
  

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

1985/01/18العراقماجستٌرمدرس مساعدلغةلغة عربٌةانثى ابتهال نافع سلمان جاسم الزوبعًالقسم االدراي1

1971/05/02العراقدكتوراهاستاذ مساعدفقهفلسفة فً الشرٌعةذكرابراهٌم جلٌل علً حسٌن العبٌديالشرٌعة2

1953/07/01العراقماجستٌرمدرسقانون تجاريقانون خاصذكرابراهٌم خلف عودة حماش الجبوريالشرٌعة3

1951/07/01العراقدكتوراهاستاذ مساعداصول الفقهفلسفة فً الشرٌعةذكرابراهٌم عبد الرزاق محمود حبٌب الهٌتًالشرٌعة4

1972/09/18العراقدكتوراهاستاذ مساعدتفسٌرفلسفة فً اصول الدٌنذكرابراهٌم عبدالسالم ٌاسٌن معروف الكبٌسًاصول الدٌن5

1950/06/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدنحوفلسفة اداب فً اللغة العربٌةانثىاحالم خلٌل محمد خلٌل الحٌانًاللغة العربٌة6

1966/06/07العراقدكتوراهمدرستفسٌرفلسفة فً اصول الدٌنذكراحمد ابو بكر حازم احمد صالح المختاراصول الدٌن7

1966/07/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدتفسٌرفلسفة فً اصول الدٌنذكراحمد جلوب جاسم محمد العٌساوياصول الدٌن8

1954/07/01العراقدكتوراهاستاذالقانون الجنائًفلسفة فً القانونذكراحمد حسونً جاسم سلمان العٌثاويالشرٌعة9

1948/07/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدادب حدٌثفلسفة فً اللغة العربٌةذكراحمد حمٌد كرٌم خلٌل العزاوياللغة العربٌة10

1977/07/17العراقماجستٌرمدرسنحواداب فً اللغة العربٌةذكراحمد خالد محمود عبد الكبٌسًالشرٌعة11

1965/06/25العراقدكتوراهاستاذ مساعدلغةلغة عربٌةذكراحمد رجب حمدان عبٌد الكبٌسًالشرٌعة12

1970/11/23العراقدكتوراهمدرستفسٌرفلسفة فً علوم القرآنذكراحمد رشٌد حسٌن احمد العزاويالشرٌعة13

1975/03/27العراقدكتوراهاستاذ مساعدالحدٌث النبوي الشرٌففلسفة اصول الدٌنذكراحمد شاكر محمود خلٌل العبٌديالشرٌعة14

1980/06/02العراقماجستٌرمدرس مساعدعقٌدةاصول الدٌنذكراحمد صباح شهاب احمد القٌسًاصول الدٌن15

1974/07/02العراقدكتوراهاستاذ مساعداصول الفقهفلسفة فً الشرٌعةذكراحمد علٌوي حسٌن احمد الطائًالشرٌعة16

1955/01/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدالشرٌعةفلسفة فً العلوم االسالمٌةذكراحمد محمد فروح عبدهللا سنوبرالشرٌعة17

1971/12/12العراقدكتوراهمدرستفسٌرفلسفة فً اصول الدٌنذكراحمد وحٌد بردي جاسم العٌثاويالشرٌعة18

1973/02/28العراقماجستٌرمدرسفقهالشرٌعة االسالمٌةذكرادرٌس ابراهٌم صالح حمد الجحٌشًالشرٌعة19

1970/05/12العراقدكتوراهمدرسادباداب فً اللغة العربٌةذكراركان رحٌم جبر حسن العتابًاصول الدٌن20

1983/01/23العراقدكتوراهمدرسفقهشرٌعة اسالمٌةانثى اسماء ضٌاء الدٌن احمد سلوم السعٌدي اصول الدٌن21

1968/11/01العراقماجستٌرمدرس مساعداقتصاد اسالمًعلوم اسالمٌةانثىاسماء عبد الجبار عودة عبد العبٌديالقسم االداري22

1953/07/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدتفسٌرفلسفة فً العلوم االسالمٌةذكراسماعٌل ابراهٌم علً محمد السامرائًاصول الدٌن23

1977/08/12العراقماجستٌرمدرس مساعدلغةاللغة العربٌةذكراٌاد عبد الجبار شهاب الوٌسًاللغة العربٌة24

1957/11/05العراقماجستٌرمدرستارٌخ اسالمًدراسات تارٌخٌةانثىاٌمان كاظم مزعل عبد هللا العبودياصول الدٌن25

1983/09/27العراقدكتوراهمدرسلغةاداب اللغة العربٌةذكر اٌمن سعود متعب احمد القٌسً اصول الدٌن26

1979/02/03العراقماجستٌرمدرسادباداب فً اللغة العربٌةانثىاٌناس عبد الرحمن زاٌد خلف العانًاصول الدٌن27

1978/08/08العراقماجستٌرمدرس مساعدقانون جنائًالقانون العامذكرباسل حمٌد شهاب احمد القٌسًالشرٌعة28

1965/01/02العراقدكتوراهمدرسلغةاداب فً اللغة العربٌةذكرباسم محمد حسٌن علً العلًالشرٌعة29

1985/05/09العراقماجستٌرمدرس مساعدلغة ونحولغة عربٌةانثىبراءة هاشم علوان جاسم الجبورياللغة العربٌة30
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1960/04/01العراقدكتوراهمدرسالمكتابات والمعلوماتمكتباتانثىبشرى كمال طه صالح الجبوريالقسم االداري 31

1975/07/05العراقدكتوراهمدرسنقد حدٌثلغة عربٌةانثىبشرى محمود ابراهٌم حاتم القٌسًاصول الدٌن32

1979/01/27العراقماجستٌرمدرسنحولغة عربٌةذكربالل نجم عبد الخالق محمد صالح الخفاجًاصول الدٌن33

1980/06/01العراقماجستٌرمدرس مساعدحدٌثاصول الدٌنانثىبٌداء فرحان حمد الشاهرالقسم االدراي34

1982/10/30العراقدكتوراهمدرسفقهشرٌعة اسالمٌةانثى بٌنات عدنان وهاب عبادي العانً اصول الدٌن35

1975/07/08العراقماجستٌرمدرس مساعدلغةلغة انكلٌزٌةانثىتهانً عواد جاسم محمد النعٌمًاللغة العربٌة36

1973/05/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدعقائدفلسفة فً العلوم االسالمٌةذكرثائر ابراهٌم خضٌر سلمان الشمرياصول الدٌن37

1967/09/30العراقدكتوراهمدرسفقهعلوم اسالمٌةذكرجاسم طه حمود علً المشهدانًالشرٌعة38

1966/07/01العراقدكتوراهمدرستفسٌرفلسفة فً اصول الدٌنذكرجاسم محمد حرجان مجٌت الجنابًالشرٌعة39

1974/07/01العراقماجستٌرمدرسادب اندلسًاللغة العربٌةانثىجنان خالد ماهود داود الجوارياللغة العربٌة40

1961/03/26العراقدكتوراهمدرس ادٌاناصول الدٌنذكرحازم عدنان احمد محمود االسعداصول الدٌن41

1970/05/14العراقماجستٌرمدرس مساعداالخراج السٌنمائًفنون سٌنمائٌة وتلفزٌونٌةذكرحسام الدٌن محمد عبد المنعم علً الجشحمًالقسم االدري42

1979/02/06العراقماجستٌرمدرس مساعدعلم اللغة اللغة العربٌةذكر حسٌن علً حسٌن حسن المصلحًالقسم االدراي43

1953/07/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدفقه مقارنفلسفة فً العلوم االسالمٌةذكرحقً اسماعٌل عبداالله عبدالواحد الحدٌثًالشرٌعة44

1972/04/03العراقدكتوراهمدرسلغةاداب فً اللغةانثىحمدٌة موحان حمود غضٌب الزٌديالشرٌعة45

1971/01/01العراقماجستٌرمدرس مساعدادباللغة العربٌةذكرحمٌد جفات ثوٌنً كحٌط الجبورياللغة العربٌة46

1961/09/03العراقدكتوراهاستاذ مساعدفقهفلسفة فً العلوم االسالمٌةانثىحٌزومة شاكر رشٌد صالح الشٌخلًالشرٌعة47

1967/02/01العراقدكتوراهمدرسعقٌدةفلسفة فً أصول الدٌنذكرخالد فرج حسن عباس الشجٌريالشرٌعة48

1968/07/01العراقدكتوراهمدرسعقٌدةاصول الدٌنذكرخلٌل ابراهٌم سعٌد حسن العانًاصول الدٌن49

1956/03/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدحدٌثفلسفة فً الدراسات الدٌنٌة واالسالمٌةذكرداود سلمان صالح حمد الدلٌمًاصول الدٌن50

1974/01/01العراقماجستٌرمدرس مساعدتارٌخ اسالمًتارٌخذكر رحٌم فرحان صدام مذخور المحمداويالقسم االداري51

1955/02/13العراقماجستٌرمدرس مساعدادباداب فً اللغة العربٌةذكررشٌد حمودي رزوقً االدرٌسًالقسم االدراي52

1977/06/10العراقماجستٌرمدرس مساعدصرفلغة عربٌةذكررعد سعد طه ٌاسٌن الشٌخلًالشرٌعة53

1952/08/27العراقدكتوراهاستاذ مساعدتارٌخ الفكر االسالمًاصول الدٌنذكررعد شمس الدٌن محً الدٌن عبد الفتاح الكٌالنًاصول الدٌن54

العراقماجستٌرمدرس مساعدقانون الدستوري والنظم السٌاسٌةقانون عامانثىزهراء حاتم عبد الكاظم سند السلطانًاصول الدٌن55

1971/05/17العراقدكتوراهمدرسادب اندلسًاللغة العربٌةذكرزٌاد طارق جاسم حسٌن الجنابًاللغة العربٌة56

1983/05/28العراقماجستٌرمدرس مساعدحدٌث نبويعلوم اسالمٌةانثىزٌنب صمٌم صدٌق زٌن العابدٌنالقسم االداري57

1962/07/18العراقدكتوراهاستاذ مساعدفقه مقارنفلسفة فً العلوم االسالمٌةذكرسامً جمٌل ارحٌم عبدهللا الكبٌسًالشرٌعة58

1977/05/25العراقماجستٌرمدرسنحواللغة العربٌةانثىسرى طاهر هوٌن رعٌتر الجبوريالشرٌعة59

1972/06/14العراقدكتوراهاستاذ مساعدتفسٌرفلسفة فً علوم القرآنذكرسعد محمد جاسم عبٌد الزبٌديالشرٌعة60

االسالمٌة العلوم كلٌة/  بغداد جامعة



  

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

1972/01/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدتفسٌرعلوم قرانذكرسعد محمد حسن حسٌن الزبٌدياصول الدٌن61

1972/03/15العراقدكتوراهاستاذ مساعدنحوفلسفة اداب اللغة العربٌةذكرسعدون صالح ناٌف فٌحان الجبورياللغة العربٌة62

1962/01/02العراقدكتوراهاستاذ مساعدحدٌثفلسفة فً اصول الدٌنذكرسعٌد عزاوي رشٌد غفور الكرخًاصول الدٌن63

1956/07/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدادٌانفلسفة فً الدراسات الدٌنٌة واالسالمٌةانثىسالمة حسٌن كاظم سلمان الموسوياصول الدٌن64

1971/06/10العراقدكتوراهاستاذ مساعدلغةفلسفة فً اللغة العربٌةذكرسلمان عباس عبد علو الدفاعًاللغة العربٌة65

1972/05/31العراقدكتوراهاستاذ مساعدادبفلسفة فً اللغة العربٌةانثىسندس محسن حمٌدي غضٌب العبودياللغة العربٌة66

1973/02/13العراقماجستٌرمدرس مساعدعلم اللغةاداب فً اللغة العربٌةذكرشاكر جدعان جبل مغٌر الجنابًاللغة العربٌة67

1966/01/02العراقدكتوراهاستاذ مساعدفقهفلسفة فً الشرٌعةذكرصبري صالح شحاذة فرحان الدلٌمًالشرٌعة68

1977/04/01العراقدكتوراهمدرسادب اندلسًادبذكرصفاء عبد هللا برهان حسٌن الغرباويالقسم االداري69

1949/04/03العراقدكتوراهاستاذ مساعدادٌانفلسفة فً العلوم االسالمٌةذكرطارق محمد سمٌان مصلح الراويالشرٌعة70

1975/02/24العراقدكتوراهمدرسالفكر االسالمًفلسفة أصول الدٌنذكرظاهر فٌاض جاسم محمد التمٌمًالشرٌعة71

1957/11/05العراقدكتوراهاستاذ مساعدالتارٌخ االسالمًفلسفة فً التارٌخذكرعاطف عباس حمودي علً القٌسًالشرٌعة72

1979/01/06العراقدكتوراهمدرساصول فقهشرٌعةذكرعامر ٌاسٌن عٌدان حمد الجبوريالشرٌعة73

1978/01/21العراقدكتوراهاستاذ مساعدنقد ادبًفلسفة اداب اللغة العربٌةذكرعبد الرحمن مرضً عالوي ابراهٌم الجمٌلًاللغة العربٌة74

1974/11/24العراقدكتوراهاستاذ مساعدحدٌثفلسفة فً اصول الدٌنذكرعبد الرحمن مركب عواد خلف العٌساويالشرٌعة75

1957/07/01العراقدكتوراهاستاذ مساعددراسات دولٌةفلسفة فً العلوم السٌاسٌةذكرعبد العزٌز مهدي مكً حسن الراويالشرٌعة76

1965/07/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدتفسٌرفلسفة فً اصول الدٌنذكرعبد القادر عبدالحمٌد عبداللطٌف عبدالكرٌم القٌسًاصول الدٌن77

1971/11/07العراقدكتوراهاستاذ مساعدعقٌدةفلسفة فً اصول الدٌنذكرعبد الكرٌم هجٌج طعمة علً الحدٌثًالشرٌعة78

1951/07/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدعلوم القرآن وتفسٌرهفلسفة فً العلوم االسالمٌةذكرعبد الوهاب اسماعٌل عبد الحمن احمد العبٌديالشرٌعة79

1970/05/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدفكر اسالمًفلسفة فً اصول الدٌنذكرعبد هادي فرٌح خلٌفة القٌسً اصول الدٌن80

1973/12/20العراقماجستٌرمدرس مساعدعلوم رٌاضٌةالتربٌة الرٌاضٌةذكرعدي جمٌل شهاب احمد آل عامرالقسم االدراي81

1975/10/05العراقدكتوراهاستاذ مساعدتفسٌرفلسفة علوم القرآنذكرعلً جمال علً غافل العانًاللغة العربٌة82

1966/03/07العراقدكتوراهمدرساصول الفقهفلسفة فً الشرٌعةذكرعلً جمٌل طارش عبد االمًالشرٌعة83

1958/01/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدالتارٌخ االسالمًفلسفة فً التارٌخذكرعلً حسٌن جاسم حسٌن الكرطانًالشرٌعة84

1971/01/25العراقدكتوراهمدرسنقد ادبًفلسفة اداب اللغة العربٌةذكرعلً عبود خضٌر مهدي السامرائًالشرٌعة85

1958/11/12العراقدكتوراهاستاذ مساعدلغةفلسفة اداب فً اللغة العربٌةانثىعلٌة جاسم محمد علً النجاراصول الدٌن86

1974/05/15العراقدكتوراهمدرسحدٌث نبويفلسفة فً اصول الدٌنذكرعماد شمس محً حمادي الدلٌمًالشرٌعة87

1961/12/01العراقماجستٌرمدرس مساعدحاسباتعلوم حاسباتذكرعماد عبود حمود محمد الكٌنانًاصول الدٌن88

1974/12/18العراقماجستٌرمدرسادبلغة عربٌةذكرعماد علوان حسٌن احمد العبادياللغة العربٌة89

1980/09/03العراقدكتوراهمدرستفسٌرعلوم القرآنذكرعمار حكمت فرحان محمود الحدٌثًاصول الدٌن90
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1978/01/02العراقماجستٌرمدرس مساعدالنحواللغة العربٌةذكرعمار فٌصل كاظم خسار المالكًاللغة العربٌة91

1959/05/28العراقدكتوراهاستاذ مساعداصول الفقهفلسفة فً الشرٌعةذكرعمار كامل عبد الوهاب احمد الخطٌباصول الدٌن92

1976/07/31العراقماجستٌرمدرساصول الفقهعلوم اسالمٌةذكرعمر نواف موسى عبد الرزاق ابو حذاقةالشرٌعة93

1965/02/21العراقدكتوراهمدرسفقهفلسفة فً الشرٌعةذكرعمر هاشم احمد خضٌر الجمٌلًالشرٌعة94

1971/05/01العراقدكتوراهاستاذفقه مقارنعلوم اسالمٌةذكرغازي خالد رحال احمد حمد العبٌديالشرٌعة95

1969/06/12العراقماجستٌرمدرس مساعدحاسباتعلوم فً الحاسباتذكرفالح مهدي عبدهللا محٌمٌد العزاويالشرٌعة96

1979/05/30العراقماجستٌرمدرس مساعدلغةاداب فً اللغة االنكلٌزٌةذكرقتٌبة ادهام شكر محمود القٌسًالشرٌعة97

1972/04/11العراقماجستٌرمدرسفقهشرٌعةذكرقصً سعٌد احمد عطان الجبوريالشرٌعة98

1980/01/03العراقماجستٌرمدرسنحولغة عربٌةانثىلقاء عادل حسٌن حمد الجمٌلًالشرٌعة99

1972/03/03العراقماجستٌرمدرسفقهشرٌعةانثىلقاء عبد الحسٌن رستم مهدي الخزرجًاصول الدٌن100

1971/01/13العراقدكتوراهاستاذ مساعدالشرٌعةفلسفة فً العلوم االسالمٌةانثىلٌلى حسن محمد جهف الزوبعًالشرٌعة101

1983/12/30العراقدكتوراهمدرسلغةاداب اللغة العربٌةانثى لٌنا طهماز علً حسٌن الدلوي اصول الدٌن102

1958/07/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدفقهفلسفة فً العلوم االسالمٌةذكرمجٌد علً محمد مجول العبٌديالشرٌعة103

1967/08/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدعلم الكالمفلسفة فً العلوم االسالمٌةذكرمحسن قحطان حمدان حامد الراوياصول الدٌن104

1955/07/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدنحوفلسفة فً اللغة العربٌةذكرمحمد امٌن بكري عبدالرزاق عبدالهادي الكبٌسًاللغة العربٌة105

1970/04/05العراقدكتوراهاستاذ مساعدفلسفةفلسفة فً الشرٌعةذكرمحمد جاسم محمد زوٌد العٌساويالشرٌعة106

1969/07/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدلغةفلسفة فً اللغة العربٌةذكرمحمد خضٌر مضحً محسن الزوبعًاللغة العربٌة107

1959/01/26العراقدكتوراهمدرساصول فقهفلسفة فً الشرٌعة االسالمٌةذكرمحمد رٌاض فخري نافع الطبقجلًالشرٌعة108

1970/08/05العراقدكتوراهمدرسعلوم حدٌثاصول دٌنذكر محمد سراج الدٌن قحطان حمدان حامداصول الدٌن109

1964/11/04العراقدكتوراهاستاذ مساعدفقه مقارنفلسفة فً الشرٌعةذكرمحمد شاكر رشٌد صالح الشٌخلًالشرٌعة110

1947/07/01العراقدكتوراهاستاذعلوم القرآنفلسفة فً العلوم االسالمٌة والدٌنٌةذكرمحمد صالح عطٌة نصٌف جاسم الحمدانًاصول الدٌن111

1973/01/29العراقدكتوراهاستاذ مساعدلغةفلسفة اداب اللغة العربٌةذكرمحمد فرج توفٌق حمود الولٌدالشرٌعة112

1971/02/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدفقه مقارنفلسفة فً الشرٌعةذكرمحمود بندر علً محمد العٌساويالشرٌعة113

1949/07/01العراقدكتوراهاستاذنحولغة عربٌةذكرمحمود جواد عالوي احمد المشهدانًاللغة العربٌة114

1961/11/15العراقدكتوراهاستاذ مساعداصول الفقهعلوم اسالمٌةذكرمحمود رجب محمد ظاهر النعٌمًالشرٌعة115

1976/01/02العراقدكتوراهمدرسفقهفلسفة شرٌعة اسالمٌةذكرمرتضى محمد حمٌد سالمة الجحٌشًالشرٌعة116

1972/12/24العراقدكتوراهاستاذ مساعدفكر اسالمًفلسفة فً اصول الدٌنذكرمروان عطا مجٌد منصور الكبٌسًاصول الدٌن117

1976/10/20العراقماجستٌرمدرس مساعداللغة العربٌةالتربٌةانثىمروج غنً جبار مهدي العطاراللغة العربٌة118

1973/01/08العراقماجستٌرمدرس مساعداصول فقهعلوم اسالمٌةذكرمصطفى كاظم محمود شالل المشهدانًالشرٌعة119

1951/07/25العراقدكتوراهاستاذحدٌثفلسفة فً العلوم االسالمٌةذكرمظفر شاكر محمود حسٌن الحٌانًالشرٌعة120

االسالمٌة العلوم كلٌة/  بغداد جامعة



  

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

1978/07/14العراقدكتوراهاستاذ مساعدتفسٌرفلسفة فً اصول الدٌنذكرمهند محمد صالح عطٌة نصٌف الحمدانًاللغة العربٌة121

1984/03/15العراقماجستٌرمدرس مساعدفقهعلوم اسالمٌةانثىمٌادة فاضل احمد العلنجاويالقسم االداري122

1975/06/01العراقماجستٌرمدرس مساعداصول الدٌنعلوم اسالمٌةانثىمٌسون صباح داود سعٌد القٌسًاصول الدٌن123

1966/12/05لٌبٌاماجستٌرمدرسلغة انكلٌزٌةاداب فً االنكلٌزيانثىنادٌة فاضل عبد عنتاكً الطائًاصول الدٌن124

1958/06/22العراقدكتوراهاستذ مساعدلغةفلسفة فً اللغة العربٌة ذكرنافع سلمان جاسم محمد الزوبعًاللغة العربٌة125

1964/08/26موسكو الحكومٌةدكتوراهمدرساالدب القدٌمادب فارسًذكرنبٌل كرٌم دروٌش موسىاللغة العربٌة126

1969/04/01العراقدكتوراهمدرسحدٌثفلسفة فً اصول الدٌنانثىندى عبدهللا خلٌل خورشٌد الخالدياصول الدٌن127

1960/11/01العراقماجستٌرمدرسحاسباتعلوم حاسباتانثىنضال علً حسٌن رشٌد الرشٌدالشرٌعة128

1947/07/01العراقدكتوراهاستاذلغة ونحوفلسفة اداب فً اللغة العربٌةذكرهشام ابراهٌم عبد الرزاق شبٌب الحداد اللغة العربٌة129

1969/12/20العراقماجستٌرمدرساصول الفقهفلسفة فً الشرٌعةانثىهناء محمد حسٌن احمد جواد التمٌمًاصول الدٌن130

1980/01/13العراقماجستٌرمدرس مساعدادباللغة العربٌةانثىهند فاضل عباس عبد هللا العبٌدياللغة العربٌة131

1978/02/10العراقماجستٌرمدرستفسٌر القرآن وعلومهاصول الدٌنانثىهٌفاء رزاق ناهً حافظ العتابًالشرٌعة132

1973/10/20العراقدكتوراهمدرسالفقه واصولهفلسفة فً الشرٌعةانثىوجدان مهنا محمد حسٌن الربٌعًاصول الدٌن133

1973/07/15العراقدكتوراهاستاذ مساعدادٌانفلسفة فً اصول الدٌنذكرولٌد عبد الجبار احمد شهاب الوٌسًالشرٌعة134

1971/10/03العراقدكتوراهاستاذ مساعدفكر اسالمًفلسفة فً اصول الدٌنذكرٌاسٌن خضٌر مجبل صالح الجحشًاصول الدٌن135

1968/06/08العراقدكتوراهمدرساصول الدٌنفلسفة فً العلوم االسالمٌةذكرٌونس قدوري عوٌد تاٌه الكبٌسًاصول الدٌن136
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