
  

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

1955/01/07العراقدكتوراهاستاذتحرٌر صحفً صحافة/اعالم ذكرهاشم حسن جاسم التمٌم1ً

1966/01/01العراقدكتوراهاستاذ مساعداذاعة وتلفزٌوناعالمذكرسعد مطشر عبد الصاحب الفرٌداوي2

1967/02/18العراقدكتوراهاستاذ مساعداذاعة وتلفزٌوناعالمذكر حسٌن علً نور محً الموسوي3

1968/03/01العراقدكتوراهاستاذ مساعداذاعة وتلفزٌوناعالمذكر عمار طاهر محمد مهدي العامري4

20/1/1959العراقدكتوراهمدرساعالم اذاعً وتلفزٌونًاالعالمذكرمحمد جاسم فلحً عكلة الموسمًالصحافة5

19/4/1958العراقدكتوراهمدرسصحافةاعالمذكرحسن كامل محمد جاسم الساعديالصحافة6

1960/02/06العراقدكتوراهاستاذ مساعداعالم الكترونًصحافة/اعالم ذكرعبد االمٌر موٌت مشتت ٌسر الفٌصلالصحافة7

1950/07/01بولندادكتوراهاستاذ مساعداخراج صحفً صحافة/اعالم ذكرعادل خلٌل مهدي الزبٌديالصحافة8

1957/07/01المانٌادكتوراهاستاذ الرأي العام صحافة/اعالم ذكرعلً حسٌن طوٌنة الدراجًالصحافة9

1951/07/01العراقدكتوراهاستاذ مساعداتصال/صحافة صحافة/اعالم ذكرعبد المنعم كاظم مطلب الشمريالصحافة10

31/7/1959العراقدكتوراهاستاذ مساعددعاٌة وحرب نفسٌةصحافة/اعالم انثى نزهت محمود نفل الدلٌمًالصحافة11

21/4/1959العراقدكتوراهاستاذ مساعدصحافةاعالمذكرحمدان خضر سالم حمد الحمٌريالصحافة12

20/9/1952العراقدكتوراهاستاذ مساعددعاٌة صحافة/اعالم ذكراحمد عبد المجٌد امٌن خلٌل الخفاجًالصحافة13

1975/02/02العراقدكتوراهاستاذ مساعدصحافة صحافة/اعالم ذكرلٌث بدر ٌوسف محمد الراويالصحافة14

1975/10/22العراقدكتوراهاستاذ مساعدصحافةصحافة/اعالم ذكرنوح عز الدٌن عبد الرزاق الصالحًالصحافة15

1966/02/03العراقدكتوراهاستاذ مساعدصحافةصحافة/اعالم انثى شكرٌة كوكز خضر السراجالصحافة16

1961/05/08العراقماجستٌر مدرس ادب انكلٌزي لغة انكلٌزٌة ذكرنبٌل محمد علً طعانالصحافة17

1972/03/08العراقماجستٌر مدرس تحرٌر صحفً صحافة/اعالم ذكرسعد كاظم حسن الطائًالصحافة18

1974/08/09العراقدكتوراهمدرستارٌخ اسالمًتارٌخانثىزٌنب محمد طه القٌسًالصحافة19

1955/07/01العراقماجستٌرمدرسصحافة اعالمذكرسعد محمد خضٌر حسن الربٌعًالصحافة20

1968/07/18العراقماجستٌر مدرستصمٌم طباعًتصمٌم انثى هدى فاضل عباس السعٌديالصحافة21

1976/11/30العراقماجستٌر مدرس مساعدسٌاسة دولٌة علوم سٌاسٌةانثىانعام عبد الرضا سلطان شكر العكابًالصحافة22

29/1/1979العراقماجستٌر مدرسعلوم حاسباتحاسباتذكراحمد محمد جاٌد فرحان الزوبعًالصحافة23

1963/09/11العراقدكتوراهمدرس صحافة اعالمذكرانمار وحٌد فٌضً الروشداويالصحافة24

1963/08/09العراقدكتوراهمدرس صحافة اعالمذكرباسم وحٌد جونً حمٌداويالصحافة25

1974/08/03العراقدكتوراهمدرس صحافة اعالمانثىوداد غازي دبخ الصحافة26

1971/03/02العراقدكتوراهاستاذ مساعدصحافة اعالمذكر نبٌل جاسم محمد الركابًالصحافة27

1974/12/10العراقماجستٌر مدرس مساعد لغةلغة انكلٌزٌة انثىلمى حسن محمد شطاويالصحافة28

1976/06/26العراقدكتوراهمدرسلغةلغة عربٌة انثىخلود جبار عٌدان التمٌمًالصحافة29

22/5/1972العراقماجستٌرمدرسصحافةاعالمانثىرواء هادي صالح الدهانالصحافة30
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8\11\1960العراقدكتوراهاستاذ مساعدصحافةاعالمذكرمحمد عبود مهدي العزاويالصحافة31

1964/01/01العراقدكتوراه مدرسصحافةاعالمانثىسهام حسن علً الشجٌريالصحافة32

1963/06/04العراقدكتوراهمدرس فنون تلفزٌونٌةفنون جمٌلةذكر فاضل جتً سلمان عبدالصحافة االذاعٌة والتلفزٌونٌة33

1970/08/24العراقدكتوراه استاذ مساعداذاعة وتلفزٌوناعالمذكر رعد جاسم  حمزة  مناتً الكعبًالصحافة االذاعٌة والتلفزٌونٌة34

1962/01/12العراقدكتوراهاستاذ مساعدالدعاٌة السٌاسٌةاعالمذكر عبد السالم احمد داخل السامرالصحافة االذاعٌة والتلفزٌونٌة35

1969/07/24العراقدكتوراهاستاذاذاعة وتلفزٌونفنون سمعٌة ومرئٌةذكر عبد الباسط سلمان صٌهود صباحالصحافة االذاعٌة والتلفزٌونٌة36

1955/07/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدتحرٌر االخبار/ االعالم االذاعً اعالمذكر عبد النبً خزعل جاسم مطلكالصحافة االذاعٌة والتلفزٌونٌة37

1962/01/12العراقدكتوراهمدرس اذاعة وتلفزٌوناعالمانثى اٌمان عبد الرحمن حمٌد مصطفى المشهدانًالصحافة االذاعٌة والتلفزٌونٌة38

1975/05/02العراقدكتوراهمدرس اذاعة وتلفزٌوناعالمانثى منتهى هادي هنٌدي حلفة التمٌمًالصحافة االذاعٌة والتلفزٌونٌة39

1962/06/08العراقدكتوراهمدرس اذاعة وتلفزٌوناعالمانثى بشرى داود سبع خمٌس السنجريالصحافة االذاعٌة والتلفزٌونٌة40

1965/07/07العراقدكتوراه مدرسصحافةاعالمانثى ندى عبود جارهللا عزٌز العماريالصحافة االذاعٌة والتلفزٌونٌة41

1967/07/01العراقدكتوراهمدرس اعالم اذاعًاعالمذكر حسٌن رشٌد ٌاسٌن علوان العزاويالصحافة االذاعٌة والتلفزٌونٌة42

1971/12/04العراقدكتوراهمدرساذاعة وتلفزٌوناعالمذكر حسٌن دبً حسان جبر الالمًالصحافة االذاعٌة والتلفزٌونٌة43

1970/03/22العراقماجستٌر مدرس مساعداذاعة وتلفزٌوناعالمانثى سٌنهات محمد عز الدٌن الداوديالصحافة االذاعٌة والتلفزٌونٌة44

1970/06/03العراقدكتوراهمدرسفلسفة فً االعالمالصحافة االذاعٌة والتلفزٌونٌةذكر محسن جلوب جبر سمٌع الكنانًالصحافة االذاعٌة والتلفزٌونٌة45

1958/04/08العراقدكتوراهمدرساالعالم التلفزٌونً المتخصصالصحافة االذاعٌة والتلفزٌونٌةذكر هادي عبدهللا احمد جاسم عٌثاويالصحافة االذاعٌة والتلفزٌونٌة46

1973/10/18العراقماجستٌرمدرس مساعدلغة عربٌة ادابانثىبلسم عباس حمودي عباس الفوزيالصحافة االذاعٌة والتلفزٌونٌة47

13\5\1969العراقدكتوراهمدرساذاعة وتلفزٌوناعالمذكرجعفر شهٌد هاشم حمادي الموسويالصحافة االذاعٌة والتلفزٌونٌة48

1975/06/12العراقدكتوراهمدرس مساعدلغةاللغة العربٌةانثىزٌنب جمعة جاسم هلٌل الساعديالصحافة االذاعٌة والتلفزٌونٌة49

1957/01/01انكلترادكتوراهاستاذ مساعداحصاء رٌاضًاحصاء رٌاضًانثىلٌلى حاتم شهاب  االنباريالصحافة االذاعٌة والتلفزٌونٌة50

15/2/1963العراقدكتوراهمدرساذاعة وتلفزٌوناعالمذكر علً عباس فاضل جاسبالصحافة االذاعٌة والتلفزٌونٌة51

1964/09/04العراقماجستٌر مدرس مساعد اذاعة وتلفزٌوناعالمذكر شرٌف سعٌد حمٌد عبد علً السعديالصحافة االذاعٌة والتلفزٌونٌة52

1942/07/01المملكة المتحدةدكتوراهاستاذ  خدمات المعلوماتمعلوماتذكر زكً حسٌن كافً هادي الورديالترقٌات/االذاعة 53

1966/01/07العراقدكتوراهمدرساذاعة وتلفزٌوناعالمذكرحٌدر احمد علو القطبًالصحافة االذاعٌة والتلفزٌونٌة54

1971/01/06العراقدكتوراهاستاذ مساعداذاعة وتلفزٌوناعالمذكر طالب عبد المجٌد ذٌاب عالويااصحافٌة االذاعٌة والتلفزٌون55

1961/10/12العراقماجستٌرمدرس مساعداذاعة وتلفزٌوناعالمذكرضٌاء مصطفى ناصر محمود الشكاكالصحافة االذاعٌة والتلفزٌونٌة56

1976/01/28العراقماجستٌرمدرس مساعدلغةلغة انكلٌزٌة انثىسمٌة احمد ابراهٌم حسٌن الحدٌديالصحافة االذاعٌة والتلفزٌونٌة57

1970/03/31العراقدكتوراهاستاذ مساعدعالقات عامة اعالم ذكر باقر موسى جاسم البهادلًالعالقات العامة58

1957/07/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدعالقات عامةاعالم ذكر عبد المحسن سلمان خضٌر الشافعًالعالقات العامة59

1970/05/17العراقدكتوراهاستاذعالقات عامةاعالم ذكر علً جبار محمد علً الشمريالعالقات العامة60
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1966/07/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدعالقات عامةاعالم ذكر ناهض فاضل زٌدان الجواريالعالقات العامة61

1968/04/13العراقدكتوراهاستاذ مساعدعالقات عامة اعالمانثى رٌا قحطان احمد سلٌمان الحمدانًالعالقات العامة62

1956/03/08برطانٌادكتوراهاستاذ مساعدوسائل االعالماعالم ذكر جهاد كاظم ظاهر العكٌلًالعالقات العامة63

1967/02/24العراقدكتوراهمدرسصحافةاعالم انثى امال عبد اللطٌف عبود جاسم الخفاجًالعالقات العامة64

1966/07/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدعالقات عامةاعالم ذكر كرٌم مشط زلف الموسويالعالقات العامة65

1965/12/02العراقدكتوراه استاذ مساعدعالقات عامةاعالم انثى ارادة زٌدان راهً الجبوريالعالقات العامة66

1972/04/02العراقدكتوراهاستاذ مساعدعالقات عامةاعالم ذكر جاسم طارش غضٌب العقابًالعالقات العامة67

1980/05/11العراقدكتوراهمدرس عالقات عامةاعالم انثى فاطمة عبد الكاظم محمد الربٌعًالعالقات العامة68

1963/10/03العراقدكتوراهمدرس عالقات عامةاعالم انثى هدى مالك شبٌب حسنالعالقات العامة69

1978/11/02العراقماجستٌر مدرس مساعدانكلٌزيادابانثى عذراء عبد االمٌر كتابالعالقات العامة70

1970/09/08العراقدكتوراهمدرس عالقات عامةعالقات عامة انثى سهاد عادل جاسم الكروبًالعالقات العامة71

1970/05/16العراقدكتوراهمدرس عالقات عامةاعالم انثى بشرى جمٌل اسماعٌل الراويالعالقات العامة72

1905/05/30العراقدكتوراهمدرسعالقات عامةعالقات عامةذكر حسن عبد الهادي عبد هللا الدبٌبالعالقات العامة73

1956/07/01العراقدكتوراه استاذ مساعداعالم عالقات عامةذكر رشٌد حسٌن عكلة غافل الشمريالعالقات العامة74

1973/04/11العراقماجستٌر مدرس مساعد عالقات عامةاعالمانثى هدى عادل طه  رمضان الغربالعالقات العامة75

1963/09/01العراقماجستٌر مدرس ترجمة انكلٌزيانثى حنان حسن عبد الرزاق الراضًالعالقات العامة76

1959/07/01العراقدكتوراهمدرس عالقات عامة اعالم ذكر كاظم محمد لعٌبًالعالقات العامة77

1977/04/13العراقدكتوراهمدرس عالقات عامة  اعالم ذكر سالم جاسم محمد العزاويالعالقات العامة78

21\12\1969العراقدكتوراهمدرساحصاء رٌاضًادارة واقتصادانثىنرجس هادي رهٌفالعالقات العامة79

12\4\1977العراقدكتوراهمدرسعالقات عامةاعالمذكرعالء مصطفى داخل العواديامانة مجلس الكلٌة/العالقات العامة 80

1965/08/31العراقدكتوراهمدرس عالقات عامةاعالم ذكر محمد عبد حسن العامريالعالقات العامة81

1950/07/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدبالغة/ نقد ادبً لغة عربٌة / اداب ذكرمحمد رضا  حسٌن علً مباركوحدة اللغة العالمٌة82

1959/12/05العراقماجستٌرمدرس مساعدصحافةاعالمذكرخلٌل ابراهٌم فاخر داغرالضمداويجرٌدة الصحافة83

14/12/1983العراقماجستٌرمدرس مساعداذاعة وتلفزٌوناعالمذكرمحمد كاظم مجٌد مهدي الزهٌريمكتبة العالقات واالذاعة84

1970/10/08العراقدكتوراهاستاذ  اذاعة وتلفزٌوناعالمذكر وسام فاضل راضً صبٌح الدراجًوحدة استطالع الرأي85

1974/03/27العراقدكتوراهمدرسصحافة اذاعٌة وتلفزٌونٌةاعالمذكرعادل عبد الرزاق مصطاف جبر الغرٌريمدٌر التسجٌل86

17/7/1974العراقماجستٌرمدرس مساعدطرائق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌةتربٌة رباضٌةذكرثائر كرم جعونة  فلٌح الخزعلًالرٌاضة والفنٌة87

1974/01/04العراقماجستٌرمدرس مساعدتقنٌاتفنون مسرحٌةانثىراوٌة جبار حسن جوٌدالرٌاضة والفنٌة88

8\7\1970العراقدكتوراهمدرسرٌاضةتربٌة رباضٌةذكرمهدي علً دوٌغر الكعبًالرٌاضة والفنٌة89

1981/08/10العراقدكتوراهمدرساذاعة وتلفزٌوناعالمذكر حسٌن جاسم جابر جاعد الزركانً مسؤول وحدة المتابعة90
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21/5/21983العراقماجستٌرمدرس مساعدصحافةاعالمانثىشٌماء رشٌد عبد مري الحمٌداويالشؤون العلمٌة91

1976/01/09العراقماجستٌرمدرس مساعدادارة الموارد البشرٌةادارة عامةذكرفراس محمد اسماعٌل نصٌف العامريشعبة الموارد البشرٌة 92

العراقدكتوراهمدرسمحاسبة كلف ادارٌةالتدقٌقذكر حنان عبدهللا حسنالتدقٌق93

1976/11/22العراقدكتوراهمدرسصحافةاعالمانثىازهار صبٌح غنتاب ذبٌح الكعبًوحدة ضمان الجودة94

1966/01/01العراقدكتوراهمدرس اذاعة وتلفزٌوناعالم ذكر طارق علً حمود حسن العٌثاويوحده التوجٌه واالرشاد التربوي95

24\6\1980العراقماجستٌرمدرس مساعدلغة عربٌة تربٌة للبناتانثىنبراس حسٌن مهاوش العزاويوحده التوجٌه واالرشاد التربوي96

1963/12/23العراقماجستٌرمدرس تصمٌم طباعًفنونانثىلمى اسعد عبد الرزاق جعفر السعٌديوحده التوجٌه واالرشاد التربوي97

28/2/1982العراقماجستٌرمدرس مساعداعالمصحافة/ اعالم ذكر احمد كامل منصور المعموريالعالقات الثقافٌة98

العراقماجستٌرمدرس مساعداعالماعالمانثىبٌرق حسٌٌن جمعة الربٌعًامٌن مكتبة99

االعالم كلٌة/  بغداد جامعة


