
  

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

1953/07/01الوالٌات المتحدة االمرٌكٌةدكتوراه استاذ اقتصاد زراعًاقتصادذكرسعد عبد نجم العبدلً اقتصاد1

1946/07/09المملكة المتحدةدكتوراه استاذاقتصاد عملاقتصادانثىراوٌة عبد الرحٌم ٌاس شكر الراوي اقتصاد2

1960/10/17العراقدكتوراه استاذنفط واقتصاد دولًاقتصادانثىاٌمان عبد خضٌر الغربباوي اقتصاد3

1951/12/23فرنسادكتوراه استاذنقدٌةاقتصادانثىثرٌا عبد الرحٌم علً كاظم الخزرجً اقتصاد4

1957/07/01العراقدكتوراهاستاذتخطٌط استثماراقتصادذكرمحمود محمد محمود داغر الكنانًاقتصاد5

1905/05/18العراقدكتوراه استاذاقتصاد صناعًاقتصادذكرثائر محمود رشٌد العانً اقتصاد6

1959/08/16العراقدكتوراهاستاذمالٌة عامةاقتصادانثىٌسرى مهدي حسناقتصاد7

1956/01/20العراقدكتوراه استاذثقافة قومٌةدراسات قومٌة واشتراكٌةانثىسعاد قاسم هاشم الموسوياقتصاد8

1955/07/01العراقدكتوراه استاذ مساعد اقتصاد دولًاقتصادذكرربٌع خلف صالح هادي اقتصاد9

1959/08/05العراقدكتوراه استاذ مساعد اقتصاد رٌاضًاقتصادذكرصالح مهدي عباس  محسن البٌرمانً اقتصاد10

1964/12/19العراقدكتوراه استاذ مساعد اقتصاد قٌاسًاقتصادانثىهناء عبد الحسٌن محٌمٌد حنون الطائً اقتصاد11

1953/07/01العراقدكتوراه استاذ مساعد اقتصاد دولًاقتصادذكرحالوب كاظم معله حالوب الزٌدي اقتصاد12

1905/05/07العراقدكتوراه استاذ مساعد اقتصادٌات نقل وتحلٌل جزئًاقتصادانثىمناهل مصطفى عبد الحمٌد اقتصاد13

1955/07/01العراقدكتوراه استاذ مساعد اقتصاد كلًاقتصادذكرفرٌد جواد كاظم كرٌم الدلٌمً اقتصاد14

1957/06/01العراقدكتوراه استاذ مساعد اقتصاد رٌاضًاقتصادذكرولٌد عبد المنعم عباس امٌن الدركزلً اقتصاد15

1948/07/01رومانٌادكتوراه استاذ مساعد اقتصاد تخطٌطاقتصادذكرمحمد علً جاسم روضان شهد السودانًاقتصاد16

1955/05/21االتحاد السوفٌتًدكتوراه استاذ مساعد اقتصاد صناعًتخطٌط اقتصادي ذكرفٌصل اكرم نصوري توناقتصاد17

1905/05/05العراقماجستٌراستاذ مساعدتارٌخ وفكر اقتصادياقتصادانثىاسٌا كاظم فرحان السعدياقتصاد18

1962/03/09العراقدكتوراه استاذ مساعد اقتصاد قٌاسًاقتصادذكرمحمد صالح سلمان الكبٌسًاقتصاد19

1951/07/01العراقدكتوراه استاذ مساعد فكر اقتصادي اقتصادذكرعبد الجبار محمود فتاح العبٌدياقتصاد20

1960/05/03العراقدكتوراهاستاذ مساعدنظرٌة نقدٌةاقتصادذكرنهاد عبد الكرٌم احمد العبٌدياقتصاد21

1975/02/26العراقدكتوراهاستاذ مساعد تنمٌة اقتصادٌةاقتصاد ذكرلورنس ٌحٌى صالح محمود الكبٌسًاقتصاد22

1905/05/12مصردكتوراهاستاذ مساعدمالٌةاقتصادذكرفارس كرٌم برٌهًاقتصاد23

1954/07/01بولونٌادكتوراه مدرس اقتصاد تنمٌة موارداقتصادذكرجعفر باقر مجٌد الدجٌلًاقتصاد24

1963/08/03العراقدكتوراه مدرس نقدٌةاقتصادانثىعفراء هادي سعٌداقتصاد25

1956/04/03العراقدكتوراه مدرس تنمٌة التعلٌماقتصادانثىانتصار محً احمد الخطٌباقتصاد26

1972/10/27العراقدكتوراه مدرس اقتصاداقتصادانثىتأمٌم محمد سلوم محمد الجبورياقتصاد27

1973/12/19العراقماجستٌرمدرساقتصاداقتصادانثىسجى فاضل جواد سلطان الدهلكًاقتصاد28

1962/01/04العراقدكتوراه مدرساقتصاداقتصادانثىاسماء جاسم محمد حسن السامرائًاقتصاد29

1964/09/19العراقدكتوراه مدرس اقتصاداقتصادانثىبشرى علً وهٌب حسن العطاراقتصاد30
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1958/04/24االردنماجستٌرمدرس تنمٌة مشارٌع زراعٌةاقتصاد ذكرسالم نعمة محمد علً القارىاقتصاد31

21/101962العراقدكتوراهمدرس مالٌة عامةاقتصاد انثىحمدٌة شاكر مسلم حسن االٌدمًاقتصاد32

1957/07/20العراقدكتوراهمدرساقتصاد عاماقتصاد ذكررحٌم حسونً زٌارة سلطان الالمًاقتصاد33

1974/04/14العراقدكتوراهمدرساقتصاد مالٌةاقتصادذكراحمد اسماعٌل ابراهٌم المشهدانًاقتصاد34

1965/03/14العراقدكتوراهمدرس نظم سٌاسٌةعلوم سٌاسٌةذكراحمد شحاذة محمد علً الكبٌسًاقتصاد35

24/9/91964العراقماجستٌرمدرسنظرٌة العلمٌةاقتصاد ذكرعبد الجبار هانً عبد الجبار عبد الرحمن السامرائًاقتصاد36

1971/11/24العراقماجستٌرمدرساقتصادٌات موارداقتصاد زراعًذكراحمد كامل حسٌن الناصحاقتصاد37

1955/01/01العراقدكتوراهمدرس مالٌة ونقدٌةاقتصادذكرمنذر عبد القادر محمد دروٌش الشٌخلًاقتصاد38

1953/10/27العراقدكتوراهمدرس اقتصاد زراعًاقتصادذكرمزاحم ماهر علً الدورياقتصاد39

1969/04/28العراقدكتوراهمدرس عالقات نقدٌةاقتصادذكرسمٌر سهام داود سلمان الخفاجًاقتصاد40

1957/09/26العراقدكتوراهمدرسسٌاسة زراعٌةاقتصاد زراعًانثىنضال محمود علً احمد البٌاتًاقتصاد41

1960/09/18العراقماجستٌرمدرساقتصاد دولًاقتصادذكرسالم عبد الحسٌن سالماقتصاد42

1969/07/01العراقدكتوراهمدرساقتصاد قٌاسًاقتصادانثىغفران حاتم علوان جاسم الجبورياقتصاد43

1958/12/16العراقماجستٌرمدرساقتصادٌات الطاقةاقتصاد ذكرثائر محً الدٌن عزة حسن الصالحًاقتصاد44

1977/03/09البوسنادكتوراهمدرسنقود ومصارفاقتصادذكرعمار حمد خلف ابراهٌم العٌثاوياقتصاد45

1976/03/23العراقماجستٌرمدرسادب اندلسًعربًانثىنضال مهدي حمٌد حذام عكبًاقتصاد46

1905/05/13العراقدكتوراهمدرساقتصاد عاماقتصاد ذكرخالد عبد الحمٌد عبد المجٌد عبد اللطٌف العبدلًاقتصاد47

1969/06/14العراقماجستٌرمدرس مساعد اقتصاداقتصادذكرعالء احسان سلوم العبٌدياقتصاد48

1972/04/14العراقماجستٌرمدرس مساعد اقتصاد مصارفاقتصادذكرمحمد امٌن فاضل حرحوشاقتصاد49

1966/09/06العراقماجستٌرمدرس مساعد اقتصاداقتصادذكرمراد فالح مراد سلٌمان ال سلٌماناقتصاد50

1978/10/01العراقماجستٌرمدرس مساعد اقتصاد نقدياقتصاد انثىازهار حسن علً فاضل ابوناٌلةاقتصاد51

1950/07/01امرٌكاماجستٌرمدرس مساعد تخطٌط اقتصادياقتصاد انثىسهٌلة نجم عبود علً الداٌنًاقتصاد52

1974/01/28العراقماجستٌرمدرس مساعددراسات اشتراكٌةعلوم سٌاسٌةذكرٌوسف عفتان عبد هللا جدٌع لراوياقتصاد53

123/1/2/976العراقماجستٌرمدرس مساعد نظرٌة نقدٌةاقتصادذكرباسم خمٌس عبٌد دخٌل الشمرياقتصاد54

1977/04/22العراقماجستٌرمدرس مساعد تنمٌةاقتصادذكراحسان جبر عاشور غضٌب الغراوياقتصاد55

1949/10/07العراقماجستٌر استاذ احصاء رٌاضًاحصاءذكرصباح هادي عبود الجاسماحصاء56

1954/04/27العراقماجستٌر استاذ تصمٌم وتحلٌل تجارباحصاءذكركمال علوان خلف المشهدانًاحصاء57

1952/11/30امرٌكادكتوراه استاذ احصاء رٌاضًاحصاء ذكرظافر حسٌن رشٌد النجاراحصاء58

1953/07/01العراقدكتوراه استاذ بحوث عملٌاتاحصاءانثىضوٌة سلمان حسن الجنابًاحصاء59

1958/03/04العراقدكتوراه استاذاحصاء تطبٌقًاحصاءذكرمحمد صادق عبد الرزاق الدورياحصاء60
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1953/07/01المملكة المتحدةدكتوراهاستاذ تحلٌل البٌانات االحصائٌةاحصاءذكرمحمود مهدي حسن حمادي البٌاتًاحصاء61

1957/01/12المملكة المتحدةدكتوراه استاذاحصاء تطبٌقًاحصاءانثىدجلة ابراهٌم مهدي حسٌن العزاوياحصاء62

130/11/956العراقدكتوراه استاذ مساعد احصاء تطبٌقًاحصاءانثىبشرى علً ٌعقوب الجعفرياحصاء63

1953/02/02العراقدكتوراهاستاذ مساعد احصاء تطبٌقًاحصاءذكرعلً عبد الحسٌن صالح الوكٌلاحصاء64

1956/07/10العراقدكتوراه استاذ مساعد احصاء تطبٌقًاحصاءانثىفاتن فاروق صالح البدرياحصاء65

1962/05/20العراقدكتوراه استاذ مساعد احصاء تطبٌقًاحصاءذكرصباح منفً رضا الشمرياحصاء66

1962/11/07العراقدكتوراه استاذ مساعد احصاء تطبٌقًاحصاءذكرعماد حازم عبودي انطوان السلقاحصاء67

1956/10/29العراقماجستٌر استاذ مساعد احصاء تطبٌقًاحصاءانثىزٌنب عبد الوهاب مطر حسٌن الداهرياحصاء68

1962/10/10العراقماجستٌر استاذ مساعد احصاء تطبٌقًاحصاءانثىاٌمان حسن احمد العانًاحصاء69

1968/03/16العراقدكتوراه استاذ مساعد احصاء تطبٌقًاحصاءانثىلقاء علً محمد العلوياحصاء70

1905/05/13العراقدكتوراهاستاذ مساعداحصاء تطٌبقًاحصاءذكرفارس طاهر حسن الكوازاحصاء71

1972/10/09العراقدكتوراه استاذ مساعداحصاء تطبٌقًاحصاءذكرعمر عبد المحسن علً القٌسً احصاء72

1976/01/16العراقدكتوراه استاذ مساعد احصاء تطبٌقًاحصاءذكرمناف ٌوسف حمود دهام  السامرائًاحصاء73

1963/01/08العراقماجستٌر استاذ مساعداحصاء تطبٌقًاحصاءانثىغفران اسماعٌل كمال محمد البٌاتًاحصاء74

1905/05/14العراقدكتوراه استاذ مساعد احصاء تطبٌقًاحصاءانثىانتصار عرٌبً فدعم نجم الدورياحصاء75

1965/12/06العراقدكتوراه استاذ مساعد احصاء تطبٌقًاحصاءانثىخلود ٌوسف خمو ٌوسفاحصاء76

1965/03/12العراقدكتوراه استاذ مساعد احصاء تطبٌقًاحصاءانثىسجى محمد حسٌن علً الهاشمًاحصاء77

1954/07/01رومانٌادكتوراه استاذ مساعد احصاءاحصاءذكرنزار مصطفى جواد الصرافاحصاء78

1955/07/01العراقدكتوراه استاذ مساعدبحوث عملٌاتبحوث عملٌاتذكرعبد الجبار خضر بخٌت الشعبانًاحصاء79

1963/04/04العراقدكتوراه استاذ مساعد احصاء تطبٌقًاحصاءانثىاحالم احمد جمعة الحداداحصاء80

1968/11/01العراقدكتوراه استاذ مساعداحصاء تطبٌقًاحصاءذكرمحمد جاسم محمد حسٌن السودانًاحصاء81

1963/08/22العراقدكتوراه استاذ مساعد احصاءاحصاءانثىتهانً مهدي عباس محمد الٌاسرياحصاء82

1951/07/20العراقماجستٌراستاذ مساعد احصاءاحصاءانثىاخالص ابراهٌم جاسم محمد الدلٌمًاحصاء83

1973/08/26العراقدكتوراه استاذ مساعداحصاء رٌاضًاحصاءذكرقتٌبة نبٌل ناٌف محمد القزازاحصاء84

1952/07/01انكلتراماجستٌراستاذ مساعد احصاء تطبٌقًاحصاءذكرقاسم محمد علً جندٌل العقابًاحصاء85

1949/01/12بلجٌكٌادكتوراهاستاذ مساعدبناء نماذجاحصاءذكرقٌس سبع خماس محمد التمٌمًاحصاء86

1905/05/03العراقدكتوراه استاذ مساعد احصاء تطبٌقًاحصاء ذكرخالد ضاري عباس الطائًاحصاء87

1967/07/09العراقدكتوراه مدرساحصاء تطبٌقًاحصاءانثىاٌمان محمد عبد هللا المشهدانًاحصاء88

1967/01/19العراقماجستٌر مدرس احصاء تطبٌقًاحصاءانثىرباب عبد الرضا صالح البكرياحصاء89

1973/07/26العراقدكتوراه استاذ مساعداحصاء تطبٌقًاحصاءذكرفراس احمد محمد احمد المهنااحصاء90
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1966/07/15العراقدكتوراهمدرساحصاء تطبٌقًاحصاءانثىنبٌلة عبد الهادي فائز محمد الشرٌفاحصاء91

1976/07/31العراقماجستٌر مدرسنماذج تخزٌنبحوث عملٌاتذكرسرمد علوان صالح محمد الدهلكًاحصاء92

1964/08/12العراقدكتوراه مدرس احصاء تطبٌقًاحصاءانثىاسماء غالب جابر الراوياحصاء93

1974/12/12العراقماجستٌرمدرس معولٌة وصٌانةبحوث عملٌاتذكرفارس مهدي علوان حسن الربٌعًاحصاء94

1967/02/21العراقماجستٌرمدرس بحوث عملٌاتبحوث عملٌاتانثىسمٌرة خلٌل ابراهٌم حسٌن الدهلكًاحصاء95

1976/05/08العراقماجستٌرمدرسبحوث عملٌاتبحوث عملٌاتذكرعباس حسٌن بطٌخ الربٌعًاحصاء96

1958/03/07روسٌادكتوراهاستاذ مساعداحصاء تطبٌقًاحصاءذكرسعد احمدعبد الرحمن النعٌمًاحصاء97

1968/05/23العراقدكتوراهمدرسفلسفة احصاءاحصاءذكرهانً عبد هللا حسن عثماناحصاء98

1953/07/01سورٌادكتوراهمدرسنماذج التبوءبحوث عملٌاتذكرعبد المنعم كاظم حمادي جبر الشكرياحصاء99

1969/02/05العراقدكتوراهمدرس احصاءاحصاءانثىلمٌاء محمد علً حمٌد البدرانًاحصاء100

1968/11/23العراقماجستٌرمدرساحصاء تطبٌقًاحصاءانثىفاطمة عبد الحمٌد جواد خضٌر البٌرمانًاحصاء101

1974/03/07العراقماجستٌرمدرسطرائق تدرٌسطرائق تدرٌسذكررافد صباح عبد الرضا صادق التمٌمًاحصاء102

1979/12/15العراقماجستٌر مدرس مساعد احصاء تطبٌقًاحصاءانثىرشا عادل سعٌد العبٌدياحصاء103

1973/01/04العراقماجستٌر مدرس مساعد احصاء تطبٌقًاحصاءانثىاقبال محمود علوان البطاوياحصاء104

1967/07/16العراقماجستٌر مدرس مساعد احصاء تطبٌقًاحصاءانثىاسماء نجم عبد هللا جاسم الشمرياحصاء105

1960/06/05العراقدكتوراهمدرس مساعد احصاءاحصاءذكراسعد عبد علً مهدي السعدياحصاء106

1971/06/06االردنماجستٌرمدرس مساعد رٌاضٌاترٌاضٌاتذكرعلً عبد الحسن قاسم ساروت الجٌزانًاحصاء107

1976/01/08العراقماجستٌرمدرس مساعد قانون خاصقانونذكرحسٌن علً عبٌد عودة الجٌالوياحصاء108

1971/07/20العراقماجستٌرمدرس مساعد احصاءاحصاءانثىنازك جعفر صادق نقً التركًاحصاء109

1966/02/04العراقدكتوراه استاذمحاسٌة مالٌةمحاسبةانثىبشرى نجم عبد هللا المشهدانًمحاسبة110

1958/04/07روسٌا االتحادٌةدكتوراه استاذ نظم محاسبٌةمحاسبةذكرعامر محمد سلمان داوود الجنابًمحاسبة111

1905/05/10العراقدكتوراه استاذمحاسبة تكالٌفمحاسبةذكرنصٌف جاسم محمد علً الجبوريمحاسبة112

1946/04/01العراقدكتوراه استاذمحاسبة مالٌة وتدقٌقمحاسبةذكرعلً حسٌن علً جاسم الدوعجًمحاسبة113

1961/09/08العراقدكتوراهاستاذكلفة ادارٌةمحاسبةانثىمنال جبار سرورمحاسبة114

1968/07/09العراقدكتوراه استاذ مساعد نظم ومعلومات محاسبٌةمحاسبة مالٌةذكرصفاء احمد محمد سحاب العانًمحاسبة115

1968/01/03العراقدكتوراه استاذ مساعدقانون جنائًقانونانثىنوال طارق ابراهٌم عبد الرزاقمحاسبة116

1958/03/07العراقدكتوراهاستاذ مساعد محاسبة محاسبةذكرعباس حمٌد ٌحٌى حسن التمٌمًمحاسبة117

1964/11/20العراقدكتوراه استاذ مساعدقانون اداريقانونذكرمحمود خلٌل خضٌر جاسم المعموريمحاسبة118

1905/05/15العراقماجستٌر مدرس محاسبة مالٌةمحاسبةانثىوفاء حسٌن سلمان الحٌدريمحاسبة119

1956/11/14العراقماجستٌر مدرس محاسبة تكالٌفمحاسبةانثىأمل حنا مٌخا ال فروحةمحاسبة120
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1955/10/25العراقماجستٌر مدرس محاسبة مالٌةمحاسبةذكرٌحٌى علً حمادي حبٌب الموسويمحاسبة121

1967/05/05العراقدكتوراهمدرسمحاسبة مالٌةمحاسبةانثىبشرى فاضل خضٌر حسون الطائًمحاسبة122

1958/05/23العراقدكتوراهمدرسلغة عربٌةلغة عربٌةذكرجبار عٌدان رزن دخٌلمحاسبة123

1967/12/04العراقدكتوراه مدرس محاسبة مالٌةمحاسبةانثىلبنى زٌد ابراهٌم حسن الدلٌمًمحاسبة124

1970/01/22العراقماجستٌر مدرسمحاسبة مالٌةمحاسبةانثىسناء احمد ٌاسٌن خلف محاسبة125

1964/04/16العراقدكتوراهمدرس  محاسبةمحاسبةذكرعبد خلف عبد حسٌن الجنابًمحاسبة126

1970/02/19العراقدكتوراهمدرس كلفة ادارٌةمحاسبةانثىحنان صحبت عبد هللا محمود الكبرانًمحاسبة127

1974/08/10العراقماجستٌرمدرسمحاسبة كلفةمحاسبةانثىسحر طالل ابراهٌم القاسممحاسبة128

1966/02/11العراقدكتوراهمدرس محاسبةمحاسبةذكربهاء حسٌن محمد حمد الحمدانًمحاسبة129

1966/08/06العراقدكتوراهمدرس محاسبة تكالٌفمحاسبةذكرسلمان حسٌن عبد هللا الطٌارمحاسبة130

1970/06/18العراقدكتوراهمدرسمحاسبة تكالٌف وادارٌةمحاسبةذكرعالء جاسم سلمان صالح محاسبة131

1969/11/30العراقدكتوراهمدرس محاسبة مالٌةمحاسبةذكرصفوان قصً عبد الحلٌم جاسم ال طهمحاسبة132

1974/11/08العراقماجستٌرمدرسكلفة ادارٌةمحاسبةذكرمشتاق كامل فرج بداي المرٌانًمحاسبة133

1972/06/21العراقماجستٌر مدرس مساعد محاسبة مالٌةمحاسبةانثى انتصار احمد عبٌد محمد حسن الزبٌديمحاسبة134

1968/11/04العراقماجستٌر مدرس مساعد محاسبةمحاسبةذكرمحمد عبد هللا ابراهٌم عبد هللا العزاويمحاسبة135

1971/02/08العراقماجستٌر مدرس مساعد محاسبةمحاسبةانثىمٌعاد حمٌد علًمحاسبة136

1962/01/08العراقماجستٌر مدرس مساعد محاسبةمحاسبةانثىنجاة سلٌم ٌوسف خضرمحاسبة137

1971/03/03العراقماجستٌر مدرس مساعد محاسبةمحاسبةانثىنادٌة شاكر حسٌن عبد الرحمنمحاسبة138

1964/10/30العراقماجستٌرمدرس مساعدمحاسبةمحاسبةانثىدجلة عبد الحسٌن عبد الجبارمحاسبة139

1977/02/27العراقدكتوراهمدرس محاسبةمحاسبةذكرصالح هادي محمد توفٌق الخالديمحاسبة140

1962/12/05العراقماجستٌرمدرس مساعد محاسبةمحاسبةذكرعباس فاضل عبد االمٌر العكٌلًمحاسبة141

1979/07/26العراقماجستٌرمدرس مساعد كلفة ادارٌةمحاسبةذكرمقداد احمد نوري محمد النعٌمًمحاسبة142

1969/07/01العراقماجستٌرمدرس مساعد علوم محاسبٌةمحاسبةذكرنهاد حسٌن احمد علً العكٌلًمحاسبة143

1979/12/16العراقماجستٌرمدرس مساعد علوم محاسبٌةمحاسبةانثىاسماء محمد عبد الرزاق عبد هللا الحمدانًمحاسبة144

1983/10/04العراقماجستٌرمدرس مساعدكلفة ادارٌةمحاسبةذكرمؤاب دلٌل مخائٌل موسى القسوسمحاسبة145

1965/01/09العراقماجستٌرمدرس مساعدعلوم محاسبٌةمحاسبةانثىضمٌاء محمد جواد كاظم الشذرمحاسبة146

1957/07/01العراقدكتوراه استاذ موارد بشرٌةادارة اعمالذكرسعد علً حمود العنزيادارة االعمال147

1952/03/23العراقدكتوراه استاذادارة مالٌة ومصارفادارة اعمالانثىصبٌحة قاسم هاشم الموسويادارة االعمال148

1953/12/23العراقدكتوراه استاذ ادارة انتاج وعملٌاتادارة اعمالذكرغسان قاسم داود الالمًادارة االعمال149

1953/01/26العراقدكتوراه استاذادارة انتاج وعملٌاتادارة اعمالذكررعد عبد هللا عٌدان الطائًادارة االعمال150
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1958/08/11العراقدكتوراه استاذادارة مالٌة ومصارفادارة اعمالذكرعبد السالم لفتة سعٌدادارة االعمال151

1953/10/03العراقدكتوراه استاذ مساعد فلسفة دراسات دولٌةادارة اعمالذكرغانم رزوقً انٌس العزاويادارة االعمال152

1960/12/26العراقدكتوراه استاذ مساعد ادارة ستراتٌجٌةادارة اعمالانثىانتصار عباس حمادي خلف الدلٌمًادارة االعمال153

1967/07/01العراقدكتوراه استاذ مساعد ادارة تسوٌقادارة اعمالذكر سعدون حمود جثٌرالربٌعاويادارة االعمال154

1959/12/11العراقدكتوراه استاذ مساعد نظم معلومات وادارة مصارف ادارة اعمالذكرصالح الدٌن عواد كرٌم الكبٌسًادارة االعمال155

1954/07/01العراقدكتوراه استاذ مساعد ادارة مالٌةادارة اعمالذكرشهاب الدٌن حمد رفش النعٌمًادارة االعمال156

1954/07/01العراقدكتوراه استاذ مساعد نظرٌة المنظمة والسلوك التنظٌمًادارة اعمالذكرعبد الرحمن مصطفى طه المالادارة االعمال157

1975/06/20العراقدكتوراهاستاذ مساعدقانون دولًقانونذكرمحمد احمد حمد داود المعٌنًادارة االعمال158

1961/06/15العراقدكتوراهاستاذ مساعد مواردبشرٌةادارة االعمالذكرغنً دحام تناي عبد الزبٌديادارة االعمال159

1962/04/05العراقدكتوراهاستاذ مساعدادارة مالٌةادارة االعمالذكراٌاد طاهر محمد لطٌف الجبوريادارة االعمال160

1970/12/07العراقدكتوراه استاذ مساعدادارة مالٌةادارة اعمالانثىرغد محمد نجم عبد هللا الجبوريادارة االعمال161

1968/10/10العراقدكتوراه استاذ مساعدادارة انتاج وعملٌاتادارة اعمالانثىمها كامل جواد ال مصطفى سلٌمادارة االعمال162

1950/07/01امرٌكاماجستٌر مدرستسوٌقادارة اعمالذكرصباح عبد الحسن محمود الجلبًادارة االعمال163

1962/07/20العراقدكتوراه مدرس ادارة موارد بشرٌةادارة اعمالذكرناظم جواد عبد سلمان الزٌديادارة االعمال164

1964/12/03العراقدكتوراه مدرس ادارة انتاج وعملٌاتادارة اعمالانثىنادٌة لطفً عبد الوهاب محمد علًادارة االعمال165

1974/07/09العراقدكتوراهمدرس  ادارة انتاج وعملٌاتادارة اعمالانثىهالة حمد ماجود صالح الربٌعًادارة االعمال166

1960/06/15العراقماجستٌر مدرسادارة مصارفادارة اعمالذكرفائق جواد كاظم االبراهٌمًادارة االعمال167

1970/06/02العراقماجستٌر مدرسنظم معلوماتادارة اعمالانثىندى اسماعٌل جبوري سلمان القماجادارة االعمال168

1964/07/06العراقدكتوراه مدرس ادارة موارد بشرٌةادارة اعمالانثىسناء عبد الرحٌم سعٌد العباديادارة االعمال169

1971/01/15العراقدكتوراهمدرساللغة العربٌةلغة عربٌةذكراحمد حسٌن جار هللا دالً الدلفًادارة االعمال170

1955/07/01العراقماجستٌرمدرس نظم معلوماتادارة االعمالانثىعالٌه جواد محمد علً بالكتادارة االعمال171

1978/09/12العراقدكتوراهمدرستسوٌقادارة االعمالذكراحمد نزار جمٌل حمادي النوريادارة االعمال172

1979/11/08العراقدكتوراهمدرسادارة استراتٌجٌةادارة االعمالذكرٌعرب عدنان حسٌنادارة االعمال173

1974/06/08العراقماجستٌر مدرسادارة اعمالادارة اعمالانثىجنان اسماعٌل صالح محمد الدلٌمًادارة االعمال174

1972/04/15العراقماجستٌرمدرسطرائق تدرٌسلغة عربٌةذكراحمد فلٌح حسن علً الجبوريادارة االعمال175

1969/05/01العراقدكتوراهمدرسادارة جودة/ ادارة عملٌاتادارة االعمالانثىرغد منفً احمد ابراهٌمادارة االعمال176

1974/04/29العراقماجستٌر مدرسادارة انتاج وعملٌاتادارة اعمالذكرعلً موات سعد صٌهود السودانًادارة االعمال177

1969/09/01العراقماجستٌر مدرس مساعد ادارة مالٌةادارة اعمالانثىوالء اسماعٌل عبد اللطٌفادارة االعمال178

1968/03/10العراقماجستٌر مدرس مساعد ادارة مالٌةادارة اعمالذكراحمد غفور احمد عبد الرحمن الغرٌباويادارة االعمال179

1975/06/20العراقماجستٌرمدرس مساعدنظم معلوماتادارة اعمالذكرعثمان ابراهٌم الخفاجًادارة االعمال180
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1976/06/06العراقماجستٌر مدرس مساعد نظم معلوماتادارة اعمالذكرفراس رحٌم ٌونس العزاويادارة االعمال181

1970/02/12العراقماجستٌرمدرس مساعد ادارة اعمالادارة اعمالانثىنادٌة داخل عناد حسٌن الالمًادارة االعمال182

1971/05/14العراقماجستٌر مدرس مساعد ادارة اعمالادارة اعمالذكربالل جاسم صالح مهدي القٌسًادارة االعمال183

1974/10/11العراقماجستٌرمدرس مساعد ادارة مالٌةادارة االعمالانثىهنادي صكر مكطوف مركب الجٌزانًادارة االعمال184

1978/03/13العراقماجستٌرمدرس مساعد قانون خاصقانونانثىزٌنب هادي حمٌد حسٌن الجابريادارة االعمال185

1978/08/30العراقماجستٌرمدرس مساعدادارة عملٌاتتقنٌات عملٌاتانثىامٌرة شكر ولً عباس البٌاتًادارة االعمال186

1984/08/27العراقماجستٌرمدرس مساعدادارة اعمالادارة اعمالانثىنور خلٌل ابراهٌمادارة االعمال187

1970/01/13العراقماجستٌرمدرس مساعدتسوٌقادارة اعمالذكرمصطفى جعفر عٌسىادارة االعمال188

1965/02/24العراقدكتوراهاستاذانتاج وعملٌاتادارة اعمالانثىاٌثار عبد الهادي محمد المعموريادارة صناعٌة189

1954/07/01العراقدكتوراه استاذ مساعد تسوٌقادارة اعمالذكرنعمة شلٌبة علً سعٌد الكعبًادارة صناعٌة190

1946/05/28امرٌكادكتوراهاستاذ مساعد ادارة تربوٌةادارة عامةذكرعامر ناجً خورشٌد جاسم الصالحًادارة صناعٌة191

1969/10/07العراقماجستٌراستاذ مساعد ادارة مالٌةادارة اعمالذكرمصطفى منٌر اسماعٌل جمٌل الجمٌلًادارة صناعٌة192

1964/07/24العراقماجستٌر مدرسادارة افراد وتنظٌمادارة اعمالانثىشفاء محمد علً حسون العزاويادارة صناعٌة193

1905/05/25العراقدكتوراهمدرسادارة انتاجادارة اعمالانثىفضٌلة سلمان داود العزاويادارة صناعٌة194

1905/05/15العراقدكتوراه مدرسادارة انتاج وعملٌاتادارة اعمالانثىعفاف حسن هادي الساعاتًادارة صناعٌة195

1905/05/28العراقدكتوراه مدرسادارة عملٌاتادارة اعمالانثىنغم ٌوسف عبد الرضا سلمان الغزالًادارة صناعٌة196

1970/05/03العراقماجستٌر مدرسبحوث عملٌات وبرمجة خطٌةادارة اعمالذكروقاص سعد خلف حسٌن العبٌديادارة صناعٌة197

1975/08/22العراقماجستٌرمدرس هندسة مدنٌةهندسة مدنٌةذكراوس حاتم محمود عبد هللا المشهدانًادارة صناعٌة198

1966/11/06العراقماجستٌرمدرس  ادارة انتاج وعملٌاتادارة اعمالانثىنجود شاكر حسٌن سلمان الربٌعًادارة صناعٌة199

1973/12/20العراقماجستٌرمدرس ادارة انتاجادارة صناعٌة انثىبتول عطٌه خلف الموسويادارة صناعٌة200

1978/09/29العراقدكتوراهمدرس استراتٌجٌةعلوم سٌاسٌةانثىاٌناس ضٌاء مهدي علً السعديادارة صناعٌة201

1978/05/15العراقماجستٌرمدرس قانون خاصقانونانثىفاطمة عبد موسى محمد الزٌديادارة صناعٌة202

1968/12/18العراقدكتوراهمدرس لغة عربٌةلغة عربٌةانثىتغرٌد فاضل عباس علً الخزرجًادارة صناعٌة203

1980/08/09العراقماجستٌرمدرسادارة عملٌاتادارة صناعٌة ذكراثٌر عبد هللا محمد السودانًادارة صناعٌة204

1980/12/06العراقدكتوراهمدرساحصاءاحصاء انثىهند ولٌد عبد الرحمن ابراهٌم  الجبوريادارة صناعٌة205

1980/07/11العراقماجستٌرمدرسادارة عملٌاتادارة صناعٌة انثىوداد موسى محمدادارة صناعٌة206

1978/04/01العراقماجستٌرمدرسادارة عملٌاتادارة صناعٌة ذكرسعدون محسن سلمانادارة صناعٌة207

1961/06/21العراقدكتوراهمدرسادارة عملٌاتادارة اعمالانثىسلوى هانً عبد الجبارادارة صناعٌة208

1970/08/01العراقماجستٌرمدرس مساعد ادارة صناعٌةادارة صناعٌة انثىعائشة حمودي هاشم ابراهٌم العبٌديادارة صناعٌة209

1962/03/28االردنماجستٌرمدرس مساعد ارشاد نفسًعلم نفسذكرناطق شهاب احمد سلمان العبٌديادارة صناعٌة210
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1979/12/15العراقماجستٌرمدرس مساعد ادارة انتاجادارة صناعٌة انثىبشرى صبٌح كاظم عبد هللا الالمًادارة صناعٌة211

1979/07/05العراقماجستٌرمدرس مساعد ادارة عملٌاتادارة صناعٌة ذكرجاسم حسٌن زناد خنجر البهادلًادارة صناعٌة212

1982/02/15العراقماجستٌرمدرس مساعد معادنهندسة انتاجذكرحارث ٌعرب معن العزاويادارة صناعٌة213

1905/06/01العراقدبلوم عالً معادل للماجستٌرمدرس مساعدمصارفمالٌةانثىنبراس جاسم كاظمادارة صناعٌة214

1975/04/18العراقماجستٌرمدرس مساعد بناء وانشاءاتهندسة مواد البناءانثىلمى سعدي عبد الخالق علً العبٌديادارة صناعٌة215

1984/02/07الوالٌات المتحدة االمرٌكٌةماجستٌرمدرس مساعدهندسة مٌكانٌكذكرحٌدر سعد فاضلادارة صناعٌة216

1905/05/09العراقدكتوراه استاذ موارد بشرٌةادارة العامةذكرعلً حسون  فندي عباس الطائًادارة عامة217

1976/03/10العراقدكتوراهاستاذ مساعد نظم سٌاسٌةعلوم سٌاسٌةانثىفرح ضٌاء حسٌن مباركادارة عامة218

1973/11/02العراقدكتوراهاستاذ مساعدموارد بشرٌةادارة عامةانثىهدٌل كاظم سعٌد حلبوط الحمدانًادارة عامة219

1905/05/22العراقدكتوراه مدرس ادارة موارد بشرٌةادارة العامةانثىنسرٌن جاسم محمد حسٌن البٌضانًادارة عامة220

1905/05/18العراقدكتوراه مدرس موارد بشرٌةادارة العامةانثىاسماء طه نوري ٌاسٌن الشكرجًادارة عامة221

1972/11/24العراقماجستٌر مدرستطوٌر اداريادارة العامةانثىعلٌاء جاسم محمد الجبوريادارة عامة222

1967/10/31العراقماجستٌر مدرسمنظمةادارة اعمالذكرعالء دهام حمد الخلٌفاويادارة عامة223

1979/01/22العراقدكتوراهمدرس استراتٌجٌةعلوم سٌاسٌةانثىتال عاصم فائق حسٌن العطارادارة عامة224

1970/02/20العراقدكتوراهمدرس موارد بشرٌةادارة عامة انثىسهٌر عادل حامد حسٌن الجادرادارة عامة225

1970/02/08العراقدكتوراهمدرس بالغة اسلوبٌةلغة عربٌةانثىخولة عبد الحمٌد عوده التمٌمًادارة عامة226

1948/07/01العراقدكتوراهمدرسادارة موارد بشرٌةادارة عامةذكرفاضل حمد سلمان دخٌل القٌسًادارة عامة227

1975/11/02العراقدكتوراهمدرسادارة بٌئٌةادارة عامةذكرعبد هللا حكمت عبو النقار ادارة عامة228

1972/09/19العراقماجستٌر مدرس مساعد ادارة محلٌةادارة العامةانثىقبس محمد علًادارة عامة229

1971/02/23العراقماجستٌر مدرس مساعد موارد بشرٌةادارة العامةانثىاشواق جاسم جعفرادارة عامة230

1905/05/16العراقماجستٌر مدرس مساعد حوسبة مكتباتادارة مكتباتانثىسامرة احمد مهدي الجنابًادارة عامة231

1981/04/20العراقماجستٌرمدرس مساعدادارة ستراتٌجة وتطوٌر اداريادارة عامة انثىسلمى حتٌتة رحٌمة فارس البٌضانًادارة عامة232

1978/01/12العراقماجستٌرمدرس مساعدادارة اعمالادارة اعمالذكرمثنى زاحم فٌصل عباس العجٌلًادارة عامة233

1972/10/17العراقماجستٌرمدرس مساعدادارة موارد بشرٌةادارة عامة ذكرمحمد معتوق عبود عٌسى الحسنًادارة عامة234

1982/08/05العراقماجستٌرمدرس مساعدعالقات دولٌة اقتصادٌةاقتصادانثىرشا ولٌد طهادارة عامة235

1949/11/08العراقماجستٌرمدرس مساعدادارة المعرفةادارة عامةذكراكرم سالم حسنادارة عامة236

1905/05/21العراقماجستٌرمدرس مساعدتسوٌقادارة عامةذكرعادل عبد الودود طاهرادارة عامة237

1905/05/12مصرماجستٌرمدرس مساعدادارة عامةادارة عامةذكراٌاد محمود احمدادارة عامة238

1982/04/24العراقماجستٌرمدرس مساعدادارة عامةادارة عامةذكرمحسن رشٌد مصٌحبادارة عامة239

1976/04/09العراقماجستٌر استاذ مساعدبحوث عملٌاتبحوث عملٌاتذكرمروان عبد الحمٌد عاشور محمد العبٌديمركز الحاسبة240
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1965/01/01العراقماجستٌر مدرساحصاءاحصاءانثىعادلة عبد اللطٌف مهدي الصالحمركز الحاسبة241

1969/07/10العراقدكتوراه مدرسعلوم حاسباتحاسباتانثىبشرى خرٌبط جاسم الساعديمركز الحاسبة242

1970/06/15العراقماجستٌر مدرس احصاءاحصاءذكراحمد ذٌاب احمد مطر العزاويمركز الحاسبة243

1972/04/13العراقماجستٌر مدرسبحوث عملٌاتبحوث عملٌاتذكرعمر محمد ناصر حسٌن فوزي العشاريمركز الحاسبة244

1966/05/02العراقماجستٌرمدرس سالسل زمنٌةاحصاءانثىبٌداء اسماعٌل عبد الوهاب سعٌد الراويمركز الحاسبة245

1962/05/05العراقماجستٌرمدرساحصاءاحصاءذكرسهٌل نجم عبود داود الكنعانًمركز الحاسبة246

1952/07/01مصردكتوراهمدرساحصاء سكانًاحصاءذكرسعد حسٌن عواد الوتريمركز الحاسبة247

1905/05/26العراقدكتوراهمدرساحصاء تطٌبقًاحصاءذكرسهٌل نجم عبد هللامركز الحاسبة248

1969/07/10العراقماجستٌر مدرس مساعد احصاءاحصاءانثىابتسام كرٌم عبد هللامركز الحاسبة249

1977/10/22العراقماجستٌر مدرس مساعد بحوث عملٌاتبحوث عملٌاتذكرسامر محمد جابر عبد الرزاقمركز الحاسبة250

1966/01/19العراقماجستٌرمدرس مساعداحصاءاحصاءانثىانعام عبود حسٌنمركز الحاسبة251

1978/08/21العراقماجستٌرمدرس مساعد تخطٌط حضري واقلٌمًاحصاءانثىنورة اسامه عابد فرحان العانًمركز الحاسبة252

1950/06/16العراقماجستٌرمدرس مساعد حاسباتهندسة حاسباتذكراٌاد رفعت رؤوف قاسم الجباريمركز الحاسبة253

1977/01/03العراقماجستٌرمدرس مساعدبحوث عملٌاتبحوث عملٌاتانثىزٌنة حكمت فخري عبد هللا الموصلًمركز الحاسبة254

1969/04/16العراقماجستٌرمدرس مساعد بحوث عملٌاتبحوث عملٌاتانثىعبٌر سالم علوان مجٌد االسديمركز الحاسبة255

1980/11/19العراقماجستٌرمدرس مساعد بحوث عملٌاتبحوث عملٌاتذكرخالد ولٌد عطا محمد الشبٌبًمركز الحاسبة256

1979/10/17العراقماجستٌرمدرس مساعدتكنلوجٌة المعلوماتهندسة حاسباتذكرجالل باسم رؤوف عبد هللا االنصاريمركز الحاسبة257

1905/05/06العراقدكتوراهاستاذاقتصاد زراعًاقتصادذكربالسم جمٌل خلف وحدة البحوث258

1968/06/29العراقدكتوراهاستاذمساعد مالٌة عامة اقتصاد ذكر عماد محمد علً وحدة البحوث259

1966/01/09العراقماجستٌرمدرس مساعد اقتصاداقتصادذكرداود عبد الجبار احمد سالم الدهلكًوحدة البحوث260

1984/12/20العراقماجستٌرمدرس مساعد اقتصاد زراعًزراعةانثىاسماء طارق عبودوحدة البحوث261

1966/12/06العراقدكتوراه مدرس تعلم حركًتربٌة رٌاضٌةانثىسهٌر اكرم ابراهٌم الخالديرٌاضة262

1972/08/26العراقماجستٌر مدرس مساعد كرة طائرةتربٌة رٌاضٌةذكراٌاد علً حسٌن الكوازرٌاضة263

1975/02/01العراقماجستٌر مدرس مساعدتارٌخ حدٌثتارٌخانثىوفاء عبد الرزاق محجوب الجمٌلًاالعالم264

1972/08/10العراقماجستٌرمدرس مساعداقتصاداقتصادانثىاسٌل حسٌن كاظم عامرالسودانًوحدة الشؤون العلمٌة265

1970/09/13العراقماجستٌر مدرس مساعد احصاء تطبٌقًاحصاءانثىسهاد احمد عبد هللا الدوريوحدة الشؤون العلمٌة266

1971/07/01العراقماجستٌرمدرس مساعدادارة عامةادارة عامةذكرمحمد ٌاسٌن رحٌمالمجانٌة267

1983/12/25العراقماجستٌرمدرس مساعدكلفة ادارٌةمحاسبةانثىرباب وهاب مسٌر خوٌطر الربٌعًالمجانٌة268

1979/03/01العراقماجستٌرمدرس مساعدادارة عامةادارة عامةذكرعامر فدعوس عذٌبالمجانٌة269

1981/08/28العراقماجستٌرمدرس مساعداقتصاد عاماقتصادذكرعمر حمٌد مجٌد محمدوحدة التدقٌق والوثائق270
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1968/03/21العراقماجستٌرمدرس مساعدادارة اعمالادارة اعمالانثىٌاسمٌن خضٌر عباس سلمان الدوريوحدة الخرٌجٌن271

1984/09/01العراقماجستٌرمدرس مساعدادارة انتاج وعملٌاتادارة اعمالانثىعلٌاء محمد خلٌل حسن وتوتوحدة االدخال االلكترون272ً

1972/07/07العراقماجستٌرمدرس مساعدعلوم محاسبٌةمحاسبةانثىامال نوري محمد علً ال حسٌنالحسابات273

1964/12/16العراقماجستٌرمدرس مساعدمالٌةمحاسبةانثىسالمة ابراهٌم علً حسٌنالحسابات274

1968/12/21العراقماجستٌرمدرس مساعدمحاسبة مالٌةمحاسبةانثىندى كاكً بٌرة مامً لوائًالحسابات275

1969/10/12العراقدبلوم عالً مدرس مساعدضرائبمحاسبةانثىسهاد كشكول عبدمكتبة276

1905/05/10العراقدكتوراهاستاذادارة مالٌةادارة اعمالذكرمحمد ابراهٌم علًادارة االعمال277

واالقتصاد االدارة كلٌة/  بغداد جامعة


