
  

دولة مانحة العلى شهادةاعلى شهادةلقب علمياختصاص دقيقاختصاص عامالجنساالسم الرباعي واللقبالقسمت

بولونيادكتوراهاستاذ مساعدالمايكروالكترونيكهندسة الكترونكذكرعبد الوهاب عبد الستار سلمان ناصر الخزرجيالحاسبات1

العراقدكتوراهاستاذطرائق تدريس رياضياتفلسة تربيةذكرمجبل حماد عواد عبيد الجوعانيالحاسبات2

العراقدكتوراهاستاذطرق تدريس الرياضياتتربية طرائق تدريس ذكررافد بحر احمد المعيوف الجبوريالحاسبات3

العراقدكتوراهمدرس نظرية االعدادرياضيات ذكرهاني مسلم عبود نصيف الداينيالحاسبات4

العراقدكتوراهاستاذ مساعد تطبيقات حاسباتعلوم حاسبات ذكرشاكر ناجي محمود حسن الربيعيالحاسبات5

العراقدكتوراهاستاذ مساعدامنية معالجة صوريةعلوم حاسبات ذكرفراس عبد الحميدعبد اللطيف جعفر العبيديالحاسبات6

العراقماجستيرمدرسامنية حاسباتعلوم حاسبات انثىهيفاء جاسم محسن حسن السعديالحاسبات7

العراقماجستيرمدرسنظم المعلوماتعلوم حاسبات انثىفائزة عبد الجبار علوان محمود المرسوميالحاسبات8

العراقماجستيرمدرس أداب الحديثعلوم اسالمية انثىخالدة عثمان فتاح أحمد الجمورالحاسبات9

العراقدكتوراهمدرسعلم الداللةلغة عربية ذكرخالد عبود حمودي عبود الشيخليالحاسبات10

العراقماجستيرمدرسعلوم حاسباتعلوم حاسباتانثىشهالء طالب عبد الوهاب عواد المشهدانيالحاسبات11

بريطانياماجستيرمدرساستخدام الحاسبات في بحوث العملياتبحوث عمليات ذكرسمير عبد الوهاب فهد محمد الفهدالحاسبات12

العراقماجستيرمدرساخفاء بياناتعلوم حاسبات  انثىنادية محمد عبد المجيد ابراهيم الدوريالحاسبات13

العراقماجستيرمدرسامنية حواسيبعلوم حاسبات  انثىزينب قاسم احمد عباس الربيعيالحاسبات14

العراقماجستيرمدرساتصاالت والكترونيكهندسة كهربائية انثىنمار عبد الملك طه ياسين السامرائيالحاسبات15

العراقماجستيرمدرسقواعد بياناتعلوم حاسبات ذكرسالم شاكر كتاب محجوب العبيديالحاسبات16

العراقماجستيرمدرسادوات معالجة االشارات الرقميةعلوم حاسبات انثىبيداء جعفر صادق عبد الخفاجيالحاسبات17

العراقماجستيرمدرس علوم حاسباتعلوم حاسبات انثىشيماء عباس فاضل حسين العبيديالحاسبات18

العراقماجستيرمدرسامنية حاسباتعلوم حاسبات ذكرعمر  زياد عاكف زينل الخشاليالحاسبات19

العراقماجستيرمدرسضغط الصورعلوم حاسبات انثىروال جاسم محمد علي حسن الساعديالحاسبات20

العراقماجستيرمدرس مساعدنظم تشغيلعلوم حاسبات انثىدوسر ثابت نعمان رضوان االعظميالحاسبات21

العراقماجستيرمدرستقنيات ضغط بياناتعلوم حاسبات انثىهند خضير عباس كريم العبيديالحاسبات22

العراقماجستيرمدرس مساعدمتعددة الوسائطعلوم حاسبات ذكرمحمد كمال نصيف جاسم المرعيالحاسبات23

العراقماجستيرمدرس مساعدمعالجة االشارة الرقميةعلوم حاسبات انثىشيماء شاكر محمود مربط الجبوريالحاسبات24

العراقماجستيرمدرس مساعداخفاء بياناتعلوم حاسبات انثىغسق حسين علي جاسم العنبكيالحاسبات25

العراقماجستيرمدرس مساعدقواعد بياناتعلوم حاسبات انثىامنة عبد الرزاق هاني اسماعيل  الصفارالحاسبات26

العراقماجستيرمدرسذكاء صناعيعلوم حاسبات ذكرواثق نجاح عبد هللا رمضان العنزيالحاسبات27

العراقماجستيرمدرسامنية بياناتعلوم حاسبات ذكروسام عبد شكر محمود المشهدانيالحاسبات28

العراقماجستيرمدرس مساعد هندسة دوائر ومنظومات اليكترونية/هندسة الكتر واالتصاالتذكرسمير سامي حسن وحيد العبيديالحاسبات29

العراقماجستيرمدرس مساعدمعالجة الصورعلوم حاسبات انثىاسراء عبد الجبار علوان محمود المرسوميالحاسبات30

كلية التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم/ جامعة بغداد 
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العراقماجستيرمدرس مساعد مترجمات علوم حاسبات ذكرعمر رعد عبد العزيز شنشلالحاسبات31

العراقدكتوراهاستاذ مساعدقاعدة بيانات/معالجة صورعلوم حاسبات انثىاالء عبد الحميد عبد اللطيف جعفر العبيديالحاسبات32

العراقماجستيرمدرسمعالجة صور رقميةعلوم حاسبات ذكرحسين لفته حسين كليف الكعبيالحاسبات33

العراقماجستيرمدرسبرامجيات منظومهعلوم حاسباتانثىتغريد عبد المجيد رشيد عيسى العيسىالحاسبات34

العراقماجستيرمدرس مساعدمعالجة الصورعلوم حاسباتذكرعلي هادي حسين علي النعيميالحاسبات35

العراقدكتوراهاستاذجيوبولوتكسجغرافيهذكرمنذر عبد المجيد محمود فائز البدريالحاسبات36

العراقماجستيرمدرس مساعدسالسل زمنيةاحصاءانثىسهاد احمد احمد ميركا مصطفى القبليالحاسبات37

العراقماجستيرمدرسالشبكات العصبيةعلوم حاسباتانثىان فائق صبيح عبد الرزاق النعيميالحاسبات38

المملكة المتحدةماجستيرمدرس مساعدتقنية معلوماتعلوم حاسباتذكراحمد صبيح توفيق خليل الجبوريالحاسبات39

المانياماجستيرمدرس مساعدهندسة حاسباتهندسة حاسباتانثىيسر رافد بحر احمد العيوفالحاسبات40

العراقدكتوراهاستاذ مساعدفكر اقتصاد اسالمياقتصادذكرحاكم حمزة حمود بريسم الجبوريالحاسبات41

العراقماجستيرمدرس مساعدتشفيرمتقدم وضغط بياناتعلوم حاسباتذكرعمر عادل مهدي ويس الدليميالحاسبات42

ماليزياماجستيرمدرس مساعدادارة معلوماتيةعلوم حاسباتذكرعلي يحيى غني جاسم النجارالحاسبات43

العراقماجستيرمدرس مساعدعلوم حاسباتحاسباتانثىوصال هاشم عبدالسالم حميد العانيالحاسبات44

انكلترادكتوراهاستاذعلم الوراثة/ وراثة بشرية علوم الحياةذكرنصر فرحان عبد هللا فرحان  العلنجاويعلوم الحياة45

العراقدكتوراهاستاذ تصنيف نباتات زهريةعلم النباتانثىعذية ناهي سلمان عجرش المشهدانيعلوم الحياة46

انكلترادكتوراهاستاذ فسلجة حيوانيةعلم الحيوان ذكرسعدي محمد محمود ناصر السالمعلوم الحياة47

العراقدكتوراهاستاذتغذية نباتزراعةذكرعباس جاسم حسين زرزور الساعديعلوم الحياة48

انكلترادكتوراهاستاذ تصنيف حشراتعلم الحيوان ذكرحسن سعيد جاسم مهدي االسديعلوم الحياة49

انكلترادكتوراهاستاذ بيئة الالفقرياتعلم الحيوان ذكرصباح فرج عبد االحد رزق هللا باصاتعلوم الحياة50

العراقدكتوراهاستاذ مساعد فسلجة نباتيةعلم النبات انثىوفاق امجد محمد خالد القيسيعلوم الحياة51

انكلترادكتوراهاستاذ مساعد فطرياتاحياء مجهريةانثىهيفاء البير يوسف نعوم  عزاويعلوم الحياة52

فرنسادكتوراهاستاذ مساعدعلم الحياة الجزيئيعلوم الحياةانثىنضال نعمة حسين حمودي البلداويعلوم الحياة53

فرنسادكتوراهاستاذ مساعد كيمياء حياتيةزراعةذكر فهد فتاك عليوي عليوي الذخور الغريباويعلوم الحياة54

انكلترادكتوراهاستاذ فطرياتعلم النبات انثىبتول زينل علي عثمان العزاويعلوم الحياة55

العراقدكتوراهاستاذ مساعد احياء مجهريةاحياء مجهريةانثىالهام سعيد عبد الكريم بهنام بنوعلوم الحياة56

العراقدكتوراهاستاذاجنة وانسجة علم الحيوانانثىنهلة عبدالرضا صالح البكري علوم الحياة57

العراقماجستيراستاذ مساعد حياتية اسماكعلم الحيوانذكررعد كامل شبيب علي الربيعيعلوم الحياة58

العراقماجستيراستاذ مساعدبيئة الفقرياتعلم الحيوانانثىميسلون لفتة عبد القادر علي الدوريعلوم الحياة59

العراقدكتوراهاستاذ مساعد فسلجة حيوان علوم الحيوان ذكرمحمد ناجي طه عليان التميميعلوم الحياة60
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العراقماجستيراستاذ مساعداحياء مجهريةزراعةانثىسليمة صالح مهدي محل البياتيعلوم الحياة61

العراقماجستيرمدرس مساعدفطرياتعلوم الحياةذكرطالل سالم مهدي كاظم السامرائيعلوم الحياة62

العراقدكتوراهاستاذ مساعد حشرات طبيةعلوم الحيوان انثىنوال صادق مهدي علوان الزبيديعلوم الحياة63

الهنددكتوراهاستاذ مساعدوراثة بكترياتقنياتذكراحسان عرفان حسين علي  مال هللا علوم الحياة64

العراقدكتوراهاستاذ مساعدمناعةعلم الحيوانانثىانوار ادريس سليمان محمد العسافعلوم الحياة65

العراقدكتوراهاستاذ مساعدفسلجة حيوانيةعلم الحيوانانثىنهلة جاسم محمد شاهر  الشاهري.علوم الحياة66

العراقدكتوراهاستاذ مساعدبيئة طحالبعلم النباتانثىمنار عبدالعزيز عبدهللا الصرافعلوم الحياة67

العراقماجستيرمدرساحياء المجهريةاحياء مجهريةذكرخضير عباس حسن علَو العامريعلوم الحياة68

العراقدكتوراهمدرس احياء مجهريةعلم الحيوانذكرمحمود ابراهيم اسماعيل عبد الرحمن جرادعلوم الحياة69

العراقدكتوراهمدرسمناعةعلم الحيوانانثىزينب ثامر شويت تومان  االسديعلوم الحياة70

العراقدكتوراهاستاذ مساعدانسجةعلم الحيوانانثىشرمين عبد هللا عبد الرحمن حسن القزلجيعلوم الحياة71

العراقماجستيرمدرسمناعةاحياء مجهريةانثىسندس عبد المهيمن محمد الحضريعلوم الحياة72

العراقدكتوراهاستاذ مساعداحياء مجهريةعلوم الحياةانثىحازمة موسى خليل موسى العباسيعلوم الحياة73

العراقدكتوراهاستاذ مساعدوراثة خلويةعلوم حياة انثىعذراء حميد حسون درويش الخفاجيعلوم الحياة74

العراقدكتوراهاستاذ مساعد احياء مجهريةاحياء مجهريةانثىاسراء عبد الجبار ابراهيم امين النعيميعلوم الحياة75

العراقماجستيرمدرسوراثة نباتيةعلم النباتانثىلمياء مصطفى امين مصطفى النجارعلوم الحياة76

انكلترادكتوراهاستاذ مساعد تصنيف نبات علم النباتذكرمازن نواف عبود مشعان العانيعلوم الحياة77

العراقدكتوراهاستاذ مساعد احياء مجهريةعلوم الحياةذكرصدام حسين جبر زبون  الحيدريعلوم الحياة78

العراقدكتوراهاستاذ مساعدطفيلياتعلم الحيوانذكرعبد علي جنزيل جباره عبيد الساعديعلوم الحياة79

العراقماجستيرمدرس فسلجة حيوانيةعلم الحيوانانثىجنان عدنان عبد اللطيف البيرونيعلوم الحياة80

العراقدكتوراهمدرس فسلجة حيوانيةعلم الحيوانذكراحمد حافظ عبد الرزاق احمد القره غوليعلوم الحياة81

العراقماجستيرمدرس مساعدتقانة حيويةعلوم الحياةانثىحنان ياسين محسن زاير الغراويعلوم الحياة82

العراقماجستيرمدرسالفقرياتعلوم الحياةانثىشلير عبد الرزاق صادق شريف الجافعلوم الحياة83

العراقماجستيرمدرسالالفقرياتعلوم الحياةذكروشاح منير صالح عبد القادر الردينيعلوم الحياة84

العراقدكتوراهمدرسانسجة علوم الحياةانثىوجدان بشير عبد جبر العبدعلوم الحياة85

العراقدكتوراهاستاذ مساعد فسلجة نباتعلم النباتذكرماهر زكي فيصل علي الشمريعلوم الحياة86

العراقدكتوراهمدرس فطرياتعلم الحيوانانثىسندس جميل ياسين طاهر الجنابيعلوم الحياة87

العراقدكتوراهمدرسعلم الطفيلياتعلم الحيوانانثىاسراء قاسم صالح لطيف العبيديعلوم الحياة88

العراقدكتوراهاستاذ مساعد احياء مجهريةعلوم حياةانثىرنا مجاهد عبد هللا ليلي الشويخعلوم الحياة89

العراقماجستيراستاذ مساعدبيئة نباتعلم النباتذكرمحمود عبد مشعان رمضان العلوانيعلوم الحياة90
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رومانيادكتوراهاستاذ مساعدبيئة وتلوثعلوم الحياة انثى سهير ازهر موسى جعفر  الكاظميعلوم الحياة91

العراقماجستيرمدرسانسجةعلم الحيوانانثىهنادي سالم عبد الصاحب الشمخانيعلوم الحياة92
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العراقدكتوراهمدرس بيئة نباتعلم النباتانثى اسراء كريم نصر هللا قمر البياتيعلوم الحياة93

العراقدكتوراهاستاذ مساعد االنسجةعلم الحيوانانثى بيداء حسين مطلك فرحان القره غوليعلوم الحياة94

العراقدكتوراهاستاذ مساعدانسجة علم الحيوانانثى انتظار محمد مناتي هظيل الزيديعلوم الحياة95

العراقدكتوراهمدرستقنيات حياتيةاحياء مجهريةذكرعصام جاسم خريبط خلف الخليفاويعلوم الحياة96

العراقدكتوراهمدرسفطرياتعلم النباتانثىسمية نعيمة حوار خضير العائديعلوم الحياة97

العراقماجستيرمدرسطحالبعلوم الحياةانثىبثينة عبد العزيز حسن عبد  المكدميعلوم الحياة98

العراقماجستيرمدرساللغةلغة عربيةانثىناهدة غازي علوان حسن التميميعلوم الحياة99

ماليزيادكتوراهمدرس فطرياتعلوم الحياةانثىسندس مهدي صاحب حسن عجامعلوم الحياة100

العراقماجستيرمدرس زراعة نسيجيةعلوم الحياةانثىسميرة مؤيد ياسين احمد السامرائيعلوم الحياة101

العراقماجستيرمدرساحياء مجهريةعلوم الحياةانثىايناس عبد الهادي حسين علي الشريفيعلوم الحياة102

العراقدكتوراهمدرس وراثة خلويةعلوم حياة انثىاسماء سامي ابراهيم عباس الخياطعلوم الحياة103

العراقماجستيرمدرس مساعدمناعة وراثيةتقانة احيائيةانثىنيران عالء ابراهيم سعيد المظفر علوم الحياة104

العراقماجستيرمدرس حشراتعلوم الحياةانثىرواء جعفر حميد مجيد القيسيعلوم الحياة105

العراقماجستيرمدرس علم البيئةعلوم الحياةانثىنبراس لفتة عبد القادر علي الدوريعلوم الحياة106

العراقدكتوراهمدرستشريح مقارنعلم الحيوانانثىايمان سامي احمد محمد صالح الجميليعلوم الحياة107

العراقماجستيرمدرس طفيلياتعلوم الحياةانثىرنا صاحب شالل حبيب السعديعلوم الحياة108

العراقماجستيرمدرسفسلجة حيوانيةعلوم الحياةانثىانتصار حسين علي كاظم الكرخيعلوم الحياة109
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انكلترادكتوراهاستاذانزيمات/  كيمياء حياتيةكيمياء انثىوفاء فاضل احمد قاسم الطائي.دالكيمياء197
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العراقدكتوراهاستاذكيمياء العضويةكيمياء انثىباسمة محسن سرحان يوسف الخفاجي.دالكيمياء209

العراقدكتوراهاستاذعضويةكيمياء انثىجمبد هرمز توما موسى الجزراوي.دالكيمياء210
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العراقدكتوراهاستاذ مساعد كيمياءحياتيةكيمياءانثىأنعام أمين محمد صالح آل ياسين.دالكيمياء211

انكلترادكتوراهاستاذ مساعد كيمياء حياتيةكيمياء ذكرطارق محمد علي رجب الحكيم.دالكيمياء212
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العراقماجستيرمدرس كيمياء تحليليةكيمياءانثىمها عبد الحميد رشيد محمد العبايجيالكيمياء216

العراقدكتوراهمدرسفلسفة في لكيمياءكيمياءانثىرسمية محمود رميز مهنا العكيديالكيمياء217
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العراقماجستيرمدرس مساعدبوليمركيمياءانثىضفاف هاشم بدري هاشم القدسيالكيمياء329

العراقماجستيرمدرس مساعدتحليليةكيمياءانثىمنى عبد الرسول كاظم محمود الخزرجي العطيةالكيمياء330

كلية التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم/ جامعة بغداد 
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دولة مانحة العلى شهادةاعلى شهادةلقب علمياختصاص دقيقاختصاص عامالجنساالسم الرباعي واللقبالقسمت

انكلترادكتوراهاستاذتخليقية فراغيةكيمياءانثىاقبال صادق جواد عبد اللطيف الشيبانيالكيمياء331

العراقماجستيرمدرس مساعدهندسة وراثية وتقنية احيائيةهندسة وراثية انثىحنان عدنان شاكرغضيبالكيمياء332

العراقماجستيرمدرس مساعدعلوم في الكيمياءكيمياءانثىشيماء خلف غاطي غايب الجبوريالكيمياء333

ماجستيرمدرس مساعدعلوم في الكيمياءكيمياءانثىفاطمة اياد عبد الجبارعبيد العانيالكيمياء334

العراقماجستيرمدرس مساعدعلوم في الكيمياءكيمياءانثىبسمة جعفر احمد جعفر الطائيالكيمياء335

العراقماجستيرمدرس مساعدعلوم في الكيمياءكيمياءانثىمائدة حميد سليم مهدي العكيليالكيمياء336

العراقماجستيرمدرس مساعدعلوم في الكيمياءكيمياءذكرسمير عداي سلمان الجميليالكيمياء337

المملكة المتحدةدكتوراهاستاذميزرفيزياء جزيئيةذكرعبد الرحمن محمود حسين كاظم الجميليالفيزياء338

المملكة المتحدةدكتوراهاستاذ الكترونيات الحالة الصلبةفيزياءذكرقاسم عزيز محمد خلف القره غوليالفيزياء339

اذر بيجاندكتوراهاستاذ مساعد جزيئيةفيزياءذكرعلي كاظم تقي علي الزيديالفيزياء340

انكلترادكتوراهاستاذ مساعد اشباه الموصالت العشوائية الحالة الصلبةذكرموفق كاظم عبد الرضا جاسم الزيديالفيزياء341

الهنددكتوراهاستاذ مساعد الحالة الصلبهفيزياءذكرطارق عبد الرضا علوان ظاهر الظاهرالفيزياء342

العراقدكتوراهاستاذاغشية رقيقهفيزياءانثىعلية عبد المحسن شهاب حمد الراجحيالفيزياء343

االتحاد السوفيتيدكتوراهاستاذ مساعدتكنولوجيا موادفيزياءذكرعبد الحميد رحيم مهدي عبد الحسين الصرافالفيزياء344

العراقدكتوراهاستاذ مساعدموادفيزياءانثىسوسن عبد الحسين مهدي محمد الشاهينالفيزياء345

االتحاد السوفيتيدكتوراهاستاذاشباه الموصالتفيزياءذكرسمير عطا مكي صالح القيسيالفيزياء346

انكلترادكتوراهاستاذ مساعداشباه الموصالت العشوائيةفيزياءانثى احالم حسين جعفر موسى محمد علي الموسويالفيزياء347

العراقدكتوراهاستاذ مساعد نوويةفيزياءانثىفاطمة عبد االمير جاسم حمادي الشاروطالفيزياء348

العراقدكتوراهاستاذ مساعد نظرية البالزمافيزياءذكررعد حميد مجيد حسن غالية السالميالفيزياء349

العراقدكتوراهاستاذ نوويةفيزياءذكرخالد هادي مهدي عبد علي آل شبيب العبيديالفيزياء350

انكلتراماجستيراستاذ مساعد حياتيةفيزياءانثىسعاد عمران عيسى مصطفى السعديالفيزياء351

العراقدكتوراهاستاذ مساعدموادفيزياءانثىوداد حمدي جاسم حمود العيثاويالفيزياء352

العراقدكتوراهاستاذ مساعد علم الموادفيزياء صلبةذكرخالد هالل حربي داير الخالديالفيزياء353

العراقدكتوراهاستاذ مساعد نوويةفيزياءانثىبشائر محمد سعيد عبد علي ال غريبالفيزياء354

العراقدكتوراهاستاذ مساعدالبالزمافيزياءذكرمصطفى كامل جاسم علي الخزرجيالفيزياء355

العراقدكتوراهاستاذ مساعد الحالة الصلبهفيزياءانثىايمان حميد خضير علي الجماعالفيزياء356

العراقدكتوراهاستاذ مساعدنووية/ فيزياء فيزياءانثىهدى مجيد توفيق مجيد الحمدانيالفيزياء357

العراقدكتوراهمدرس الحالة الصلبهفيزياءانثىمي عبد الستار محمد نجيب مهدي العبيدي الفيزياء358

العراقدكتوراهاستاذ مساعدسيراميك/ مواد فيزياءانثىايسر جمعة ابراهيم رزاق االعظميالفيزياء359

العراقدكتوراهاستاذ مساعد صلبة اغشية رقيقةفيزياءانثىبشرى كاظم حسون موسى المياليالفيزياء360

دولة مانحة العلى شهادةاعلى شهادةلقب علمياختصاص دقيقاختصاص عامالجنساالسم الرباعي واللقبالقسمت
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العراقماجستيرمدرسالحالة الصلبةفيزياءانثىاكتفاء ناجي سلمان محمد القيسيالفيزياء361

العراقماجستيرمدرس فيزياء نوويةفيزياءانثىقبس عبد الجبار ياسين اسماعيل الحالنيالفيزياء362

العراقماجستيراستاذ مساعد نوويةفيزياءذكر.فراس محمود هادي امين الحديديالفيزياء363

بريطانياماجستيراستاذ مساعد بصريات الياف ليزرفيزياءذكررياض سليم عبد هللا سمعان حبابهالفيزياء364

العراقدكتوراهاستاذ مساعد فيزياء نظريةفيزياءذكرهادي جبار مجبل حسين العكيليالفيزياء365

العراقدكتوراهمدرس حالة صلبةفيزياءذكراحمد رفيق عبد المجيد حمد الحديثيالفيزياء366

العراقدكتوراهمدرس حالة صلبةفيزياءذكرعباس كريم سعدون علي الجبوريالفيزياء367

العراقدكتوراهاستاذ مساعدفائة التوصيلفلسفةذكركريم علي جاسم محمد الحواسالفيزياء368

العراقدكتوراهمدرس صلبة نوويةفيزياءانثىتغريد مسلم مريوش عكلة الساعديالفيزياء369

العراقدكتوراهمدرسنووية فيزياءذكرفاروق ابراهيم حسين قادر الجبوريالفيزياء370

بولونيادكتوراهمدرستخطيط سكانياقتصادذكرخالد جليل علي صالح الدليميالفيزياء371

العراقدكتوراهمدرس فيزياء نوويةفيزياءانثىبشرى جودة حسين علي  الحميداويالفيزياء372

العراقدكتوراهمدرستحسس نائيفيزياءذكرعلي عدنان نعمه ابراهيم العبوديالفيزياء373

العراقدكتوراهاستاذ مساعدتحسس نائي ومعالجة صوريةفيزياءذكرحميد مجيد عبد الجبار محمود السامرائيالفيزياء374

العراقدكتوراهمدرس فيزياء نوويةفيزياءانثىآمال جبار حاتم  احمد المالكيالفيزياء375

العراقدكتوراهمدرس فيزياء ليزرفيزياءذكرمظهر شهاب احمد جمعة العزاويالفيزياء376

العراقماجستيرمدرستحسس نائيفيزياءذكرعادل اسماعيل كاظم عباس  الربيعيالفيزياء377

العراقماجستيرمدرس  بصريات االلكترونيةفيزياءانثىبشرى هاشم حسين علي الكنانيالفيزياء378

العراقدكتوراهمدرستحسس نائيفيزياءانثىأنبثاق محمد علي عبد االمير كاظم السالميالفيزياء379

العراقماجستيراستاذ مساعد البصرياتفيزياءذكرعالء بدر حسن فرج  الجيزانيالفيزياء380

المملكة المتحدةماجستيرمدرس فيزياء الحالة الصلبةفيزياءانثىاكرام جميل عبد الغني عبد الرزاق المعماريالفيزياء381

العراقدكتوراهمدرس معالجة صوريةفيزياءانثىليالي يحيى صالح محمود  المشهدانيالفيزياء382

العراقدكتوراهمدرس نوويةفيزياءذكراحمد موسى اشويخ سلمان  المريانيالفيزياء383

العراقدكتوراهمدرس نوويةفيزياءانثىابتسام محمد تقي سلمان عبد هللا المخزوميالفيزياء384

العراقماجستيرمدرس فيزياء الحالة الصلبةفيزياءانثىانعام وادي وطن خشن المالكيالفيزياء385

العراقدكتوراهمدرس فيزياء الحالة الصلبةفيزياءانثىاخالص هميم شالل حسان الكعبيالفيزياء386

العراقماجستيرمدرس مساعد فيزياء نظريةفيزياءانثىضحى سعدي عبد المجيد ابراهيم الجبوريالفيزياء387

العراقماجستيرمدرس مساعد فيزياء الحالة الصلبةفيزياءذكرعالء عزيز عباس عبد الزبيديالفيزياء388

العراقدكتوراهمدرسالكهروبصريات النانويةالحالحة الصلبةانثىنضال موسى عبد االمير عيسى  الزبيديالفيزياء389

العراقدكتوراهمدرس فيزياء فلكفيزياءانثىهدى ضياء جعفر حسين شكارةالفيزياء390

دولة مانحة العلى شهادةاعلى شهادةلقب علمياختصاص دقيقاختصاص عامالجنساالسم الرباعي واللقبالقسمت

العراقدكتوراهمدرس فيزياء الحالة الصلبةفيزياءانثىسعاد حامد لعيبي مريسن الربيعيالفيزياء391

العراقدكتوراهمدرسعلم الموادفيزياءانثىرغد صبحي عباس رضا الخفاجيالفيزياء392

كلية التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم/ جامعة بغداد 



  

االردنماجستيرمدرس فيزياء فلكيةفيزياءذكراحمد فاضل مخيبر جاسم العميريالفيزياء393

االردنماجستيرمدرسالحالة الصلبةفيزياءذكراياد احمد صالح محمد ال البعاجالفيزياء394

العراقماجستيرمدرس مساعدصلبةفيزياءذكرعلي محمد رحيمة هديد الساعديالفيزياء395

العراقماجستيرمدرس مواد صلبةفيزياءذكرعلي حسين عبد الرزاق محمد علي المعالنيالفيزياء396

العراقدكتوراهمدرستحسس نائي /فيزياءانثىتغريد عبد الحميد ناجي عبد الحميد الطائيالفيزياء397

العراقماجستيرمدرسموادفيزياءانثىشيماء قاسم عبد الحسن جواد الشمريالفيزياء398

العراقدكتوراهمدرس انواء جويةفيزياءانثىعروبة جميل طارش عبد ال سعيد  الالميالفيزياء399

العراقماجستيرمدرس اطياف جزيئيةفيزياءانثىهند عبد المجيد مهدي سعود  الشمريالفيزياء400

العراقدكتوراهمدرسبصريات اللالكترونية/ ليزر فيزياءذكرعقيل رزاق صالح عويد العكيديالفيزياء401

العراقدكتوراهمدرس معالجة صوريةفيزياءذكرثائر عبد الكريم خليل ابراهيم العايشالفيزياء402

العراقماجستيرمدرس علم الموادفيزياءانثىحنان كاظم حسون موسى المياليالفيزياء403

العراقماجستيرمدرس مساعدنووية فيزياءانثىنجالء رجب شريف رجب القدسيالفيزياء404

العراقماجستيرمدرس نوويةفيزياءانثىتغريد عبد الجبار يونس شويندي الربيعيالفيزياء405

العراقماجستيرمدرس مساعد فيزياء موادفيزياءانثىحياة خلف حميد مجيد الكبيسيالفيزياء406

العراقدكتوراهمدرسفلسفة في علوم الفيزياءفيزياءانثىسميرة احمد ابراهيم  سهيل العبيديالفيزياء407

العراقماجستيرمدرس صلبةفيزياءانثىضحى مولود عبد اللطيف عياش الحديثيالفيزياء408

العراقماجستيرمدرس مساعد نوويةفيزياءذكرعبد الكريم عبد الحسين كريم حسين الخفاجيالفيزياء409

العراقماجستيرمدرس مساعد فلكفيزياءذكرمظفر جاسم صاحب حمد الشريفيالفيزياء410

االردنماجستيرمدرس مساعد فيزياء الحالة الصلبةفيزياءذكررضا حزام رسن مخور الجماليالفيزياء411

العراقماجستيرمدرس فيزياء الحالة الصلبةفيزياءذكرحاتم عبد الرزاق طه عبيد  الحياليالفيزياء412

العراقماجستيرمدرس مساعد الكترونياتفيزياءذكرعدي حاتم شعبان عاشور الحمدانيالفيزياء413

العراقماجستيرمدرس مساعد جزيئيةفيزياءانثىلينا مجيد حيدر مشكور الحيدريالفيزياء414

العراقماجستيرمدرس مساعدموادفيزياءذكرمصطفى محمد علي احمد  القرينيالفيزياء415

العراقماجستيرمدرس مساعدمعالجة صوريةفيزياءانثىوفاء خزعل شمس حمد المشهدانيالفيزياء416

العراقماجستيرمدرسبصريات الكترونيهفيزياءانثىانتهاء احمد محمد احمد المشهدانيالفيزياء417

االردنماجستيرمدرس مساعد فضاءفيزياءذكرعماد هادي خليل سلمان البياتيالفيزياء418

العراقماجستيرمدرس لغة عربيةلغة عربيةذكرحسين عبد المهدي هاشم هادي الجبوريالفيزياء419

العراقماجستيرمدرس مساعد صلبةفيزياءذكراحمد زيد عبيد كاظم القيسيالفيزياء420

دولة مانحة العلى شهادةاعلى شهادةلقب علمياختصاص دقيقاختصاص عامالجنساالسم الرباعي واللقبالقسمت

العراقماجستيرمدرس مساعدالكترونيكهندسةانثىاحالم رشيد خزعل ابو كذلة  السودانيالفيزياء421

العراقماجستيرمدرسصلبةفيزياءانثىهناء شكر محمود ماهر الجميليالفيزياء422

العراقماجستيرمدرسصلبةفيزياءانثىهناء ابراهيم محمد عبد هللا  الكبيسيالفيزياء423

العراقماجستيرمدرس مساعدنظريةفيزياءانثىغزالن سرحان احمد عكلة  الدليميالفيزياء424
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العراقماجستيرمدرس مساعدنووية فيزياءانثىايناس احمد جواد محيسن العتابيالفيزياء425

العراقدكتوراهمدرسنووية فيزياءانثىناز طلب جار هللا مال هللا المعاضيديالفيزياء426

العراقماجستيرمدرس مساعدنووية فيزياءانثىرونق قيس غضبان ابراهيم الكرخيالفيزياء427

العراقماجستيرمدرس مساعدفيزياء نظريفيزياءذكردريد هاني يونس علي النوح العبيديالفيزياء428

العراقماجستيرمدرس مساعدالفيزياءفيزياءانثىشذى هاشم مهدي حسون الزيرجالفيزياء429

العراقدكتوراهاستاذ مساعدموادفيزياءذكرمحمد عبد النبي ثجيل بدن النصيراويالفيزياء430

العراقماجستيرمدرس مساعدبصريات الكترونيهفيزياءانثىنور الهدى حسن عبد الحسين حسن اللوالويالفيزياء431

العراقدكتوراهاستاذ طرق تدريس الفيزياءتربيةانثىفدوى عباس مصطفى محمد الصالحيالفيزياء432

العراقماجستيرمدرس مساعدنووية فيزياء ذكرحسين علي جان ميرانعيدان القرلوسيالفيزياء433

العراقماجستيرمدرس مساعدنووية فيزياءانثىزينب ناجي عبدهللا بهمان الجافالفيزياء434

العراقماجستيرمدرس مساعدعلوم الفيزياءفيزياءانثىسهام حسن سلمان عجر الطلباويالفيزياء435

العراقماجستيرمدرس مساعدنووية فيزياءذكرمحسن عنيد حسوني عطيه العويتجاويالفيزياء436

العراقماجستيرمدرس مساعدفيزياءذكرعدي طارق صبحي احمد البياتيالفيزياء437

ماجستيرمدرس مساعدانثىايناس ياسين عبد احمد المشهدانيالفيزياء438

العراقماجستيرمدرس مساعدالنوويةفيزياءانثىعائشة علي حسين حبيب الكنعانيالفيزياء439

العراقماجستيرمدرس مساعدعلوم الفيزياءفيزياءذكرسرمد مهدي علي عبود االنصاريالفيزياء440

العراقماجستيرمدرس مساعدفيزياءفيزياءانثىشيماء اكرم عباس حسين العزاويالفيزياء441

ماجستيرمدرس مساعدعلوم الفيزياءفيزياءذكرطاهر حمد محمود عبدالرضا حسين الفتالويالفيزياء442

العراقماجستيرمدرس مساعدعلوم الفيزياءفيزياءذكرفراس كاظم نصيف جاسم الزياديالفيزياء443

ماجستيرمدرس مساعداغشية رقيقهفيزياءذكرمحمد حامد مصطفى عبد الرزاق الخزرجيالفيزياء444

العراقماجستيرمدرسبصرياتفيزياءانثىلميس عبد الكريم عبد هللا مهدي القرينيالفيزياء445

العراقدكتوراهاستاذ جبر مجردرياضياتانثىانعام محمد علي هادي جاسم شحمالرياضيات446

العراقماجستيراستاذ مساعد احصاء رياضيرياضياتذكرعباس نجم سلمان زيدان الجبوريالرياضيات447

العراقدكتوراهاستاذ مساعدجبر مجردرياضياتانثىليلى سلمان محمود الشالجيالرياضيات448

العراقدكتوراهاستاذشبكات حاسوبيةرياضيات تطبيقيةانثىلمى ناجي محمد توفيق عبد النبي الونداويالرياضيات449

يوغسالفياماجستيراستاذ مساعد عمليات عشوائيةرياضياتذكرمحمد وهدان مفلح مصطفى ال حسنالرياضيات450

دولة مانحة العلى شهادةاعلى شهادةلقب علمياختصاص دقيقاختصاص عامالجنساالسم الرباعي واللقبالقسمت

العراقدكتوراهاستاذ مساعد فلسفة اللغه العربيةلغه العربية ذكرمؤيد عباس حسين علي ال مطر العيثاويالرياضيات451

العراقدكتوراهمدرسبتولوجيا تفاضليهرياضياتانثىنرجس  عبد الجبار داود سلمان الشويخالرياضيات452

العراقدكتوراهاستاذ مساعداحصاءرياضياتذكرحازم منصور كوركيس منصور عربوالرياضيات453

العراقماجستيرمدرس نظرية التقريبرياضياتانثىنادية جاسم محمد علي الساعديالرياضيات454

العراقدكتوراهاستاذ مساعدالتحليل الداليرياضياتانثىسلوى سلمان عبد محسن البنديالرياضيات455

العراقماجستيرمدرس الجبررياضياتانثىصبا ناصرمجيد محمد الملةالرياضيات456
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العراقماجستيرمدرس مساعدجبر حلقاترياضياتانثىوفاء رحيم حسين مطرو البدريالرياضيات457

العراقماجستيراستاذ مساعد جبررياضياتانثىميسون عبد هامل زيدان الكعبيالرياضيات458

العراقدكتوراهاستاذ مساعدجبرالموديوالترياضياتانثىبثينة نجاد شهاب احمد ال صالح الكرزيالرياضيات459

العراقماجستيرمدرسبحوث عمليةرياضياتانثىسها طالب عبد الرحمن البحريالرياضيات460

العراقماجستيرمدرسرياضيات تطبيقيةرياضياتانثىاسماء عبد عصواد كشور الزبيديالرياضيات461

العراقماجستيرمدرستبولوجي رياضياتانثىرشا ناصر مجيد محمد الملةالرياضيات462

العراقماجستيرمدرس هندسة جبريةرياضياتانثىسوسن جواد كاظم عبد الحسين الناصريالرياضيات463

العراقماجستيرمدرس بحوث عملياترياضياتانثىهند فالح عبد هللا رمضانالرياضيات464

العراقماجستيراستاذ مساعدهندسة جبريةرياضياتانثىفاطمة فيصل كريم ابراهيم العسكريالرياضيات465

العراقماجستيرمدرسمعادالت تكميليهرياضياتانثىمها عبد الجبار محمد شكر الخفاجيالرياضيات466

العراقماجستيرمدرس جبر تطبيقيرياضياتانثىشيماء سلمان عبد محسن البنديالرياضيات467

العراقماجستيرمدرسهندسة جبريةرياضياتذكرعلي طالب محمد حسن الركابيالرياضيات468

العراقماجستيرمدرس تايبولوجية عامةرياضياتانثىرنا بهجت اسماعيل مهدي الخزرجيالرياضيات469

العراقماجستيرمدرسهندسة جبريةرياضياتانثىميساء جليل محمد ناصر ال سليم الشمريالرياضيات470

العراقماجستيرمدرس تحليل داليرياضياتانثىنبا ميري قاسم عباس البودريجةالرياضيات471

المملكة المتحدةدكتوراهمدرستحليل عدديرياضياتذكرمجيد احمد ولي مكي الجواريالرياضيات472

العراقماجستيرمدرسجبر تطبيقيرياضياتانثىنيران صباح جاسم محمود العامريالرياضيات473

االردنماجستيرمدرس تبولوجيا العامةرياضياتذكريوسف يعكوب يوسف اليعقوبيالرياضيات474

العراقماجستيرمدرسرياضيا تطبيقيةرياضياتانثىايمان ايشو كولاير ايشو توماالرياضيات475

العراقماجستيرمدرستحليلرياضياتانثىغادة حسن ابراهيم قدوري قدوالرياضيات476

العراقماجستيرمدرس معادالت تكميليهرياضياتانثىايمان عبد اللطيف عبد الرزاق عبد الوهاب العبيديالرياضيات477

العراقماجستيرمدرسمعادالترياضياتانثىحنان محمود حسون  اسماعيل االشجيالرياضيات478

العراقماجستيرمدرستيولوجي عامهرياضياتذكراحمد ابراهيم ناصر محسن الناصريالرياضيات479

العراقماجستيرمدرس تحليل داليرياضياتانثىمي محمد هالل سرحان العقليالرياضيات480

دولة مانحة العلى شهادةاعلى شهادةلقب علمياختصاص دقيقاختصاص عامالجنساالسم الرباعي واللقبالقسمت

العراقماجستيرمدرستيولوجيرياضياتانثىسعاد جدعان جاسم حمادي الدليميالرياضيات481

العراقماجستيرمدرسمعادالت تكامليهرياضياتذكرمحمد علي احمد عبد الرحمن العزاويالرياضيات482

العراقماجستيرمدرستبولوجيا العامةرياضياتانثىنادية فائق محمد جبارة جوادالرياضيات483

العراقماجستيرمدرس مساعدالتحليل العدديرياضياتانثىريم منذر يونس جعفر كبةالرياضيات484

العراقماجستيرمدرس(معادالت تكاملية )تحليل عدديرياضياتانثىهدى حمودي عمران مهدي الطائيالرياضيات485

العراقماجستيرمدرس مساعدحلول عدديهرياضياتذكرغدير جاسم محمد حسن العنبكيالرياضيات486

العراقماجستيرمدرستحليل داليرياضياتانثىايمان محمد نعمة علي ابو رغيفالرياضيات487

العراقماجستيرمدرس احصاء رياضيرياضياتذكرعادل عبد الكاظم حسين دوحي االسديالرياضيات488
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العراقماجستيرمدرس جبررياضياتانثىشروق بهجة سميان علي الناصريالرياضيات489

العراقماجستيرمدرس دراسات دوليةلغة اسبانية ذكرفيصل شالل عباس بكر  المهداويالرياضيات490

العراقماجستيرمدرسدراسات اوليهعلوم سياسيهذكرحسن حسين كاظم علي العامريالرياضيات491

العراقماجستيرمدرساحصاء رياضيرياضياتانثىبيداء عطية خلف هيجل ياسينالرياضيات492

العراقماجستيرمدرساحصاء رياضيرياضياتانثىانتصار عبيد حسون  عمران الخليليالرياضيات493

العراقماجستيرمدرساحصاءرياضياتانثىاالء ماجد حمد فليح الحيدريالرياضيات494

العراقماجستيرمدرسالتحليل الداليرياضياتانثىزينة حسين معيبد حمد الخفاجيالرياضيات495

العراقماجستيرمدرساحصاءرياضياتانثىحنان سعيد مالك العلي  الراويالرياضيات496

العراقماجستيرمدرس مساعدالتقريبرياضياتانثىايمان حسن محمد علي عوني االسديالرياضيات497

العراقماجستيرمدرسنظم ديناميةالرياضياتانثىصبا نوري مجيد محمد القره غوليالرياضيات498

العراقماجستيرمدرس مساعدتحليل عدديالرياضياتانثىوفاء فيصل منصور حسين الكبيسيالرياضيات499

العراقماجستيرمدرس مساعدتحليل عدديالرياضياتانثىشيماء مخلف شريدة  عرسان السعدانيالرياضيات500

العراقماجستيرمدرس مساعدتحليل عدديالرياضياتذكرعادل راشد عبد علي صالح الصباغالرياضيات501

العراقدكتوراهاستاذ مساعدجبرالرياضياتذكرحاتم يحيى خلف حسين الصالحيالرياضيات502

العراقماجستيرمدرس مساعدتحليل داليالرياضياتذكرصباح حسن مالح عكلة الساعديالرياضيات503

العراقماجستيرمدرس مساعدجبر مجردرياضياتانثىرشا ابراهيم خلف جرذي العامريالرياضيات504

بلغارياماجستيرمدرس مساعدتطبيقات فيزياويةرياضياتذكرعقيل فالح جدوع محمد الفتالويالرياضيات505

مصردكتوراهاستاذطرائق تدريسرياضياتانثىبشرى محمود قاسم يحيى ال حيرةالرياضيات506

العراقماجستيرمدرس مساعدتطبيقات الحاسوبرياضياتذكرمهند نافع جعفر هللا ويردي الزبيديالرياضيات507

العراقماجستيرمدرس ثقافة قوميةتربيةذكربدر حسن محيميد عبد هللا المشهدانيالرياضيات508

العراقماجستيرمدرس مساعدتحليل داليرياضياتانثىتمارا شهاب احمد الدليميالرياضيات509

العراقماجستيرمدرس مساعدجبررياضياتانثىرنا نوري مجيد محمد القرغوليالرياضيات510

دولة مانحة العلى شهادةاعلى شهادةلقب علمياختصاص دقيقاختصاص عامالجنساالسم الرباعي واللقبالقسمت

العراقدكتوراهاستاذ هندسة جبريةرياضيات وتطبيقات الحاسوبانثىامال شهاب احمد عبد هللا المختارالرياضيات511

العراقماجستيرمدرس مساعدرياضيات تطبيقيةرياضياتانثىسماهر مرز ياسين عطية الماجديالرياضيات512

العراقماجستيرمدرس مساعداحصاء رياضيرياضياتانثىاريج صالح محمد صالح الزبيديالرياضيات513

العراقماجستيرمدرس مساعداحصاء رياضيرياضياتذكراحمد عيسى عبد النبي خضيرالرياضيات514

العراقماجستيرمدرس مساعدعلوم الرياضياترياضياتذكرغالب احمد حمود عبدهللا الجبوريالرياضيات515

العراقماجستيرمدرس مساعدعلوم الرياضياترياضياتانثىمنى داود سلمان حميد الخفاجيالرياضيات516

امريكادكتوراهاستاذ تخطيط تربويتربية ذكرابراهيم كاظم ابراهيم خلف الموسويالتربية وعلم النفس517

العراقدكتوراهاستاذطرق تدريس الكيمياءتربيةانثىوفاء عبد الهادي نجم عبد هللا الدليميالتربية وعلم النفس518

االتحاد السوفيتيدكتوراهاستاذ طرق تدريس الرياضةتربية رياضية ذكرغسان محمد صادق عارف ال  جلبيالتربية وعلم النفس519

العراقدكتوراهاستاذ فلسفة معاصرة اداب فرنسيفلسفة ذكرحازم سليمان ناصر ذياب الجحيشيالتربية وعلم النفس520
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العراقدكتوراهاستاذ قياس وتقويمعلم النفس التربوي ذكراحسان عليوي ناصر جاسم الدليميالتربية وعلم النفس521

العراقدكتوراهاستاذ مساعد طرق تدريس علوم الحياةتربيةانثىنادية حسين يونس حسين العفونالتربية وعلم النفس522

العراقدكتوراهاستاذ طرق تدريس الفيزياءتربيةانثىماجدة ابراهيم علي دارة الباويالتربية وعلم النفس523

العراقدكتوراهاستاذ طرق تدريس علوم الحياةتربيةانثىفاطمة عبد االمير عبد الرضا مهدي الفتالويالتربية وعلم النفس524

العراقدكتوراهاستاذ مساعد طرق تدريس الفيزياءتربيةانثىفاتن محمود حسن مصطفى الجنديالتربية وعلم النفس525

العراقدكتوراهاستاذ مساعد علم نفس الشخصية والصحة النفسيةعلم النفس العام ذكرناجي محمود ناجي مالو النوابالتربية وعلم النفس526

بريطانيادكتوراهاستاذاصول تدريس الرياضياتمناهج ذكرغازي خميس علي عباس الحسنيالتربية وعلم النفس527

العراقدكتوراهاستاذ مساعد طرق تدريس الكيمياءتربيةانثىبسمة محمد احمد محمد  العانيالتربية وعلم النفس528

العراقدكتوراهاستاذ مساعد علم نفس النموعلم النفس ذكرجمال حميد قاسم عبد الحسن الذهبيالتربية وعلم النفس529

العراقدكتوراهمدرس طرق تدريس رياضياتطرق تدريس الرياضيات ذكرباسم محمد جاسم حمادي الدليميالتربية وعلم النفس530

اليمندكتوراهاستاذ مساعد مناهج وطرق تدريستربيةانثىابتسام حسين فياض العلوانيالتربية وعلم النفس531

العراقدكتوراهمدرس طرق تدريس علوم الحياةتربية ذكرسالم عبد هللا سلمان احمد الموسويالتربية وعلم النفس532

العراقدكتوراهاستاذ مساعداصول تدريس رياضياتتربيةانثىالهام جبار فارس حسين العقبيالتربية وعلم النفس533

العراقدكتوراهاستاذ مساعدطرق تدريس الكيمياءتربيةانثىزينب عزيز احمد مهدي العامريالتربية وعلم النفس534

العراقدكتوراهمدرس فلسفة تدريس رياضياتتربيةانثىانعام ابراهيم عبد الرزاق ابراهيم الشمريالتربية وعلم النفس535

العراقدكتوراهمدرس علم النفس التربويتربيةانثىعنان غازي محمود خليل الصافيالتربية وعلم النفس536

العراقدكتوراهاستاذ مساعد علم النفس التربويعلوم تربوية ذكراسماعيل ابراهيم علي جعفر االركوازيالتربية وعلم النفس537

العراقدكتوراهمدرس علوم تربويةعلم النفسانثىميسون رياض خضير عباس الطائيالتربية وعلم النفس538

العراقدكتوراهاستاذ مساعدعلم النفس التربويعلم النفسانثىمنتهى مطشر عبد الصاحب علي الفريداويالتربية وعلم النفس539

العراقدكتوراهاستاذ مساعد علم النفس التربويعلم النفس ذكرفاضل جبار جودة مريخ الربيعيالتربية وعلم النفس540

دولة مانحة العلى شهادةاعلى شهادةلقب علمياختصاص دقيقاختصاص عامالجنساالسم الرباعي واللقبالقسمت

العراقدكتوراهاستاذ مساعداالدارة التربويةتربية ذكر  عالء حاكم محسن ناصر الناصرالتربية وعلم النفس541

العراقدكتوراهمدرس علم االجرامعلم اجتماعانثىامل كاظم حمد طارش الخفاجيالتربية وعلم النفس542

العراقماجستيرمدرستربية وعلم النفستربية وعلم نفسانثىسهلة حسين قلندر حسين الصوتيالتربية وعلم النفس543

العراقدكتوراهمدرس شخصية وصحيةفلسفةانثىنهى عارف علي قاسم الدرويشالتربية وعلم النفس544

العراقماجستيرمدرسعلم االجتماع الحضريعلم االجتماعانثىفرح صباح عبد الهادي عبد هللا السعوديالتربية وعلم النفس545

العراقماجستيرمدرس مساعد  قياس وتقويمعلم النفس التربوي ذكرحسن عبد االمير خليل حسين الخفاجيالتربية وعلم النفس546

العراقماجستيرمدرسطرق تدريس الكيمياءتربيةانثىسوزان دريد احمد زنكنةالتربية وعلم النفس547

العراقدكتوراهمدرس طرق تدريس علوم الحياةعلوم الحياة ذكراحمد عبيد حسن ديوان السعديالتربية وعلم النفس548

العراقدكتوراهمدرس طرق تدريس الكيمياءكيمياء ذكرانور عباس محمد تبنة الجورانيالتربية وعلم النفس549

العراقدكتوراهمدرس طرق تدريس رياضياتطرق تدريس الرياضيات ذكرحسن كامل رسن محمد الكنانيالتربية وعلم النفس550

العراقماجستيرمدرس مساعد طرق تدريس رياضياترياضياتانثىلينا فؤاد جواد حسن االميرالتربية وعلم النفس551

العراقدكتوراهمدرس اداب في علم النفسعلم النفس العام ذكرجبار وادي باهض محيل العكيليالتربية وعلم النفس552

كلية التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم/ جامعة بغداد 



  

العراقدكتوراهمدرس  علم النفس التربويعلم النفس التربويانثىشيماء عباس شمل جودة الحميداويالتربية وعلم النفس553

العراقدكتوراهمدرس تدريس علوم الحياةطرق تدريس العلوم ذكرسليم توفيق علي ناصر الكرخيالتربية وعلم النفس554

العراقماجستيرمدرس مساعد علم النفس التربويعلم نفسانثىوسن ناصر محمد خلف العبيديالتربية وعلم النفس555

العراقدكتوراهمدرس  طرق تدريس الكيمياءكيمياء ذكركامل كريم عبيد مصيخي المصيخيالتربية وعلم النفس556

العراقدكتوراهمدرس علم النفس التربويعلم نفس ذكرطالب علي مطلب ضامن الساعديالتربية وعلم النفس557

العراقدكتوراهمدرس ادارة تربويةتربيةوعلم نفسانثىسراب فاضل مخيبر جاسم العميريالتربية وعلم النفس558

العراقماجستيرمدرس مساعداداب في علم النفس اداب ذكرعمار عبد علي حسن عبد خلف الشمريالتربية وعلم النفس559

العراقماجستيرمدرس قياس و تقويمتربيةوعلم نفس ذكرمحمد خليل خميس رحماني الجميليالتربية وعلم النفس560

العراقدكتوراهمدرسقياس وتقويمعلم النفس التربويانثىعفاف زياد وادي غانم الخفاجيالتربية وعلم النفس561

العراقماجستيرمدرس مساعداداب في علم النفسعلم النفسانثىافراح هادي حمادي حسين الطائيالتربية وعلم النفس562

العراقماجستيرمدرس مساعدعلم نفس تربويادابانثىسلمى عبيد محمد المخيف الشمريالتربية وعلم النفس563

العراقماجستيرمدرس مساعدطرق تدريس الفيزياءفلسفهذكرعادل كامل شبيب علي الربيعيالتربية وعلم النفس564

العراقدكتوراهمدرسطرق تدريس الكيمياءتربيةانثىسهاد عبد االمير عبود عمران علي المالالتربية وعلم النفس565

العراقماجستيرمدرس مساعدطرق تدريس كيمياءتربيةانثىنغم هادي عبد االمير مجيد البناءالتربية وعلم النفس566

العراقدكتوراهمدرس طرق تدريس الكيمياءتربيةانثىضمياء سالم داود سليمان الراوي.دالتربية وعلم النفس567

العراقدكتوراهمدرسعلم النفس التربويتربيةذكرليث محمد عياش عبد العانيالتربية وعلم النفس568

العراقماجستيرمدرس مساعداالدارة التربويةتربيةانثىمي فيصل احمد الياس الياسالتربية وعلم النفس569

العراقماجستيرمدرس مساعدطرائق تدريس الرياضياتالتربيةانثىاريج خضر حسن داود الخفاجيالتربية وعلم النفس570



  

دولة مانحة العلى شهادةاعلى شهادةلقب علمياختصاص دقيقاختصاص عامالجنساالسم الرباعي واللقبالقسمت

العراقماجستيرمدرس مساعدادارة مالية/ ادارة اعمالتربيةانثىاريج سعد حسن عباس ابو نايلةالتربية وعلم النفس571

العراقدكتوراهمدرسادارة تربويةتربيةذكراحمد علي محمد سلطان الجبوريالتربية وعلم النفس572

العراقماجستيرمدرس مساعدتربيةانثىافراح ياسين محمد شفيق السامرائيالتربية وعلم النفس573

العراقدكتوراهاستاذ مساعدعلم النفس الرياضيفلسفه تربية رياضيةانثىسهام حسن كريم عداي المالكيوحدة الرياضة الجامعية والفنية574

العراقماجستيرمدرس مساعدتربيه رياضيهتربيه رياضيهذكرليث محمد عبدالرزاق محمد الدخولةوحدة الرياضة الجامعية والفنية575

العراقماجستيرمدرس مساعدتربيه رياضيهتربيه رياضيهذكرعمر محمد مجيد سعود الخفاجيوحدة الرياضة الجامعية والفنية576

العراقدكتوراهاستاذ مساعدطرق تدريس التربية الرياضيةتربيه رياضيهذكرمقداد  جعفر حسن محمد الحسينيوحدة الرياضة الجامعية والفنية577

انكلترادكتوراهاستاذ متمرس انسجة واجنةعلم الحيوان انثىكواكب عبد القادرحميد المختارعلوم الحياة578

العراقدكتوراهاستاذ متمرسادارة تربويةتخطيط سكانيذكرمهدي صالح مهدي الخلف السامرائيالتربية وعلم النفس579

كلية التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم/ جامعة بغداد 



  

سنة/شهر/تاريخ التولد يوم

1956/07/01

1959/07/04

1954/07/01

1957/05/11

1949/01/01

1974/03/25

1964/12/05

1969/05/17

1974/12/06

1975/07/11

1973/07/03

1951/07/01

1972/05/16

1971/04/09

1970/10/20

1978/07/08

1968/05/27

1977/08/18

1974/02/19

1979/11/03

1980/02/14

1971/08/29

1979/09/29

1973/08/13

1984/09/24

1970/11/23

1979/08/13

1979/02/19

1980/01/01

1976/04/27

كلية التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم/ جامعة بغداد 

كلية التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم/ جامعة بغداد 



  

سنة/شهر/تاريخ التولد يوم

1978/09/03

1979/01/04

1964/05/12

1962/01/03

1971/06/01

1948/01/02

1970/02/22

1973/09/28

1971/06/16

1980/10/02

1950/07/01

1980/11/07

1979/07/04

1980/08/30

1946/07/01

1949/07/01

1956/07/01

1950/07/01

1950/07/01

1950/03/21

1955/08/01

1952/04/05

1956/07/01

1948/07/01

1951/12/19

1952/06/21

1960/07/08

1958/03/11

1960/11/10

1951/07/01

سنة/شهر/تاريخ التولد يوم

كلية التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم/ جامعة بغداد 



  

1953/07/01

1981/12/18

1959/01/29

1964/03/26

1966/12/24

1957/01/02

1955/04/10

1958/01/16

1954/11/14

1970/10/02

1960/03/18

1955/05/01

1962/12/15

1964/11/24

1966/03/11

1953/07/01

1958/03/28

1961/08/03

1953/07/01

1971/04/10

1963/11/25

1976/09/21

1981/04/14

1959/08/01

1969/04/11

1958/01/04

1970/03/02

1973/10/10

1976/04/21

1973/02/05

سنة/شهر/تاريخ التولد يوم

1951/04/26

1972/07/01

كلية التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم/ جامعة بغداد 



  

1968/06/08

1970/07/26

1973/01/02

1964/08/15

1974/06/15

1979/12/11

1969/01/16

1954/07/01

1966/03/20

1970/04/20

1974/01/30

1982/06/20

1973/12/05

1967/02/18

1959/09/15

1976/02/02

1975/02/02

1977/06/28

1970/07/01

1966/07/15

1960/02/21

1966/06/19

1977/01/29

1976/11/22

1977/10/30

1969/10/16

1974/02/11

1975/06/04

سنة/شهر/تاريخ التولد يوم

1957/06/12

1949/11/17

1973/09/10

1977/11/01

كلية التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم/ جامعة بغداد 



  

1957/07/01

1978/11/29

1971/06/14

1976/07/01

1979/07/01

1977/09/06

1979/06/04

1967/10/20

1981/06/01

1979/01/03

1958/01/04

1962/06/09

1978/04/09

1975/03/01

1973/03/19

1959/06/01

1973/10/04

1970/03/31

1976/11/22

1955/09/18

1973/04/10

1976/12/30

1978/02/24

1964/02/11

1980/05/09

1955/07/01

سنة/شهر/تاريخ التولد يوم

1983/10/26

1982/08/17

15/12/1975

11/4/1961

1949/03/06

1951/01/22

كلية التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم/ جامعة بغداد 



  

1982/11/18

1973/03/03

1969/05/31

1980/12/24

12/7/1960

1962/07/01

1981/01/01

1965/08/17

4/5/1982

10/1/1981

1963/04/26

1983/10/18

1980/06/20

11/8/1979

1975/03/03

1944/07/01

1967//11/9

1943/07/01

1946/08/13

1952/06/15

1952/04/01

1951/01/28

1955/03/31

1949/07/24

سنة/شهر/تاريخ التولد يوم

1953/10/18

1957/07/01

1963/12/19

1958/04/30

1957/07/01

1958/04/07

1959/04/18

1959/01/18

كلية التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم/ جامعة بغداد 



  

1945/07/01

1952/01/23

1958/11/10

1961/04/03

1951/06/04

1959/11/06

1963/07/01

1963/11/11

1948/10/04

1956/05/28

1954/12/02

1955/01/14

1956/08/04

1957/07/01

1950/07/01

1963/02/28

1967/01/03

1966/12/04

1966/07/01

1952/05/28

1961/02/14

1970/07/01

سنة/شهر/تاريخ التولد يوم

1953/07/01

1949/10/02

1964/12/17

1971/07/01

1963/01/17

1964/10/29

1970/12/10

1974/02/01

1970/12/20

1971/10/20

كلية التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم/ جامعة بغداد 



  

1972/08/04

1971/04/22

1972/03/24

1969/05/27

1973/03/24

1971/04/19

1971/07/01

1969/07/01

1972/02/09

1972/06/23

1971/03/23

1960/07/01

1972/11/14

1973/04/09

1971/09/21

1951/04/03

1967/04/03

1968/07/01

1973/09/26

1944/08/09

سنة/شهر/تاريخ التولد يوم

1973/02/11

1969/10/19

1962/07/01

1963/07/01

1966/04/03

1975/07/01

1962/08/18

1976/12/20

1975/03/04

1975/03/01

1952/07/01

1977/07/27

كلية التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم/ جامعة بغداد 



  

1951/06/03

1970/07/26

1971/10/24

1974/07/01

1969/12/16

1948/07/01

1956/07/01

1971/08/25

1973/09/18

1967/09/20

1945/08/16

1957/07/01

1973/07/10

1962/01/02

1968/01/01

1977/09/10

1979/07/09

1980/04/09



  

سنة/شهر/تاريخ التولد يوم

1979/05/14

1954/07/20

1966/01/05

1968/06/28

1973/07/01

1965/07/01

1953/07/01

1979/08/02

1976/12/19

1952/07/01

1971/10/21

1969/10/16

1978/02/01

1979/07/15

1969/07/13

1968/03/27

1974/12/06

1953/04/19

1979/11/20

1969/05/25

1981/06/12

1979/04/27

1978/09/12

1961/11/15

1970/01/23

1958/02/09

1982/03/31

1981/09/05

1968/10/30

1974/05/11

كلية التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم/ جامعة بغداد 



  

سنة/شهر/تاريخ التولد يوم

1982/08/02

1978/04/11

1971/03/28

1982/04/06

1983/01/16

1982/06/25

1983/11/15

1983/06/21

1949/07/01

1/7/1945

1961/10/01

1954/11/05

1980/10/14

1955/07/01

1977/04/24

1983/06/10

1957/11/20

1980/01/25

1955/07/01

1983/03/16

1965/01/05

1946/03/29

1983/09/15

1970/01/01

22/12/1978

1980/02/05

1979/05/25

1983/10/22

1964/09/29

1975/01/28

كلية التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم/ جامعة بغداد 

كلية التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم/ جامعة بغداد 



  

سنة/شهر/تاريخ التولد يوم

1947/07/01

1977/09/30

1/1/1980

1982/08/19

19\10\1975

1978/04/13

1967/01/01

1945/04/07

1948/07/01

1948/04/01

1950/01/21

1952/11/11

1956/09/10

1961/08/26

1956/07/01

1955/07/01

1950/07/01

1952/07/01

1961/04/05

1961/05/09

1953/07/01

1968/07/04

1962/04/29

1964/10/02

1957/10/17

1961/10/23

1971/03/01

1966/08/20

1954/12/25

1970/09/08

سنة/شهر/تاريخ التولد يوم

كلية التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم/ جامعة بغداد 



  

1951/05/08

1952/06/01

1962/07/21

1946/12/02

1969/07/06

1967/07/09

1968/07/01

1964/07/01

1964/07/01

1959/04/17

1950/07/01

1970/05/10

1974/08/03

1974/10/23

1973/04/06

1963/09/09

1969/03/23

1976/12/12

1966/08/01

1972/12/27

1955/07/01

1969/09/05

1971/05/07

1966/05/05

1973/04/27

1966/07/01

1974/01/01

1970/12/10

1974/05/21

1954/06/08

سنة/شهر/تاريخ التولد يوم

1971/06/26

1972/01/07

كلية التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم/ جامعة بغداد 



  

1973/09/26

1973/12/25

1973/07/01

1975/01/03

1972/11/16

1973/05/19

1959/09/19

1973/02/07

1980/05/12

1973/07/24

1975/06/17

1953/11/25

1974/01/30

1978/06/14

1970/04/10

1971/10/24

1959/12/08

1969/03/22

1968/12/25

1974/08/03

1967/02/13

1978/05/24

1975/10/08

1975/06/13

1974/05/30

1971/03/13

1973/08/16

1966/07/01

سنة/شهر/تاريخ التولد يوم

1968/06/25

1969/07/01

1972/11/27

1982/06/11

كلية التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم/ جامعة بغداد 



  

1977/07/09

1971/09/09

1971/10/25

1972/12/12

5\8\1977

1975/08/28

1984/05/26

1962/06/04

1978/04/08

1983/12/23

1979/03/16

1984/01/08

1980/10/19

1981/01/05

1983/10/27

3\8\1974

1975/05/26

1984/12/13

16/10/1979

1978/10/10

1980/12/16

1952/01/23

1966/08/14

1951/02/12

1970/01/10

1948/12/27

سنة/شهر/تاريخ التولد يوم

1965/04/23

1955/08/25

1956/07/01

1970/02/27

1970/10/13

1972/07/27

كلية التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم/ جامعة بغداد 



  

1972/09/27

1976/05/03

1974/01/15

1954/01/20

1973/07/04

1975/07/01

1972/09/05

1976/07/24

1969/10/01

1978/12/26

1977/02/19

1976/01/03

1977/10/08

1976/12/02

1976/11/21

1978/09/26

1975/11/12

1971/08/24

1978/02/15

1975/12/14

1961/06/13

1976/09/22

1972/01/01

1974/01/24

سنة/شهر/تاريخ التولد يوم

1976/12/27

1975/01/20

1979/03/21

1981/09/05

1974/11/29

1982/01/25

1982/07/22

1957/07/06

كلية التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم/ جامعة بغداد 



  

1976/10/02

1972/08/05

1952/07/01

1975/08/16

1959/07/01

1973/09/19

1981/10/13

1962/06/19

1975/10/22

1971/01/16

1978/03/07

1983/11/17

1968/12/23

1964/02/08

1983/04/08

1979/01/12

1980/07/25

1948/05/12

7/1/1986

1951/07/01

16/1/1982

24/8/1982

سنة/شهر/تاريخ التولد يوم

1947/07/01

5/4/1977

19/1/1981

18/11/1981

1975/04/21

3/10/1971

1945/07/01

25/7/1959

1947/07/01

1962/03/31

كلية التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم/ جامعة بغداد 



  

1965/12/02

1959/02/03

1958/07/08

1960/11/14

1957/06/01

1962/07/17

1944/05/08

1963/06/23

1957/07/01

1975/05/20

1955/02/24

1960/01/04

1966/04/25

1967/06/06

1960/03/03

1974/05/28

1960/01/15

1976/11/06

1975/05/21

1964/07/01

سنة/شهر/تاريخ التولد يوم

1965/11/06

1953/07/03

1969/07/01

1961/05/13

1974/08/14

1974/03/01

1976/03/10

1964/07/05

1973/12/09

1966/07/01

1980/06/25

1957/07/01

كلية التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم/ جامعة بغداد 



  

1978/05/04

1960/07/01

1973/09/10

1957/07/01

1978/01/10

1979/10/13

1969/07/08

1\7\1949

1973/06/10

1976/11/03

1970/10/03

1972/03/31

1969/05/30

1964/09/05

2/5/1970

12/7/1967

1972/05/24



  

سنة/شهر/تاريخ التولد يوم

1971/01/27

1976/06/24

1980/12/19

1962/11/26

1978/05/03

21/2/1977

1952/07/01

1940/08/09

1940/07/01

كلية التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم/ جامعة بغداد 


