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 الشهادة االختصاص الجنس  االسم الرباعً واللقب  الرقم 
اللقب 
 العلمً

 الدولةالمانحة

 تارٌخ الوالدة 

 الٌوم 
 

 الشهر 
  السنة 

 1975 2 17 العراق مدرس ماجستٌر فنون تشكٌلٌه ذكر اباذر عماد محمد صادق محمد صالح البغدادي 1

 1951 12 17 العراق استاذ مساعد دكتوراه فنون تشكٌلٌه ذكر ابراهٌم عبدالرزاق رحٌم مهدي الجبوري 2

 1969 4 20 العراق مدرس مساعد ماجستٌر سٌنمائٌه وتلفزٌونٌه ذكر احسان حسن حسٌن علوان العجٌلً 3

 1970 2 4 العراق مدرس ماجستٌر فنون موسٌقٌه ذكر احسان شاكر محسن جاسم زلزله 4

 1955 10 15 العراق استاذ مساعد دكتوراه تربٌة فنٌه انثى احالم مجٌد سلمان عبد الزبٌدي 5

 1978 9 25 العراق مدرس مساعد ماجستٌر فنون تشكٌلٌه ذكر احمد جعفر حسٌن رشٌد الشمري 6

 1975 1 22 العراق مدرس مساعد ماجستٌر فنون تشكٌلٌه ذكر احمد جمعه  زبون علً البهادلً 7

 1969 12 27 العراق مدرس  ماجستٌر فنون موسٌقٌه ذكر احمد جهاد خلف حسون البدر 8

 1970 4 6 العراق مدرس ماجستٌر فنون تشكٌلٌه ذكر احمد شمس عطٌه خلف الجبوري 9

 1974 9 14 العراق مدرس دكتوراه سٌنمائٌه وتلفزٌونٌه ذكر احمد عبدالعال حسٌن علً السودانً 10

 ذكر احمد مزهر داخل علٌوي 11
الخط العربً 

 والزخرفه
 1979 6 5 العراق مدرس مساعد ماجستٌر

 1962 6 4 العراق استاذ مساعد دكتوراه فنون تشكٌلٌه ذكر احمد هاشم عبدالكرٌم عبدالرزاق الهنداوي 12

 1967 3 9 العراق مدرس ماجستٌر فنون تشكٌلٌه انثى اخالص ٌاس خضٌر حمودي البدري 13

 1958 2 26 العراق مدرس دكتوراه تصمٌم ذكر ادوار عزٌز الٌاس دٌوب االشقر 14

 1966 12 13 العراق مدرس مساعد ماجستٌر فنون تشكٌلٌه انثى ازهار محمد علً محمد عبود الجبوري 15

 1946 9 18 انكلترا مدرس  ماجستٌر تربٌه ذكر ازهر جواد حسٌن ابراهٌم الحسناوي 16



 1972 3 19 العراق مدرس  ماجستٌر فنون تشكٌلٌه ذكر اسعد ٌوسف صغٌر حبٌب السعدي 17

 1964 6 19 العراق مدرس دكتوراه لغات انثى اسماء سري محمود سلمان المدرس 18

 1976 2 5 العراق مدرس مساعد ماجستٌر تصمٌم انثى اسٌل عبدالسالم عبدالرحمن عٌاش العٌاش 19

 1974 3 23 العراق مدرس دكتوراه فنون مسرحٌه انثى اسٌل لٌث احمد علً العزاوي 20

 1969 10 12 العراق مدرس مساعد ماجستٌر تصمٌم ذكر اكرم جرجٌس نعمه طعٌمه الطالب 21

 1967 10 4 العراق مدرس ماجستٌر فنون تشكٌلٌه انثى الهام صبحً عبد حسٌن البٌاتً 22

 ذكر امٌن عبدالزهره ٌاسٌن اسماعٌل النوري 23
الخط العربً 

 والزخرفه
 1975 3 22 العراق مدرس ماجستٌر

 1960 3 14 العراق استاذ دكتوراه اعالم انثى انتصار رسمً موسى حسٌن الكاظمً 24

 1964 4 1 العراق استاذ مساعد دكتوراه فنون تشكٌلٌه انثى انغام سعدون طه ضٌف العذاري 25

 1953 7 1 العراق مدرس دكتوراه فنون تشكٌلٌه ذكر انور عبدالرحمن بكر احمد الجبوري 26

 1978 11 18 العراق مدرس مساعد ماجستٌر تصمٌم ذكر اٌفان عبدالكرٌم محمود حمود الزعٌر 27

 1962 7 2 العراق مدرس دكتوراه سٌنمائٌه وتلفزٌونٌه انثى اٌمان حمادي عبداالمٌر محمد االسدي 28

 1960 4 21 العراق مدرس مساعد ماجستٌر تصمٌم انثى اٌمان طه ٌاسٌن رزوقً الحمد 29

 1974 3 24 العراق مدرس ماجستٌر فنون تشكٌلٌه ذكر اٌهاب احمد عبدالرضا عبدهللا االسدي 30

 1975 6 12 العراق مدرس مساعد ماجستٌر فنون تشكٌلٌه ذكر اٌهاب عباس وناس عبود اللٌثاوي 31

 1975 2 28 العراق مدرس مساعد ماجستٌر سٌنمائٌه وتلفزٌونٌه ذكر اٌهاب ٌاسٌن طه عبدهللا الجنابً 32

 1963 10 8 العراق مدرس ماجستٌر فنون تشكٌلٌه ذكر _باسم عالوي كاظم سلمان  33

 1966 5 15 العراق استاذ مساعد دكتوراه تصمٌم ذكر باسم قاسم جواد عبدالكرٌم الغبان 34

 1971 11 29 العراق استاذ مساعد دكتوراه تربٌة رٌاضٌه انثى بان محمد خلف العبد الجبوري 35

 1965 11 20 العراق استاذ مساعد دكتوراه تصمٌم انثى _بدرٌا محمد حسن فرج موسى  36

 ذكر براء صالح عبدالقادر محمد الجبوري 37
الخط العربً 

 والزخرفه
 1967 10 13 العراق مدرس ماجستٌر

 1971 9 14 العراق مدرس ماجستٌر سٌنمائٌه وتلفزٌونٌه ذكر براق انس احمد زكً المدرس 38

 1954 7 1 العراق استاذ دكتوراه فنون تشكٌلٌه ذكر بالسم محمد جاسم عمران جسام 39

 1970 3 16 العراق مدرس مساعد ماجستٌر تربٌة فنٌه انثى تغرٌد عبدالهادي عبداالمٌر جودي النجار 40



 1958 7 1 العراق مدرس مساعد ماجستٌر سٌنمائٌه وتلفزٌونٌه ذكر ثامر جعفر احمد عبدالحسٌن الحسون 41

 1974 9 8 العراق مدرس دكتوراه فنون مسرحٌة ذكر ثائر بهاء كاظم موسى الكٌم 42

 1962 2 27 العراق مدرس دكتوراه سٌنمائٌه وتلفزٌونٌه ذكر _ثائر علً جبرهللا تقً  43

 1962 1 1 العراق مدرس ماجستٌر تصمٌم ذكر جاسم احمد زٌدان حسن الربٌعً 44

 1972 2 10 العراق مدرس مساعد ماجستٌر تصمٌم ذكر جاسم خزعل بهٌل ٌونس العقٌلً 45

 1962 3 2 العراق مدرس دكتوراه فنون مسرحٌه ذكر جاسم كاظم عبد فرٌح العقابً 46

 1967 7 12 العراق استاذ مساعد دكتوراه فنون مسرحٌه ذكر جبار خماط حسن شكر سلٌم 47

 1955 7 1 العراق استاذ دكتوراه فلسفه فنون تشكٌلٌه ذكر جبار محمود حسٌن علً العبٌدي 48

 1950 7 1 المملكة المتحدة مدرس مساعد ماجستٌر حاسبات ذكر الظاهر_ جمال ظاهر حمد  49

 1971 7 1 العراق مدرس مساعد ماجستٌر تصمٌم ذكر _جمٌل عبد رماح عبد  50

 1965 7 1 العراق استاذ مساعد دكتوراه فنون تشكٌلٌه ذكر جواد عبدالكاظم فرحان شراد الزٌدي 51

 1965 7 1 العراق مدرس مساعد ماجستٌر تصمٌم ذكر حارث اسعد عبدالرزاق جعفر السعٌدي 52

 1978 3 29 العراق مدرس دكتوراه فنون مسرحٌه ذكر حارث حمزة عبدالٌمه محمد الخفاجً 53

 1949 7 1 اسبانٌا مدرس دكتوراه فنون تشكٌلٌه ذكر حسام عبدالستار احمد دروٌش العزاوي 54

 1951 7 1 العراق استاذ ماجستٌر فنون تشكٌلٌه ذكر حسام عبدالمحسن عبود راضً الحسنً 55

 ذكر حسٌن علً جرموط العبٌدي 56
الخط العربً 

 والزخرفه
 1956 7 1 العراق مدرس مساعد ماجستٌر

 1951 11 1 العراق استاذ مساعد phdدكتوراه  فنون مسرحٌه ذكر حسٌن علً كاظم صالح الشمري 57

 1960 6 12 العراق استاذ دكتوراه فنون مسرحٌه ذكر حسٌن علً هارف مربط البدري 58

       العراق مدرس دكتوراه تصمٌم ذكر حكمت رشٌد فخري محمد خلف العزاوي 59

 1963 4 7 العراق مدرس دكتوراه سٌنمائٌه وتلفزٌونٌه ذكر حكمت مطشر مجٌد جبر البٌضان 60

 1966 12 22 العراق مدرس دكتوراه فنون تشكٌلٌه ذكر حمٌد نفل مهدي عبود المنهالوي 61

 1961 1 15 العراق استاذ مساعد ماجستٌر فنون تشكٌلٌه ذكر حٌدر خالد فرمان حسن الجدوع 62

 1975 5 7 العراق مدرس مساعد ماجستٌر فنون تشكٌلٌه ذكر حٌدر عبدالصاحب جاسم محمد السٌد محمد 63

 1966 9 28 العراق مدرس ماجستٌر فنون مسرحٌه ذكر خالد احمد مصطفى مصطفى العبد 64



 1965 6 25 العراق مدرس ماجستٌر فنون تشكٌلٌه انثى خدٌجه ناجً عاجل عجه القرٌشً 65

 1945 7 1 العراق استاذ دكتوراه تصمٌم ذكر خلٌل ابراهٌم حسن رشدي الواسطً 66

 1952 7 1 العراق مدرس ماجستٌر تربٌة رٌاضٌه ذكر خلٌل اسماعٌل عباس محمود النجم 67

 1951     هنكارٌا مدرس دكتوراه فنون مسرحٌه ذكر خلٌل حسٌن علً جرمد الحركانً 68

 1966 10 11 العراق مدرس دكتوراه فنون مسرحٌه انثى خوله ٌوسف ابراهٌم محمد الزهاوي 69

 1955 8 22 العراق مدرس دكتوراه سٌنمائٌه وتلفزٌونٌه ذكر درٌد شرٌف محمود سعدون السعدون 70

 1968 1 1 العراق استاذ مساعد دكتوراه فنون مسرحٌه ذكر راسل كاظم عوده حسن الحسٌناوي 71

 1874 11 9 العراق مدرس مساعد ماجستٌر تصمٌم ذكر راقً صباح نجم الدٌن عبدهللا الداٌنً 72

 1969 3 23 العراق مدرس ماجستٌر فنون تشكٌلٌه ذكر رائد احمد علً شهاب الزبٌدي 73

 1974 1 27 العراق مدرس فن ماجستٌر فنون تشكٌلٌه ذكر رائد عبداالمٌر منصور حسون الطائً 74

 1971 3 29 العراق مدرس ماجستٌر تصمٌم انثى رجاء سعدي لفته موسى ال بدٌر 75

 1965 9 1 العراق مدرس ماجستٌر علوم سٌاسٌه انثى رجاء مجٌد كاظم جواد الدوري 76

 1975 2 8 العراق مدرس مساعد ماجستٌر سٌنمائٌه وتلفزٌونٌه ذكر رضوان مكً عبد هللا 77

 1956 8 3 العراق استاذ دكتوراه سٌنمائٌه وتلفزٌونٌه ذكر رعد عبدالجبار ثامر شاطً الشاطً 78

 1957 7 1 العراق استاذ مساعد دكتوراه تربٌة فنٌه ذكر رعد عزٌز عبدهللا حسٌن النعٌمً 79

 1972 6 2 العراق مدرس ماجستٌر تصمٌم ذكر رغد منذر احمد فوزي العزاوي 80

 1953 7 11 العراق مدرس دبلوم عالً فنون تشكٌلٌه ذكر رمزي جمٌل عباس محمد الخالدي 81

 1969 1 30 العراق استاذ مساعد دكتوراه فنون مسرحٌه انثى روعه بهنام عبداالحد شعاوي  82

 1974 9 12 العراق مدرس مساعد ماجستٌر تصمٌم انثى رؤٌا حمٌد ٌاسٌن عباس الربٌعً 83

 1968 1 5 العراق استاذ مساعد دكتوراه فنون مسرحٌه ذكر رٌاض موسى سكران ابراهٌم الوائلً 84

 1977 4 18 العراق مدرس مساعد ماجستٌر فنون تشكٌلٌه انثى رٌتاج ابراهٌم بدن مدهوش الفرطوسً 85

 1952 7 1 العراق استاذ دكتوراه فنون تشكٌلٌه ذكر زهٌر صاحب محسن عبدالحسٌن الموسوي 86

 1954 10 6 العراق استاذ مساعد دكتوراه فنون مسرحٌه ذكر زهٌر كاظم علوان ظاهر الشمري 87

 1976 6 19 العراق مدرس ماجستٌر تصمٌم انثى زٌنا رحٌم نعمه عبدالرضا الزبٌدي 88

 1974 5 18 العراق مدرس ماجستٌر فنون موسٌقٌه انثى زٌنب صبحً عبد حسٌن البٌاتً 89



 1970 2 24 العراق مدرس مساعد ماجستٌر تصمٌم انثى زٌنب عبدعلً محسن ٌوسف الٌوسف 90

 1964 3 1 العراق استاذ مساعد دكتوراه فنون تشكٌلٌه انثى زٌنب كاظم صالح حسن البٌاتً 91

 1969 7 1 العراق استاذ مساعد دكتوراه فنون مسرحٌه انثى سافره ناجً جاسم ركبان المٌالً 92

 1972 10 1 العراق مدرس مساعد ماجستٌر تصمٌم انثى سحر علً سرحان طاهر 93

 1972 2 12 العراق مدرس ماجستٌر تصمٌم انثى سداد هشام حمٌد حسن الشٌخلً 94

       العراق مدرس مساعد ماجستٌر سٌنمائٌه وتلفزٌونٌه انثى سعاد حسن وادي كاظم السودانً 95

 1966 2 2 العراق استاذ مساعد دكتوراه علوم سٌاسٌه ذكر سعد رزٌج اٌدام سعٌد الناموس 96

 1956 7 1 العراق استاذ مساعد دكتوراه فنون مسرحٌه ذكر سعد عبدالكرٌم خٌون محمد الجورانً 97

 1949 10 19 العراق استاذ دكتوراه فنون تشكٌلٌه ذكر سعد علً ٌوسف حسن البصري 98

 1974 10 10 العراق مدرس ماجستٌر فنون تشكٌلٌه ذكر سالم ادور ٌعقوب ٌوسف اللوس 99

 1958 7 1 العراق استاذ دكتوراه فنون تشكٌلٌه ذكر سالم جبار جٌاد اعشم السودانً 100

 1967 1 1 العراق مدرس ماجستٌر علوم سٌاسٌه ذكر سلمان علً حسٌن محمد بنً عز 101

 1984 1 4 العراق مدرس مساعد ماجستٌر تصمٌم انثى سمهر حكمت رشٌد فخري محمد العزاوي 102

 1953 7 1 العراق مدرس مساعد ماجستٌر فنون مسرحٌه ذكر _سمٌر عباس صكطري عراك  103

 1973 9 1 العراق مدرس مساعد ماجستٌر علوم حاسبات انثى سناء محسن عذاب هلٌل البٌضانً 104

 1972 11 14 العراق مدرس ماجستٌر علوم حاسبات انثى سندس حاتم مجٌد فٌصل الخزرجً 105

 1965 1 26 العراق مدرس مساعد ماجستٌر فنون مسرحٌه انثى سهى طه سالم حسن العبٌدي 106

 1958 5 6 العراق استاذ مساعد دكتوراه فنون مسرحٌه انثى شذى طه سالم حسن العبٌدي 107

 1974 2 12 العراق مدرس مساعد ماجستٌر سٌنمائٌه وتلفزٌونٌه انثى شروق مالك حسن جارهللا العزاوي 108

       العراق مدرس مساعد ماجستٌر فنون تشكٌلٌه انثى الهاشمً_ شهرزاد محمود مصطفى  109

 1977 3 4 العراق مدرس ماجستٌر تربٌة فنٌه انثى شٌماء ابراهٌم محمد علً طاهر الجزراوي 110

 1981 8 17 العراق مدرس مساعد ماجستٌر تربٌة فنٌه انثى شٌماء احمد عبد الغنً هادي 111

 1959 5 18 العراق استاذ دكتوراه تصمٌم انثى شٌماء عبدالجبار حمٌد مجٌد العبٌدي 112

 1977 5 18 العراق مدرس ماجستٌر تصمٌم انثى شٌماء كامل داخل هوصان الوائلً 113

 1978 12 12 العراق مدرس مساعد ماجستٌر فنون تشكٌلٌه انثى شٌماء وهٌب خضٌر عباس الدلٌمً 114



 1968 11 12 العراق مدرس مساعد ماجستٌر فنون تشكٌلٌه ذكر صاحب جاسم حسن بندر البٌاتً 115

 1963 1 26 العراق مدرس دكتوراه فنون مسرحٌه ذكر صارم داخل احمد نعمان السلطانً 116

 1962 5 2 العراق استاذ دكتوراه تربٌة فنٌه ذكر صالح احمد مهٌدي صالح الشمري 117

 1955 7 1 العراق مدرس دكتوراه سٌنمائٌه وتلفزٌونٌه ذكر صالح علً صحن محمد العزاوي 118

 1974 1 12 العراق مدرس ماجستٌر فنون تشكٌلٌه انثى _صبا ٌوسف ٌعقوب محمد سالمة  119

 2007 3 22 اسبانٌا استاذ مساعد دكتوراه فنون مسرحٌه ذكر صباح عطٌة سوٌبج فٌصل البو خلٌفة 120

 1950 7 1 بولونٌا استاذ دكتوراه سٌنمائٌه وتلفزٌونٌه ذكر صباح مهدي علً محمد الموسوي 121

 1951 6 25 العراق استاذ مساعد دكتوراه فنون مسرحٌه ذكر صفاءالدٌن حسٌن جمعه محمد التمٌمً 122

 1954 7 1 العراق استاذ مساعد دكتوراه فنون تشكٌلٌه ذكر صالح الزم حسن علوان البو محمد 123

 1967 6 5 العراق مدرس  ماجستٌر سٌنمائٌه وتلفزٌونٌه ذكر صالح محمد طه احمد االلوسً 124

 1966 3 14 العراق مدرس ماجستٌر تصمٌم ذكر صالح نوري محمود محمد الجٌالوي 125

 1974 1 19 العراق مدرس ماجستٌر لغه عربٌه انثى ضفاف عدنان هاشم نمر السودانً 126

 1974 7 7 العراق مدرس ماجستٌر تصمٌم انثى ضفاف غازي عباس محسن العبادي 127

 1950 8 15 مصر استاذ دكتوراه علم النفس ذكر ضٌاء جعفر صادق محمد حسٌن الفٌخرانً 128
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