
  

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

1960/07/10بولونٌادكتوراهاستاذبحث علمًتربٌة رٌاضٌةانثىمنى طالب  ثابت بشٌر البدري1

1964/07/01العراقدكتوراهاستاذتعلمتربٌة رٌاضٌةانثىانتصار عوٌد علً  الدراج2ً

1965/04/10العراقدكتوراهاستاذ باٌومٌكانٌكتربٌة رٌاضٌةانثىوداد كاظم مجٌد مهدي الزهٌري3

1964/11/02العراقدكتوراهاستاذعلم نفستربٌة رٌاضٌةانثىساهرة رزاق كاظم محمد الخفاج4ً

1970/01/01العراقدكتوراهاستاذتدرٌبتربٌة رٌاضٌةانثىفاطمة عبد مالح مطر المالك5ً

1950/06/06فرنسادكتوراهاستاذطرائق تدرٌستربٌة رٌاضٌةانثىعفاف عبدهللا رشٌد الكاتب 6

1969/04/10العراقدكتوراهاستاذ مساعدطرائق تدرٌستربٌة رٌاضٌةانثىاقبال عبد الحسٌن نعمةطاهر العٌساوي7

1943/07/01بلغارٌادكتوراهاستاذطرائق تدرٌستربٌة رٌاضٌةذكراحمد بدري حسٌن الهٌت8ً

1948/07/01روسٌادكتوراهاستاذاختبارات وقٌاستربٌة رٌاضٌةذكرمؤٌد عبد هللا جاسم محمد الدٌوج9ً

1952/07/01العراقدكتوراهاستاذتعلم حركًتربٌة رٌاضٌةانثىعاٌدة علً حسٌن محمود البٌات10ً

1950/04/27بولونٌادكتوراهاستاذتدرٌبتربٌة رٌاضٌةانثىنوال مهدي جاسم محمد العبٌدي11

1950/07/01العراقدكتوراهاستاذفلسفهتربٌة رٌاضٌةانثىخالدة ابراهٌم احمد محمود النعٌمً 12

1954/07/01العراقدكتوراهاستاذمرشداتتربٌة رٌاضٌةانثىمنال عبود عبد المجٌد حبٌب العنبك13ً

1960/01/30العراقماجستٌراستاذ مساعدعلم االجتماعانثىاالء رحٌم رزٌق محمود التكرٌت14ً

1969/08/23العراقدكتوراهاستاذتاهٌلتربٌة رٌاضٌةانثىسعاد عبد حسٌن وهٌبالساعدي15

العراقدكتوراهاستاذ مساعدتدرٌبتربٌة رٌاضٌةانثىاسراء فؤاد صالح ابراهٌم الوٌس16

1956/01/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدارشاد تربويتربٌة رٌاضٌةانثىسعاد سبتً عبود حبٌب الشاوي17

1967/04/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدباٌومٌكانٌكتربٌة رٌاضٌةانثىهدى شهاب جاري حلو البٌضاوي18

1976/08/19العراقدكتوراهاستاذ مساعدطرائق تدرٌستربٌة رٌاضٌةانثىنجالء عباس نصٌف جاسم الزهٌري19

1973/09/15العراقدكتوراهاستاذ مساعدتعلم حركًتربٌة رٌاضٌةانثىلمى سمٌر حمودي سلمان الشٌخل20ً
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1967/10/24العراقدكتوراهاستاذ مساعدتعلم حركًتربٌة رٌاضٌةانثىبشرى كاظم عبد الرضا الهماش21ً

1977/06/22العراقدكتوراهاستاذ مساعدعلم تدرٌبتربٌة رٌاضٌةانثىاسماء حمٌد كمبش سلطان القٌس22ً

1969/11/02العراقدكتوراهاستاذ مساعدتعلم حركًتربٌة رٌاضٌةانثىاسٌل جلٌل كاطع جبر الناصري23

1969/11/12العراقدكتوراهاستاذ مساعدطرائق تدرٌستربٌة رٌاضٌةانثىنهاد محمد علوان حسن الجعٌفري24

1972/08/27العراقدكتوراهاستاذ مساعدتدرٌبتربٌة رٌاضٌةانثىسهاد قاسم سعٌد احمد الموسوي25

1973/06/27العراقماجستٌراستاذ مساعدطرائق تدرٌستربٌة رٌاضٌةانثىهدى عبد السمٌع عبد الوهاب درون26ً

1975/10/03العراقدكتوراهاستاذ مساعدعلم نفستربٌة رٌاضٌةانثىاسراء قحطان جمٌل محمد الزبٌدي27

1973/03/19العراقدكتوراهمدرستعلم حركًتربٌة رٌاضٌةانثىلقاء عبد هللا علً حٌفا الدلٌم28ً

1969/02/05العراقدكتوراهاستاذ مساعدتعلم حركًتربٌة رٌاضٌةانثىمواهب حمٌد نعمان حسٌن توفٌق القوٌدي29

1975/12/12العراقدكتوراهمدرسفسلجهتربٌة رٌاضٌةانثىندى عبد السالم صبري سعٌد الخطاط30

1975/10/10العراقدكتوراهمدرساختباراتتربٌة رٌاضٌةانثىاٌناس سلمان علً محمد الدلٌم31ً

1976/03/04العراقدكتوراهمدرساختباراتتربٌة رٌاضٌةانثىوردة علً عباس حسٌن  العماري32

1972/02/06مصردكتوراهمدرس تدرٌبتربٌة رٌاضٌةانثىزٌنب ابراهٌم اسماعٌل امٌن العزاوي33

1974/06/07العراقدكتوراهمدرستارٌختربٌة رٌاضٌةانثىزٌنب علً عبد االمٌرعلً الموسوي34

1976/07/27العراقدكتوراهمدرستعلم حركًتربٌة رٌاضٌةانثىزٌنة عبد السالم عبد الرزاق  العزاوي35

1970/09/13العراقدكتوراهمدرسانكلٌزيتربٌة رٌاضٌةانثىبان جعفر صادق الجاف الحٌدري36

1974/01/14العراقدكتوراهمدرستدرٌبتربٌة رٌاضٌةانثىاشراق غالب عودة علً التمٌم37ً

1977/09/04العراقدكتوراهمدرسفسلجهتربٌة رٌاضٌةانثىهدى بدوي شبٌب الناج38ً

1972/01/04العراقدكتوراهمدرساختباراتتربٌة رٌاضٌةانثىنعٌمة زٌدان خلف حبش التمٌم39ً

1970/09/20العراقدكتوراهمدرستدرٌبتربٌة رٌاضٌةانثىانتظار جمعة مبارك نصٌف الخزعل40ً
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1975/02/12العراقدكتوراهمدرساداره وتنظٌمتربٌة رٌاضٌةانثىسندس موسى جواد كاظم الفتالوي41

1957/05/27العراقماجستٌرمدرسطرائق تدرٌس الفنونانثىسهى سعدي محمد شندل العبٌدي42

1968/07/28العراقدكتوراهمدرسطرائق تدرٌستربٌة رٌاضٌةانثىمٌساء ندٌم احمد محمد الٌاسٌن 43

1971/01/09العراقدكتوراهمدرستدرٌبتربٌة رٌاضٌةانثىعبٌر داخل حاتم مالجً السلم44ً

1967/01/03العراقدكتوراهمدرستاهٌلتربٌة رٌاضٌةانثىلمٌاء عبد الستار خلٌل خلٌفة اللٌم45ً

1971/07/03العراقدكتوراهمدرستدرٌبتربٌة رٌاضٌةانثىغصون ناطق عبد الحمٌد توفٌق الوادي46

1975/08/28العراقماجستٌرمدرس مساعدساحه ومٌدانتربٌة رٌاضٌةانثىاسماء حسون مشكورحمود العبٌدي47

1971/08/10العراقماجستٌرمدرس مساعدسلهتربٌة رٌاضٌةانثىندى محمد امٌن كرٌم الوندي48

1979/06/17العراقماجستٌرمدرسٌدتربٌة رٌاضٌةانثىسجى شكر ٌاس حسن الجبوري49

1970/07/04العراقماجستٌرمدرس مساعدلٌاقهتربٌة رٌاضٌةانثىسهى طارق فرج عبدالستار نعوش50

1982/03/23العراقماجستٌرمدرس مساعدمبارزهتربٌة رٌاضٌةانثىزٌنب قحطان عبد المحسن  الهاشم51ً

1979/03/25العراقماجستٌرمدرس مساعدجودوتربٌة رٌاضٌةانثىلٌزا رستم ٌعقوب ابراهٌم الدول52ً

1983/10/24العراقماجستٌرمدرس مساعدمبارزهتربٌة رٌاضٌةانثىنور حاتم رضا حسٌن الحداد53

1979/08/10العراقماجستٌرمدرس مساعدطائرهتربٌة رٌاضٌةانثىلقاء علً عناد خلف النداوي54

1982/06/29العراقماجستٌرمدرس مساعدمبارزهتربٌة رٌاضٌةانثىوفاء فائق شكر حمودي السعدي55

1947/07/01بولونٌادكتوراهمدرس علم االجتماعتربٌة رٌاضٌةانثىلمٌعة بكر محمد علً عرب56

1976/09/26العراقماجستٌرمدرس مساعدطائرهتربٌة رٌاضٌةانثىشهباء احمد حسٌن غائب العزاوي57

1962/10/01العراقماجستٌرمدرس مساعدحقوقذكرخالد موسى جواد صرٌح العبٌدي58

1977/08/10العراقماجستٌرمدرس مرشداتتربٌة رٌاضٌةانثىنبال كرٌم عبد هللا محمد الشعٌلة59

1947/08/27بوزناندكتوراهاستاذباٌومٌكانٌكتربٌة رٌاضٌةذكرسمٌر مسلط عالوي ٌاسٌن الهاشم60ً
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1976/03/02العراقماجستٌرمدرس مساعدالعاب مضربتربٌة رٌاضٌةانثىنازك صبحً مطرعباس الدراج61ً

1981/04/12العراقماجستٌرمدرس مساعدطرائق تدرٌس اللغة العربٌهتربٌة رٌاضٌةانثىعهود سامً هاشم حسٌن  المرسوم62ً

1963/09/25العراقدكتوراهاستاذ مساعدجمناستكتربٌة رٌاضٌةانثىانتصار كاظم عبد الكرٌم سالم العزاوي63

1963/10/08العراقدكتوراهمدرسباٌومٌكانٌكتربٌة رٌاضٌةانثىاٌمان صبٌح حسٌن حسونً السعدي64

1952/01/17كنداماجستٌرمدرسسباحةتربٌة رٌاضٌةانثىتونس مكً سعٌدعبد العزٌز الخشالً 65
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