
اللقب

العلمً

برامجٌاتعلوم حاسباتاستاذ مساعددكتوراهالحاسباتفراس محمد اسود علً الطائ1ً

تقانة معلوماتعلم الحاسباتمدرسماجستٌرالحاسباتهدٌل طارق ابراهٌم محمد السعدي2

علوم حاسباتعلوم حاسباتمدرسماجستٌرالحاسباتانتصار ٌاسٌن خضٌر حسن الخزرج3ً

علوم حاسباتعلوم حاسباتمدرسماجستٌرالحاسباتحامد  صادق مهدي سعود السلطان4ً

تقنٌة المعلوماتعلوم حاسباتمدرس مساعدماجستٌرالحاسباتٌاسر علً مطنً علً  العنبك5ً

علوم حاسباتعلوم حاسباتمدرسماجستٌرالحاسباتاحسان سلمان جاسم محمد الجبوري6

علوم حاسباتعلوم حاسباتمدرس مساعدماجستٌرالحاسباتعقٌل ثامر جواد كاظم العامري7

نظم معلوماتعلوم حاسباتمدرس مساعدماجستٌرالحاسباتشٌماء طه أحمد ٌوسف الكروي 8

نظم ومعلوماتٌة علوم الحاسباتمدرس دكتوراةالحاسباتحٌدر عبد الباقً عباس محمد 9

علوم حاسباتعلوم حاسباتمدرس مساعدماجستٌرالحاسباتبان جواد كاظم حسن العزاوي10

طرائق تدرٌس التربٌة الفنٌةطرائق تدرٌس التربٌة الفنٌةمدرسماجستٌرالحاسباتنورس حٌدر محمود ناجً االعنزي11

علوم حاسبات علوم حاسبات مدرس مساعدماجستٌرالحاسباتجاسب حسن  عبودي سلطان الدراج12ً

هندسة وعلوم الحاسباتهندسة وعلوم الحاسباتمدرس مساعد ماجستٌرالحاسباتزٌنب قحطان محمد عباس التمٌم13ً

 طرائق تدرٌس الكٌمٌاءفلسفة فً طرائق تدرٌس الكٌمٌاءاستاذ مساعد دكتوراهالعلوممنذر مبدر عبد الكرٌم موسى العباس14ً

الفٌزٌاء- طرائق تدرٌس العلوم فلسفة فً التربٌةاستاذدكتوراهالعلومعلً مطنً علً حسون العنبك15ً

فٌزٌاء تطبٌقٌةعلوم فٌزٌاءمدرسماجستٌرالعلومٌاسر اسماعٌل حمٌد اسماعٌل الركاب16ً

فلسفة التربٌةفلسفة التربٌةمدرسدكتوراهالعلوماسراء عاكف علً ابراهٌم العبٌدي17

طرائق تدرٌس الفٌزٌاءفلسفة فً  طرائق تدرٌس الفٌزٌاءمدرسدكتوراهالعلومتوفٌق قدوري محمد ٌونس الزبٌدي18

فٌزٌاء ذرٌةعلوم الفٌزٌاءمدرسدكتوراهالعلوموصفً محمد كاظم محمد التمٌم19ً

فٌزٌاء تجرٌبٌةعلوم فٌزٌاءاستاذ مساعددكتوراةالعلومفلاير كاظم داود سالم الشمري20

فٌزٌاء الحالة الصلبةعلوم فٌزٌاءمدرسدكتوراه العلومزهٌر حسٌن جواد كاظم الغراوي21

نباتعلوم حٌاةمدرسماجستٌرالعلومضٌاء عبد الستار شكر محمود العبٌدي22

فٌزٌاء الحالة الصلبةفٌزٌاءمدرس مساعدماجستٌرالعلوملٌنا بهنام ٌاقو حنا أبلحد23

طرائق تدرٌس الفٌزٌاءفلسفة فً التربٌة وعلم النفساستاذ مساعددكتوراهالعلومازهار برهان اسماعٌل خلٌل العزاوي24

فسلجة النباتفلسفة فً علوم الحٌاةاستاذ مساعددكتوراهالعلومسعٌد حمٌد محمد عبدال العزاوي25
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احٌاء مجهرٌةعلوم حٌاةمدرسدكتوراةالعلومتمارا عامر طه كاظم الزبٌدي26

االحٌاء المجهرٌةفلسفة فً االحٌاء المجهرٌةمدرسدكتوراهالعلومماجدة محمود حسن عارف الكرخ27ً

نباتعلم االحٌاء المجهرٌةمدرس مساعدماجستٌرالعلومعمار عدنان طعمة علً التمٌم28ً

ماٌكروباٌولوجًعلوم حٌاةمدرس مساعدماجستٌر العلوممعتز ٌاسٌن حسٌن علٌوي الدلٌم29ً

كٌمٌاء تحلٌلٌةعلوم فً الكٌمٌاءمدرسماجستٌرالعلوممثنى سعٌد علً كرٌم الحامدي30

اصول تربٌةاصول تربٌةمدرس مساعدماجستٌرالعلومنجاة حمدي عبدهللا حمد الجبوري31

طرائق تدرٌس العلوم الكٌمٌاءتربٌةاستاذ مساعدماجستٌر العلوم هٌام غائب حسٌن عبد هللا الخٌالنً 32

احٌاء مجهرٌةفلسفة فً علوم الحٌاةمدرس دكتوراهالعلومسندس عادل ناجً علً العزاوي33

احٌاء مجهرٌةعلوم حٌاةمدرسماجستٌرالعلوماوس زامل عبد الكرٌم موسى العباس34ً

نباتعلوم الحٌاةمدرس مساعدماجستٌرالعلومخمائل علً كرٌم طارش عبدهللا المالك35ً

فٌزٌاء الحالة الصلبةفٌزٌاء الحالة الصلبةمدرس مساعدماجستٌرالعلومنوار ثامر محمد حمد الحمدان36ً

علم النسٌج واالجنة\ علم الحٌوان علوم الحٌاةمدرس مساعدماجستٌرالعلومخلود عدنان عبدهللا عٌثة اللهٌب37ً

علم الحٌوانعلوم حٌاةمدرس مساعدماجستٌرالعلومسارة سعد عبدهللا حسن الزبٌدي38

طحالب- علم النبات علوم الحٌاةمدرس مساعدماجستٌرالعلومانتصار كرٌم عبد الحسن39

علم الحٌوانعلوم حٌاةمدرس مساعدماجستٌرالعلومكاظم عادل هادي كاظم الموسوي40

اللغةلغة انكلٌزٌةمدرسماجستٌراللغة االنكلٌزٌةنغم جعفر مجٌد جاسم الربٌع41ً

طرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌةطرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌةمدرسماجستٌراللغة االنكلٌزٌةعمر نصرهللا خلف كاظم المعموري42

طرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌةطرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌةاستاذ مساعدماجستٌراللغة االنكلٌزٌةنزار حسٌن ولً جاسم الساعدي43

ادب انكلٌزياللغة االنكلٌزٌةمدرسماجستٌراللغة االنكلٌزٌةهٌفاء عبد الخالق احمد  العبٌدي44

ادب انكلٌزيلغة انكلٌزٌةمدرسدكتوراه اللغة االنكلٌزٌةمحمد ناجً حسٌن محمد الزبٌدي45

اللغةلغة انكلٌزٌةمدرس ماجستٌراللغة االنكلٌزٌةمٌساء رضا جواد كاظم التمٌم46ً

علم اللغة التطبٌقً اللغة االنكلٌزٌةاستاذ مساعددكتوراهاللغة االنكلٌزٌةسراب قادر مغٌر عباس47

طرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌةطرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌةمدرسماجستٌراللغة االنكلٌزٌةدالٌا حسٌن ٌحٌى نصٌف الربٌع48ً

 اللغة اداب فً اللغةمدرسماجستٌراللغة االنكلٌزٌةاسوان جالل عباس  عبد الجبوري49

لغةلغة انكلٌزٌةمدرسماجستٌراللغة االنكلٌزٌةباسمة عبد الجبار كاظم علً الربٌع50ً

لغةاداب لغة انكلٌزٌةمدرسماجستٌراللغة االنكلٌزٌةانعام اسماعٌل طاهر عزٌز الشٌبان51ً

االدباللغة االنكلٌزٌةمدرس مساعدماجستٌراللغة االنكلٌزٌةمٌثم علً خلٌفة ابراهٌم التمٌم52ً

طرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة وطرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌةاستاذدكتوراهاللغة االنكلٌزٌةسامً عبد العزٌز محمد عباس المعموري53

طرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌةطرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌةمدرس مساعد ماجستٌر اللغة االنكلٌزٌةسامٌة محمد رزوقً عبٌد االعجم54

اللغةأداب فً اللغة االنكلٌزٌةمدرس مساعدماجستٌراللغة االنكلٌزٌةسٌف حاتم عبد الحكٌم علً الخزرج55ً

طرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌةطرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌةمدرس مساعدماجستٌراللغة االنكلٌزٌةٌاسر صالح مهدي محمد العزاوي56

اللغة االنكلٌزٌةاللغة االنكلٌزٌةمدرسدكتوراهاللغة االنكلٌزٌةسندس طالب حسن وهٌب النعٌم57ً

 اللسانٌات والترجمةفلسفة فً اللسانٌات والترجمةاستاذدكتوراةاللغة االنكلٌزٌةامثل محمد عباس حسٌن الجمٌل58ً



طرائق تدرٌس التربٌة الفنٌةالتربٌة الفنٌةمدرسماجستٌراللغة االنكلٌزٌةهبة مظهر عبد حسن المفرج59ً

طرائق تدرٌس التربٌة الفنٌةطرائق تدرٌس التربٌة الفنٌةمدرس مساعدماجستٌراللغة االنكلٌزٌةاحمد عدنان علً غدٌر الخفاجً 60

لغة انكلٌزٌةلغة انكلٌزٌةمدرس مساعدماجستٌراللغة االنكلٌزٌةحازم محمد علً خلف مطلك التمٌم61ً

مناهج وطرق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌةمناهج وطرق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌةمدرس مساعدماجستٌراللغة االنكلٌزٌةابتهال احمد صالل عبود العزاوي62

طرائق تدرٌس الكٌمٌاءفلسفة فً طرائق تدرٌس الكٌمٌاءاستاذ مساعد دكتوراهالرٌاضٌاتفالح عبد الحسن عوٌد ٌوسف الطائ63ً

رٌاضٌات تطبٌقٌةعلوم رٌاضٌاتمدرسدكتوراهالرٌاضٌاتحمٌد كاظم داود ناصر الزهٌري64

 رٌاضٌات بحتهعلوم رٌاضٌات بحتهمدرسدكتوراهالرٌاضٌاتشاكر محمود سلمان جلٌل العزاوي65

رٌاضٌات تطبٌقٌةعلوم فً الرٌاضٌاتاستاذ مساعد ماجستٌرالرٌاضٌاتمحمد علً مراد هزاع النداوي66

طرائق تدرٌس الرٌاضٌاتفلسفة فً التربٌة وعلم النفسأستاذ مساعددكتوراهالرٌاضٌات اٌمان كاظم احمد كرٌم الربٌع67ً

رٌاضٌات علوم فً الرٌاضٌاتمدرس مساعدماجستٌررٌاضٌاتاسراء عامر فلٌح علً الحمدان68ً

فلسفة فً مناهج وطرائق التدرٌس العامةفلسفة فً مناهج وطرائق التدرٌساستاذ مساعددكتوراهرٌاضٌاتاحمد داود سلمان علً  العامري69

رٌاضٌات صرفةعلوم فً رٌاضٌات صرفةمدرس مساعدماجستٌررٌاضٌاتانفال حسن ذٌاب ناجً االعنزي70

طرائق تدرٌس الرٌاضٌاتطرائق تدرٌس الرٌاضٌاتمدرس مساعدماجستٌررٌاضٌاتسارة ناطق عدنان خلٌل العزي71

اصول تربٌةاصول تربٌةمدرسماجستٌررٌاضٌاتسناء حسٌن خلف هالل الزركوش72ً

الحدٌثفلسفة فً التارٌخ أستاذدكتوراهالتارٌخقحطان حمٌد كاظم حسن العنبك73ً

التارٌخ االسالمًفلسفة فً التارٌخ االسالمًاستاذ مساعددكتوراهالتارٌخأزهار غازي مطر جبر البهادل74ً

طرائق تدرٌس التارٌخطرائق تدرٌس التارٌخمدرسدكتوراهالتارٌخفراس نبٌل محمود شاكر السعدي75

تارٌخ حدٌثفلسفة فً التارٌخاستاذ مساعددكتوراهالتارٌخأٌاد تركان ابراهٌم ٌوسف الدلٌم76ً

التارٌخ الحدٌثفلسفة فً التارٌخ الحدٌثاستاذ مساعددكتوراهالتارٌخصباح نوري هادي صالح العبٌدي77

فلسفة فً التارٌخ الحدٌث فلسفة فً التارٌخ الحدٌث مدرسدكتوراهالتارٌخسوسن عادل ناجً علً  العزاوي78

فلسفة فً التارٌخ الحدٌث فلسفة فً التارٌخ الحدٌث استاذ مساعددكتوراهالتارٌخحنان طالل جاسم نصٌف الربٌع79ً

طرائق تدرٌس االتارٌخفلسفة فً التربٌة وعلم النفساستاذ مساعددكتوراهالتارٌخسمٌرة محمود حسٌن علً  النداوي80

فلسفة التربٌةفلسفة التربٌةأستاذ مساعددكتوراه التارٌخاشراق عٌسى عبد اسماعٌل 81

تارٌخ اسالمًتارٌخاستاذ مساعدماجستٌرالتارٌخثرٌا محمود عبد الحسن احمد الخزعل82ً

تارٌخ اسالمًتارٌخ اسالمًمدرسماجستٌرالتارٌخسماح نوري فاضل عباس المجمع83ً

التارٌخ االسالمًفلسفة فً التارٌخاستاذدكتوراهالتارٌخمحمود فٌاض حمادي حسن الزوبع84ً

تارٌخ الوطن العربً الحدٌث والمعاصرتارٌخ الوطن العربً الحدٌث والمعاصررئٌس مترجمٌن اقدمدكتوراهالتارٌخمحمد وضاح صفاء الدٌن85

التارٌخ االسالمًالتارٌخ االسالمًمدرس مساعد ماجستٌرالتارٌخوئام عاصم اسماعٌل كنعان العباس86ً

التارٌخ االسالمًفلسفة فً التارٌخمدرسدكتوراهالتارٌخ خالد تركً علٌوي فرٌح النداوي 87

التارٌخ اسالمًالتارٌخ اسالمًمدرسماجستٌرالتارٌخعلً ناٌف مجٌد محمد الكرخ88ً

طرائق تدرٌس التارٌخطرائق تدرٌس التارٌخمدرس مساعدماجستٌرالتارٌخسوسن موسى مدحت حسن العبٌدي89

التارٌخ\طرائق تدرٌس العلوم االجتماعٌة التارٌخ\طرائق تدرٌس العلوم االجتماعٌة أستاذ مساعدماجستٌرالتارٌخهناء ابراهٌم محمد السامرائً 90

التارٌخ االسالمًفلسفة فً التارٌخمدرسدكتوراةالتارٌخمروان سالم نوري الصالح91ً



طرائق تدرٌس التارٌخطرائق تدرٌس التارٌخمدرسماجستٌرالتارٌخمحمد عدنان محمد العزاوي92

التارٌخ الحدٌثالتارٌخ الحدٌثمدرسماجستٌرالتارٌخاحمد محمد جاسم جاسم عبد الداٌن93ً

التارٌخ- طرائق تدرٌس االجتماعٌات تربٌةأستاذ مساعدماجستٌرالتارٌخمنى زهٌر حسٌن طه البٌات94ً

جغرافٌة بشرٌةجغرافٌةمدرس مساعدماجستٌرالتارٌخمٌادة فرحان حمٌد صالح العزاوي95

التفسٌرعلوم القراناستاذدكتوراهالتارٌخمحمود عبدالرزاق جاسم محمد العبٌدي96

طرائق تدرٌس التارٌخفلسفة التربٌةأستاذدكتوراهالتارٌخعبد الرزاق عبدهللا زٌدان خلف العنبك97ً

طرائق تدرٌس التارٌخفلسفة فً العلوم النفسٌة والتربوٌةاستاذ دكتوراهالتارٌخسلمى مجٌد حمٌد صناع المجمع98ً

الصحافةاالعالممدرسماجستٌر التارٌخلٌث عبد الستار عٌادة محمد اللهٌب99ً

الجغرافٌة الطبٌعٌةالجغرافٌامدرسدكتوراةالجغرافٌةعمار حسٌن محمد فرج العبٌدي100

فلسفة التربٌةفلسفة التربٌةاستاذدكتوراهالجغرافٌةفاضل حسن جاسم سبع  العنبك101ً

جغرافٌة النقلجغرافٌة بشرٌةمدرسماجستٌرالجغرافٌةعلً طلب جعفر مهدي الشمري102

جغرافٌا بشرٌةجغرافٌامدرس مساعدماجستٌرالجغرافٌةناٌف سعٌد ناٌف اجعاطة الدلٌم103ً

طرائق تدرٌس الجغرافٌافلسفة فً التربٌة وعلم النفسمدرسدكتوراهالجغرافٌةوجدان نعمان رشٌد عبد هللا  المجمع104ً

جغرافٌا بشرٌةجغرافٌامدرسماجستٌرالجغرافٌةحسٌن عبدالمجٌد حمٌد سبع الزهٌري105

جغرافٌا بشرٌةفلسفة فً الجغرافٌامدرسدكتوراةالجغرافٌةعمر عبد الرسول فالح مهدي العزاوي106

جغرافٌا البلدانجغرافٌامدرسدكتوراهالجغرافٌةخلف عمر عبدهللا  خلف الطرازي 107

الجغرافٌا البشرٌةالجغرافٌا البشرٌةمدرس مساعدماجستٌرالجغرافٌةعمر ابراهٌم حسٌن حمد الجبوري108

جغرافٌا طبٌعٌةفلسفة فً الجغرافٌامدرسدكتوراهالجغرافٌةٌعرب محمد حمٌد حمود الهٌب109ً

الجغرافٌا الطبٌعٌةفلسفة فً الجغرافٌامدرس مساعددكتوراهالجغرافٌةسندس محمد علوان مهدي الزبٌدي110

طرائق تدرٌس التربٌة الفنٌةطرائق تدرٌس التربٌة الفنٌةمدرس مساعدماجستٌرالجغرافٌةطارق ابراهٌم خلٌل حسٌن العزاوي111

اصول تربٌةاصول تربٌةمدرس مساعد ماجستٌر الجغرافٌةغفران حسٌن ابراهٌم عمر العبادي112

جغرافٌا بشرٌةجغرافٌا مدرسدكتوراةالجغرافٌةقٌس ٌاسٌن خلف عباس الساعدي 113

جغرافٌة بشرٌةالجغرافٌامدرس مساعدماجستٌرالجغرافٌةقسمة نجم عبدهللا منهل المجمع114ً

علم االجتماع علم االجتماعاستاذ دكتوراهاالرشاد التربويعبد الرزاق جدوع محمد الجبوري 115

علم االجتماععلم االجتماعاستاذ مساعددكتوراهاالرشاد التربويفخري صبري عباس علً العزاوي116

علم النفس التجرٌبً علم النفساستاذدكتوراهاالرشاد التربويمهند محمد عبد الستار جاسم النعٌم117ً

علم اجتماع معرفة اجتماع سٌاسً اداب فً االجتماعاستاذدكتوراهاالرشاد التربوي محمود محمد سلمان داود السعٌدي118

االدارة التربوٌةفلسفة فً التربٌةاستاذدكتوراهاالرشاد التربويعلً ابراهٌم محمد شادي االلوسً 119

فلسفة فً االدارة التربوٌة االدارة التربوٌةاستاذدكتوراهاالرشاد التربويمعن لطٌف كشكول سلمان الربٌع120ً

رٌاض اطفالاداب رٌاض اطفالاستاذ مساعدماجستٌراالرشاد التربويبلقٌس عبد حسٌن خمٌس121

تنشئة اجتماعٌةأداب فً علم االجتماعأستاذ مساعدماجستٌراالرشاد التربوي فاطمة اسماعٌل محمود براك المٌاح122ً

علم النفس الشخصٌةعلم النفس  مدرسدكتوراهاالرشاد التربويخلٌل عبد هللا حسٌن احمد الجوران123ً

علم النفس االجتماعً علم النفساستاذدكتوراهاالرشاد التربويبشرى عناد مبارك عٌسى التمٌم124ً



فلسفة التربٌةفلسفة التربٌةاستاذ مساعددكتوراهاالرشاد التربويموفق اٌوب محسن العبٌدي125

خدمة اجتماعٌةخدمة اجتماعٌةمدرسالماجستٌراالرشاد التربويوفاء صبر نزال صكبان الجبوري126

علم نفس التربوي علوم تربوٌة ونفسٌةاستاذ مساعددكتوراهاالرشاد التربوياخالص علً حسٌن علً الدلٌم127ً

خدمة اجتماعٌةعلم االجتماعمدرسدكتوراةاالرشاد التربويمؤٌد سعد شعٌب محمود العتبً 128

اصول تربٌةاصول تربٌةمدرسماجستٌراالرشاد التربويجبار ثاٌر جبار حمٌد المعموري129

االرشاد النفسً والتوجٌه التربوياالؤرشاد النفسً والتوجٌه التربويمدرس مساعدماجستٌراالرشاد التربويصاحب عبدهللا حمد دواح الزٌدي130

علم االجتماععلم االجتماعمدرسماجستٌر االرشاد التربويدنٌا جلٌل اسماعٌل جمٌل الربٌعً 131

االرشاد النفسً والتوجٌه التربوياالرشاد النفسً والتوجٌه التربويمدرسدكتوراهاالرشاد التربويسلمى حسٌن كامل محمد المندالوي132

االرشاد النفسً والتوجٌه التربوياالرشاد النفسً والتوجٌه التربويمدرس مساعدماجستٌراالرشاد التربويمنتهى صبار عباس مهدي الشمري133

ارشاد تربويفلسفة فً التربٌةاستاذدكتوراهاالرشاد التربويصالح مهدي صالح محمود العبٌدي134

اللغة والنحوفلسفة فً اللغة العربٌةاستاذ مساعددكتوراهاللغة العربٌةعلً عبٌد جاسم داود العبٌدي135

فكر اسالمًفلسفة اصول الدٌناستاذ مساعددكتوراهاللغة العربٌةرٌاض عدنان محمد ذٌاب العبٌدي136

طرائق تدرٌس اللغة العربٌةطرائق تدرٌس اللغة العربٌةمدرسماجستٌر اللغة العربٌة بتول فاضل جواد  هزاع المجمع137ً

مناهج وطرق التدرٌس- اللغة العربٌة مناهج وطرق التدرٌس- اللغة العربٌة استاذدكتوراهاللغة العربٌةعادل عبد الرحمن نصٌف  جاسم العزي138

علوم القران علوم القران استاذدكتوراهاللغة العربٌةعمر رحمن حمٌد حسن االرك139ً

طرائق تدرٌس اللغة العربٌةطرائق تدرٌس اللغة العربٌةمدرسماجستٌراللغة العربٌةسعاد موسى ٌعقوب ٌوسف السلطان140ً

اللغةفلسفة فً اللغة العربٌةاستاذدكتوراهاللغة العربٌةعالء حسٌن علً طه الخالدي141

النحواللغة \ فلسفة فً اللغة العربٌة استاذدكتوراهاللغة العربٌةمازن عبد الرسول سلمان ابراهٌم الزٌدي142

البالغةلغة عربٌةمدرسماجستٌراللغة العربٌةنبراس جالل عباس عبد الجبوري143

اللغةفلسفة فً اللغة العربٌةاستاذدكتوراهاللغة العربٌةقسمة مدحت حسٌن دروٌش القٌس144ً

اللغةاللغة عربٌةاستاذ مساعددكتوراةاللغة العربٌةاحمد خلٌل حبٌب محمد الزنكنه145

اللغة فلسفة  فً اللغة العربٌة أستاذ مساعددكتوراهاللغة العربٌةقاسم محمد اسود عٌطان الحمٌري146

االدب الحدٌثاللغة العربٌةمدرس مساعدماجستٌراللغة العربٌةخولة ابراهٌم احمد جاسم الجعفري147

نحوفلسفة اداب اللغة العربٌةمدرسدكتوراةاللغة العربٌةهناء كاظم حسن حنتوش الحسٌناوي148

اللغة فلسفة اداب اللغة العربٌة أستاذ مساعددكتوراهاللغة العربٌةمحمد قاسم سعٌد حبٌب الخالدي149

ادب حدٌث االدب-  اللغة العربٌة مدرسدكتوراةاللغة العربٌةٌاسمٌن احمد علً محمود  العنبك150ً

نقد قدٌمفلسفة اللغة العربٌةاستاذ مساعددكتوراهاللغة العربٌةثاٌر فالح علً كٌطان الخوالن151ً

ادب حدٌث فلسفة اداب اللغة العربٌةاستاذ مساعددكتوراهاللغة العربٌة انعام منذر وردي عبد الحمٌد االلوس152ً

اللغةفلسفة فً اللغة العربٌةمدرسدكتوراهاللغة العربٌةوجدان برهان عبد الكرٌم حسٌن الدلٌم153ً

طرائق تدرٌس اللغة العربٌةاللغة العربٌةاستاذ مساعددكتوراهاللغة العربٌةمرٌم خالد مهدي كاظم الجناب154ً

طرائق تدرٌس اللغة العربٌةطرائق تدرٌس اللغة العربٌةمدرسماجستٌراللغة العربٌةرائد حمٌد هادي محمود الزهٌري155

طرائق تدرٌس اللغة العربٌةطرائق تدرٌس اللغة العربٌةمدرسماجستٌراللغة العربٌةاٌمن عبد العزٌز كاظم التمٌم156ً

طرائق تدرٌس اللغة العربٌةطرائق تدرٌس اللغة العربٌةاستاذ مساعد ماجستٌراللغة العربٌةمؤٌد سعٌد خلف مشخول الشمري157



طرائق تدرٌس اللغة العربٌةفلسفة فً طرائق تدرٌس اللغة العربٌةاستاذدكتوراهاللغة العربٌةهٌفاء حمٌد حسن جاسم الدراج158ً

طرائق تدرٌس اللغة العربٌة فلسفة فً العلوم التربوٌة والنفسٌةاستاذدكتوراه اللغة العربٌةعبدالحسن عبداالمٌر احمد العبٌدي 159

 طرائق تدرٌس اللغة العربٌة طرائق تدرٌس اللغة العربٌةاستاذدكتوراهاللغة العربٌةاسماء كاظم فندي عبود المسعودي160

االدب الجاهلً اللغة العربٌة مدرس مساعدماجستٌراللغة العربٌةوسام جعفر مهدي حمزة التمٌم161ً

اللغةفلسفة فً اللغة العربٌةاستاذ مساعددكتوراهاللغة العربٌةعلً خلف حسٌن علٌوي العبٌدي162

اللغة والنحواللغة العربٌةمدرس مساعدماجستٌر اللغة العربٌةعدنان احمد رشٌد عباس الخفاجً 163

ادب عباسًأداب اللغة العربٌةمدرسماجستٌراللغة العربٌةمعتصم كرٌم محٌسن علً العبٌدي164

طرائق تدرٌس اللغة العربٌةفلسفة فً طرائق تدرٌس اللغة العربٌةاستاذدكتوراهاللغة العربٌةمحمد عبد الوهاب عبد الجبار محمود الدلٌمً 165

لغة ونحواللغة العربٌةمدرس مساعدماجستٌراللغة العربٌةرابعة حسٌن مهدي صالح الحمدان166ً

اللغة  والنحواللغة العربٌةمدرس مساعدماجستٌراللغة العربٌةنبأ شاهر اسماعٌل خلف الجبوري167

طرائق تدرٌس اللغة العربٌةعلوم تربوٌة ونفسٌةمدرس ماجستٌراللغة العربٌةنادٌة ستار احمد كونة الخزعل168ً

طرائق تدرٌس اللغة العربٌةاللغة العربٌةاستاذ مساعد ماجستٌراللغة العربٌةباسم علً مهدي صالح السامرائ169ً

كرة القدم- تعلم حركً تربٌة رٌاضٌةاستاذ دكتوراهالتربٌة الرٌاضٌةنبٌل محمود شاكر احمد السعدي170

اختبارات وقٌاساتتربٌة رٌاضٌة استاذ مساعد دكتوراهالتربٌة الرٌاضٌةحٌدر شاكر مزهر عبود الكرٌط171ً

الباٌو مٌكانٌكفلسفة فً التربٌة الرٌاضٌةاستاذدكتوراهالتربٌة الرٌاضٌةمها محمد صالح محمد كاظم االنصاري172

تدرٌب رٌاضًتربٌة رٌاضٌةاستاذ مساعددكتوراهالتربٌة الرٌاضٌةخالد خمٌس جابر خمٌس الكرخ173ً

فسلجة تدرٌب الكرة الطائرةتربٌة رٌاضٌةاستاذ مساعددكتوراةالتربٌة الرٌاضٌةامال صبٌح سلمان غٌدان التمٌم174ً

كرة طائرة \ علم النفس الرٌاضً تربٌة رٌاضٌة مدرس دكتوراهالتربٌة الرٌاضٌةحسنٌن ناجً حسٌن محمد البوسلطان175

طرائق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌةطرائق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌةاستاذ مساعدماجستٌرالتربٌة الرٌاضٌةرشوان محمد جعفر محمد الهاشم176ً

طرائق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌةفلسفة فً التربٌة الرٌاضٌةأستاذ مساعددكتوراهالتربٌة الرٌاضٌةبثٌنة عبد الخالق  ابراهٌم  محمد البٌات177ً

تعلم حركً التربٌة الرٌاضٌةأستاذ مساعددكتوراهالتربٌة الرٌاضٌةرنا عبد الستار جاسم محمد النعٌم178ً

جمناستك\تعلم حركً تربٌة رٌاضٌةمدرسماجستٌرالتربٌة الرٌاضٌةالمعتصم باهلل وهٌب مهدي وٌس الزبٌدي179

كرة القدم - تعلم حركً تربٌة رٌاضٌةاستاذدكتوراهالتربٌة الرٌاضٌةفرات جبار سعد هللا العزاوي180

كرة القدم - علم التدرٌب  فلسفة فً التربٌة الرٌاضٌةمدرس دكتوراهالتربٌة الرٌاضٌةوسام جلٌل سبع خماس العبٌدي181

كرة الٌد- تدرٌب رٌاضً تربٌة رٌاضٌةمدرس مساعدماجستٌرالتربٌة الرٌاضٌةنصٌر حمٌد كرٌم سعٌد الخزرج182ً

ادارة وتنظٌمالتربٌة الرٌاضٌةاستاذ مساعددكتوراهالتربٌة الرٌاضٌةشهاب احمد عكاب احمد الحسٌناوي183

تعلم حركًطرائق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌةاستاذ مساعددكتوراهالتربٌة الرٌاضٌةظاهر غناوي محمد داود184

اختباراتتربٌة رٌاضٌةمدرسماجستٌرالتربٌة الرٌاضٌةٌاسر محمود وهٌب سٌد المكدم185ً

كرة ٌد/ اختبارات تربٌة رٌاضٌةمدرس مساعدماجستٌرالتربٌة الرٌاضٌةكمال جاسم محمد عباس التمٌم186ً

أثقال-تدرٌب رٌاضً تربٌة رٌاضٌةمدرس مساعدماجستٌرالتربٌة الرٌاضٌةاٌهاب نافع كامل محمد الدلٌم187ً

ادارة وتنظٌم تربٌة رٌاضٌة مدرسدكتوراةالتربٌة الرٌاضٌةعدي كرٌم رحمان سعٌد العامري188

ادب اندلسًاداب اللغة العربٌةمدرسدكتوراهالتربٌة الرٌاضٌةزٌاد طارق لفتة  فرحان العبٌدي189

ادب روسًادب روسًمدرسدكتوراهالتربٌة الرٌاضٌةعبدالعزٌز ٌاسٌن عباس حلمً التمٌم190ً



رسمفنون تشكٌلٌةمدرسدكتوراهالتربٌة الفنٌةوفاء حسٌن عطا متً الزنكناوي191

طرائق تدرٌس العلومطرائق تدرٌس العلوممدرس مساعدماجستٌرالعلومقحطان عدنان محمود جاسم الجبوري192

طرائق تدرٌس اللغة العربٌةفلسفة اللغة العربٌةاستاذ مساعددكتوراهاللغة العربٌةعبد الحسٌن احمد رشٌد الخفاج193ً

طرائق تدرٌس اللغة العربٌةطرائق تدرٌس اللغة العربٌةمدرس ماجستٌراللغة العربٌةسهام عبد غٌدان مبارك المهداوي194

(مسرحٌة )دراما االدب االنكلٌزيمدرس مساعدماجستٌراللغة االنكلٌزٌةحلٌمة اسماعٌل ردام شٌبان الشمري195

ادب انكلٌزياللغة االنكلٌزٌةمدرس مساعدماجستٌراللغة االنكلٌزٌةنادٌة احمد فرهود محمد التمٌم196ً

تربٌة رٌاضٌةتربٌة رٌاضٌةمدرس مساعدماجستٌرالتربٌة الرٌاضٌةعلً اٌاد حمٌد رشٌد الخزرج197ً

علوم حاسباتعلوم حاسباتمدرس مساعدماجستٌرالحاسباتحوراء فاضل مهدي كاظم المسلماوي198

طرائق تدرٌس اللغة العربٌةطرائق تدرٌس اللغة العربٌةمدرس مساعدماجستٌراللغة العربٌةمصدق خنجر كرٌدي كاظم المعموري199








