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 الفيزياء 14/01/2019 أستاذ  دكتوراه ماجد محمد جاسم حمزة الكصوان 1

 الفيزياء 15/07/2018 مدرس دكتوراه اباذر رحمان احمد جابر المالكي 2

 الفيزياء 21/05/2018 مدرس دكتوراه ىيفاء رحيم عبد الكريم عباس الراضي 3
 الرياضيات 18/03/2018 مدرس مساعد ماجستير حسن عمي حمادي عمي 4
 عموم الحياة  18/1/2017 استاذ مساعد دكتوراه ماجدة صباح عبدالسيد عبيد العنزي 5
 الكيمياء 17/12/2017 مدرس ماجستير عمر ناجي عمي عبود ال حمزه 6
 عموم الحياة  12/12/2017 مدرس دكتوراه أنعام ميدي غضبان حسن الطائي 7
 الكيمياء 08/12/2017 مدرس ماجستير ىنادي ميدي جار اهلل حامي 8
 الرياضيات 06/12/2017 مدرس ماجستير ىنادي عبد اهلل عبد الستار أيوب 9

 الرياضيات 25/10/2017 استاذ مساعد ماجستير نوري ياسر عبدالحسن فرج المياح 10
 عموم الحياة 08/10/2017 مدرس دكتوراه محمد شاكر صالح ميدي مراد 11

 عموم الحاسوب 18/09/2017 استاذ مساعد ماجستير نادرة جميل عمي منشد السعد 12
 عموم الحاسوب 14/09/2017 مدرس دكتوراه مصطفى صالح خميفة خدادة القنطرجي 13

 الرياضيات 18/08/2017 استاذ دكتوراه عبد الواحد محمود محمد احمد مكي 14
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 الفيزياء 16/07/2017 مدرس دكتوراه ىشام يوسف عبد الرضا عيسى الميدي 17
 الكيمياء 6/6/2017 مساعدمدرس  ماجستير عبد الجميل محمد عبد الجميل محمد الخميل 18

 الكيمياء 6/6/2017 مدرس مساعد ماجستير ميثم نجم عبود محمد الشميان 19

 الفيزياء 11/05/2017 استاذ  دكتوراه رياض جاسب ابو الييل وادي  الحاج وادي 20
 الكيمياء 06/03/2017 استاذ مساعد دكتوراه ضياء عبد المحسن حسن عزيز ال موزان 21
 الكيمياء 05/03/2017 أستاذ مساعد ماجستير حسنين عبدالصمد عبدالمجيد عبداهلل الشاروح 22
 عموم الحياة  02/03/2017 استاذ مساعد دكتوراه مرتضى حسين فياض جبر الجبير 23

 الكيمياء 20/02/2017 مدرس ماجستير االء عمي حسين تقي المالكي 24
 الرياضيات 19/01/2017 مدرس مساعد ماجستير نور عباس كاظم محمد السممان 25
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 عموم الحاسوب 19/12/2016 مدرس مساعد ماجستير عبد اهلل جاسم ياسين محمد الدرويش 31

 عموم الحاسوب 12/12/2016 مساعدمدرس  ماجستير زينب جميل عبدالجميل شنان 32
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 الكيمياء 09/11/2015 مدرس  دكتوراه حنان مرتضى عمي كريم 61
 عموم الحاسوب 18/10/2015 مدرس  ماجستير رنا جاسم محمد أحمد االحمد 62
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 الكيمياء 01/09/2015 مدرس مساعد ماجستير محمد خمف محمد سممان العامري 66
 عموم الحياة  01/09/2015 مدرس مساعد ماجستير منيره عبد اهلل ابراىيم الجمعان 67
 عموم الحياة 01/09/2015 مدرس مساعد ماجستير وئام مناضل حسين غموم االمطوري 68

 عموم الحياة  12/07/2015 مدرس دكتوراه فمة عبدالستار عبد احمد الرياحي 69
 الرياضيات 18/06/2015 مدرس دكتوراه مضر عباس مجيد حسان الحساني 70
 الكيمياء 01/06/2015 مساعد استاذ ماجستير صادق محمد حسن اسماعيل الجمعان 71
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 عموم الحياة  05/05/2015 استاذ مساعد دكتوراه عباس عبد الكريم عباس شرجي الرمضان 73
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 الكيمياء 25/03/2015 استاذ  دكتوراه داود سالم عبد نجم الشكبان 75
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 الفيزياء 02/03/2015 مدرس دكتوراه سندس جمعة فاخر محيي فاخر 78
 الرياضيات 01/03/2015 مدرس ماجستير شيماء عبد الحسين كاظم كشيش الشناوة 79
 الكيمياء 19/02/2015 استاذ مساعد دكتوراه رافد حميدان عبد العباس محمد االسدي 80
 عموم الحياة  20/01/2015 مدرس  ماجستير سندس جعفر رزاق راضي العبودي 81

 الفيزياء 13/01/2015 مدرس  دكتوراه عامر حسين عمي حسن التميمي 82
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 عموم الحياة  04/01/2015 أستاذ دكتوراه فائزة عبد الوىاب احمد ناصر الطو 84
 الكيمياء 09/12/2014 أستاذ  دكتوراه عدنان سمطان عبد النبي سعيدالسمطان 85

 الكيمياء 07/12/2014 استاذ مساعد دكتوراة زينب طو ياسين عبد الخضر العبداهلل 86

 الفيزياء 01/12/2014 مدرس مساعد ماجستير شيماء ىاشم جاسم محمد العمي 87

 الرياضيات 22/11/2014 مدرس  ماجستير أحمد كاظم شنان ىاشم الجابري 88
 الكيمياء 08/11/2014 استاذ دكتوراه الدين رياض الديننزار لطيف شياب  89
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 عموم الحياة  25/10/2014 استاذ دكتوراه غيداء جاسم عبد النبي ثاجب الغزواي 90
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 عموم الحاسوب 01/10/2014 استاذ دكتوراه حامد عمي عبد الشاوي االسدي 92
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 عموم الحياة  27/10/2010 مدرس ماجستير لؤي حسين عمي سممان الكنعان 162
 الرياضيات 04/10/2010 أستاذ مساعد دكتوراه حميدة عودة مزبان محمد عمي الحميدي 163
 الفيزياء 01/10/2010 مدرس ماجستير امجد فوزي عبد القادر أحمد العبد اهلل 164
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 عموم الحياة  27/09/2010 مدرس مساعد ماجستير عفاف فاضل حسين محمد صالح الربيعي 165
 عموم الحياة  09/03/2010 مدرس ماجستير منال اسماعيل خميل أبراىيم الشتيوي 166
 عموم الحياة  07/03/2010 مدرس دكتوراه سممى سعيد عباس أحمد الديراوي 167
 عموم الحياة  22/12/2016 استاذ مساعد دكتوراه ىبة ثاقب يسر صيوان الصيوان 168
 الكيمياء 28/12/2009 مدرس مساعد ماجستير اساورسالم طعمو نعمو سويمم 169
 عموم الحاسوب 25/11/2009 مدرس دكتوراه حسام عاكف عبد الممك أمين األمين 170
 عموم الحياة  11/11/2009 مدرس دكتوراه سعد محمد صالح عبد الصمد محمد صالح المحمد صالح 171

 الفيزياء 05/11/2009 أستاذ  دكتوراه ثائر منشد سممان فرج الفرج 172
 الرياضيات 17/09/2009 مدرس ماجستير ابو فراس محمد جواد حسن ىاشم الموسوي 173

 عموم الحياة  03/07/2009 أستاذ مساعد دكتوراه عقيل جميل منصور راضي العطيوي 174
 الفيزياء 08/06/2009 أستاذ دكتوراه فالح حسين خضير أحمد الخضير 175
 عموم الحاسوب 20/05/2009 مدرس دكتوراه صالح فميح صالح حطاب الدراجي 176
 الفيزياء 21/01/2009 أستاذ مساعد دكتوراه سناء كاظم خمف عطية المدحجي 177
 عموم الحياة  10/11/2008 مدرس دكتوراه غزوان طالب نوري نادر الجابر 178
 الفيزياء 29/10/2008 مدرس دكتوراه فاضل عباس طعمة ديوان الياشم 179
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 الفيزياء 13/10/2008 أستاذ مساعد دكتوراه حيدر قاسم فاضل صبيود العيداني 180
 الفيزياء 08/10/2008 أستاذ مساعد ماجستير فرات احمد ميدي أحمد السيمري 181
 عموم  الحاسوب 15/07/2008 مدرس دكتوراه خولة حسين عمي عبود ال حمزة 182

 الرياضيات 23/06/2008 مدرس دكتوراه ىيثم عبد السادة رخيص يوسف الحجاج 183
 الكيمياء 30/04/2008 مدرس دكتوراه لمى طاىر طعمو جابر البعاج 184
 الرياضيات 17/04/2008 مدرس مساعد ماجستير منى عودة مزبان محمد عمي الحميدي 185
 الفيزياء 16/03/2008 مدرس مساعد ماجستير امجد جاسم محمد حبيب الشاوي 186

 الكيمياء 04/06/2007 مدرس دكتوراه حيدر باقر عبد اهلل باقر السعد 187
 الفيزياء 30/04/2007 مدرس دكتوراه عبداألمير حسين عمي الحيويعبد اهلل  188
 عموم الحياة  08/11/2006 مدرس مساعد ماجستير ميسون حسين زين حسوني الثعمبي 189

 الفيزياء 06/11/2006 أستاذ مساعد ماجستير غفران محمد باقر  شبيب عمي الجبارة 190
 الرياضيات 01/10/2006 أستاذ  دكتوراه المويلعبد الحسين صبر عبد الحسين حميدي  191

 عموم الحياة  17/04/2006 مدرس مساعد ماجستير اليام ياسر جعفر سمطان السوداني 192
 الرياضيات 07/12/2005 أستاذ مساعد ماجستير أميرة جابر محيسن مشكور عبيدي 193
 الرياضيات 12/10/2005 مدرس مساعد ماجستير عمي حسين رسن عمي الصبيحاوي 194
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 الرياضيات 11/10/2005 مدرس مساعد ماجستير جاسم محمد عمي موسى العيساوي 195
 الرياضيات 13/06/2005 مدرس مساعد ماجستير أنسام احمد عبد الرحمن ناصر السبتي 196
 الرياضيات 04/01/2005 أستاذ مساعد دكتوراه عمي جاسم محمد صالح األسدي 197
 الفيزياء 29/05/2004 أستاذ دكتوراه إبراىيم عجيل حمود الحامديخالد  198

 عموم الحياة  14/01/2004 أستاذ دكتوراه صبيح ىميل جايد كشيش المياح 199

 الفيزياء 04/08/2003 أستاذ دكتوراه جنان مجيد عبد السادة عبداهلل المخ 200
 عموم الحياة  09/12/2002 أستاذ دكتوراه باسم ىاشم عبد اهلل حسين 201
 الفيزياء 20/03/2002 مدرس مساعد ماجستير إسراء محمد عمي عقيل السعيدي 202
 الفيزياء 07/10/2001 أستاذ دكتوراه عماد الدين حسين عمي مري السعيدي 203
 الرياضيات 29/07/2001 أستاذ مساعد دكتوراه يحيى ىاشم سميم جبار الجبار 204

 الفيزياء 29/05/2001 مدرس دكتوراه الياسينإسراء قدوري طو ياسين  205
 الفيزياء 25/06/2000 أستاذ دكتوراة عادل حسن عواد جابر بني حجيم 206
 الفيزياء 15/06/2000 أستاذ دكتوراه جاسب عبد الحسين مشاري محسن المياحي 207

 عموم الحياة  13/05/1998 أستاذ مساعد دكتوراه ميثم ايوب عبدالقادر أبراىيم الحمداني 208
 عموم الحياة  05/04/1997 أستاذ دكتوراه عبد الحسين حبش عواد شياب العامري 209
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 الكيمياء 11/09/1996 أستاذ مساعد دكتوراه ثريا منصور إبراىيم حسن 210

 عموم الحياة  02/01/1996 أستاذ دكتوراه توفيق محمد محسن عمي الكنعاني 211

 عموم الحياة  02/01/1996 أستاذ دكتوراه المالكي سامي جبر كاظم مرييج 212

 عموم الحياة  05/01/1995 مدرس  ماجستير مكارم عبد الرزاق جاسم محمد العبدال 213
 الرياضيات 03/10/1984 مدرس دكتوراه شاكر عبدالرحمن عبداهلل يوسف اليوسف 214

 


