
  

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

1950/07/01برٌطانٌادكتوراهاستاذ نظم تربوٌة وتعلٌمٌة وتقنٌات تربوٌة التربٌة ذكر كاظم كرٌم رضا الجابري 1

1905/04/28برٌطانٌادكتوراهاستاذالترٌخ الحدٌثالتارٌخ الحدٌثذكرطارق نافع الحمدانً التارٌخ2

1905/04/26العراقدكتوراهاستاذتارٌخ العراق المعاصر التارٌخ المعاصر ذكرجعفر عباس حمٌدي الحلفً التارٌخ3

1905/04/27برٌطانٌادكتوراهاستاذتارٌخ قدٌم تارٌخ قدٌم ذكرعبد القادر عبد الجبار الشٌخلً التارٌخ4

1905/05/05العراقدكتوراهاستاذتارٌخ العراق المعاصر التارٌخ الحدٌث ذكرصباح مهدي ومٌضالتارٌخ5

1905/05/06العراقدكتوراهاستاذ التارٌخ العباسًالتارٌخ االسالمً ذكركاظم ستر خلفالتارٌخ6

1905/05/15العراقدكتوراهاستاذ مساعدتارٌخ وحضارة اسالمٌة التارٌخ االسالمً ذكرنعمة شهاب جمعة التارٌخ7

1905/05/05العراقدكتوراهاستاذتارٌخ الوطن العربً المعاصرالتارٌخ المعاصرذكرظاهر محمد صكرالتارٌخ8

1905/05/09العراقدكتوراهاستاذالتارٌخ العباسًالتارٌخ االسالمً انثى سهٌلة مزبان حسنالتارٌخ9

1905/05/12العراقدكتوراهاستاذ مساعد تارٌخ تركٌا الحدٌث التارٌخ الحدٌث انثى فرح صابر محمدالتارٌخ10

1905/05/05العراقدكتوراهاستاذ مساعدتارٌخ اسٌا الحدٌث التارٌخ الحدٌث انثى امٌرة حسٌن محمود التارٌخ11

1905/05/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدتارٌخ العراق المعاصر التارٌخ المعاصر ذكرمحمد كرٌم مهدي المشهدانًالتارٌخ12

1905/05/15العراقدكتوراهاستاذ مساعد تارٌخ العالم المعاصرالتارٌخ المعاصرذكرولٌد عبود محمدالتارٌخ13

1905/05/24العراقدكتوراهاستاذ مساعدتارٌخ افرٌقٌا المعاصر التارٌخ الحدٌث انثى عفراء عطا عبد الكرٌم التارٌخ14

1905/05/02العراقدكتوراهاستاذ مساعدتارٌخ العراق المعاصر التارٌخ الحدٌثذكرجمعة علٌوي فرحانالتارٌخ15

1905/05/11العراقدكتوراهاستاذ مساعدالتارٌخ العباسًالتارٌخ االسالمًذكرداود سلمان خلفالتارٌخ16

1905/05/24العراقدكتوراهاستاذ مساعدالتارٌخ العباسًالتارٌخ االسالمً انثى سعاد هادي حسن الطائًالتارٌخ17

1905/05/18العراقدكتوراهاستاذ مساعدالتارٌخ العباسًالتارٌخ االسالمً ذكرحسٌن داخل زوٌهً التارٌخ18

1905/05/21العراقدكتوراهاستاذ مساعدتارٌخ السٌرة والخالفة الراشدةالتارٌخ االسالمً ذكرمحمود تركً فارسالتارٌخ19

1905/05/16العراقدكتوراهاستاذ مساعدالتارٌخ االندلسًتارٌخ اسالمًذكرمثنى فلٌفل سلمان التارٌخ20

1905/05/18العراقدكتوراهاستاذ مساعدشرق ادنى قدٌم تارٌخ قدٌم ذكرغسان عبد صالحالتارٌخ21

1905/05/13العراقدكتوراهاستاذ مساعدالتارٌخ االمويالتارٌخ االسالمً انثى عربٌة قاسم احمدالتارٌخ22

1905/05/12العراقدكتوراهاستاذ مساعدالتارٌخ االندلسًالتارٌخ االسالمً ذكرعبد الكرٌم خٌطان حسن التارٌخ23

1905/05/22العراقدكتوراهاستاذ مساعدتارٌخ الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة التارٌخ المعاصرذكركرٌم صبح عطٌة التارٌخ24

1905/05/14العراقدكتوراهاستاذ مساعدتارٌخ اوربا المعاصر التارٌخ المعاصر انثى اٌمان جواد هاديالتارٌخ25

1905/05/25العراقدكتوراهاستاذ مساعدالتارٌخ االندلسًالتارٌخ االسالمً ذكرمقتدر حمدان عبد المجٌد الكبٌسًالتارٌخ26

1905/05/26العراقدكتوراه استاذ مساعدالتارٌخ الحدٌثالتارٌخذكراحسان علً حسٌن زغٌرالتارٌخ27

1905/05/30العراقدكتوراهاستاذ مساعدتارٌخ العراق المعاصرالتارٌخ المعاصرذكرعلً محمد كرٌمالتارٌخ28

1905/05/18العراقدكتوراهاستاذ مساعدتارٌخ الدولة الفاطمٌةالتارٌخ االسالمًانثىغنٌة ٌاسر كباشًالتارٌخ29

1905/05/23العراقدكتوراهاستاذ مساعدالتارٌخ الساسانً تارٌخ العرب قبل االسالمانثىمهدٌة فٌصل صالحالتارٌخ30
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1905/05/21العراقدكتوراهاستاذ مساعدالتارٌخ العصر االٌوبًالتارٌخ االسالمً ذكرمشتاق كاظم عاكولالتارٌخ31

1905/05/24العراقدكتوراهمدرسالتارٌخ العباسًالتارٌخ االسالمًانثىرفاة تقً الدٌن عارفالتارٌخ32

1905/05/25العراقدكتوراهمدرستارٌخ اوربا المعاصرالتارٌخ المعاصرانثىنغم سالم ابراهٌمالتارٌخ33

1905/05/29العراقدكتوراهاستاذ مساعدالتارٌخ العباسًالتارٌخ االسالمًانثىوسن سمٌن محمد امٌنالتارٌخ34

1905/05/28العراقدكتوراهمدرستارٌخ العصر العباسًالتارٌخ االسالمًانثىوفاء عبد الجبار عمرانالتارٌخ35

1905/05/26العراقدكتوراهمدرستارٌخ الوالٌات المتحدة االمرٌكٌةالتارٌخ المعاصرانثىاسٌل عبد الستار حاجمالتارٌخ36

1905/05/29العراقدكتوراهمدرسالتارٌخ العباسًالتارٌخ االسالمًانثىمها محسن خلٌفة الشمريالتارٌخ37

1905/05/18العراقدكتوراهمدرسالتارٌخ العربً قبل االسالمالتارٌخ االسالمًذكرمحمد حمزة جاراللةالتارٌخ38

1905/05/27العراقدكتوراهمدرس التارٌخ العباسًالتارٌخ االسالمً انثىاالء حمزة شناوةالتارٌخ39

1905/05/14العراقدكتوراهمدرسالتارٌخ العباسًالتارٌخ االسالمًانثىنعمت محمد علً جوادالتارٌخ40

1905/05/28العراقدكتوراهمدرستارٌخ الشرق االقصى التارٌخ الحدٌثانثىرجاء زامل كاظمالتارٌخ41

1905/05/28العراقدكتوراهمدرستارٌخ المشرق االسالمً فً العصر العباسًالتارٌخ االسالمً انثىمها وضاح عبد االمٌرالتارٌخ42

1905/05/30العراقدكتوراهمدرستارٌخ العراق الحدٌث والمعاصرالتارٌخ الحدٌثانثىبٌداء عالوي شمخًالتارٌخ43

1905/05/09العراقدكتوراهمدرستارٌخ الحدٌث المعاصرالتارٌخ المعاصرذكركرٌم مراد عاتًالتارٌخ44

1905/05/23العراقدكتوراهمدرسالتارٌخ العباسًالتارٌخ االسالمًذكرنذٌر صبار عبداللةالتارٌخ45

1905/05/29العراقدكتوراهمدرستارٌخ العراق المعاصرالتارٌخ المعاصرانثىعلٌاء محمد حسٌنالتارٌخ46

1905/05/11العراقدكتوراهمدرسفلسفة فً التراث الفكري والعلمً التارٌخذكرمزهر محسن فرحان الخفاجً التارٌخ47

1905/05/27العراقماجستٌرمدرس تارٌخ المشرق االسالمًالتارٌخ االسالمًانثىزٌنب مهدي رؤوفالتارٌخ48

1905/05/17العراقدكتوراهمدرستارٌخ الدولة العباسٌة التارٌخ االسالمًذكرعلً حسن غضبان التارٌخ49

1905/05/20العراقماجستٌرمدرسالتارٌخ العباسًالتارٌخ االسالمًذكرعلً عطٌة شرقًالتارٌخ50

1905/05/21العراقماجستٌرمدرس التارٌخ القدٌم اللغات السامٌةذكرصباح جاسم حماديالتارٌخ51

1905/05/24العراقدكتوراهمدرستارٌخ حدٌثتارٌخانثىبشرى سكر خٌونالتارٌخ52

1905/05/24العراقماجستٌرمدرستارٌخ افرٌقٌا المعاصرةالتارٌخ المعاصرانثىنادٌة عبد الكاظم سلمانالتارٌخ53

1905/05/15العراقماجستٌرمدرسالتارٌخ العباسًالتارٌخ االسالمًذكرخلٌل جلٌل بخٌتالتارٌخ54

1905/05/27العراقدكتوراهمدرسالتارٌخ العباسًالتارٌخ االسالمًانثىسوالف فٌض هللا حسنالتارٌخ55

1905/05/09العراقدكتوراهمدرستارٌخ حدٌثتارٌخذكرخلٌل حمود عثمانالتارٌخ56

1905/05/29العراقماجستٌرمدرستارٌخ العصور العباسٌة المتاخرة التارٌخ االسالمًانثىوسن ابراهٌم حسٌنالتارٌخ57

1905/05/31العراقماجستٌرمدرس مساعدتارٌخ الوالٌات المتحدةالتارٌخ الحدٌثانثىمٌثاق شٌال زوارة التارٌخ58

1905/06/01العراقماجستٌرمدرس مساعدتارٌخ الخلٌج العربً الحدٌثالتارٌخ الحدٌثانثىنغم طالب عبدهللاالتارٌخ59

1905/05/31العراقماجستٌرمدرس مساعدتارٌخ العراق المعاصرالتارٌخ المعاصرانثىزٌنة حارث جرجٌسالتارٌخ60
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1905/05/27العراقماجستٌرمدرس العالقات العربٌة االسٌوٌةالتارٌخ الحدٌثانثىانتصار علً عبد نجم عبدهللاالتارٌخ61

1905/05/22العراقماجستٌرمدرس مساعدطرائق تدرٌس التارٌخعلم النفس انثىزٌنب علً داراالتارٌخ62

23/2/1971العراقماجستٌر مدرس مساعد ادب تارٌخ تارٌخذكر حازم وطن هندي التارٌخ63

1905/05/18العراقماجستٌرمدرس مساعدتارٌخ الحدٌث والمعاصر تارٌخ الحدٌثذكر عالء جابر موسى التارٌخ64

1905/06/01العراقماجستٌرمدرس مساعدالتارٌخ االسالمًتارٌخ اسالمًانثىارٌج احمد شٌخوالتارٌخ65

1905/06/03العراقماجستٌرمدرس مساعدالتارٌخ االسالمًالتارٌخذكر عماد تالً مهديالتارٌخ66

1905/05/11العراقدكتوراه استاذ الدراما / المسرحٌة االدب االنكلٌزي انثى صباح عطاهللا ضٌائً اللغة االنكلٌزٌة67

1905/05/07العراقدكتوراه استاذ المسرحاالدبذكرعبد الستار عواد العانًاللغة االنكلٌزٌة68

1905/05/07العراقماجستٌراستاذ مساعدالرواٌة االدبذكر عبد الكرٌم مسٌر حمداللة اللغة االنكلٌزٌة69

1905/05/17العراقدكتوراه استاذ مساعدالشعر الحدٌثادبذكرسعد نجم عبد عباساللغة االنكلٌزٌة70

1905/05/29العراقماجستٌراستاذ مساعدمسرحٌة االدبانثى مً محمد باقر توٌجاللغة االنكلٌزٌة71

1905/05/16العراقدكتوراه استاذ مساعدنحو علم اللغة ذكرعباس لطفً حسٌن اللغة االنكلٌزٌة72

1905/05/16العراقماجستٌراستاذ مساعدشعراالدبانثى ازهار نوري فجراللغة االنكلٌزٌة73

1905/05/21العراقدكتوراهاستاذ مساعدنحو علم اللغة انثى رحاب عبد الجلٌل سعٌداللغة االنكلٌزٌة74

1958/12/30العراقدكتوراهاستاذ مساعدطرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌةلغة انكلٌزٌةانثى بشرى سعدون محمداللغة االنكلٌزٌة75

1905/05/28العراقماجستٌراستاذ مساعدمسرحٌة االدبانثى امل ناصر فراكاللغة االنكلٌزٌة76

1905/05/17الهنددكتوراه استاذ مساعدعلم اللغة التطبٌقًعلم اللغة ذكرعبد الكرٌم فاضل جمٌلاللغة االنكلٌزٌة77

1905/05/24العراقدكتوراهمدرسشعر انكلٌزيادب ذكرهٌثم كامل عٌداناللغة االنكلٌزٌة78

1905/05/26العراقماجستٌرمدرسنحو علم اللغة انثى بٌداء عباس غبن اللغة االنكلٌزٌة79

1905/05/03العراقدكتوراه مدرسنحو علم اللغة انثى فائزة احمد محمداللغة االنكلٌزٌة80

1905/05/29العراقماجستٌرمدرس المسرحٌة االدبذكرقاسم فلٌح عبٌداللغة االنكلٌزٌة81

1962/01/07العراقماجستٌرمدرسالمسرحٌة االدبذكركمال الماس ولً اللغة االنكلٌزٌة82

1905/05/29العراقماجستٌرمدرسصرفٌاتعلم اللغة انثى اٌمان جبر جنام اللغة االنكلٌزٌة83

1905/05/22العراقماجستٌرمدرساللغةلغة انكلٌزٌة انثى نوار حسٌن رضٌوي اللغة االنكلٌزٌة84

1905/05/27العراقماجستٌرمدرس نحو علم اللغة انثى منال جاسم محمداللغة االنكلٌزٌة85

1905/05/22العراقماجستٌرمدرسنحو علم اللغة انثى نادٌة خٌري محمداللغة االنكلٌزٌة86

1905/05/25العراقماجستٌرمدرسمسرحٌة االدبانثى انعام هاشم هادياللغة االنكلٌزٌة87

1905/05/26العراقماجستٌرمدرسنحو علم اللغة انثى منى ابراهٌم احمد الدلٌمًاللغة االنكلٌزٌة88

1905/05/30العراقماجستٌرمدرسمسرحٌة االدبانثى اسٌل قٌس اسماعٌلاللغة االنكلٌزٌة89

1905/05/27العراقماجستٌرمدرسرواٌةاالدبذكرعامر رسول مهدياللغة االنكلٌزٌة90
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1905/05/26العراقماجستٌرمدرسصوتٌات/لغةلغة انكلٌزٌةذكرماجد رسم ٌونساللغة االنكلٌزٌة91

1905/05/16العراقماجستٌرمدرس مساعدنحو علم اللغة انثى بشرى نعمة راشداللغة االنكلٌزٌة92

1905/05/31العراقماجستٌرمدرس مساعدالمسرحٌة االدبانثى زٌنب حسون عبد االمٌراللغة االنكلٌزٌة93

1905/05/30العراقماجستٌرمدرس مساعدالشعراالدبانثى ضفاف ابراهٌم علًاللغة االنكلٌزٌة94

1905/05/26العراقماجستٌرمدرس مساعدادب انكلٌزيلغة انكلٌزٌةذكرمثنى محمد سلطان اللغة االنكلٌزٌة95

1905/06/03العراقماجستٌرمدرس مساعدطرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة لغة انكلٌزٌةانثى اٌالف رٌاض خلٌل اللغة االنكلٌزٌة96

1905/06/04االردنماجستٌرمدرس مساعدمسرحادب انكلٌزيانثى اسماء مكرم سعٌد عبد الرحمن اللغة االنكلٌزٌة97

1905/05/30العراقماجستٌرمدرس مساعدنحو وتحلٌل النصوص االدبٌة لغة انكلٌزٌة انثى هدى عبد علً حطاب حسن اللغة االنكلٌزٌة98

1905/05/27العراقماجستٌرمدرس مساعدلغة ادب لغة انثى وفاء خلف موسى اللغة االنكلٌزٌة99

1979/08/07العراقماجستٌر مدرس مساعدشعر ادب ذكر امٌر جاسب فرٌح اللغة االنكلٌزٌة100

العراقماجستٌر مدرس مساعدذكر امانً مهدي حسٌناللغة االنكلٌزٌة101

1905/05/31العراقماجستٌر مدرس مساعد طرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة طرائق تدرٌس انثى تمارة عادل مكً اللغة االنكلٌزٌة102

العراقماجستٌر مدرس مساعد طرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة طرائق تدرٌس ذكرضٌاء مزهر خرٌبطاللغة االنكلٌزٌة103

1905/06/18العراقدكتوراه استاذ البالغة والنقداالدب العربًانثىعهود عبد الواحد عبد الصاحباللغة العربٌة104

1905/04/27العراقدكتوراه استاذالنحو والبالغةاللغة العربٌة ذكرقٌس اسماعٌل محموداللغة العربٌة105

1905/05/04العراقدكتوراه استاذاالدب االسالمًاالدب العربًذكراحمد شاكر غضٌباللغة العربٌة106

1905/05/08العراقدكتوراه استاذ نحو ولغة اللغة العربٌة ذكر عبد الرحمن مطلك وادي الجبوري اللغة العربٌة107

1905/04/28العراقدكتوراه استاذ االدب العباسًاالدب العربًذكرعبد الرحمن كرٌم عذاباللغة العربٌة108

1905/05/02العراقدكتوراه استاذ مساعداللغةاللغة العربٌة ذكرضرغام محمود عبود اللغة العربٌة109

1905/05/16العراقدكتوراه استاذ مساعدالنقد القدٌماالدب العربًانثىسوسن صائب  سلماناللغة العربٌة110

1905/05/22العراقدكتوراه استاذ مساعدالنقد القدٌم والحدٌث االدب العربًانثىسالفة صائب خضٌر اللغة العربٌة111

1905/05/17العراقدكتوراه استاذالصرفاللغة العربٌة انثىساجدة مزبان حسن اللغة العربٌة112

1905/05/02العراقدكتوراه استاذ مساعداالدب العربً قبل االسالماالدب العربًذكراحمد حسٌن عبد العٌثاوياللغة العربٌة113

1905/05/11العراقدكتوراه استاذ مساعدالنحواللغة العربٌة ذكرعلً ناصر محمداللغة العربٌة114

1905/05/26الٌمندكتوراهاستاذ مساعدصوت وداللة لغة ذكر مشتاق عباس معن اللغة العربٌة115

1905/05/22العراقدكتوراه استاذ مساعدالنقد القدٌم والحدٌث االدب العربًانثىاٌمان محمد ابراهٌماللغة العربٌة116

1905/05/07العراقدكتوراه استاذ مساعدالصوت والداللةاللغة العربٌة ذكرتحسٌن عبد الرضا كرٌماللغة العربٌة117

1905/05/24العراقدكتوراه استاذ مساعدالنقد الحدٌثاالدب العربًانثىانسام محمد راشداللغة العربٌة118

1905/05/24العراقدكتوراه استاذ مساعداالدب الحدٌثاالدب العربًانثىمها فاروق عبد القادراللغة العربٌة119

1905/05/27العراقدكتوراه مدرسالنقد الحدٌثاالدب العربًانثىبشرى ٌاسٌن محمداللغة العربٌة120

االنسانٌة للعلوم رشد ابن التربٌة كلٌة/  بغداد جامعة



  

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

1905/05/13العراقدكتوراه مدرس االدب االسالمًاالدب العربًانثىبثٌنة ابراهٌم دهشاللغة العربٌة121

1905/05/06العراقدكتوراه استاذ مساعدالنقد الحدٌثاالدب الحدٌثانثىخالدة حسن خضراللغة العربٌة122

1905/05/23العراقدكتوراه مدرساللغة اللغة العربٌة انثىمائدة رحٌمة غضٌباللغة العربٌة123

1905/05/21العراقدكتوراه مدرساالدباللغة العربٌة ذكرعدنان جاسم محمداللغة العربٌة124

1905/05/27العراقدكتوراه استاذ مساعدلغة وداللةاللغة العربٌة ذكراحمد عاشور جعازاللغة العربٌة125

1905/05/05العراقماجستٌر مدرساالدب االسالمً اللغة العربٌة ذكررضا كرٌم محمد داوداللغة العربٌة126

1905/05/28العراقدكتوراه مدرس ادب لغة عربٌة انثىنسرٌن ستار جبار مكطاع اللغة العربٌة127

1905/05/28العراقدكتوراهمدرساالدب الجاهلًاالدب العربًانثىاالء محمد الزماللغة العربٌة128

1905/05/27العراقدكتوراهمدرساالدب العباسًاالدب العربًانثىزهرة خضٌر عباساللغة العربٌة129

1905/05/27العراقدكتوراهمدرس اللغة اللغة العربٌة ذكرعلً حلو حواساللغة العربٌة130

1971/02/01العراقدكتوراه مدرس فلسفة فً اللغة العربٌة االدبذكر عبد المنعم جبار عبٌد اللغة العربٌة131

1905/05/17لٌبٌادكتوراهمدرسلغةاللغة العربٌة ذكر اسامة رشٌد عباساللغة العربٌة132

1905/05/26العراقدكتوراهمدرسالنحواللغة العربٌة ذكرزهٌر محمد علً عبداللغة العربٌة133

1973/01/04العراقدكتوراهمدرس نحو ومعجم لغة ذكر حسن جعفر صادقاللغة العربٌة134

1905/05/26العراقماجستٌرمدرساالدب الحدٌثاللغة العربٌة ذكراحسان محمد جواد التمٌمًاللغة العربٌة135

1967/01/06العراقدكتوراه مدرسالنحواللغة العربٌة ذكرنوري كاظم امنسفاللغة العربٌة136

1905/05/21العراقدكتوراه مدرساالدب العباسًاالدب العربًذكرٌحٌى ولً فتاحاللغة العربٌة137

1905/05/29العراقدكتوراهمدرسالنحو اللغة العربٌة ذكرخالد خلٌل هادياللغة العربٌة138

30/12/1975العراقدكتوراهمدرسنقد حدٌثاللغة العربٌة ذكرامجد حمٌد عبد هللااللغة العربٌة139

1978/08/03العراقدكتوراهمدرس ادب حدٌثاللغة العربٌة ذكر احمد عبد حسٌن عباس الفرطوسً اللغة العربٌة140

1905/05/23العراقدكتوراه مدرساللغةاللغة العربٌة ذكرنعمة دهش فرحان حالوياللغة العربٌة141

1905/05/20العراقدكتوراهمدرس نقد ادبً حدٌث لغة عربٌة انثى فاطمة كرٌم رسناللغة العربٌة142

1905/06/01العراقماجستٌرمدرساالدب الحدٌثاالدب العربًانثىٌسرى خلف حسٌناللغة العربٌة143

1905/05/19العراقدكتوراهمدرسادبلغة عربٌة انثى سفانة داود سلوماللغة العربٌة144

1905/05/28العراقالدكتوراهمدرسالنحواللغة العربٌة انثىكواكب محمود حسٌناللغة العربٌة145

1976/01/01العراقدكتوراهمدرساالدب الحدٌث ونقده اللغة العربٌة االدب الحدٌث انثىتغرٌد عبد الخالق هادياللغة العربٌة146

1905/06/09العراقماجستٌرمدرس مساعدالنحواللغة العربٌة انثىمٌاسة ولٌد طهاللغة العربٌة147

1905/05/27العراقماجستٌرمدرس مساعدالنحواللغة العربٌة ذكرصفاء توفٌق كاظماللغة العربٌة148

1905/06/03العراقماجستٌرمدرس مساعدالنحواللغة العربٌة انثىسراء قٌس اسماعٌلاللغة العربٌة149

1905/06/06العراقماجستٌرمدرس مساعدالنحواللغة العربٌة ذكرنزار بنٌان شمكلًاللغة العربٌة150
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1905/06/01العراقدكتوراهمدرساالدب العباسًاالدب العربً انثىنردٌن رضا كرٌماللغة العربٌة151

1905/06/01العراقماجستٌر مدرس مساعد نحو لغة عربٌة ذكرخالد حمٌد صبري اللغة العربٌة152

1905/05/31العراقماجستٌرمدرس مساعدادبلغة عربٌة ذكررافد جهاد عبدهللااللغة العربٌة153

1982/04/09العراقماجستٌرمدرس مساعداداب لغة عربٌةاللغةانثىلقاء فالح عودةاللغة العربٌة154

1972/12/18العراقماجستٌرمدرس مساعداالدب االندلسً االدب العربًانثىختام  محمد حسٌن هادي البوشرقًاللغة العربٌة155

1981/12/04العراقماجستٌرمدرس مساعدادبلغة عربٌة انثى زٌنب هاشم حسٌن اللغة العربٌة156

1905/05/14العراقدكتوراه استاذخرائط واستشعار عن بعدهندسة مساحة ذكراٌاد عاشور حمزة الطائًالجغرافٌة157

1905/04/26برٌطانٌادكتوراه استاذتنمٌة وتخطٌطجغرافٌة ذكرفالح جمال معروفالجغرافٌة158

1905/05/04العراقدكتوراه استاذسٌاسٌةجغرافٌة ذكرغالب ناصر السعدونالجغرافٌة159

1905/05/09العراقدكتوراه استاذخدمات مدنجغرافٌة ذكربشٌر ابراهٌم الطٌفالجغرافٌة160

1905/05/15العراقدكتوراه استاذمناخجغرافٌة ذكرعلً عبد الزهرة الوائلًالجغرافٌة161

1905/05/24العراقدكتوراه استاذ مناخجغرافٌة ذكرٌوسف محمد علً الهذالالجغرافٌة162

1953/01/07رومانٌادكتوراه استاذاقتصاد سٌاسًاقتصاد ذكر سامً عزٌز عباس الجغرافٌة163

1905/05/11العراقدكتوراه استاذ مساعدمدنجغرافٌة ذكرصالح داود سلمانالجغرافٌة164

1905/05/12العراقدكتوراه استاذ مساعدصناعٌةجغرافٌة ذكرعمران بندرمرادالجغرافٌة165

1905/05/08العراقدكتوراه استاذ مساعدبٌئة وتلوثجغرافٌة انثىسهٌر عبد الرحٌم رؤوفالجغرافٌة166

1905/05/21العراقدكتوراه استاذ مساعدجٌمور فولوجًجغرافٌة انثىزٌنب وناس خضٌرالجغرافٌة167

1905/05/22العراقدكتوراه استاذ مساعدسٌاسٌة جغرافٌة انثىاعٌاد عبد الرضا عبدال ابراهٌمالجغرافٌة168

1905/05/19العراقدكتوراه استاذ مساعد جٌمور فولوجًجغرافٌة ذكر سعد عجٌل مباركالجغرافٌة169

1950/07/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدفلسفة فً الجغرافٌة جغرافٌةذكرعباس غالً داودالجغرافٌة170

1905/05/06العراقدكتوراه استاذ مساعدسٌاسٌة جغرافٌة ذكرعاٌد جسام طعمةالجغرافٌة171

1905/05/25العراقدكتوراه استاذ مساعدسكانجغرافٌة انثىندى نجٌب سلمانالجغرافٌة172

1905/05/20العراقدكتوراه استاذ مساعدمناخجغرافٌة ذكرسالم هاتف احمدالجغرافٌة173

1905/05/14العراقدكتوراه استاذ مساعدaisزراعٌة وجغرافٌة ذكرسلٌم ٌاوز جمالالجغرافٌة174

1905/05/06العراقدكتوراه مدرسسٌاسٌةجغرافٌة ذكرمحمد عبد المجٌد عبد الباقًالجغرافٌة175

1905/05/26العراقدكتوراه استاذ مساعدجٌمورفولوجًجغرافٌة طبٌعٌة ذكراسامة خزعل عبد الرضاالجغرافٌة176

1905/05/29العراقماجستٌرمدرستربةجغرافٌة ذكراحمد خمٌس حماديالجغرافٌة177

1905/05/22العراقدكتوراه مدرسمدنجغرافٌة انثى لقاء كرٌم خضٌرالجغرافٌة178

1905/05/17العراقماجستٌرمدرسجٌمورفولوجًجغرافٌة ذكرعبد السالم محمد ماٌلالجغرافٌة179

1905/05/24العراقدكتوراه مدرسaisزراعٌة وجغرافٌة انثىدالل حسن كاظمالجغرافٌة180
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1905/05/26العراقدكتوراه مدرسسٌاسٌةجغرافٌة انثى انعام سالم ناجً حسٌنالجغرافٌة181

1905/05/21العراقدكتوراه مدرسسكانجغرافٌة ذكرحسن علً نجمالجغرافٌة182

1905/05/13العراقدكتوراه استاذ مساعدنقلجغرافٌة بشرٌة ذكرجمال حامد رشٌدالجغرافٌة183

1905/05/25العراقدكتوراه مدرس مناخجغرافٌة انثىسعاد عبد الكاظم جرٌو الجغرافٌة184

1905/05/28العراقدكتوراه مدرسخرائط ونظم معلومات جغرافٌة جغرافٌة بشرٌة ذكرمكً غازي عبد اللطٌف الجغرافٌة185

1905/05/30العراقماجستٌرمدرسفكر جغرافًجغرافٌة ذكروسام عبد هللا جاسمالجغرافٌة186

1905/05/29العراقماجستٌرمدرسمناخجغرافٌة ذكراسماعٌل داود سلٌمانالجغرافٌة187

1905/05/27العراقدكتوراه مدرسجغرافٌة سكانجغرافٌة بشرٌةذكر محمد حماد عبد اللطٌف الجغرافٌة188

1905/05/28العراقماجستٌرمدرسفكر جغرافًجغرافٌة انثى رنا محمد مجٌد جرٌديالجغرافٌة189

1905/05/23العراقالدكتوراهمدرسالطبٌعٌةجغرافٌة انثىجوان سمٌن احمدالجغرافٌة190

1905/05/26العراقماجستٌرمدرسزراعٌةجغرافٌة انثىمرٌم صالح شفٌقالجغرافٌة191

1905/06/01العراقماجستٌر مدرسالبشرٌةاداب فً الجغرافٌةذكرمناف محمد زرزورالجغرافٌة192

1905/05/24العراقماجستٌرمدرس مساعدسٌاسٌةجغرافٌة انثىاٌثار انور محمدالجغرافٌة193

1905/05/22العراقماجستٌرمدرس مساعدسكانجغرافٌة انثى ماجدة جاسم حسٌنالجغرافٌة194

1905/06/01العراقماجستٌرمدرس مساعدسكانجغرافٌة انثىوسن كرٌم عبد الرضاالجغرافٌة195

1905/06/01العراقماجستٌر مدرس مساعدخدمات مدنجغرافٌة ذكر زهٌر حاتم خماسالجغرافٌة196

1905/05/30العراقماجستٌرمدرس مساعدنقل حضري/ جغرافٌة بشرٌة جغرافٌة انثىسٌناء عدنان عبداللة الجغرافٌة197

1905/06/05العراقماجستٌر مدرس مساعدجغرافٌة طبٌةجغرافٌة بشرٌةانثى حنان نعمان وسٌنالجغرافٌة198

1905/05/29العراقدكتوراهمدرسصناعٌة/جغرافٌة بشرٌة جغرافٌة ذكر سالم فاضل علً الجغرافٌة199

1905/06/04العراقماجستٌرمدرس مساعدمدن جغرافٌة بشرٌة انثى شٌماء حسٌن صالح الجغرافٌة200

1905/05/26العراقماجستٌرمدرس مساعدطرائق تدرٌس اللغة العربٌةاللغة العربٌة انثىبٌمان جالل احمدالجغرافٌة201

1905/02/15العراقماجستٌر مدرس مساعدالطبٌعٌة /ادب فً الجغرافٌة طبٌعٌة/ الجغرافٌةأنثى انتصار سكر خٌون الجغرافٌة202

1981//العراقماجستٌر مدرس مساعدخرائط/جغرافٌة بشرٌة جغرافٌةانثىزٌنة جمٌل ٌوسف خلفالجغرافٌة203

1905/06/04العراقماجستٌر مدرس مساعدمناخ جغرافٌة طبٌعٌة انثى فاطمة حمدي سلوم الجغرافٌة204

العراقماجستٌر مدرس مساعدنقل/جغرافٌة بشرٌة جغرافٌةذكرعبد الستار عبود كاظمالجغرافٌة205

1905/04/30العراقدكتوراه استاذاللغة الكردٌةعلم اللغة ذكرورٌا عمر امٌناللغة الكردٌة 206

1905/05/21العراقدكتوراه استاذ مساعدمكتبات ومعلوماتمكتبات ومعلومات انثىٌسرى محمد عبدهللااللغة الكردٌة 207

1905/05/20العراقدكتوراه استاذ مساعدطرائق تدرٌس اللغة الكردٌةفلسفة التربٌةانثىمهاباد عبد الكرٌماللغة الكردٌة 208

1905/05/29العراقدكتوراه استاذ مساعدطرائق تدرٌس اللغة الكردٌة طرائق تدرٌسانثىكوثر جاسم عبٌداللغة الكردٌة 209

1905/05/29العراقماجستٌرمدرسطرائق تدرٌس اللغة الكردٌة طرائق تدرٌسانثىفردوس علً امٌناللغة الكردٌة 210
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1905/05/31العراقماجستٌرمدرسطرائق تدرٌس القانونطرائق تدرٌس القانون ذكرعلً داود جوامٌراللغة الكردٌة 211

1905/05/31العراقماجستٌرمدرساالدب العباسًاللغة العربٌة ذكرمحمد صائب خضٌر اللغة الكردٌة 212

1905/05/18العراقدكتوراه مدرسطرائق تدرٌس اللغة الكردٌة طرائق تدرٌسذكرصباح جلٌل خلٌل اللغة الكردٌة 213

1905/05/26العراقماجستٌرمدرسطرائق تدرٌس اللغة الكردٌة طرائق تدرٌسانثىزٌان عبد الكرٌم علًاللغة الكردٌة 214

1905/05/23العراقماجستٌرمدرسطرائق تدرٌس اللغة الكردٌة طرائق تدرٌسذكرحمٌد قاسم غضباناللغة الكردٌة 215

1905/05/30العراقماجستٌرمدرسطرائق تدرٌس اللغة الكردٌة طرائق تدرٌسانثىازهار علوان كشاشاللغة الكردٌة 216

1905/06/02العراقماجستٌرمدرسطرائق تدرٌس اللغة الكردٌة طرائق تدرٌسانثىشجن رعد نهاد اللغة الكردٌة 217

1905/05/31العراقماجستٌرمدرساالدب الكردياللغة الكردٌة انثىسرود ولً اسماعٌلاللغة الكردٌة 218

1905/05/16العراقدكتوراه استاذ النحو والصرف اللغة العربٌة ذكرعالوي سادر الدراجً القران الكرٌم219

1952/02/08العراقدكتوراه استاذالفقه االسالمًالعلوم االسالمٌة انثى شهرزاد عبد الكرٌم توفٌق القران الكرٌم220

1905/05/10العراقدكتوراه استاذ الفقه االسالمًعلوم اسالمٌةذكرعبد الخضرعباس علًالقران الكرٌم221

1905/05/03العراقدكتوراه استاذاالدب االسالمًاللغة العربٌة ذكرحمٌد ادم ثوٌنً الخزاعًالقران الكرٌم222

1905/05/15العراقدكتوراه استاذ مساعدالمعلومات والبحث العلمًاداب معلومات ومكتباتانثىهدى عباس السعديالقران الكرٌم223

1905/05/20العراقدكتوراه استاذ مساعدالبالغة والقراءات القرانٌة اللغة العربٌة ذكرعقٌد خالد العزاويالقران الكرٌم224

1905/05/11العراقدكتوراه استاذ مساعداالدب الحدٌثاللغة العربٌة ذكرثائر محمد عبد الدباغالقران الكرٌم225

1905/05/20العراقدكتوراه استاذ مساعدالحدٌث النبوي وعلومهالعلوم االسالمٌة ذكرحسن علً محمودالقران الكرٌم226

1905/05/23العراقدكتوراه استاذ مساعدطرائق تدرٌس العلوم االسالمٌة طرائق تدرٌسانثىعادلة علً ناجً  السعدون القران الكرٌم227

1905/05/26العراقدكتوراه استاذ مساعداالدب العباسًاللغة العربٌة ذكرعلً عزٌز صالح الزهٌريالقران الكرٌم228

1905/05/28العراقدكتوراه استاذ مساعدالنحو والصرف اللغة العربٌة ذكرحٌدر عبد الزهرة هادي التمٌمًالقران الكرٌم229

1905/05/24العراقدكتوراه استاذ مساعدالتفسٌرالعلوم االسالمٌة ذكرطه سبتً ابراهٌمالقران الكرٌم230

1905/05/21العراقدكتوراه استاذ مساعدالتفسٌرالعلوم االسالمٌة انثىسناء علٌوي عبد الزبٌديالقران الكرٌم231

1905/05/27العراقدكتوراه مدرسالنحو والصرف اللغة العربٌة ذكرحسام قدوري الجبوريالقران الكرٌم232

1905/05/14العراقدكتوراه مدرسالنحو والصرف اللغة العربٌة ذكراٌاد محمد علً االرناووطًالقران الكرٌم233

العراقدكتوراه استاذ مساعدالفقه المقارنالفقه واصولهانثىهٌفاء محمد عبدالقران الكرٌم234

1905/05/17اٌراندكتوراه مدرس الفكر االسالمًالعلوم االسالمٌة ذكرعامر عبد االمٌر الجبوريالقران الكرٌم235

1975/11/10العراقدكتوراه مدرس فكر اسالمً وعقٌدهالعلوم االسالمٌة انثىهاجر دوٌر حاشوش القران الكرٌم236

1905/05/25العراقدكتوراه مدرسطرائق تدرٌس علوم القرأن الكرٌمطرائق تدرٌس انثىجٌهان ضٌاء عاكفالقران الكرٌم237

1905/05/20العراقماجستٌر مدرس االدب الحدٌثاللغة العربٌة ذكرمحمد قاسم لعٌبً الشوٌلًالقران الكرٌم238

1905/05/30العراقماجستٌرمدرسعلم االدٌانالعلوم االسالمٌة ذكرخالد احمد حسٌن القران الكرٌم239

1905/05/30العراقدكتوراه مدرساصول الدٌن العلوم االسالمٌة ذكرعقٌل رزاق نعمان السلطانًالقران الكرٌم240
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1905/05/28العراقماجستٌرمدرس مساعدالتفسٌرالعلوم االسالمٌة انثىانتصار فاضل الكرعاويالقران الكرٌم241

1905/05/28العراقماجستٌرمدرس مساعدطرائق تدرٌس العلوم االسالمٌة طرائق تدرٌسانثىمٌاس ضٌاء القزوٌنًالقران الكرٌم242

1905/05/23العراقدكتوراهمدرسالفقه االسالمًالعلوم االسالمٌة ذكرعادل عبد الستار عبد المحسنالقران الكرٌم243

1905/05/21العراقدكتوراه مدرس طرائق تدرٌس العلوم االسالمٌة طرائق تدرٌسانثىنضال حنش شبار الساعديالقران الكرٌم244

1905/05/28العراقماجستٌرمدرس مساعدالنحو والصرف اللغة العربٌة ذكرضٌاء فاخر جبر مطر القران الكرٌم245

1905/05/30العراقماجستٌرمدرس مساعدعلوم الحدٌث/ اصول الدٌن العلوم االسالمٌة ذكرعلً نهاد خلٌل العزاويالقران الكرٌم246

1905/05/27العراقماجستٌرمدرسالنحو والصرف اللغة العربٌة ذكروسام مجٌد حسنالقران الكرٌم247

1905/05/29العراقماجستٌرمدرس مساعدطرائق تدرٌس العلوم االسالمٌة طرائق تدرٌس انثىدنٌا علوان بدرالقران الكرٌم248

1905/06/05العراقماجستٌرمدرس مساعدطرائق تدرٌس العلوم االسالمٌة طرائق تدرٌس ذكرنور نظام الدٌن نجم الدٌنالقران الكرٌم249

1905/05/26العراقماجستٌرمدرس مساعداصول الفقه الشرٌعة االسالمٌة انثى رغد حسن علً القران الكرٌم250

1905/05/04العراقدكتوراه استاذعلم النفس التربويعلم النفس التربويذكرعبد االمٌر عبود جبر الشمسًالعلوم التربوٌة والنفسٌة251

1905/04/26برٌطانٌادكتوراه استاذعلم النفس التربويعلم النفس التربويذكربدرخان عبدهللا السنديالعلوم التربوٌة والنفسٌة252

1905/05/03بلغارٌادكتوراه استاذادارة تربوٌةفلسفة التربٌة ذكررٌاض بدري ستراكالعلوم التربوٌة والنفسٌة253

1905/05/15العراقدكتوراه استاذقٌاس وتقوٌمعلم النفس التربويذكرصفاء طارق حبٌبالعلوم التربوٌة والنفسٌة254

1905/05/06العراقدكتوراه استاذفلسفة التربٌةفلسفة التربٌة انثىابتسام محمد فهدالعلوم التربوٌة والنفسٌة255

1905/05/20العراقدكتوراه استاذ قٌاس وتقوٌمعلم النفس التربويذكرمحمد انور محمود السامرائًالعلوم التربوٌة والنفسٌة256

1905/05/19العراقدكتوراه استاذ طرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌةفلسفة التربٌة انثىفاتن خٌري الرفاعًالعلوم التربوٌة والنفسٌة257

1905/05/06العراقدكتوراه استاذ فلسفة التربٌةفلسفة التربٌة ذكرمقداد اسماعٌل الدباغالعلوم التربوٌة والنفسٌة258

1905/05/22العراقدكتوراه استاذ مناهج وطرائق تدرٌس اللغة العربٌةفلسفة التربٌة ذكرسعد علً زاٌر مناتًالعلوم التربوٌة والنفسٌة259

1905/05/03العراقدكتوراه استاذطرائق تدرٌس اللغة العربٌة فلسفة التربٌة ذكركامل محمود نجم الدلٌمًالعلوم التربوٌة والنفسٌة260

1905/05/17العراقدكتوراه استاذطرائق تدرٌس االجتماعٌات فلسفة التربٌة انثىثناء ٌحٌى قاسم الحسوالعلوم التربوٌة والنفسٌة261

1905/05/07العراقدكتوراه استاذطرائق تدرٌس اللغة العربٌة لغة عربٌة ذكرحسن علً فرحان العلوم التربوٌة والنفسٌة262

1905/05/21العراقدكتوراه استاذ مساعدمناهج وطرائق تدرٌس اللغة العربٌةفلسفة التربٌة انثىرقٌة عبد االئمة العبٌديالعلوم التربوٌة والنفسٌة263

1905/05/02العراقدكتوراه استاذ مساعدمناهج وطرائق تدرٌس اللغة العربٌةفلسفة التربٌة ذكراحمد بحر هوٌديالعلوم التربوٌة والنفسٌة264

1905/05/14العراقدكتوراه استاذ مساعدطرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌةفلسفة التربٌة انثىشٌماء عبد الباقً ابراهٌمالعلوم التربوٌة والنفسٌة265

1905/05/07العراقدكتوراه استاذ مساعدطرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌةفلسفة التربٌة ذكرمؤٌد محمد سعٌدالعلوم التربوٌة والنفسٌة266

1905/05/18العراقدكتوراه استاذ مساعدطرائق تدرٌس الجغرافٌةفلسفة التربٌة ذكرنجدت عبد الرؤوف عبد الرحٌمالعلوم التربوٌة والنفسٌة267

1905/05/21العراقدكتوراه استاذ مساعدطرائق تدرٌس التارٌخفلسفة التربٌة انثىهناء خضٌر جالبالعلوم التربوٌة والنفسٌة268

1905/05/21العراقدكتوراه استاذ مساعدطرائق تدرٌس اللغة الكردٌةفلسفة التربٌة انثىشذى عادل فرمانالعلوم التربوٌة والنفسٌة269

1905/05/20العراقدكتوراه استاذ مساعدمناهج وطرائق تدرٌس عامةفلسفة التربٌة ذكرداود عبد السالم صبريالعلوم التربوٌة والنفسٌة270
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1905/05/21العراقدكتوراه استاذ مساعدمناهج وطرائق تدرٌس اللغة العربٌةفلسفة التربٌة ذكررحٌم علً صالحالعلوم التربوٌة والنفسٌة271

1905/05/17العراقدكتوراه استاذ مساعدمناهج وطرائق تدرٌس اللغة العربٌةفلسفة التربٌة ذكرضٌاء عبدهللا احمدالعلوم التربوٌة والنفسٌة272

1905/05/25العراقدكتوراه استاذ مساعدقٌاس وتقوٌمعلم النفس التربويذكرٌاسٌن حمٌد عٌال العلوم التربوٌة والنفسٌة273

1905/05/04العراقدكتوراه استاذ مساعدمناهج وطرائق تدرٌس اللغة العربٌةفلسفة التربٌة ذكررهٌف ناصر علًالعلوم التربوٌة والنفسٌة274

1905/05/15العراقدكتوراه استاذ مساعدادارة تربوٌةادارة تربوٌةذكرسامً عبد الفتاح رؤوفالعلوم التربوٌة والنفسٌة275

1905/05/09العراقدكتوراه استاذ مساعدعلم النفس التربويعلم النفس التربويذكرفاضل زامل صالحالعلوم التربوٌة والنفسٌة276

1905/05/20العراقدكتوراه استاذ مساعدعلم النفس التربويعلم النفس التربويانثىنهلة نجم الدٌن مختارالعلوم التربوٌة والنفسٌة277

1905/05/18العراقدكتوراه استاذ مساعدارشاد تربوي وتوجٌه تربويعلم النفس التربويانثىنهلة عبودي سعدونالعلوم التربوٌة والنفسٌة278

1905/05/07العراقدكتوراه استاذ مساعدطرائق تدرٌس الجغرافٌةفلسفة التربٌة ذكربالسم كحٌط حسنالعلوم التربوٌة والنفسٌة279

1905/05/20العراقدكتوراه استاذ مساعدطرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌةفلسفة التربٌة ذكر سالم حامد عباس العلوم التربوٌة والنفسٌة280

1905/05/17العراقدكتوراه استاذ مساعدمناهج وطرائق تدرٌس اللغة العربٌةفلسفة التربٌة ذكرحسن خلباص حماديالعلوم التربوٌة والنفسٌة281

1905/05/07العراقدكتوراه استاذ مساعدقٌاس وتقوٌمعلم النفس التربويذكرعبد الحسٌن رزوقً مجٌدالعلوم التربوٌة والنفسٌة282

1905/05/28العراقدكتوراه استاذ مساعدطرائق تدرٌس اللغة الكردٌةفلسفة التربٌة انثىناز بدرخان عبداللةالعلوم التربوٌة والنفسٌة283

1905/05/17العراقدكتوراه استاذ مساعدفلسفة التربٌةفلسفة التربٌة ذكرسعدون سلمان نجمالعلوم التربوٌة والنفسٌة284

1905/05/23العراقدكتوراه استاذ مساعدارشاد وتوجٌه تربويعلم النفس التربويذكرحسن علً سٌدالعلوم التربوٌة والنفسٌة285

1905/05/26العراقدكتوراه استاذ مساعدعلم النفس النموعلم النفس التربويانثىرنا زهٌر فاضلالعلوم التربوٌة والنفسٌة286

1905/05/17العراقدكتوراه استاذ مساعدمناهج وطرائق تدرٌس عامةفلسفة ومناهج طرائق تدرٌس انثىزٌنب حمزة راجًالعلوم التربوٌة والنفسٌة287

1905/06/01العراقدكتوراه مدرسقٌاس وتقوٌمعلم النفس التربويذكرخالد جمال جاسمالعلوم التربوٌة والنفسٌة288

1905/05/20العراقدكتوراه مدرسشخصٌة وصحة نفسٌةعلم النفس العامانثىهدى كامل منصورالعلوم التربوٌة والنفسٌة289

1905/05/12العراقدكتوراه مدرسادارة تربوٌةفلسفة التربٌة انثىبلسم احمد علًالعلوم التربوٌة والنفسٌة290

22/5/1959العراقدكتوراهمدرسعلم النفس النموعلم النفس التربويذكرعبد الكرٌم خشن بندرالعلوم التربوٌة والنفسٌة291

1905/05/25العراقدكتوراه مدرسطرائق تدرٌس التارٌخاداب فً التربٌة ذكرمحمد شالل عبٌدالعلوم التربوٌة والنفسٌة292

1905/05/28العراقدكتوراه مدرسفلسفة طرائق تدرٌس الجغرافٌة علم النفس االجتماعًانثىبشرى حسن مذكور العلوم التربوٌة والنفسٌة293

19/2/1961العراقماجستٌرمدرسعلم النفس التربويعلم النفس التربويانثى احالم جبار عبداللة العلوم التربوٌة والنفسٌة294

1905/05/22العراقماجستٌرمدرس فلسفة التربٌةفلسفة التربٌة ذكرهشام محمد خلفالعلوم التربوٌة والنفسٌة295

1905/05/26العراقدكتوراه مدرس قٌاس وتقوٌمعلم النفس التربويانثىبلقٌس حمود كاظم العلوم التربوٌة والنفسٌة296

1905/05/23العراقدكتوراه مدرسعلم النفس التربويعلم النفس التربويذكررحٌم هملً معارجالعلوم التربوٌة والنفسٌة297

1905/05/24العراقدكتوراه استاذ مساعدادارة تربوٌة فلسفة التربٌة انثىمنتهى جاسم عبد سوسن العلوم التربوٌة والنفسٌة298

1905/05/21العراقماجستٌرمدرسطرائق تدرٌس اللغة الكردٌةاداب فً التربٌة ذكرعباس لفتة حسنالعلوم التربوٌة والنفسٌة299

1905/05/17العراقماجستٌرمدرسعلم النفس التربويعلم النفس التربويانثىشٌماء عبد العزٌزالعلوم التربوٌة والنفسٌة300
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1905/05/29العراقماجستٌرمدرسعلم النفس التربويعلم النفس التربويانثىثناء عبد الودود حافظالعلوم التربوٌة والنفسٌة301

1905/05/28العراقدكتوراهمدرسارشاد وتوجٌه تربويعلم النفس التربويانثىاٌمان حسن جعدانالعلوم التربوٌة والنفسٌة302

1905/05/30العراقماجستٌرمدرس مساعدشخصٌة وصحة نفسٌةعلم النفس العامانثىنادرة جمٌل حمدالعلوم التربوٌة والنفسٌة303

1905/05/17العراقماجستٌرمدرس مساعدقٌاس وتقوٌمعلم النفس التربويانثىهند صبٌح رحٌمالعلوم التربوٌة والنفسٌة304

1905/06/04العراقماجستٌرمدرس مساعدمناهج وطرائق تدرٌس عامةاداب فً التربٌة انثىمنال محمد ابراهٌمالعلوم التربوٌة والنفسٌة305

1905/05/28العراقماجستٌرمدرس مساعدطرائق تدرٌس اللغة العربٌةاداب فً التربٌة انثىصبا حامد حسٌن العلوم التربوٌة والنفسٌة306

1905/05/31العراقماجستٌرمدرس مساعدطرائق تدرٌس اللغة العربٌةاداب فً التربٌة انثىاٌناس فصٌح علًالعلوم التربوٌة والنفسٌة307

1905/05/25العراقماجستٌرمدرس مساعدطرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌةاداب فً التربٌة انثىاٌة محمد جاسمالعلوم التربوٌة والنفسٌة308

1905/05/16العراقماجستٌرمدرس مساعدطرائق تدرٌس اللغة الكردٌةاداب فً التربٌة ذكرناصر خضٌر سكرانالعلوم التربوٌة والنفسٌة309

1905/05/18العراقماجستٌرمدرس مساعدطرائق تدرٌس اللغة الكردٌةاداب فً التربٌة ذكراسماعٌل حسن عبداللة العلوم التربوٌة والنفسٌة310

1905/06/04العراقماجستٌر مدرس مساعد قٌاس وتقوٌم علم النفس التربوي انثى زٌان ٌحٌى بالل العلوم التربوٌة والنفسٌة311

1905/05/27العراقماجستٌرمدرس مساعدنحو لغة عربٌةانثىندى شعالن موحانالمكتبة 312

1905/05/27العراقماجستٌرمدرس مساعدطرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة طرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة انثىانوار عدنان جٌادالمكتبة 313

1970/04/03العراقماجستٌرمدرس مساعدتارٌخ قدٌمتارٌخانثى منتهى نعمة عودة حسٌنالمكتبة 314

1969/11/01العراقماجستٌرمدرس مساعدتارٌخ اسالمًتارٌخانثىغادة فاضل علً حسٌن المكتبة 315

1905/05/08العراقدكتوراهمدرس(فلسفة )اصول تربٌة علوم نفسٌة وتربوٌة انثى دالل كاظم عبٌد العالقات الثقافٌة 316

1905/05/20العراقماجستٌرمدرستصمٌم انظمةبرمجة رٌاضٌةانثىاسماء حسٌن علوانحاسبات317

1905/05/25العراقماجستٌرمدرس مساعدشبكاتحاسباتانثىٌسرى عبد الصاحب سٌف الدٌنحاسبات318

1905/05/29العراقماجستٌرمدرستارٌخ اسالمًتارٌخ اسالمًانثىهدٌل غالب عباس مكتبة التارٌخ319

1905/05/10العراقدكتوراه مدرسفلسفة فً التربٌة الفنٌةفلسفة فً التربٌة الفنٌةانثىفضٌلة محسن سلمانالشعبة الفنٌة 320

1960/09/08العراقماجستٌر مدرس مساعدالتربٌة الرٌاضٌة التربٌة الرٌاضٌة انثىسكنة عبد الرزاق طارش الوحدة الرٌاضٌة 321

1905/05/04العراقدكتوراه استاذ مساعدباٌومٌكانٌكرٌاضة ذكروهبً علوان حسون البٌاتًالوحدة الرٌاضٌة 322

1905/05/23العراقماجستٌرمدرس مساعدرٌاضةالتربٌة الرٌاضٌة انثىنضال هاشم غافلالوحدة الرٌاضٌة 323

1905/05/04العراقدكتوراه مدرستدرٌب سلةرٌاضة ذكرصالح مهدي صالحالوحدة الرٌاضٌة 324

1943/08/05العراقدكتوراهاستاذعلم النفس النموعلم النفس التربوي انثىلٌلى عبد الرزاق نعمانحقوق االنسان 325

18/8/1964العراقدكتوراهمدرسعلم النفس النموعلم النفسانثىغادة علً هادي جعفرحقوق االنسان 326

1905/05/27العراقدكتوراهمدرس علم النفس النموعلم النفس التربويانثىانتصار هاشم مهدي حقوق االنسان 327

1905/05/30العراقماجستٌرمدرس مساعدفكر سٌاسًالعلوم السٌاسٌةذكرعباس فاضل محمودحقوق االنسان 328

1905/05/29العراقماجستٌرمدرس مساعدفلسفة العلم فلسفةانثى هالة صالح ابراهٌمالدراسات العلٌا329

1905/06/05العراقماجستٌرمدرس مساعدمناهج وطرائق تدرٌس علوم تربوٌة ونفسٌة انثى رؤى عبد الرزاق عبد الفتاح الدراسات العلٌا330
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18/8/1976العراقماجستٌر مدرس مساعدعلوم القرأنعلوم القرأنانثى فاطمة جمال محمود الدراسات العلٌا331

26/5/1973العراقماجستٌرمدرس مساعدطبٌعٌة /جغرافٌة جغرافٌة انثىسوسن كمال احمد بداغ الحٌدريالدراسات العلٌا332

1982/11/18العراقماجستٌرمدرس مساعدطرائق تدرٌس اللغة النكلٌزٌةللغة االنكلٌزٌةانثىهبة مزعل خلف جاسمالدراسات العلٌا333

1977/09/07العراقماجستٌرمدرس مساعدالتارٌخ االسالمًتارٌخانثىسندس غنً عرٌبًالدراسات العلٌا334

24/9/1977العراقماجستٌرمدرس مساعدبشرٌة جغرافٌة انثى ارٌج بهجت احمد الدراسات العلٌا335

1905/06/03العراقدكتوراهمدرسطرائق تدرٌس اللغة العربٌة اللغة العربٌة ذكرسماء تركً داخل التسجٌل 336

1905/05/09العراقماجستٌرمدرس مساعداالذاعة والتلفزٌوناعالم انثى فاتن علً مراد الداغستانً الموارد البشرٌة 337

1905/05/02العراقدكتوراه استاذ مساعدمناهجعلم النفس العام ذكرجاسم محمد عبد الكاظم السالمًوحدة التعلٌم المستمر 338

1958/08/04العراقدكتوراه مدرس اختٌار وتصنٌف االفراد علم النفس العام ذكر علً حسٌن حلو وحدة ضمان الجودة 339

15/1/1977العراقماجستٌر مدرس مساعدمسؤولة موقع االنترنت هندسة حاسباتأنثى نهى سامً محسنوحدة االنترنٌت 340

1967/01/09العراقدكتوراه مدرستخصص علوم فلسفة فً علم الحاسبات انثى رغد عبد العالً وحدة االنترنٌت 341

1980/05/01العراقماجستٌرمدرس مساعدعلوم الحاسبات هندسة حاسبات ذكرزٌاد طارق عالويوحدة االنترنٌت 342

1978/01/01العراقماجستٌرمدرس مساعدمناهج وطرائق تدرٌس مناهج وطرائق تدرٌس ذكر ٌوسف ٌعقوب شحاذةالمتابعة والتنسٌق343

العراقماجستٌرمدرس مساعدمصارفادارة مالٌة ذكرسمٌر عبد شمخًالحسابات 344

30/6/1973العراقماجستٌرمدرس مساعدتارٌخ المشرق االسالمً التارٌخ االسالمًانثىاخالص امانة ماهًالشؤون العلمٌة 345

20/10/1956العراقماجستٌرمدرس مساعداالذاعة والتلفزٌوناالعالمذكرعدنان حردان حسن عٌسىاالعالم والمعلوماتٌة 346

19/8/1971العراقماجستٌر مدرس مساعدجغرافٌة طبٌعٌة اداب فً الجغرافٌةانثى نغم منصور عبٌداالعالم والمعلوماتٌة 347
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