
  

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

1955/12/04العراقدكتوراهمساعد.أفقه اللغهاللغه االنكلٌزٌهانثىمً اسطٌفان رزق هللا عبداالحد رسامقسم اللغة االنكلٌزٌة1

1956/07/01العراقدكتوراهاستاذادب انكلٌزياللغه االنكلٌزٌهذكرصباح صلٌبً مصطفى حماديقسم اللغة االنكلٌزٌة2

1952/04/05العراقماجستٌراستاذرواٌه انكلٌزياللغه االنكلٌزٌهذكرسعد قاسم صغٌر جودة االسديقسم اللغة االنكلٌزٌة3

1953/07/01العراقدكتوراهاستاذعلم اللغهاللغه االنكلٌزٌهذكررٌاض خلٌل ابراهٌم محمد التمٌمًقسم اللغة االنكلٌزٌة4

1953/07/01العراقدكتوراهاستاذالترجمة واللسانٌاتاللغه االنكلٌزٌهذكرمنذر منهل محمد خلٌفه الدلٌمًقسم اللغة االنكلٌزٌة5

1970/02/05العراقماجستٌرمساعد.متداولٌة/لغةاللغه االنكلٌزٌهذكرمحمود عطٌة فرحان الساعديقسم اللغة االنكلٌزٌة6

21/9/1949العراقماجستٌرمساعد.أادب انكلٌزياللغه االنكلٌزٌهذكرفرٌد بهجت متى الٌاس قزازيقسم اللغة االنكلٌزٌة7

1974/04/12العراقماجستٌرمساعد.أالمسرحٌةاللغه االنكلٌزٌهانثىرشا عبد المنعم عزٌز عبد هللا السٌدقسم اللغة االنكلٌزٌة8

29/7/1963العراقماجستٌرمساعد.أادب انكلٌزياللغه االنكلٌزٌهانثىاٌمان عبد الستار عبد اللطٌف حمٌدقسم اللغة االنكلٌزٌة9

17/10/1976العراقماجستٌرمدرسادب انكلٌزياللغه االنكلٌزٌهانثىهند ناجً حسٌن عٌثاويقسم اللغة االنكلٌزٌة10

1954/04/07العراقماجستٌرمساعد.ألغه انكلٌزٌهاللغه االنكلٌزٌهانثىخلود محمد امٌن محًٌ الدٌنقسم اللغة االنكلٌزٌة11

1960/07/11العراقماجستٌرمدرسادب انكلٌزياللغه االنكلٌزٌهذكركمال حسن جواد موسى الحدادقسم اللغة االنكلٌزٌة12

1975/11/05العراقماجستٌرمدرسادب انكلٌزياللغه االنكلٌزٌهانثىهالة سلمان حسن ابراهٌم العقٌديقسم اللغة االنكلٌزٌة13

1965/03/27العراقدكتوراهمدرسادب انكلٌزياللغة االنكلٌزٌةانثىنادٌة علً اسماعٌل مهدي البٌاتًقسم اللغة االنكلٌزٌة14

1971/03/03العراقدكتوراهمدرسالترجمةاللغة االنكلٌزٌةانثىابتهال مهدي عبدالكرٌم التمٌمًقسم اللغة االنكلٌزٌة15

1973/12/16العراقماجستٌرمساعد.معلم اللغةاللغة االنكلٌزٌةانثىرنا ٌوسف عبد اللطٌف رشٌد العبٌديقسم اللغة االنكلٌزٌة16

1963/04/23العراقماجستٌرمساعد.ملغه انكلٌزٌهاللغه االنكلٌزٌهذكرعلً عارف رزوقً فاضل زٌدي قسم اللغة االنكلٌزٌة17

1967/07/01العراقماجستٌرمدرسترجمةاللغه االنكلٌزٌهذكرربٌع عامر صالحقسم اللغة االنكلٌزٌة18

1980/07/15العراقماجستٌرمدرسلغه انكلٌزٌهاللغه االنكلٌزٌهانثىطٌف ابراهٌم عبد الحسن عباس الكنانًقسم اللغة االنكلٌزٌة19

1972/03/04العراقماجستٌرمساعد.ملغه انكلٌزٌهاللغه االنكلٌزٌهانثىسإدد فاضل كاظم صالح الجنابًقسم اللغة االنكلٌزٌة20

1980/01/26العراقدكتوراهمدرسرواٌة انكلٌزٌةاللغة االنكلٌزٌةانثىاسٌل عبد اللطٌف طه ٌاسٌن العزاويقسم اللغة االنكلٌزٌة21

1978/07/13العراقماجستٌرمدرسلغه انكلٌزٌهاللغه االنكلٌزٌهانثىرشا عبدالرضا سعٌد عبد السٌاحقسم اللغة االنكلٌزٌة22

1977/11/07العراقماجستٌرمدرسلغه انكلٌزٌهاللغه االنكلٌزٌهانثىمرٌم محمود حكمت عبد الرحمن النجارقسم اللغة االنكلٌزٌة23

1976/07/17العراقماجستٌرمدرسادب انكلٌزياللغه االنكلٌزٌهانثىمها كاظم كرٌم رضا الجادريقسم اللغة االنكلٌزٌة24

1972/06/17العراقماجستٌرمساعد.مرواٌة انكلٌزٌةاللغه االنكلٌزٌهانثىبسمه حربً مهدي علوانقسم اللغة االنكلٌزٌة25

1972/12/02العراقماجستٌرمدرسالمسرحٌةاللغه االنكلٌزٌهذكراحسان علوان محسن بدن السوٌعديقسم اللغة االنكلٌزٌة26

1975/05/29العراقماجستٌرمساعد.ملغه انكلٌزٌهاللغه االنكلٌزٌهانثىمآرب محمد صنكور جباره البٌضانًقسم اللغة االنكلٌزٌة27

1982/11/19العراقماجستٌرمساعد.مادب انكلٌزياللغة االنكلٌزٌةانثى منى عبد الكاظم نعمة حمدان العبٌديقسم اللغة االنكلٌزٌة28

1975/02/06العراقماجستٌرمساعد.مالشعراالنكلٌزياللغة االنكلٌزٌةانثى زٌنب محمد عباس محمد علً الحربًقسم اللغة االنكلٌزٌة29

1980/01/18العراقماجستٌرمساعد.مادب وشعراللغة االنكلٌزٌةانثىهدى رحٌم حسٌن علًقسم اللغة االنكلٌزٌة30
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1974/06/09العراقماجستٌرمدرسرواٌة انكلٌزٌةاللغة االنكلٌزٌةانثىبان صالح شعالن شالل البٌاتًقسم اللغة االنكلٌزٌة31

1983/06/29العراقماجستٌرمساعد.مالمسرحٌةاللغة االنكلٌزٌةانثىفرح محمود عباس راجحقسم اللغة االنكلٌزٌة32

1973/10/02العراقماجستٌرمساعد.ملغةاللغة االنكلٌزٌةانثىمٌسلون خالد علً صغٌرقسم اللغة االنكلٌزٌة33

1972/04/21العراقماجستٌرمساعد.مرواٌة انكلٌزٌةاللغة االنكلٌزٌةذكرصباح سالم جبار عامرقسم اللغة االنكلٌزٌة34

1970/07/01العراقماجستٌرمساعد.ممسرحٌة/ادب اللغه االنكلٌزٌهانثىفوزٌة موسى غانمقسم اللغة االنكلٌزٌة35

1968/09/01العراقماجستٌرمساعد.مترجمةاللغة االنكلٌزٌةذكربشار معارج مزهر طوفان العكٌلًقسم اللغة االنكلٌزٌة36

1972/06/03العراقماجستٌرمساعد.مادباللغة االنكلٌزٌةانثىوفاء صاحب مهدي محمد علً السباعًقسم اللغة االنكلٌزٌة37

1963/11/15فرنسادكتوراهمدرساللغه وادابهااللغه الفرنسٌهذكرسعد فاضل فرج محمدقسم اللغة الفرنسٌة38

17/9/1975العراقماجستٌرمساعد.أاللغه وادابهااللغه الفرنسٌهانثىلبنى حسٌن سلمان داودقسم اللغة الفرنسٌة39

1955/10/03العراقماجستٌرمساعد.أ20ادب القرن اللغه الفرنسٌهانثىاالء اسعد نشاطقسم اللغة الفرنسٌة40

1954/01/07العراقدكتوراهمساعد.أطرائق تدرٌساللغه الفرنسٌهذكرشهاب احمد محمد احمدقسم اللغة الفرنسٌة41

1951/11/13فرنسادكتوراهمساعد.أاللغه وادابهااللغه الفرنسٌهذكراحمد ابراهٌم جاسم محمد العزاويقسم اللغة الفرنسٌة42

1966/01/03فرنسادكتوراةمدرساللغه وادابهااللغه الفرنسٌهذكرفارس حكمت عبدهللاقسم اللغة الفرنسٌة43

1967/03/07الجزائرماجستٌرمدرساللغه وادابهااللغه الفرنسٌهذكرخضٌر عباس ماذي غالًقسم اللغة الفرنسٌة44

1972/08/13فرنسادكتوراهمدرساللغه وادابهااللغه الفرنسٌهذكرحٌدر ناجح ابو شنه جوٌعدقسم اللغة الفرنسٌة45

1963/02/01العراقماجستٌرمساعد.ااداب اللغهاللغه الفرنسٌهذكرسمٌر عبد الواحد ٌاسٌن سعدونقسم اللغة الفرنسٌة46

24/10/1970العراقدكتوراهمدرسادب المعاصراللغه الفرنسٌهانثىتغرٌد عبد الزهره عبود قسم اللغة الفرنسٌة47

1970/04/19العراقدكتوراهمدرسقواعد اللغهاللغه الفرنسٌهذكرحسن سرحان جاسمقسم اللغة الفرنسٌة48

15/10/1970العراقماجستٌرمدرساداب اللغهاللغه الفرنسٌهانثىساهره ٌاسٌن حمدان صالح السامرائًقسم اللغة الفرنسٌة49

1967/03/14العراقدكتوراهمدرساللغه وادابهااللغه الفرنسٌهانثىذكاء متعب حسٌن متعبقسم اللغة الفرنسٌة50

22/10/1965الجزائرماجستٌرمدرسترجمه اللغهاللغه الفرنسٌهذكرجعفر عبدالزهره رحمه عبدهللاقسم اللغة الفرنسٌة51

1975/01/30العراقماجستٌرمساعد.االلغه وادابهااللغه الفرنسٌهانثىجنان محمد واثق اسماعٌلقسم اللغة الفرنسٌة52

1970/07/21العراقدكتوراهمدرساللغه وادابهااللغه الفرنسٌهذكرحسن عبد الكاظم مزهر مطرقسم اللغة الفرنسٌة53

1967/07/01العراقدكتوراهمدرساللغه وادابهااللغه الفرنسٌهانثىفلاير صالح عمرقسم اللغة الفرنسٌة54

1978/11/18العراقماجستٌرمدرسلغه فرنسٌهاللغه الفرنسٌهانثىنور حامد عبد هللا عبد الرحٌمقسم اللغة الفرنسٌة55

1953/07/01العراقماجستٌرمساعد.ماللغه وادابهااللغه الفرنسٌهانثىنهله حمٌد مجٌد البٌاتًقسم اللغة الفرنسٌة56

1962/12/02العراقماجستٌرمدرساللغه وادابهااللغه الفرنسٌهذكرعالءالدٌن منعم عبدالعزٌز جمعةقسم اللغة الفرنسٌة57

1965/10/25العراقماجستٌرمساعد.ماداب اللغهاللغه الفرنسٌهذكرمضر فاروق عبد الستار سعٌدقسم اللغة الفرنسٌة58

1953/10/23العراقماجستٌرمساعد.ماداب اللغهاللغه الفرنسٌهانثىامل صبري ابراهٌم السٌدقسم اللغة الفرنسٌة59

23/3/1965العراقدكتوراهمساعد.أادب اللغهاللغه االلمانٌهذكرمحمد اسماعٌل شبٌب قسم اللغة االلمـانٌة60
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1956/08/07المانٌادكتوراهاستاذلغه المانٌهاللغه االلمانٌهذكرموفق محمد جواد حسٌن المصلح الجبوريقسم اللغة االلمـانٌة61

1973/08/07العراقدكتوراهمدرسقواعد اللغهاللغه االلمانٌهانثىسوسن قاسم نعمة سلمان البدريقسم اللغة االلمـانٌة62

18/5/1949العراقدكتوراهمدرسادب المانًاللغه االلمانٌهانثىاقبال طه ٌاسٌن الماضًقسم اللغة االلمـانٌة63

1975/11/08العراقدكتوراهمدرسادب المانًاللغه االلمانٌهانثىنجاة عٌسى حسن الساعديقسم اللغة االلمـانٌة64

1964/01/01العراقماجستٌرمدرسنحواللغه االلمانٌهذكرفاضل صالح مخلف علً الصمٌدعًقسم اللغة االلمـانٌة65

23/2/1968العراقماجستٌرمساعد.مادب المانًاللغه االلمانٌهانثىٌسرى عبد الستار خلف العبٌديقسم اللغة االلمـانٌة66

1957/07/01العراقماجستٌرمدرسادب المانًاللغه االلمانٌهذكربهاء محمود علوان مطرالجنابًقسم اللغة االلمـانٌة67

1969/09/06العراقماجستٌرمساعد.مادب المانًاللغه االلمانٌهذكرصالح راجح جاسم محمد العانًقسم اللغة االلمـانٌة68

1973/08/09العراقماجستٌرمساعد.مقواعد اللغهاللغه االلمانٌهانثىاسماء محمد عباس محمد علًقسم اللغة االلمـانٌة69

21/11/1965العراقماجستٌرمدرسادب اللغهاللغه االلمانٌهذكرجاسم عمران هاشم علًقسم اللغة االلمـانٌة70

1973/03/21العراقماجستٌرمدرسقواعد اللغهاللغه االلمانٌهانثىمٌسون علً ارزوقً عزٌزالعباسًقسم اللغة االلمـانٌة71

28/2/1976العراقماجستٌرمساعد.مقواعد اللغهاللغه االلمانٌهذكرمحمد نصر حسٌن محمد الحٌانًقسم اللغة االلمـانٌة72

1967/07/01العراقماجستٌرمدرسادب المانًاللغه االلمانٌهذكرعلً سلمان صادق جعفرالعبٌديقسم اللغة االلمـانٌة73

1979/12/30العراقماجستٌرمساعد.مقواعد اللغهاللغه االلمانٌهانثىرقٌه محمود جاسم محمدالخزرجًقسم اللغة االلمـانٌة74

30/10/1971العراقدكتوراهمدرسقواعد اللغهاللغه االلمانٌهذكرعدي حاتم محمود السالويقسم اللغة االلمـانٌة75

1954/01/07العراقماجستٌرمدرسالصوتاللغه االلمانٌهانثىلٌلى جهاد حمٌدي عزٌزقسم اللغة االلمـانٌة76

1966/07/26العراقماجستٌرمدرسلغه المانٌهاللغة االلمانٌةانثىافراح مجٌد هادي سعٌد االنصاريقسم اللغة االلمـانٌة77

1951/05/13العراقماجستٌرمدرسلغه المانٌهاللغه االلمانٌهذكرمثنى عبد الستار ناجً قاسم البزازقسم اللغة االلمـانٌة78

1982/01/21المانٌاماجستٌرمساعد.ملغه المانٌهاللغه االلمانٌهانثىأسٌل عطا اللة سلومقسم اللغة االلمـانٌة79

1970/12/16فرنسادكتوراهمساعد.أادب اسبانًاللغه االسبانٌه وآدابهاانثىشذى كرٌم عطه محمد الشمريقسم اللغة االسبانٌة 80

1970/06/11العراقماجستٌرمساعد.أعلوم اللغهاللغه االسبانٌه وآدابهاانثىغٌداء قٌس ابراهٌم البدريقسم اللغة االسبانٌة81

1972/09/27العراقماجستٌرمدرسلغه اسبانٌهاللغه االسبانٌه وآدابهاانثىحنان كرٌم عطا محمد الشمريقسم اللغة االسبانٌة82

1979/04/06العراقماجستٌرمدرساداب اللغهاللغه االسبانٌه وآدابهاانثىبان نٌازي حسٌن تقًقسم اللغة االسبانٌة83

1973/08/17العراقماجستٌرمساعد.اادب مقارناللغه االسبانٌه وآدابهاانثىهدٌل عادل كمال جمٌلقسم اللغة االسبانٌة84

1969/05/01العراقماجستٌرمدرسلغه اسبانٌهاللغه االسبانٌه وآدابهاانثىشذى اسماعٌل جبوري سلمانقسم اللغة االسبانٌة85

1975/08/24العراقماجستٌرمدرسمسرحٌهاللغه االسبانٌه وآدابهاانثىلقاء محمد بشٌر حسن العامريقسم اللغة االسبانٌة86

1961/07/26العراقدكتوراهمدرسعلم اللغةاللغة االسبانٌةانثىعبٌر حسٌن عبد عودة الربٌعًقسم اللغة االسبانٌة87

1955/07/01اسبانٌادكتوراهمدرسعلم اللغةاللغة االسبانٌةذكررعد أبراهٌم محمود حمادي العانًقسم اللغة االسبانٌة88

1952/03/17اسبانٌادكتوراهمدرسعلم اللغةاللغة االسبانٌةانثىرجاء ٌاسٌن طه شاكر القلعاويقسم اللغة االسبانٌة89

1967/07/01اسبانٌادكتوراهمدرسعلم اللغةاللغة االسبانٌةذكررٌاض مهدي جاسمقسم اللغة االسبانٌة90
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1967/02/25العراقماجستٌرمدرسادباللغه االسبانٌه وآدابهاذكرمإٌد احمد علً حمودقسم اللغة االسبانٌة91

1973/06/20العراقماجستٌرمدرسلغه اسبانٌهاللغه االسبانٌه وآدابهاانثىاسٌل رزوقً وهٌب سلمانقسم اللغة االسبانٌة92

1975/06/02العراقماجستٌرمساعد.ممسرح/ادب اللغه االسبانٌه وآدابهاذكرمازن رافع سحاب احمدقسم اللغة االسبانٌة93

1974/11/13العراقماجستٌرمدرسقواعد اللغهاللغه االسبانٌه وآدابهاانثىرحاب ٌوسف هادي ظاهرقسم اللغة االسبانٌة94

1962/11/14العراقماجستٌرمدرستحلٌل الرواٌهاللغه االسبانٌه وآدابهاانثىلٌلى فاضل حسن نامققسم اللغة االسبانٌة95

1971/06/22العراقماجستٌرمساعد.مادباللغه االسبانٌه وآدابهاانثىمثال احمد عبد الجمٌلًقسم اللغة االسبانٌة96

1980/02/20العراقماجستٌرمساعد.مقواعد اللغهاللغه االسبانٌه وآدابهاانثىانتظار علً جبر عبد العباسقسم اللغة االسبانٌة97

1965/03/13العراقماجستٌرمساعد.مادبلغة اسبانٌةانثىامل طه محمد امٌن عبد هللاقسم اللغة االسبانٌة98

1964/05/27روسٌادكتوراهمدرسعلم المفرداتاللغة الروسٌةذكرسامر اكرم حسٌن محمد الزبٌديقسم اللغة الروسٌة99

1962/03/02روسٌادكتوراهاستاذالنحواللغه الروسٌهذكرطالب ابراهٌم حمود سعٌد السعٌدقسم اللغة الروسٌة100

1951/07/01العراقماجستٌرمساعد.أادب روسًاللغه الروسٌهذكرخلف حامد طاهر علً الموسويقسم اللغة الروسٌة101

1961/06/25روسٌادكتوراهاستاذاالدب    اللغه الروسٌهذكربرهان جالل حسٌن غاٌب الخالديقسم اللغة الروسٌة102

1961/11/09روسٌادكتوراهمساعد.ألغه روسٌهاللغه الروسٌهذكرعماد كرٌم شابا كرٌم آل شابًقسم اللغة الروسٌة103

26/12/1965روسٌادكتوراهمساعد.أعلم النحواللغه الروسٌهذكرعبد الجبار محسن حنتوش سلمان الربٌعًقسم اللغة الروسٌة104

1/3/1072العراقدكتوراهمدرسعلم اللغهاللغه الروسٌهانثىفردوس كرٌم برٌهً الحسانًقسم اللغة الروسٌة105

1973/10/06العراقماجستٌرمدرسعلم الصوتاللغه الروسٌهانثىدٌنا ادهام ٌحٌى سلٌم ذاالنون الطائًقسم اللغة الروسٌة106

24/3/1957روسٌادكتوراهمساعد.أاالدباللغه الروسٌهذكرعقٌل ٌحٌى حسن داود الدلٌمًقسم اللغة الروسٌة107

1971/01/10روسٌادكتوراهمساعد.ألغه روسٌهاللغه الروسٌهانثىمنى عارف جاسم محمد حسٌن المشهدانًقسم اللغة الروسٌة108

047/04/1972العراقدكتوراهمدرسادب روسًاللغه الروسٌهانثىزٌنب صفوان كمال الدٌنقسم اللغة الروسٌة109

1967/11/15روسٌادكتوراهمساعد.أعلم المفرداتاللغه الروسٌهذكرعلً عبد المنعم هادي جالل االعرجًقسم اللغة الروسٌة110

1976/09/06العراقماجستٌرمدرسالصرفاللغه الروسٌهذكراحمد  فاضل محمد احمد المشهدانًقسم اللغة الروسٌة111

22/5/1973العراقماجستٌرمساعد.مالنحواللغه الروسٌهذكرعمار عوده جوٌر عباسقسم اللغة الروسٌة112

1963/07/01العراقدكتوراهمدرسادباللغه الروسٌهذكرتحسٌن عبد الرزاق عزٌزضٌدان االبراهٌمًقسم اللغة الروسٌة113

1973/02/05العراقدكتوراهمدرسفلسفه ادباللغه الروسٌهانثىنجوى فإاد علً الثانحقسم اللغة الروسٌة114

1967/05/30روسٌادكتوراهمدرسطرائق تدرٌساللغة الروسٌةذكرٌاسٌن حمزة عباس علً الجنابًقسم اللغة الروسٌة115

24/9/1980العراقماجستٌرمدرسالصرفاللغه الروسٌهانثىمنتصرة عبد الرحمن حمٌد كاظم الركابًقسم اللغة الروسٌة116

1970/02/23العراقدكتوراهمدرسادباللغه الروسٌهانثىهدٌل اسماعٌل خلٌل نٌازيقسم اللغة الروسٌة117

27/7/1972العراقماجستٌرمدرسعلم االصواتاللغه الروسٌهانثىاشواق محمد مطلك بادر القٌسًقسم اللغة الروسٌة118

1970/08/02روسٌادكتوراهمدرسعلم اللغة والمفرداتاللغه الروسٌهانثىنهله جواد هادي صالحقسم اللغة الروسٌة119

1976/01/01روسٌادكتوراهمدرسلغه روسٌهاللغه الروسٌهذكرسعد جهاد عجاج الجنابًقسم اللغة الروسٌة120
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1976/01/01العراقماجستٌرمدرسلغه روسٌهاللغه الروسٌهانثىبلقٌس سلمان جواد ناصرالسعٌديقسم اللغة الروسٌة121

1978/12/09العراقدكتوراهمدرسادباللغه الروسٌهذكرمٌثاق مهدي اسماعٌلقسم اللغة الروسٌة122

1970/07/08العراقدكتوراهمدرساالدباللغه الروسٌهذكركامل محمد دٌونك العزاويقسم اللغة الروسٌة123

1959/02/07العراقماجستٌرمساعد.ملغه روسٌهاللغه الروسٌهانثىوفاء خضر محمد علً شهاب العلوٌةقسم اللغة الروسٌة124

1983/01/25العراقماجستٌرمساعد.معلم الداللةاللغة الروسٌةذكرحٌدر حقً البرٌهً سلمان قسم اللغة الروسٌة125

23/8/1980العراقماجستٌرمدرساللغه الروسٌهاللغه الروسٌهانثىذكرى طالب خٌر هللا احمدالقٌسًقسم اللغة الروسٌة126

1972/07/07العراقماجستٌرمدرستحلٌل لغوياللغه الروسٌهانثىماجده جمٌل عاشور خلٌل الشمريقسم اللغة الروسٌة127

17/11/1968العراقماجستٌرمدرساالدباللغه الروسٌهانثىاٌات ٌوسف صالح محمد القٌسًقسم اللغة الروسٌة128

18/9/1969العراقدكتوراهمدرساالدباللغه الروسٌهذكرمنذر مال كاظم حسن الجبوريقسم اللغة الروسٌة129

1971/12/14العراقماجستٌرمدرساالدباللغه الروسٌهانثىابتسام احمد حمزةقسم اللغة الروسٌة130

16/2/1977العراقماجستٌرمدرستحلٌل لغوياللغه الروسٌهانثىاٌمان عوٌد محمد رسن المالكًقسم اللغة الروسٌة131

1968/05/08العراقماجستٌرمساعد.معلم اللغه ومفرداتاللغه الروسٌهانثىاٌناس طارق شاكر احمدقسم اللغة الروسٌة132

21/5/1966العراقدكتوراهمدرسعلم المفرداتاللغه الروسٌهذكرمحمود غازي جلوب الكاظمًقسم اللغة الروسٌة133

1966/06/03العراقماجستٌرمساعد.مادب وترجمهاللغه الروسٌهانثىغاده طارق صبري عبد اللطٌفقسم اللغة الروسٌة134

1979/09/14العراقماجستٌرمساعد.ملغه روسٌهاللغه الروسٌهذكرعلً عدنان مشوش كنٌهدالكعبًقسم اللغة الروسٌة135

1974/06/10العراقماجستٌرمساعد.مادباللغة الروسٌةذكرصالح عبد الحسٌن سلمانقسم اللغة الروسٌة136

1984/01/25العراقماجستٌرمساعد.مادباللغة الروسٌةانثىوسن نصٌف جاسمقسم اللغة الروسٌة137

1978/08/17روسٌا االتحادٌةماجستٌرمساعد.ملغة تركٌةاللغة الروسٌةذكرولٌد لطٌف عبد هللاقسم اللغة الروسٌة138

1972/02/10العراقدكتوراهمساعد.أادب تركًاللغة التركٌةذكرزٌاد طارق عبد الجبار جواد العلًقسم اللغة التركٌة139

1948/07/01تركٌادكتوراهاستاذلغة تركٌةاللغة التركٌةذكرجوبان خضر حٌدر بشٌرلًقسم اللغة التركٌة140

1955/10/20العراقدكتوراهاستاذلغة تركٌةاللغة التركٌةانثىسهام عبد المجٌد احمد زنكًقسم اللغة التركٌة141

1968/07/01العراقدكتوراهمساعد.ألغة تركٌةاللغة التركٌةذكرعامر نعمة حمد خزٌم الجنابًقسم اللغة التركٌة142

1968/04/09العراقدكتوراهمدرسلغة تركٌةاللغة التركٌةذكرعلً شاكر حمٌد الساعديقسم اللغة التركٌة143

1964/12/26العراقدكتوراهمدرسلغة تركٌةاللغة التركٌةذكرهٌثم شاكر حمٌد الساعديقسم اللغة التركٌة144

1967/08/30العراقماجستٌرمدرسادب تركًاللغة التركٌةانثىهدى حسن مشٌري جبارةقسم اللغة التركٌة145

1970/09/01العراقماجستٌرمدرسادب تركًاللغة التركٌةانثىٌلدز سعد الدٌن عبد الغنً عبد الباقًقسم اللغة التركٌة146

1979/06/17تركٌادكتوراهمدرسادب تركًاللغة التركٌةذكرنجدت ٌاشر مراد عبد القادر البٌاتًقسم اللغة التركٌة147

1971/01/19العراقماجستٌرمدرسادب تركًاللغة التركٌةذكراحمد فرمان سعٌد سلٌمان الجلبًقسم اللغة التركٌة148

1969/07/01العراقماجستٌرمدرسلغة تركٌةاللغة التركٌةانثىسعاد محمود علوان خضٌرر الشٌخلًقسم اللغة التركٌة149

1967/02/24العراقماجستٌرمدرسادب تركًاللغة التركٌةذكرعلً حسٌن حسن سلٌمان المفتًقسم اللغة التركٌة150
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1973/01/06العراقماجستٌرمساعد.مادب تركًاللغة التركٌةانثىوداد جاسم محمد عبٌس االنباريقسم اللغة التركٌة151

1974/01/02العراقماجستٌرمساعد.مادب تركًاللغة التركٌةانثىمنال علً حسٌن الحسانًقسم اللغة التركٌة152

1966/04/30جورجٌاماجستٌرمساعد.مادب تركًاللغة التركٌةذكرحازم محمد حسٌن الجبوريقسم اللغة التركٌة153

        18/09/1978          العراقماجستٌرمساعد.مادب تركًاللغة التركٌةانثىلمٌاء كاظم عٌال مرهج السعٌديقسم اللغة التركٌة154

1950/07/01تركٌادكتوراهاستاذادب تركًاللغة التركٌةذكرامٌر اجخٌم دبٌنقسم اللغة التركٌة155

1966/01/07العراقماجستٌرمساعد.مادب تركًاللغة التركٌةذكرعمار هملً معارجقسم اللغة التركٌة156

1972/03/02العراقماجستٌرمساعد.ملٌزرعلوم حٌاهانثىفرح عبد الجلٌلقسم اللغة التركٌة157

1954/01/07العراقدكتوراهمساعد.أفلسفهاللغه الفارسٌهذكرعبد االله محمد حسن عبد علٌويقسم اللغة الفارسٌة158

28/9/1955العراقدكتوراهاستاذادب فارسًاللغه الفارسٌهانثىفاطمة سعدي حسٌن علًقسم اللغة الفارسٌة159

1959/03/02العراقدكتوراهاستاذلغه فارسٌهاللغه الفارسٌهذكرغازي لعٌبً شوٌل محمد الفرٌجًقسم اللغة الفارسٌة160

14/7/1963العراقدكتوراهاستاذادب فارسًاللغه الفارسٌهذكرناهً عبد ابراهٌم ناصر الزهٌريقسم اللغة الفارسٌة161

1974/07/01جورجٌادكتوراهمدرسادب فارسًاللغه الفارسٌهذكرجاسم ردام محمودقسم اللغة الفارسٌة162

1953/01/07العراقدكتوراهمساعد.أادب فارسًاللغه الفارسٌهذكرمراد كاظم فرحان علًقسم اللغة الفارسٌة163

1954/01/09العراقدكتوراهمساعد.أادب فارسًاللغه الفارسٌهذكرسلمان منعم سلمان حمدقسم اللغة الفارسٌة164

1957/01/07العراقدكتوراهمساعد.أادب فارسًاللغه الفارسٌهذكرسامً عبد الحسن عبد راضًقسم اللغة الفارسٌة165

20/9/1965العراقدكتوراهمساعد.أادب فارسًاللغه الفارسٌهانثىخٌرٌة دماك قاسم داخل الدراغًقسم اللغة الفارسٌة166

1965/03/10جورجٌادكتوراهمدرسادباللغة الفارسٌةذكررحٌم مزهر جبر صبح العتابًقسم اللغة الفارسٌة167

27/12/1969العراقماجستٌراستاذ مساعدلغه فارسٌهاللغه الفارسٌهانثىنهله داود سلمان مهديقسم اللغة الفارسٌة168

1958/09/01اٌراندكتوراهمساعد.أاداب اللغهاللغه الفارسٌهذكرمحمد قاسم خلف مرجان السٌالويقسم اللغة الفارسٌة169

1976/12/10العراقماجستٌرمدرساداب اللغهاللغه الفارسٌهذكرانور عباس مجٌد حٌدرقسم اللغة الفارسٌة170

1969/01/02العراقدكتوراهمدرسادب فارسًاللغه الفارسٌهذكرمدٌن عبد العزٌز رشٌد هٌالنقسم اللغة الفارسٌة171

28/9/1970العراقماجستٌرمدرسلغه فارسٌهاللغه الفارسٌهذكرعقٌل عبد الحسٌن محمد علً المالكًقسم اللغة الفارسٌة172

1962/01/01العراقماجستٌرمدرسلغه فارسٌهاللغه الفارسٌهذكرخطاب عبد الجبار محمود علًقسم اللغة الفارسٌة173

1975/12/28العراقماجستٌرمدرسادب فارسًاللغة الفارسٌةانثى رنا علً مجٌد صالحقسم اللغة الفارسٌة174

1967/01/07العراقماجستٌرمساعد.ملغه فارسٌهاللغه الفارسٌهذكرحسٌن علً عباس علويقسم اللغة الفارسٌة175

1956/07/01العراقماجستٌرمساعد.ملغه فارسٌهاللغه الفارسٌهذكرباٌش جبار زٌاره الدراجًقسم اللغة الفارسٌة176

1983/02/14العراقماجستٌرمساعد.مادباللغه الفارسٌهانثىرفل موفق عبد الهادي توفٌققسم اللغة الفارسٌة177

1967/10/07العراقماجستٌرمساعد.ملغه فارسٌهاللغة الفارسٌةانثىاٌمان مطشر عاجل علموش البٌضانًقسم اللغة الفارسٌة178

1985/01/20العراقماجستٌرمساعد.ملغه فارسٌهاللغة الفارسٌةانثىسعاد عبد الزهره نجم الفرطوسًقسم اللغة الفارسٌة179

1955/03/25العراقدكتوراهاستاذ ادب عبري وسٌطاللغة العبرٌةانثىسعاد عبد الكرٌم محمد حسٌنقسم اللغة العبرٌة180
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1965/01/07العراقدكتوراهمساعد.ألغة التوراةاللغة العبرٌةذكرعامر محمد سلٌم مهديقسم اللغة العبرٌة181

1973/05/19العراقماجستٌرمساعد.أادب عبري حدٌثاللغة العبرٌةانثىشٌماء فاضل حمودي علًقسم اللغة العبرٌة182

1957/11/12العراقماجستٌرمساعد.أفقه اللغةاللغة العبرٌةذكرعماد حماد عبد علً جاسمقسم اللغة العبرٌة183

1955/01/09العراقدكتوراهمدرسلغة عبرٌةاللغة العبرٌةانثىخدٌجة عطٌه ناصر خضٌرقسم اللغة العبرٌة184

1969/02/25العراقدكتوراهمدرسشعر عبرياللغة العبرٌةذكرحٌدر احمد جاسم محمدقسم اللغة العبرٌة185

1969/11/07العراقدكتوراهمدرسفلسفة اللغة العبرٌةاللغة العبرٌةانثىٌسرى عبد الحمٌد ناٌف جراحقسم اللغة العبرٌة186

1974/05/09روسٌادكتوراهمساعد.أفقه اللغةاللغة العبرٌةذكرمجاهد احمد عبد الحمٌد احمدقسم اللغة العبرٌة187

1970/01/02العراقماجستٌرمدرسلغات سامٌةاللغة العبرٌةانثىرواء خالد صبري عبد هللاقسم اللغة العبرٌة188

1967/05/16العراقماجستٌرمدرسلغات سامٌةاللغة العبرٌةانثىجنان عازر بوال ٌونانقسم اللغة العبرٌة189

1977/05/11العراقماجستٌرمساعد.أادب عبري وسٌطاللغة العبرٌةذكرقصً نبٌل عبد الكرٌم غسانقسم اللغة العبرٌة190

1973/06/05العراقماجستٌرمدرسلغات سامٌةاللغة العبرٌةانثىصفٌة شاكر محمود خمٌسقسم اللغة العبرٌة191

1966/01/01العراقماجستٌرمدرسادب عبري حدٌثاللغة العبرٌةذكرجاسم رشٌد حلو محمد العتابًقسم اللغة العبرٌة192

1974/08/05العراقماجستٌرمدرسلغة عبرٌةاللغة العبرٌةذكرسعد عبد السادة صباح شمخًقسم اللغة العبرٌة193

1976/01/06العراقماجستٌرمدرسادب عبري حدٌثاللغة العبرٌةذكرحامد مرهون حمد جباري الفتالويقسم اللغة العبرٌة194

1980/04/24العراقماجستٌرمدرسادب عبري حدٌثاللغة العبرٌةذكرخالد خٌري حسٌن علًقسم اللغة العبرٌة195

1967/05/04العراقماجستٌرمدرسادب عبري حدٌثاللغة العبرٌةذكررحٌم راضً عبد هاملقسم اللغة العبرٌة196

1964/04/03العراقماجستٌرمدرسادب عبري حدٌثاللغة العبرٌةذكرحسن عبد االمٌر اسماعٌل ناصرقسم اللغة العبرٌة197

1969/01/10العراقماجستٌرمدرسلغة عبرٌةاللغة العبرٌةانثىمعالً حسٌن علً كاظمقسم اللغة العبرٌة198

1973/07/31العراقماجستٌرمدرسادب عبري حدٌثاللغة العبرٌةذكراحمد عباس علً عباس قسم اللغة العبرٌة199

1964/08/21العراقماجستٌرمدرسادب عبري حدٌثاللغة العبرٌةذكرمحمود هاشم احمد علوانقسم اللغة العبرٌة200

1966/06/01العراقماجستٌرمدرسلغة عبرٌةاللغة العبرٌةذكرعبد الوهاب عبد الجبارعبد الوهاب الرزاققسم اللغة العبرٌة201

1977/02/27العراقماجستٌرمدرسادب عبري حدٌثاللغة العبرٌةانثىزٌنة جابر ٌاس ابراهٌمقسم اللغة العبرٌة202

1977/07/03العراقماجستٌرمساعد.مادب عبري حدٌثاللغة العبرٌةانثىزٌنة اٌاد قاسم محمدقسم اللغة العبرٌة203

1980/05/03العراقماجستٌرمساعد.مادب عبري حدٌثاللغة العبرٌةانثىهدٌل سلوان سامً امٌنقسم اللغة العبرٌة204

1980/01/15العراقماجستٌرمدرسادب عبري حدٌثاللغة العبرٌةانثىاٌمان لفته عزٌز حلحوتقسم اللغة العبرٌة205

1978/12/16العراقماجستٌرمدرسادب عبري حدٌثاللغة العبرٌةذكرغزوان مجٌد رشٌد محمدقسم اللغة العبرٌة206

1959/12/13العراقدكتوراةمساعد.أفلسفةاللغة العبرٌةانثىفائزة عبد االمٌر ناٌف الهدٌب الهٌتًقسم اللغة العبرٌة207

1966/01/01العراقماجستٌرمدرسادب عبري حدٌثاللغة العبرٌةذكرجمعة محسن تركً علًقسم اللغة العبرٌة208

1970/08/02العراقدكتوراهمدرسادب عبري حدٌثاللغة العبرٌةانثىبلسم صالح مهدي علوانقسم اللغة العبرٌة209

1972/01/07العراقماجستٌراستاذ ادب عبري حدٌثاللغة العبرٌةذكرعماد سعٌد دعٌبل عبد هللا الربٌعًقسم اللغة العبرٌة210
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1955/02/10العراقدكتوراهاستاذ ادب عبري حدٌثاللغة العبرٌةذكرصباح ناجً احمد محمد الشٌخلًقسم اللغة العبرٌة211

1952/07/01العراقدكتوراهمساعد.أفلسفة فً اللغة الكردٌةلغة كردٌةذكراسماعٌل ابراهٌم سعٌدقسم اللغة الكردٌة212

1955/01/07العراقدكتوراهمساعد.أالنقد المقارناالدب الكرديذكرعادل مجٌد محمد رحمنقسم اللغة الكردٌة213

1967/09/26العراقماجستٌرمدرساالدب اللغة الفارسٌة وادابهاانثىنازك قاسم محمد فرج الصبٌحاويقسم اللغة الكردٌة214

1967/07/01العراقماجستٌرمساعد.مطرائق التدرٌساداب مناهجانثىأنتظار جواد كاظمقسم اللغة الكردٌة215

31/1/68العراقماجستٌرمدرسادباللغة الفارسٌة وادابهاذكرحسن علً صفرقسم اللغة الكردٌة216

20/9/1971العراقماجستٌراستاذاآلرامٌةاللغات السامٌةذكربهاء عامر عبود خلف الجبوريقسم اللغة السـرٌانٌة217

1971/12/04العراقماجستٌرمساعد.اآرامٌة المملكةاللغات السامٌةذكرمإٌد حسٌن منشد  همٌم السعديقسم اللغة السـرٌانٌة218

20/4/1971العراقماجستٌرمدرسفقه لغة مقارناللغات السامٌةانثىٌسرى عباس عبد هاشم الجابريقسم اللغة السـرٌانٌة219

1974/02/04العراقماجستٌرمدرسفقه لغة مقارناللغات السامٌةذكرحٌدر حسن عبٌد محمودالعامريقسم اللغة السـرٌانٌة220

1971/10/11العراقماجستٌرمدرسفقه لغة مقارناللغات السامٌةذكرعلً عبد الرزاق عبد الزهرة علًقسم اللغة السـرٌانٌة221

25/6/1975العراقماجستٌرمدرسفقه لغة مقارناللغات السامٌةذكراحمد سامً جاسم مهدي االتكرٌتًقسم اللغة السـرٌانٌة222

15/1/1974العراقماجستٌرمدرسلغة سرٌانٌةاللغات السامٌةذكرعمار عبد الرزاق خلٌفة مباركقسم اللغة السـرٌانٌة223

1964/04/10العراقماجستٌرمدرسلغة سرٌانٌةاللغات السامٌةذكرمحمد علً عبد االمٌر حسن الكنانًقسم اللغة السـرٌانٌة224

19/10/68العراقماجستٌرمدرسلغة مندائٌةاللغات السامٌةانثىاشواق نصرت جاسم شاوي كلمشقسم اللغة السـرٌانٌة225

20/8/1970العراقماجستٌرمدرسفقه لغة مقارناللغات السامٌةذكرلٌث حسن محمد عبد هللا الخٌالنقسم اللغة السـرٌانٌة226

15/10/1971العراقماجستٌرمدرسفقه لغة مقارناللغات السامٌةذكربالل خاشع عبدالفتاح ناٌف العانًقسم اللغة السـرٌانٌة227

16/4/1968العراقماجستٌرمدرسلغة سرٌانٌةاللغات السامٌةذكرمحمد راضً زوٌر احمدالمقداديقسم اللغة السـرٌانٌة228

1971/07/05جورجٌادكتوراهمساعد.أادب عبري حدٌثاللغة العبرٌةذكرعدنان شبٌب جاسم محمدقسم اللغة السـرٌانٌة229

1970/10/02فرنسادكتوراهمساعد.أادب فً اللغهاللغه الفرنسٌهانثىسداد انور محمد حمدان الحمدانًقسم اللغة االٌطالٌــة230

1967/02/01العراقدكتوراهمدرسقدم/تعلم حركًتربٌة رٌاضٌةذكراسماعٌل قاسم جمٌل جوادوحدة الرٌاضة الجامعٌة والتربٌة الفنٌة231

1959/01/07العراقماجستٌرمدرسجمناستكتربٌة رٌاضٌةانثىتحرٌر ابراهٌم اسماعٌل محمدوحدة الرٌاضة الجامعٌة والتربٌة الفنٌة232

1974/09/05العراقماجستٌرمساعد.متارٌخ الفنفنون تشكٌلٌةانثىاٌة طارق عبد الوهاب مظلوموحدة الرٌاضة الجامعٌة والتربٌة الفنٌة233

1960/03/10العراقماجستٌرمساعد.مسمعٌة و مرئٌةفنون جمٌلةذكرمصطفى عبٌد دفاك علً التمٌمًوحدة الرٌاضة الجامعٌة والتربٌة الفنٌة234

1969/08/20العراقماجستٌرمساعد.مرٌاضةتربٌة رٌاضٌةذكراحمد طه سالم صالح السامرائًوحدة الرٌاضة الجامعٌة والتربٌة الفنٌة235

1967/02/22العراقماجستٌرمدرسادبلغة انكلٌزٌة وآدابانثىهدى نافع اٌوب حنا عبد الملكمتفرقــات236

21/2/1970العراقماجستٌرمساعد.معلوم احصاءاحصاءانثىاحالم حنش كاطع ثجٌلمتفرقــات237

1977/06/25العراقماجستٌرمدرسهندسة سٌطرة حاسباتسٌطرة ونظمذكراوس محمود عبد هللا محمد الجادرمتفرقــات238

1966/09/01العراقماجستٌرمساعد.محاسبات علوم حاسباتانثىندى عبد العزٌز مصطفىمتفرقــات239

1977/11/19العراقماجستٌرمساعد.محاسباتعلوم حاسباتانثىزٌنب فالح حسنمتفرقــات240
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30/9/1977العراقماجستٌرمساعد.أفقه لغة مقارناللغات السامٌةذكرقصً عبد الهادي رشٌد علً المعاديمتفرقــات241

1977/08/26العراقماجستٌرمساعد.ملغه انكلٌزٌهاللغة االنكلٌزٌةانثىامٌرة حسٌن ثعلبمتفرقــات242

26/11/1974العراقدبلوم عالً مساعد.ممخاطر وتؤمٌندراسات مالٌهذكرعقٌل جبر علًمتفرقه243

1978/12/25العراقدكتوراهمدرسطرائق رتدرٌساللغة العربٌةانثىشفاء اسماعٌل ابراهٌم المشهادنًوحدة اللغة العربٌة244

1943/01/07العراقدكتوراهاستاذاالدب القدٌماللغه العربٌهذكرغانم جواد رضا حسنوحدة اللغة العربٌة245

1981/07/14العراقماجستٌرمساعد.مادب حدٌثاللغة العربٌةانثىورود ناجً عبد االمٌر حسنوحدة اللغة العربٌة246

1981/04/18العراقدكتوراهمدرسآداب اللغةاللغة العربٌةانثىسهام صائب خضٌروحدة اللغة العربٌة247

1950/07/01العراقدكتوراهاستاذفلسفةاللغة العربٌةذكرعامر ناٌف شرموط محمد الهٌتًوحدة اللغة العربٌة248

1952/07/01العراقدكتوراهمساعد.أادب اندلسًاللغة العربٌةذكرسعٌد حسون حسٌنوحدة اللغة العربٌة249

27/9/1973العراقماجستٌرمدرسطرائق التدرٌساللغه العربٌهانثىلٌلى مناتً محمود محسنوحدة اللغة العربٌة250

1974/04/04العراقماجستٌرمدرساداب اللغه العربٌهاللغه العربٌهانثىرقٌه اٌاد احمد شهابوحدة اللغة العربٌة251

1956/01/07العراقدكتوراهاستاذ مساعداالدب فً اللغهاللغه العربٌهذكرداود سلمان جواد كاظموحدة اللغة العربٌة252

1964/01/02العراقدكتوراهمساعد.أفقه اللغهاللغه العربٌهذكرحامد كاظم عباس خضٌروحدة اللغة العربٌة253

1975/02/06العراقماجستٌرمدرسلغه عربٌه وادابهااللغه العربٌهانثىبتول احمد سلٌم سعودوحدة اللغة العربٌة254

1979/04/01العراقماجستٌرمساعد.مادباللغة العربٌةانثىافراح علً عثمان العٌثاويوحدة اللغة العربٌة255

29/7/1975العراقماجستٌرمدرسادباللغة العربٌةانثىالهام مكً عبد الكرٌموحدة اللغة العربٌة256

17/7/1953العراقدكتوراهمساعد.أعراق معاصرتارٌخ حدٌثذكرسامً عبد مشعب سلمان الحائرةوحدة حقوق االنسان257

26/12/68العراقدكتوراهمدرساقتصاداقتصادذكرفاضل عباس جبار حسانوحدة حقوق االنسان258

1974/06/10العراقدكتوراهمدرسفلسفةتارٌخ حدٌثذكرعمر ابراهٌم محمد شاللوحدة حقوق االنسان259

1979/07/05العراقدكتوراهمدرستارٌخ اسالمًتارٌخانثىسناء خدا اكرم عزٌز حسنوحدة حقوق االنسان260

1957/07/01العراقماجستٌرمساعد.مالتارٌخ الحدٌث والمعاصرتارٌخذكرشعبان عبد هللا سعٌدوحدة حقوق االنسان261

1976/01/17العراقماجستٌرمساعد.ماذاعةاعالمانثىسهاد عدنان جلوبوحدة حقوق االنسان262

1959/07/08العراقدكتوراهمدرستارٌخ اسالمًتارٌخانثىشفاء محمد حسنوحدة حقوق االنسان263

1962/06/25العراقماجستٌرمساعد.متارٌخ اسالمًتارٌخذكرمحمد نجٌب مصطفى نعمان حسٌنوحدة حقوق االنسان264

1978/11/08العراقدكتوراهمدرسعلوم سٌاسٌهعلوم سٌاسٌهانثىارواء فخري عبد اللطٌف جاسموحدة حقوق االنسان265

1958/01/16العراقماجستٌرمساعد.ماداريقانونذكرطارق جمعة جواد علً العكٌديوحدة حقوق االنسان266

17/9/74العراقدكتوراهمدرسأذاعةاعالمذكرعالء حسٌن جاسم محمدوحدة حقوق االنسان267

1962/01/04العراقدكتوراهمدرستارٌخ قدٌمتارٌخذكراحمد لفته محسن دخٌل الفٌاضوحدة حقوق االنسان268

13/2/1960العراقماجستٌرمدرسالدراسات التارٌخٌة االسالمٌةتارٌخ عامانثىسوسن بهجت ٌونسوحدة حقوق االنسان269

1960/01/07العراقدكتوراهمساعد.أصحافةاعالمذكرفوزي هادي جواد الهنداويوحدة حقوق االنسان270

1966/07/01العراقدكتوراهمساعد.أسٌاسةعلوم سٌاسٌهانثىخوله هادي حمزه كاظم الدلٌمًوحدة حقوق االنسان270

كلٌة الغات/ جامعة بغداد 


