
  

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

1961/07/09عراقدكتوراةمدرس االنثرو بولوجٌا الدٌنٌةاالجتــماعذكراحمد عبدالرضا محمد لفته الحسنًاالجتــماع1

1963/01/01عراقدكتوراةاستاذ مساعدعلم اجتماع التنظٌماالجتــماعانثىافتخار زكً علٌوي خلف  الشطرياالجتــماع2

1981/09/21عراقماجستٌرمدرس مساعدعلم االجتماع  الجنائًاالجتــماعذكرثائر احمد  حسون محمد العمار االجتــماع3

1964/11/30عراقدكتوراةاستاذ  اجتماع تارٌخًاالجتــماعانثىثناء محمد صالح عبدالرحٌم محمود الحدٌثًاالجتــماع4

1972/07/01عراقدكتوراةمدرس انثروبولوجٌا ثقافٌةاالجتــماعذكرحسٌن فاضل سلمان عبد العامرياالجتــماع5

1968/07/01عراقدكتوراةمدرسعلم االجتماع الدٌنًاالجتــماعذكرخالد حنتوش ساجت جبر المحمداوياالجتــماع6

1960/12/07عراقدكتوراةمدرسانثروبولوجٌاثقافٌة االجتــماعانثىذكرى عبد المنعم ابراهٌم سعٌد حلمًاالجتــماع7

1979/09/28عراقدكتوراةمدرساجتماع جنائًاالجتــماعذكررسول مطلق محمدهجاوي العامرياالجتــماع8

1967/11/11عراقماجستٌرمدرس مساعد علم االجتماع السٌاسًاالجتــماعانثىسحر كاظم نجم طوفان  الخالدياالجتــماع9

1959/07/01عراقدكتوراةاستاذخدمة اجتماعٌة االجتــماعذكرسالم عبد علً مهوس رحٌمة العبادياالجتــماع10

1945/07/01هنغارٌادكتوراةاستاذخدمة اجتماعٌةاالجتــماعذكرصبٌح شهاب حمد محمد التكرٌتًاالجتــماع11

1967/01/01عراقماجستٌرمدرس مساعدانثروبولوجٌاثقافٌة االجتــماعذكرماجد علً مصطفى رشٌد العنبكًاالجتــماع12

1963/01/07السوداندكتوراةاستاذ مساعدانثروبولوجٌا اجتماعٌة االجتــماعذكرعبد الواحد مشعل عبد حمد الدلٌمًاالجتــماع13

1975/02/01عراقماجستٌرمدرس مساعداجتماعاالجتــماعذكرفراس ٌوسف قنبر اكبر الساكنًاالجتــماع14

1967/04/14عراقدكتوراةاستاذ مساعدعلم االجتماع التنظٌم االجتــماعانثىفرٌده جاسم داره مراد المندالوياالجتــماع15

1954/07/01عراقدكتوراةاستاذعلم االجتماع الجنائً االجتــماعانثىفهٌمة كرٌم رزٌج محمود المشهدانًاالجتــماع16

1975/10/10عراقماجستٌرمدرس مساعدانثروبولوجٌا اجتماعٌة االجتــماعانثىشٌماء محمود كاظماالجتــماع17

1979/11/16عراقماجستٌرمدرس مساعداجتماعاالجتــماعانثىبروٌن حسٌن علًاالجتــماع18

29/9/1952الوالٌات المتحدة االمرٌكٌةدكتوراةاستاذتنظٌم سكانًاالجتــماعانثىالهاي عبدالحسٌن مخٌف علٌوي الدعمًاالجتــماع19

18/8/1974عراقماجستٌرمدرس  مشكالت اجتماعٌة االجتــماعانثىماجده شاكر مهدي عبد الواسطًاالجتــماع20

1965/09/23عراقماجستٌرمدرس مساعدعلم النفس االجتماعً االجتــماعذكرمحمد غازي صبار محمد القٌسًاالجتــماع21

1964-2-18عراقدكتوراةاستاذ مساعدتنشئة اجتماعٌة ـ علم االجتماع السٌاسً االجتــماعانثىمٌاده احمد عبد الرحمن احمد الجدهاالجتــماع22

1971/09/24عراقدكتوراةاستاذ مساعدعلم االجتماع المراة االجتــماعانثىنبراس عدنان جلوب كاطع المطٌرياالجتــماع23

1956/01/01عراقدكتوراةاستاذعلم اجتماع الجنائًاالجتــماعذكرنبٌل نعمان اسماعٌل حسن  التكرٌتًاالجتــماع24

1951/07/01بلغارٌادكتوراةاستاذالتغٌر االجتماعً االجتــماعذكر طالب مهدي عبود محمد السودانً االجتماع 25

1967/02/15عراقدكتوراةمدرس علم االجتماع الجنائً االجتماع ذكر عبد الحسن جواد حبٌب سلمان العباسً االجتماع 26

1972/03/18العراقدكتوراةاستاذ مساعداثار قدٌمةاآلثـــــارانثىاوسام بحر جرك ثامر السلٌماآلثـــــار27

1971/07/04العراقدكتوراةاستاذ مساعدمسمارياآلثـــــارانثىباسمة جلٌل عبد ٌحٌى المعمورياآلثـــــار28

1967/07/01العراقماجستٌرمدرسآثار الزمن القدٌم اآلثـــــارذكرجمعة حرٌز موشً علٌوي الطلبًاآلثـــــار29

1969/07/01عراقماجستٌرمدرس مساعداثار اسالمٌةاآلثـــــارذكرحٌدر فرحان حسٌن لهمودالصبٌحاوي اآلثـــــار30
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1961/06/21العراقدكتوراةاستاذآثار قدٌمهاآلثـــــارانثىرفاه جاسم حمادي ٌوسف السامرائًاآلثـــــار31

1968/05/29العراقدكتوراةاستاذ مساعداثار قدٌمةاآلثـــــارانثىسجى مؤٌد عبد اللطٌف عبد العزٌز الٌاسٌناآلثـــــار32

1980/10/23العراقماجستٌرمدرس مساعدمسمارياآلثـــــارانثىشٌماء صالح احمدعاصً الجنابً اآلثـــــار33

1978/09/13العراقماجستٌرمدرس مسمارياآلثـــــارانثىشٌماء ناصر حسٌن علً الخالدياآلثـــــار34

1982/01/06العراقماجستٌرمدرس مسمارياآلثـــــارانثىعشتار سمٌر ظاهر محسن الصرافاآلثـــــار35

1984/01/10العراقماجستٌرمدرس مساعدقدٌماآلثـــــارذكرفائز هادي علً كاظم الحسناوياآلثـــــار36

1965/02/01العراقدكتوراةمدرساثار اسالمٌةاآلثـــــارذكرفاروق محمد علً ولً الخالدياآلثـــــار37

1979/06/17العراقماجستٌرمدرساثار قدٌمةاآلثـــــارانثىفٌحاء مولود علً عواد الحٌالًاآلثـــــار38

1970/01/31العراقدكتوراةاستاذ مساعدتارٌخ قدٌماآلثـــــارذكرقصً صبحً عباس غزال الجمٌلًاآلثـــــار39

1953/07/01عراقدكتوراةاستاذ مساعدتارٌخ الفناآلثـــــارذكرمجٌد كوركٌس ٌوحنا بولصاآلثـــــار40

1974/07/02العراقدكتوراةاستاذ مساعدقرآت مسمارٌةاآلثـــــارذكرمنذر علً عبدالملك عبدالرحمن المنذرياآلثـــــار41

1946/07/01العراقدكتوراةمدرساثار اسالمٌةاآلثـــــارانثىزكٌة عمر علًاآلثـــــار42

1980/05/03العراقماجستٌرمدرس مسمارياآلثـــــارانثىنادٌه علً اكبر مراد مرداناآلثـــــار43

1943/07/01انكلترادكتوراةاستاذالفنون االسالمٌةاآلثـــــارذكرناهض عبد الرزاق دفترمهدي القٌسًاآلثـــــار44

1981/04/12العراقماجستٌرمدرس مساعدمسمارياآلثـــــارانثىوفاء هادي زوٌداآلثـــــار45

1949/07/01العراقدكتوراةاستاذاثار اسالمٌةاآلثـــــارانثىنسٌبه محمد ٌحٌى عبد القادر الهاشمًاآلثـــــار46

1954/07/01العراقدكتوراةاستاذكتابات مسمارٌةاآلثـــــارانثىنواله احمد محمود محمد رؤوف المتولًاآلثـــــار47

1943/07/01انكلترادكتوراةاستاذالعرب الحدٌثالتـارٌخذكرابراهٌم خلف عبدالمجٌد احمد العبٌديالتارٌخ48

1945/07/01عراقدكتوراةاستاذآثار وتارٌخ قدٌمالتـارٌخذكراحمد مالك عبدهللا احمد الفتٌانالتارٌخ49

1971/11/08عراقدكتوراةمدرس حدٌثالتـارٌخذكراحمد ناطق ابراهٌم عبدالهادي العبٌديالتارٌخ50

 1954/1/36عراقدكتوراةاستاذمعاصرالتـارٌخذكراسامة عبد الرحمن  نعمان محمد الدوريالتارٌخ51

1976/01/06عراقدكتوراةمدرس اسالمًالتـارٌخانثىاسماء عبد هللا غنً خضٌرالعزاويالتارٌخ52

1972/05/17عراقدكتوراةمدرسحدٌثالتـارٌخذكرانس ابراهٌم خلف عبدالمجٌد العبٌديالتارٌخ53

1957/07/01عراقدكتوراةاستاذحدٌثالتـارٌخانثىانعام مهدي علً سلمان السلمانالتارٌخ54

1978/04/05عراقدكتوراةمدرس اسالمًالتـارٌخانثىانٌسة محمد جاسم حمادي المشهدانًالتارٌخ55

1975/02/06عراقماجستٌرمدرساسالمًالتـارٌخانثىاالء حماد رجه حمادي الفالحًالتارٌخ56

1973/07/01عراقدكتوراةمدرس قدٌمالتـارٌخذكرجمال ندا صالح عذاب السلمانًالتارٌخ57

1977/01/16عراقماجستٌرمدرس مساعدتارٌخ الخلٌج العربًالتـارٌخانثىجمانة محمد راشد سالم الداٌنًالتارٌخ58

1961/07/01عراقدكتوراةاستاذحدٌثالتـارٌخذكرحسن علً سبتً جاسم الفتالويالتارٌخ59

1950/07/01عراقدكتوراةاستاذحدٌثالتـارٌخذكرخلٌل ابراهٌم صالح محمد المشهدانًالتارٌخ60

االداب كلٌة/  بغداد جامعة



  

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

1973/05/02عراقماجستٌرمدرس مساعدقدٌمالتـارٌخانثىروٌده فٌصل موسى علً النوابالتارٌخ61

1959/03/11عراقدكتوراةاستاذاسالمً ومنهج بحثالتـارٌخانثىزكٌة حسن ابراهٌم جرٌمط الدلٌمًالتارٌخ62

1977/12/15عراقماجستٌرمدرس مساعدحدٌثالتـارٌخانثىزٌنب خالد حسٌن فالح الساعديالتارٌخ63

1974/05/25عراقماجستٌرمدرس حدٌثالتـارٌخانثىسحر احمد ناجً احمد الدلٌمًالتارٌخ64

1953/11/14عراقدكتوراةمدرسمعاصرالتـارٌخذكرشامل عناد حسن زغٌر البدٌريالتارٌخ65

1946/01/17انكلترادكتوراةاستاذحدٌثالتـارٌخذكرصادق حسن عبد هللا صكرالسودانًالتارٌخ66

1949/06/23عراقدكتوراةاستاذالمغرب وأفرٌقٌا الوسطىالتـارٌخانثىصباح ابراهٌم سعٌد عثمان الشٌخلًالتارٌخ67

1972/01/02عراقدكتوراةمدرس اسالمً/اندلسًالتـارٌخذكرصباح خابط عزٌز سعٌد النصارالتارٌخ68

1945/06/12عراقماجستٌرمدرس مساعدمعاصر/حدٌثالتـارٌخذكرطارق ٌونس عزٌز ٌحٌى السراج التارٌخ69

1968/04/17العراقدكتوراةمدرس اسالمًالتـارٌخذكرطه جمٌل احمد جاسم النعٌمًالتارٌخ70

1963/07/12عراقدكتوراةاستاذ مساعدقدٌمالتـارٌخذكرعادل شابت جابر روٌد الزٌاديالتارٌخ71

1973/04/01عراقدكتوراةمدرسلغة عبرٌةالتـارٌخذكرعامر حمزه حسٌن لطٌف الغرٌبالتارٌخ72

1963/09/23عراقدكتوراةاستاذ مساعداسالمًالتـارٌخذكرعبد الرحمن فرطوس حٌدر عبدهللا البٌضانًالتارٌخ73

1947/07/01برٌطانٌادكتوراةاستاذاوربا العصور الوسطىالتـارٌخذكرفالح حسن عبدالحسٌن سلمان االسديالتارٌخ74

1977/04/13عراقماجستٌرمدرس مساعدمعاصر/حدٌثالتـارٌخذكركفاح احمد محمد احمد النجارالتارٌخ75

1969/03/26عراقدكتوراةاستاذ مساعدالعصر الراشديالتـارٌخذكرلٌث شاكر محمود رشٌد العبٌديالتارٌخ76

1968/06/01عراقدكتوراةاستاذتارٌخ اوروبا فً العصور الوسطىالتـارٌخذكرمحمود عبد الواحد محمود حبٌب القٌسًالتارٌخ77

1982/01/28عراقدكتوراةمدرس ٌونان ورومانالتـارٌخذكرمٌثم عبد الكاظم جواد حٌدر النوريالتارٌخ78

1972/06/02عراقدكتوراةمدرسحدٌثالتـارٌخانثىنادٌة ٌاسٌن عبد احمد المشهدانًالتارٌخ79

1974/12/01عراقدكتوراةمدرس اسالمًالتـارٌخانثىنبراس فوزي جاسم حسن الداخلًالتارٌخ80

1952/07/01عراقدكتوراةاستاذ مساعدحدٌثالتـارٌخذكرنذٌر جبار حسٌن مرزوك الهنداويالتارٌخ81

1963/06/05عراقدكتوراةاستاذ مساعداسالمً وعباسًالتـارٌخانثىنوال ناظم محمود العمرالتارٌخ82

1975/08/16عراقماجستٌرمدرس اسالمًالتـارٌخانثىورقاء اكرم عباس حسٌن العانًالتارٌخ83

1975/09/01عراقماجستٌرمدرس مساعداسالمًالتـارٌخانثىورقاء ٌونس ٌحٌى احمد حسن الطائًالتارٌخ84

1974/09/02عراقدكتوراةمدرس معاصر/حدٌثالتـارٌخانثىوسن سعٌد عبود فرج االكرعالتارٌخ85

1979/10/19عراقدكتوراةمدرس اسالمًالتـارٌخانثىوفاء عدنان حمٌد علوان الزبٌديالتارٌخ86

1979/06/05عراقماجستٌرمدرس مساعدحدٌثالتـارٌخانثىاحالم قاسم احمدالتارٌخ87

1975/10/16عراقماجستٌرمدرس مساعداسالمًالتـارٌخانثىوسن جاسم محمدالتارٌخ88

1982/06/01عراقماجستٌرمدرس مساعدقدٌمالتـارٌخانثىزٌنة قاسم هاشمالتارٌخ89

1979/01/14عراقماجستٌرمدرسادباللغة اإلنكلٌزٌةانثىاسراء جالل جواد سعٌد الجوهرياللغة اإلنكلٌزٌة90
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1974/11/24عراقدكتوراةمدرسرواٌة مدنٌةاللغة اإلنكلٌزٌةانثىاسراء هاشم طاهر خنجر الخفاجًاللغة اإلنكلٌزٌة91

1953/03/16كنداماجستٌرمدرس لغة فرنسٌة اللغة اإلنكلٌزٌةذكراسعد محمد مرادحمادي العٌثاوياللغة اإلنكلٌزٌة92

1978/08/22عراقماجستٌرمدرس مساعدعلم اللغة التطبٌقًاللغة اإلنكلٌزٌةانثىاسٌل كاطع بنٌان سلمان العكٌلًاللغة اإلنكلٌزٌة93

1974/11/05عراقدكتوراةاستاذ مساعدعلم اللغةاللغة اإلنكلٌزٌةانثىبٌداء فٌصل نوري احمد االعرجًاللغة اإلنكلٌزٌة94

1972/10/09عراقماجستٌرمدرسلغة اسبانٌةلغة أسبانٌةانثىحنان ٌونس محمد حسٌن الشمرياللغة اإلنكلٌزٌة95

1982/05/13عراقماجستٌرمدرس مساعدادب ورواٌةاللغة اإلنكلٌزٌةانثىرباب لفته سلطان سلس الساعدياللغة اإلنكلٌزٌة96

1972/11/12عراقدكتوراةاستاذ مساعدعلم اللغة التطبٌقًاللغة اإلنكلٌزٌةانثىسراب خلٌل حمٌد نصٌف العزاوياللغة اإلنكلٌزٌة97

1970/07/24عراقدكتوراةاستاذ مساعدعلم الصرف االشتقاقًاللغة اإلنكلٌزٌةانثىسندس محسن علً عبٌد العبٌدياللغة اإلنكلٌزٌة98

1976/11/20عراقماجستٌرمدرس مساعدعلم اللغة العاماللغة اإلنكلٌزٌةانثىسوسن حازم حسن فتاح زنكهاللغة اإلنكلٌزٌة99

1974/04/07عراقماجستٌرمدرس اللغة االنكلٌزٌة الغراض الخاصةلغة االنكلٌزٌةانثىشروق عبودي علً محمد ابو تراباللغة اإلنكلٌزٌة100

1979/06/20عراقماجستٌرمدرس علم اللغةاللغة اإلنكلٌزٌةذكرعادل حسٌن جوده مطرود الربٌعًاللغة اإلنكلٌزٌة101

1958/12/15عراقماجستٌرمدرس مساعدترجمةاللغة اإلنكلٌزٌةذكرعالء حسٌن جاسم محمد الخزرجًاللغة اإلنكلٌزٌة102

1966/11/12عراقماجستٌرمدرسادب انكلٌزياللغة اإلنكلٌزٌةذكرعمار شامل كاظم حمد الخفاجًاللغة اإلنكلٌزٌة103

1979/08/28عراقدكتوراةمدرسنقد ادبًاللغة اإلنكلٌزٌةذكرعمار صفاء حسٌن علً البزهاللغة اإلنكلٌزٌة104

عراقدكتوراةمدرسشعر وادباللغة اإلنكلٌزٌةانثىعنان جمٌل لوٌس القس ٌوسفاللغة اإلنكلٌزٌة105

1979/12/28عراقدكتوراةمدرس علم اللغة التطبٌقًاللغة اإلنكلٌزٌةانثىغفران عدنان شلتاغ جمالً الجمالًاللغة اإلنكلٌزٌة106

1981/05/20عراقماجستٌرمدرس مساعدرواٌةاللغة اإلنكلٌزٌةانثىفاطمه رحٌم حسٌن علً الساعدياللغة اإلنكلٌزٌة107

1982/09/01عراقماجستٌرمدرس صوت ونحواللغة اإلنكلٌزٌةانثىمنار منذر عبدالمجٌد محمود البدرياللغة اإلنكلٌزٌة108

1944/07/01عراقدكتوراةاستاذادباللغة اإلنكلٌزٌةذكرمنذر عبد الرزاق سبع حسن العبوسًاللغة اإلنكلٌزٌة109

1949/07/01عراقدكتوراةمدرس ترجمةاللغة اإلنكلٌزٌةذكرمهدي خلف حسٌن حمد الجنابًاللغة اإلنكلٌزٌة110

1975/05/04عراقدكتوراةاستاذ مساعدداللة النحو التحوٌلًاللغة اإلنكلٌزٌةذكرمهدي عناٌه كرٌم عزٌز العتبًاللغة اإلنكلٌزٌة111

1966/08/27عراقدكتوراةمدرسرواٌةاللغة اإلنكلٌزٌةانثىمً كاظم غٌدان ماضً الخزرجًاللغة اإلنكلٌزٌة112

1965/10/02عراقماجستٌرمدرس ادب وشعراللغة اإلنكلٌزٌةانثىنجوى عبد الكرٌم خالد وادي االعظمًاللغة اإلنكلٌزٌة113

1975/01/16عراقدكتوراةمدرس علم اللغة التطبٌقًاللغة اإلنكلٌزٌةذكرنصٌر عباس غبن عبٌد الزبٌدياللغة اإلنكلٌزٌة114

1952/07/01عراقدكتوراةاستاذعلم اللغة التطبٌقًاللغة اإلنكلٌزٌةانثىنظام شٌت حمٌد درسن الطائً اللغة اإلنكلٌزٌة115

1973/02/25عراقدكتوراةمدرسلغة ونحواللغة العربٌةانثىابتسام عبد الحسٌن سلطان سلمان آل بطهاللغة العربٌة116

1963/04/17عراقماجستٌرمدرس مساعدنقد حدٌثاللغة العربٌةذكراحمد حسن علول جاسم الكنانًاللغة العربٌة117

1966/12/04عراقدكتوراةمدرسادب عربًاللغة العربٌةذكراحمد علً محمد عطٌه البهادلًاللغة العربٌة118

1962/08/11عراقدكتوراةمدرسنقد وبالغةاللغة العربٌةذكراركان حسٌن مطٌر غٌاض الشوٌلًاللغة العربٌة119

1974/08/19عراقدكتوراةاستاذ مساعد ادب عربً حدٌثاللغة العربٌةانثىارٌج كنعان حمودي حمادي البدراللغة العربٌة120
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1980/01/08عراقماجستٌرمدرس مساعدادباللغة العربٌةانثىاسراء طارق كامل محمد الغرٌرياللغة العربٌة121

1967/11/07عراقدكتوراةمدرس لغةاللغة العربٌةانثىاسراء عامر شمس الدٌن عبداللطٌف السعدياللغة العربٌة122

عراقدكتوراةاستاذ مساعد نقد ادبًاللغة العربٌةانثىانعام فائق محً حبٌب التكرٌتًاللغة العربٌة123

1974/12/24عراقدكتوراةمدرساالدب االندلسًاللغة العربٌةانثىانوار مجٌد سرحان طاهر السودانًاللغة العربٌة124

1972/08/04عراقدكتوراةمدرسنقد و أدب جاهلًاللغة العربٌةانثىإخالص محمد عٌدان كركور الجنابًاللغة العربٌة125

1969/04/14عراقدكتوراةمدرسلغة ونحو وصرفاللغة العربٌةانثىبتول عباس نسٌم جارهللا الوائلًاللغة العربٌة126

1962/03/15عراقدكتوراةاستاذنحواللغة العربٌةانثىتحرر محمد مناحً ودع الرفٌعًاللغة العربٌة127

1978/01/24عراقماجستٌرمدرس مساعدلغة ونحو اللغة العربٌةانثىتغرٌد حرٌز محمد سعدون الدلٌمًاللغة العربٌة128

1957/10/02عراقدكتوراةمدرسادباللغة العربٌةذكرثائر حسن جاسم محمد العنزياللغة العربٌة129

1963/04/08عراقدكتوراةاستاذ مساعدلغة ونحواللغة العربٌةذكرحمٌد عبد الحمزة عبٌد شمخً الفتلًاللغة العربٌة130

1967/01/01عراقدكتوراةمدرسنحواللغة العربٌةانثىحمٌدة رحمة حسن صالح الموزانًاللغة العربٌة131

1964/03/16عراقدكتوراةمدرس نقد ادبً حدٌثاللغة العربٌةذكرحٌدر فاضل عباس حمٌد الحمٌرياللغة العربٌة132

1976/10/23عراقدكتوراةمدرسعلم اللغةاللغة العربٌةذكرحٌدر محمد جبر مسلم العبودياللغة العربٌة133

1962/07/01عراقدكتوراةاستاذ مساعدلغةاللغة العربٌةذكرخمٌس عبد هللا علً جاسم التمٌمًاللغة العربٌة134

1965/07/01عراقدكتوراةاستاذ مساعد لغة ونحواللغة العربٌةانثىرجاء خلف عواد سعدون التكرٌتًاللغة العربٌة135

1966/07/01عراقماجستٌرمدرس مساعدادب حدٌثاللغة العربٌةذكررٌاض جباري شهٌل محمد العبودياللغة العربٌة136

1984/02/22عراقماجستٌرمدرس مساعدلغةاللغة العربٌةانثىزهراء نورالدٌن قاسم نوري الخزعلًاللغة العربٌة137

1976/06/20عراقدكتوراةمدرس ادب جاهلًاللغة العربٌةانثىسجى جاسم محمد عباس الزٌدي اللغة العربٌة138

1951/07/01عراقدكتوراةاستاذ ادب اسالمًاللغة العربٌةذكرسحاب محمد رشم غٌالن االسدياللغة العربٌة139

1972/06/04عراقدكتوراةاستاذ مساعد ادب عباسًاللغة العربٌةذكرسالم احمد خلف ناٌل الدلٌمًاللغة العربٌة140

1974/12/03عراقماجستٌرمدرس مساعدنحو وداللةاللغة العربٌةانثىسهاد مازن فائق عبدالفتاح العباٌجًاللغة العربٌة141

1979/07/03عراقماجستٌرمدرس مساعدلغةاللغة العربٌةذكرصالح نوري عبد هللا زوٌر المالكًاللغة العربٌة142

1944/07/01عراقدكتوراةاستاذنحو وصرفاللغة العربٌةذكرطه محسن عبد الرحمن هاشم العانًاللغة العربٌة143

1955/07/01عراقدكتوراةاستاذأدب إسالمً وجاهلً واموياللغة العربٌةذكرعبد الرزاق خلٌفه محمود عوٌد الدلٌمًاللغة العربٌة144

1956/09/28عراقدكتوراةمدرس ادب حدٌثاللغة العربٌةذكرعبد القادر جبار طه محمد الدلٌمًاللغة العربٌة145

1949/07/01عراقدكتوراةاستاذادب جاهلًاللغة العربٌةذكرعبد اللطٌف حمودي كاظم حمد الطائًاللغة العربٌة146

1953/04/12عراقدكتوراةاستاذ مساعدادب اندلسً وعباسًاللغة العربٌةذكرعبد المنعم عزٌز خلٌل اسماعٌل الجبورياللغة العربٌة147

1971/07/01عراقماجستٌرمدرس مساعدنحو وداللةاللغة العربٌةذكرعبدالحسٌن موسى وادي اٌدام الساعدياللغة العربٌة148

1972/06/01عراقدكتوراةاستاذ مساعد نحو وصرفاللغة العربٌةذكرعقٌل رحٌم علً عٌدي الالمًاللغة العربٌة149

1970/05/20عراقدكتوراةاستاذ مساعدلغةاللغة العربٌةذكرعلً خلٌف حسن شاطً الالمًاللغة العربٌة150
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1975/01/27عراقماجستٌرمدرس مساعدادب جاهلًاللغة العربٌةذكرعلً ضٌدان ابراهٌم زكروط الجنابًاللغة العربٌة151

1975/04/07عراقدكتوراةمدرسالبالغةاللغة العربٌةذكرعماد محمد محمود خصٌب البخٌتاوياللغة العربٌة152

1982/07/01عراقماجستٌرمدرس مساعدلغةاللغة العربٌةذكرغانم عبدالحسن رداد دوفً البدرياللغة العربٌة153

1968/10/05عراقماجستٌرمدرسادب حدٌثاللغة العربٌةذكرفاضل عبد االمٌر شرٌف حسونً النجفًاللغة العربٌة154

1952/07/01العراقدكتوراةاستاذنقد حدٌثاللغة العربٌةذكرفلٌح كرٌم خضٌر فلٌح الركابًاللغة العربٌة155

1975/12/04العراقدكتوراةمدرسأدب حدٌثاللغة العربٌةانثىكرنفال أٌوب محسن حمدان السعداوياللغة العربٌة156

1966/05/15عراقدكتوراةمدرسلغةاللغة العربٌةذكركٌان احمد حازم ٌحٌى عبدهللا الزبٌدياللغة العربٌة157

1969/08/01عراقدكتوراةاستاذ مساعد لغة ونحواللغة العربٌةانثىلمى فائق جمٌل خضٌر العانًاللغة العربٌة158

1957/07/01عراقدكتوراةاستاذاللغة والنحوادب حدٌثاللغة العربٌةذكرمجٌد نوط عبٌد غاوي الشمرياللغة العربٌة159

1951/07/01عراقدكتوراةاستاذ مساعدنحواللغة العربٌةذكرمحمد جواد محمدسعٌد عمران سعٌد الطرٌحًاللغة العربٌة160

1948/07/20عراقدكتوراةاستاذفقه اللغةاللغة العربٌةذكرمحمد حسٌن محمد حسن محمد رضا عبدالحسٌن آل ٌاسٌناللغة العربٌة161

1943/07/01عراقدكتوراةاستاذفقه اللغةاللغة العربٌةذكرمحمد ضاري حمادي احمد العٌثاوياللغة العربٌة162

1975/06/12عراقدكتوراةاستاذ مساعدبالغة ونحواللغة العربٌةذكرمحمد عبد مشكورعبودي الكعبًاللغة العربٌة163

1946/07/01عراقدكتوراةاستاذ مساعدطرائق تدرٌساللغة العربٌةذكرمحمود حبٌب شالل محمود المشهدانًاللغة العربٌة164

1978/09/02عراقدكتوراةمدرسلغةاللغة العربٌةذكرمصطفى كاظم شغٌدل ٌوسف العامرياللغة العربٌة165

1950/07/01عراقدكتوراةاستاذنحواللغة العربٌةذكرمهدي صالح سلطان نصٌف الشمرياللغة العربٌة166

1980/09/26عراقماجستٌرمدرسنقد ادبً واموياللغة العربٌةانثىمٌادة عبد القادر عمران خطاب العبٌدياللغة العربٌة167

1952/07/01عراقدكتوراةاستاذ مساعدادب حدٌثاللغة العربٌةذكرنبٌل محمد سلمان ثوٌنً الخزرجًاللغة العربٌة168

1951/07/01برٌطانٌادكتوراةاستاذ ادب مقارناللغة العربٌةذكرنجم عبد هللا كاظم عباس الداٌنًاللغة العربٌة169

1978/04/15عراقماجستٌرمدرس مساعدلغةاللغة العربٌةانثىنجٌة مجبل صالح قدوري النعٌمًاللغة العربٌة170

1967/12/15عراقدكتوراةاستاذنقداللغة العربٌةانثىنصٌرة احمد حمزه علً الشمرياللغة العربٌة171

1944/07/01عراقدكتوراةاستاذلغة ونحواللغة العربٌةذكرنهاد حسوبً صالح مهدي االرناؤوطًاللغة العربٌة172

1973/12/20عراقدكتوراةاستاذ مساعد بالغةاللغة العربٌةانثىوسن صالح حسٌن محمد الحٌانًاللغة العربٌة173

1965/07/18عراقماجستٌرمدرس مساعدبالغةاللغة العربٌةانثىوسن منصور محمود عبدالمحسن الحلواللغة العربٌة174

1975/07/15عراقماجستٌرمدرس مساعدنحو وداللةاللغة العربٌةانثىٌسرى شاكر جاسم محمد الركابًاللغة العربٌة175

1968/02/09عراقدكتوراةاستاذ مساعدنقد حدٌثاللغة العربٌةذكرٌوسف محمد جابر فارس الساعدياللغة العربٌة176

1976/08/09عراقماجستٌرمدرس مساعدادب حدٌثاللغة العربٌةذكرعبدالخالق حسن كاظم عبد الصٌادياللغة العربٌة177

22/11/1973عراقماجستٌرمدرس مساعدمدنجغرافٌةانثىاسراء طالل داود سلمان الموسويجغرافٌة178

27/11/1964عراقدكتوراةاستاذ مساعد صناعٌةجغرافٌةانثىانتصار حسون رضا خضٌر السالمًجغرافٌة179

16/2/1974عراقدكتوراةمدرسمدنجغرافٌةانثىانتظار جاسم جبر سٌد الكنانًجغرافٌة180
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16/3/1973عراقماجستٌراستاذ مساعد بٌئةجغرافٌةانثىانفال سعٌد داود عبد الجعفريجغرافٌة181

1951/01/07فرنسادكتوراةاستاذ اقلٌمٌةجغرافٌةذكرانور مهدي صالح ناٌف العانًجغرافٌة182

25/4/1976عراقدكتوراةمدرسسٌاسٌةجغرافٌةذكربشار محمد عوٌد كشكول القٌسًجغرافٌة183

25/7/1972عراقدكتوراةمدرسمناخجغرافٌةانثىتغرٌد احمد عمران عٌسى القاضًجغرافٌة184

1971/09/07عراقدكتوراةاستاذ مساعدخرائطجغرافٌةذكرحسام صاحب حسون احمد الطعمهجغرافٌة185

1983/04/05عراقماجستٌرمدرس مساعدجغرافٌة بشرٌةجغرافٌةذكرحسام كنعان وحٌد جمعة العزاويجغرافٌة186

23/12/1980عراقدكتوراةمدرس مناخجغرافٌةذكرحسٌن جبر وسمً مطلك الشمريجغرافٌة187

16/2/1980عراقماجستٌرمدرس مساعدسٌاسٌةجغرافٌةذكرحٌدر حسٌن عبد الستار رمضان المندالويجغرافٌة188

1976/10/01عراقماجستٌرمدرسمناخجغرافٌةذكرخمٌس دحام مصلح علٌوي السٌهانًجغرافٌة189

25/2/1973عراقدكتوراةمدرسطبٌةجغرافٌةانثىزٌنب ٌعقوب مجٌد جاسم الجاسمجغرافٌة190

1956/01/07عراقدكتوراةاستاذ مساعدجٌمورجغرافٌةانثىسعدٌه عاكول منخً نافل الصالحًجغرافٌة191

14/7/1971عراقماجستٌرمدرس مساعدتمٌٌز انماطحاسباتانثىشذى عبد هللا رشٌد عباس الجبوريجغرافٌة192

1983/03/05عراقماجستٌرمدرس مساعدصناعٌةجغرافٌةانثىشروق نعٌم جاسم محمد الجبوريجغرافٌة193

20/2/1972عراقدكتوراةاستاذ مساعدطبٌعٌةجغرافٌةذكرعبد هللا صبار عبود غركان العجٌلًجغرافٌة194

1976/08/11عراقدكتوراةمدرس طاقةجغرافٌةذكرعالء محسن شنشول غانم االمًجغرافٌة195

1976/04/07عراقماجستٌرمدرس مساعدمدنجغرافٌةذكرعالء هاشم داخل علً الساعديجغرافٌة196

15/12/1978عراقدكتوراةمدرسسكانجغرافٌةذكرعلً عبد االمٌر ساجت خلف الدراجًجغرافٌة197

1960/10/09عراقدكتوراةاستاذ مساعدصناعٌةجغرافٌةذكرفاضل محسن ٌوسف سلمان الموسويجغرافٌة198

1973/02/07عراقدكتوراةمدرسصناعٌةجغرافٌةذكرناهض هاتف محمد سعٌد السعٌديجغرافٌة199

17/12/1961عراقدكتوراةاستاذ استعماالت االرض الزراعٌةجغرافٌةانثىندى شاكر جوده ذٌاب الفرطوسًجغرافٌة200

1972/06/10عراقماجستٌرمدرس مساعدصناعٌةجغرافٌةانثىهند فوزي وفٌق زٌنل البٌرقدارجغرافٌة201

20/3/1977عراقماجستٌرمدرس سٌاسٌةجغرافٌةذكروسام احمد رشٌد عٌدان العكٌديجغرافٌة202

1980/10/24عراقماجستٌرمدرس مساعدبشرٌةجغرافٌةانثىقدس اسامه قوام حسن الكلٌدارجغرافٌة203

1968/09/14عراقماجستٌرمدرس مساعدبشرٌةجغرافٌةانثىصفاقس قاسم هادي موسى الجبوريجغرافٌة204

1982/08/19عراقماجستٌرمدرس مساعدزراعٌةجغرافٌةانثىامال صباح حسنجغرافٌة205

1975/04/11عراقماجستٌرمدرس بٌئةجغرافٌةانثىان رجب احمد محمود السامرائًجغرافٌة206

1967/03/19عراقدكتوراةاستاذ مساعد علم النفس التربويعلم النفسذكرابراهٌم مرتضى ابراهٌم محمد االعرجًعلم النفس207

1966/01/01عراقدكتوراةاستاذ مساعدعلم النفس السرٌريعلم النفسذكراحمد لطٌف جاسم حمادي الفهداويعلم النفس208

1966/05/08عراقدكتوراةاستاذشخصٌةعلم النفسانثىاروه محمد ربٌع محمد نوري احمدخٌري الخٌريعلم النفس209

1975/11/27الهنددكتوراةمدرس علم النفس العامعلم النفسانثىارٌج عبد الرحمن محمود البدريعلم النفس210
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1958/10/09عراقدكتوراةاستاذ مساعدعلم النفس العامعلم النفسانثىانعام لفته موسى عباس الهنداويعلم النفس211

1957/07/01عراقدكتوراةاستاذاجتماعًعلم النفسانثىبثٌنه منصور محمود عبدالمحسن الحلوعلم النفس212

1974/06/08عراقدكتوراةمدرس علم النفس العامعلم النفسانثىثرٌا علً حسٌن محمد الحسٌنًعلم النفس213

1968/09/25عراقماجستٌرمدرس مساعدعلم النفس المعرفًعلم النفسانثىحنان شهاب عبٌد جبوري الساعديعلم النفس214

1944/07/01عراقدكتوراةاستاذتربويعلم النفسذكرخلٌل ابراهٌم رسول علً الشكرجًعلم النفس215

1969/01/30عراقماجستٌراستاذ مساعداالجتماعًعلم النفسانثىدٌار عونً فاضل محمد المفتًعلم النفس216

1975/01/17عراقدكتوراةمدرس علم النفس العامعلم النفسانثىرٌم سالم محمد علً حسافهعلم النفس217

1966/06/21عراقماجستٌرمدرس مساعدعلم النفس االجتماعًعلم النفسذكرسالم احمد غجر عوٌد الجنابًعلم النفس218

1966/09/24عراقدكتوراةاستاذعلم النفس العامعلم النفسانثىسناء عٌسى محمد رشٌد الداغستانًعلم النفس219

1964/07/10عراقدكتوراةاستاذ مساعدعلم النفس العامعلم النفسانثىسناء مجول فٌصل هزاع التكرٌتًعلم النفس220

1971/12/28عراقدكتوراةمدرس علم النفس التربويعلم النفسانثىسهام عرٌبً زاٌد سركان السودانًعلم النفس221

1975/05/02عراقدكتوراةمدرس علم النفس االجتماعًعلم النفسانثىسوسن عبد علً كاظم عجٌل السلطانًعلم النفس222

1966/09/10عراقدكتوراةمدرسبراساٌكلوجًعلم النفسذكرعباس حنون مهنا ادرٌس االسديعلم النفس223

1967/08/18عراقماجستٌرمدرس علم النفس االجتماعًعلم النفسذكرعباس فاضل عبد الواحد علً العانًعلم النفس224

1970/08/17عراقدكتوراةمدرس علم النفس العامعلم النفسذكرعبد الحلٌم رحٌم علً حبسً الخزاعًعلم النفس225

1959/02/22عراقدكتوراةمدرسعلم النفس العامعلم النفسذكرعبد الرحٌم عبدالصاحب علً جوٌر الفرٌداويعلم النفس226

1967/07/24عراقدكتوراةمدرسصحة نفسٌةعلم النفسذكرعلً تركً نافل حٌال القرٌشًعلم النفس227

1967/05/01عراقدكتوراةمدرسعلم النفس السرٌريعلم النفسذكركمال محمد سرحان هزاع الخٌالنًعلم النفس228

1964/12/04عراقماجستٌرمدرساحصاءاحصاءانثىلمٌاء طه عبدهللا حمد الجمٌلًعلم النفس229

1944/07/01عراقدكتوراةاستاذعلم النفسعلم النفسذكروهٌب مجٌد ارزٌك محمد الكبٌسًعلم النفس230

1981/03/08عراقماجستٌرمدرس مساعدعلم النفس العامعلم النفسانثىٌاسمٌن جرجٌس ٌونس مشجل الربٌعًعلم النفس231

1969/11/03عراقدكتوراةمدرس اخالقفلسفهذكراحسان علً عبد االمٌر حسٌن الحٌدريفلسفه232

1980/06/12عراقماجستٌرمدرس مساعداخالقفلسفهانثىاسماء قاسم محمد عبد الشمريفلسفه233

1965/01/26عراقدكتوراةاستاذ فلسفة العلمفلسفهانثىافراح لطفً عبد هللا نجم الشٌخلًفلسفه234

1973/12/22عراقماجستٌرمدرس مساعدمعاصرهفلسفهذكرباسم راجح جمال  الدٌن علً االلوسًفلسفه235

1975/07/11عراقماجستٌرمدرس مساعدفلسفة العلمفلسفهانثىبتول جبار علوان رشك الحلفًفلسفه236

1979/08/22عراقدكتوراةمدرس معاصرفلسفهذكرجاسم بدٌوي وادي عباس الربٌعًفلسفه237

1966/07/01عراقدكتوراةاستاذ مساعد اخالقفلسفهذكرحسٌن عبد الزهره شنٌت صبر الشٌخفلسفه238

1967/10/26عراقماجستٌرمدرس مساعدفكر عربًفلسفهذكرحسٌن هادي صالح عجاج العزاويفلسفه239

1951/07/01عراقدكتوراةاستاذ اسالمًفلسفهذكرحمٌد مخلف علً فهد السعٌديفلسفه240
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1966/07/05عراقدكتوراةمدرسمعاصرةفلسفهانثىحنان علً حسٌن علً عواضهفلسفه241

1968/06/18عراقماجستٌرمدرس فلسفة حدٌثة فلسفهانثىذكاءعبد المهدي صالح فٌاض المعٌنًفلسفه242

1967/03/15عراقماجستٌرمدرس ٌونانٌةفلسفهانثىساهره حسٌن فٌصل محمد الدلٌمًفلسفه243

1949/03/12عراقدكتوراةاستاذ مساعدمعاصرهفلسفهانثىسهام شٌت حمٌد درسن الطائًفلسفه244

1966/01/01عراقدكتوراةاستاذ مساعدالمنطقفلسفهذكرصالح فلٌفل عاٌد حسن الجابريفلسفه245

1954/07/23عراقدكتوراةاستاذتصوففلسفهذكرعبد القادر موسى حمادي عبطان المحمدي فلسفه246

1960/05/20عراقدكتوراةاستاذاسالمٌةفلسفهذكرعبد الكرٌم سلمان محمد جواد الشمريفلسفه247

1974/01/18عراقدكتوراةاستاذ مساعدفلسفة اسالمٌةفلسفهذكرعلً جبار عناد فلٌح الجورانًفلسفه248

1975/11/25عراقماجستٌرمدرس مساعدفلسفة تارٌخٌة فلسفهذكرعلً جمٌل عبدهللا الموسويفلسفه249

1982/07/18عراقدكتوراةمدرسفلسفة معاصرةفلسفهذكرعلً عبود مالك عبد المحمداويفلسفه250

1978/03/18عراقماجستٌرمدرس تصوففلسفهذكرعلً فالح علً حسن الكنانًفلسفه251

1974/07/01عراقدكتوراةمدرس المنطقفلسفهذكرعمار عبد الكاظم رومً عبدالحسن الربٌعًفلسفه252

1978/01/26عراقدكتوراةمدرس فلسفه العلمفلسفهانثىغادة عبد الستار مهدٌطعمه الخفاجًفلسفه253

1982/05/21عراقماجستٌرمدرس مساعدفلسفة معاصرةفلسفهانثىفاتن كاظم عباس مرٌوش الالمًفلسفه254

1951/11/15عراقدكتوراةاستاذ اخالق اسالمٌهفلسفهانثىفضٌله عباس مطلك كاظم الربٌعًفلسفه255

1967/10/22عراقدكتوراةاستاذ مساعدفلسفة اسالمٌةفلسفهذكرفٌصل غازي  مجهول ولً الموسويفلسفه256

1958/08/08عراقدكتوراةمدرس فلسفة العلمفلسفهذكركرٌم موسى حسٌن مزبان السودانًفلسفه257

1974/07/01عراقدكتوراةاستاذ مساعد معاصرةفلسفهذكرمحمد عبدهللا جرو غجون الخالديفلسفه258

1972/06/18عراقدكتوراةاستاذ مساعد فكر غربً معاصرفلسفهذكرمحمد فاضل عباس حبٌب الجشعمًفلسفه259

1975/11/07عراقماجستٌرمدرس معاصرةفلسفهذكرمحمد هاتو عزٌزعلً الشرع فلسفه260

1945/07/01فرنسادكتوراةاستاذ مساعد المنطقفلسفهذكرعامر عبود طاهر محمد النفاخفلسفه261

1976/10/29عراقماجستٌرمدرس فلسفة تارٌخٌة فلسفهانثىنهاوند علً محمد عزٌز العلويفلسفه262

1977/10/26عراقدكتوراةاستاذ مساعدمعاصرةفلسفهانثىهبه عادل ابراهٌم مهدي العزاويفلسفه263

عراقدكتوراةمدرس  سٌاسة معاصرةفلسفهذكرٌسار احمد ٌوسف نعمه السودانًفلسفه264

1965/09/10عراقدكتوراةمدرس  اختبارات ومقاٌس تربٌة رٌاضةانثىسلٌمه عبدهلل علوان كاظم السلطانً 265

1977/07/14عراقدكتوراةمدرس  علم التدرٌب الرٌاضًالرٌاضةذكرظفار عبد الكاظم مطلك زغٌر المنصوري266

1979/07/01عراقماجستٌرمدرس مساعد تدرٌب كرة القدمالرٌاضةذكرمحمد علً مجٌد زاٌر عبدهللا267

1974/03/03عراقدكتوراةمدرس  ساحة ومٌدانرٌاضةانثىوصال صبٌح كرٌم غرٌب المٌاح268ً

1979/07/14عراقماجستٌرمدرس مساعد صحافةاعالمذكرحٌدر غازي حسٌن محمد الموسوي269

1979/09/25عراقماجستٌرمدرس مساعد العالقات العامةاعالمذكرمحمد ولٌد صالح عبدالواحد السنٌد270

1980/07/13عراقماجستٌرمدرس مساعدقانونقانونذكرمازن سلمان عناد حسن البدٌري271

1975/07/01عراقماجستٌرمدرس مساعدذكاء اصطناعًعلوم حاسباتانثىاسراء اكرم فاضل جٌاد الزبٌدي272
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