
  

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

1951\7\1بولندادكتوراهاستاذ مساعدعالقات دولٌةعلوم سٌاسٌةذكرحمٌد حمد فهد علً السعدون1

1965\2\28العراقدكتوراهاستاذ مساعدنظم سٌاسٌة وعالم ثالثعلوم سٌاسٌةذكرخٌري عبد الرزاق جاسم محمد الخفاج2ً

1951\7\1العراقدكتوراهاستاذ نظم سٌاسٌة وعالم ثالثعلوم سٌاسٌةذكرعبد السالم ابراهٌم داودسلمان بغدادي3

1974\5\3العراقدكتوراهاستاذ مساعدتارٌخ حدٌثتارٌخانثىمنى حسٌن عبٌد الشمال4ً

1071\10\28العراقدكتوراهمدرستارٌخ حدٌثتارٌخانثىازهار محمد عٌالن حسٌن الغرباوي5

1968\11\11العراقدكتوراهاستاذ مساعدنظم سٌاسٌةعلوم سٌاسٌةانثىهٌفاء احمد محمد ٌونس المرزوق6

1979\2\1العراقدكتوراهمدرسدراسات دولٌةعلوم سٌاسٌةذكراٌاد عبد الكرٌم مجٌد محمد زنكنة7

1978\7\8العراقدكتوراهمدرسالنظم السٌاسٌة والعالقات العامةعلوم سٌاسٌةانثىسداد مولود سبع ابراهٌم8

1977\5\15العراقماجستٌرمدرسدراسات دولٌةعلوم سٌاسٌةانثىاسراء احمد جٌاد القٌس9ً

1976\1\1العراقدكتوراهاستاذ مساعدستراتٌجٌةعلوم سٌاسٌةذكرعامر هاشم عواد حمد المعامٌري10

1952\7\1العراقدكتوراهاستاذ مساعدثقافة قومٌةتارٌخانثىكوثر عباس عبد خلف الربٌع11ً

1950\7\1بولندادكتوراهاستاذ مساعدمنظمات دولٌةقانون دولًذكرعادل حمزة عثمان فرحان البزون12ً

1956\7\1العراقماجستٌرمدرسادارة اعمالادارة واقتصادذكرظافر طاهر حسان احمد الفتٌان13

1967\5\8العراقدكتوراهاستاذ مساعدشخصٌة وصحة نفسٌةعلم نفس تربويذكرسفٌان صائب سلمان شاجً المعاضٌدي14

1979\3\25العراقماجستٌرمدرس مساعدسٌاسة دولٌةعلوم سٌاسٌةانثىفادٌة عباس هادي عبود العرداوي15

1976\9\9العراقدكتوراهمدرسنظم سٌاسٌةعلوم سٌاسٌةانثىنغم نذٌر شكر محمود الحنون16

1968\7\26العراقدكتوراهاستاذ مساعدنظم سٌاسٌةعلوم سٌاسٌةانثىابتسام محمد عبد ٌاس العامري17

1969|5|1العراقدكتوراهاستاذ مساعدنظم سٌاسٌةعلوم سٌاسٌةذكرستار جبار عالي غٌدان الدلٌم18ً

1974\5\19العراقدكتوراهمدرسنظم سٌاسٌةعلوم سٌاسٌةانثىنادٌة فاضل عباس فضلً حسٌن الشمري19

1952\7\1العراقدكتوراهمدرسدراسات اقتصادٌةدراسات سٌاسٌةذكرحامد عبٌد حداد دروٌش العكٌل20ً

1957\7\1العراقماجستٌرمدرسدراسات دولٌة سٌاسة خارجٌةعلوم سٌاسٌةذكرعلً محمد حسٌن صبح اللكطٌش21ً

1983/01/01العراقماجستٌرمدرس مساعدفكر سٌاسًعلوم سٌاسٌةذكراحمد محمد علً جابر دخٌل العزاوي22
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1966\12\6العراقدكتوراهاستاذ مساعدستراتٌجٌةعلوم سٌاسٌةذكرسرمد عبد الستار امٌن عبد اللطٌف العبٌدي23

1969\4\6العراقدكتوراهاستاذ مساعدسٌاسة دولٌةعلوم سٌاسٌةانثىخلود محمد خمٌس شهاب الشاعل24ً

1955\9\24العراقدكتوراهاستاذ مساعدعالقات دولٌةعلوم سٌاسٌةذكرعامر كامل احمد سبع العبٌدي25

1954\12\1العراقدكتوراهمدرساذاعةاعالمذكرداود هاشم داود محمد ال ابراهٌم26

1953\7\1العراقدكتوراهمدرسدراسات مستفبلٌةدراسات مستفبلٌةذكرعٌسى اسماعٌل عطٌة مصطفى العبادي27

1974\2\1العراقدكتوراهمدرسعالقات دولٌةعلوم سٌاسٌةذكرسلٌم كاطع علً زبون الدراج28ً

1973\4\10العراقماجستٌرمدرس مساعددراسات دولٌةعلوم سٌاسٌةانثىرنا علً خلف محمد الشجٌري29

1956\4\21العراقدكتوراهاستاذ مساعد عالقات دولٌةعلوم سٌاسٌةذكرنبٌل محمد سلٌم ٌونس احمد الزهٌري30

1951\7\1العراقدكتوراهاستاذ مساعدعالقات دولٌةعلوم سٌاسٌةذكرحسٌن حافظ وهٌب كاظم الكورج31ً

1969\12\6العراقدكتوراهاستاذتارٌخ معاصرتارٌخذكرستار جبار حسٌن علً الجابري32

1956\4\14فرنسادكتوراه حلقة ثالثةمدرس مساعدحلفة ثالثةعلوم سٌاسٌةانثىامنة محمد علً عبد الحسٌن السرٌع33

1951\7\1العراقماجستٌرمدرسدراسات دولٌةعلوم سٌاسٌةذكرطالب حسٌن حافظ علً ال سعد34

1980\3\30العراقماجستٌرمدرس مساعدفكر سٌاسًعلوم سٌاسٌةانثىرنا مولود شاكرسلمان الراوي35

1965\5\12العراقدكتوراهاستاذ مساعدتارٌختارٌخذكرمفٌد كاصد ٌاسر حسٌن الزٌدي36

1977\1\22العراقماجستٌرمدرس مساعدنظم سٌاسٌةعلوم سٌاسٌةانثىغفران ٌونس هادي  الشمري37

1974\5\28العراقدكتوراهمدرستارٌختارٌخانثىاثمار كاظم سهل شوٌع الربٌع38ً

1969\8\11العراقماجستٌرمدرسعربًعربًانثىافراح ذٌاب صالح حسن الصباغ39

1979\4\25العراقماجستٌرمدرس مساعدلغةانكلٌزيانثىحلى عبد الرضا عٌدان محمد علً الشمري40

1975\6\15العراقماجستٌرمدرس مساعدعربًعربًانثىٌسرى محمد رضا حسن محسن الدجٌل41ً
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