
  

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

1949/07/01مصردكتوراهاستاذدستوريقانون عامذكرحمٌد حنون خالد بجاي الساعدي1

1953/07/01المملكة المتحدةدكتوراهاستاذ مساعدتجارة خارجٌةاقتصادذكرفؤاد شجاع سلطان شٌحان النداوي2

1947/07/01العراقدكتوراهاستاذ مساعداداريقانون عامذكروسام صبار عبد الرحمن عبد الكرٌم العان3ً

1950/07/01العراقدكتوراهاستاذ مساعداداريقانون عامذكررٌاض عبد عٌسى بدر الزهٌري4

1970/01/06العراقدكتوراهاستاذ مساعددستوريقانون عامانثىمها بهجت ٌونس صالح الصالح5ً

1973/09/20العراقدكتوراهاستاذ مساعداداريقانون عامذكرخالد رشٌد علً جاسم الدلٌم6ً

1973/03/05العراقدكتوراهاستاذ مساعدمالٌة عامهقانون عامانثىبان صالح عبد القادر خضر الصالح7ً

1972/02/01العراقدكتوراهاستاذ مساعددستوريقانون عامذكرولٌد مرزة حمزة ناصر المخزوم8ً

1977/05/23العراقدكتوراهاستاذ مساعددستوريقانون عامذكرعمار فوزي كاظم حسن المٌاحً        9

1974/11/23العراقماجستٌرمدرس مساعددستوريقانون عامانثىمروج هادي محمدحسن عبد اللطٌف  الجزائري10

1966/12/14العراقماجستٌرمدرس مساعداداريقانون عامانثىرباب خلٌل ابراهٌم مصطفى الدباغ11

1980/09/13مالٌزٌاماجستٌرمدرس مساعدمعالجة صورٌةعلوم حاسباتانثىزٌنة رجب حسٌن ظاهر االلوس12ً

1980/01/28العراقماجستٌرمدرساداريقانون عامانثىرشا محمد جعفر علً الهاشم13ً

1978/11/05العراقماجستٌرمدرس مساعدطرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌةاللغة االنكلٌزٌةانثىفرح مؤٌد عٌسى حسن الخالدي 14

1943/07/01فرنسادكتوراهاستاذ تجاريقانون خاصذكر علً كاظم عزٌز سلمان الرفٌع15ً

1949/07/01العراقدكتوراهاستاذمدنًقانون خاصذكرعباس زبون عبٌد بشارة العبودي16

1966/07/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدمدنًقانون خاصذكرجلٌل حسن بشات عامر الساعدي17

1973/01/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدمدنًقانون خاصذكرحمٌد سلطان علً محمد الخالدي18

1969/06/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدعمل وضمانقانون عامانثى صبا نعمان رشٌد بالل الوٌس19ً

1961/11/19العراقدكتوراهاستاذ مساعدتجاريقانون خاصذكرعلً فوزي ابراهٌم موسى الموسوي20

القانون كلٌة/  بغداد جامعة



  

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

1969/06/18العراقدكتوراهاستاذ مساعدمدنًقانون خاصانثىراقٌة عبد الجبار علً هبسً الخزعلً 21

1957/07/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدتجاريقانون خاصذكرخالص نافع امٌن جواد المهداوي22

1978/04/29العراقدكتوراهمدرسمدنًقانون خاصذكرعلً مطشر عبد الصاحب علً الغرٌداوي23

1972/12/03العراقدكتوراهمدرسمدنًقانون خاصذكر حٌدر فلٌح حسن عبود الكنان24ً

1976/11/01العراقدكتوراهمدرسمدنًقانون خاصانثىندى عبد الكاظم حسٌن عبٌس الشجٌري25

1976/10/08العراقدكتوراهمدرسمدنًقانون خاصذكرحسٌن عبدهللا عبد الرضا فارس26

1976/12/20العراقدكتوراهمدرسشرٌعةقانون خاصذكرحارث علً ابراهٌم علً البدري27

1980/11/01العراقماجستٌرمدرس مدنًقانون خاصذكراكرم محمد حسٌن سرهٌد التمٌم28ً

1978/05/19العراقماجستٌرمدرس مساعدمدنًقانون خاصانثىهٌفاء مزهر فلحً حسٌن الساعدي29

1977/06/05العراقماجستٌرمدرس مساعدمدنًقانون خاصانثىختام كرٌم امٌن عبد الرحمن علك الربٌع30ً

1957/07/01العراقدكتوراهاستاذ جنائًقانون جنائًذكرجمال ابراهٌم عبد الحسٌن علً الحٌدري31

1976/10/23العراقدكتوراهاستاذ مساعدجنائًقانون جنائًذكرصالح هادي صالح هاشم الفتالوي32

1967/11/05العراقدكتوراهاستاذ مساعدجنائًقانون جنائًذكرفراس عبد المنعم عبد اهللا بشٌت الشوٌل33ً

1970/10/19العراقدكتوراهاستاذ مساعدجنائًقانون جنائًانثى صباح سامً داود سلمان العجٌل34ً

1971/01/07العراقدكتوراهمدرسجنائًقانون جنائًانثىاالء ناصر حسٌن البعاج35

1972/07/03العراقدكتوراهاستاذ مساعددولً عامقانون دولًذكر هادي نعٌم خلف  سعد المالك36ً

1974/07/29العراقدكتوراهمدرسدولً عامقانون دولًانثىلمى عبد الباقً محمود العزاوي37

1969/07/01العراقدكتوراهمدرسدولً عامقانون دولًذكرمحمود خلٌل جعفر سلٌمان38

1976/05/12العراقماجستٌرمدرس مساعددولً عامقانون دولًانثى نبراس ابراهٌم مسلم محمد الكعب39ً

1980/01/09العراقماجستٌرمدرس مساعددولً عامقانون دولًذكرحسام عبد االمٌر خلف سباهً الحسٌناوي40
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1967/11/08العراقدكتوراهاستاذ مساعدرٌاضةتربٌة رٌاضٌة انثى كرٌمة فٌاض سالم احمد البدران41ً

1968/01/01العراقماجستٌرمدرس مساعدفسلجةتربٌة رٌاضٌة انثىبان جهاد عمران عٌسى القٌس42ً

1958/10/05العراقدكتوراهمدرسرسمفنون تشكٌلٌةانثىنضال ناصر دٌوان عابر الدخٌل43

1971/01/11العراقماجستٌرمدرس مساعدانشاءاتهندسة مدنٌةانثىمً ماجد عبود جلوب الحسناوي44

1967/01/07العراقماجستٌرمدرس مساعدتربٌة رٌاضٌةتربٌة رٌاضٌة ذكرطارق محمدعلً  نهاد محمود الطائً 45

1964/05/18العراقماجستٌرمدرس مساعدتربٌة رٌاضٌةتربٌة رٌاضٌة ذكرحازم محمد علً مهدي حبوب46

1971/06/02العراقماجستٌرمدرس مساعدمعلومات ومكتباتمكتبات/ادابانثىهدى فائق عبد الرحمن حسن العان47ً

1980/12/04العراقماجستٌرمدرس مساعدالهندسة المٌكانٌكٌةعلوم هندسةذكرعالء الدٌن علً اسماعٌل جواد العامري48
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