
  

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

1968/10/25العراقماجستٌرمدرسغذاء وتغذٌةاقتصاد منزلًانثىابتهال اسماعٌل محمد العانًاالقتصاد المنزل1ً

1970/02/20العراقماجستٌرمدرسغذاء وتغذٌةاقتصاد منزلًانثىاشراق جهاد خضٌر ابو السلطاناالقتصاد المنزل2ً

1969/01/18العراقدكتوراهأستاذ مساعدعلم النفس التربويفلسفة فً التربٌة وعلم النفسانثىاشواق سامً جرجٌس لموزةاالقتصاد المنزل3ً

1971/02/20العراقدكتوراهأستاذ مساعدعلم النفس التربويعلوم تربوٌة ونفسٌةانثىانتصار كمال قاسم العانًاالقتصاد المنزل4ً

1979/08/14العراقماجستٌرمدرس مساعدغذاء وتغذٌةاقتصاد منزلًانثىاٌمان علً هادي العنبكًاالقتصاد المنزل5ً

1969/04/25العراقماجستٌرمدرسغذاء وتغذٌةاقتصاد منزلًانثىباهرة محمود جعفر التمٌمًاالقتصاد المنزل6ً

1964/06/19العراقماجستٌرأستاذ مساعدمالبس ومنسوجاتاقتصاد منزلًانثىبشرى فاضل صالح التمٌمًاالقتصاد المنزل7ً

1954/11/14العراقماجستٌرأستاذ مساعدتربٌة الطفلاقتصاد منزلًانثىزٌنب محمد كاطع الخفاجًاالقتصاد المنزل8ً

1956/07/01العراقدكتوراهأستاذ مساعدكٌمٌاء االغذٌةصناعات غذائٌةذكرسالم صالح حسٌن التمٌمًاالقتصاد المنزل9ً

1970/06/30العراقماجستٌرمدرستصمٌم منزلاقتصاد منزلًانثىسهام محسن اموٌلح الربٌعًاالقتصاد المنزل10ً

1952/07/04المملكة المتحدةماجستٌرأستاذ مساعدتكنولوجٌا االسماك واالغذٌةعلوم حٌاةانثىشذى خلٌل عبد االحد الدورياالقتصاد المنزل11ً

1961/10/04العراقماجستٌرأستاذ مساعدمالبس ومنسوجاتاقتصاد منزلًانثىشهباء خزعل ذٌاب التكرٌتًاالقتصاد المنزل12ً

1978/03/19العراقماجستٌرمدرس مساعدمالبس ومنسوجاتاداب فً االقتصاد المنزلًانثىشٌماء خلٌل فضٌل الكبٌسًاالقتصاد المنزل13ً

1980/11/25العراقماجستٌرمدرس مساعدأحٌاء مجهرٌةعلوم حٌاةذكرظافر علً محمد حسٌن الشٌبانًاالقتصاد المنزل14ً

1972/07/01العراقدكتوراهأستاذ مساعدعلم النفس التربويعلم النفسانثىعفراء ابراهٌم خلٌل العبٌدياالقتصاد المنزل15ً

1950/11/05الوالٌات المتحدةدكتوراهأستاذكٌمٌاء االغذٌةصناعات غذائٌةذكرعلً محمد حسٌن محمد علً الشٌبانًاالقتصاد المنزل16ً

1980/12/03العراقماجستٌرمدرس مساعدغذاء وتغذٌةآداب فً االقتصاد المنزلًانثىعلٌاء سعد عبد الرحمن الحافظاالقتصاد المنزل17ً

1951/07/09العراقماجستٌرأستاذصناعات اغذٌة االطفال وتغذٌة الطفلصناعات غذائٌةانثىفاتن فخر الدٌن محمد علً الطالبًاالقتصاد المنزل18ً

1970/03/04العراقماجستٌرأستاذ مساعدغذاء وتغذٌةاقتصاد منزلًانثىفاطمة فائق جمعة العانًاالقتصاد المنزل19ً

1947/07/01العراقماجستٌرأستاذعلم النفس االجتماعًتخطٌط حضري واقلٌمًانثىفوزٌة عودة ٌوسف الكبٌسًاالقتصاد المنزل20ً

1972/03/06العراقدكتوراهمدرستقنٌات مسرحٌة/فنون مسرحٌةفلسفة فً الفنون الجمٌلةذكرمحمود جباري حافظ الربٌعاوياالقتصاد المنزل21ً

1967/05/14العراقماجستٌرأستاذ مساعدغذاء وتغذٌةاقتصاد منزلًانثىمرٌم مال هللا غزال الزبٌدياالقتصاد المنزل22ً

1949/07/01العراقدكتوراهأستاذ مساعددٌكور مسرحًتقنٌات تصمٌم دٌكورانثىمنى سلمان محمد ردٌف السعٌدياالقتصاد المنزل23ً

1976/12/16العراقماجستٌرمدرس مساعدعالقات عائلٌةآداب فً االقتصاد المنزلًانثىمها سامً جاسم الدهمشًاالقتصاد المنزل24ً

1966/06/07العراقدكتوراهأستاذ مساعدتربٌة فنٌةفلسفة فنونانثىمها مازن كامل الخضٌراالقتصاد المنزل25ً

1976/12/04العراقماجستٌرمدرس مساعدغذاء وتغذٌهاقتصاد منزلًانثىمها محمد نافع علً العزاوياالقتصاد المنزل26ً

1972/06/06العراقماجستٌرمدرستغذٌةاقتصاد منزلًانثىنادٌة حسٌن منخً الشهابًاالقتصاد المنزل27ً

1952/12/01العراقماجستٌرمدرسمالبس ومنسوجاتاقتصاد منزلًانثىهالة حسن محمد الجبورياالقتصاد المنزل28ً

1972/05/16العراقماجستٌرمدرس مساعدغذاء وتغذٌةاقتصاد منزلًانثىهالة عبد المنعم ٌاسٌن الشٌخلًاالقتصاد المنزل29ً

1945/04/10العراقماجستٌرأستاذمالبس ومنسوجاتاقتصاد منزلًانثىهالة نوري احمد الخٌرياالقتصاد المنزل30ً
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1978/09/08العراقماجستٌرمدرس مساعدغذاء وتغذٌةاقتصاد منزلًانثىوداد فاضل عباس الجبورياالقتصاد المنزل31ً

1978/12/24العراقماجستٌرمدرس مساعدغذاء وتغذٌةاالقتصاد المنزلًانثىوفاء جاسم سلمان الدلٌمًاالقتصاد المنزل32ً

1978/08/12العراقماجستٌرمدرس مساعدتربٌة طفلآداب فً االقتصاد المنزلًانثىوفاء محمد جاسم الجبالًاالقتصاد المنزل33ً

1983/04/12العراقماجستٌرمدرس مساعدكٌمٌاء حٌاتٌةعلوم كٌمٌاءانثىوئام عبد الواحد عبد النبً الحالفاالقتصاد المنزل34ً

1980/04/24العراقماجستٌرمدرس مساعدمالبس ومنسوجاتاقتصاد منزلًانثىٌسرى شاكر محمد جواد السلطانًاالقتصاد المنزل35ً

1976/01/15العراقدكتوراهمدرستارٌخ حدٌثفلسفة فً التارٌخانثىابتسام محمود جواد العكٌلًالتارٌخ36

1977/11/02العراقدكتوراهمدرستارٌخ حدٌثفلسفة فً التارٌخذكراحمد عبد الواحد عبد النبً الحالفالتارٌخ37

1968/05/01العراقدكتوراهأستاذ مساعد تارٌخ المنظمات والعالقات الدولٌةعلوم سٌاسٌةانثىاسراء شرٌف جٌجان الدلٌمًالتارٌخ38

1973/09/05العراقماجستٌرمدرس مساعد تارٌخ أورباتارٌخ حدٌثذكرانس ٌونس عبد الجنابًالتارٌخ39

1976/10/06العراقماجستٌرمدرس مساعدعراق معاصرتارٌخ حدٌثانثىانوار ناصر حسن المرجانالتارٌخ40

1971/03/28العراقماجستٌرمدرسفلسفة حدٌثةفلسفةذكراٌسر ابراهٌم مٌر علً الجادريالتارٌخ41

1971/08/22العراقماجستٌرمدرستارٌخ مغربً اسالمًتارٌخ اسالمًانثىبان علً محمد البٌاتًالتارٌخ42

1975/11/09العراقدكتوراهأستاذ مساعدمنهج بحث تارٌخًتارٌخ اسالمً انثىبلقٌس عٌدان لوٌس الربٌعًالتارٌخ43

1974/10/18العراقدكتوراهمدرسفكر وحضارةتارٌخ اسالمًانثىبهجة علً محمد البٌاتًالتارٌخ44

1944/07/01برٌطانٌادكتوراهأستاذ تارٌخ القرن االول الهجريتارٌخ اسالمًذكرجاسم صكبان علً الربٌعًالتارٌخ45

1974/10/19العراقماجستٌرمدرسسٌرة نبوٌةتارٌخ اسالمًذكرجاسم محمد هذال الجبوريالتارٌخ46

1962/09/10العراقدكتوراهأستاذ مساعدتارٌخ العراق المعاصرتارٌخ معاصرذكرحٌدر حمٌد رشٌد النعٌمًالتارٌخ47

1977/03/03العراقدكتوراهأستاذ مساعد(نظم وفكر اسالمً)حضارة اسالمٌة تارٌخ اسالمًذكرخضر عبد الرضا جاسم الخفاجًالتارٌخ48

1965/01/29العراقدكتوراهأستاذ مساعد فكر وحضارةتارٌخ اسالمًانثىخلود مسافر نعمة الجنابًالتارٌخ49

1948/07/01العراقدكتوراهأستاذنظم ادارٌة ومالٌةتارٌخ اسالمًانثىخولة عٌسى صالح الفاضلًالتارٌخ50

1966/10/15العراقدكتوراهمدرستارٌخ االقتصاد االسالمًتارٌخ اسالمًذكررشٌد احمد مختار فرٌد العباسًالتارٌخ51

1982/07/09العراقماجستٌرمدرس مساعدتارٌخ حدٌثاداب فً التارٌخانثىزهراء فاروق علوان المشاٌخًالتارٌخ52

1944/07/01برٌطانٌادكتوراهأستاذعراق ووطن عربً معاصرتارٌخ حدٌثذكرسامً عبد الحافظ سلٌمان القٌسًالتارٌخ53

1963/08/19العراقدكتوراهأستاذ مساعد تارٌخ اٌران الحدٌثتارٌخ حدٌثانثىسمٌرة عبد الرزاق عبد هللا العانًالتارٌخ54

1979/06/17العراقماجستٌرمدرستارٌخ ما قبل االسالمتارٌخ اسالمًانثىشٌماء فاضل عبد الحمٌد العنبكًالتارٌخ55

1976/10/03العراقدكتوراهمدرستارٌخ اسالمً عباسًتارٌخ اسالمًانثىشٌماء محمد حمزة الجنابًالتارٌخ56

1975/06/10العراقماجستٌرمدرس مساعدوطن عربًتارٌخ حدٌثانثىضمٌاء عزٌز مناور الشمريالتارٌخ57

1973/10/01العراقدكتوراهأستاذ مساعدمشرق اسالمًتارٌخ اسالمًذكرعباس عبد الستار عبد القادر الزهاويالتارٌخ58

1958/12/17العراقدكتوراهأستاذ مساعدتارٌخ اجتماعً عباسًتارٌخ اسالمًذكرعبد الكرٌم عز الدٌن صادق ابو السٌالنالتارٌخ59

1963/01/09العراقدكتوراهأستاذ مساعدتارٌخ الوالٌات المتحدةتارٌخذكرعبد هللا حمٌد مرزوك العتابًالتارٌخ60
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1945/07/01العراقدكتوراهأستاذعراق معاصرتارٌخ حدٌثذكرعبد المجٌد كامل عبد اللطٌف التارٌخ61

1961/01/19العراقدكتوراهأستاذ مساعدبابلً قدٌم/اثار قدٌمتارٌخذكرعماد طارق توفٌق العانًالتارٌخ62

1957/06/12العراقدكتوراهأستاذعالقات دولٌة علوم سٌاسٌةانثىقبس ناطق محمد الدلٌمًالتارٌخ63

1967/10/16العراقدكتوراهأستاذ مساعدآثار قدٌمةآثارذكركاظم عبد هللا عطٌة الزٌديالتارٌخ64

1948/07/01اسبانٌادكتوراهأستاذتارٌخ اندلسًتارٌخ اسالمًذكرمحمد بشٌر حسن راضً الشراويالتارٌخ65

1943/07/01العراقدكتوراهأستاذ تارٌخ المغرب العربًتارٌخ اسالمًذكرمحمد رضا حسن محسن الدجٌلًالتارٌخ66

1905/05/07العراقدكتوراهمدرساالداره االسالمٌهتارٌخ اسالمًذكرمحمد عبد هللا نجم الجمٌلًالتارٌخ67

1977/01/08العراقدكتوراهمدرستارٌخ اسٌاتارٌخ حدٌثانثىمنتهى طالب سلمان الجبوريالتارٌخ68

1974/07/29العراقدكتوراهأستاذ مساعدتارٌخ العالقات الدولٌةتارٌخ معاصرانثىمها ناجً حسٌن الخفاجًالتارٌخ69

1970/07/01العراقدكتوراهمدرس نظم ادارٌة تارٌخ اسالمًانثىمٌاسة حاتم ناٌف المسعوديالتارٌخ70

1945/11/14العراقدكتوراهأستاذالعصر العباسً االخٌرتارٌخ اسالمًانثىناجٌة عبد هللا ابراهٌم العربًالتارٌخ71

1978/06/30العراقماجستٌرمدرس مساعدوطن عربًتارٌخ حدٌثانثىنبراس خلٌل ابراهٌم الخفاجًالتارٌخ72

1977/09/14العراقدكتوراهمدرس حضارة ومقارنة ادٌانتارٌخ اسالمًانثىوسن حسٌن محٌمٌد الغرٌريالتارٌخ73

1973/01/01العراقماجستٌرمدرسوطن عربًتارٌخ حدٌثانثىوئام شاكر غنً الشمريالتارٌخ74

1962/10/16العراقدكتوراهأستاذ مساعدامويتارٌخ اسالمًانثىوئام عدنان عباس النعٌمًالتارٌخ75

1973/05/03العراقدكتوراهأستاذ مساعدجٌومورفولوجًجغرافٌة طبٌعٌة ذكراسحق صالح مهدي العكامالجغرافٌة76

1980/06/27العراقماجستٌرمدرس مساعدمناخجغرافٌةانثىاسراء عادل رسول العاللًالجغرافٌة77

1972/01/04العراقماجستٌرمدرس مساعدبشرٌةاداب فً الجغرافٌةانثىافراح فٌصل هاشم الدلفًالجغرافٌة78

1974/03/21العراقدكتوراهمدرسجغرافٌة طبٌعٌةفلسفة فً الجغرافٌةانثىاوراس غنً عبد الحسٌن الٌاسريالجغرافٌة79

1953/07/01العراقدكتوراهأستاذمناخجغرافٌةذكربدر جدوع احمد المعموريالجغرافٌة80

1959/09/13العراقدكتوراهأستاذ مساعدتحسس نائًجوٌولوجٌاذكرثائر مظهر فهمً العزاويالجغرافٌة81

1960/03/18العراقدكتوراهأستاذ مساعدمسح وتصنٌف تربعلوم تربةانثىجنان عبد االمٌر عباس المشهديالجغرافٌة82

1977/03/14العراقدكتوراهمدرسجغرافٌة مدنجغرافٌةانثىرفل ابراهٌم طالب القٌسًالجغرافٌة83

1975/06/20العراقماجستٌرمدرستخطٌط حضري واقلٌمًعلوم تخطٌط حضري واقلٌمًانثىزٌنب عبد الزهرة جعفر العصامًالجغرافٌة84

1974/01/17العراقدكتوراهأستاذ مساعدجغرافٌة مناخجغرافٌة طبٌعٌة ذكرساالر علً خضر الجافالجغرافٌة85

1977/08/21العراقماجستٌرمدرسخرائطجغرافٌة بشرٌةانثىسماح صباح علوان الخفاجًالجغرافٌة86

1944/07/01مصردكتوراهأستاذصناعٌةجغرافٌة انثىسمٌرة كاظم محمد جواد الشماعالجغرافٌة87

1970/06/20العراقماجستٌرمدرس مساعدجغرافٌة طبٌعٌةاداب فً الجغرافٌةانثىسندس محمد علوان الزبٌديالجغرافٌة88

1972/11/02العراقماجستٌرمدرس مساعدبشرٌةاداب فً الجغرافٌةانثىسوزان عبد اللطٌف جبارة الالمًالجغرافٌة89

1974/09/18العراقدكتوراهأستاذ مساعدجغرافٌة سكانجغرافٌة بشرٌةذكرصالح محسن جاسم الفرطوسًالجغرافٌة90
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1953/10/02برٌطانٌادكتوراهأستاذزراعٌة ومناخٌةجغرافٌة ذكرطه رؤوف شٌر محمد االركوازيالجغرافٌة91

1974/02/14العراقماجستٌرمدرس مساعدبشرٌةجغرافٌةانثىعذراء طارق خورشٌد البٌاتًالجغرافٌة92

1973/05/29العراقماجستٌرمدرس مساعدبشرٌةاداب فً الجغرافٌةانثىعذراء عبد حمد الراويالجغرافٌة93

1950/07/01العراقدكتوراهأستاذ مساعدسٌاسٌة جغرافٌة ذكرعطا هللا سلٌمان راهً الحٌانًالجغرافٌة94

1949/07/01العراقدكتوراهأستاذ مساعدجغرافٌة طبٌعٌةجغرافٌة ذكرفخري خلف عبد هللا البٌاتًالجغرافٌة95

1979/01/31العراقدكتوراهمدرسبشرٌةفلسفة فً الجغرافٌةانثىفٌان احمد محمد الكوٌانًالجغرافٌة96

1967/01/26العراقماجستٌرمدرس مساعدطرائق تدرٌس الجغرافٌةجغرافٌةانثىلمٌس عصام ودٌع كجةالجغرافٌة97

1964/04/25العراقدكتوراهأستاذ مساعدطرائق تدرٌس الجغرافٌةمناهج وطرائق تدرٌس االجتماعٌاتذكرلٌث حمودي ابراهٌم التمٌمًالجغرافٌة98

1952/07/01الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةماجستٌرأستاذمكتبات ومعلوماتمكتبات ومعلوماتذكرمحمد حسن كاظم عبد الحسٌن تاٌهالجغرافٌة99

1949/07/01العراقدكتوراهأستاذ مساعدسكان وخرائطجغرافٌةذكرمصطفى عبد هللا محمد السوٌديالجغرافٌة100

1969/11/19العراقماجستٌرمدرسسٌاسٌة جغرافٌةذكرمهٌمن عبد الحلٌم طه الواديالجغرافٌة101

1966/04/20العراقدكتوراهأستاذ مساعدجٌومورفولوجًجغرافٌة  انثىهالة محمد عبد الرحمن الربٌعًالجغرافٌة102

1948/07/07العراقدكتوراهأستاذمدن ؤتخطٌط حضريجغرافٌة ذكرٌوسف ٌحٌى طعماس رشٌدالجغرافٌة103

1972/05/08العراقماجستٌرمدرس مساعدحاسباتعلوم حاسباتانثىاسماء عبد الرزاق سعٌد القٌسًالحاسبات104

1965/11/12العراقدكتوراهأستاذ مساعدأمنٌة/معالجة صورعلوم حاسباتذكراٌاد عبد القهار عبد السالم الجنابًالحاسبات105

1978/12/28العراقماجستٌرمدرس مساعدحاسباتعلوم حاسباتانثىاٌمان اسماعٌل حامد الجمهورالحاسبات106

1973/12/24العراقماجستٌرمدرس مساعدسٌطرة وحاسباتهندسة سٌطرة وحاسباتانثىاٌمان محمد جعفر علوان العبٌديالحاسبات107

1978/07/05العراقماجستٌرمدرسحاسباتعلوم حاسباتانثىاٌناس مظفر جمٌل الطائًالحاسبات108

1959/06/20العراقدكتوراهمدرسعلوم حاسباتعلوم حاسباتانثىبثٌنة فهران عبد الدلٌمًالحاسبات109

1978/01/07العراقماجستٌرمدرستمٌٌز انماطعلوم حاسباتذكرحاتم فالح منصور الفالحالحاسبات110

1983/11/26العراقماجستٌرمدرس مساعدعلوم حاسباتعلوم حاسباتانثىرشا حسٌن علً آل زوٌنالحاسبات111

1979/07/24العراقماجستٌرمدرس مساعدقواعد بٌاناتعلوم حاسباتانثىرغد كاظم عبد الحسن الحاسبات112

1963/05/04العراقدكتوراهأستاذبصرٌات الكترونٌةفٌزٌاءذكرسمٌر خضر ٌاسٌن العانًالحاسبات113

1976/08/22العراقماجستٌرمدرسرٌاضٌات تطبٌقٌةرٌاضٌاتذكرسنان هاتف عبد المجٌد القٌسًالحاسبات114

1970/08/06العراقماجستٌرمدرستكنلوجٌا المعلوماتحاسباتذكرعامر عبد المجٌد عبد الرحمن السامرائًالحاسبات115

1965/03/12العراقماجستٌرمدرسمعالجة الصور بالحاسوبفٌزٌاءذكرعامر عبد خلف اللهٌبًالحاسبات116

1905/05/19العراقدكتوراهمدرسعلوم الحاسباتفلسفة فً علوم الحاسباتانثىعفاف بدٌع قدو العانًالحاسبات117

1968/02/28العراقماجستٌرمدرس مساعدمعالجة صورعلوم رٌاضٌاتانثىكوثر كرٌم احمد القٌسًالحاسبات118

1973/09/14العراقماجستٌرأستاذ مساعدعلوم الحاسباتعلوم الحاسباتانثىمنى مجٌد لفتة الموالًالحاسبات119

1964/05/01العراقدكتوراهأستاذ مساعدهندسة حاسباتهندسة حاسبات وتكنولوجٌا المعلوماتانثىمنى هادي صالح االلوسًالحاسبات120
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1978/05/01العراقماجستٌرمدرس مساعدعلوم هندسة البرامجٌاتعلوم حاسباتذكرنشوان السالم علً مخلف العكٌديالحاسبات121

1950/08/18العراقدكتوراهأستاذ مساعدخدمة اجتماعٌةاجتماعانثىاحالم شٌت حمٌد الطائًالخدمة االجتماعٌة122

1973/07/03العراقدكتوراهأستاذ مساعدمشكالت اجتماعٌةعلم االجتماعانثىاساور عبد الحسٌن عبد السادة العنزيالخدمة االجتماعٌة123

1974/10/06العراقماجستٌرأستاذ مساعدعلم االجتماع الجنائًعلم االجتماعانثىاالء محمد رحٌم النعٌمًالخدمة االجتماعٌة124

1955/07/01العراقدكتوراهأستاذفلسفة اخالقفلسفةذكرحسن فاضل جواد الخزرجًالخدمة االجتماعٌة125

1983/08/21العراقماجستٌرمدرس مساعدخدمة اجتماعٌةاداب فً الخدمة االجتماعٌةانثىدٌنا داود محمد المولىالخدمة االجتماعٌة126

1951/07/01العراقدكتوراهأستاذ مساعداجتماعفلسفة فً االجتماعانثىرجاء محمد قاسم ال هاشمالخدمة االجتماعٌة127

1957/07/01العراقماجستٌرمدرس مساعدخدمة اجتماعٌةخدمة اجتماعٌةانثىسعاد راضً فٌروز االعرجًالخدمة االجتماعٌة128

1952/07/01العراقدكتوراهأستاذ مساعداجتماع طبًاجتماعذكرصبٌح جبر مجٌرم الخدمة االجتماعٌة129

1943/07/01العراقدكتوراهأستاذ مساعدسكان وتنمٌة اجتماعٌةخدمة اجتماعٌةذكرعبد الشهٌد جاسم عباس الزبٌديالخدمة االجتماعٌة130

1956/03/10برٌطانٌادكتوراهأستاذخدمة اجتماعٌةاجتماعذكرعدنان ٌاسٌن مصطفى العامريالخدمة االجتماعٌة131

1982/09/25العراقماجستٌرمدرس مساعدخدمة اجتماعٌةاداب فً الخدمة االجتماعٌةانثىعهود جبار عبٌرة الالمًالخدمة االجتماعٌة132

1966/01/09العراقدكتوراهمدرسادارة وتربٌةعلم التربٌةذكرفائز جالل كاظم الالمًالخدمة االجتماعٌة133

1952/07/20العراقدكتوراهأستاذ مساعدخدمة اجتماعٌةاجتماعانثىكواكب صالح حمٌد البٌرمانًالخدمة االجتماعٌة134

1952/07/01برٌطانٌاماجستٌرأستاذ مساعدتخطٌطاجتماعانثىكوثر عبد الحمٌد سعٌد سلمانالخدمة االجتماعٌة135

1982/09/13العراقماجستٌرمدرس مساعدخدمة اجتماعٌةآداب فً الخدمة االجتماعٌةانثىمرٌم جبار رشم الزٌديالخدمة االجتماعٌة136

1979/09/15العراقماجستٌرمدرس مساعدخدمة اجتماعٌةآداب فً الخدمة االجتماعٌةانثىمٌسم ٌاسٌن عبد الكاظم العماريالخدمة االجتماعٌة137

1954/07/01العراقدكتوراهأستاذفكر اجتماعًاجتماعذكرهادي صالح محمد العٌساويالخدمة االجتماعٌة138

1954/07/01فرنسادكتوراهأستاذ مساعد اقتصادٌات التعلٌمتربٌةانثىابتسام جواد مهدي الخفاجًالعلوم التربوٌة والنفسٌة139

1974/02/09العراقدكتوراهأستاذ مساعد علم النفس التربويتربٌة وعلم نفسانثىاثمار شاكر مجٌد الشطريالعلوم التربوٌة والنفسٌة140

1968/08/07العراقماجستٌرأستاذ مساعدعلم النفس االجتماعًعلم النفس العامذكراحمد اسماعٌل عبود اآللوسًالعلوم التربوٌة والنفسٌة141

1966/06/28العراقدكتوراهمدرسطرائق تدرٌس التارٌخفلسفة فً العلوم التربوٌةذكراحمد هاشم محمد العمٌريالعلوم التربوٌة والنفسٌة142

1981/01/09العراقماجستٌرمدرس مساعدعلم النفس التربويآداب فً علم النفس التربويانثىاستبرق عبد هللا عبد الحسن المعموريالعلوم التربوٌة والنفسٌة143

1965/01/15العراقدكتوراهمدرسارشاد تربوي وعلم نفسعلم النفسانثىاسماء عبد الحسٌن محمد المهديالعلوم التربوٌة والنفسٌة144

1944/07/01بولندادكتوراهأستاذعلم نفسعلم النفس العامذكراسماعٌل طه عبد الدلٌمًالعلوم التربوٌة والنفسٌة145

1963/03/21العراقدكتوراهمدرسعلم النفس التربويعلم النفس التربويانثىامل كاظم مٌرة الربٌعًالعلوم التربوٌة والنفسٌة146

1905/05/21العراقماجستٌرمدرس مساعدعلم النفساداب فً علم النفسانثىانمار موسى كاظمالعلوم التربوٌة والنفسٌة147

1957/05/05العراقدكتوراهأستاذ مساعدعلم النفس التربويفلسفة فً علم النفس التربويانثىاٌمان صادق عبد الكرٌم السعٌديالعلوم التربوٌة والنفسٌة148

1980/09/09العراقدكتوراهمدرسطرائق تدرٌس اللغة العربٌةطرائق تدرٌس اللغة العربٌةانثىتماضر حمٌد مهدي الفٌاضالعلوم التربوٌة والنفسٌة149

1954/07/01العراقدكتوراهمدرسعلم النفس التربويعلم النفس التربويانثىحزٌمة كمال عبد المجٌد البحارالعلوم التربوٌة والنفسٌة150
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1944/10/21الوالٌات المتحدةدكتوراهأستاذتخلف عقلًتربٌة خاصةذكرحسٌن نوري حسٌن الٌاسريالعلوم التربوٌة والنفسٌة151

1961/06/21العراقدكتوراهأستاذ مساعدطرق تدرٌس الفٌزٌاء طرائق تدرٌسانثىحنان حسن مجٌد العالفالعلوم التربوٌة والنفسٌة152

1965/10/11العراقدكتوراهمدرسعلم النفس التربويعلم النفس التربويانثىخلود رحٌم عصفور الزكًالعلوم التربوٌة والنفسٌة153

1970/06/29العراقدكتوراهأستاذ مساعدطرائق تدرٌس علوم الحٌاةطرائق تدرٌسذكررائد باٌش كطران الركابًالعلوم التربوٌة والنفسٌة154

1975/03/21العراقدكتوراهمدرسطرائق تدرٌس اللغة العربٌةطرائق تدرٌس اللغة العربٌةذكررائد رسم ٌونس الجبارةالعلوم التربوٌة والنفسٌة155

1976/04/23العراقماجستٌرمدرس مساعدطرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌةطرائق تدرٌسانثىرواء مجٌد علً الجنابًالعلوم التربوٌة والنفسٌة156

1967/07/29العراقماجستٌرمدرس علم النفس العام علم النفس العامانثىرٌا ابراهٌم اسماعٌل الدوريالعلوم التربوٌة والنفسٌة157

1974/02/09العراقدكتوراهمدرسعلم النفس التربويعلم النفس التربويانثىزهرة ماهود مسلم الجواريالعلوم التربوٌة والنفسٌة158

1905/05/21العراقدكتوراهمدرسعلم النفس التربوي علم النفس التربويانثىزٌنب ناجً علً السعديالعلوم التربوٌة والنفسٌة159

1980/10/19العراقماجستٌرمدرسطرائق تدرٌس اللغة العربٌةطرائق تدرٌس اللغة العربٌةانثىزٌنة سالم محً الالونديالعلوم التربوٌة والنفسٌة160

1959/01/27العراقدكتوراهمدرسعلم النفس التربويعلم النفسانثىسافرة سعدون احمد الزبٌديالعلوم التربوٌة والنفسٌة161

1964/07/01االردندكتوراهمدرس علم النفس التربويعلم النفس التربويانثىسالً طالب علوان المولىالعلوم التربوٌة والنفسٌة162

1983/03/06العراقماجستٌرمدرس مساعدعلم النفس التربوياداب فً علم النفس التربويانثىسماح حمزة شالل الشجٌريالعلوم التربوٌة والنفسٌة163

1966/12/15العراقدكتوراهأستاذاللغة العربٌةمناهج وطرائق تدرٌسانثىسندس عبد القادر عزٌز الخالديالعلوم التربوٌة والنفسٌة164

1973/11/18العراقدكتوراهمدرسعلم النفس التربويعلم النفس التربويانثىسهام كاظم نمر العتابًالعلوم التربوٌة والنفسٌة165

1965/07/23العراقماجستٌرمدرسطرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌةلغة انكلٌزٌةانثىسوسن سعود عزٌز الجبوريالعلوم التربوٌة والنفسٌة166

1955/09/08العراقدكتوراهأستاذطرائق تدرٌس االجتماعٌاتطرائق تدرٌس االجتماعٌاتذكرشاكر جاسم محمد العبٌديالعلوم التربوٌة والنفسٌة167

1947/03/24 الجٌكدكتوراهأستاذارشاد تربويعلم نفس تربويذكرشاكر مبدر جاسم الهنداويالعلوم التربوٌة والنفسٌة168

1964/10/03مالٌزٌادكتوراهأستاذ مساعداسالٌب التعلٌمعلم النفس التربويانثىشروق كاظم سلمان الجنابًالعلوم التربوٌة والنفسٌة169

1962/04/04العراقدكتوراهمدرسقٌاس وتقوٌمعلم النفس العامانثىشٌماء صالح حسٌن العبٌديالعلوم التربوٌة والنفسٌة170

1973/11/20العراقماجستٌرمدرسطرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌةطرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌةانثىشٌماء مهدي صالح الحدٌثًالعلوم التربوٌة والنفسٌة171

1980/11/05العراقماجستٌرمدرس مساعدعلم النفس التربويعلم النفس التربويانثىصبا علً طالل البربوتًالعلوم التربوٌة والنفسٌة172

1956/07/01العراقدكتوراهأستاذمناهج وطرائق تدرٌس الجغرافٌةمناهج وطرائق تدرٌس االجتماعٌاتذكرصباح حسن عبد الجحٌشالعلوم التربوٌة والنفسٌة173

1905/06/01العراقماجستٌرمدرس مساعد طرائق تدرٌسطرائق تدرٌسانثىصالح حمدان رحٌم الكبٌسًالعلوم التربوٌة والنفسٌة174

1956/07/01العراقدكتوراهمدرسعلم نفس الشخصٌةعلم النفس العامذكرطالب عبد سالم الربٌعًالعلوم التربوٌة والنفسٌة175

1951/07/01العراقدكتوراهأستاذ مساعدعلم نفس التربويعلم النفس التربويذكرطالب ناصر حسٌن القٌسًالعلوم التربوٌة والنفسٌة176

1947/07/01العراقدكتوراهأستاذفلسفة فً التربٌةعلوم تربوٌة ونفسٌةذكرعبد الزهرة باقر عبد الرضا الشٌبانًالعلوم التربوٌة والنفسٌة177

1953/01/13العراقدكتوراهأستاذعلم النفس العامعلم النفس العامذكرعبد الغفار عبد الجبار عبد الرزاق القٌسًالعلوم التربوٌة والنفسٌة178

1979/06/01العراقماجستٌرمدرس مساعدعلم النفس التربويعلم النفس التربويانثىعبٌر عبد المنعم احمد الخفاجًالعلوم التربوٌة والنفسٌة179

1952/07/01العراقدكتوراهأستاذ مساعدعلم النفس العامعلم النفسذكرغسان حسٌن سالم الداٌنًالعلوم التربوٌة والنفسٌة180
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1952/02/08العراقدكتوراهأستاذقٌاس وتقوٌمفلسفة فً علم النفس التربويانثىلٌلى ٌوسف مصطفى الحاج ناجًالعلوم التربوٌة والنفسٌة181

1970/08/15العراقدكتوراهأستاذمناهج وطرائق تدرٌس اللغة العربٌةمناهج وطرائق تدرٌسانثىماجدة عبد االله رسول الخزرجًالعلوم التربوٌة والنفسٌة182

1984/01/11العراقماجستٌرمدرس مساعدتربٌةاداب فً علم النفس التربويانثىمٌس الرٌم عبد الكرٌم داود العٌثاويالعلوم التربوٌة والنفسٌة183

1952/11/01العراقدكتوراهأستاذفلسفة فً التربٌةفلسفة التربٌةانثىنبأ عبد الحسٌن حسن الدلويالعلوم التربوٌة والنفسٌة184

1959/07/20العراقدكتوراهأستاذ مساعدالفكر التربويفلسفة التربٌهانثىنوال ابراهٌم محمد الدلٌمًالعلوم التربوٌة والنفسٌة185

1952/09/17الوالٌات المتحدةماجستٌرأستاذ مساعدالخدمات المرجعٌة فً المكتبات الجامعٌةعلم المكتبات والمعلوماتانثىالهام نجم جابر الشمرياللغة االنكلٌزٌة186

1951/07/17برٌطانٌاماجستٌرمدرسترجمةلغة إنكلٌزٌةانثىانعام نجم جابر الشمرياللغة االنكلٌزٌة187

1984/12/18الهندماجستٌرمدرس مساعدلغةلغة انكلٌزٌةانثىاٌمان عادل جعفر الحداداللغة االنكلٌزٌة188

1956/02/02العراقماجستٌرمدرسنحولغة انكلٌزٌةانثىاٌمان موفق مسلم الغبرةاللغة االنكلٌزٌة189

1973/06/04العراقماجستٌرمدرس مساعدمسرح ادب انثىاٌناس جعفر جواد الظالمًاللغة االنكلٌزٌة190

1976/12/30العراقماجستٌرمدرسرواٌة حدٌثةادب انكلٌزيانثىاٌناس صبحً عامر الجنابًاللغة االنكلٌزٌة191

1955/05/01العراقدكتوراهمدرسعلم اللغة التداولًلغة انكلٌزٌةذكرجاسم ناصر حسون العزاوياللغة االنكلٌزٌة192

1954/07/01العراقدكتوراهأستاذ مساعدرواٌة امرٌكٌةادب انكلٌزيذكرجبار هاشم حبٌب الزبٌدياللغة االنكلٌزٌة193

1948/07/01العراقماجستٌرمدرسادبلغة انكلٌزٌةذكرجالل محمد مهدي حسٌناللغة االنكلٌزٌة194

1960/07/22العراقماجستٌرمدرسنحوعلم اللغهانثىجنان احمد خلٌل العبطاناللغة االنكلٌزٌة195

1968/05/04العراقماجستٌرمدرسلغة انكلٌزٌةلغة انكلٌزٌةانثىخالدة حامد تسكام الزوٌداللغة االنكلٌزٌة196

1957/05/10العراقدكتوراهمدرسطرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة طرائق تدرٌسانثىرضٌة مطر جبر الخفاجًاللغة االنكلٌزٌة197

1956/05/19العراقماجستٌرأستاذ مساعدتحلٌل الخطابةاللغه االنكلٌزٌةانثىرفٌدة كمال عبد المجٌد البحاراللغة االنكلٌزٌة198

1979/12/12العراقماجستٌرمدرسلغة انكلٌزٌةانثىرنا حمٌد عبد هللا البحرانًاللغة االنكلٌزٌة199

1978/09/16العراقماجستٌرمدرس مساعدمسرحٌة حدٌثة/أدبلغة انكلٌزٌةانثىروٌدة احمد حسن الحسناوياللغة االنكلٌزٌة200

1961/03/13العراقماجستٌرمدرس مساعدادب انكلٌزيلغة انكلٌزٌةانثىروٌدة جاسم محمد الحسٌنًاللغة االنكلٌزٌة201

1959/03/20العراقماجستٌرأستاذطرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌةاللغة االنكلٌزٌةانثىشذى كاظم مفتن السعدياللغة االنكلٌزٌة202

1979/08/22العراقماجستٌرمدرس مساعدعلم المعنى التداولً لغة انكلٌزٌةانثىشذى ناٌف كعبور الزٌدياللغة االنكلٌزٌة203

1953/09/08الهنددكتوراهأستاذ مساعدعلم التراكٌب اللغوٌةعلم اللغة االنكلٌزٌةذكرعبد المجٌد حمٌد جودي الحداداللغة االنكلٌزٌة204

1980/09/17العراقماجستٌرمدرس مساعدشعرادبانثىعذراء عبد الحسٌن ناصر الشمرياللغة االنكلٌزٌة205

1977/01/29العراقماجستٌرمدرس مساعدمسرحادبانثىعلٌاء عبد الحسٌن ناصر الشمرياللغة االنكلٌزٌة206

1965/07/01العراقماجستٌرمدرسعلم اللغةلغة انكلٌزٌةانثىفاطمة خضٌر حسون الجبورياللغة االنكلٌزٌة207

1981/12/29العراقدكتوراهمدرسعلم المعنى التداولً لغه انكلٌزٌةانثىلٌنا لٌث ٌونس الصالحًاللغة االنكلٌزٌة208

1980/04/30العراقماجستٌرمدرسمسرحادب انكلٌزيانثىمروة غازي محمد الغرٌرياللغة االنكلٌزٌة209

1905/05/10العراقماجستٌرأستاذمسرحٌة/ أدب لغة انكلٌزٌةانثىمناهل احمد علً النواساللغة االنكلٌزٌة210

للبنات التربٌة كلٌة/  بغداد جامعة



  

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

1948/03/29الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةدكتوراهأستاذادبلغة انكلٌزٌةانثىمنى عبد الصاحب جسن العلواناللغة االنكلٌزٌة211

1971/05/05العراقماجستٌرمدرسشعرادب إنكلٌزيانثىمها قحطان سلٌمان الناصرياللغة االنكلٌزٌة212

1979/01/24العراقماجستٌرمدرسطرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌةلغة انكلٌزٌةانثىمٌساء رشٌد عبد المجٌد الربٌعًاللغة االنكلٌزٌة213

1971/03/22العراقماجستٌرمدرسرواٌة-ادبلغة انكلٌزٌةانثىمٌسون طاهر محً الساعدياللغة االنكلٌزٌة214

1977/03/20العراقماجستٌرمدرسمسرح ادب انكلٌزيانثىنبراس جواد كاظم المالكًاللغة االنكلٌزٌة215

1946/07/01العراقماجستٌرأستاذاختبارات لغوٌةلغة انكلٌزٌةانثىنجاة احمد سلمان الجبورياللغة االنكلٌزٌة216

1980/01/05العراقماجستٌرمدرسطرائق تدرٌس اللغه االنكلٌزٌةلغة انكلٌزٌةانثىنرمٌن محمود محمد الجافاللغة االنكلٌزٌة217

1975/12/23العراقدكتوراهأستاذ مساعدعلم اللغه االنكلٌزٌةلغهانثىنرٌمان جبار رشٌد الطائًاللغة االنكلٌزٌة218

1971/03/01العراقماجستٌرأستاذ مساعدعلم اللغة التداولًلغة انكلٌزٌةانثىنوال فاضل عباس الركابًاللغة االنكلٌزٌة219

1974/03/19العراقماجستٌرمدرسادبلغة إنكلٌزٌةانثىهدى عباس هاشم الجابرياللغة االنكلٌزٌة220

1976/07/24العراقماجستٌرمدرس مساعدعلم اللغة التداولًادب انثىهدى هادي خلٌل الربٌعًاللغة االنكلٌزٌة221

1961/08/22العراقماجستٌرأستاذ مساعدعلم اللغة المقارنعلم اللغهذكرهٌثم غازي خزعل المشكوراللغة االنكلٌزٌة222

1978/08/01العراقماجستٌرمدرس مساعدادباداب فً اللغة االنكلٌزٌةانثىوئام صالح غازي الربٌعًاللغة االنكلٌزٌة223

1951/07/01العراقدكتوراهأستاذ مساعدنحولغة عربٌة انثىابتسام ثابت محمد العانًاللغة العربٌة224

1976/10/25العراقدكتوراهأستاذ مساعدنقد حدٌثلغة عربٌةذكراثٌر محمد شهاب العبٌدياللغة العربٌة225

1951/07/01العراقدكتوراهأستاذ االدب الجاهلً االدب القدٌم ونقدهذكراحمد اسماعٌل محمد النعٌمًاللغة العربٌة226

1964/01/20العراقدكتوراهمدرسادبفلسفة فً اللغة العربٌةانثىاروى عبد الحمٌد محمود السامرائًاللغة العربٌة227

1980/02/19العراقماجستٌرمدرس مساعدادباللغة العربٌةانثىاسٌل عبود جاسم الكروياللغة العربٌة228

1977/05/02العراقماجستٌرمدرس مساعدأدبلغة عربٌةانثىاالء عبد الرضا عبد الصاحب الغرباوياللغة العربٌة229

1962/08/16العراقدكتوراهأستاذ مساعد ادب اسالمً واالمويادب عربً قدٌمانثىانعام داود سلوم العجٌلًاللغة العربٌة230

1974/07/08العراقدكتوراهمدرسأدبفلسفة فً اللغة العربٌةانثىاٌناس عباس صالح البٌرمانًاللغة العربٌة231

1973/09/19العراقدكتوراهأستاذ مساعدنحولغة عربٌة انثىبان صالح مهدي الخفاجًاللغة العربٌة232

1977/01/21العراقماجستٌرمدرسنحولغة عربٌة انثىبلسم عبد الرسول وحٌد الشٌبانًاللغة العربٌة233

1970/08/03العراقدكتوراهأستاذ مساعداالسلوبٌة/ البالغة واالسلوبٌة لغة عربٌةذكرثائر حسن حمد الغرباوياللغة العربٌة234

1975/04/12العراقماجستٌرمدرس مساعدنقدفلسفةانثىجمانة خالد محمد المشهدانًاللغة العربٌة235

1980/03/27العراقدكتوراهمدرسآدابفلسفة آداب فً اللغة العربٌةانثىجنان قحطان فرحان الحمٌرياللغة العربٌة236

1974/01/06العراقدكتوراهأستاذ مساعدنحو وصرفلغة عربٌةانثىجنان محمد مهدي العقٌدياللغة العربٌة237

1962/08/17العراقدكتوراهأستاذنحولغة عربٌة ذكرحسن مندٌل حسن العكٌلًاللغة العربٌة238

1953/06/07العراقدكتوراهأستاذ مساعدنحو وصرفلغة عربٌة ذكرحسٌن علً عزٌز الحسٌنًاللغة العربٌة239

1948/07/01العراقدكتوراهأستاذلغة ونحولغة عربٌة ذكرحسٌن محٌسن ختالن البكرياللغة العربٌة240

للبنات التربٌة كلٌة/  بغداد جامعة



  

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

1979/04/12دكتوراهمدرسانثىحمدٌة عباس جاسماللغة العربٌة241

1947/07/11العراقدكتوراهأستاذادب اندلسً ادبانثىحمٌدة صالح مهدي البلداوياللغة العربٌة242

1961/09/01العراقدكتوراهأستاذصرفلغة عربٌة انثىخدٌجة زبار عنٌزان الصكرياللغة العربٌة243

1961/11/08العراقدكتوراهأستاذ مساعد النقد الحدٌثلغة عربٌة ذكرداود سلمان بطٌخ العنبكًاللغة العربٌة244

1963/11/09العراقدكتوراهمدرساداب لغة عربٌةفلسفة فً اداب اللغة العربٌةانثىذكرى محً الدٌن حمٌد الجبورياللغة العربٌة245

1950/09/25العراقدكتوراهأستاذ مساعدادب عباسً االدب القدٌمانثىروناك توفٌق علً النورسًاللغة العربٌة246

1967/01/18العراقدكتوراهأستاذ مساعدادب حدٌثادبذكرسعٌد عبد الهادي عبد هللا المرهجاللغة العربٌة247

1946/07/01المانٌادكتوراهأستاذادب مقارنلغة عربٌة ذكرصبحً ناصر حسٌن الجابرجًاللغة العربٌة248

1965/04/05العراقدكتوراهمدرسادباللغة العربٌةذكرصالح كاظم هادي العبٌدياللغة العربٌة249

1970/06/07العراقدكتوراهمدرسأدبفلسفة فً اللغة العربٌةذكرطالل خلٌلفة سلمان العبٌدياللغة العربٌة250

1951/07/01العراقدكتوراهأستاذ عصور متاخرة ادبذكرعادل كتاب نصٌف العزاوياللغة العربٌة251

1948/07/01العراقدكتوراهأستاذ ادب عباسً فلسفة اللغة العربٌةذكرعاصم عبد دواح الدلٌمًاللغة العربٌة252

1953/10/19العراقدكتوراهأستاذنقد ادبًادب ونقدذكرعباس ثابت حمود الساعدياللغة العربٌة253

1952/07/01العراقدكتوراهأستاذنقد وادب ادبذكرعبد الهادي خضٌر نٌشان الحطاباللغة العربٌة254

1950/07/01العراقدكتوراهأستاذادب جاهلًادب عربً قدٌمذكرعالء جاسم جابر الزاهداللغة العربٌة255

1943/07/01العراقدكتوراهأستاذعربًلغة عربٌة ذكرعلً جمٌل عباس السامرائًاللغة العربٌة256

1963/07/01العراقدكتوراهأستاذ مساعد فقة اللغةلغة عربٌة ذكرعلً حاتم حسن الشمخًاللغة العربٌة257

1963/08/13العراقدكتوراهأستاذ مساعد نحو وبالغةلغةذكرعماد ٌونس الفً العانًاللغة العربٌة258

1973/05/18العراقدكتوراهمدرسادب اندلسًادبانثىعواطف محمد حسن الحسناوياللغة العربٌة259

1962/07/01العراقدكتوراهمدرسلغة لغة عربٌة ذكرغانم عودة شرهان السودانًاللغة العربٌة260

1966/01/12العراقدكتوراهأستاذ مساعدبالغة ادبانثىفاطمة حٌدر علً العبودياللغة العربٌة261

1976/05/07العراقدكتوراهمدرس حدٌث ادبانثىفرح غانم صالح البٌرمانًاللغة العربٌة262

1945/07/01العراقدكتوراهأستاذنحولغة عربٌة ذكركرٌم حسٌن ناصح الخالدياللغة العربٌة263

1975/06/07العراقدكتوراهمدرسادب حدٌثلغه عربٌةانثىلقاء موسى فنجان الساعدياللغة العربٌة264

1905/05/29العراقماجستٌرمدرس مساعدقواعد بٌاناتعلم مكتباتذكرلؤي حاتم خماس العبٌدياللغة العربٌة265

1961/04/25العراقدكتوراهأستاذ مساعد االدب الجاهلً االدب القدٌمذكرمحسن علً عرٌبً السوٌدياللغة العربٌة266

1978/11/07العراقدكتوراهمدرسلغة لغة عربٌة انثىمٌرفت ٌوسف كاظم المحٌاوياللغة العربٌة267

1975/08/20العراقدكتوراهمدرسلغة فلسفة فً اللغة العربٌة انثىمٌساء صائب رافع النعٌمًاللغة العربٌة268

1905/05/20العراقدكتوراهمدرس البالغة والنقد ادبانثىنهلة بنٌان محمد النداوياللغة العربٌة269

1959/09/07العراقدكتوراهأستاذ فقه اللغة والنحو والصرفلغة عربٌة انثىوالء صادق محسن االسدياللغة العربٌة270
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1969/01/17العراقدكتوراهأستاذ علم النفس العام علم النفس العامانثىالطاف ٌاسٌن خضر الراويرٌاض األطفال271

1967/05/03العراقدكتوراهأستاذ مساعد شخصٌة وصحة نفسٌةفلسفة فً علم النفس التربويانثىالهام فاضل عباس منىرٌاض األطفال272

1970/02/05العراقدكتوراهأستاذ ارشاد نفسً وتوجٌة تربويرٌاض االطفالانثىامل داود سلٌم العٌثاويرٌاض األطفال273

1971/10/07العراقماجستٌرمدرسرٌاض االطفالرٌاض االطفالانثىانوار فاضل عبد الوهاب الشوكرٌاض األطفال274

1962/02/15العراقدكتوراهأستاذ مساعد علم النفس التربوي علم النفس العامانثىجمٌلة رحٌم عبد الوائلًرٌاض األطفال275

1976/05/03العراقماجستٌرمدرسرٌاض االطفال رٌاض االطفالانثىجوري معٌن علً الصكٌريرٌاض األطفال276

1982/03/30العراقماجستٌرمدرس مساعدرٌاض االطفالاداب فً رٌاض االطفالانثىحال عبد الواحد نجم الجمٌلًرٌاض األطفال277

1959/12/09العراقدكتوراهأستاذمناهج وطرائق تدرٌس العلومطرائق تدرٌسذكرحٌدر مسٌر حمد هللا السعديرٌاض األطفال278

1945/06/21العراقدكتوراهأستاذعلم النفس النموعلم النفس التربويانثىخولة عبد الوهاب عبد اللطٌف القٌسًرٌاض األطفال279

1980/04/15العراقماجستٌرمدرس مساعدرٌاض االطفالرٌاض االطفالانثىرحاب حسٌن علً آل زوٌنرٌاض األطفال280

1975/09/20العراقماجستٌرمدرسرٌاض االطفالآداب رٌاض اطفالانثىرغد شكٌب رشٌد االعظمًرٌاض األطفال281

1978/11/23العراقماجستٌرمدرسموسٌقى الطفلاداب فً رٌاض االطفالانثىزهراء زٌد شفٌق العبٌديرٌاض األطفال282

1972/04/22العراقماجستٌرمدرسرٌاض االطفال رٌاض االطفالانثىزٌنب حمٌد مجٌد صوٌلحرٌاض األطفال283

1972/11/11العراقماجستٌرمدرسرٌاض االطفال رٌاض االطفالانثىسجالء فائق هاشم البغداديرٌاض األطفال284

1980/04/10العراقماجستٌرمدرس مساعدرٌاض االطفالاداب فً رٌاض االطفالانثىسمر غنً حسٌن الحمدانًرٌاض األطفال285

1955/07/01العراقدكتوراهأستاذ مساعدمراهقة-طفولةعلم النفس التربويانثىسمٌرة عبد الحسٌن كاظم الجنابًرٌاض األطفال286

1947/11/18العراقدكتوراهأستاذعلم النفس التربويعلم النفس التربويانثىسمٌرة موسى عبد الرزاق البدريرٌاض األطفال287

1979/08/22الصٌنماجستٌرمدرس مساعدرٌاض االطفالرٌاض االطفالانثىسوزان عبد هللا محمد صالح زنكنةرٌاض األطفال288

1967/07/01العراقدكتوراهمدرستصمٌم صناعً تصمٌمانثىشٌماء حارث محمد النعمةرٌاض األطفال289

1982/09/28العراقماجستٌرمدرس مساعدرٌاض االطفالرٌاض االطفالانثىضحى بدر مفتن الالمًرٌاض األطفال290

1973/01/14العراقدكتوراهأستاذ مساعد علم النفس التربويعلم نفس النموانثىضحى عادل محمود العانًرٌاض األطفال291

1973/03/20العراقماجستٌرمدرس مساعدنحتفنون تشكلٌةانثىعاتكة عبد الستار شنٌن الخزرجًرٌاض األطفال292

1952/02/06 بولندادكتوراهأستاذتغذٌة طفل ورضعتغذٌة انسانذكرعامر محمد علً علً االمٌريرٌاض األطفال293

1977/11/16العراقماجستٌرأستاذ مساعدطرائق تدرٌس اللغة العربٌةطرائق تدرٌسذكرعدي راشد محمد القلمجًرٌاض األطفال294

1976/03/24العراقدكتوراهأستاذ مساعد علم النفس التربوي علم النفس التربويانثىعزة عبد الرزاق حسٌن الزبٌديرٌاض األطفال295

1978/07/01العراقماجستٌرمدرسرٌاض االطفال رٌاض االطفالانثىكلثوم عبد عون ردام البلحًرٌاض األطفال296

1975/01/12العراقدكتوراهمدرسعلم النفس التربويعلم النفس التربويانثىلمى رزاق غنً الدهانرٌاض األطفال297

1968/11/08العراقماجستٌرمدرس مساعدرٌاض االطفالاداب فً رٌاض االطفالانثىمنى محمد سلوم الدفاعًرٌاض األطفال298

1974/12/29العراقدكتوراهمدرسعلم النفس التربويعلم النفس التربويانثىمٌادة اسعد موسى الماجديرٌاض األطفال299

1970/08/17العراقدكتوراهمدرستنشئة اجتماعٌة رٌاض اطفالانثىندى رحٌم سلمان الزهٌريرٌاض األطفال300

للبنات التربٌة كلٌة/  بغداد جامعة



  

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

1978/12/30العراقماجستٌرمدرس مساعدرٌاض االطفالرٌاض االطفالانثىهند لؤي عبد الحمٌد السامرائًرٌاض األطفال301

1983/01/20العراقماجستٌرمدرس مساعدرٌاض االطفالاداب فً رٌاض االطفالانثىوفاء حسن عٌسى الفرٌداويرٌاض األطفال302

1972/08/17العراقدكتوراهأستاذ مساعدطرائق تدرٌس القرآن الكرٌمطرائق تدرٌسذكراحسان عمر محمد سعٌد الحدٌثًعلوم القرآن303

1976/10/27العراقماجستٌرمدرس مساعدتفسٌرعلوم قرآنانثىاسراء ابراهٌم كامل الراويعلوم القرآن304

1968/10/19العراقدكتوراهمدرسبالغةلغة عربٌةانثىاسراء مؤٌد رشٌد التمٌمًعلوم القرآن305

1980/01/01العراقماجستٌرمدرس مساعدتفسٌرعلوم قرآنانثىاسماء عباس جاسم الدلٌمًعلوم القرآن306

1974/08/24العراقماجستٌرأستاذ مساعدفقه عباداتعلوم اسالمٌة انثىاشواق سعٌد ردٌنً المشهدانًعلوم القرآن307

1979/05/08العراقماجستٌرمدرستفسٌرعلوم قرآنانثىاالء شوقً عبد الباقً الكبٌسًعلوم القرآن308

1974/01/22العراقماجستٌرمدرس مساعدتفسٌرعلوم قرانانثىامل كاظم زوٌر الزبٌديعلوم القرآن309

1968/07/20العراقدكتوراهأستاذ مساعدفكر اسالمًعلوم اسالمٌة ذكرانس عصام اسماعٌل الزٌديعلوم القرآن310

1975/05/19العراقدكتوراهمدرسلغةفلسفة فً اللغة العربٌةانثىانسام خضٌر خلٌل المالكًعلوم القرآن311

1976/04/29العراقماجستٌرمدرس مساعدتفسٌرعلوم قرآنانثىانوار زهٌر نوري الحٌالًعلوم القرآن312

1977/05/26العراقماجستٌرمدرس مساعدتفسٌرعلوم قرآنانثىاٌمان حاجم مجباس الجنابًعلوم القرآن313

1979/04/28العراقماجستٌرمدرس مساعدتفسٌرعلوم قرآنانثىاٌناس فلٌح خالوي الطائًعلوم القرآن314

1970/02/08العراقدكتوراهمدرسادبلغة عربٌةانثىبان حمٌد فرحان السٌدعلوم القرآن315

1974/01/01العراقدكتوراهمدرستارٌخ اسالمًفلسفة فً التارٌخذكرخلٌل حمٌد فرحان الشمريعلوم القرآن316

1964/05/04العراقدكتوراهأستاذ مساعدالفقه واصولهالشرٌعة ذكررٌاض سعٌد لطٌف السامرائًعلوم القرآن317

1973/08/22العراقدكتوراهأستاذ مساعدفقه مقارنعلوم شرعٌةانثىساجدة طه محمود الفهداويعلوم القرآن318

1976/03/06العراقدكتوراهأستاذ مساعدالحدٌث وعلومهعلوم اسالمٌة ذكرسعد عبد الرحمن فرج الكبٌسًعلوم القرآن319

1951/07/01العراقدكتوراهأستاذ مساعدطرائق تدرٌس القرآن الكرٌم والتربٌة اإلسالمٌةطرائق تدرٌسذكرشاكر عبد مرزوك البشٌرعلوم القرآن320

1974/10/10العراقماجستٌرأستاذ مساعدنحولغة عربٌةذكرضٌاء حمٌد دهش الشجٌريعلوم القرآن321

1967/07/01العراقماجستٌرمدرس مساعدشرٌعةعلوم اسالمٌة ذكرطالب احمد عواد المشهدانًعلوم القرآن322

1964/02/01العراقدكتوراهأستاذ مساعدتفسٌراصول الدٌنذكرعباس محمد رشٌد الجبوريعلوم القرآن323

1964/07/23العراقدكتوراهأستاذحدٌث نبوي شرٌفعلوم إسالمٌةذكرعبد الرزاق احمد عبد الرزاق القره غولًعلوم القرآن324

1980/06/03العراقدكتوراهمدرستفسٌرفلسفة فً علوم القرآنذكرعمار عباس اسماعٌل المشهدانًعلوم القرآن325

1980/03/26العراقدكتوراهمدرسالحدٌث وعلومهعلوم القرآنذكرمحمد صفاء جاسم النعٌمًعلوم القرآن326

1975/04/09العراقدكتوراهمدرسمناهج وطرائق تدرٌس القرآن الكرٌمطرائق تدرٌسانثىندى فٌصل فهد الجمٌلًعلوم القرآن327

1971/10/06العراقدكتوراهأستاذ مساعدصرفلغة عربٌةانثىهند عباس علً الحمدانًعلوم القرآن328

1974/01/19العراقدكتوراهأستاذ مساعداقتصاد اسالمًتارٌخ اسالمًذكرٌحٌى محمد علً العٌثاويعلوم القرآن329

1969/07/01العراقماجستٌرمدرسوطن عربً/تارٌخ حدٌثتارٌخانثىابتسام سلمان سعٌد الطائ330ً
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سنة/شهر/تارٌخ التولد ٌومدولة مانحة العلى شهادةاعلى شهادةلقب علمًاختصاص دقٌقاختصاص عامالجنساالسم الرباعً واللقبالقسمت

1958/03/16العراقدكتوراهأستاذ مساعدفسٌولوجٌات التدرٌب الرٌاضًفلسفة فً التربٌة الرٌاضٌةانثىافتخار احمد علً السامرائ331ً

1905/05/29العراقدكتوراهمدرساجتماعاجتماعانثىاالء عبد هللا معروف الطائ332ً

1976/03/10العراقماجستٌرمدرس مساعدتارٌخ حدٌثتارٌخانثىاٌمان عبد هللا حمود الجبوري333

1973/08/08العراقماجستٌرمدرس مساعدفلسفةآداب فً الفلسفةانثىحنان مجٌد علً الطائ334ً

1978/01/11العراقدكتوراهمدرساللغةفلسفة فً اللغة العربٌةانثىرشا ٌاس عبد الجناب335ً

1965/07/01العراقدكتوراهأستاذ مساعدداللة لغوٌةلغة عربٌةانثىزٌنب عبد الحسٌن بالل السلطان336ً

1971/02/08العراقماجستٌرمدرساختبار وقٌاس الكرة الطائرةتربٌة رٌاضٌةانثىسراب اكرم لطف هللا الصالح337ً

1975/01/07العراقماجستٌرمدرس مساعدعلم نفستربٌة رٌاضٌةانثىسراب شاكر سهٌل الدفافع338ً

1979/04/05العراقماجستٌرمدرس مساعدتارٌخ حدٌثتارٌخانثىشعوب كامل نصٌف العامري339

1976/03/27العراقماجستٌرمدرسادب عباسًادب عربًانثىشٌماء نجم عبد هللا العبٌدي340

1965/04/09االردنماجستٌرمدرس مساعدفكرعربً فلسفةذكرصباح حسن ناهً المٌاح341ً

1964/12/15العراقماجستٌرمدرس مساعدادارةادارة واقتصادانثىعائدة عبد الكرٌم صالح الحسن342

1966/10/15العراقماجستٌرمدرس مساعدتصنٌف دٌوي العشريطرائق تدرٌسذكرغالب عبد الكرٌم عزٌز زنكنة343

1977/11/16العراقماجستٌرمدرس مساعدعلم نباتعلوم حٌاةانثىفاتن حسٌن علً الدلٌم344ً

1970/08/07العراقماجستٌرمدرس مساعدبشرٌةاداب فً الجغرافٌةانثىكوثر ناصر عباس العتاب345ً

1979/05/24العراقماجستٌرمدرس مساعدخدمة اجتماعٌةآداب فً الخدمة االجتماعٌةانثىمروج مظهر عباس الدهٌم346ً

1970/03/12العراقماجستٌرمدرس مساعدادارة محلٌةادارة عامةانثىمنى حٌدر عبد الجبار الطائ347ً

1905/05/21العراقماجستٌرمدرس مساعدادارة محلٌةارشادانثىمٌسون حامد طاهر الشمري348

1950/05/23العراقدكتوراهمدرستربٌة رٌاضٌةفلسفة فً التربٌة الرٌاضٌةانثىنضال عبد الرحمن تركً ال معرف349

1981/03/21العراقماجستٌرمدرس مساعدعلم النفس التربوياداب فً علم النفسانثىنور مهدي عبد الكرٌم العبٌدي350

1969/01/04العراقماجستٌرمدرسطرائق تدرٌس اللغة العربٌةلغة عربٌة انثىهدى محمود شاكر الرٌس351

1974/04/24العراقماجستٌرمدرس مساعدلغة لغة عربٌة انثىهٌفاء خلف لفتة الجبوري352

1980/08/20العراقماجستٌرمدرس مساعدخدمة اجتماعٌةخدمة اجتماعٌةانثىودٌان ٌاسٌن عبٌد الشمري353

للبنات التربٌة كلٌة/  بغداد جامعة


