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   عبد األمير محسن حسين   :الـمشــــرف العــــام

 
            وانـديـالكـاظـم واد ـج   :رئيس هيئة التحرير

 

 

    :التنفيذية هيئة التحرير

 

 وــبـــجوه ـيـلـصب ــيــنج ريـاصـنـالسليمان  ةـامـأس

 راويــــالرشيد ال ــــمــج راحـــجـالـــد حـمـيام ـــسـب

 نديـن حمـياسر محمد حس دانــــمـــدر حـــد بــــرقــف

 علي عبد الكاظم السلطـاني صــبــاح مــوسـى فــاضـل

 أحـمــد سـمـيـر الـنـعـيـمي محـمـد حـسـن الـمــوسـوي

  سـعـــد بــــداي نـــشــتـــر

  

 

 

     

      :السكرتارية
 المختار رافع محمد عليلينا              

 

 



 

 

 هيئة التحرير االستشارية

 

 
 

 امجد نيازي   

 أنعم الصالحي 

 أسامة نهاد رفعت 

 أميرة شبر 

 أياد الرمضاني 

 أياد علي البير 

 ثامر أحمد حمدان 

 حسام حسون علي  

 حكمت جميل 

 خالد عبد هللا 

 خليفة الشرقي 

 الحديثي راجي 

 رافع محمد خليل الراوي 

 رياض محمد صالح 
 سعاد الونداوي 
 سعد هاشم الوتري 
 سرمد خونده 

 سرمد عبد الوهاب الفهد 

 سمير حسن عبود 

 يحيى األعرجي زكريا 

 زياد شفيق الراوي 

 زياد عبد الجبار زيدان  

 زيدان الحركاني 

 صائب الكيالني 

 صباح صادق  

 صباح ميخائيل يعقوب 

 صديق الخشاب 

 صفاء العبيدي 

 طارق هليل العاني 

 طالب خير هللا  

 طاهر قاسم الدباغ  

 عاصم محمد الجلبي  

 عبد الباقي رؤوف الخطيب  

 الراويعبد الغني   

 عبد المطلب عبد الكريم   

 عبد المناف الجادري   

  عدنان األعرجي  

 عدي عبد المنعم  

 عصام الجنابي  

 علي عبد الحسن  

 علي محمد جواد  

 عمر اليعقوبي  

 عمران سكر حبيب   

 قحطان جاسم شبيب  

 ماجد سليمان  

 محمد االشيقر  

 محمد رشيد العبودي  

 مزاحم قاسم الخياط   

 مظفر زبير القاسم  

 مساعد البدري  

 مكرم مكي الواعظ  

 نبيل سلمان مراد  

 ندى العلوان  

 ندى الورد  

 نجلة ابراهيم ايوب  

 نجم الدين الروزنامجي  

 نزار باقر الحسني  

 هيثم طه مكي  

 وائل محمد الشهابي  

 وليد جاسم السعدي  

   
 



 رــــديـــقــر وتــــكـــش
 

إىل األساتذة األفاضل الذين دعموا اجمللة خبرباهتم يف تقييم البحوث  اجمللة الطبية العراقيةمن هيئة حترير 

 م. 2020والستون لسنة  سادساملنشورة يف اجمللد ال
 

 رـيرـحـرئيس الت
 

 اشراق العباسي

 اكمام مهدي
 باسل عويد

 ثروت ادريس
 جمال الراوي
 جواد الديوان
 حيدر الشماع

 سعد داخل
 صباح عبد العزيز

 صباح نوري
 االمير محسن عبد

 عفراء محجوب نفل
 علي باقر

 علي محمد جواد

 غيداء عبد النافع
 فراس العبيدي

 لميس عبد علي
 محمد حنون

 محمد معروف
 مها البياتي

 مهدي جاسم موسى
 نبراس الحمداني 

 نجلة ابراهيم محمد سعيد 
 نريمان فهمي
 هالة سامح 
 وليد العبيدي

 



 ث 

 


