
  

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

1956/07/01العراقدكتوراهاستاذمناعة وراثٌة وبكترٌا مرضٌةاحٌاء مجهرٌةانثى آمنة نعمة ثوٌنً محسن الثوٌن1ً

1951/07/01انكلترادكتوراهاستاذهندسة وراثٌةإحٌاء مجهرٌةانثىنورٌة عبد الحسٌن علً الخفاج2ً

1955/07/01انكلترادكتوراهاستاذ وراثة طبٌة جزٌئٌةهندسة وراثٌةذكرعبد الحسٌن موٌت مشتت ٌسر الفٌصل3

23/3/1957العراقدكتوراهاستاذ مساعدزراعة انسجة نباتٌةعلوم زراعٌة ذكرعلً عبد االمٌر مهدي محمد سعٌد الصالح4ً

1965/01/03العراقدكتوراهاستاذ مساعدفسلجة وتناسل طٌورثروة حٌوانٌةذكراسماعٌل عبد الرضا عبد الحسن حسٌن الصخراوي5

1966/09/05العراقدكتوراهمدرس وراثة جزٌئٌةهندسة وراثٌة وتقنٌة احٌائٌةذكراسماعٌل حسٌن عزٌز شنوح المٌاح6ً

1977/05/19العراقدكتوراهمدرستقنٌة حٌاتٌةهندسة وراثٌة وتقنٌات االحٌائٌةانثى رنا عادل حنون ضٌدان التمٌم7ً

1969/10/23العراقدكتوراهمدرسباٌولوجً جزئًتقنٌة إحٌائٌةذكر سٌف داود سلمان  مظلوم ااالحمر8

1977/07/24العراقماجستٌرمدرس مساعدباٌوتكنولوجً هندسة وراثٌة وتقنٌات حٌاتٌةذكر احمد حربً ابراهٌم احمد العزاوي9

1951/03/23العراقماجستٌرمدرساسماك وطٌورعلوم حٌاة ذكر جمٌل هادي جٌاد حسون االقرع10

1975/10/19العراقماجستٌرمدرس مساعدهندسة وراثٌةهندسة وراثٌة وتقنٌات حٌاتٌةانثى أشواق باسم جاسم عبد الكرٌم الهاشم11ً

1968/10/27العراقماجستٌرمدرس مساعدفطرٌاتامراض نبات ذكر عادل عدنان علً ٌعقوب البٌات12ً

1980/08/25العراقماجستٌرمدرس مساعدوراثة مناعٌةتقانة حٌاتٌة انثى همسة احمد جاسم محمد الزوبع13ً

1971/02/01العراقماجستٌرمدرس مساعدهندسة وراثٌةهندسة وراثٌة وتقنٌات احٌائٌةانثى بشرى جاسم محمد مشهود الربٌع14ً

1977/10/08العراقماجستٌرمدرس مساعدهندسة وراثٌةهندسة وراثٌة وتقنٌات احٌائٌةانثى سناء جاسم كاظم دٌوان  البٌضان15ً

1976/06/14العراقماجستٌرمدرس مساعدهندسة وراثٌةهندسة وراثٌة وتقنٌات احٌائٌةانثى اسٌل شاكر محمود عاصً االسعدي16

1952/10/17انكلترادكتوراهاستاذ انزٌماتكٌمٌاء حٌاتٌةذكر عصام فاضل علوان جاسم الجمٌل17ً

1952/04/02انكلترادكتوراه استاذفسلجة ووراثة بكترٌااحٌاء مجهرٌة انثى  زهرة محمود ناصر صالح الخفاج18ً

1966/05/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدأحٌاء مجهرٌهتقنٌة إحٌائٌةذكر محمد ابراهٌم نادر محمود الطائ19ً

1960/11/18العراقدكتوراهاستاذ مساعداستخالص مواد هندسة كٌمٌاوٌةذكر عالء كرٌم محمد هوٌت الدلٌم20ً

1969/04/03العراقدكتوراهاستاذ مساعدتلوث بٌئًبٌئة ذكر واثق عباس حتٌت داخل الدراغ21ً

1977/10/25العراقماجستٌرمدرس مساعدتقنٌة إحٌائٌةهندسة وراثٌة وتقنٌة احٌائٌةانثى مآرب نزٌه رشٌد محمد العبٌدي22

1976/03/07العراقماجستٌرمدرس تقنٌة احٌائٌةهندسة وراثٌة وتقنٌات حٌاتٌةذكر محمد عبد الملك علً كرٌم البٌضاوي23

1979/07/01العراقماجستٌرمدرس مساعدمناعةتقنٌة احٌائٌةذكر غسان محمد احمد محمد قوجة24

1975/04/08العراقماجستٌرمدرسوراثة جزٌئٌةهندسة وراثٌة وتقنٌات احٌائٌةذكر وسام حازم سلو داود الموال25ً
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1977/09/17العراقماجستٌرمدرس وراثة جزٌئٌةهندسة وراثٌة وتقنٌات احٌائٌةذكر عبد الرحمن عبد الخالق علٌوي ناصر الشمري26

1977/04/08العراقماجستٌرمدرسباٌولوجً جزئًهندسة وراثٌة وتقنٌات االحٌائٌةذكر عبد األمٌر محمد غرٌب عبدهللا البٌات27ً

1980/11/13العراقماجستٌرمدرسإمراض نباتوقاٌة نباتذكر علً عماد محمد منٌر محمد فائق العزاوي28

1976/07/20العراقماجستٌرمدرس مساعدوراثةعلوم حٌاةانثى دعد علً حسٌن علً السنجري29

1972/12/18العراقماجستٌراستاذ مساعدفسلجة احٌاء مجهرٌةعلوم حٌاةذكرقٌس قاسم غنٌمة  حسٌن العبودي30

1973/11/08العراقماجستٌرمدرس مساعد حوسبة باٌولوجٌةبحوث عملٌاتانثى زٌنب هاتف عباس حسن الركاب31ً

1980/11/27العراقماجستٌرمدرس مساعدتسوٌقادارة اعمالانثى االء نبٌل عبد الرزاق احمد الحٌال32ً

1981/01/01العراقماجستٌرمدرس مساعدنظم سٌاسٌةعلوم سٌاسٌةانثى ورقاء  محمد رحٌم حمادي النعٌم33ً

1977/08/31العراقماجستٌرمدرس مساعدهندسة وراثٌة وتقنٌات احٌائٌةهندسة وراثٌة وتقنٌات احٌائٌةذكررامً علً تقً محمود التمٌم34ً

1981/05/09العراقماجستٌرمدرس مساعدالصحة العامةطب بٌطري انثىنور مكً هاشم ٌحٌى وتوت35

1980/09/08العراقماجستٌرمدرس مساعدفسلجة حٌوانٌةعلوم حٌاةانثىرشا عبد الحسٌن ماهود36

1976/08/24العراقماجستٌرمدرس مساعدمحاسبمحاسبةانثىشٌماء ظافر هاشم مشوح النعٌم37ً

1976/06/11العراقماجستٌرمدرس مساعدهندسة وراثٌة وتقنٌات احٌائٌةهندسة وراثٌة وتقنٌات احٌائٌةذكرصفاء عبد الرسول علً سالم العبٌدي  38

1975/01/18العراقماجستٌرمدرس مساعدهندسة وراثٌة وتقنٌات احٌائٌةهندسة وراثٌة وتقنٌات احٌائٌةانثىماجدة جمعة دروٌش كاظم العبودي39

13/1/1982الهندماجستٌرمدرس مساعدباٌوتكنولوجً علوم حٌاةانثىهبة حازم حامد حمدو الٌوسف40

1947/01/11المملكة المتحدةدكتوراهاستاذ مساعدوراثة نباتباٌولوجًذكراٌاد جابر عٌسى كبة41

17/4/1960العراقدكتوراهاستاذ مساعدفسلجة نباتنبات عامذكركامل مطشر مالح الجبوري42

1983/05/10العراقماجستٌرمدرس مساعدزراعة انسجة دٌكتربولوجً تقانة احٌائٌةانثىنور سعد لطٌف العزاوي43
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