
  عليھا لالتدريسيين مع الشھادة الحاص بأسماءقائمة 

 ا!سم  ت

الشھادة 
الحاصل 
 عليھا

 نوع التعيين

 م/ك دائم الدكتوراه علي مظھر عبد الواحد عبد الحسين   ١

 م/ك دائم الدكتوراه المويل عبد الحسين صبر عبد الحسين  ٢

 م/ك دائم الدكتوراه الھاشم الخالق كشكول ھاشم عبد  ٣

 م/ك دائم الدكتوراه السيف عبد الستار جابر علي   ٤

 م/ك دائم الدكتوراه مكي عبد الواحد محمود محمد  ٥

 م/ك دائم الدكتوراه البزوني يحيى ھاشم سليم  ٦

 م/ك دائم الدكتوراه ا!سدي علي جاسم محمد   ٧

 م/ك دائم الماجستير أميرة جابر محيسن  ٨

 م/ك دائم الدكتوراه الحميدي  حميدة عودة مزبان  ٩

 م/ك دائم الماجستير ال محيسن مرتضى جاسم محمد  ١٠

 م/ك دائم الماجستير المياحنوري ياسر عبد الحسن   ١١

 م/ك دائم الدكتوراه جواد محمود جاسم العلي  ١٢

 م/ك دائم الدكتوراه مھند موسى عيسى التميمي    ١٣

 م/ك دائم الدكتوراه ھيثم عبد السادة رخيص الحجاج  ١٤

 م/ك دائم الدكتوراه مضر عباس مجيد الحساني   ١٥

 م/ك دائم الدكتوراه فائزة لفتة حسن منصور القطراني  ١٦

 م/ك دائم الدكتوراه خالد عبد اXله عبد الزھرة العطب  ١٧

 م/ك دائم الدكتوراه أحمد كاظم شنان الجابري  ١٨

 م/ك دائم الدكتوراه أنسام احمد عبد الرحمن السبتي  ١٩

 م/ك دائم الدكتوراه حسين رسن الصبيحاوي علي  ٢٠

 م/ك دائم الدكتوراه جاسم محمد علي العيساوي  ٢١

 م/ك دائم الماجستير أبو فراس محمد جواد حسن الموسوي  ٢٢

 م/ك دائم الماجستير عبد النبي حسين علي الم/  ٢٢

 م/ك دائم الماجستير جاسم محمد جواد عبد الزھرة البدران  ٤٢

 م/ك دائم  الماجستير  مصطفى حسين عيسى النسفة  ٢٥

 م/ك دائم الماجستير عبود صفاء عبد الشھيد عبد الحميد  ٢٦

 م/ك دائم الماجستير شيماء عبد الحسين كاظم الشناوه  ٢٧

 م/ك دائم الماجستير ھنادي عبد هللا  عبدالستار  ٢٨

 م/ك دائم الماجستير صارم حازم ھادي عبد الرضا الجليحاوي  ٢٩

 م/ك دائم الماجستير تھاني عبد المجيد عبد القادرالشعيل  ٣٠

 م/ك دائم  الماجستير  منى عودة مزبان الحميدي  ٣١

 م/ك دائم الماجستير نورعباس كاظم محمد السلمان  ٣٢

 م/ك دائم  الماجستير  علي حسن علي حمادي  ٣٣

 م/ك دائم الماجستير  محمد وليد عبد الرضا  ٣٤

  

  

  أ.د. مظھر عبد الواحد عبد الحسين

 رئيس القسم                                                                       


