
 

 رۆژی یەکەمی کۆنفراس

 
 

  هەژمارکردنی خالەکانی دووەمین کۆنفراسی نێودەولەتی بەشی مێژوو کۆلێژی ئاداب

    
   

sakar.almudaris@gmail.com ئاداب سةالحةدين ساكار بهاءالدين المدرس  

ismael.khithir@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين اسماعيل محمد خضر  

 hoshmand.othman@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين عثمان هؤشمةند باثير

 tara.khdir@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين تارا محمد خضر

 nahro.muhammad@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين نهرؤ اسماعيل محمد 

 sakar.habib@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين ساكار محمد صديق 

yousif.dzaye@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين يوسف معروف دزةيي  

    ئاداب سةالحةدين ئةظين احمد قادر

 najmaddin.ismael@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين نجم الدين عبدهللا اسماعيل

yadgar.khdir@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين يادطار خدر رشيد  

    ئاداب سةالحةدين فائزة محمد عزت

 dilzar.sadiq@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين دلزار صالح صادق

cheman.omer1@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين ضيمةن عبدهللا عمر  

 nashmil.abdullah@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين نشميل صابر عبدهللا

 taban.perbal@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين تابان صباح ثيربال 

ameer.muhamad@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين محمد مسطوئةمير   

    ئاداب سةالحةدين حميدعثمان  احمد 

hurea.abdurazaq@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين حورية صابر عبدالرزاق   

 kawther.hussein@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين اسماعيل حسينكوثر 

 nisteman.mohammad@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين نيشتمان بشير محمد 

zainab.barzan@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين زينب نورالدين  

shler.salih1@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين شلير نوري صالح  

shelan.khidhr@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين خضرشيالن ياسين   

    ئاداب سةالحةدين طلعت عبدالرزاقايمان 

 muhsin.muhammad@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين محسن مامل محمد

 karzan.wsw@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين كارزان سيامند وسو

 ismael.ismael@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين اسماعيل عبدهللا اسماعيل

 snur.sediq@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين سنور صباح صديق

 shahla.abdulla@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين شهال برهان عبدهللا

    ئاداب سةالحةدين نرمين علي حمدامين 
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 saadi.haruti@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين سعدي عثمان

 rabeah.shikhmohamad@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين رابعة فتاح شيخ محمد

 arazu.hasn@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين ئارةزوو يوسف حسن

lanja.obaid@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين طلعت عبيد لةنجة  

 musa.khidir@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين خضرموسى محمد 

 dilshad.abdulrahman@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين دلشاد محمود عبدالرحمان 

    ئاداب سةالحةدين كامران علي فتح هللا

 jawameer.rashid@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين جوامير محمد رشيد

    ئاداب سةالحةدين ئاكؤ بورهان محمد

 ahmed.mirzaagha@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين احمد ميرزا  ميرزا

    ئاداب سةالحةدين مهدى محمد قادر

 hakeem.mambakr@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين حكيم أحمد مام بكر

    ئاداب سةالحةدين نيشتمان بشير محمد

    ئاداب سةالحةدين عثمان أحمد محمد علي

 umaid.jawzali@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين ئوميد ابراهيم جؤزةلي

 azad.salih2@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين ئازاد عوبيَد صالَح

 pherset.rosbeiani@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين فرسةت زبير 

 dlir.ismail@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين دليَر فرحان إسماعيل 

 trifa.barzangy@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين د  عثمان تريفة احم

 kamaran.haji@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين كامةران محمد حاجى 

 shwan.taha@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين  شوان محمد امين طه

 kamaran.fathullah@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين كامةران عةلى فتح اللة

 mustafa.karem@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين مصطفى محمد كريم

 burhan.othman@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين بورهان حاتم عثمان

 srwa.esmaeel@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين سروة قادر إسماعيل

 hawraz.majid@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين هةوراز جوهر مجيد

    ئاداب سةالحةدين هؤشةنط صالح محمد شريف

 fatah.khdir@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين فتاح بهرام خضر

    ئاداب سةالحةدين هؤطر حسن ثيرداود

izaddin.rasoul@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين عزالدين عبدالصمد  

    ئاداب سةالحةدين شيماء غازي أسعد

    ئاداب سةالحةدين سلوى توفيق محمد

    ئاداب سةالحةدين دلشاد عزيز مارف

    ئاداب سةالحةدين هاوكار أحمد عبدالرحمان 

maha.bakir@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين مها حسن بكر  

    ئاداب سةالحةدين عبدالحميد علي سعيد

 ali.hussin@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين علي عادل حسين

    ئاداب سةالحةدين صادق حمة غريب 

 aras.khider@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين خضر ئاراس اسماعيل

 zana.perdaed@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين زانا احمد ثيرداواد

 hazhar.nuri@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين هةذار خورشيد نورى

 qaraman.rahman@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين قارةمان حيدر رحمان

 kalthuma.abdulwahid@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين كلثومة جميل عبدالواحد

  air.kamil@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين ئارى خليل كامل

mailto:lanja.obaid@su.edu.krd
mailto:izaddin.rasoul@su.edu.krd
mailto:maha.bakir@su.edu.krd
mailto:ali.hussin@su.edu.krd
mailto:aras.khider@su.edu.krd
mailto:zana.perdaed@su.edu.krd
mailto:hazhar.nuri@su.edu.krd
mailto:qaraman.rahman@su.edu.krd
mailto:kalthuma.abdulwahid@su.edu.krd
mailto:air.kamil@su.edu.krd


 naman.ibrahim@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين نعمان جمعة ابراهيم

 aziz.aziz@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين عزيز زيبارى

    ئاداب سةالحةدين خليل علي مراد

 nimat.haji@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين نعمت شهاب حاجي

 wria.muhamad@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين وريا روستم محمد

 dlzar.sadiq@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين دلزار صالح صادق

 omar.azeez@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين عمر ابراهيم عزيز

 nadia.saeed@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين نادية طلعت سعيد

shvan.ismail@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين شظان اسماعيل احمد  

    ئاداب سةالحةدين فارس قادر فقى

    ئاداب سةالحةدين جوان احمد اسماعيل

    ئاداب سةالحةدين احمد قادرئةظين 

    ئاداب سةالحةدين رواء انور عزيز

 abdullah.qader@su.edu.krd ئاداب سةالحةدين عبدهللا خورشيد قادر

 tara.shaker@su.edu.krd زمان سةالحةدين تارا فرهاد شاكر

    زمان  سةالحةدين طوليزار كاكل عزيز

 treefa.ahmad@su.edu.krd زمان سةالحةدين تريفة محسن احمد  

 deldar.hamadameen@su.edu.krd زمان سةالحةدين دلدار غفور حمدأمين

    زمان سةالحةدين ئاكار نورى اسماعيل

    زمان سةالحةدين خوناو احمد خضر

 munera.nouraddin@su.edu.krd زمان سةالحةدين منيرة نورالدين

 suzan.shamsaldin@su.edu.krd زمان سةالحةدين سوزان كمال شمس الدين

 saman.hassan@su.edu.krd زمان سةالحةدين سامان صالح حسن 

 tavga.muhammad@su.edu.krd زمان سةالحةدين تاظطة جاسم محمد

    زمان سةالحةدين حمد طاهرثريخان م

    زمان سةالحةدين ذوان احمد ادهم

widad.shakir@su.edu.krd زمان  سةالحةدين صابر شاكروداد   

    زمان سةالحةدين شكرية ابراهيم سليمان

 shawnm.husein@su.edu.krd زمان سةالحةدين شونم تحسين حسين

 aryan.ahmed@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين ئاريان سعاد أحمد

 arian.abdullah@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين ئاريان مصطفى عبدهللا

    كشتوكال سةالحةدين لةنجة اسعد اسماعيل

 kazhin.rajab@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين كاذين سةرباز رجب

parwe.kareem@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين ثروين محمد كريم  

    كشتوكال سةالحةدين ظيان  دلير علي 

 shabaq.hawezy@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين شةبةق محمد نافع 

 shayma.muhamed@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين شيما فتح هللا محمد

 shawnm.salih@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين شةونم جبار صالح

 sumaya.abdullah@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين سمية احمد عبدهللا

 bayan.aziz@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين بيان روكان عزيز

  evan.ilia@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين بطرس الياايظان 

 mahmood.saleem@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين محمود فاضل سليم

    كشتوكال سةالحةدين خالد اسماعيل عزيز

    كشتوكال سةالحةدين ثةيمان علي كريم

mailto:naman.ibrahim@su.edu.krd
mailto:aziz.aziz@su.edu.krd
mailto:nimat.haji@su.edu.krd
mailto:wria.muhamad@su.edu.krd
mailto:dlzar.sadiq@su.edu.krd
mailto:omar.azeez@su.edu.krd
mailto:nadia.saeed@su.edu.krd
mailto:shvan.ismail@su.edu.krd
mailto:abdullah.qader@su.edu.krd
mailto:tara.shaker@su.edu.krd
mailto:treefa.ahmad@su.edu.krd
mailto:deldar.hamadameen@su.edu.krd
mailto:munera.nouraddin@su.edu.krd
mailto:suzan.shamsaldin@su.edu.krd
mailto:saman.hassan@su.edu.krd
mailto:tavga.muhammad@su.edu.krd
mailto:widad.shakir@su.edu.krd
mailto:shawnm.husein@su.edu.krd
mailto:aryan.ahmed@su.edu.krd
mailto:arian.abdullah@su.edu.krd
mailto:kazhin.rajab@su.edu.krd
mailto:parwe.kareem@su.edu.krd
mailto:shabaq.hawezy@su.edu.krd
mailto:shayma.muhamed@su.edu.krd
mailto:shawnm.salih@su.edu.krd
mailto:sumaya.abdullah@su.edu.krd
mailto:bayan.aziz@su.edu.krd
mailto:evan.ilia@su.edu.krd
mailto:mahmood.saleem@su.edu.krd


 narin.wally@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين ناارين محمد أمين

 shno.mohamad@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين شنؤ سالم محمد 

 hanan.khalil@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين خليل فاضلحنان 

 hoshmand.ibrahim@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين هؤشمةند رفيق ابراهيم

 firas.yuonus@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين ضياء يونسفراس 

  dina.ali@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين دينا سعاد علي

 khanzad.jarjees@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين خضر جرجيسخانزاد 

 layla.salem@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين ليلى نامق سالم

 nabeel.mawlood@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين نبيل عبدالقادر مولود

 iqbal.dhahir@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين مراد ظاهراايقبال 

 srwa.khalil@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين سروة مسعود خليل

 yousif.noori@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين يوسف محمد صالح

 shiraz.abdullah@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين شيراز عبدالخالق عبدهللا

 hozan.hamamurad@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين هؤزان قادر حمة موراد

 zhian.salim@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين ذيان كريم سليم 

 khalid.ahmed@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين خالد محمود احمد

 ramadan.muhamad@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين رمضان يوسف محمد

 raad.salih@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين رعد حسين صالح

 abdullah.qader@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين عبدهللا خورشيد قادر

 .sawsan.saed@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين سوسن محمد سعيد

    كشتوكال سةالحةدين ضياء جرجيس يعقوب

dilzar.mawlud@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين دلزار حمة مولود  

    كشتوكال سةالحةدين كمال الدين محمد فاتح

    كشتوكال سةالحةدين شذى حسين احمد

    كشتوكال سةالحةدين ازاد حسن صالح

    كشتوكال سةالحةدين سازان ممتاز حيدري 

 rahela.qadir@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين سيامند قادررةهيَلة 

    كشتوكال سةالحةدين نضال ياس يغقوب

 naz.rasheed@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين ناز شوان رشيد

nawroz.bawaji@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين نوروز عمر محمد  

 azad.yonis@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين ازاد حسن يونس

shilan.mirsar@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين شيالن عبدالرحمان  

 payamn.ali@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين حسين ثةيمان 

 nabil.rasol@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين نبيل حسين رسول

 shireen.mohamed@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين شيرين ظاهر محمد

 sahand.khthir@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين سهند كمال خضر

 haifa.yaseen@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين هيفاء صديق ياسين

 talhat.hassan@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين طلعت اسماعيل حسن 

rekawt.ismaeil@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين لرإيكةوت اسماعي  

 bayan.abdulkareem@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين بيان زكي عبدالكريم

alaa.mustafa@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين آالء عبدالمجيد مصطفى  

 kazhal.muhammad@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين كمال محمدةذال ك

dilger.magded@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين مغديد خضردلطير   
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 kazhal.othman@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين كةذال عبدالقادر عثمان 

 jwan.hashim@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين جوان جودت هاشم

bnar.sulaiman@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين بنار فؤاد سليمان  

    كشتوكال سةالحةدين سردار ياسين طه

masud.shakip@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين مسعود خليل  شكيب  

 nawa.rashid@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين نةوا نورس رشيد

 sazar.noradden@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين سازا رسامي نورالدين

 tara.ismail@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين تارا نامق اسماعيل

 sirwan.abdullah@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين سيروان احمد عبدهللا

 dlpak.yaba@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين دلثاك خضر يابة

    كشتوكال سةالحةدين ساوين مناف عزالدين

 khanda.khider@su.edu.krd7 كشتوكال سةالحةدين خةندة عمر خضر

    كشتوكال سةالحةدين بيالن قادر

 zeen.tahsin@su.edu.krd كشتوكال سةالحةدين زين تحسين عيسى

    ئابوورىكارطيرى و  سةالحةدين شهلة عبدالواحد

 salwa.kareem@su.edu.krd كارطيرى و ئابوورى سةالحةدين سلوى بايز كريم

 barzan khuter@su.edu.krd كارطيرى و ئابوورى سةالحةدين بارزان علي 

bikhal.sedeeq@su.edu.krd كارطيرى و ئابوورى سةالحةدين بيخال صمد صديق  

 parekhan.omer@su.edu.krd كارطيرى و ئابوورى سةالحةدين سامية خالد حسن

    كارطيرى و ئابوورى سةالحةدين عبدهللا عمر ثريخان

    كارطيرى و ئابوورى سةالحةدين بدالرحيمطولدران ع

 kurdistan.mawloud@su.edu.krd كارطيرى و ئابوورى سةالحةدين كوردستان ابراهيم

    كارطيرى و ئابوورى سةالحةدين نظيرة صديق كريم

 bafreen.kareem@su.edu.krd كارطيرى و ئابوورى سةالحةدين بةفرين صابر كريم

saeed.ibrahim@su.edu.krd كارطيرى و ئابوورى سةالحةدين سعيد عمر ابراهيم  

    كارطيرى و ئابوورى سةالحةدين نةخشين جمال محمد

 waria.othman@su.edu.krd كارطيرى و ئابوورى سةالحةدين عثمانوريا محمد 

 sara.neama@su.edu.krd كارطيرى و ئابوورى سةالحةدين سارا صفاء نعمة

 Sabah.mohammed@su.edu.krd ئابوورىكارطيرى و  سةالحةدين صباح صابر محمد

 sazan.maulud@su.edu.krd ثةروةردة  سةالحةدين سازان فادر مولود

 banaz.sdiq@su.edu.krd ثةروةردة  سةالحةدين بةناز صديق عبدهللا

 kazhal.suleman@su.edu.krd ثةروةردة  سةالحةدين كةذال محمد سليمان

  luay.ali@su.edu.krd ثةروةردة  سةالحةدين لؤي عبدالقادر

    ثةروةردة  سةالحةدين سوسن محمد عبدهللا

 khabat.ali@su.edu.krd ثةروةردة  سةالحةدين خةبات انور علي

 khadija.mustafa@su.edu.krd ثةروةردة  سةالحةدين خديجة خليل مصطفى

 nahlah.mohammed@su.edu.krd ثةروةردة  سةالحةدين نهلة قادر محمد

 omar.ahmed@su.edu.krd ثةروةردة  سةالحةدين عمر حمة احمد

sazan.qader@su.edu.krd ثةروةردة  سةالحةدين سازان قادر مولود  

    ثةروةردة  سةالحةدين حسين علي ولي

    ثةروةردة  سةالحةدين كلثوم عساف مولود

 osman.hamdamin@su.edu.krd ث.بنةرةتي سةالحةدين عثمان عبدهللا حمة امين

 saman.abdulla@su.edu.krd ث.بنةرةتي سةالحةدين سامان احمد عبدهللا
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    ث.بنةرةتي سةالحةدين بختيار سعيد محمود

 halliz.ualle@su.edu.krd ث.بنةرةتي سةالحةدين هلز عنتر ولي

 faraydoon.abdullah@su.edu.krd ث.بنةرةتي سةالحةدين فريدون عبدالرحيم عبدهللا

jwan.mustafa@su.edu.krd ث.بنةرةتي سةالحةدين جوان احمد مصطفى  

 sanger.othman@su.edu.krd ياسا سةالحةدين عثمان محمد ةنطةرس

 imad.ismael@su.edu.krd ياسا سةالحةدين عماد فتاح

 amera.abdulkadir@su.edu.krd  ياسا سةالحةدين اميرة علي عبدالقادر

 sarkawt.omand@su.edu.krd ياسا سةالحةدين نعمة كمال علي

 sakar.abdullah@su.edu.krd ياسا سةالحةدين سةركةوت سليمان 

    ياسا سةالحةدين ساكار محمدعبدهللا

  safaa.ali@su.edu.krd ز,سياسيةكان سةالحةدين صفاء محمد نورى

junaw.jameel@su.edu.krd ز,سياسيةكان سةالحةدين جونا جميل  

 najeeba.ahmed@su.edu.krd ز,سياسيةكان سةالحةدين نجيبة ابراهيم أحمد

 alla.mohammad@su.edu.krd ز,سياسيةكان سةالحةدين ئاال رفيق محمد

dayree.khalil@su.edu.krd ياسا سةالحةدين ديارى مسعود خليل  

 food.abdullah@su.edu.krd زانست سةالحةدين فؤاد عثمان عبدهللا

    زانست سةالحةدين مصلح صابر حمة رةش

 sawer.mawlood@su.edu.krd زانست سةالحةدين سةور ابراهيم  مولود

 zhin.abdulrahman@su.edu.krd زانست سةالحةدين صائب عبدالرحمان ذين

 shelan.khidhr@su.edu.krd زانست سةالحةدين شيالن مصطفى خضر

dana.mustafa@su.edu.krd زانست سةالحةدين دانا فائق هوشيار  

    زانست سةالحةدين عبدالغني عمر اسماعيل

 awaz.rasul@su.edu.krd زانست سةالحةدين اواز كريم

 shawnm.alsaidahmad@su.edu.krd زانست سةالحةدين شونم قرني عثمان

 suzan.ismail@su.edu.krd ئةندازيارى سةالحةدين سوزان طاهر اسماعيل

    ز.ئيسالميةكان سةالحةدين سلوى بكر حسين

 hawzhen.mahmood@su.edu.krd ز.ئيسالميةكان سةالحةدين محمد محموداوذين ه

 ramadan.rahman@su.edu.krd ز.ئيسالميةكان سةالحةدين رمضان صالح رحمان

    ز.ئيسالميةكان سةالحةدين كابان عبدالكريم شيخ علي

    ز.ئيسالميةكان سةالحةدين فائز ابوبكر قادر

    ز.ئيسالميةكان سةالحةدين ياسينكمال صادق 

    ز.ئيسالميةكان سةالحةدين زياد اسماعيل خؤراني

    ز.ئيسالميةكان سةالحةدين كامران اسماعيل صالح

    كارطيَرى  ثؤلؤتةكنيك خانزاد صباح محي الدين

 nigar.muhammed@su.edu.krd ياسا سةالحةدين فاضل محمد نيطار

    ث.بنةرةتي سةالحةدين عبدهللا احمد ثةيمان

 talib.muhammed@su.edu.krd ياسا سةالحةدين طالب عبدالعزيز محمد

    ز.سياسيةكان سةالحةدين هاذة كؤسرةت مجيد

    ئاداب ز.سؤران عثمان مصطفىثروين 

 badrkhan.omer@epu.edu.iq كارطيرى ثؤلؤتةكنيك بدرخان عبدهللا عمر

 halwest2002@yahoo.com  دهؤك زرار صديق

 nahdaalasdi@yahoo.com  الجامعة المستنصرية ناهدة حسين

 jawadali14@hotmail.com ياسا كؤية جواد فقى علي
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 شوان محمدامين طه د.                                                                                       

     كۆلێژ دڵنيايی جۆری بهرپرسی                                                                                     

   matbash  غازى عنتاب محمد اكباش

    التربية االسالمية الجامعة المستنصرية محمد حسن سهيل
عامر حميد محمود 

    التربية االسالمية الجامعة المستنصرية السامرائى

 shaida.karim@su.edu.krd ث.مخمور سةالحةدين شةيدا خضر كريم

 سةالحةدين توانا محمد علي 
ب.جةستةى و زانستة 

 twana.ali@su.edu.krd وةرزشيةكان

 اإلنسانية و االجتماعيةالعلوم  كؤية ناهدة عبدالغني محمد 
naheda 
muhammed@koyauniversity.org 

    االداب بغداد جنان علي

 mujahidbahjat@hotmail.com التراث ماليزيا مجاهد مصطفى 

 gbomkamis@yahoo.com االداب تكريت خميس غربي حسين

     رؤذنامةنوس مومتاز حيدرى 
مضان رةوشةن ر

    ئاداب سةالحةدين عبدالرحمان

    ئاداب سةالحةدين غازى احمد يظان 

    ئاداب سةالحةدين علي يابةضيمةن 

     خانةنشين كمال غةمبار

       كنعان رشاد مفتي

    ياسا سةالحةدين سؤلين محمد

     ثةرلةمانتار نةوزاد علي 

    ئاداب سةالحةدين نةبةز جالل
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