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شهادهاللقب العلميتاريخ التعييناسم الموظفت

 التصنيف الوظيفي

 فني أو تدريسي/

أو اداري

1
تدريسيدكتوراهأستاذ07/08/1976إقبال غانم علي.د

2
تدريسيدكتوراهأستاذ11/10/1992محمد فاضل خليفة.د

3
تدريسيدكتوراهأستاذ08/08/1986حكيمة شاكر حسن.د

تدريسيدكتوراه أستاذ27/08/1975ربيعه محسن علي.د4

تدريسيدكتوراهأستاذ01/03/2002نهى عنايه حاجم.د5

6
تدريسيدكتوراهأستاذ مساعد09/08/1986وداد كامل محمد.د

7
تدريسيدكتوراه أستاذ31/08/1980خالدة علوان منصور.د

8
تدريسيدكتوراهأستاذ مساعد14/12/1987سوسن علي محمود.د

9
تدريسيدكتوراه أستاذ01/10/1984زمان عبد الصاحب عبد.د

10
تدريسيدكتوراهأستاذ مساعد14/02/1994هالة سعدي عبد الواحد.د

11
تدريسيدكتوراهأستاذ مساعد01/09/1980حليمة يوسف كاظم.د

12
تدريسيدكتوراهأستاذ مساعد10/04/2005زاهد جاسم محمد.د

عز الدين فخر الدين.د13 تدريسيدكتوراهأستاذ مساعد16/12/1985 

14
تدريسيدكتوراه أستاذ07/08/1986هدى باقر حسن.د

15
تدريسيدكتوراهأستاذ مساعد04/01/1986أركان بهلول ناجي.د

16
تدريسيدكتوراهأستاذ مساعد04/10/2003حسين هادي عطية.د

17
تدريسيدكتوراهأستاذ مساعد25/12/2005خالدة محمد خضر.د

18
تدريسيدكتوراهأستاذ مساعد31/08/1980سعاد جاسم محمد.د

19
تدريسيدكتوراهأستاذ مساعد02/08/2003عائد صباح حسين.د

20
تدريسيدكتوراهأستاذ مساعد01/07/1978صباح عباس احمد.د

تدريسيدكتوراهأستاذ مساعد14/10/1984عفيفة رضا عزيز. د21

22
تدريسيدكتوراهأستاذ مساعد21/09/1996ختام مطشرحطاب.د

23
تدريسيدكتوراهأستاذ مساعد05/10/1996وسام جبار قاسم.د

24
تدريسيدكتوراهأستاذ مساعد07/05/1980سهاد حكمت خيري.د

25
تدريسيدكتوراهأستاذ مساعد29/10/1997خميس بندر عبيد.د

26
تدريسيدكتوراهأستاذ مساعد05/09/1996رجاء إبراهيم عبد.د

27
تدريسيدكتوراهأستاذ مساعد22/12/2005معن حميد إبراهيم.د

28
تدريسيماجستيرأستاذ مساعد02/12/2002نجالء عبد حمزه

29
تدريسيماجستيرأستاذ مساعد08/04/1993أسيل غازي محمود

30
تدريسيماجستيرأستاذ مساعد15/01/2003ياسمين حسن علي

31
ايمان عبد الوهاب سليمان. د تدريسيدكتوراهمدرس09/09/1996 

32
تدريسيدكتوراه مدرس30/10/1999أالء حسن مرزه.د

33
تدريسيدكتوراهمدرس05/01/2003سلوى غازي تركي.د

34
تدريسيدكتوراه مدرس27/12/2005أيسن كمال محمد نوري.د

35
تدريسيدكتوراه مدرس05/01/2006سعاد حسون خضير.د

36
تدريسيدكتوراهأستاذ مساعد01/09/2003مهدي عبد نعمه محسن.د

37
تدريسيدكتوراهأستاذ مساعد01/09/2003كريم رشك ساجت.د

38
تدريسيدكتوراهأستاذ مساعد10/11/2001حسن علي حسين.د
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39
تدريسيدكتوراه مدرس14/11/1999تحسين رجب محمد.د

40
تدريسيدكتوراهأستاذ مساعد01/09/2003رعد كريم فرج.د

41
تدريسيدكتوراهأستاذ مساعد01/09/2003جمعه جبر عبد الرضا.د

42
تدريسيدكتوراهأستاذ مساعد08/05/2005قحطان قاسم محمد.د

43
تدريسيدكتوراه مدرس20/12/2000ابتسام خلف عبد علي. د

44
تدريسيماجستيرمدرس20/07/1994 انتصار مظفر عوده

45
تدريسيدكتوراهمدرس05/01/2003أسمهان عدنان عباس.د

46
تدريسيدكتوراه مدرس10/11/2001محمد باقر حبيب.د

47
تدريسيماجستيرأستاذ مساعد22/02/2006بشرى علي كاظم

48
تدريسيدكتوراه مدرس10/11/2002عقيل حبيب جاسم.د

49
تدريسيدكتوراه مدرس03/06/2007أالء شايع شيرم.د

50
تدريسيدكتوراه مدرس20/12/2005سيروان جعفر باقي.د

51
تدريسيدكتوراه مدرس25/10/2009وسناء جمعة محمد.د

52
تدريسيماجستير مدرس10/02/2004عذراء حسين شوق

53
تدريسيدكتوراهمدرس07/05/2005صادق عبد الحسين حسن.د

54
تدريسيدكتوراه مدرس29/01/2006حوراء حسين غافل.د

55
تدريسيماجستيرمدرس01/04/2007رجاء طارق حسن

تدريسيماجستير مدرس04/09/2008وفاء عبد علي حطاب  56

بشرى خير هللا خنجر. د 57  مدرس29/12/2016 
تدريسيدكتوراه

58
تدريسيماجستيرمدرس26/09/1990ايمان حسين علوان

 مدرس مساعد26/03/2008احمد خليل ابراهيم59
تدريسيماجستير

60
سوزان ابراهيم علي. د تدريسيدكتوراه مدرس01/10/2000 

61
تدريسيماجستيرمدرس مساعد11/11/2002علي حسين علك

62
وسام مشعان مطلب.د تدريسيدكتوراه مدرس11/12/2002 

63
تدريسيماجستيرمدرس مساعد02/05/2006زيد وحيد عاجل

64
نهى عادل ابراهيم. د تدريسيدكتوراه مدرس03/12/2007 

65
محمد باقر عباس جعفر. د تدريسيدكتوراه مدرس02/03/2008 

66
تدريسيماجستيرمدرس مساعد05/08/2007أقدس داود سلمان

67
تدريسيماجستير مدرس12/02/2009عالء جواد كاظم

68
تدريسيماجستير مدرس16/02/2009اياد ماجد موسى

69
تدريسيماجستير مدرس03/02/2009مصعب ماجد عبدالوهاب

70
تدريسيماجستيرمدرس مساعد25/02/2009سراب نصر فاضل

71
تدريسيماجستيرمدرس مساعد01/03/1993بان حسين حميدي

تدريسيماجستيرمدرس مساعد15/02/2010صفد رياض عصام72

تدريسيماجستيرمدرس مساعد15/02/2010أسمهان قاسم محمد73

تدريسيماجستيرمدرس مساعد21/02/2010مسره عبدهللا نجم74

تدريسيماجستيرمدرس مساعد24/02/2010حيدر محمد مجيد75

تدريسيماجستيرمدرس مساعد19/12/2010احمد فليح حسن76

77
تدريسيماجستيرمدرس مساعد05/11/2002 نورالهدى خليل ابراهيم 
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78
تدريسيماجستيرمدرس مساعد25/02/2003احمد شهاب احمد

تدريسيماجستيرمدرس مساعد15/02/2010باسمه عامر ناجي79

فنيماجستيرمدرس مساعد11/01/2011إيمان عبدالزهره عيسى80

فنيماجستيرمدرس مساعد20/12/2010شيماء محمد حسين81

فنيماجستيرمدرس مساعد20/12/2010سمر حسين كريم82

فنيماجستيرمدرس مساعد13/12/2012فاطمة فاضل بنيان83

15/09/1974 صبيحة خليل ابراهيم84
فنيبكالوريوس

11/01/2011 علياء خزعل نعمة85
فنيبكالوريوس

29/12/2010حوراء كريم عبد علي86
فنيبكالوريوس

فنيبكالوريوس09/04/2014سوزان علي عبد الحسن87

فنيبكالوريوس28/09/2002مها مجيد ياسين88

89
فنيبكالوريوس13/03/1995أمل ساجد زغير

90
فنيبكالوريوس14/02/1993سوريه جابر توثلي

91
فنيبكالوريوس18/04/1993عربيه سليم علي

92
فنيبكالوريوس29/03/1993سندس حسن علوان

فنيبكالوريوس04/10/2012حنان طارق جواد93

فنيبكالوريوس16/04/2012همسة مهدي جابر94

فنيبكالوريوس04/10/2012اسراء عباس محسن95

96
فنيبكالوريوس01/08/1994رجاء جابر حمادي

فنيبكالوريوس25/03/2014 نور جمعة رستيب97

فنيبكالوريوس10/04/2014رسل محمد ادهم98

فنيبكالوريوس10/04/2014وسام حميد احمد99

فنيبكالوريوس04/05/2014سوسن عبد الجبار احمد100

فنيبكالوريوس01/04/2007  ريا رياض سلمان101

فنيبكالوريوس01/03/2006محمد عبد عداي102

29/12/2016سماح نغميش سلطان    103
فنيبكالوريوس

29/12/2016 احمد قيصر جاسم104
فنيبكالوريوس

19/12/2016ايات حسين حميد105
فنيبكالوريوس

فنيبكالوريوس10/05/2006عدنان هاشم حمود106

107
فنيدبلوم فني19/04/1986سميرة كاظم عباس

108
فنيدبلوم فني04/07/1987جنان زغير عبد

109
فنيدبلوم فني01/03/2000هديل صالح عبدهللا

110
فنيدبلوم فني25/04/2006منى قاسم محمد

111
فنيدبلوم فني01/07/1994جنان جابر حمادي

112
فنيدبلوم فني19/08/2006خالد مهدي عبدهللا

113
اداريبكالوريوس09/02/1985نضال محسن سعيد

114
اداريبكالوريوس06/12/1988عروبه علوان سويدان

115
اداريبكالوريوس12/06/1993ساميه عمر صبحي

116
اداريبكالوريوس24/06/2002هدى محمد رسن
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117
اداريبكالوريوس31/07/2008عبير عبد األمير عبد الباقي

118
اداريبكالوريوس27/08/2009حسين قاسم شرار

119
اداريبكالوريوس15/03/1993هناء مجيد كاظم

120
اداريبكالوريوس01/07/2002سميران نجم عبد هللا

121
اداريبكالوريوس03/11/1981نوال نجم عبدالحسن

122
اداريبكالوريوس06/11/2007حيدر علي محمد

اداريبكالوريوس19/12/2016 عال باسم هاشم123

اداريبكالوريوس29/12/2016هند سعود عبد العزيز124

125
اداريدبلوم فني1/8/11994إزهار عبطان حسن

126
اداريدبلوم معلمين13/12/1987أالء إسماعيل سبتي

127
اداريدبلوم فني06/09/1993ليلى حميد حسين

128
اداريدبلوم فني22/09/1993ليلى جميل عبد

اداريدبلوم فني04/11/2012هدى زيدان خلف129

130
ادارياعدادية05/05/1987نهاية ناجي حسين

ادارياعدادية07/06/1993وفاء محمد محمود131

132
ادارياعدادية10/03/1995وئام حميد احمد

133
ادارياعدادية01/07/2002سوزان عبد الرحمن شاكر

134
ادارياعدادية01/12/2002جنان حسن خشان

135
ادارياعدادية01/12/2002انتصار عيسى سليمان

136
ادارياعدادية23/01/2006منتهى عبد الحسن فليح

137
ادارياعدادية30/06/1974أحالم غربي صالح

138
ادارياعدادية26/03/2007رواء لطيف جاسم

139
ادارياعدادية01/12/2002إيمان محمد خماس

140
ادارياعدادية01/11/2009 اسراء رحمان ابراهيم

141
خدمياعدادية12/12/2007علي إسماعيل غانم

142
خدميمتوسطة28/08/1979ناديه عزت رشيد

143
اداريمتوسطة01/08/1994عائده عوده صخر

144
خدميمتوسطة03/01/1983نبيهه محمد مزعل

145
خدميمتوسطة01/06/2005عدنان ناهي ديان

خدميمتوسطة11/08/2010مثنى عبدالكريم جسام146

147
خدميمتوسطة26/8/2010هادي حسن عبد

خدميمتوسطة03/02/2014لمياء ناهي ديان148

خدميمتوسطة19/12/2016نور فاضل مخليف149

08/09/2008 حنان احمد كيو150
خدميمتوسطة

151
خدميابتدائية16/02/2005احمد عبد الرحمن بهار

152
خدميابتدائية15/08/2007تحسين علي حسين

153
خدميابتدائية15/08/2007هادي عبد هللا خلف 

154
خدميابتدائية01/09/2010علي كريم حبيب

خدميابتدائية16/11/1975محسن باقر هادي155
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24/04/2014علي حميد عداي156
ابتدائية

خدمي

ابتدائية12/05/2014 محمد سميم كريم157
خدمي

ابتدائية21/06/2012 جواد كاظم حزيم158
خدمي

159
خدمييقرا ويكتب01/08/1993محمد ناصر ماهود

160
خدمييقرا ويكتب05/01/2005جعفر شالل سلمان

161
خدمييقرا ويكتب15/03/2007وعد منعم كاظم

162
خدمييقرا ويكتب07/08/2007ناديه عبود عوده

163
خدميامي07/08/2007بدريه عبد حرج

164
خدميامي05/08/2010حيدر احمد عليوي

خدمييقرا ويكتب26/08/2010 ميثم نجم زغير165

خدمييقرا ويكتب19/12/2016اسعد احمد فليح166

خدميتقرأ وتكتب13/11/2007 صفاء ابراهيم سهيل167

فنيبكالوريوس24/03/2016 وعود عادي حسن168

فنيبكالوريوس04/05/2015 مروة صالح مسلم169

فنيبكالوريوس04/05/2015 زهراء حسين علي170


