
  

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

1956/08/08العراقدكتوراهمدرس كٌمٌاء سرٌرٌة علوم كٌمٌاء انثىاٌمان عبد الوهاب سلمان القٌسً 1

1973/12/18روسٌا االتحادٌة دكتوراهاستاذ مساعدكٌمٌاء حٌاتٌة علوم الحٌاة ذكر زاهد جاسم محمد عجمً العبودي 2

1953/01/29فرنسادكتوراهاستاذتغذٌة تغذٌة ذكر ندٌم محمد طاهر الخٌاط 3

1950/02/16العراقدكتوراهاستاذ مساعدفسلجة االٌض والمعادنطب بٌطريذكر اسعد اسماعٌل احمد الربٌعً 4

1956/09/06العراقدكتوراهاستاذ مساعدمناعة طفٌلٌة علوم الحٌاة ذكر زمان عبد الصاحب عبد الشمري 5

1954/03/22العراقماجستٌراستاذ مساعداحصاءاحصاءانثىصبا زكً اسماعٌل العباسً 6

1963/12/17العراقدكتوراهاستاذ مساعداقتصاد قٌاسً ادارة واقتصاد انثىسوسن علً محمود الجده7

1965/09/14العراقدكتوراهمدرس االمراض والطب العدلًطب بٌطريانثىاالء حسن مرزه حسٌن القزاز 8

1974/01/03العراقماجستٌرمدرس تشرٌح وانسجةطب بٌطريانثىابتسام خلف عبد علً الكنانً 9

1975/02/08العراقماجستٌرمدرس احٌاء مجهرٌة علوم الحٌاة انثىٌاسمٌن  حسن علً العنبك10ً

1974/02/07العراقماجستٌرمدرس فسلجةعلوم الحٌاة انثىاسمهان عدنان عباس النقٌب 11

1969/11/25العراقماجستٌرمدرس حاسباتعلوم الحاسباتانثىاسٌل غازي محمود الطائ12ً

1970/03/14العراقماجستٌرمدرس كٌمٌاء علوم الحٌاة انثىانتصار مظفر عوده السعٌدي 13

1978/08/24العراقماجستٌرمدرس حاسباتعلوم الحاسباتانثىنجالء عبد حمزة 14

1975/01/27العراقدكتوراهمدرسطفٌلٌات علوم الحٌاة انثىسلوى غازي تركً االبراهٌمً 15

1980/04/27العراقماجستٌرمدرس مساعدتقانة احٌائٌةعلوم الحٌاة ذكر احمد خلٌل ابراهٌم االعظمً 16

1948/01/07العراقماجستٌرمدرسكٌمٌاء صٌدالنٌةكٌمٌاء حٌاتٌة ذكر مجٌد علً عطٌه الجبوري 17

1981/03/21العراقماجستٌرمدرس مساعدكٌمٌاءعلوم الحٌاة انثىاالء شاٌع شٌرم ال حمد 18

1977/09/02العراقماجستٌرمدرس مساعدعلوم الحٌاة علوم الحٌاة انثىسوزان ابراهٌم علً باجالن 19

1981/11/18العراقماجستٌرمدرس مساعداحٌاء مجهرٌة علوم الحٌاة انثىوسناء جمعة محمد السامرائً 20
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1981/04/17العراقماجستٌرمدرس مساعدكٌمٌاء علوم الحٌاة انثىابتهاج كاظم صالح فلٌح النداوي 21

1960/02/08الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة دكتوراهاستاذتمرٌض صحة مجتمع التمرٌضذكر محمد فاضل خلٌفة السامرائً 22

1963/12/15العراقدكتوراهاستاذ مساعدتمرٌض صحة مجتمع التمرٌضانثىهالة سعدي عبد الواحد الطائً 23

1961/08/23العراقدكتوراهاستاذ مساعدتمرٌض صحة مجتمع التمرٌضذكر اركان بهلول ناجً القرغولً 24

1973/03/09العراقدكتوراهمدرستمرٌض صحة مجتمع التمرٌضذكر وسام جبار قاسم الجبٌناوي 25

1959/01/07العراقماجستٌرمدرس مساعدتمرٌض صحة مجتمع التمرٌضذكر محمد ناصر الزم البٌضانً 26

1975/07/02االردنماجستٌرمدرس مساعدتمرٌض صحة مجتمع التمرٌضذكر محمد باقر حبٌب عبد علً المٌر طه27

1965/09/01االردنماجستٌرمدرس مساعدادارة اعمالادارة اعمالانثىباسمة جازع جاسم عباس االبراهٌم28ً

1962/03/13العراقماجستٌرمدرس مساعدتمرٌض صحة مجتمع التمرٌضذكر رعد كرٌم فرج الجوران29ً

1957/04/16العراقماجستٌرمدرس مساعدتمرٌض الصحة النفسٌة والعقلٌة التمرٌضذكر معن حمٌد ابراهٌم العامري 30

1979/04/29العراقماجستٌرمدرس مساعدتمرٌض الصحة النفسٌة والعقلٌة التمرٌضذكر حسن علً حسٌن الزٌدي31

1959/03/08العراقماجستٌرمدرس مساعدتمرٌض الصحة النفسٌة والعقلٌة التمرٌضذكر كرٌم رشك ساجت الخزعلً 32

1982/05/08العراقماجستٌرمدرس مساعدتمرٌض الصحة النفسٌة والعقلٌة التمرٌضذكر قحطان قاسم محمد خزرج 33

1955/07/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدتمرٌض صحة االم والطفلالتمرٌضانثىربٌعه محسن علً الٌاسري 34

1953/07/01العراقدكتوراهاستاذتمرٌض صحة االم والطفلالتمرٌضانثىاقبال مجٌد عباس الزبٌدي 35

1950/01/08العراقدكتوراهاستاذ مساعدتمرٌض صحة االم والطفلالتمرٌضانثىفاتن عبد االمٌر محمد الصفار36

1961/10/08العراقدكتوراهاستاذ مساعدتمرٌض صحة االم والطفلالتمرٌضذكر عز الدٌن فخر الدٌن بهاء الدٌن 37

1955/04/25العراقدكتوراهمدرستمرٌض صحة االم والطفلالتمرٌضانثىسهاد حكمت خٌري أل خلٌل 38

1985/01/12العراقماجستٌرمدرس مساعدتمرٌض صحة االم والطفلالتمرٌضانثىنهى عادل ابراهٌم ادهم الوندي39

1984/07/04العراقماجستٌرمدرس مساعدتمرٌض صحة االم والطفلالتمرٌضانثىرجاء طارق حسن عبد الرزاق التمٌم40ً
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1983/05/10العراقماجستٌرمدرس مساعد تمرٌض صحة االم والطفلالتمرٌضانثىحوراء حسٌن غافل حسن الحجام41

1953/01/07العراقدكتوراهاستاذتمرٌض االطفالالتمرٌضانثىاقبال غانم علً معله 42

1972/01/06العراقدكتوراهمدرس تمرٌض االطفالالتمرٌضانثىختام مطشر حطاب الموسوي 43

1973/04/10العراقماجستٌرمدرس مساعد تمرٌض االطفالالتمرٌضذكر عبد القادر عالء الدٌن حسٌن العابدي 44

1962/05/01العراقماجستٌرمدرس مساعد تمرٌض االطفالالتمرٌضانثىسعاد حسون خضٌر العابدي 45

1964/12/09العراقماجستٌرمدرستمرٌض صحة المجتمع التمرٌضانثىاٌسن كمال محمد نوري كرونجً 46

1974/01/07العراقماجستٌرمدرس مساعد تمرٌض االطفالالتمرٌضذكر خمٌس بندر عبٌد السعٌدي  47

1962/01/07العراقماجستٌرمدرس مساعد تمرٌض االطفالالتمرٌضذكر مهدي عبد نعمه الموسوي 48

1981/07/27العراقماجستٌرمدرس مساعد تمرٌض االطفالالتمرٌضانثىعذراء حسٌن شوق الكردي 49

1983/04/29العراقماجستٌرمدرس مساعد تمرٌض االطفالالتمرٌضذكر زٌد وحٌد عاجل رحٌمه العبادي50

1963/01/11العراقدكتوراهاستاذ مساعد تمرٌض البالغٌنالتمرٌضانثىهدى باقر حسن التمٌمً 51

1955/07/01العراقدكتوراهاستاذ مساعد تمرٌض البالغٌنالتمرٌضانثىخالدة علوان منصور الجرشه52

1956/07/01العراقدكتوراهمدرستمرٌض البالغٌنالتمرٌضانثىسعاد جاسم محمد النجف53ً

1957/09/14العراقدكتوراهمدرستمرٌض البالغٌنالتمرٌضانثىصباح عباس احمد الكعبً 54

1974/11/24العراقدكتوراهمدرستمرٌض البالغٌنالتمرٌضذكر علً دخان عباس السعٌدي55

1976/04/11العراقماجستٌرمدرس مساعدتمرٌض البالغٌنالتمرٌضذكر تحسٌن رجب محمد القٌس56ً

1970/04/18العراقماجستٌرمدرستمرٌض البالغٌنالتمرٌضانثىرجاء ابراهٌم عبد محسن العبودي 57

22/12/0977العراقماجستٌرمدرس مساعدتمرٌض البالغٌنالتمرٌضذكر عقٌل حبٌب جاسم العزاوي58

1956/07/01العراقماجستٌرمدرس مساعدتمرٌض البالغٌنالتمرٌضذكر جمعة جبر عبد الرضا الكعبً 59

1977/03/21استرالٌاماجستٌرمدرس مساعدتمرٌض البالغٌنالتمرٌضذكر علً حسٌن عللك جبر الغانم60ً
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1963/12/29العراقدكتوراهاستاذ مساعد تمرٌض البالغٌن التمرٌضانثىوداد كامل محمد السعدي61

1946/02/25العراقدكتوراهاستاذ تمرٌض البالغٌن التمرٌضانثىبتول امٌن جدوع العان62ً

1961/05/12العراقدكتوراهاستاذ تمرٌض البالغٌن التمرٌضانثىحكٌمة شاكر حسن الكروي63

1959/05/04العراقدكتوراهاستاذ تمرٌض البالغٌن التمرٌضانثىنرمٌن بدري توفٌق البارودي 64

1954/07/01العراقدكتوراهاستاذ مساعد تمرٌض البالغٌن التمرٌضانثىحلٌمه ٌوسف كاظم الربٌعً 65

1960/07/03العراقدكتوراهاستاذ مساعدتمرٌض البالغٌن التمرٌضذكر حسٌن هادي عطٌه االبراهٌمً 66

1956/12/24العراقدكتوراهمدرستمرٌض البالغٌن التمرٌضانثىخالدة محمد خضر الصفار 67

1967/03/20العراقماجستٌرمدرس مساعدتمرٌض البالغٌن التمرٌضانثىفاطمة مكً محمود الحكاك  68

1981/06/09العراقماجستٌرمدرس مساعدتمرٌض البالغٌن التمرٌضذكر سٌروان جعفر باقً مهدي 69

1979/07/15العراقماجستٌرمدرس مساعدتمرٌض البالغٌن التمرٌضذكر صادق عبد الحسٌن حسن الفٌاض70

1973/01/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدالتعلٌم الحركً تربٌة رٌاضٌة انثىنهى عناٌة حاجم الحسٌناوي 71

1948/03/19امرٌكاماجستٌراستاذ مساعدتربٌة رٌاضٌة تربٌة رٌاضٌة ذكر جالل صالح حسن احمد الجاف72

1976/12/15العراقدكتوراهمدرسالتعلٌم الحركً تربٌة رٌاضٌة ذكر عائد صباح حسٌن النصٌري 73

1967/07/04العراقدكتوراهمدرسمكتباتالمكتبهانثىاكرام محمد محمود الجبوري74

1977/11/26العراقماجستٌرمدرس مساعدتربٌة رٌاضٌة تربٌة رٌاضٌة ذكر مٌثم سعدي علً رجب التمٌم75ً
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