
  

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

1946/01/15برٌطانٌادكتوراهاستاذفكر سٌاسًعلوم سٌاسٌةذكر جهاد تقً صادق حسون الحسن1ً

1944/07/01مصرالدكتوراهاستاذفكر سٌاسًعلوم سٌاسٌةذكر غانم محمد صالح عبدهللا آلجرجس2

1945/07/01فرنساالدكتوراهاستاذفكر سٌاسًعلوم سٌاسٌةذكر حسام باقر عباس موسى الغرباوي3

1953/05/01العراقالدكتوراهاستاذ مساعدفكر سٌاسًعلوم سٌاسٌةانثىمهدٌة صالح حسن علوان العبٌدي4

1950/07/01برٌطانٌاالدكتوراهاستاذ مساعدفكر سٌاسًعلوم سٌاسٌةذكر صباح عبدالرزاق حمد عبدالهادي كبة5

1964/09/16العراقالدكتوراهاستاذمساعدفكر سٌاسًعلوم سٌاسٌةانثىامل هندي كاطع ماجد الخزعل6ً

1952/03/15العراقالدكتوراهاستاذ مساعدفكر سٌاسًعلوم سٌاسٌةذكر سعدي كرٌم سلمان وهٌب العزاوي7

1955/07/01العراقالدكتوراهاستاذ مساعدفكر سٌاسًعلوم سٌاسٌةذكر علً عباس مراد محمد الزرقان8ً

1977/07/01العراقالدكتوراهاستاذ مساعدفكر سٌاسًعلوم سٌاسٌةذكر حمٌد فاضل حسن هاشم التمٌم9ً

1973/04/17العرااقدكتوراهاستاذ مساعدفكر سٌاسًعلوم سٌاسٌةانثىسناء كاظم كاطع الكعب10ً

1973/02/14العراقدكتوراهاستاذ مساعدفكر سٌاسًعلوم سٌاسٌةانثىتغرٌد حنون علً الساعدي11

1973/04/05العراقدكتوراهمدرسفكر سٌاسًعلوم سٌاسٌةذكرانورسعٌد جواد حسن12

1970/11/23العراقدكتوراهاستاذ مساعدفكر سٌاسًعلوم سٌاسٌةانثىبتول حسٌن علوان حسن الربٌع13ً

1974/01/12العراقدكتوراهمدرسفكر سٌاسًعلوم سٌاسٌةذكرجاسم محمد عبد الكرٌم الزٌن14ً

1977/04/04العراقدكتوراهمدرسفكر سٌاسًعلوم سٌاسٌةذكر خالد عبداالله عبدالستار عبدالجبار 15

1977/08/19العراقدكتوراهمدرس فكر سٌاسًعلوم سٌاسٌةانثىعبٌر سهام مهدي القرة غول16ً

1983/02/17العراق دكتوراهمدرسفكر سٌاسًعلوم سٌاسٌةذكر احمد عدنان عزٌز عكلة المٌال17ً

1979/01/21العراقماجستٌرمدرسانكلٌزيآدابانثىفاطمة رضا عطٌه جبر18

1977/03/17العراقماجستٌر مدرساقتصادعلوم سٌاسٌةأنثى  فوزٌة خدا كرم عزٌز حسن الجاف 19

1965/02/06الٌمنماجستٌرمدرس مساعدنحولغة عربٌة/اداب ذكرعونً صبرنً غاٌب خماس الدابر20

 السٌاسٌة العلوم كلٌة/  بغداد جامعة



  

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

1977/01/13العراقماجستٌرمدرسلغة عربٌةتربٌةانثىشٌماء محم عبٌد حسٌن الكرطان21ً

1984/01/21العراق  ماجستٌر        مدرس مساعد     قانون دولًقانونذكر  حٌدر ٌحٌى ثامر محسن الشبل22ً

1970/11/08العراقدكتوراهمدرسفكر سٌاسًعلوم سٌاسٌةانثىمنى حمدي حكمت الدلوي23

1974/06/06العراقماجستٌرمدرس مساعدفكر سٌاسًعلوم سٌاسٌةانثىناهدة محمد زبون لعٌبً الفرٌج24ً

1983/04/01العراق دكتوراهمدرسفكر سٌاسًعلوم سٌاسٌةذكرطارق عبد الحافظ عدنان25

1969/08/29العراق ماجستٌرمدرس مساعدفكر سٌاسًعلوم سٌاسٌةذكراحمد عبد الكرٌم عبدالوهاب26

1982/06/25العراق ماجستٌرمدرس مساعدفكر سٌاسًعلوم سٌاسٌةانثىعالٌة عبد االمٌر عبدالمجٌد27

1979/04/29العراق ماجستٌرمدرس مساعدمالٌة عامةقانونانثىصبا فاروق خضر رٌحان الدلٌم28ً

1983/03/06العراقماجستٌرمدرس مساعدفكر سٌاسًعلوم سٌاسٌةذكرنزار محمد جودة شداد المٌال29ً

1978/02/15العراقماجستٌرمدرس مساعدالمدنً/خاصقانونانثىابتهال زٌد علً االسٌر30

1984/01/15العراقماجستٌرمدرس مساعدقانون خاصقانونانثىرشا عامر صادق عبود الرفقان31ً

1965/06/17العراق دكتوراهاستاذ نظم سٌاسٌة علوم سٌاسٌةذكر عبدالجبار احمد عبدهللا القادري32

1944/04/20فرنساالدكتوراهاستاذنظم سٌاسٌة علوم سٌاسٌةذكر حسان محمد شفٌقشرٌف العان33ً

1956/07/02العراقدكتوراهاستاذنظم سٌاسٌة علوم سٌاسٌةذكر حسٌن علوان حسٌن الربٌع34ً

1953/11/17فرنساالدكتوراهاستاذنظم سٌاسٌة علوم سٌاسٌةانثىبلقٌس محمد جواد الناصري35

1946/09/01اسبانٌاالدكتوراهاستاذنظم سٌاسٌة علوم سٌاسٌةذكر جمٌل مصعب محمود العٌثاوي36

1952/07/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدنظم سٌاسٌة علوم سٌاسٌةذكر خمٌس حزام والً البدري37

1962/11/13العراقدكتوراهاستاذ مساعدنظم سٌاسٌة علوم سٌاسٌةذكر علً درٌول محمد علً الجبوري38

1964/01/11العراقدكتوراهاستاذ مساعدنظم سٌاسٌة علوم سٌاسٌةذكر حازم علً حمزة الشمري39

1964/11/02العراقدكتوراهاستاذ مساعدنظم سٌاسٌة علوم سٌاسٌةذكر خمٌس دهام حمٌد محمود الطائ40ً
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1948/11/29روسٌادكتوراهاستاذ مساعدادارة عامةادارة واقتصادذكر عوف عبد الرحمن محمد الشٌخةاللهٌب41ً

1971/05/02العراقدكتوراهاستاذ مساعدنظم سٌاسٌة علوم سٌاسٌةذكر ٌاسٌن محمد حمد خلف العٌثاوي42

1949/07/01العراق دكتوراهاستاذ مساعدنظم سٌاسٌة علوم سٌاسٌةذكر سعٌد رشٌد عبدالنبً الطائ43ً

1974/07/09العراقدكتوراهمدرسنظم سٌاسٌة علوم سٌاسٌةانثىكوثر طه ٌاسٌن الدلٌم44ً

1971/03/23العراقدكتوراهمدرسنظم سٌاسٌة علوم سٌاسٌةانثىهمسة قحطان خلف الجمٌل45ً

1974/12/14العراقدكتوراهمدرسنظم سٌاسٌة علوم سٌاسٌةانثىمنى جالل عواد46

1972/09/01العراق دكتوراهمدرسمنظمات اقلٌمٌةعلوم سٌاسٌةذكر عمر جمعة عمران47

1969/05/03العراقدكتوراهمدرسنظم سٌاسٌة علوم سٌاسٌةانثىرغد نصٌف جاسم الربٌع48ً

1970/06/05العراق ماجستٌرمدرس مساعدالنظم السٌاسٌة والعالم الثالثعلوم سٌاسٌةذكراسعد طارش عبدالرضا49

72 19العراقدكتوراهمدرسنظم سٌاسٌة علوم سٌاسٌةذكر منتصر مجٌد حمٌد50

1982/09/30العراق ماجستٌرمدرس مساعدنظم سٌاسً علوم سٌاسٌةانثىهند محمود حمٌد51

1980/03/25العراقماجستٌرمدرس مساعدنظم سٌاسٌة علوم سٌاسٌةذكرفراس كوركٌس عزٌز52

1969/09/07العراقماجستٌرمدرس مساعدنظم سٌاسٌة علوم سٌاسٌةذكرهشام عز الدٌن مجٌد53

1949/09/12فرنسادكتوراهاستاذعالقات دولٌةعلوم سٌاسٌةذكر سعد حقً توفٌق آل رفعت54

1944/07/01مصر دكتوراهاستاذعالقات دولٌةعلوم سٌاسٌةذكر احمد نوري محمد علً لنعٌم55ً

1951/08/13فرنسادكتوراهاستاذ  عالقات دولٌةعلوم سٌاسٌةذكر حمٌد شهاب احمد المفرج56ً

1953/04/02العراقدكتوراهاستاذعالقات دولٌةعلوم سٌاسٌةذكر نزار اسماعٌل عبداللطٌف الحٌال57ً

1956/07/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدعالقات دولٌةعلوم سٌاسٌةذكر سمٌر جسام راضً المفرج58ً

1963/08/14العراقدكتوراهاستاذ مساعدعالقات دولٌةعلوم سٌاسٌةذكر   جاسم ٌونس محمد الحرٌري59

1954/07/01العراقدكتوراهمدرسعالقات دولٌةعلوم سٌاسٌةذكر غٌث سفاح متعب الربٌعً 60
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1977/01/08العراقدكتوراهاستاذ مساعدنظم سٌاسٌة علوم سٌاسٌةانثىاٌناس عبدالسادة عل61ً

1972/10/13العراقدكتوراهاستاذ مساعدعالقات دولٌةعلوم سٌاسٌةذكرمثنى علً حسٌن علً المهداوي62

1968/01/21العراقدكتوراهاستاذ مساعدعلوم سٌاسٌةعالقات دولٌةانثىهالة خالد حمٌد63

1978/07/25العراقدكتوراهاستاذ مساعداالستراتٌجٌةعلوم سٌاسٌةانثىدٌنا محمد جبر64

1948/07/01روسٌادكتوراهمدرساقتصادادارة واقتصادذكر نجم عبدالحسن كمر65

1965/11/01العراقدكتوراهمدرساقتصاداقتصادذكر جاسم محمد مصحب66

1977/08/24العراقدكتوراهمدرسعالقات اقتصادٌةعلوم سٌاسٌةذكر فاٌق حسن جاسم67

1957/07/01هنددكتوراهمدرسعالقات دولٌةعلوم سٌاسٌةانثىصباح نعاس شناافة 68

1951/07/01بولونٌادكتوراهمدرسمنظمات اقلٌمٌةعلوم سٌاسٌةذكرسطام حسٌن علوان69

1970/12/02العراقماجستٌرمدرسقانون دولًقانونذكرعباس عودة بكال70

1972/09/13العراقماجستٌرمدرسعالقات دولٌةعلوم سٌاسٌةذكراحمد حسٌن شحٌل71

1974/04/10العراقدكتوراهمدرسعالقات دولٌةعلوم سٌاسٌةذكرعمار حمٌد ٌاسٌن72

1979/11/04العراقدكتوراهمدرسقانون دستوريقانون عامانثىرفاء طارق قاسم73

1975/01/27العراقدكتوراهاستاذ مساعدعالقات اقتصادٌة دولٌةعلوم سٌاسٌةذكر سعد عبٌد علوان74

1971/12/23العراق دكتوراهمدرسعالقات دولٌةعلوم سٌاسٌةانثىدنٌا جواد مطلك الجبوري75

1979/04/07العراقدكتوراهمدرسسٌاسة دولٌةعلوم سٌاسٌةانثىٌسرى مهدي صالح76

1965/03/22العراقماجستٌرمدرسعالقات دولٌةعلوم سٌاسٌةانثىبسمة خلٌل نامق االوقات77ً

1968/04/26العراقماجستٌرمدرس مساعددولٌةعلوم سٌاسٌةانثىنهرٌن جواد شرقً العارض78ً

1983/12/18العراقماجستٌرمدرس مساعددولٌةعلوم سٌاسٌةذكرحسٌن مزهر خلف79

1982/10/04العراقدكتوراهمدرسدولٌةعلوم سٌاسٌةذكرعادل عبد الحمزة ثجٌل80
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1960/05/21العراقدكتوراهاستاذفسلجة تدرٌب رٌاضًتربٌة رٌاضٌةذكر سعد منعم نافع الشٌخل81ً

1971/01/17العراقماجستٌراستاذ مساعدباٌومٌكانٌكتربٌة رٌاضٌة  ذكر علً مالك حمٌد مجٌد الشوك82

1978/04/03العراقماجستٌرمدرس مساعدرسمفنون جمٌلةأنثى أرٌج سعد عدنان83

1974/03/20العراقماجستٌرمدرس مساعدتربٌة فنٌةفنون جمٌلةأنثى ظمٌاء عبداالله حسٌن84

81 19العراقماجسترمدرس مساعدرٌاضٌات وتطبٌق الحاسوبعلوم انثىانتصار سوٌدان عل85ً

1973/11/07العراقماجستٌر مدرس مساعد هندسة مدنً  هندسةذكرحسنٌن سعد عبد الزهرة86

1975/07/15العراقماجستٌرمدرس مساعدهندسة مدنً    هندسةانثى   زٌنب عبد الرضا ثوٌن87ً
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