.iq
phy.hekmet.obied@uobabylon.edu.iq
phy.raheem.kareem@uobabylon.edu.iq
phy.mohammed.talib@uobabylon.edu.iq
phy.mohammed.abbas@uobabylon.edu.iq
phy.reyadh.hatif@uobabylon.edu.iq

رغداء حمزة حسين
سكينة كامل حمزة
سهيل جاسم جواد
سوسن هدود عبد
صدام محمد فريد
ضياء جابر محمد
عباس حسين عبيد
عدي مهدي هادي
علي جواد عبد االعماري
علي عبد الحسين حسين
علياء حسين دحام
فراس سهيل ابراهيم
مؤيد عبد عون
مازن هادي كزار
محمد نعمة حسن
ميسون علوان
نصر حسين
نعمان هادي
نعيم عبد الحسين بريسم
هيثم حسين عبد
انيس حسين علي
حذيفة ابراهيم
حسين عبد االمير حمزة
حيدر فليح حسن
حيدر محمد عبد الهادي
رعد عبد االمير فنجان
رواء عالوي كاظم
سامر احمد حسن
قاسم حسن كاظم
ماهر عبد الحمزة
مخلد محمد جاسم
مضر عبد الباقي سالم
ميثم لطيف ابراهيم
نبيل عبد الكاظم
نغم صالح نعمة
هيثم محمد كاظم
وسام رياض حسين
بشار عبد االمير
حميد فياض عبد
حيدر محمود عبود
سجاد حسين ناصر
سالم محمد حمزة
عصام طالب عباس
محمد عبد السادة حسن
محمد فاضل نعمة
مي عبد المنعم صالح
 عامر عمران علوان.د0أ
 فاضل عبد العباس النعيمي0د0أ
 حكمت عبيد حسين0د0أ
د رحيم كريم علي0م0أ
د محمد طالب مدلول0م0أ
د محمد عباس نعمان0م0أ
د رياض هاتف عبيد0م

phy.adul.abdul@uobabylon.edu.iq
phy.intisar.khalaf@uobabylon.edu.iq
phy.ahmed.kadhim@uobabylon.edu.iq
phy.yaqdan.sami@uobabylon.edu.iq
phy.mohammad.hamza@uobabylon.edu.iq
phy.jabbar.kadhim@uobabylon.edu.iq
phy.reyadh.homod@uobabylon.edu.iq
phy.kahtan.husian@uobabylon.edu.iq
phy.sukaina.azeez@uobabylon.edu.iq
phy.reyadh.raheem@uobabylon.edu.iq
phy.haider.mohammad@uobabylon.edu.iq
phy.emad.fadhul@uobabylon.edu.iq
phy.manal.khaleel@uobabylon.edu.iq
phy.ashraf.adnan@uobabylon.edu.iq
phy.eman.abdul@uobabylon.edu.iq
phy.haider.shokan@uobabylon.edu.iq
phy.ali.abd@uobabylon.edu.iq
phy.abdul.wahab@uobabylon.edu.iq
phy.hasan.ghazi@uobabylon.edu.iq
phy.adawya.abdul@uobabylon.edu.iq
phy.amel.abduljabbar@uobabylon.edu.iq
phy.abdul.kareem@uobabylon.edu.iq
phy.shaimaa.ali@uobabylon.edu.iq
phy.issa.selman@uobabylon.edu.iq
phy.muthana.abdul@uobabylon.edu.iq
phy.haitham.khudair@uobabylon.edu.iq
phy.nazar.abdul@uobabylon.edu.iq
phy.hassan.obied@uobabylon.edu.iq
phy.mahdi.abdul@uobabylon.edu.iq
phy.ahmed.husain@uobabylon.edu.iq
phy.iqbal.wafi@uobabylon.edu.iq
phy.abdul.hameed@uobabylon.edu.iq
phy.ali.hassoni@uobabylon.edu.iq
phy.hasanain.hasan@uobabylon.edu.iq
phy.hamed.bader@uobabylon.edu.iq
phy.husain.ali@uobabylon.edu.iq

د عادل عبد الجبار ثامر0م
د انتصار خلف سلمان0م
د احمد كاظم عماش0م
د يقضان سامي محمد0م
د محمد حمزة إبراهيم0م
د جبار كاظم شنبارة0م
رياض حمود حاتم0م
قحطان حسين طاهر0م
 سكينة عزيز عباس. د
م رياض رحيم ثعبان0م
م حيدر محمد هناء0م
م عماد فاضل عبد محسن0م
م منال خليل سلمان0م
م اشرف عدنان حسن0م
م ايمان عبد الحسين علي0م
م حيدر شوكان سعيد0م
 د علي عبد الفتاح الحسناوي.  م. أ
 عبد الوهاب حسن حمد0د0أ
 حسن غازي عكروك0د0م0أ
د عدويه عبد الجبار الشرع0م0أ
د امل عبد الجبار الشرع0م0أ
د عبد الكريم حسين عبد0م0أ
د شيماء علي خميس.م.أ
د عيسى سلمان درويش0م
د مثنى عبد الرسول مغير0م
د هيثم خضير عباس0م
د نزار عبد اللطيف صبر0م
د حسن عبيد محيسن0م
مهدي عبد األمير مفتن0م
 احمد حسين حسن0م
 اقبال وافي نجم0م
م عبد الحميد قحطان عبود0م
م علي حسوني شالكه0م
م حسنين حسن شهيد0م
م حامد بدر عبد الحسين0م
م حسين علي هادي0م

College of Pharmacy
phar.sabah.naama@uobabylon.edu.iq
phar.abdulhussein.mahdi@uobabylon.edu.iq
phar.saad.ali@uobabylon.edu.iq
phar.amira.m@uobabylon.edu.iq
phar.mazin.jaafar@uobabylon.edu.iq
phar.samah.ahmed@uobabylon.edu.iq
phar.maher.h@uobabylon.edu.iq
phar.hussam.wahab@uobabylon.edu.iq
phar.esaim.fadhel@uobabylon.edu.iq
phar.fakhir.magtoof@uobabylon.edu.iq
phar.asim.blakit@uobabylon.edu.iq
phar.mohammed.hamed@uobabylon.edu.iq
phar.qasim.m.ali@uobabylon.edu.iq
phar.hassanen.alsaigh@uobabylon.edu.iq

صباح نعمة كامل محمد الثامر.د
عبد الحسين مهدي كاظم جالي الجبوري.د
سعد علي احسان داود االعرجي.د
اميرة محمد علي جاسم حمادي الحسن.د
مازن جعفر موسى جعفر ميرة.د
سماح احمد كاظم حسن الجبوري.د
ماهر حميد سلمان المحمد.د
حسام وهاب صاحب.د
عصام فاضل خلفة حسن الزبيدي.د
فاخر مكطوف شمران هبوب الزبيدي.د
عاصم عالء عبد الحسين.د
محمد حامد سعيد رشيد الدهيمي.د
قاسم محمد علي العامري.د
حسنين سليم عبد الكريم.د

phar.rafal.jalil@uobabylon.edu.iq
phar.shafaq.kadhim@uobabylon.edu.iq
phar.ismael.oun@uobabylon.edu.iq
phar.fatima.alzahraa@uobabylon.edu.iq
phar.safa.wahab@uobabylon.edu.iq
phar.aseel.kamel@uobabylon.edu.iq
phar.oday.adnan@uobabylon.edu.iq
phar.noor.hadi@uobabylon.edu.iq
phar.hayder.abdul@uobabylon.edu.iq
phar.zaman.ibraheem@uobabylon.edu.iq
phar.halah.dawood@uobabylon.edu.iq
phar.nadia.hassan@uobabylon.edu.iq
phar.fatimah.adnan@uobabylon.edu.iq
phar.haider.abbas@uobabylon.edu.iq
phar.mohammed.a.karam@uobabylon.edu.iq
phar.mohammed.h.obies@uobabylon.edu.iq
phar.raad.neamah@uobabylon.edu.iq
phar.aseel.m.omran@uobabylon.edu.iq
phar.khdum.khdayer@uobabylon.edu.iq
phar.amal.talib@uobabylon.edu.iq
phar.dhoalfaqar.ali@uobabylon.edu.iq
phar.dhafir.qahtan@uobabylon.edu.iq
phar.wisam.hamzah@uobabylon.edu.iq
phar.rafah.s.h.@uobabylon.edu.iq
phar.aymen.a.bash@uobabylon.edu.iq
phar.amar.abd@uobabylon.edu.iq
phar.qassim.jwad@uobabylon.edu.iq
phar.ali.jaduaa@uobabylon.edu.iq
phar.lena.fadhil@uobabylon.edu.iq
phar.rasha.h@uobabylon.edu.iq
phar.hayder.obayes@uobabylon.edu.iq
phar.asmaa.hashim@uobabylon.edu.iq
phar.raghdan.zeki@uobabylon.edu.iq
phar.maytham.hashim@uobabylon.edu.iq
phar.rasha.h@uobabylon.edu.iq

رفل جليل جبار.د
شفق كاظم صالح مهدي العزاوي
اسماعيل عون جبر ابراهيم العبيدي
فاطمة الزهراء جبار جاسم محمد مكاري
صفا وهاب عزيز كريم القيم
اسيل كامل شاكر ابراهيم العلي
عدي عدنان مهدي حران الجبوري
نور هادي عيسى عباس الشمري
حيدر عبد االمير مكي الهندي
زمن ابراهيم الفي علوان الكعبي
هالة داود سلمان الدليمي
نادية حسن كاظم كريدي
فاطمة عدنان علي حمزة الزبيدي
حيدر عباس علوان
محمد عقيل كرم
محمد عبيس حمزة اسماعيل
رعد نعمة جاسم حمد الجبوري
اسيل محمد عمران ناجي الطائي
كاظم خضير محمد
امل طالب عطية
ذو الفقار علي عبد حسن الحصيني
ظافر قحطان سعيد االمين الماشطة
وسام حمزة حمد عبد الحسين
رفاه سليم حسن
ايمن عامر محمد علي باش
عمار عبد الكريم هادي
قاسم جواد فضل
علي جدوع عيفان
لينا فاضل حمزة حمادي الجبوري
رشا عبد المهدي فليح جاسم الكعبي
حيدر عبيس هاشم نجم الشمري
اسماء هاشم حمادي عبد هللا العلواني
رغدان زكي جالب محسن السعد
ميثم هاشم حسين سعد الغرابي
رشا هادي صالح عبد العيساوي

College of Dentistry
dent.ahmed.shakir@uobabylon.edu.iq
dent.ahmed.salah@uobabylon.edu.iq
dent.ahmed.a@uobabylon.edu.iq
dent.ahmed.ghanim@uobabylon.edu.iq
dent.ahmed.mohammed@uobabylon.edu.iq
dent.arkan.muslim@uobabylon.edu.iq
dent.azad.mohamed@uobabylon.edu.iq
dent.azher.abdulhafidh@uobabylon.edu.iq
dent.ameer.hamdi@uobabylon.edu.iq
dent.anass.moez@uobabylon.edu.iq
dent.anwar.yahy@uobabylon.edu.iq
dent.ayman.hameed@uobabylon.edu.iq
dent.ban.hussein@uobabylon.edu.iq
dent.bahai.hamdiy@uobabylon.edu.iq
dent.thaer.jaber@uobabylon.edu.iq

احمد شاكر حسين الدليمي
احمد صالح حميد التميمي
احمد عبدالحسين هندي الطاهر
احمد غانم مهدي الهالل
احمد محمد عباس الموسوي
اركان مسلم عبد الكريم العزاوي
ازاد محمد رضا محمد علي
ازهر عبدالحافظ جابر الجمعة
امير حمدي حكيم العميدي
انس معز عبد الحسين الياسري
انوار يحيى ابراهيم العوادي
ايمن حميد عريبي التميمي
بان حسين كاظم علوش
بهاء حمدي حكيم العميدي
ثائر جابر عبدالصاحب الخفاجي

dent.jameela.ali@uobabylon.edu.iq
dent.hasan.faleeh@uobabylon.edu.iq
dent.hanan.selman@uobabylon.edu.iq
dent.hawraa.ahmad@uobabylon.edu.iq
dent.heider.hemeed@uobabylon.edu.iq
dent.haider.ali@uobabylon.edu.iq
dent.dalya.abd@uobabylon.edu.iq
dent.thulficar.ghali@uobabylon.edu.iq
dent.rasha.jasim@uobabylon.edu.iq
dent.raad.ali@uobabylon.edu.iq
dent.zeyad.nazar@uobabylon.edu.iq
dent.zainab.mahmood@uobabylon.edu.iq
dent.zainab.muhi@uobabylon.edu.iq
dent.zainab.hadi@uobabylon.edu.iq
dent.zinah.tawfeeg@uobabylon.edu.iq
dent.suha.abdul@uobabylon.edu.iq
dent.talat.tariq@uobabylon.edu.iq
dent.abdul.munen@uobabylon.edu.iq
dent.issam.merrzh@uobabylon.edu.iq
dent.ali.zeki@uobabylon.edu.iq
dent.ali.abd@uobabylon.edu.iq
dent.ali.qays@uobabylon.edu.iq
dent.ali.mihsen@uobabylon.edu.iq
dent.ghasan.ali@uobabylon.edu.iq
dent.fatima.malik@uobabylon.edu.iq
dent.kasem.ahmed@uobabylon.edu.iq
dent.kais.saad@uobabylon.edu.iq
dent.karar.abd@uobabylon.edu.iq
dent.liqaa.oday@uobabylon.edu.iq
dent.luma.jasim@uobabylon.edu.iq
dent.lamis.khider@uobabylon.edu.iq
dent.mukhlad.louay@uobabylon.edu.iq
dent.malath.azeez@uobabylon.edu.iq
dent.mahdi.yakoop@uobabylon.edu.iq
dent.melad.talib@uobabylon.edu.iq
dent.nahidh.hammood@uobabylon.edu.iq
dent.nibras.nassr-allah@uobabylon.edu.iq
dent.najlaa.nassir@uobabylon.edu.iq
dent.nada.mahdi@uobabylon.edu.iq
dent.wissam.hameid@uobabylon.edu.iq
dent.wisam.wahab@uobabylon.edu.iq
dent.wasan.najim@uobabylon.edu.iq
dent.younus.abdul@uobabylon.edu.iq

جميلة علي عبدالصاحب الكريمي
حسن فليح فرحان السلطاني
حنان سلمان حسن الجبوري
حوراء احمد شاكر العميدي
حيدر حميد عباس الحيدري
حيدر علي حسن الشمري
داليا عبد الزهرة محسن الصراي
ذوالفقار غالي حميد الخفاجي
رشا جاسم موسى الكيم
رعد علي جاسم البطاط
زياد نزار مجيد الطالب
زينب محمود جواد الجمالي
زينب محي حميد الفتالوي
زينب هادي كامل الغراني
زينة توفيق نعمة االحمر
سهى عبدالحسين هندي الطاهر
طلعت طارق خليل الشمري
عبدالمنعم سلمان مدلول الخفاجي
عصام مرزة عبد هللا الصليخي
علي زكي ناجي االسدي
علي عبدالحر عبد العباس االبراهيمي
علي قيس ليلو العامري
- علي محسن حسين
غسان علي عباس الشرفة
فاطمة مالك عبود الربيعي
قاسم احمد عبيس المساعدي
قيس سعد محمد الخفاجي
كرار عبد الزهرة مهدي الغمام
لقاء عدي علي القريشي
لمى جاسم حمود وتوت
لميس خضر محمد المعاوي
مخلد لؤي علي الفلوجي
مالذ عزيز جبر السعدي
مهدي يعكوب كزار المسعودي
ميالد طالب حميد الطائي
الخفاجي
ناهدة حمود عبد
نبراس نصر هللا خضير الدباغ
نجالء ناصر حسين ا لجبوري
ندى مهدي عبدالرضا الخفاجي
وسام حامد عيدان الجنابي
وسام وهاب صاحب الحمادي
وسن نجم عبدالسادة الربيعي
يونس عبد الرضا كحيوش الخفاجي

College of Science for Girls
wsci.galib.abd@uobabylon.edu.iq
wsci.fasail.ali@uobabylon.edu.iq
wsci.lazem.hussan@uobabylon.edu.iq
wsci.jassem.mohamed@uobabylon.edu.iq
wsci.wajeha.abd@uobabylon.edu.iq
wsci.sadeq.hussan@uobabylon.edu.iq
wsci.sami.abed@uobabylon.edu.iq

دغالب عبد الوهاب الدهش
دفيصل علي البصام
دالزم حسن عبود
دجاسم محمد جاسم
دوجيهة عبد الدائم
دصادق حسن لفته
دسامي عبد الحسين هاتف

wsci.riyad.naje@uobabylon.edu.iq
wsci.qusae.mohamed@uobabylon.edu.iq
wsci.basim.abd-allatef@uobabylon.edu.iq
wsci.jabar.hussein@uobabylon.edu.iq
wsci.raed.majed@uobabylon.edu.iq
wsci.mohamed.hamza@uobabylon.edu.iq
wsci.nizar.salem@uobabylon.edu.iq
wsci.jinan.ali@uobabylon.edu.iq
wsci.saif.mohammed@uobabylon.edu.iq
wsci.saleh.ali@uobabylon.edu.iq
wsci.mohammed.jawad@uobabylon.edu.iq
wsci.oday.arkan@uobabylon.edu.iq
wsci.zahra.jassem@uobabylon.edu.iq
wsci.amer.khzaer@uobabylon.edu.iq
wsci.sabah.moufeq@uobabylon.edu.iq
wsci.ahmed.baqer@uobabylon.edu.iq
wsci.ahmed.kadem@uobabylon.edu.iq
wsci.hussein.neama@uobabylon.edu.iq
wsci.saddem.flayeh@uobabylon.edu.iq
wsci.hamsah.naje@uobabylon.edu.iq
wsci.angham.mohamod@uobabylon.edu.iq
wsci.abd.alkareem@uobabylon.edu.iq
wsci.fadhil.f@uobabylon.edu.iq
wsci.saadi.m@uobabylon.edu.iq
wsci.ghanim.a@uobabylon.edu.iq
wsci.abd.alnabi@uobabylon.edu.iq
wsci.zaidan.k@uobabylon.edu.iq
wsci.hadi.m@uobabylon.edu.iq
wsci.ahmed.k@uobabylon.edu.iq
wsci.dakhil.g@uobabylon.edu.iq
wsci.nidaa.s@uobabylon.edu.iq
wsci.rafah.h@uobabylon.edu.iq
wsci.kawther.m@uobabylon.edu.iq
wsci.amer.j@uobabylon.edu.iq
wsci.huda.j@uobabylon.edu.iq
wsci.shaimaa.o@uobabylon.edu.iq
wsci.noran.j@uobabylon.edu.iq
wsci.jenan.m@uobabylon.edu.iq
wsci.hawraa.w@uobabylon.edu.iq
wsci.sinan.a@uobabylon.edu.iq
wsci.salah.a@uobabylon.edu.iq
wsci.hasanain.k@uobabylon.edu.iq
wsci.emad.h@uobabylon.edu.iq
wsci.shaimaa.a@uobabylon.edu.iq
wsci.orouba.k@uobabylon.edu.iq
wsci.manar.m@uobabylon.edu.iq
wsci.abeer.f@uobabylon.edu.iq
wsci.ikhlass.m@uobabylon.edu.iq
wsci.ali.m@uobabylon.edu.iq
wsci.nadia.m@uobabylon.edu.iq
wsci.israa.a@uobabylon.edu.iq
wsci.fatima.m@uobabylon.edu.iq
wsci.raad.a@uobabylon.edu.iq

د رياض ناجي الربيعي
دقصي محمد سلمان
دباسم عبد اللطيف غالب
جبار حسين إبراهيم
رائد مجيد صاحب
محمد حمزة خضير
دنزار سالم شنان
دجنان علي عبد
سيف محمد حسن
صالح علي حسين
محمد جواد جادر
عدي اركان عباس
دزهراء جاسم محمد
امير خضير حسين
صباح موفق ابو خمرة
احمد باقر رضا
احمد كاظم خضيري
حسين نعمه نجيب
صدام فليح حداوي
همسه ناجي ناصر
انغام محمود جادر
د عبد الكريم خضير البيرماني
د فاضل فرهود مكي
د سعدي محمد هالل السراراتي
د غانم عبود جابر المولى
د عبد النبي جويد عبد حمزه المعموري
د زيدان خليف عمران غضيب المعموري
د هادي مزعل خضير
د احمد خضير عبيس عناد الحميري
د داخل غاني عمران
د نداء شهاب حمد
رفاه هادي لطيف
كوثر محمد علي مصطفى
د عامر جاسم سلمان
د هدى جاسم محمد نصيف
شيماء عبيد عبد هللا نعمه
د نوران جميل ابراهيم
جنان محمد عبيد
حوراء وهاب عزيز
سنان عبد اللطيف محمد الماشطه
د صالح علي عيدان الجبوري
د حسنين خليل ابراهيم الشريفي
د عماد هادي حميد خليف الطائي
شيماء احمد رحيم
د عروبه كطوف حسين
د منار محمد حسن عبد الجليل جواد
د عبير فوزي مراد
اخالص محمد علي
علي مالك سعد ربيع
ناديه محمود توفيق
د اسراء عدنان ابراهيم
د فاطمه معين عباس
د رائد عباس كاظم

wsci.sabreen.a@uobabylon.edu.iq
wsci.roqia.m@uobabylon.edu.iq
wsci.huda.a@uobabylon.edu.iq
wsci.tsaheel.h@uobabylon.edu.iq
wsci.ishraq.a@uobabylon.edu.iq
wsci.ali.k@uobabylon.edu.iq
wsci.sama.j@uobabylon.edu.iq
wsci.hawraa.s@uobabylon.edu.iq
wsci.zeena.s@uobabylon.edu.iq
wsci.nesreen.k@uobabylon.edu.iq
wsci.amal.r@uobabylon.edu.iq
wsci.nebras.m@uobabylon.edu.iq
wsci.zainab.a@uobabylon.edu.iq
wsci.hawraa.j@uobabylon.edu.iq
wsci.ayad.f@uobabylon.edu.iq
wsci.mohammed.hashim@uobabylon.edu.iq
wsci.modhir.nabat@uobabylon.edu.iq
wsci..mohammed@uobabylon.edu.iq
wsci.hazim.yahya@uobabylon.edu.iq
wsci.mohammed.basim@uobabylon.edu.iq
wsci.sadiq.abdul@uobabylon.edu.iq
wsci.suaad.taha@uobabylon.edu.iq
wsci.fouad.fm@uobabylon.edu.iq
wsci.noor.abdul@uobabylon.edu.iq
wsci..assel@uobabylon.edu.iq
wsci.ali.taleb@uobabylon.edu.iq
wsci.mohammed.idaan@uobabylon.edu.iq
wsci.ahmed.hassan@uobabylon.edu.iq
wsci.zeyad.omran@uobabylon.edu.iq
wsci.saad.abid@uobabylon.edu.iq
wsci.husein.attia@uobabylon.edu.iq
wsci.sahar.adil@uobabylon.edu.iq
wsci.majid.jabbar@uobabylon.edu.iq
wsci.mohammed.abud@uobabylon.edu.iq
wsci.samah.abid@uobabylon.edu.iq
wsci.kudair.abaas@uobabylon.edu.iq
wsci.ali.kadhum@uobabylon.edu.iq
wsci.israa.hadi@uobabylon.edu.iq
wsci.suhad.ahmed@uobabylon.edu.iq
wsci.abdullah.najim@uobabylon.edu.iq
wsci.akeel.kutab@uobabylon.edu.iq
wsci.muhammed.a@uobabylon.edu.iq
wsci.mahdi.abd@uobabylon.edu.iq
wsci.ahmed.badri@uobabylon.edu.iq
wsci.ahmad.mohammed@uobabylon.edu.iq
wsci.israa.abdullah@uobabylon.edu.iq
wsci.anees.mohsin@uobabylon.edu.iq
wsci.elaf.ali@uobabylon.edu.iq
wsci.danya.nihad@uobabylon.edu.iq
wsci.zainab.abdulmonem@uobabylon.edu.iq
wsci.zainab.falah@uobabylon.edu.iq
wsci.saif.mahmoud@uobabylon.edu.iq
wsci.salah.mahdi@uobabylon.edu.iq

صابرين عبد االمير كمال
رقيه منذر جليل عوض
هدى عباس محمد
تساهيل حامد كاظم
اشراق عبد االمير صالح خضير
علي كاظم عيدان الجراح
سما جواد كاظم
حوراء صباح مهدي هادي
زينه شاكر خليل ابراهيم
نسرين كاظم راضي
امال راغب شمران عبد الخفاجي
نبراس محمد ساهي علي
زينب عبد النبي طليفح
حوراء جواد كاظم
دأياد فاضل القيم
د محمد هاشم مطلوب
د مظهر نبات عبدعلي
د محمد عبدالرضا أسماعيل
حازم يحيي محمدعلي
محمد باسم حمزه محمود
صادق عبد الحسين كريم
سعاد طه سعد
فؤاد فاضل محمد حسين
نور عبدالرزاق عبداللطيف
اسيل مشتاق كاظم
علي طالب بدر
محمد عيدان حسن
احمد حسن شنتاف
زياد عمران موسى
سعد عبد ماضي
حسين عطية لفته
سحر عادل كاظم
ماجد جبار جواد
محمد عبد هللا ناصر
سماح عبد الهادي
خضير عباس حسين
علي كاظم إدريس
اسراء هادي عبيد
سهاد احمد علي
عبد هللا نجم عبرة
عقيل كتاب مزعل
محمد عبيد مهدي
مهدي عبد سلمان
احمد بدري مسلم
احمد محمد حسين
اسراء عبدهللا حسين
انيس محسن هادي
ايالف علي عبود
دانيا نهاد
زينب عبدالمنعم عبدالهادي
زينب فالح حسن
سيف محمود خلف
صالح مهدي صالح

wsci.ali.kadhum@uobabylon.edu.iq
wsci.ali.yakoob@uobabylon.edu.iq
wsci.farah.mohammed@uobabylon.edu.iq
wsci.noor.kadhum@uobabylon.edu.iq
wsci.wed.kadhum@uobabylon.edu.iq
wsci.enas.m@uobabylon.edu.iq

علي كاظم محمد
علي يعقوب يوسف
فرح محمد حسين
نور كاظم ايوب
ود كاظم عليوي
ايناس محمد سلمان عبود الربيعي

College of Science
sci.ibtisam.abdulwahid@uobabylon.edu.iq
sci.ibtsam.omran@uobabylon.edu.iq
sci.ibtihal.muiz@uobabylon.edu.iq
sci.ebraheem.abud@uobabylon.edu.iq
sci.ahmed.khudhair@uobabylon.edu.iq
sci.ahmed.saadoon@uobabylon.edu.iq
sci.ahmed.saleh@uobabylon.edu.iq
sci.ahmed.abbs@uobabylon.edu.iq
sci.ahmed.ali@uobabylon.edu.iq
sci.ahmed.fawzi@uobabylon.edu.iq
sci.ahmed.moslem@uobabylon.edu.iq
sci.azhar.hamza@uobabylon.edu.iq
sci.azhar.omran@uobabylon.edu.iq
sci.alharith.abdalkareem@uobabylon.edu.iq
sci.amal.ali@uobabylon.edu.iq
sci.ameerah.aboalsawd@uobabylon.edu.iq
sci.anaam.mahdi@uobabylon.edu.iq
sci.angam.ganem@uobabylon.edu.iq
sci.anwar.ali@uobabylon.edu.iq
sci.anwar.kadhim@uobabylon.edu.iq
sci.ayad.mohammed@uobabylon.edu.iq
sci.evan.ibrahim@uobabylon.edu.iq
sci.iman.hameed@uobabylon.edu.iq
sci.iman.fadhil@uobabylon.edu.iq
sci.eman.mohammad@uobabylon.edu.iq
sci.basim.mohamad@uobabylon.edu.iq
sci.bakir.hassen@uobabylon.edu.iq
sci.ban.ali@uobabylon.edu.iq
sci.batool.mohamed@uobabylon.edu.iq
sci.burak.yahya@uobabylon.edu.iq
sci.bassam.mousa@uobabylon.edu.iq
sci.bashar.oda@uobabylon.edu.iq
sci.basheer.abdulhamza@uobabylon.edu.iq
sci.badar.abbas@uobabylon.edu.iq
sci.jasem.mohamd@uobabylon.edu.iq
sci.jasim.mohammed@uobabylon.edu.iq
sci.jafar.hussain@uobabylon.edu.iq
sci.jinan.mhadi@uobabylon.edu.iq
sci.jawad.kadhim@uobabylon.edu.iq
sci.jwad.kadhum@uobabylon.edu.iq
sci.hamid.ibrahim@uobabylon.edu.iq
sci.hamid.ali@uobabylon.edu.iq
sci.hassan.fadhil@uobabylon.edu.iq
sci.hussein.edrees@uobabylon.edu.iq

ابتسام عبدالواحد رشيد الجزائري
ابتسام عمران راضي الجيالوي
ابتهال معز عبدالمهدي الحسيني
ابراهيم عبيد عبود علي المعموري
احمد خضير سلمان الجميلي
احمد سعدون عباس وتوت
احمد صالح فرهود الخفاجي
احمد عباس حسن المؤذن
احمد علي عبدالصاحب الكريمي
احمد فوزي حلبوص المعموري
احمد مسلم عطا هللا الخواجة
ازهار حمزة حسن السعيدي
ازهار عمران لطيف الذهب
الحارث عبدالكريم عبدهللا الخفاجي
امل علي محيسن الطائي
اميرة ابوالسود حمادي السعدوني
انعام مهدي جابر الخفاجي
انغام غانم هادي فنهراوي
انوار علي عبدهللا الحسيني
انوار كاظم حسين الصفار
اياد محمد جبر المعموري
ايفان ابراهيم مرهج الجرواني
ايمان حميد حميدي الركابي
ايمان فاضل عباس عوض
ايمان محمد جار هللا آل جار هللا
باسم محمد حسن الشمري
باقر حسن هاشم جمال الدين
بان علي ناصر الجمعة
بتول محمد حسن العادلي
براق يحيى كاظم السعدي
بسام موسى عبداألمير الياسين
بشار عودة جواد الطائي
بشير عبدالحمزة محمد العلواني
بيادر عباس حسين الحميري
جاسم محمد سلمان الشمري
جاسم محمد عبدالحسين الليلو
جعفر حسين علي الزبيدي
جنان مهدي جواد الكواز
جواد كاظم عبود علي الجنابي
جواد كاظم مانع الخفاجي
حامد ابراهيم عبود التميمي
حامد علي احمد السلطان
حسن فاضل ناجي السعدي
حسين ادريس اسماعيل المسعودي

sci.hussein.jasim@uobabylon.edu.iq
sci.hussein.hakim@uobabylon.edu.iq
sci.hussein.talab@uobabylon.edu.iq
sci.hussein.abd@uobabylon.edu.iq
sci.hussein.oleiwi@uobabylon.edu.iq
sci.hikmat.adnan@uobabylon.edu.iq
sci.hakeima.salman@uobabylon.edu.iq
sci.hala.shkair@uobabylon.edu.iq
sci.hanan.ahmed@uobabylon.edu.iq
sci.hanan.ddakhil@uobabylon.edu.iq
sci.haider.al@uobabylon.edu.iq
sci.haider.abaid@uobabylon.edu.iq
sci.haider.kamil@uobabylon.edu.iq
sci.hayder.mohammed@uobabylon.edu.iq
sci.khalid.hussain@uobabylon.edu.iq
sci.khudhair.jawad@uobabylon.edu.iq
sci.dakhil.nasir@uobabylon.edu.iq
sci.dalia.salah@uobabylon.edu.iq
sci.thekra.abdul@uobabylon.edu.iq
sci.rabab.saadoon@uobabylon.edu.iq
sci.rabab.omran@uobabylon.edu.iq
sci.rihab.edan@uobabylon.edu.iq
sci.raheem.gaayid@uobabylon.edu.iq
sci.rasha.waheed@uobabylon.edu.iq
sci.raghad.ahmed@uobabylon.edu.iq
sci.rafal.ahmed@uobabylon.edu.iq
sci.raflaa.sabek@uobabylon.edu.iq
sci.rana.sahib@uobabylon.edu.iq
sci.rana.abdul@uobabylon.edu.iq
sci.rand.sami@uobabylon.edu.iq
sci.rawaa.mezher@uobabylon.edu.iq
sci.zahraa.mohammed@uobabylon.edu.iq
sci.zainab.mohammd@uobabylon.edu.iq
sci.zainab.hashim@uobabylon.edu.iq
sci.zeena.hadi@uobabylon.edu.iq
sci.samer.mueen@uobabylon.edu.iq
sci.sura.ihsan@uobabylon.edu.iq
sci.suad.ghali@uobabylon.edu.iq
sci.saad.kamal@uobabylon.edu.iq
sci.saad.madlool@uobabylon.edu.iq
sci.saadon.abdulla@uobabylon.edu.iq
sci.samira.adnan@uobabylon.edu.iq
sci.shakir.hammad@uobabylon.edu.iq
sci.shireen.ridha@uobabylon.edu.iq
sci.shaymaa.jasim@uobabylon.edu.iq
sci.shaymaa.abdul@uobabylon.edu.iq
sci.shaemaa.muhi@uobabylon.edu.iq
sci.sadiq.jaafer@uobabylon.edu.iq
sci.salih.hadi@uobabylon.edu.iq
sci.saba.sahib@uobabylon.edu.iq
sci.adil.abdul@uobabylon.edu.iq
sci.amer.atyah@uobabylon.edu.iq
sci.abbas.ibrahim@uobabylon.edu.iq

حسين جاسم عبيد الحربي
حسين حاكم عبد الشمري
حسين طلب نهابة السلطاني
حسين عبدمحمد صالح الخفاجي
حسين عليوي مطلب الدهموشي
حكمت عدنان جواد المسلماوي
حكيمة سلمان جبر البركاوي
حال شخير لهيمص الشمري
حنان احمد هادي الكرعاوي
حنان داخل عيدان السعيدي
- حيدر صبري توفيق
حيدر عبيد سلومي العمار
حيدر كامل زيدان السعدي
حيدر محمد عبدالجليل الخفاجي
خالد حسين هاتف العطية
خضير جواد كاظم المعموري
داخل ناصر طه الزرقاني
داليا صالح مهدي السعيد
ذكرى عبدالعالي عبد الكعبي
رباب سعدون عبدون الدعمي
رباب عمران راضي الجيالوي
رحاب عيدان كاظم الجبوري
رحيم كعيد كاظم المرشدي
رشا وحيد سوادي الجبوري
رغد احمد نعيم الحارثي
رفل احمد ليلو
رفالء سابق حسين حسيَّن
رنا صاحب خلف الشمري
رنا عبدالعالي خميس الرفيعي
رند سامي كامل السالمي
رواء مزهر عبيد الفنهراوي
زهراء محمد عبد علي الطائي
زينب محمد جاسم الخفاجي
زينب هاشم خضير االبراهيمي
زينه هادي عبيد الغزاالت
سامر معين خضير الحلو
سرى احسان عبد جابك
سعاد غالي كاظم االحمد
سعد كمال محمد كمال الدين
سعد مدلول مهدي الحساني
سعدون عبدهللا عودة الغريري
سميرة عدنان مهدي الحران الجبوري
شاكر حماد محمد العلواني
شيرين رضا رسول البارحي
شيماء جاسم محيميد السلطاني
شيماء عبدالهادي كاظم المنصوري
شيماء محيي حسون العامري
صادق جعفر باقر السعيدي
صالح هادي كاظم الجنابي
صبا صاحب محسن العبيدي
عادل عبدالكريم محمود البياتي
عامر عطية لفتة الشغب الخالدي
عباس ابراهيم عبيس الزهيري

sci.abbas.jassim@uobabylon.edu.iq
sci.abbas.abid@uobabylon.edu.iq
sci.abbas.noor@uobabylon.edu.iq
sci.abdul.azeez@uobabylon.edu.iq
sci.abdul.kareem@uobabylon.edu.iq
sci.abd.al-kareem@uobabylon.edu.iq
sci.abdullah.ibrahim@uobabylon.edu.iq
sci..abdalla@uobabylon.edu.iq
sci.abdul.wahhab@uobabylon.edu.iq
sci.addnan.hammood@uobabylon.edu.iq
sci.adi.jassim@uobabylon.edu.iq
sci.assam.kadom@uobabylon.edu.iq
sci.alaa.jawad@uobabylon.edu.iq
sci.alaa.tariq@uobabylon.edu.iq
sci.ali.hamood@uobabylon.edu.iq
sci.ali.shallan@uobabylon.edu.iq
sci.ali.madol@uobabylon.edu.iq
sci.oda.mizil@uobabylon.edu.iq
sci.ghaidaa.abdul-hafidh@uobabylon.edu.iq
sci.fadyah.hameed@uobabylon.edu.iq
sci.faris.hammod@uobabylon.edu.iq
sci.faris.naji@uobabylon.edu.iq
sci.furat.ata@uobabylon.edu.iq
sci.farah.tariq@uobabylon.edu.iq
sci.frial.gemel@uobabylon.edu.iq
sci.falah.hasan@uobabylon.edu.iq
sci.fouad.hamzah@uobabylon.edu.iq
sci.qasim.hassan@uobabylon.edu.iq
sci.kassim.abdull@uobabylon.edu.iq
sci.qaiss.moujed@uobabylon.edu.iq
sci.kareem.hameed@uobabylon.edu.iq
sci.kareem.abd@uobabylon.edu.iq
sci.kamal.rashid@uobabylon.edu.iq
sci.lubna.addeladeem@uobabylon.edu.iq
sci.luma.ahmed@uobabylon.edu.iq
sci.lamia.abdul_majeed@uobabylon.edu.iq
sci.layth.talib@uobabylon.edu.iq
sci.linaz.anis@uobabylon.edu.iq
sci.maher.ali@uobabylon.edu.iq
sci.muhsen.obead@uobabylon.edu.iq
sci.mohsin.kadhim@uobabylon.edu.iq
sci.mohsin.kadhim@uobabylon.edu.iq
sci.mohammad.jawad@uobabylon.edu.iq
sci.mohmmed.s.abbas@uobabylon.edu.iq
sci.mohammed.abdul@uobabylon.edu.iq
sci.mohammd.abdullah@uobabylon.edu.iq
sci.mohammed.ganim@uobabylon.edu.iq
sci.mahmoud.hussein@uobabylon.edu.iq
sci.mourouge.saadi@uobabylon.edu.iq
sci.maan.abd-alameer@uobabylon.edu.iq
sci.mohanad.mousa@uobabylon.edu.iq
sci.musa.kadhim@uobabylon.edu.iq
sci.moayed.jasem@uobabylon.edu.iq

عباس جاسم عطية الخالدي
عباس عبدعلي دريع الصالحي
عباس نور محمد الشريفي
عبدالعزيز عبيد موسى العكيلي
عبدالكريم جواد رشيد البيرماني
عبدالكريم حسين عبد الربيعي
عبدهللا ابراهيم شهيد الربيعي
عبدهللا كاظم هندي الجبوري
عبدالوهاب نايف كاظم اليساري
عدنان حمود محمد االعرجي
عدي جاسم عبدالرزاق الحميداوي
عصام كظوم عبود الفتالوي
عالء جواد حسن المدحتي
عالء طارق شاكر الحسناوي
علي حمود محيسن السعدي
علي شعالن معيلف االعرجي
علي مدلول نعمة السعيدي
عودة مزعل ياسر الزاملي
غيداء عبدالحافظ جابر الجمعه
فادية حميد محمد السلطاني
فارس حمود محمد العمشاوي
فارس ناجي عبود الليباوي
فرات عطاء صالح الموسوي
فرح طارق عبدالرضا المهدي
فلاير جميل عبد المواشي
فالح حسن حسين الخفاجي
فؤاد حمزة عبد الشريفي
قاسم حسن كاظم االرناؤوطي
قاسم عبدهللا حمزة المرشدي
قيس موجد شياع الكريشي
كريم حميد رشيد
كريم عبدالزهرة جريد سلمان الخفاجي
كمال راشد معيوف االحبابي
لبنى عبدالعظيم مجيد البياتي
لمى احمد محمدعلي النقاش
لمياء عبدالمجيد محمدجعفر المشهدي
ليث طالب هادي تاج الدين
ليناز أنيس فاضل رنكوني
ماهر علي جتان القريشي
محسن عبيد خلف الخيكاني
محسن كاظم عبد الخيكاني
محسن كاظم مطلب الجنابي
محمد جواد خزعل الجصاني
محمد صطام عباس التميمي
محمد عبداالمير كريم الشريفي
محمد عبدهللا جبر الخفاجي
محمد غانم مردان الخفاجي
محمود حسين هدوان الخفاجي
مروج سعدي عباس علوش
معن عبداالمير صالح المعموري
مهند موسى كريم الحجامي
موسى كاظم محسن العوجاني
مؤيد جاسم ياس العماري

sci.maysaa.aadil@uobabylon.edu.iq
sci.maysoon.mahdi@uobabylon.edu.iq
sci.nadhir.najem@uobabylon.edu.iq
sci.nahidah.bakheet@uobabylon.edu.iq
sci.nidaa.adnan@uobabylon.edu.iq
sci.nada.ehya@uobabylon.edu.iq
sci.nidhal.mohammed@uobabylon.edu.iq
sci.nihad.abdul@uobabylon.edu.iq
sci.nehad.kadhim@uobabylon.edu.iq
sci.nihal.abdllah@uobabylon.edu.iq
sci.nuha.falih@uobabylon.edu.iq
sci.nuha.yaarub@uobabylon.edu.iq
sci.noor.salman@uobabylon.edu.iq
sci.noor.amir@uobabylon.edu.iq
sci.hala.mohy@uobabylon.edu.iq
sci.huda.sami@uobabylon.edu.iq
sci.wathiq.jassim@uobabylon.edu.iq
sci.wijdan.r.taj.al-daan@uobabylon.edu.iq
sci.wijdan.al-husseini@uobabylon.edu.iq
sci.wisam.abdul@uobabylon.edu.iq
sci.wasan.a.jasim@uobabylon.edu.iq
sci.wasan.mudhar@uobabylon.edu.iq
sci.wasnaa.jaafar@uobabylon.edu.iq
sci.walaa.salih@uobabylon.edu.iq
sci.wameedh.adil@uobabylon.edu.iq
sci.yazi.abdullah@uobabylon.edu.iq
sci.yasen.asad@uobabylon.edu.iq
sci.yaseen.hasan@uobabylon.edu.iq
sci.yahya.fahem@uobabylon.edu.iq
sci.halah.a.hadi@uobabylon.edu.iq

ميساء عادل هادي المدحتي
ميسون مهدي صالح الطائي
ناظر نجم عبدهللا الموسى
ناهدة بخيت حسن الجعيفري
نداء عدنان محمد ابو سراج
ندى يحيى فيروز الخفاجي
نضال محمد عبيد الشريفي
نهاد عبداالمير صالح المعموري
نهاد كاظم جاسم الشيخ عبد هللا
نهال عبدهللا عبدالوهاب الكيم
نهى فالح كاظم الجبوري
نهى يعرب محمد الحربي
نور سلمان كاظم الخفاجي
نور عامر نعمة أبو خمرة
هالة محي ناجي السيالي
هدى سامي عبدالرضا الحسن
واثق جاسم محمد الركابي
وجدان رضا محمود تاج الدين
وجدان عبدالهادي عبدعلي الحسيني
وسام عبدالجليل جواد الدليمي
وسن عباس جاسم الحسناوي
وسن مضر حسين ابو التمن
وسناء جعفر حمد وتوت
والء صالح حسن اللبان
وميض عادل كاظم اليساري
يازي عبدهللا جاسم الجشعمي
ياسين أسد مهنا الراجحي
ياسين حسن كاظم الخفاجي
يحيى فاهم عبيد الخفاجي
هالة عبد الهادي عبد الغني

College of Arts
art.ibrahim.sarhan@uobabylon.edu.iq
art.ahmed.jasim@uobabylon.edu.iq
art.ahmed.keareem@uobabylon.edu.iq
art.ahmed.abd@uobabylon.edu.iq
art.ahmed.majeed@uobabylon.edu.iq
art.ahmed.naje@uobabylon.edu.iq
art.edrees.hemad@uobabylon.edu.iq
art.ameera.mahmmood@uobabylon.edu.iq
art.iman.abed@uobabylon.edu.iq
art.baqer.jasim@uobabylon.edu.iq
art.ban.abdul@uobabylon.edu.iq
art.hasan.ghanim@uobabylon.edu.iq
art.hamza.jawad@uobabylon.edu.iq
art.hamza.m@uobabylon.edu.iq
art.hayder.ghadhban@uobabylon.edu.iq
art.hidar.fukree@uobabylon.edu.iq
art.samer.fadhil@uobabylon.edu.iq
art.sahar.hamza@uobabylon.edu.iq
art.saad.ali@uobabylon.edu.iq
art.salwan.fawzi@uobabylon.edu.iq

ابراهيم سرحان مدحي الشمري
احمد جاسم مطرود الرماحي
احمد رحيم كريم الخفاجي
احمد عبد عباس الجبوري
احمد مجيد حميد الجبوري
احمد ناجي سبع الحسني
ادريس حمد هادي الموسوي
اميرة محمود عبدهللا االجواري
ايمان عبد دخيل ال جميل
باقر جاسم محمد بقلي
بان عبدالوهاب منجي ابوخمرة
حسن غانم فضالة الجنابي
حمزة جواد خضير النداوي
حمزة حمود حمزة الدهيمي
حيدر غضبان محسن الجبوري
حيدر فخري ميران الدليمي
سامر فاضل عبدالكاظم الرجب
سحر كاظم حمزة المنصوري
سعد علي عبد المرشدي
سلوان فوزي عبد العبيدي

art.samah.ali@uobabylon.edu.iq
art.samraa.hameed@uobabylon.edu.iq
art.dhifaf.adnan@uobabylon.edu.iq
art.deyah.nemaa@uobabylon.edu.iq
art.dahhir.muhsin@uobabylon.edu.iq
art.abbass.zueyyed@uobabylon.edu.iq
art.aqeel.khaleel@uobabylon.edu.iq
art.alaa.kadhim@uobabylon.edu.iq
art.alyaa.hakaam@uobabylon.edu.iq
art.emad.mahdi@uobabylon.edu.iq
art.ammar.saleem@uobabylon.edu.iq
art.gheni.naser@uobabylon.edu.iq
art.faris.aziz@uobabylon.edu.iq
art.fadhil.rashid@uobabylon.edu.iq
art.qays.hamzah@uobabylon.edu.iq
art.kadhim.jassim@uobabylon.edu.iq
art.kadhim.jebur@uobabylon.edu.iq
art.mohammad.jasim@uobabylon.edu.iq
art.mohhmmed.abdul@uobabylon.edu.iq
art.muna.y@uobabylon.edu.iq
art.mahdi.taha@uobabylon.edu.iq
art.moh.arrak@uobabylon.edu.iq
art.nadiah.hameed@uobabylon.edu.iq
art.natiq.mutashar@uobabylon.edu.iq
art.nadim.kadhom@uobabylon.edu.iq
art.nabeel.kadhim@uobabylon.edu.iq
art.naeem.husseain@uobabylon.edu.iq
art.hudeib.gazala@uobabylon.edu.iq
art.hadeel.aziz@uobabylon.edu.iq
art.wail.abel@uobabylon.edu.iq
art.wissam.saleh@uobabylon.edu.iq
art.dhaher.mohsen@uobabylon.edu.iq
art.akram.mohmmed@uobabylon.edu.iq
art.jaafer.hassan@uobabylon.edu.iq
art.dijla.sabar@uobabylon.edu.iq
art.ali.sudad@uobabylon.edu.iq

سماح علي خلف السلطاني
سمراء حميد نايف الجنابي
ضفاف عدنان اسماعيل الطائي
ضياء نعمة محمد العبيرة
ظاهر محسن هاني الجبوري
عباس زويد موان الجبوري
عقيل خليل ناصر الطفيلي
عالء كاظم جاسم الموسوي
علياء حكيم محسن الربيعي
عماد مهدي حسن االنباري
عمار سليم عبدحمزة العلواني
غني ناصر حسين القريشي
فارس عزيز مسلم الحسيني
فاضل عبيس راشد الحدباوي
قيس حمزة فالح الخفاجي
كاظم جاسم منصور العزاوي
كاظم جبر سلمان الكرعاوي
محمد جاسم محمد الحسيني
محمد عبدالرسول عبدالهادي الشمري
منى يوسف حسين الشمري
مهدي طه مكي السعيدي
موح عراك عليوي الزغيبي
نادية حميد حسون المعموري
ناطق مطشر عبدعلي الجبوري
ناظم جواد كاظم الربيعي
نبيل كاظم هربيد الجبوري
نعيم حسين كزار القرحاني
هديب حياوي عبدالكريم غزالة
هديل عزيز محمد رضا الحلو
وائل عبداالمير خليل الحربي
وسام صالح عبدالحسين الربيعي
د ظاهر محسن كاظم0م0أ
اكرم محمد عبد
جعفر حسن الشكرجي
دجلة صبار منذور
علي سداد

College of Economy and Administration
bus.ahmed.khaleel@uobabylon.edu.iq
bus.aqdas.hussein@uobabylon.edu.iq
bus.amel.abed@uobabylon.edu.iq
bus.ayad.fathel@uobabylon.edu.iq
bus.eyhb.abdulsalam@uobabylon.edu.iq
bus.bashar.abbas@uobabylon.edu.iq
bus.thamir.hadi@uobabylon.edu.iq
bus.jasim.mohammed@uobabylon.edu.iq
bus.jawad.kadhim@uobabylon.edu.iq
bus.hussein.diekan@uobabylon.edu.iq
bus.hussein.abbas@uobabylon.edu.iq
bus.heyder.wannes@uobabylon.edu.iq
bus.khalid.hussein@uobabylon.edu.iq
bus.rihab.hussein@uobabylon.edu.iq

احمد خليل حسن الحسيني
اقداس حسين هادي الكالبي
امل عبدمحمد علي الجراخ
اياد فاضل ثابت الداودي
ايهاب عبدالسالم محمود الحسن
بشار عباس حسين الحميري
ثامر هادي عبود الجنابي
جاسم محمد حسين الجنابي
جواد كاظم عبد البكري
حسين ديكان درويش الدليمي
حسين عباس حسين الشمري
حيدر غني وناس الكرعاوي
خالد حسين علي المرزوك
رحاب حسين جواد الكريطي

bus.reem.muhsin@uobabylon.edu.iq
bus.zainab.abdulrazzaq@uobabylon.edu.iq
bus.sura.saleem@uobabylon.edu.iq
bus.sanaa.salman@uobabylon.edu.iq
bus.dhafar.naser@uobabylon.edu.iq
bus.thilal.m@uobabylon.edu.iq
bus.abd.aljasim@uobabylon.edu.iq
bus.abdul.khaleq@uobabylon.edu.iq
bus.abdalzara.jabar@uobabylon.edu.iq
bus.abeer.hassan@uobabylon.edu.iq
bus.adnan.shamkhi@uobabylon.edu.iq
bus.ade.ghani@uobabylon.edu.iq
bus.essam.mohamed@uobabylon.edu.iq
bus.aqeel.kassim@uobabylon.edu.iq
bus.alyaa.abul@uobabylon.edu.iq
bus.eyad.mohammed@uobabylon.edu.iq
bus.kamil.shakeer@uobabylon.edu.iq
bus.kareem.obayes@uobabylon.edu.iq
bus.mujbil.raffeq@uobabylon.edu.iq
bus.mohammad.saad@uobabylon.edu.iq
bus.mohammed.madlool@uobabylon.edu.iq
bus.mahdi.khaleel@uobabylon.edu.iq
bus.mahdi.atiyah@uobabylon.edu.iq
bus.nife.ali@uobabylon.edu.iq
bus.nassr.hammood@uobabylon.edu.iq
bus.noura.hassan@uobabylon.edu.iq
bus.hind.abed@uobabylon.edu.iq

ريم محسن خضير الشريدة
زينب عبدالرزاق عبود الهنداوي
سرى سليم عبدالشهيد المعمار
سناء سلمان شندي المولى
ظفر ناصر حسين ال جميلة
ظالل محمد رضا الشويليه
عبدالجاسم عباس على هللا الخالدي
عبدالخالق دبي عبدالمهدي ال واوي
عبدالزهرة جبار جودة العرباوي
عبير حسن علي الجبوري
عدنان شمخي جابر العميدي
عدي غني عبود االسدي
- عصام محمد عبدالرضا
عقيل قاسم هاشم الخالدي
علياء عبدالمنعم محمد علي النجار
عياد محمد علي باش
كامل شكير عبيس الوطيفي
كريم عبيس حسان العزاوي
مجبل رفيق حسون مرجان
محمد سعد طالب الجبوري
محمد مدلول علي السلطاني
مهدي خليل شديد المعموري
مهدي عطية موحي الجبوري
نايف علي عاصي الشمري
نصر حمود مزنان النجيدي
نورا حسن زكي عجام
هند عبداالمير احمد مشتت

College of Education For Humanities Studies
hum.ahmed.habeeb@uobabylon.edu.iq
hum.ahmed.rsheed@uobabylon.edu.iq
hum.ahmed.sahib@uobabylon.edu.iq
hum.ahmed.abduljaleel@uobabylon.edu.iq
hum.ahmed.mohammed@uobabylon.edu.iq
hum.ahmed.yahya@uobabylon.edu.iq
hum.ahmed.uounic@uobabylon.edu.iq
hum.adreys.tarke@uobabylon.edu.iq
hum.arij.asad@uobabylon.edu.iq
hum.asama.kadum@uobabylon.edu.iq
hum.aseel.abd@uobabylon.edu.iq
hum.aseel.kadhim@uobabylon.edu.iq
hum.afraah.abrhaam@uobabylon.edu.iq
hum.ameera.muhmmed@uobabylon.edu.iq
hum.amein.obeid@uobabylon.edu.iq
hum.entidhar.mahdi@uobabylon.edu.iq
hum.ansaf.slman@uobabylon.edu.iq
hum.awrad.mohamed@uobabylon.edu.iq
hum.elham.hamza@uobabylon.edu.iq
hum.bsam.abd@uobabylon.edu.iq
hum.bshaer.ameir@uobabylon.edu.iq
hum.jasim.hamaiad@uobabylon.edu.iq
hum.jabar.abd@uobabylon.edu.iq

احمد حبيب سنيد الفتالوي
احمد رشيد وهاب الموسوي
احمد صاحب جابر مبارك
احمد عبدالجليل حمزة الطائي
احمد محمدعلي عبد االمير ابو حميد
احمد يحيى حسن البو جاسم
احمد يونس زويد الجشعمي
ادريس طارق حسين الشريفي
اريج اسعد جعفر الطائي
اسامة كاظم عمران الطائي
اسيل عبدالحسين حميدي الخفاجي
اسيل كاظم حميدان الركابي
افراح ابراهيم شمخي الحالوي
اميرة محمد علي سعيد
امين عبيد جيحان الدليمي
انتظار مهدي عمران الشلبة
انصاف سلمان علوان الدليمي
اوراد محمد كاظم التويجري
ألهام حمزة منسي الطفيلي
بسام عبدالخالق عباس االسدي
بشائر امير عبدالسادة الفتالوي
جاسم حميد جودة الطائي
جبار عبد جبيل الدلفي

hum.juathr.hamza@uobabylon.edu.iq
hum.hamed.abd@uobabylon.edu.iq
hum.hamid.abd@uobabylon.edu.iq
hum.hodoud.mohemad@uobabylon.edu.iq
hum.husam.h-kadhim@uobabylon.edu.iq
hum.hassan.ahmed@uobabylon.edu.iq
hum.hussan.dakheel@uobabylon.edu.iq
hum.hussan.abd@uobabylon.edu.iq
hum.hassanein.qassam@uobabylon.edu.iq
hum.hussein.rabee@uobabylon.edu.iq
hum.hussein.fluah@uobabylon.edu.iq
hum.hussein.loia@uobabylon.edu.iq
hum.hussin.mohmmed@uobabylon.edu.iq
hum.hamza.kaduir@uobabylon.edu.iq
hum.al.sultany@uobabylon.edu.iq
hum.hameed.hasoon@uobabylon.edu.iq
hum.haider.abd@uobabylon.edu.iq
hum.haider.ghazi@uobabylon.edu.iq
hum.dunya.muhammed@uobabylon.edu.iq
hum.raid.abid@uobabylon.edu.iq
hum.rabab.ibrahim@uobabylon.edu.iq
hum.raheem.jebur@uobabylon.edu.iq
hum.razzaq.husian@uobabylon.edu.iq
hum.razzaq.nayyef@uobabylon.edu.iq
hum.raad.kareem@uobabylon.edu.iq
hum.raghed.slman@uobabylon.edu.iq
hum.rfah.ali@uobabylon.edu.iq
hum.ruqiah.fadhil@uobabylon.edu.iq
hum.riyadh.tareq@uobabylon.edu.iq
hum.zahaa.adnan@uobabylon.edu.iq
hum.zaid.ali@uobabylon.edu.iq
hum.zainab.hussan@uobabylon.edu.iq
hum.zainab.ali@uobabylon.edu.iq
hum.zaunab.fadhel@uobabylon.edu.iq
hum.said.abd@uobabylon.edu.iq
hum.star.hamed@uobabylon.edu.iq
hum.shar.abd@uobabylon.edu.iq
hum.saed.s.k.al@uobabylon.edu.iq
hum.saadoon.ahmed@uobabylon.edu.iq
hum.sleum.abaas@uobabylon.edu.iq
hum.shaalan.abd@uobabylon.edu.iq
hum.shaemaa.hamza@uobabylon.edu.iq
hum.shaemaa.abd@uobabylon.edu.iq
hum.shaemaa.mohamed@uobabylon.edu.iq
hum.sabreen.ali@uobabylon.edu.iq
hum.sadea.kadhim@uobabylon.edu.iq
hum.sadiq.mahdi@uobabylon.edu.iq
hum.salih.mahdi@uobabylon.edu.iq
hum.sabah.etwi@uobabylon.edu.iq
hum.saffaa.adeid@uobabylon.edu.iq
hum.salah.khalaf@uobabylon.edu.iq
hum.sulbi.muklif@uobabylon.edu.iq
hum.amerragh.nassor@uobabylon.edu.iq

جؤذر حمزة كاظم الفتالوي
حامد عبد الحمزة علي الجنابي
حامد عبدالمحسن كاظم الجنابي
حدود محمد عبود الطفيلي
حسام حسن كاظم بريطم
حسن احمد ابراهيم المعموري
حسن دخيل عباس الطائي
حسن عبدعلي كاظم الطائي
حسنين قسام زيدان السالمي
حسين ربيع حمادي العلواني
حسين فليح مهدي الخفاجي
حسين لؤي حسن المطيري
حسين محمد علي العبودي
حمزة خضير افندي الكريشي
حمزة هاشم محيميد السلطاني
حميد حسون بجية المسعودي
حيدر عبد محسن العويدي
حيدر غازي جاسم الموسوي
دنيا محمد مقداد عجام
رائد عبداالله محمد الجنابي
رباب ابراهيم محمد العوادي
رحيم جبر احمد الحسناوي
رزاق حسين عبد البو عيسى
رزاق نايف مخيف الشافعي
رعد كريم عبدعون الكناني
رغد سلمان علوان الجبوري
رفاه علي نعمة العزاوي
رقية فاضل عبد هللا الحسن
رياض طارق كاظم العميدي
زهراء عدنان باقر الخالدي
زيد علي حسين الخفاجي
زينب حسن عبد الجبوري
زينب علي عبيد الدليمي
زينب فاضل رزوقي مرجان
ساعد عبدالوهاب جواد بالكت
ستار حامد عبدهللا العماري
سحر عبدالهادي حسين الشريفي
سعد كاظم حسن المولى
سعدون احمد علي الرباكي
سليم عباس جاسم العلي
شعالن عبدعلي سلطان اليساري
شيماء حمزة كاظم الفتالوي
شيماء عبدالزهرة نعمان الذرب
شيماء محمد كاظم الزبيدي
صابرين علي حسين الشمري
صادق كاظم جريو المسافري
صادق مهدي كاظم الشمري
صالح مهدي عداي المعموري
صباح عطيوي عبود الزبيدي
صفاء عبيد حسين الحفيظ
صالح خلف مشاي االبراهيمي
صلبي مكلف حسن السرياوي
عامر راجح نصر الربيعي

hum.ayad.saloom@uobabylon.edu.iq
hum.abbas.hakim@uobabylon.edu.iq
hum.abas.dukan@uobabylon.edu.iq
hum.abbas.rasheed@uobabylon.edu.iq
hum.abas.mhomed@uobabylon.edu.iq
hum.abdul.zahra@uobabylon.edu.iq
hum.abd.alstar@uobabylon.edu.iq
hum.abedalabbas.kreem@uobabylon.edu.iq
hum.abd.aladeem@uobabylon.edu.iq
hum.esam.abd@uobabylon.edu.iq

عايد سلوم حسين الحربي
عباس حاكم حسين آل واوي
عباس ديكان درويش الدليمي
عباس رشيد وهاب الدده
عباس محمد رضا البياتي
عبدالزهرة علي ناجي الجنابي
عبدالستار نصيف جاسم العامري
فنهراوي- عبدالعباس كريم حساني
عبدالعظيم رهيف خورشيد السلطاني
عصام عبدالحسين نومان الدليمي

hum.attarid.taq@uobabylon.edu.iq
hum.ali.brahim@uobabylon.edu.iq
hum.ali.mdlom@uobabylon.edu.iq
hum.ali.kareem@uobabylon.edu.iq
hum.ali.mahmood@uobabylon.edu.iq
hum.ali.hadi@uobabylon.edu.iq
hum.imran.jasim@uobabylon.edu.iq
hum.umran.abed@uobabylon.edu.iq
hum.faten.fasal@uobabylon.edu.iq
hum.faris.mtasher@uobabylon.edu.iq
hum.falih.hasan@uobabylon.edu.iq
hum.fahem.hussein@uobabylon.edu.iq
hum.firas.hassan@uobabylon.edu.iq
hum.firas.abd@uobabylon.edu.iq
hum.farhan.badrri@uobabylon.edu.iq
hum.farhan.abid@uobabylon.edu.iq
hum.fareed.hameed@uobabylon.edu.iq
hum.foaad.tareq@uobabylon.edu.iq
hum.qasim.ubais@uobabylon.edu.iq
hum.qasim.ubaiss@uobabylon.edu.iq
hum.qais.majeed@uobabylon.edu.iq
hum.kadhm.rady@uobabylon.edu.iq
hum.kadhem.abid@uobabylon.edu.iq
hum.kareem.hilal@uobabylon.edu.iq
hum.kreem.motar@uobabylon.edu.iq
hum.lihadh.abdula@uobabylon.edu.iq
hum.lamyaa.filaih@uobabylon.edu.iq
hum.lahib.ebrahaem@uobabylon.edu.iq
hum.lina.muhsin@uobabylon.edu.iq
hum.majed.mohyi@uobabylon.edu.iq
hum.mazin.dawood@uobabylon.edu.iq
hum.maamun.sami@uobabylon.edu.iq
hum.motamem.jamal@uobabylon.edu.iq
hum.muhsin.hussein@uobabylon.edu.iq
hum.mohmmed.ismael@uobabylon.edu.iq
hum.mohammed.husian@uobabylon.edu.iq
hum.mohammed.h@uobabylon.edu.iq
hum.mohmmed.abd@uobabylon.edu.iq
hum.mohmmed.abdalla@uobabylon.edu.iq

عطارد تقي عبود الموساوي
علي ابراهيم محمد الزرقاني
علي حسين مظلوم المعموري
علي كريم محمد النصراوي
علي محمود كاظم الجبوري
علي هادي عباس المهداوي
عمران جاسم حمد الجبوري
عمران عبد صكب المعموري
فاتن فاضل كاظم العبيدي
فارس مطشر الحسن العابدي
فالح حسن كاطع االسدي
فاهم حسين عباس الطريحي
فراس حسن عبداالمير الحسيني
فراس عبدالمنعم جواد بالكت
فرحان بدري كاظم الحربي
فرحان عبيد عبيس العالك
فريد حميد حمزة الهنداوي
فؤاد طارق كاظم العميدي
قاسم عباس ضايف الطفيلي
قاسم عبيس دعيم العزاوي
قيس مجيد عبدالحسين علوش
كاظم راضي علي المحنة
كاظم عبدنور عبدزيد الزرفي
كريم فخري هالل السريراتي
كريم مطر حمزة الزبيدى
لحاظ عبداالمير كريم مبارك
لمياء فليح ابراهيم الصليخي
لهيب ابراهيم زيدان السعدي
لينا محسن عبدهللا الموسوي
ماجد محي عبدالعباس الفتالوي
مازن داود سالم الربيعي
مأمون سامي صالح الشهاب
متمم جمال غني الياسري
محسن حسين علي الخفاجي
محمد اسماعيل عبد هللا آل بدير
محمد حسين حسن الفالحي
محمد حميد عباس الساعدي
محمد عبدالحسن حسين ال صالح
محمد عبدهللا عبد المعموري
محمد نوري محمد المكاصيصي
محمود محمد حسن الشمري
مدين نوري طالك الشمري

hum.mohammednoori.mohammed@uobabylon.edu.iq

hum.mahmoo.mohammed@uobabylon.edu.iq
hum.median.tallag@uobabylon.edu.iq

hum.mushtaq.talub@uobabylon.edu.iq
hum.muneer.ali@uobabylon.edu.iq
hum.musa.k@uobabylon.edu.iq
hum.nabe.thamer.@uobabylon.edu.iq
hum.njlae.hameed@uobabylon.edu.iq
hum.nada.mahseen@uobabylon.edu.iq
hum.nesaem.mehdy@uobabylon.edu.iq
hum.nagem.abd@uobabylon.edu.iq
hum.nawras.shakir@uobabylon.edu.iq
hum.hadi.talib@uobabylon.edu.iq
hum.hashim.jaffar@uobabylon.edu.iq
hum.hedhab.khaleed@uobabylon.edu.iq
hum.hanaa.jwad@uobabylon.edu.iq
hum.haitham.mohi@uobabylon.edu.iq
hum.wafaa.kahdum@uobabylon.edu.iq
hum.wafaa.makhlus@uobabylon.edu.iq
hum.wafie.jabar@uobabylon.edu.iq
hum.yehuia.khdum@uobabylon.edu.iq
hum.yousif.kadhum@uobabylon.edu.iq

مشتاق طالب حسين الخفاجي
منير علي خضير ربيع
موسى خابط عبود الكروي
نبأ ثامر خليل الربيعي
نجالء حميد مجيد العامري
ندى محسن امين الخفاجي
نسائم مهدي عبدهللا العدلي
نغم عبدالرضا عبدالحسين المنصوري
نورس شاكر هادي العباس
هادي طالب محسن العجيلي
هاشم جعفر حسين الموسوي
هضاب خالد عبيس الجبوري
هناء جواد عبدالسادة العيساوي
هيثم محي طالب الجبوري
وفاء كاظم ماضي الكندي
وفاء مخلص فيصل التكريتي
وفية جبار محمد هاشم الياسري
يحيى كاظم حمود المعموري
يوسف كاظم جغيل الشمري

College of Education for Pure Science
pure.inaam.hani@uobabylon.edu.iq
pure.fatima.mohammed@uobabylon.edu.iq
pure.ahmed.hashim@uobabylon.edu.iq
pure.ibrahim.muhy@uobabylon.edu.iq
pure.ali.razaq@uobabylon.edu.iq
pure.eyman.hmood@uobabylon.edu.iq
pure.khadija.obied@uobabylon.edu.iq
pure.salar.hussein@uobabylon.edu.iq
pure.suhair.hassan@uobabylon.edu.iq
pure.saba.rasaq@uobabylon.edu.iq
pure.sabeha.hamza@uobabylon.edu.iq
pure.fatin.fadhil@uobabylon.edu.iq
pure.najlaa.hadi@uobabylon.edu.iq
pure.huda.bkheet@uobabylon.edu.iq
pure.wassan.mnate@uobabylon.edu.iq
pure.anas.ehmod@uobabylon.edu.iq
pure.gnan.hemza@uobabylon.edu.iq
pure.khadija.abeed@uobabylon.edu.iq
pure.bahaa.hussien@uobabylon.edu.iq
pure.khalid.hassan@uobabylon.edu.iq
pure.khalid.haneen@uobabylon.edu.iq
pure.zaid.adul@uobabylon.edu.iq
pure.talib.mohsen@uobabylon.edu.iq
pure.foaad.shakir@uobabylon.edu.iq
pure.fouad.attia@uobabylon.edu.iq
pure.mohanad.hussein@uobabylon.edu.iq
pure.aher.mohsen@uobabylon.edu.iq
pure.shurooq.sabah@uobabylon.edu.iq
pure.sheyma.shaker@uobabylon.edu.iq
pure.ali.yuns@uobabylon.edu.iq
pure.faez.ali@uobabylon.edu.iq

االنسة انعام هاني
االنسة فاطمة محمد حسين
السيد احمد هاشم محيسن
السيد إبراهيم محي ناصر
السيد علي رزاق عبد الرضا
السيدة ايمان حمود
السيدة خديجة عبيد علي
السيدة سالر حسين ابراهيم
السيدة سهير حسن هادي
السيدة صبا رزاق سلمان
السيدة صبيحة حمزة دحام
السيدة فاتن فاضل
السيدة نجالء هادي محمد
السيدة هدى بخيت
السيدة وسن مناتي
ايناس حمود محيسن
جنان حمزة فرهود
خديجة عبيد حسين
بهاء حسين صالح.د
خالد حسن بدر.د
خالد حنين عباس.د
زيد عبد الزهرة.د
طالب محسن عباس.د
فؤاد شاكر هاشم.د
فؤاد عطية مجيد.د
مهند حسن عليوي.د
سحر محسن جبار
شروق صباح عبد العباس
شيماء شاكر جمعة
علي يونس شاكر
فائز علي راشد

pure.lemis.ehmod@uobabylon.edu.iq
pure.mustafa.hassan@uobabylon.edu.iq
pure.meyada.ali@uobabylon.edu.iq
pure.majeed.ali@uobabylon.edu.iq
pure.aliobies.1983@uobabylon.edu.iq
pure.ameer.abd@uobabylon.edu.iq
pure.asaad.hosai@uobabylon.edu.iq
pure.asmaa.shaker@uobabylon.edu.iq
pure.eman.bhaya@uobabylon.edu.iq
pure.hamd.rahman@uobabylon.edu.iq
pure.Ibraheem.naser@uobabylon.edu.iq
pure.Iftichar.talb@uobabylon.edu.iq
pure.kareem.alghurabi@uobabylon.edu.iq
pure.kareema.kadim@uobabylon.edu.iq
pure.khalid.saleh@uobabylon.edu.iq
pure.may.alaa@uobabylon.edu.iq
pure.mustafa.hassan@uobabylon.edu.iq
pure.rehab.amer@uobabylon.edu.iq
pure.samir.hassan@uobabylon.edu.iq

لميس حمود محيسن
مصطفى حسن هادي
ميادة علي كريم
مجيد علي حبيب.د
السيد علي عبيس محسن
امير عبد الهاني
اسعد محمد علي
أسماء شاكر عاشور
ايمان سمير بهيه
 حمد رحمن جبر.د
إبراهيم محي ناصر
افتخار مضر طالب
كريم عباس اليذ
كريمة عبد الكاظم
خالد صالح جاسم.د
مي عالء عبد الخالق
مصطفى حسن
رحاب عامر كامل
سمير حسن هادي.د

College of Nursing
nur.kahdan.hadi@uobabylon.edu.iq
nur.muna.abdulwalab@uobabylon.edu.iq
nur.saga.hashem@uobabylon.edu.iq
nur.amen.a@uobabylon.edu.iq
nur.sahar.adham@uobabylon.edu.iq
nur.salma.kadhim@uobabylon.edu.iq
nur.wafa.abdul@uobabylon.edu.iq
nur.ammar.abbas@uobabylon.edu.iq
nur.intisar.abdul@uobabylon.edu.iq
nur.shatha.sadeli@uobabylon.edu.iq
nur.nada.khazal@uobabylon.edu.iq
nur.hussian.hadi@uobabylon.edu.iq
nur.fakhria.jaber@uobabylon.edu.iq
nur.abdul.hadi@uobabylon.edu.iq
nur.zainab.khudhur@uobabylon.edu.iq
nur.mahier.khudheir.h@uobabylon.edu.iq
nur.batool.ibrahim@uobabylon.edu.iq
nur.hiba.jassim@uobabylon.edu.iq
nur.hussam.abbas@uobabylon.edu.iq
nur.mays.hadi@uobabylon.edu.iq
nur.nuhad.mohammad@uobabylon.edu.iq

 قحطان هادي حسين.د
 منى عبد الوهاب خليل.د
 سجاء هاشم محمد.د
 أمين عجيل ياسر.د
 سحر أدهم علي.د
 سلمى كاظم جهاد.د
 وفاء عبد الكريم عباس.د
 عمار عباس شعالن.د
 انتصار عبد الغني عباس.د
 شذى سعدي محمد.د
 ندى خزعل كاظم.د
 حسين جاسم محمد.د
 فخرية جبر محبيس.د
 عبد المهدي عبد الرضا حسن.د
 زينب خضر أحمد.د
 ماهر خضير هاشم.م
 بتول اتبراهيم حسين.م
 هبه جاسم حمزة.م.م
 حسام عباس داود.م.م
 ميس هادي جبر.م.م
 نهاد محمد قاسم.د

College of Engineering
eng.abass.ismael@uobabylon.edu.iq
eng.abbas.salim@uobabylon.edu.iq
eng.abd.ridha@uobabylon.edu.iq
eng.abd.alrasul@uobabylon.edu.iq
eng.abdul.hassan@uobabylon.edu.iq
eng.abdul.kareem@uobabylon.edu.iq
eng.a.kareem@uobabylon.edu.iq
eng.a.naji@uobabylon.edu.iq

عباس اسماعيل ابراهيم الحلي
عباس سالم عباس االميري
عبدالرضا صالح هادي الفتالوي
عبدالرسول عبدالحسين حسين
عبدالحسن خضير شكر الغانمي
عبدالكريم جليل كاظم الحميدي
عبدالكريم خليل ابراهيم الصفار
عبدالكريم ناجي عبود ال راشد

eng.abdul.rasoul@uobabylon.edu.iq
eng.abdul.rudha@uobabylon.edu.iq
eng.a.m@uobabylon.edu.iq
eng.abeer.mohammed@uobabylon.edu.iq
eng.adil.abbas@uobabylon.edu.iq
eng.afrah.abood@uobabylon.edu.iq
eng.ahmed.abbas@uobabylon.edu.iq
eng.ahmed.ak@uobabylon.edu.iq
eng.ahmed.hassan@uobabylon.edu.iq
eng.ahmed.kadhim@uobabylon.edu.iq
eng.ahmed.najah@uobabylon.edu.iq
eng.ahmed.qasim@uobabylon.edu.iq
eng.ahmed.saadi@uobabylon.edu.iq
eng.ahmed.saib@uobabylon.edu.iq
eng.ahmed.talib@uobabylon.edu.iq
eng.ahmed.t.s@uobabylon.edu.iq
eng.alaa.hadi@uobabylon.edu.iq
eng.alaa.hamdi@uobabylon.edu.iq
eng.alaa.hamid@uobabylon.edu.iq
eng.alaa.husaeen@uobabylon.edu.iq
eng.alaa.n@uobabylon.edu.iq
eng.ali.abbas@uobabylon.edu.iq
eng.ali.abdul@uobabylon.edu.iq
eng.ali.abedul@uobabylon.edu.iq
eng.ali.aumran@uobabylon.edu.iq
eng.ali.hasson@uobabylon.edu.iq
eng.ali.jalil@uobabylon.edu.iq
eng.ali.meer@uobabylon.edu.iq
eng.ali.nassir@uobabylon.edu.iq
eng.ali.noman@uobabylon.edu.iq
eng.ali.sabah@uobabylon.edu.iq
eng.ali.safa@uobabylon.edu.iq
eng.ali.shaban@uobabylon.edu.iq
eng.ali.zghair@uobabylon.edu.iq
eng.alyaaa.ali@uobabylon.edu.iq
eng.amal.hamza@uobabylon.edu.iq
eng.ameer.tuama@uobabylon.edu.iq
eng.ameera.jaleel@uobabylon.edu.iq
eng.amir.f@uobabylon.edu.iq
eng.ammar.yaser@uobabylon.edu.iq
eng.anees.kadhum@uobabylon.edu.iq
eng.ashwag.moheif@uobabylon.edu.iq
eng.ayoob.abbas@uobabylon.edu.iq
eng.basil.mahdi@uobabylon.edu.iq
eng.basil.obayd@uobabylon.edu.iq
eng.basim.ajeel@uobabylon.edu.iq
eng.basim.thabit@uobabylon.edu.iq
eng.bilal.ismaeel@uobabylon.edu.iq
eng.dhyai.hassan@uobabylon.edu.iq
eng.duraid.f@uobabylon.edu.iq
eng.ehab.abdulrazzaq@uobabylon.edu.iq
eng.eman.mahdi@uobabylon.edu.iq
eng.faiz.hussein@uobabylon.edu.iq

عبدالرسول صالح مهدي الطائي
عبدالرضا ابراهيم احمد الكريمي
عبدالكريم مخيف عبيس العودي
عبير محمد عبداالمير حماد
عادل عباس علوان الموسوي
افراح عبود حسن السهالني
احمد عباس جاسم الصباغ
احمد عبدالكاظم حمد الركابي
احمد حسن هادي عزام
احمد كاظم حسين الحميري
احمد نجاح جبار الشمري
احمد قاسم جمعة الذهب
احمد سعدي محمد العزاوي
احمد سايب ناجي العالوي
احمد طالب عبيد الجنابي
احمد طالب صاحب العودة
االء هادي عبيد فنفخ
عالء حمدي حكيم العميدي
االء حامد عمران الحسيني
عالء حسين وادي الفتالوي
عالء نور غانم الموسوي
علي عباس حميد الكيم
علي عبداالمير حميد علوش
علي عبدالحسين محمد السمندري
علي عمران لطيف الذهب
علي حسون نهاب الخفاجي
علي جليل عبدالكريم جابك
علي مير علي جاسم الزاملي
علي ناصر حسين ال جميل
علي نعمان ابراهيم الطفيلي
علي صباح صالح الطريحي
علي صفاء نوري الصائغ
علي شعبان حسوني الخفاجي
علي زغير بارود المياحي
علياء علي خضير العامري
امال حمزة خليل المعموري
امير طعمة كمال بيعي
اميرة جليل احمد العيساوي
امير فريد برتو البكري
عمار ياسر علي الجنابي
انيس كاظم ادريس السعدي
اشواق مخيف سلمان الجبوري
ايوب عباس ابراهيم
باسل مهدي هادي السريح
باسل عبيد مهدي الشمري
باسم عجيل عباس المكصوصي
باسم ثابت حمزة الشاهر
بالل اسماعيل عبدالزهرة الشريفي
ضياء حسن جواد الجشعمي
دريد فتحي مكي المتولي
ايهاب عبدالرزاق حسين محمد اغا
ايمان مهدي هادي الموسوي
فائز حسين هاشم المرعب
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فالح كيفي مطلوب الشمري
فاروق حسن علي العناوي
فاضل علوان عبود الخالوي
فراس حسين هاشم الجنابي
غالب محسن حبيب المرشدي
هديل علي عبد الحسين آل صالح
حيدر عبداللطيف محمد
حيدر حسين كاظم الحسناوي
حيدر اسماعيل شهادي الميالي
حيدر جبار عبدنصار الجنابي
حيدر محمد علي الخفاف
حيدر محمد مجيد البغدادي
حيدر محمد عويد البدري
حيدر مفيد عبدالحسين الصائغ
هيثم حسن متعب الدعمي
حيدر صاحب منجي المؤمن
هاجر فائق خضير الدهش
حميد حسين علوان المجمعي
حميد كاظم حمزه النافعي
حمزة سلمان جاسم المعموري
هناء محمد محان الجبوري
حنين زهير ناجي العذاري
حارث خليل كاظم عجام
هارون عبدالكاظم شهد الجنابي
حسن عبد علي عبد الكسبي
حسن عبدالزهرة عبد الفتالوي
حسن جاسم مطلك السرياوي
حسنين سالم حسين الشريفي
حسنين محسن علي العبيدي
حسنين موسى جعفر المنكوشي
حاتم هادي عبيد الطائي
حيدر عباس عبيد العايز
حيدر مهدي عبدالرضا الخفاجي
حيدر محمد جواد الخفاجي
حيدر محمد كاظم المطيري
هناء محسن علي العبودي
هالل عبدالحسين عبود الليباوي
حسين فاضل حمدان عوض
حسام جبار عباس الغضبان
حسين علي مهدي الزبيدي
حسين محمود جاسم الشمري
حسين حامد عمران الحسيني
ابراهيم عبد هللا مرداس الشجيري
ابتهاج طه جواد العناوي
عماد حبيب عبيد الوسمي
عماد شكري علي وندي
انتظار جابر عيدان الثرواني
عصام مجبل عبد الفتالوي
اسراء سعدي عبداالمير سماكة
جبار حمود عبدالنبي البيضاني
جنان جواد حسن علوش
كاظم نايف كاظم اليساري
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قيصر مسلم عبدعلي االسدي
قاسم كرم عبدهللا الربيعي
خالد كريم شدهان الدليمي
خالد صفاء هاشم الخالدي
ليث علي عبدالرحيم العنزي
لقاء حميد عبد جعفر
محمد جواد عبيد الربيعي
محمد خالد ابراهيم المطيري
محمود عامر محمود جابك
محمود رزوقي حمد العباسي
محمود شاكر نصر الشمري
ميثم فاضل عباس علوش
مجد احمد جاسم البياتي
ماجد عباس عبد النجار
ماجد محمد علي باقي
مراد عبيد حلو العجيلي
ميعاد طه ياسين الحلو
محمد عبدالمجيد عبد العباس الحسناوي
محمد عبدمسلم عبدهللا الطفيلي
محمد علي حسن االنباري
محمد جسام محمد الطائي
محمد عبدالرزاق مصيخ الطائي
محمد علي صيهود الشجيري
محمد منصور كاظم الخفاجي
محمد يوسف جبار الجنابي
مهند قادر بكي العباسي
منى محمد عباس الخطيب
مؤيد منغر عبيد الشمري
محمد جواد كاظم الخفاجي
منى حاتم جابر الحربي
منى محمد كريم الربيعي
مصطفى بالسم داود الغريباوي
مصطفى باقر هنين الخفاجي
مصطفى رشيد اسماعيل
مصطفى تركي حسين الخفاجي
مثنى خليل ابراهيم العميدي
نبأ شاكر هادي الشمري
نبيل حسن علي السالم
ندى عبد االمير كريم الصحاف
نادر محمد عبدالرضا الجبوري
نهلة ابراهيم جبار الظفيري
نهلة يعسوب احمد الحسون
نجاح كاظم عباس البديري
نجالء علي حسين البوشمينة
نجالء حميد عباس األسدي
نجم عبيد سالم الغزالي
نمير عبداالمير حميد علوش
ناريمان يحيى عثمان الصائغ
نسرين جاسم حسين المنصوري
نوال حسين عبداالمير الرهيمي
نورس حيدر مصطفى ال سيد حيدر
عال عبدعلي خليل المعموري
عمران عيسى محمد الرفاعي
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عصام زهير فاضل الحاج يوسف
اسامة قاسم جمعة الذهب
قيس كريم عمران الكيم
قاسم حسن بدر المعمار
قصي رشيد عبداالمير الحجاج
رعد كامل هاشم الخالدي
رافع فليح حسن ال محمد
رفل حكمت حميد الكرعاوي
رنا فالح يوسف الدهش
رشا مالك موسى الخفاجي
رشا صالح مهدي القزويني
رواء حسين كاظم العيساوي
رحاب نور محمد الكعبي
رأفت عبدالكاظم عبيدة الجبوري
رياض عبدالحمزة محمد العلواني
رياض تومان ذهب الجبوري
رياض حمد محمد مطلب
رياض صباح صالح الطريحي
رقية كاظم محمد المسعودي
سعد مهدي هادي علوش
سعد سفاح حسون الحريشي
صبا يعسوب احمد الحسون
صباح محمد عبد العلوي
ساهر راقم رحيم المهنا
سيف صالح مهدي القزويني
سلوان عبيد وحيد الخفاجي
سامر عبداالمير عباس المشهدي
سامر محمد عبدالحليم الصويجي
سمير عبدالكاظم كاظم الرفيعيات
سمير جاسم محمد المرعب
سرمد خليل ابراهيم الجبوري
سرمد عبدالرسول صالح مهدي
ساطع كاظم احمد عجام
سوسن عبدالستار غفوري عوض
شاكر صالح بحر الكالبي
شمم فاضل عباس علوش
شامل عبدالمجيد كاظم بهية
شيماء كاظم رحيم الشمري
سعاد مهدي غليوة الفتالوي
تهاني حمودي مزهر المهنا
تحسين علي حسين الحطاب
ثائر جبار مزهر الفتالوي
ثامر رئيس ذياب العرنوسي
عدي عدنان جهاد الخيكاني
وسن هاشم يعقوب المسعودي
وسام حسن علوان الطالبي
وسام شمخي جابر السالمي
يحيى حمزه جبر القره غولي
يحيى كاظم حسين التميمي
زهرة عبد صالح الغزي
زيد حميد مجيد الحسون
زينب علي عمران
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عباس نوري خضير الفتالوي
ابتسام ناجي كاظم السعدي
احمد سلمان عطية الجبوري
احمد عباس سعيد الربيعي
احمد عباس علي البوعيسى
احمد محسن كامل العالك
احمد محمد عبداالمير الجبوري
احمد نور كاظم الميالي
ازهار كاظم كريم الشريفي
اسراء ابراهيم فليح الربيعي
اسراء حامد علي الجبوري
اسعد جواد عبد مسلم الشباني
اسماء شاكر نعمة شبر
اسيل عبدالخالق محمد الطائي
اشكان حسين غالي المتريداوي
اطياف علي نجم الخفاجي
اكرم علي نصيف البيرماني
امجد جبار مجيد الشاله
امير هشام عبدالعباس الشروي
انعام عيسى كاظم عجام
انوار صباح عبدالغفار الماشطة
انوار علي علوان القره غولي
اياد كاظم طه السالمي
اياد محمود حيدر الشبلي
ايفان علي هادي بيرم
ايمان خزعل عباس المعروف
ايمان عامر نعمة شبر
ايناس مالك عبدهللا البشارة
ايناس مهدي ابراهيم الصفار
باسم احمد جاسم العسماوي
بان جبار خلف الربيعي
بركات عباس سعيد الكواز
بشائر محمد ابراهيم الجبوري
بشرى سلمان كاظم الجبوري
بهاء علي حسين السعدي
بهاء محسن زبيل الربيعي
بيداء علي حسين البزركان
تراث امين عباس الخفاجي
تسواهن تكليف مجيد الشمري
ثناء اسماعيل رشيد العاني
حافظ كاظم جواد المشايخي
حامد خضير حسين الجبوري
حامد عباس مخيف المعموري
حسام صباح جرد البوبجري
حسن جاسم علي الدليمي
حسنين عبداالمير رشيد الخزعلي
حسين عبيد جبر البياتي
حسين هاشم عبدالواحد الياسري
حمدية كاظم روضان المعموري
حميد عبدهللا علوان القدح
حميد علي حسون الزبيدي

fine.hayder.jawad@uobabylon.edu.iq
fine.haider.roof@uobabylon.edu.iq
fine.hayder.sabah@uobabylon.edu.iq
fine.hayder.abdul@uobabylon.edu.iq
fine.haider.naji@uobabylon.edu.iq
fine.kaled.jibiar@uobabylon.edu.iq
fine.khadeeja.obaid@uobabylon.edu.iq
fine.khudher.jassem@uobabylon.edu.iq
fine.khudair.abbas@uobabylon.edu.iq
fine.dalal.hamzah@uobabylon.edu.iq
fine.rafid.hassim@uobabylon.edu.iq
fine.rabab.salman@uobabylon.edu.iq
fine.rihab.khudhair@uobabylon.edu.iq
fine.rasha.akram@uobabylon.edu.iq
fine.rafah.mohammedkadhum@uobabylon.edu.iq
fine.ruqaya.wmbiram@uobabylon.edu.iq
fine.rana.hussein@uobabylon.edu.iq
fine.rana.qal@uobabylon.edu.iq
fine.rana.majid@uobabylon.edu.iq
fine.rana.meery@uobabylon.edu.iq
fine.rand.ali@uobabylon.edu.iq
fine.ruaa.sadiq@uobabylon.edu.iq
fine.riyad.hilal@uobabylon.edu.iq
fine.zaid.thamir@uobabylon.edu.iq
fine.zainab.ridha@uobabylon.edu.iq
fine.zainab.sami@uobabylon.edu.iq
fine.zeena.hamza@uobabylon.edu.iq
fine.zena.kifah@uobabylon.edu.iq
fine.salim.shadahan@uobabylon.edu.iq
fine.samar.ahalkardi@uobabylon.edu.iq
fine.samim.hassan@uobabylon.edu.iq
fine.sahira.abdul@uobabylon.edu.iq
fine.sahar.raoof@uobabylon.edu.iq
fine.sahar.fidal@uobabylon.edu.iq
fine.saad.kadhim@uobabylon.edu.iq
fine.salaam.ahmed@uobabylon.edu.iq
fine.salam.hameed@uobabylon.edu.iq
fine.salwa.mohsin@uobabylon.edu.iq
fine.samir.shakir@uobabylon.edu.iq
fine.samir.abdul@uobabylon.edu.iq
fine.suhad.abdulmunem@uobabylon.edu.iq
fine.shakir.mahmood@uobabylon.edu.iq
fine.shawqi.mustafa@uobabylon.edu.iq
fine.shamaa.hussan@uobabylon.edu.iq
fine.shaymaa.hamzah@uobabylon.edu.iq
fine.sabah.jabir@uobabylon.edu.iq
fine.safa.lutfi@uobabylon.edu.iq
fine.safaa.hsadoon@uobabylon.edu.iq
fine.salah.al@uobabylon.edu.iq
fine.diaa.hassan@uobabylon.edu.iq
fine.dheyaa.hammood@uobabylon.edu.iq
fine.talib.sultan@uobabylon.edu.iq
fine.adel.saady@uobabylon.edu.iq

حيدر جواد كاظم العميدي
حيدر رؤوف سعيد الطاهر
حيدر صباح جرد البوبجري
حيدر عبداالمير رشيد الخزعلي
حيدر ناجي مظلوم السعدوني
خالد جبار اسود بقلي
خديجه عبيد حسين التميمي
خضير جاسم راشد المعموري
خضير عباس دلي الشمري
دالل حمزة محمد الطائي
رافد قاسم هاشم الخالدي
رباب سلمان كاظم الجبوري
رحاب خضير عبادي العلواني
رشا اكرم موسى وتوت
رفاه محمد كاظم المطيري
رقية وهاب مجيد بيرم
رنا حسين هاتف الخفاجي
رنا قاسم مهدي الخفاف
رنا مجيد صالح البياتي
رنا ميري مزعل العابدي
رند علي حسين سبتي
رؤى صادق محمود العكام
رياض هالل مطلك الدليمي
زيد ثامر عبدالكاظم أل كتاب
زينب رضا حمودي الجبوري
زينب سامي عبدالمطلب العامري
زينة حمزة شاكر الكسبي
زينة كفاح علي الشبيبي
سالم شدهان غبن غضيب
سامر احمد حمزة الكرادي
سامي محبس حسن الحصناوي
ساهرة عبدالواحد حسن الخفاجي
سحر رؤوف سعيد الطاهر
سحر فاضل عبداالمير الخطيب
سعد كاظم عطية دعيبل
سالم احمد حمزة الكرادي
سالم حميد رشيد الحلي
سلوى محسن حميد الطائي
سمير شاكر عبدهللا اللبان
سمير عبدالمنعم محمد القاسمي
سهاد عبدالمنعم عبدالمحسن شعابث
شاكر محمود كريم الحميري
شوقي مصطفى علي الموسوي
شيماء حسين طاهر البدري
شيماء حمزة رديف الخفاجي
صباح جابر علي الشويلي
صفا لطفي عبداالمير االلوسي
صفاء حاتم سعدون الحساني
صالح مهدي محمد
ضياء حسن محمود االعرجي
ضياء حمود محمد االعرجي
طالب سلطان حمزة الحميري
عادل سعدي فاضل السعدي

fine.adel.abdulmunem@uobabylon.edu.iq
fine.arif.waheed@uobabylon.edu.iq
fine.assam.abd@uobabylon.edu.iq
fine.amer.hamed@uobabylon.edu.iq
fine.amer.khleel@uobabylon.edu.iq
fine.amir.sabah@uobabylon.edu.iq
fine.abbas.jasim@uobabylon.edu.iq
fine.abbas.mohammed@uobabylon.edu.iq
fine.abdul.hameed@uobabylon.edu.iq
fine.abdul.wahab@uobabylon.edu.iq
fine.abbod.hassan@uobabylon.edu.iq
fine.aqeel.jaafer@uobabylon.edu.iq
fine.aqeel.zg@uobabylon.edu.iq
fine.ali.hussein@uobabylon.edu.iq
fine.ali.hussein@uobabylon.edu.iq
fine.ali.reda@uobabylon.edu.iq
fine.ali.shakir@uobabylon.edu.iq
fine.aliswal.hassnay@uobabylon.edu.iq
fine.aliabdalmohsen.@uobabylon.edu.iq
fine.ali.atea@uobabylon.edu.iq
fine.ali.kareem@uobabylon.edu.iq
fine.ali.mohammed@uobabylon.edu.iq
fine.ali.mahdi@uobabylon.edu.iq
fine.ali.hadi@uobabylon.edu.iq
fine.imad.sahib@uobabylon.edu.iq
fine.amar.ahabib@uobabylon.edu.iq
fine.ghasaq.hasan@uobabylon.edu.iq
fine.ghuson.maal@uobabylon.edu.iq
fine.ghiyathaldin.m@uobabylon.edu.iq
fine.fatin.hussein@uobabylon.edu.iq
fine.fakher.mohammed@uobabylon.edu.iq
fine.faris.shrhan@uobabylon.edu.iq
fine.fatimah.abdulla@uobabylon.edu.iq
fine.fatimah.imran@uobabylon.edu.iq
fine.fatima.lateef@uobabylon.edu.iq
fine.falah.qassim@uobabylon.edu.iq
fine.kadhim.jbarah@uobabylon.edu.iq
fine.kadhim.murshid@uobabylon.edu.iq
fine.kadhim.nawir@uobabylon.edu.iq
fine.drkamil.hasson@uobabylon.edu.iq
fine.kamil.abed@uobabylon.edu.iq
fine.maher.kamil@uobabylon.edu.iq
fine.majeed.hameed@uobabylon.edu.iq
fine.majeed.abdul@uobabylon.edu.iq
fine.mohsen.alkizwini@uobabylon.edu.iq
fine.mahsin.adid@uobabylon.edu.iq
fine.mohammed.abbas@uobabylon.edu.iq
fine.mhmam.abokaer@uobabylon.edu.iq
fine.mohammed.ali@uobabylon.edu.iq
fine.mohammed.aouda@uobabylon.edu.iq
fine.mohammed.fadheel@uobabylon.edu.iq
fine.mohammed.kadhim@uobabylon.edu.iq
fine.drmuhammed.mmaltae@uobabylon.edu.iq

عادل عبدالمنعم عبدالمحسن شعابث
عارف وحيد ابراهيم الخفاجي
عاصم عبداالمير جبار االعسم
عامر حامد محمد الربيعي
عامر خليل ناصر الشجيري
عامر صباح نوري الطائي
عباس جاسم حمود الربيعي
عباس محمد ابراهيم الخفاجي
عبدالحميد فاضل جعفر البياتي
عبدالوهاب عبدالرزاق فتاح الخطيب
عبود حسن عبود المهنا
عقيل جعفر مسلم الوائلي
عقيل زغير عبيس العزاوي
علي حسين خلف السعدي
علي حسين هاتف الخفاجي
علي رضا حسين بقلي
علي شاكر نعمة شبر
علي شناوة وادي الحسيناوي
علي عبدالمحسن علي الخطاب
علي عطية موسى السعدي
علي كريم حسون الركابي
علي محمد هادي الربيعي
علي مهدي ماجد الوطيفي
علي هادي كاظم مبارك
عماد صاحب حسين الطائي
عمار عبدالحمزة حبيب الفتالوي
غسق حسن مسلم الكعبي
غصون محمد عبدالمطلب العبيدي
غياث الدين محمد رشيد ابو الهوى
فاتن حسين ناجي الطائي
فاخر محمد حسن الربيعي
فارس شرهان شعالن العبيدي
فاطمة عبدهللا عمران المعموري
فاطمة عمران راجي الخفاجي
فاطمة لطيف عبدهللا الخفاجي
فالح قاسم عجيل الربيعي
كاظم جبارة سلطان الحميري
كاظم مرشد ذرب الزبيدي
كاظم نوير كاظم الزبيدي
كامل حسون جعفر القيم
كامل عبدالحسين خضير النداوي
ماهر كامل نافع الناصري
مجيد حميد حسون الربيعي
مجيد عبدالعباس علي البكري
محسن رضا محسن القزويني
محسن عبدالحسن ناصر السعدي
محمد عباس حنتوش البو ثجيل
محمد عبدالرضا ابو خضير الجنابي
محمد علي علوان القرة غولي
محمد عودة سبتي الجنابي
محمد فضيل شناوة شناوة
محمد كاظم هاشم الشمري
محمد مهذول محمد الطائي

fine.mohemed.husain@uobabylon.edu.iq
fine.mohammed.ali@uobabylon.edu.iq
fine.mahmood.ajmi@uobabylon.edu.iq
fine.murad.yousif@uobabylon.edu.iq
fine.moatmed.majeed@uobabylon.edu.iq
fine.makki.omran@uobabylon.edu.iq
fine.munther.fadhel@uobabylon.edu.iq
fine.munther.mohammed@uobabylon.edu.iq
fine.najeh.hamzah@uobabylon.edu.iq
fine.nabeel.ma'ala@uobabylon.edu.iq
fine.naseem.raheem@uobabylon.edu.iq
fine.nameer.imad@uobabylon.edu.iq
fine.nawras.mgalkhafaji@uobabylon.edu.iq
fine.hajir.abbas@uobabylon.edu.iq
fine.hiba.a@uobabylon.edu.iq
fine.huda.talib@uobabylon.edu.iq
fine.huda.hashem@uobabylon.edu.iq
fine.hadeel.hadi@uobabylon.edu.iq
fine.hind.mohammed@uobabylon.edu.iq
fine.hindibad.amalrupheiy@uobabylon.edu.iq
fine.wisam.jasim@uobabylon.edu.iq
fine.wsn.abed@uobabylon.edu.iq
fine.wisal.khalfa@uobabylon.edu.iq
fine.wisal.abbas@uobabylon.edu.iq
fine.waleed.mdaljanbia@uobabylon.edu.iq
fine.weam.sami@uobabylon.edu.iq
fine.ruaa.adeeb@uobabylon.edu.iq

محمدحسين محمد حبيب مجيد الخميس
محمدعلي اجحالي محمد الكرعاوي
محمود عجمي جاسم الكالبي
مراد يوسف علوان الخفاجي
معتمد مجيد حميد العبيدي
مكي عمران راجي الخفاجي
منذر فاضل حسن الدليمي
منذر محمد سليمان الجلبي
ناجح حمزة خلخال المعموري
نبيل مع هللا راضي العابدي
نسيم رحيم كريم حرز الدين
نمير عماد صاحب الطائي
نورس محمد غازي الخفاجي
هاجر عباس محمد الخفاجي
هبة عمران نجم الشمري
هدى طالب طراد النداوي
هدى هاشم محمد الربيعي
هديل هادي عبداالمير العيساوي
هند محمدرضا نجم الخيكاني
هندباد علي مجيد الرفيعي
وسام جاسم حسين المفرجي
وسن عبداالمير حسين المنصوري
وصال خلفه كاظم البكري
وصال عباس عبدالحسين الصغير
وليد مانع دغر الجنابي
وئام سامي عبد الكريم الحيدري
رؤى اديب عبد المنعم

College of Information Tecnology
it.tawfiq.a@uobabylon.edu.iq
it.safaa.obayes@uobabylon.edu.iq
it.abbas.m@uobabylon.edu.iq
it.nidaa.abd@uobabylon.edu.iq
it.samaher.hussein@uobabylon.edu.iq
it.israa.hadi@uobabylon.edu.iq
it.ali.hadi@uobabylon.edu.iq
it.wafaa.mohammed@uobabylon.edu.iq
it.hiba.mohammed@uobabylon.edu.iq
it.eman.salih@uobabylon.edu.iq
it.asaad.sabah@uobabylon.edu.iq
it.sura.zaki@uobabylon.edu.iq
it.khawla.kazom@uobabylon.edu.iq
it.hayder.hasan@uobabylon.edu.iq
it.mazen.kadhum@uobabylon.edu.iq
it.hawra.sharif@uobabylon.edu.iq
it.zainab.abdulla@uobabylon.edu.iq
it.hazim.j@uobabylon.edu.iq
it.ahmed.khelfa@uobabylon.edu.iq
it.safa.saad@uobabylon.edu.iq
it.mohanned.mohammed@uobabylon.edu.iq
it.hayder.kadhim@uobabylon.edu.iq

توفيق عبد الخالق
صفاء عبيس مهدي.د
عباس محسن البكري.د
 نداء عبد المحسن عباس.د
 سماهر حسين علي.د
اسراء هادي علي
علي هادي حسن
وفاء محمد سعيد حمزة
هبه محمد جعفر
ايمان صالح صكبان
أسعد صباح هادي
سرى زكي ناجي الراشد
خولة كاظم محمد
م حيدر حسن عودة.م
مازن كاظم حميد علي
حوراء شريف حمزة
زينب عبد هللا جاسم
حازم جليل حسن
احمد خلفه عبيد
صفا سعد عباس علي المرعـب
مهند محمد جاسم
حيدر كاظم زغير

College of Engineering Musayyib
met.ali.abed@uobabylon.edu.iq
met.saad.talib@uobabylon.edu.iq
met.salam.hadi@uobabylon.edu.iq
met.watheq.naser@uobabylon.edu.iq
met.wisam.j.@uobabylon.edu.iq
met.hayder.kraidi@uobabylon.edu.iq
met.ali.jassim@uobabylon.edu.iq
met.basher.abid@uobabylon.edu.iq
met.maithem.hussiem@uobabylon.edu.iq
met.afaf.khairi@uobabylon.edu.iq
met.rusul.dawood@uobabylon.edu.iq
met.qais.hatem@uobabylon.edu.iq
met.mohammed.thamer@uobabylon.edu.iq
met.mohammed.saad@uobabylon.edu.iq
met.emad.dawood@uobabylon.edu.iq

 علي عبد األمير الزبيدي. د.م.أ
 سعد طالب الجبوري.د.أ
 سالم هادي حسين.د
 واثق ناصر حسين.د
 وسام جليل خضير.د
 حيدر كريدي راشد.د.أ
 علي جاسم حسين.د
 بشار عبد حمزة.د.م
 ميثم حسين رشيد.م
 عفاف خيري اسماعيل.م
 رسل داود سلمان. م.م
 قيس حاتم محمد. م.م
 محمد ثامر جعفر. م.م
 محمد سعد طالب الجبوري. م.م
 عماد داود عبود. م.م

College of Medicine
karim_alaraji@uobabylon.edu.iq
alshaaeli@uobabylon.edu.iq
Ejhas28@uobabylon.edu.iq
Anwarhameed@uobabylon.edu.iq
basim6mol@ uobabylon.edu.iq
ahlamkadhim@uobabylon.edu.iq
ekhlasasa@uobabylon.edu.iq
Amjedhassan78@uobabylon.edu.iq
dr.samir-sawadi@uobabylon.edu.iq
Abbas.fadhil1958@uobabylon.edu.iq
drghafil53@uobabylon.edu.iq
farahnabil@uobabylon.edu.iq
Dr.almuhammadi@uobabylon.iq
Moshtak_w@ uobabylon.edu.iq
dr.hadihadi@uobabylon.edu.iq
sw29r@uobabylon.edu.iq
ahmed_pcnl@uobabylon.edu.iq
dr.ahmedraji@uobabylon.edu.iq
ahmed_norris@uobabylon.edu.iq
arkanmuhammed@uobabylon.edu.iq
ausamaayad@uobabylon.edu.iq
drsuhaila_alshaikh@uobabylon.edu.iq
dr.asmakadhim@uobabylon.edu.iq
ameersalah47@uobabylon.edu.iq
ameer.alhumairi@uobabylon.edu.iq
ameer.alhusuny@uobabylon.edu.iq
aisartimimi@uobabylon.edu.iq
ifad_shibly@uobabylon.edu.iq
dr.ahmed.sh@uobabylon.edu.iq
adiba_alyasiri@uobabylon.edu.iq
bahirallawi@uobabylon.edu.iq
dr.barahamid@uobabylon.edu.iq
dr.barahamid@uobabylon.edu.iq

كريم االعرجي.د
علي خيرهللا.الشاعلي د
انتصار جواد حمزة المختار
انوار عبد الحميد كمال
باسم عبد العالي عبد
 احالم كاظم عبود.د
 اخالص حاتم عبد األمير.د
 امجد حسن عباس.د
 سمير سوادي حمود.د
 عباس فاضل حسون.د
 غافل صيهود حسن الشجيري.د
 فرح نبيل عباس.د
 محمد عبيد كاظم المحمداوي.د
 مشتاق عبد العظيم جواد وتوت.د
 هادي فاضل عبد المحسن مزعل.د
ابراهيم حسن نور.د
احمد تركي.د
احمد راجي خير هللا.د
احمد نورس.د
اركان مهدي.د
اسامة اياد.د
اسماء كاظم.د
اسماء كاظم كاطع.د
امير صالح.د
امير كاظم.د
امير نجاح عبود.د
ايسر حميد.د
ايفاد كريم.د
أحمد شمران.د
أديبة عبد االمير.د
باهر عالوي.د
براء حامد هادي.د
براء حامد هادي.د

bashar_sahib@uobabylon.edu.iq
gynecology-dept@uobabylon.edu.iq
jalmarzoki@uobabylon.edu.iq
Jameel_hilla@uobabylon.edu.iq
dr.jawad66@uobabylon.edu.iq
Alkilabi_hamid@uobabylon.edu.iq
drhsn240@uobabylon.edu.iq
hassanbaey@uobabylon.edu.iq
hh197600@uobabylon.edu.iq
dr.hussein98@uobabylon.edu.iq
hanantaee@uobabylon.edu.iq
haidersb@uobabylon.edu.iq
aideralkafaji@uobabylon.edu.iq
thoalfikar_bae@uobabylon.edu.iq
spmgha@uobabylon.edu.iq
mo-rabee68@uobabylon.edu.iq
faisalrehab@uobabylon.edu.iq
russulfeihan@uobabylon.edu.iq
dr.rawaaghalib74@uobabylon.edu.iq
zainab_19771961@uobabylon.edu.iq
sijalaljoborae@uobabylon.edu.iq
dr.suraejam@uobabylon.edu.iq
saad_aljubory@uobabylon.edu.iq
salamalmosawi@uobabylon.edu.iq
dr.asmakadhim@uobabylon.edu.iq
bushraaalrubaee@uobabylon.edu.iq
drsuhaila_alshaikh@uobabylon.edu.iq
shakerkar@uobabylon.edu.iq
dr.shahlaa70@uobabylon.edu.iq
sabih500@uobabylon.edu.iq
alturaihysafaa@uobabylon.edu.iq
safa_sahib@uobabylon.edu.iq
salahaljanaby@uobabylon.edu.iq
adelhassan1122@uobabylon.edu.iq
abbas.asd78@uobabylon.edu.iq
dr.abdulrazzaq@uobabylon.edu.iq
alzoidy68@uobabylon.edu.iq
adnantarish@uobabylon.edu.iq
Alajm68@uobabylon.edu.iq
a.alalgawy@uobabylon.edu.iq
aalcharrakh@uobabylon.edu.iq
profdr.alialtimimi@uobabylon.edu.iq
eemad_hassan@uobabylon.edu.iq
dr.firasmgh@uobabylon.edu.iq
kassimamir@uobabylon.edu.iq
qasim64@uobabylon.edu.iq
kadhimhasan14@uobabylon.edu.iq
dr.liqaamohammed79@uobabylon.edu.iq
dr.lamees@uobabylon.edu.iq
mrjudi_1965@uobabylon.edu.iq
dr.mohamadsabri@uobabylon.edu.iq
mohammedalsaadi@uobabylon.edu.iq
almuktar2010@uobabylon.edu.iq

بشار صاحب.د
بشرى الربيعي.د
جاسم المرزوكي.د
جميل تحسين.د
جواد كاظم جواد.د
حامد ناجي.د
حبيب صاحب نهر.د
حسن بيعي.د
حسنين احمد.د
حسين ناجي عبد هللا.د
حنان عبد الجبار عبد هللا الطائي.د
حيدر صبيح.د
حيدرعبد الرضا الخفاجي.د
ذو الفقار بيعي.د
رافد الحسيني.د
ربيع محسن.د
رحاب فيصل.د
رسل فيحان.د
رواء غالب فرهود.د
زينب وهاب رزوقي.د
سجال فاضل.د
سرى سلمان عبد المنعم.د
سعد الجبوري.د
سالم عبد االمير.د
سهى وتوت.د
سهيلة الشيخ.د
سهيلة فاضل محمدالشيخ.د
شاكر كريم كاطع.د
شهالء خزعل عبد.د
صبيح صالح مهدي.د
صفاء الطريحي.د
صفاء صاحب.د
صالح كاظم.د
عادل حسن علي الهندواي.د
عباس جعفر.د
عبد الرزاق سلمان حمزة.د
عبد اللطيف الزيدي.د
عدنان حنظل.د
 عالء جعفر محراث.د
عالء عبد الحسين.د
عالء هاني حسن الجراخ.د
علي حسن عباس التميمي.د
عماد حسن.د
فراس محمد غازي.د
قاسم امير.د
قاسم كاظم فرهود.د
كاظم جلوب.د
لقاء محمد مجيد.د
لميس عبد الرزاق.د
محمد رضا جودي.د
محمد صبري.د
محمد عبد كاظم.د
محمود المختار.د

mosaddeqha@uobabylon.edu.iq
mustafa7636@uobabylon.edu.iq
muder-h@uobabylon.edu.iq
mufeed@uobabylon.edu.iq
su_sa_2006@uobabylon.edu.iq
mohend_alshalah2@uobabylon.edu.iq
dr.muhannad2010@uobabylon.edu.iq
dr.mohanned_ali@uobabylon.edu.iq
maythemalyasiry@uobabylon.edu.iq
maythamwitwit@uobabylon.edu.iq
dr.nadia6@uobabylon.edu.iq
albayatinjm@uobabylon.edu.iq
drmelal@uobabylon.edu.iq
drnaseer63@uobabylon.edu.iq
dr.hadialmosawi@uobabylon.edu.iq
hudamhm@uobabylon.edu.iq
hudaalhassnawi@uobabylon.edu.iq
hadeefadhil@uobabylon.edu.iq
Ph-2006-76@uobabylon.edu.iq
dr.wadhah.uro@uobabylon.edu.iq
walla_alfalluji@uobabylon.edu.iq
yahyaabd2003@uobabylon.edu.iq
drzinahasan@uobabylon.iq
dr.selmanmohammed@ uobabylon.edu.iq
majidbashara@uobabylon.edu.iq

مصدق حسين.د
مصطفى الربيعي.د
مضر حسن نور.د
مفيد جليل عوض.د
مالل.د
مهند الشاله.د
مهند خضير.د
مهند علي.د
ميثم محسن مهدي الياسري.د
ميثم لفته.د
نادية مضر سليمان الحلي.د
نسرين جالل محمد فارس البياتي.د
نسرين جميعاوي.د
نصير جواد حمد المختار.د
هادي محمد علي الموسوي.د
هدى علي رسول.د
هدى هادي.د
هديل فاضل.د
هيام خالص.د
وضاح عدنان.د
والء الفلوجي.د
يحيى عبد الشهيد.د
زينا حسن صاحب
سلمان محمد سلمان
ماجدكاظم عباس بشارة

College of Law
law.ali.hadi@uobabylon.edu.iq
law.saad.khutheir@uobabylon.edu.iq
law.asraa.moh@uobabylon.edu.iq
law.ismael.saasa@uobabylon.edu.iq
law.mansor.hatem@uobabylon.edu.iq
law.ibrahem.ismael@uobabylon.edu.iq
law.eman.tariq@uobabylon.edu.iq
law.ali.hamza@uobabylon.edu.iq
law.mohammed.ismael@uobabylon.edu.iq
law.sadam.hus@uobabylon.edu.iq
law.has.ubaid@uobabylon.edu.iq
law.alaa.abdh@uobabylon.edu.iq
law.teba.jawad@uobabylon.edu.iq
law.ammar.abbas@uobabylon.edu.iq
law.khairy.d@uobabylon.edu.iq
law.salam.abd@uobabylon.edu.iq
law.firas.kareem@uobabylon.edu.iq
law.abdalrasol.a@uobabylon.edu.iq
law.wasan.qasim@uobabylon.edu.iq
law.abbas.h@uobabylon.edu.iq
law.ismael.n@uobabylon.edu.iq
law.hus.jabar@uobabylon.edu.iq
law.rafaa.k@uobabylon.edu.iq
law.luma.aamer@uobabylon.edu.iq
law.hamed.a@uobabylon.edu.iq

علي هادي حميدي
سعد خضير عباس
اسراء محمد علي سالم
اسماعيل صعصاع غيدان
منصور حاتم محسن
ابراهيم اسماعيل ابراهيم
ايمان طارق مكي
علي حمزة عسل الخفاجي
محمد اسماعيل ابراهيم
صدام حسين الفتالوي
حسون عبيد هجيج
عالء عبد الحسن كريم
طيبة جواد حمد
عمار عباس كاظم
خيري الدين كاظم عبيد
سالم عبد الزهرة عبد هللا
فراس كريم شيعان
عبد الرسول عبد الرضا
وسن قاسم غني
عباس حسين فياض
اسماعيل نعمة عبود
حسين جبار عبد
رفاه كريم كربل
لمى عامر محمود
حامد عباس

law.hayder.kadhum@uobabylon.edu.iq
law.sarmad.ammar@uobabylon.edu.iq
law.muna.abd@uobabylon.edu.iq
law.sadiq.moh@uobabylon.edu.iq
law.kahtan.ad@uobabylon.edu.iq
law.mohammed.qazi@uobabylon.edu.iq
law.wesam.moh@uobabylon.edu.iq
law.ebthal.sami@uobabylon.edu.iq
law.samah.hus@uobabylon.edu.iq
law.abbas.suhail@uobabylon.edu.iq
law.thirqam.m@uobabylon.edu.iq
law.salam.moaed@uobabylon.edu.iq
law.layla.h@uobabylon.edu.iq
law.ammar.qali@uobabylon.edu.iq
law.mohammed.ad@uobabylon.edu.iq
law.enas.maki@uobabylon.edu.iq
law.abdalmeer.j@uobabylon.edu.iq
law.nuha.k@uobabylon.edu.iq
law.ammar.ali@uobabylon.edu.iq
law.maher.m@uobabylon.edu.iq
law.habeeb.a@uobabylon.edu.iq

حيدر كاظم عبد علي
سرمد عامر عباس
منى عبد العالي موسى
صادق محمد علي
قحطان عدنان عزيز
محمد غازي ناصر
وسام مكي علوش
ابتهال سامي حسن
سماح حسين علي
عباس سهيل جيجان
ضرغام مكي نوري
سالم مويد شريف
ليلى حنتوش ناجي
عمار غالي عبد الكاظم
محمد عدنان باقر
ايناس مكي عبد
عبد االمير جفات كروان
نهى خالد عيسى
عامر علي صاحب
ماهر محسن عبود
حبيب عبيد مرزة

College of Quran Studies
qur.amir.omran@uobabylon.edu.iq
qur.fadhel.abdul@uobabylon.edu.iq
qur.hekmet.obied@uobabylon.edu.iq
qur.raheem.kareem@uobabylon.edu.iq
qur.mohammed.talib@uobabylon.edu.iq
qur.mohammed.abbas@uobabylon.edu.iq
qur.reyadh.hatif@uobabylon.edu.iq
qur.adul.abdul@uobabylon.edu.iq
qur.intisar.khalaf@uobabylon.edu.iq
qur.ahmed.kadhim@uobabylon.edu.iq
qur.yaqdan.sami@uobabylon.edu.iq
qur.mohammad.hamza@uobabylon.edu.iq
qur.jabbar.kadhim@uobabylon.edu.iq
qur.reyadh.homod@uobabylon.edu.iq
qur.kahtan.husian@uobabylon.edu.iq
qur.sukaina.azeez@uobabylon.edu.iq
qur.reyadh.raheem@uobabylon.edu.iq
qur.haider.mohammad@uobabylon.edu.iq
qur.emad.fadhul@uobabylon.edu.iq
qur.manal.khaleel@uobabylon.edu.iq
qur.ashraf.adnan@uobabylon.edu.iq
qur.eman.abdul@uobabylon.edu.iq
qur.haider.shokan@uobabylon.edu.iq
qur.ali.abd@uobabylon.edu.iq
qur.hasan.ghazi@uobabylon.edu.iq
qur.dhaher.mohsen@uobabylon.edu.iq
qur.adawya.abdul@uobabylon.edu.iq
qur.amel.abduljabbar@uobabylon.edu.iq
qur.abdul.kareem@uobabylon.edu.iq

 عامر عمران علوان.د0أ
 فاضل عبد العباس النعيمي0د0أ
 حكمت عبيد حسين0د0أ
د رحيم كريم علي0م0أ
د محمد طالب مدلول0م0أ
د محمد عباس نعمان0م0أ
د رياض هاتف عبيد0م
د عادل عبد الجبار ثامر0م
د انتصار خلف سلمان0م
د احمد كاظم عماش0م
د يقضان سامي محمد0م
د محمد حمزة إبراهيم0م
د جبار كاظم شنبارة0م
رياض حمود حاتم0م
قحطان حسين طاهر0م
 سكينة عزيز عباس. د
م رياض رحيم ثعبان0م
م حيدر محمد هناء0م
م عماد فاضل عبد محسن0م
م منال خليل سلمان0م
م اشرف عدنان حسن0م
م ايمان عبد الحسين علي0م
م حيدر شوكان سعيد0م
 د علي عبد الفتاح الحسناوي.  م. أ
 حسن غازي عكروك0د0م0أ
د ظاهر محسن كاظم0م0أ
د عدويه عبد الجبار الشرع0م0أ
د امل عبد الجبار الشرع0م0أ
د عبد الكريم حسين عبد0م0أ

qur.shaimaa.ali@uobabylon.edu.iq
qur.issa.selman@uobabylon.edu.iq
qur.muthana.abdul@uobabylon.edu.iq
qur.haitham.khudair@uobabylon.edu.iq
qur.nazar.abdul@uobabylon.edu.iq
qur.hassan.obied@uobabylon.edu.iq
qur.mahdi.abdul@uobabylon.edu.iq
qur.ahmed.husain@uobabylon.edu.iq
qur.iqbal.wafi@uobabylon.edu.iq
qur.abdul.hameed@uobabylon.edu.iq
qur.ali.hassoni@uobabylon.edu.iq
qur.hasanain.hasan@uobabylon.edu.iq
qur.hamed.bader@uobabylon.edu.iq
qur.husain.ali@uobabylon.edu.iq

د شيماء علي خميس.م.أ
د عيسى سلمان درويش0م
د مثنى عبد الرسول مغير0م
د هيثم خضير عباس0م
د نزار عبد اللطيف صبر0م
د حسن عبيد محيسن0م
مهدي عبد األمير مفتن0م
 احمد حسين حسن0م
 اقبال وافي نجم0م
م عبد الحميد قحطان عبود0م
م علي حسوني شالكه0م
م حسنين حسن شهيد0م
م حامد بدر عبد الحسين0م
م حسين علي هادي0م

