
  

سنة/شهر/تارٌخ التولد ٌومدولة مانحة العلى شهادةاعلى شهادةلقب علمًاختصاص دقٌقاختصاص عامالجنساالسم الرباعً واللقبت

1956/07/01العراقدكتوراهاستاذتارٌخ اسالمًتارٌخذكرخلٌل حسن رهك  خلف الزركان1ً

1964/03/29العراقدكتوراهاستاذتارٌخ عباسًتارٌخانثىفاطمة زبار عنٌزان كزار الصكري2

1950/03/28برٌطانٌادكتوراهاستاذآثار اسالمٌةآثارانثىسلسل محمد عبدالجبار علً العان3ً

1972/09/19العراقدكتوراهاستاذتارٌخ اسالمًتارٌخانثىوجدان فرٌق عناد عبود العارض4ً

1958/03/06العراقدكتوراهاستاذ مساعداجتماع تربوياجتماعانثىاحالم محسن حسٌن سلٌم السلٌم5

1979/05/13العراقماجستٌرمدرستارٌخ قدٌمتارٌخانثىشٌماء ماجد كاظم علً الحبوب6ً

1979/07/15العراقماجستٌرمدرس مساعدتارٌخ اسالمًتارٌخانثىرغد جمال مناف صالح العزاوي7

1975/06/30العراقماجستٌرمدرس مساعدتارٌخ اسالمًتارٌخانثىسندس زٌدان خلف علً الشجٌري8

1974/12/04العراقماجستٌرمدرس مساعدتارٌخ اسالمًتارٌخانثىنهاد نعمة مجٌد الحسن الشمري9

1971/03/07العراقماجستٌرمدرس مساعدتارٌخ حدٌثتارٌخانثىامتثال كاظم سرحان ظهٌر النقٌب10

1949/07/01العراقدكتوراهاستاذتخطٌط حضريجغرافٌةانثىنداء نجم الدٌن احمد كمال الكركوكل11ً

1969/06/10العراقدكتوراهاستاذ مساعدشخصٌة وصفة نفسٌةعلم النفسانثىاسماء عبد محً شاتً  المرٌان12ً

1970/12/17العراقدكتوراهمدرسفلسفة اجتماعاجتماعانثىاسماء جمٌل رشٌد ابراهٌم ابو نذر13

1975/07/28العراقماجستٌرمدرستارٌخ اسالمًتارٌخانثىرشا عٌسى فارس حمادي العان14ً

1975/07/11العراقماجستٌرمدرس مساعدنقد حدٌثلغة عربٌةانثىزٌنب عبد المهدي نعمة عبد هللا الطائ15ً

1962/05/04العراقماجستٌرمدرس مساعدتحلٌل متعدد المتغٌراتاحصاءانثىسحر طارق محمود عبد الكرٌم الرحٌم16

1945/07/01مصردكتوراهاستاذفلسفة حدٌثةفلسفةذكرقٌس هادي احمد خضٌر الكاظم17ً

1972/07/01العراقماجستٌرمدرس مساعدعالقات دولٌةعلوم سٌاسٌةذكرمازن قاسم مهلهل كزار الشمس18ً

1946/08/15مصردكتوراهاستاذ مساعداصول التربٌةفلسفةذكرعلً حسن علً ابوشكة القرٌش19ً

1949/11/11رومانٌادكتوراهاستاذ مساعدادب حدٌثلغة عربٌةذكرصبٌح مزعل جابر حول المالك20ً
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1945/07/01العراقدكتوراهاستاذعلوم قرآنلغة عربٌةذكرصالح مهدي عباس علوان الخضٌري21

1955/07/01العراقدكتوراهاستاذفلسفة اسالمٌةفلسفةذكرمجٌد مخلف طراد نوفان الدلٌم22ً

1955/07/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدادب حدٌثلغة عربٌةذكرعلً حداد حسٌن شبوط السراي23

1965/11/22العراقدكتوراهاستاذ مساعدلغة فارسٌةلغاتذكرعمادالدٌن عبد الرزاق سلوم العباس24ً

1954/03/23العراقماجستٌرمدرس مساعدوثائق ومخطوطاتمخوططاتذكرمحمد عزٌز عبد االمٌر حسن الوحٌد25

1970/10/15العراقدكتوراهاستاذ مساعدعلم الداللةلغة عربٌةانثىاٌمان صالح مهدي عباس الخضٌري26

1978/05/21العراقدكتوراهمدرسنحو وصرفلغة عربٌةانثىهدى ناجً عبد صباح ال بدٌر27

1960/05/27العراقدكتوراهاستاذ مساعدتارٌخ اسالمًتارٌخانثىاالء نافع جاسم سلمان الحٌال28ً

1969/11/05العراقدكتوراهاستاذ مساعدلغة وداللةلغة عربٌةانثىزٌنب كامل كرٌم احمد الوٌس29ً

1949/05/28العراقدكتوراهاستاذ مساعدتارٌخ قدٌمتارٌخذكرصالح رشٌد عطا محمد الصالح30ً

1955/11/30العراقدكتوراهاستاذ مساعدأثار اسالمٌةآثارذكرسعدي ابراهٌم اسماعٌل  الدراج31ً

1957/11/30العراقدكتوراهمدرستارٌخ حدٌث ومعاصرتارٌخذكركمال رشٌد خماس صالح العكٌل32ً

1943/07/01مصردكتوراهاستاذسكانٌة وزراعٌةجغرافٌةذكرعباس فاضل عباس عبد الدائم السعدي33

1968/11/07روسٌادكتوراهمدرسلغة روسٌةلغاتذكراكرم عزٌز حمٌد لطٌف الكرخ34ً

1965/08/04العراقدكتوراهمدرسالمعلوماتٌة الطبٌةمكتبات ومعلوماتانثىوفاء احمد سعٌد مال هللا البٌات35ً

1975/07/26العراقدكتوراهمدرستكنلوجٌا ثروة حٌوانٌةزراعةانثىشهرزاد محمد جعفر باقر الشدٌدي36

1977/01/09االردندكتوراهمدرس تارٌخ حدٌث تارٌخانثىزٌنب عبد الحسن محمود كرٌم الزهٌري37

1974/09/04العراقدكتوراهمدرستارٌخ حدٌثتارٌخانثىلقاء شاكر خطار عباس الشرٌف38ً

1982/01/04العراقماجستٌرمدرس مساعدطرائق تدرٌسلغة عربٌةانثىخمائل شاكر غانم وضاح الجمال39ً
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