
  

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

1962/05/31العراقدكتوراهمــدرسسٌطرة وحاسباتهــنـدســـة كهربائٌةذكرمـهـند كـاظـم صـابــر فـعـل الالم1ً

1971/06/05روسٌادكتوراهاستاذ مساعدلغة روسٌةاللــغــاتذكرعمار حسٌن صادق حسن الخالص2ً

1978/08/10العراقدكتوراهمــدرسنـــظــم ســـٌاســــٌةعلوم سٌاسٌةأنثىزٌنب هادي خلف فارس المكصوص3ً

1976/10/06العراقدكـتوراهمــدرسســـٌاســة دولــٌـــةعلوم سٌاسٌةذكربراء عبد القادر وحٌد محمود  العان4ً

1948/07/01العراقماجستٌرمدرس مساعدطرائق تدرٌس اللغة اإلنكلٌزٌة لغة إنكلٌزٌةذكرهالل عبدالرسول محمدعلً عبد الكرٌم كنو5

19/3/1975العراقماجستٌرمدرس مساعدنــقــد حـدٌــث لغة عربٌة أنثىهاجر محمود علً معال الطائ6ً

28/12/1982العراقماجستٌرمدرس مساعدقــا نــون عـــامقـــا نــــونأنثىفاطمة درو ملوح  كاطع الطائ7ً

1970/10/11العراقماجستٌرمدرس مساعدعلوم فً إدارة األعمالإدارة أعمالذكرمازن إسماعٌل رشٌد مجٌد شاهٌن 8

1963/03/10العراقماجستٌرمدرس مساعدعلوم فً إدارة األعمالإدارة أعمالأنثىأٌمان عامر حمٌد سعٌد الدهان9

1964/07/01العراقماجستٌرمدرسمعلومات ومكتباتمعلومات ومكتباتأنثىمنتهى عبد الكرٌم جاسم خزعل الكعبً 10

16/4/1975العراقماجستٌرمدرس مساعدعلوم فً الهندسة الكهربائٌة هندسة كهرباءذكرعمار صبري مجٌد موسى المٌال11ً

28/1/1965العراقماجستٌرمدرستسوٌق خدماتسٌاحة/ إدارة مشارٌع ذكرسالم حمٌد سالم  حســـن الجبوري12

1977/02/01العراقماجستٌرمدرس مساعدتارٌخ إسالمًتـــأ رٌــــخأنثىرواء عبد الستار علً  حسٌن القٌس13ً

13/1/1981العراقماجستٌرمــدرسطرائق تدرٌس اللغة اإلنكلٌزٌة لغة إنكلٌزٌةأنثىشــهــد حـاتــم كــا ظــم جاسم الطائ14ً

1963/07/01العراقماجستٌرمدرس مساعدتــلـفــزٌــون سمعٌة ومرئٌة/ فنون جمٌلة ذكرعبد هللا حسٌن حسن فٌاض الجناب15ً

1983/04/27العراقماجستٌرمدرس مساعدعلوم فً الهندسة الكهربائٌة هندسة كهرباءذكرحسن علً حسن علً التمٌم16ً

1976/08/01العراقماجستٌرمدرس مساعدجـغــرافـٌــة بــشرٌـــة جــغــــرافـــٌــــةذكرفـاضـل مالك فـاضـل شـعـٌــث زوٌن17
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1951/04/19العراقدكتوراهمــدرسكلف وادارٌةمحاسبةانثىماجده عبد المجٌد عبد العزٌزاسماعٌل البصري18

1982/01/26العراقماجستٌرمدرس مساعدتـنـمـٌــةعلم االجتماعانثىهبة عبد المحسن عبد الكرٌم جابرالبهادل19ً

1958/05/03العراقدكتوراهاستاذشبكات الحاسوبكلٌة الهندسةذكرغسان حمٌد عبد المجٌد هادي التمٌم20ً

1958/11/11العراقدكتوراهمدرساحصاء محوسباحصاءذكرمحمود اسماعٌل محمد احمد الجمٌلً 21

1970/08/18العراقماجستٌرمدرس مساعدحاسباتالهندسةذكرعالء محمد عبد الهادي غالً زٌارة22

1972/01/01العراقماجستٌرمدرسقواعد البٌانات الموزعةعلوم حاسباتانثى هالة حسن محمود طه الطه23

1968/07/14العراقماجستٌرمدرستطبٌقات برمجة هندسة البٌئةذكرمحمد صادق سلمان احمد العبٌدي24

1973/06/05العراقماجستٌرمدرس مساعداالحصاء الرٌاضًالرٌاضٌاتانثىاسٌل حسٌن علً مالً العبٌدي25

1974/07/18العراقماجستٌرمدرس مساعدهندسة الكترونٌك واتصاالتهندسة الكترونٌك واتصاالتذكرمؤٌد خلٌل مرتضى موسى الواجدي26

1974/05/13العراقماجستٌرمدرسموارد مائٌةموارد مائٌةذكرمحمد راشد ظاهر محمد الكدساوي27

1974/05/22العراقماجستٌرمدرسالشبكاتعلوم حاسباتذكرعمار عونً عباس محمد البغدادي28

1973/01/07العراقماجستٌرمدرس مساعدعلوم لٌزرهندسة الكترونٌك واتصاالتذكرفؤاد علً ٌاسٌن الشمري29

1971/06/08العراقماجستٌرمدرس مساعدسٌطرة وحاسباتهندسة كهرباءذكراحمد عبٌد سلمان جزاع المشهدان30ً

1984/08/07العراقماجستٌرمدرس مساعدمعالجة الصور الرقمٌةعلوم حاسباتانثىاسراء حسٌن عبد عباس ابو الدٌن31

1971/07/31العراقماجستٌرمدرس مساعدالتحسس الذاتً ونظم المعلومات الجغرافٌةهندسة بٌئةذكرهشام عبد مناف عطا الزبٌدي32
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