االسم
ابتسام ثابت محمد العانً

اللقب العلمي
مدرس

التحصيل
الدراسي
دكتوراه

ابتسام جواد مهدي الخفاجً
ابتسام سلمان سعٌد الطائً

أستاذ مساعد
مدرس مساعد

دكتوراه
ماجستٌر

االختصاص العام
لغة عربٌة

االختصاص الدقيق
نحو

تربٌة

اقتصادٌات التعلٌم

تارٌخ

تارٌخ حدٌث/وطن عربً

ابتسام محمود جواد العكٌلً
ابتهال اسماعٌل محمد العانً

مدرس
مدرس

دكتوراه
ماجستٌر

اثمار شاكر مجٌد الشطري
احسان عمر محمد سعٌد
الحدٌثً

مدرس

دكتوراه

فلسفة فً التارٌخ
اقتصاد منزلً
فلسفة فً علم النفس
التربوي

تارٌخ حدٌث
غذاء وتغذٌة

أستاذ مساعد

دكتوراه

طرائق تدرٌس

طرائق تدرٌس القرآن الكرٌم

علم النفس العام

علم النفس االجتماعً

أستاذ مساعد
أستاذ

احمد اسماعٌل عبود اآللوسً
احمد اسماعٌل محمد النعٌمً
احمد عبد الواحد عبد النبً
الحالف

علم النفس التربوي

ماجستٌر
دكتوراه

االدب القدٌم ونقده

االدب الجاهلً

مدرس

ماجستٌر

تارٌخ حدٌث

وطن عربً

احمد هاشم محمد العمٌري
اروى عبد الحمٌد محمود
السامرائً
اساور عبد الحسٌن عبد
السادة العنزي
استبرق عبد هللا عبد الحسن
المعموري
اسحق صالح مهدي العكام
اسراء ابراهٌم كامل الراوي

مدرس

دكتوراه

فلسفة فً العلوم التربوٌة

طرائق تدرٌس التارٌخ

مدرس

دكتوراه

فلسفة فً اللغة العربٌة

ادب

أستاذ مساعد

دكتوراه

مدرس مساعد
أستاذ مساعد
مدرس مساعد

ماجستٌر
دكتوراه
ماجستٌر

علم االجتماع
آداب فً علم النفس
التربوي
جغرافٌة طبٌعٌة
علوم قرآن

مشكالت اجتماعٌة

اسراء شرٌف جٌجان الدلٌمً

أستاذ مساعد

دكتوراه

علوم سٌاسٌة

اسراء عادل رسول العاللً
اسراء مؤٌد رشٌد التمٌمً
اسماء عباس جاسم الدلٌمً
اسماء عبد الحسٌن محمد
المهدي
اسماء عبد الرزاق سعٌد
القٌسً

مدرس مساعد
مدرس
مدرس مساعد

ماجستٌر
دكتوراه
ماجستٌر

جغرافٌة
لغة عربٌة
علوم قرآن

مناخ
بالغة
تفسٌر

مدرس

دكتوراه

علم النفس العام

ارشاد نفسً وتربوي

مدرس مساعد

ماجستٌر

علوم حاسبات

حاسبات

علم نفس العام

تربٌة خاصة

اسماعٌل طه عبد الدلٌمً

أستاذ مساعد

دكتوراه

علم النفس التربوي
جٌومورفولوجً
تفسٌر
تارٌخ المنظمات والعالقات
الدولٌة

اسٌل عبود جاسم الكروي
اشراق جهاد خضٌر ابو
السلطان

مدرس مساعد

ماجستٌر

اللغة العربٌة

ادب

مدرس مساعد

ماجستٌر

اشواق سامً جرجٌس لموزة

أستاذ مساعد

دكتوراه

اقتصاد منزلً
فلسفة فً التربٌة وعلم
النفس

غذاء وتغذٌة
علم النفس التربوي

اشواق سعٌد ردٌنً
المشهدانً

مدرس

ماجستٌر

علوم اسالمٌة

فقه مقارن

افتخار احمد علً السامرائً
االء شوقً عبد الباقً
الكبٌسً
االء عبد الرضا عبد
الصاحب الغرباوي
االء عبد هللا معروف الطائً

أستاذ مساعد

دكتوراه

فلسفة فً التربٌة الرٌاضٌة

فسٌولوجٌات التدرٌب الرٌاضً

مدرس مساعد

ماجستٌر

علوم قرآن

تفسٌر

مدرس مساعد
مدرس

ماجستٌر
دكتوراه

لغة عربٌة
اجتماع

أدب
اجتماع

االء محمد رحٌم النعٌمً
الطاف ٌاسٌن خضر الراوي

أستاذ مساعد
أستاذ مساعد

ماجستٌر
دكتوراه

الهام فاضل عباس منى

مدرس

دكتوراه

علم االجتماع
علم النفس العام
فلسفة فً علم النفس
التربوي

علم االجتماع الجنائً
علم النفس العام

الهام نجم جابر الشمري
امل داود سلٌم العٌثاوي

أستاذ مساعد
أستاذ مساعد

ماجستٌر
دكتوراه

علم المكتبات والمعلومات
رٌاض االطفال

امل كاظم زوٌر الزبٌدي

مدرس مساعد

ماجستٌر

امل كاظم مٌرة الربٌعً

مدرس

دكتوراه

علوم قران
فلسفة فً علم النفس
التربوي

انتصار كمال قاسم العانً

مدرس

دكتوراه

اقتصاد منزلً

تربٌة الطفل

انس عصام اسماعٌل الزٌدي

أستاذ مساعد

دكتوراه

علوم اسالمٌة

فكر اسالمً

انس ٌونس عبد الجنابً

مدرس مساعد

ماجستٌر

تارٌخ حدٌث

تارٌخ أوربا

انسام خضٌر خلٌل المالكً
انعام داود سلوم العجٌلً
انعام نجم جابر الشمري
انوار زهٌر نوري الحٌالً
انوار فاضل عبد الوهاب
الشوك
انوار ناصر حسن المرجان
اوراس غنً عبد الحسٌن
الٌاسري

مدرس
أستاذ مساعد
مدرس
مدرس مساعد

دكتوراه
دكتوراه
ماجستٌر
ماجستٌر

فلسفة فً اللغة العربٌة
ادب عربً قدٌم
لغة إنكلٌزٌة
علوم قرآن

لغة
ادب اسالمً واالموي
ترجمة
تفسٌر

مدرس مساعد
مدرس مساعد

ماجستٌر
ماجستٌر

رٌاض االطفال
تارٌخ حدٌث

رٌاض االطفال
عراق معاصر

مدرس

دكتوراه

فلسفة فً الجغرافٌة

جغرافٌة طبٌعٌة

اٌاد عبد القهار عبد السالم
الجنابً
اٌسر ابراهٌم مٌر علً
الجادري
اٌمان اسماعٌل حامد
الجمهور
اٌمان حاجم مجباس الجنابً
اٌمان صادق عبد الكرٌم

شخصٌة وصحة نفسٌة
الخدمات المرجعٌة فً المكتبات
الجامعٌة
ارشاد نفسً وتوجٌة تربوي
تفسٌر
علم النفس التربوي

مدرس

دكتوراه

علوم حاسبات

معالجة صور/أمنٌة

مدرس

ماجستٌر

فلسفة

فلسفة حدٌثة

مدرس مساعد
مدرس مساعد
أستاذ مساعد

ماجستٌر
ماجستٌر
دكتوراه

علوم حاسبات
علوم قرآن
فلسفة فً علم النفس

حاسبات
تفسٌر
علم النفس التربوي

التربوي

السعٌدي
اٌمان عبد هللا حمود
الجبوري
اٌمان علً هادي العنبكً
اٌمان محمد جعفر علوان
العبٌدي
اٌمان موفق مسلم الغبرة
اٌناس جعفر جواد الظالمً
اٌناس صبحً عامر الجنابً
اٌناس عباس صالح
البٌرمانً
اٌناس فلٌح خالوي الطائً

مدرس مساعد
مدرس مساعد

ماجستٌر
ماجستٌر

اقتصاد منزلً

مدرس مساعد
مدرس
مدرس مساعد
مدرس مساعد

ماجستٌر
ماجستٌر
ماجستٌر
ماجستٌر

هندسة سٌطرة وحاسبات
لغة انكلٌزٌة
ادب
ادب

سٌطرة وحاسبات
لغة
مسرح
رواٌة حدٌثة

مدرس
مدرس مساعد

دكتوراه
ماجستٌر

فلسفة فً اللغة العربٌة
علوم قرآن

أدب
تفسٌر

اٌناس مظفر جمٌل الطائً
بان حمٌد فرحان السٌد
بان صالح مهدي الخفاجً
بان علً محمد البٌاتً
باهرة محمود جعفر التمٌمً
بثٌنة عباس صفر الجنابً

مدرس مساعد
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
أستاذ مساعد

ماجستٌر
دكتوراه
دكتوراه
ماجستٌر
ماجستٌر
دكتوراه

حاسبات
لغة عربٌة
لغة عربٌة
تارٌخ اسالمً
اقتصاد منزلً
تارٌخ حدٌث

انظمة تشغٌل
ادب
نحو
تارٌخ مغربً اسالمً
غذاء وتغذٌة
العالقات العثمانٌة العربٌة

بثٌنة فهران عبد الدلٌمً
بدر جدوع احمد المعموري

مدرس
أستاذ

دكتوراه
دكتوراه

علوم حاسبات
جغرافٌة

علوم حاسبات
مناخ

بشرى احمد جاسم العكاشً
بشرى فاضل صالح التمٌمً
بلسم عبد الرسول وحٌد
الشٌبانً
بلقٌس عٌدان لوٌس الربٌعً
بهجة علً محمد البٌاتً

أستاذ مساعد
أستاذ مساعد

دكتوراه
ماجستٌر

علم النفس العام

علم النفس التربوي

اقتصاد منزلً

مالبس ومنسوجات

مدرس
مدرس
مدرس

ماجستٌر
دكتوراه
دكتوراه

لغة عربٌة
تارٌخ اسالمً
تارٌخ اسالمً

نحو
منهج بحث تارٌخً
فكر وحضارة

تماضر حمٌد مهدي الفٌاض
ثائر حسن حمد الغرباوي
ثائر مظهر فهمً العزاوي
جاسم صكبان علً الربٌعً

مدرس
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ

دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه

فلسفة طرائق تدرٌس اللغة
العربٌة
لغة عربٌة
جوٌولوجٌا
تارٌخ اسالمً

طرائق تدرٌس اللغة العربٌة
البالغة واالسلوبٌة|/االسلوبٌة
تحسس نائً
تارٌخ القرن االول الهجري

جاسم محمد هذال الجبوري
جبار هاشم حبٌب الزبٌدي
جالل محمد مهدي حسٌن

مدرس
أستاذ مساعد
مدرس

ماجستٌر
دكتوراه
ماجستٌر

تارٌخ اسالمً
ادب انكلٌزي
اللغة االنكلٌزٌة

سٌرة نبوٌة
رواٌة امرٌكٌة
ادب

جمانة خالد محمد المشهدانً
جمٌلة رحٌم عبد الوائلً
جنان احمد خلٌل العبطان
جنان عبد االمٌر عباس
المشهدي
جنان قحطان فرحان
الحمٌري

مدرس مساعد
مدرس
مدرس

ماجستٌر
دكتوراه
ماجستٌر

فلسفة
علم النفس العام
علم اللغه

نقد
علم النفس التربوي
نحو

أستاذ مساعد

دكتوراه

مدرس

دكتوراه

علوم تربة
فلسفة آداب فً اللغة
العربٌة

مسح وتصنٌف ترب

تارٌخ

تارٌخ حدٌث
غذاء وتغذٌة

آداب

جنان محمد مهدي العكٌري
جواد كاظم فهد المالكً
جوري معٌن علً الصكٌري

مدرس
أستاذ مساعد
مدرس

دكتوراه
دكتوراه
ماجستٌر

فلسفة فً اللغة العربٌة
فلسفة التربٌه وعلم النفس
رٌاض االطفال

لغة
فلسفة التربٌة
رٌاض االطفال

حاتم فالح منصور الفالح
حزٌمة كمال عبد المجٌد
النجار
حسام داود خضر االربلً
حسن فاضل جواد الخزرجً
حسن مندٌل حسن العكٌلً
حسٌن علً عزٌز الحسٌنً
حسٌن محٌسن ختالن البكري
حسٌن نوري حسٌن الٌاسري

مدرس

ماجستٌر

مدرس مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ
أستاذ
أستاذ مساعد
أستاذ
أستاذ

دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه

علوم حاسبات
فلسفة فً علم النفس
التربوي
ادب
فلسفة
لغة عربٌة
لغة عربٌة
لغة عربٌة
تربٌة خاصة

تمٌٌز انماط
ادب عباسً
فلسفة اخالق
نحو
نحو وصرف
لغة ونحو
تخلف عقلً

حمٌدة صالح مهدي البلداوي
حنان حسن مجٌد العالف
حنان مجٌد علً الطائً
حٌدر حمٌد رشٌد النعٌمً
حٌدر مسٌر حمد هللا السعدي

أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ

دكتوراه
دكتوراه
ماجستٌر
دكتوراه
دكتوراه

ادب
طرائق تدرٌس
آداب فً الفلسفة
تارٌخ معاصر
طرائق تدرٌس

ادب اندلسً
طرق تدرٌس الفٌزٌاء
فلسفة
تارٌخ العراق المعاصر
مناهج وطرائق تدرٌس العلوم

خالد ناجً حمد السامرائً

أستاذ مساعد

دكتوراه

لغة عربٌة وآدابها

أدب إسالمً

خالدة حامد تسكام الزوٌد
خدٌجة زبار عنٌزان
الصكري

مدرس

ماجستٌر

لغة انكلٌزٌة

لغة انكلٌزٌة

أستاذ

دكتوراه

لغة عربٌة

صرف

خضر عبد الرضا جاسم
الخفاجً
خلود رحٌم عصفور الزكً
خلود مسافر نعمة الجنابً
خلٌل حمٌد فرحان الشمري
خولة عبد الوهاب عبد
اللطٌف القٌسً
خولة عٌسى صالح الفاضلً
داود سلمان بطٌخ العنبكً

علم النفس التربوي

أستاذ مساعد
مدرس
أستاذ مساعد
مدرس مساعد

دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
ماجستٌر

تارٌخ اسالمً
علم النفس التربوي
تارٌخ اسالمً
تارٌخ اسالمً

حضارة اسالمٌة (نظم وفكر
اسالمً)
علم النفس التربوي
فكر وحضارة
تارٌخ اموي

أستاذ
أستاذ
أستاذ مساعد

دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه

علم النفس التربوي
تارٌخ اسالمً
لغة عربٌة

علم النفس النمو
نظم ادارٌة ومالٌة
النقد الحدٌث

مدرس مساعد

ماجستٌر اداب فً الخدمة االجتماعٌة
فلسفة فً اداب اللغة
العربٌة
دكتوراه
تربٌة
دكتوراه
فلسفة فً طرائق تدرٌس
اللغة العربٌة
دكتوراه
فلسفة اللغة العربٌة
دكتوراه
اجتماع
ماجستٌر
رٌاض االطفال
ماجستٌر
فلسفة فً اللغة العربٌة
دكتوراه

دٌنا داود محمد المولى
ذكرى محً الدٌن حمٌد
الجبوري
رائد باٌش كطران الركابً

مدرس
أستاذ مساعد

رائد رسم ٌونس الجبارة
رباب هاشم حسٌن البٌضانً
رجاء محمد قاسم ال هاشم
رحاب حسٌن علً آل زوٌن
رشا ٌاس عبد الجنابً

مدرس
مدرس
أستاذ مساعد
مدرس مساعد
مدرس

خدمة اجتماعٌة
اداب لغة عربٌة
تدرٌس علوم الحٌاة
طرائق تدرٌس اللغة العربٌة
ادب
خدمة اجتماعٌة
رٌاض االطفال
اللغة

رشٌد احمد مختار فرٌد
العباسً
رشٌد حمٌد حسن الجمٌلً
رضٌة مطر جبر الخفاجً
رغد شكٌب رشٌد االعظمً
رغد كاظم عبد الحسن
السودانً

مدرس
أستاذ مساعد
مدرس
مدرس

دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
ماجستٌر

تارٌخ اسالمً
تارٌخ اسالمً
طرائق تدرٌس
آداب رٌاض اطفال

تارٌخ االقتصاد االسالمً
حضارة
الكٌمٌاء
رٌاض االطفال

مدرس مساعد

ماجستٌر

علوم حاسبات

قواعد بٌانات

رفل ابراهٌم طالب القٌسً

مدرس

دكتوراه

جغرافٌة

جغرافٌة مدن

رفٌدة كمال عبد المجٌد
البحار

مدرس

ماجستٌر

اللغه االنكلٌزٌة

تحلٌل الخطابه

رنا حمٌد عبد هللا البحرانً
روناك توفٌق علً النورسً

مدرس
أستاذ مساعد

ماجستٌر
دكتوراه

لغة انكلٌزٌة
االدب القدٌم

لغة
ادب عباسً

روٌدة احمد حسن الحسناوي
روٌدة جاسم محمد الحسٌنً
رٌا ابراهٌم اسماعٌل الدوري
رٌاض سعٌد لطٌف
السامرائً
زهراء زٌد شفٌق العبٌدي

مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد

ماجستٌر
ماجستٌر
ماجستٌر

لغة انكلٌزٌة
لغة انكلٌزٌة
اداب فً علم النفس

أدب/مسرحٌة حدٌثة
ادب انكلٌزي
علم النفس العام

أستاذ مساعد
مدرس

دكتوراه
ماجستٌر

الشرٌعة
اداب فً رٌاض االطفال

الفقه واصوله
موسٌقى الطفل

علم النفس التربوي

علم النفس التربوي

زهرة ماهود مسلم الجواري
زٌنب حمٌد مجٌد صوٌلح
زٌنب عبد الحسٌن بالل
السلطانً
زٌنب عبد الزهرة جعفر
العصامً

مدرس
مدرس

دكتوراه
ماجستٌر

مدرس

دكتوراه

مدرس

ماجستٌر

زٌنب محمد كاطع الخفاجً
زٌنب ناجً علً السعدي
زٌنة سالم محً الالوندي
ساجدة طه محمود الفهداوي
سافرة سعدون احمد الزبٌدي
ساالر علً خضر الجاف
سالم صالح حسٌن التمٌمً

مدرس
مدرس
مدرس مساعد
أستاذ مساعد
مدرس
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد

ماجستٌر
دكتوراه
ماجستٌر
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه

سالً طالب علوان المولى
سامً عبد الحافظ سلٌمان
القٌسً
سجالء فائق هاشم البغدادي

مدرس

دكتوراه

اقتصاد منزلً
علم النفس العام
علم النفس التربوي
علوم شرعٌة
علم النفس
جغرافٌة طبٌعٌة
صناعات غذائٌة
فلسفة فً علم النفس
التربوي

أستاذ
مدرس مساعد

دكتوراه
ماجستٌر

تارٌخ حدٌث
رٌاض االطفال

رٌاض االطفال

رٌاض االطفال

لغة عربٌة
علوم تخطٌط حضري
واقلٌمً

دراسة لغوٌة نحوٌة قرآنٌة
تخطٌط حضري واقلٌمً
تربٌة الطفل
علم النفس التربوي
طرائق تدرٌس
فقه مقارن
تربوي
جغرافٌة مناخ
كٌمٌاء االغذٌة
علم النفس التربوي
عراق ووطن عربً معاصر
رٌاض االطفال

سراب اكرم لطف هللا
الصالحً
سراب شاكر سهٌل الدفافعً

مدرس
مدرس مساعد

ماجستٌر
ماجستٌر

تربٌة رٌاضٌة
تربٌة رٌاضٌة

اختبار وقٌاس الكرة الطائرة
علم نفس

سعاد راضً فٌروز
سعد عبد الرحمن فرج
الكبٌسً
سعدي شاكر حمودي
الدوري
سعٌد عبد الهادي عبد هللا
المرهج
سماح صباح علوان الخفاجً

مدرس مساعد

ماجستٌر

خدمة اجتماعٌة

خدمة اجتماعٌة

أستاذ مساعد

دكتوراه

علوم اسالمٌة

الحدٌث وعلومه

أستاذ مساعد

دكتوراه

اجتماع

سكان

أستاذ مساعد
مدرس مساعد

دكتوراه
ماجستٌر

ادب
جغرافٌة

ادب حدٌث
خرائط

سمر غنً حسٌن الحمدانً

مدرس مساعد

ماجستٌر

اداب فً رٌاض االطفال

رٌاض االطفال

سمٌر خضر ٌاسٌن العانً

أستاذ

دكتوراه

فٌزٌاء

بصرٌات الكترونٌة

سمٌرة عبد الحسٌن كاظم
الجنابً
سمٌرة عبد الرزاق عبد هللا
العانً
سمٌرة كاظم محمد جواد
الشماع
سمٌرة موسى عبد الرزاق
البدري
سنان هاتف عبد المجٌد
القٌسً
سندس عبد القادر عزٌز
الخالدي
سهام كاظم نمر العتابً
سهام محسن اموٌلح الربٌعً
سوزان عبد هللا محمد صالح
زنكنة
سوسن سعود عزٌز
الجبوري

أستاذ مساعد

دكتوراه

علم النفس التربوي

طفولة-مراهقة

أستاذ مساعد

دكتوراه

تارٌخ حدٌث

تارٌخ اٌران الحدٌث

أستاذ

دكتوراه

جغرافٌة

صناعٌة

علم النفس التربوي

علم النفس التربوي

رٌاضٌات

رٌاضٌات تطبٌقٌة

مناهج وطرائق تدرٌس

اللغة العربٌة
فلسفة فً علم النفس التربوي
تصمٌم منزل

أستاذ

دكتوراه

مدرس

ماجستٌر

أستاذ
مدرس
مدرس مساعد

دكتوراه
دكتوراه
ماجستٌر

علم النفس التربوي
اقتصاد منزلً

مدرس مساعد

ماجستٌر

رٌاض االطفال

رٌاض االطفال

مدرس مساعد

ماجستٌر

شاكر جاسم محمد العبٌدي

أستاذ

دكتوراه

طرائق تدرٌس
طرائق تدرٌس
االجتماعٌات

اللغه االنكلٌزٌة

شاكر عبد مرزوك البشٌر
شاكر مبدر جاسم الهنداوي
شجاع مسلم دغٌم المحسن
شذى خلٌل عبد االحد
الدوري
شذى كاظم مفتن السعدي

أستاذ مساعد
أستاذ
أستاذ

دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه

طرائق تدرٌس
علم نفس تربوي
النقد الحدٌث

طرائق تدرٌس القرآن الكرٌم
والتربٌة اإلسالمٌة
علم نفس تربوي
النثر

أستاذ مساعد
أستاذ مساعد

ماجستٌر
ماجستٌر

علوم حٌاة
اللغة االنكلٌزٌة

تكنولوجٌا االسماك واالغذٌة
علم اللغة التطبٌقً

مناهج طرائق تدرٌس

شذى ناٌف كعبور الزٌدي

مدرس مساعد

ماجستٌر

شروق كاظم سلمان الجنابً

أستاذ مساعد

دكتوراه

شروق نجاح مشكور
العبودي
شعوب كامل نصٌف
العامري
شهباء خزعل ذٌاب التكرٌتً
شٌماء حارث محمد النعمة
شٌماء صالح حسٌن
العبٌدي
شٌماء فاضل عبد الحمٌد
العنبكً
شٌماء محمد حمزة الجنابً

مدرس مساعد

ماجستٌر

مدرس مساعد
أستاذ مساعد
مدرس

ماجستٌر
ماجستٌر
دكتوراه

مدرس

دكتوراه

مدرس مساعد
مدرس

ماجستٌر
دكتوراه

شٌماء مهدي صالح الحدٌثً

مدرس

ماجستٌر

لغة انكلٌزٌة

علم المعنى التداولً

علم النفس التربوي

اسالٌب التعلٌم

علوم قرآن

قراءات قرآنٌة

تارٌخ

تارٌخ حدٌث

اقتصاد منزلً
تصمٌم

مالبس ومنسوجات
تصمٌم صناعً

علم النفس العام

قٌاس وتقوٌم

تارٌخ اسالمً
تارٌخ اسالمً

عرب قبل االسالم
تارٌخ اسالمً عباسً

اللغة االنكلٌزٌة

طرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة

شٌماء نجم عبد هللا العبٌدي
صبا علً طالل البربوتً

مدرس مساعد
مدرس مساعد

ماجستٌر
ماجستٌر

صباح حسن عبد الجحٌش
صباح حسن ناهً المٌاحً
صبحً ناصر حسٌن
صبٌح جبر مجٌرم الجعٌاوي
صالح حمدان رحٌم الكبٌسً
صالح كاظم هادي العبٌدي
صالح محسن جاسم
الفرطوسً
ضحى عادل محمود العانً

أستاذ
مدرس مساعد
أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس مساعد
مدرس

دكتوراه
ماجستٌر
دكتوراه
دكتوراه
ماجستٌر
دكتوراه

لغة عربٌة
علم النفس التربوي
مناهج وطرائق تدرٌس
االجتماعٌات
فلسفة
لغة عربٌة
اجتماع
طرائق تدرٌس
اللغة العربٌة

ادب
علم النفس التربوي
مناهج وطرائق تدرٌس
الجغرافٌة
فكرعربً
ادب مقارن
اجتماع طبً
طرائق تدرٌس
ادب

أستاذ مساعد
أستاذ مساعد

دكتوراه
دكتوراه

جغرافٌة بشرٌة
علم نفس النمو

جغرافٌة سكان
علم النفس التربوي

ضمٌاء عزٌز مناور الشمري
ضٌاء حمٌد دهش الشجٌري

مدرس مساعد
مدرس

ماجستٌر
ماجستٌر

تارٌخ حدٌث
لغة عربٌة

وطن عربً
نحو

طالب احمد عواد المشهدانً
طالب عبد سالم الربٌعً
طالب ناصر حسٌن القٌسً

مدرس مساعد
مدرس
أستاذ مساعد

ماجستٌر
دكتوراه
دكتوراه

علوم اسالمٌة
علم النفس العام
علم النفس التربوي

فقه مقارن
علم النفس الشخصً
علم نفس النمو

طالل خلٌلفة سلمان العبٌدي
طه رؤوف شٌر محمد
االركوازي

مدرس

دكتوراه

فلسفة فً اللغة العربٌة

أدب

أستاذ

دكتوراه

جغرافٌة

زراعٌة ومناخٌة

أستاذ مساعد

دكتوراه

تفسٌر

تفسٌر

طه فرٌح صالح القٌسً

ظافر علً محمد حسٌن
الشٌبانً
عاتكة عبد الستار شنٌن
الخزرجً
عادل كتاب نصٌف العزاوي
عاصم عبد دواح الدلٌمً
عامر عبد خلف اللهٌبً
عامر عبد المجٌد عبد
الرحمن السامرائً
عامر محمد علً علً
االمٌري
عائدة عبد الكرٌم صالح
الحسن
عباس ثابت حمود الساعدي
عباس عبد الستار عبد القادر
الزهاوي
عباس محمد رشٌد الجبوري
عبد الرزاق احمد عبد
الرزاق القره غولً
عبد الزهرة باقر عبد الرضا
الشٌبانً
عبد الشهٌد جاسم عباس
الزبٌدي
عبد الغفار عبد الجبار عبد
الرزاق القٌسً
عبد الكرٌم عز الدٌن صادق
ابو السٌالن
عبد هللا حمٌد مرزوك
العتابً
عبد المجٌد حمٌد جودي
الحداد

مدرس مساعد

ماجستٌر

علوم حٌاة

أحٌاء مجهرٌة

مدرس مساعد
أستاذ
أستاذ

ماجستٌر
دكتوراه
دكتوراه

فنون تشكلٌة
ادب
فلسفة اللغة العربٌة

نحت
عصور متاخرة
ادب عباسً

مدرس

ماجستٌر

فٌزٌاء

معالجة الصور بالحاسوب

مدرس

ماجستٌر

حاسبات

تكنلوجٌا

أستاذ

دكتوراه

تغذٌة انسان

تغذٌة طفل ورضع

مدرس مساعد
أستاذ

ماجستٌر
دكتوراه

ادارة واقتصاد
ادب ونقد

ادارة
نقد ادبً

أستاذ مساعد
أستاذ مساعد

دكتوراه
دكتوراه

تارٌخ اسالمً
اصول الدٌن

مشرق اسالمً
تفسٌر

أستاذ

دكتوراه

علوم إسالمٌة

حدٌث نبوي شرٌف

أستاذ مساعد

دكتوراه

علم النفس

فلسفة تربوٌة

أستاذ مساعد

دكتوراه

خدمة اجتماعٌة

سكان وتنمٌة اجتماعٌة

أستاذ

دكتوراه

علم النفس

علم النفس العام

أستاذ مساعد

دكتوراه

تارٌخ اسالمً

تارٌخ اجتماعً عباسً

أستاذ مساعد

دكتوراه

تارٌخ

تارٌخ الوالٌات المتحدة

أستاذ مساعد

دكتوراه

علم اللغة االنكلٌزٌة

علم التراكٌب اللغوٌة

أستاذ

دكتوراه

تارٌخ حدٌث

عراق معاصر

أستاذ

دكتوراه

ادب

نقد وادب

مدرس مساعد

ماجستٌر

عبد المجٌد كامل عبد اللطٌف
عبد الهادي خضٌر نٌشان
الحطاب
عبٌر عبد المنعم احمد
الخفاجً
عدنان ٌاسٌن مصطفى
العامري

أستاذ

دكتوراه

اجتماع

خدمة اجتماعٌة

عدي راشد محمد القلمجً

مدرس

ماجستٌر

طرائق تدرٌس

طرائق تدرٌس اللغة العربٌة

علم النفس التربوي

طرائق تدرٌس

عذراء طارق خورشٌد
البٌاتً
عذراء عبد الحسٌن ناصر
الشمري
عزة عبد الرزاق حسٌن
الزبٌدي
عطا هللا سلٌمان راهً
الحٌانً
عفاف بدٌع قدو العانً
عفراء ابراهٌم خلٌل العبٌدي
عالء جاسم جابر الزاهد
علً جمٌل عباس السامرائً
علً حاتم حسن الشمخً
علً محمد حسٌن محمد علً
الشٌبانً
علٌاء سعد عبد الرحمن
الحافظ
علٌاء عبد الحسٌن ناصر
الشمري
عماد طارق توفٌق العانً
عماد ٌونس الفً العانً
عمار عباس اسماعٌل
المشهدانً
عواطف محمد حسن
الحسناوي
غالب عبد الكرٌم عزٌز
زنكنة

مدرس مساعد

ماجستٌر

جغرافٌة

بشرٌة

مدرس مساعد

ماجستٌر

ادب

شعر

مدرس

دكتوراه

علم النفس التربوي

علم النفس التربوي

أستاذ مساعد
مدرس
أستاذ مساعد
أستاذ
أستاذ
أستاذ مساعد

دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه

جغرافٌة
فلسفة فً علوم الحاسبات
علم النفس
ادب عربً قدٌم
لغة عربٌة
لغة عربٌة

سٌاسٌة
علوم الحاسبات
علم النفس التربوي
ادب جاهلً
عربً
فقة اللغة

أستاذ

دكتوراه

صناعات غذائٌة

كٌمٌاء االغذٌة

مدرس مساعد

ماجستٌر آداب فً االقتصاد المنزلً

غذاء وتغذٌة

مدرس مساعد
مدرس
أستاذ مساعد

ماجستٌر
دكتوراه
دكتوراه

ادب
اثار
لغة

مسرح
اثار قدٌمة
نحو وبالغة

مدرس

دكتوراه

فلسفة فً علوم القرآن

تفسٌر

مدرس

دكتوراه

ادب

ادب اندلسً

مدرس مساعد

ماجستٌر

طرائق تدرٌس

تصنٌف دٌوي العشري

غانم عودة شرهان السودانً
فاتن فخر الدٌن محمد علً
الطالبً
فاضل محمد عبد الحسٌن
الحسٌنً
فاطمة حٌدر علً العبودي
فاطمة خضٌر حسون
الجبوري
فاطمة فائق جمعة العانً

مدرس

دكتوراه

لغة عربٌة

لغة

أستاذ مساعد

ماجستٌر

صناعات غذائٌة

تغذٌة الطفل

أستاذ مساعد
أستاذ مساعد

دكتوراه
دكتوراه

تارٌخ
ادب

تارٌخ حدٌث معاصر
بالغة

مدرس مساعد
مدرس

ماجستٌر
ماجستٌر

علم اللغة
اقتصاد منزلً

األسلوبٌة
غذاء وتغذٌة

فائز جالل كاظم الالمً
فخري خلف عبد هللا البٌاتً
فرح غانم صالح البٌرمانً

مدرس
أستاذ مساعد
مدرس

دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه

علم التربٌة
جغرافٌة
ادب

ادارة وتربٌة
جغرافٌة طبٌعٌة
حدٌث

فنار سالم عطوان الطرفً
فوزٌة عودة ٌوسف الكبٌسً

مدرس مساعد
أستاذ

ماجستٌر
ماجستٌر

اجتماع
تخطٌط حضري واقلٌمً

خدمة اجتماعٌة
علم النفس االجتماعً

فٌان احمد محمد الكوٌانً

مدرس مساعد

ماجستٌر

جغرافٌة

اقلٌمٌه سٌاسٌه

قبس ناطق محمد الدلٌمً
كاظم عبد هللا عطٌة الزٌدي
كرٌم حسٌن ناصح الخالدي
كلثوم عبد عون ردام البلحً

أستاذ
أستاذ مساعد
أستاذ
مدرس

دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
ماجستٌر

علوم سٌاسٌة
آثار
لغة عربٌة
رٌاض االطفال

عالقات دولٌة
آثار قدٌمة
نحو
رٌاض االطفال

كواكب صالح حمٌد
البٌرمانً
كوثر عبد الحمٌد سعٌد
سلمان

أستاذ مساعد

دكتوراه

اجتماع

خدمة اجتماعٌة

أستاذ مساعد

ماجستٌر

اجتماع

تخطٌط

كوثر كرٌم احمد القٌسً
لبنى ثامر خزعل العامري
لقاء موسى فنجان الساعدي

مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس

ماجستٌر
ماجستٌر
دكتوراه

علوم رٌاضٌات
اقتصاد منزلً
لغه عربٌة

معالجة صور
تربٌة طفل
ادب حدٌث

مدرس

ماجستٌر

رٌاض االطفال

ادب االطفال

جغرافٌة

طرائق تدرٌس الجغرافٌة

لمٌس عصام ودٌع كجة
لؤي حاتم خماس العبٌدي

مدرس مساعد
مدرس مساعد

ماجستٌر
ماجستٌر

لٌث حمودي ابراهٌم التمٌمً
لٌلى احمد عزت علً
النعٌمً
لٌلى ٌوسف مصطفى الحاج
ناجً

أستاذ مساعد

دكتوراه

أستاذ مساعد

دكتوراه

أستاذ مساعد

دكتوراه

لٌنا لٌث ٌونس الصالحً

مدرس مساعد

ماجستٌر

ماجدة عبد االله رسول
الخزرجً
محسن علً عرٌبً السوٌدي
محمد صفاء جاسم النعٌمً

أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس

دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه

االدب القدٌم
فلسفة فً علوم القرآن

مدرس

دكتوراه

تارٌخ اسالمً

االداره االسالمٌه

أستاذ

دكتوراه

تارٌخ اسالمً

تارٌخ المغرب العربً

أستاذ

ماجستٌر

مكتبات ومعلومات

مكتبات ومعلومات

أستاذ

دكتوراه

تارٌخ اسالمً

تارٌخ الفكر االسالمً

لمى رزاق غنً الدهان

محمد عبد هللا نجم الجمٌلً
محمد بشٌر حسن راضً
الشراوي
محمد حسن كاظم عبد
الحسٌن تاٌه
محمد رضا حسن محسن
الدجٌلً
محمود جباري حافظ
الربٌعاوي
مروة غازي محمد الغرٌري
مروج مظهر عباس الدهٌمً

مدرس
مدرس
مدرس مساعد

علم مكتبات
مناهج وطرائق تدرٌس
االجتماعٌات

طرائق تدرٌس الجغرافٌة

علم نفس العام

علم نفس تربوي

علم النفس التربوي

قٌاس وتقوٌم

لغه انكلٌزٌه

علم المعنى التداولً
مناهج وطرائق تدرٌس اللغة
العربٌة
االدب الجاهلً
علوم القرآن

مناهج وطرائق تدرٌس

فلسفة فً الفنون الجمٌلة
دكتوراه
ادب انكلٌزي
ماجستٌر
ماجستٌر آداب فً الخدمة االجتماعٌة

قواعد بٌانات

فنون مسرحٌة/تقنٌات مسرحٌة
مسرح
خدمة اجتماعٌة

مرٌم جبار رشم الزٌدي
مرٌم مال هللا غزال الزبٌدي
مصطفى عبد هللا محمد
السوٌدي
مناهل احمد علً النواس
منتهى طالب سلمان
الجبوري
منى حٌدر عبد الجبار الطائً
منى سلمان محمد ردٌف
السعٌدي
منى عبد الصاحب حسن
العلوان
منى مجٌد لفتة الموالً
منى محمد سلوم الدفاعً
منى هادي صالح االلوسً
مها سامً جاسم الدهمشً

مدرس مساعد
مدرس

ماجستٌر آداب فً الخدمة االجتماعٌة
اقتصاد منزلً
ماجستٌر

خدمة اجتماعٌة
غذاء وتغذٌة

أستاذ مساعد
أستاذ

دكتوراه
ماجستٌر

جغرافٌة
لغة انكلٌزٌة

سكان وخرائط
أدب/مسرحٌة

مدرس
مدرس مساعد

دكتوراه
ماجستٌر

تارٌخ حدٌث
ادارة عامة

تارٌخ اسٌا
ادارة محلٌة

مدرس

دكتوراه

تقنٌات

تصمٌم دٌكور

أستاذ

دكتوراه

لغة انكلٌزٌة

ادب

مدرس
مدرس مساعد
مدرس
مدرس مساعد

حاسبات
ماجستٌر
ماجستٌر اداب فً رٌاض االطفال
هندسه
دكتوراه
ماجستٌر آداب فً االقتصاد المنزلً

حاسبات
رٌاض االطفال
برامجٌات
عالقات عائلٌة

مها قحطان سلٌمان الناصري
مها مازن كامل الخضٌر

مدرس
مدرس

ماجستٌر
دكتوراه

أدب إنكلٌزي
فلسفة فنون

شعر
طرائق تدرٌس

مها محمد نافع علً العزاوي
مها ناجً حسٌن الخفاجً
مهٌمن عبد الحلٌم طه الوادي

مدرس مساعد
أستاذ مساعد
مدرس

ماجستٌر
دكتوراه
ماجستٌر

اقتصاد منزلً
تارٌخ معاصر
جغرافٌة

غذاء وتغذٌه
تارٌخ العالقات الدولٌة
سٌاسٌة

مٌادة اسعد موسى الماجدي
مٌاسة حاتم ناٌف المسعودي
مٌرفت ٌوسف كاظم
المحٌاوي
مٌساء رشٌد عبد المجٌد
الربٌعً
مٌساء صائب رافع النعٌمً
مٌسم ٌاسٌن عبٌد العماري

مدرس مساعد
مدرس

ماجستٌر
دكتوراه

رٌاض االطفال
تارٌخ اسالمً

علم النفس التربوي
نظم ادارٌة

مدرس

دكتوراه

لغة عربٌة

لغة

مدرس
مدرس
مدرس مساعد

طرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة
لغة انكلٌزٌة
ماجستٌر
لغة
فلسفة فً اللغة العربٌة
دكتوراه
خدمة اجتماعٌة
ماجستٌر آداب فً الخدمة االجتماعٌة

مٌسون حامد طاهر الشمري

مدرس مساعد

ماجستٌر

ارشاد

ادارة محلٌة

مٌسون طاهر محً الساعدي
ناجٌة عبد هللا ابراهٌم العربً
نادٌة حسٌن منخً الشهابً
نبأ عبد الحسٌن حسن الدلوي
نبراس جواد كاظم المالكً
نبراس خلٌل ابراهٌم
الخفاجً

مدرس
أستاذ
مدرس
أستاذ
مدرس

ماجستٌر
دكتوراه
ماجستٌر
دكتوراه
ماجستٌر

لغة انكلٌزٌة
تارٌخ اسالمً
اقتصاد منزلً
فلسفة التربٌة
ادب انكلٌزي

ادب-رواٌة
العصر العباسً االخٌر
تغذٌة
فلسفة فً التربٌة
مسرح

مدرس مساعد

ماجستٌر

تارٌخ حدٌث

وطن عربً

نجاة احمد سلمان الجبوري
ندى رحٌم سلمان الزهٌري

أستاذ
مدرس

ماجستٌر
دكتوراه

لغة انكلٌزٌة
رٌاض اطفال

اختبارات لغوٌة
تنشئة اجتماعٌة

ندى فٌصل فهد الجمٌلً
نرمٌن محمود محمد الجاف
نرٌمان جبار رشٌد الطائً
نزهت رؤوف اسماعٌل
الشالجً
نشأت كامل محمد العانً
نضال عبد الرحمن تركً ال
معرف
نهلة بنٌان محمد النداوي

مدرس
مدرس
أستاذ مساعد

دكتوراه
ماجستٌر
دكتوراه

طرائق تدرٌس
لغة انكلٌزٌة
لغه

مناهج وطرائق تدرٌس
طرائق تدرٌس اللغه االنكلٌزٌة
علم اللغه االنكلٌزٌة

أستاذ مساعد
أستاذ

دكتوراه
دكتوراه

فلسفة التربٌة
تارٌخ حدٌث

ارشاد وتوجٌة تربوي
تارٌخ أوربً والشرق األقصى

مدرس
مدرس

دكتوراه
دكتوراه

فلسفة فً التربٌة الرٌاضٌة
ادب

تربٌة رٌاضٌة
البالغة والنقد

نوال ابراهٌم محمد الدلٌمً

أستاذ مساعد

دكتوراه

فلسفة التربٌه

الفكر التربوي

نوال فاضل عباس الركابً
نور مهدي عبد الكرٌم
العبٌدي
هادي صالح محمد العٌساوي
هالة حسن محمد الجبوري
هالة عبد المنعم ٌاسٌن
الشٌخلً

أستاذ مساعد

ماجستٌر

لغة انكلٌزٌة

لغة

مدرس مساعد
أستاذ
مدرس

ماجستٌر
دكتوراه
ماجستٌر

اداب فً علم النفس
اجتماع
اقتصاد منزلً

علم النفس التربوي
فكر اجتماعً
مالبس ومنسوجات

مدرس مساعد

ماجستٌر

اقتصاد منزلً

غذاء وتغذٌة

هالة محمد عبد الرحمن
الربٌعً
هالة نوري احمد الخٌري
هدى عباس هاشم الجابري
هدى محمود شاكر الرٌس
هدى هادي خلٌل الربٌعً
هند عباس علً الحمدانً
هٌثم غازي خزعل المشكور

أستاذ مساعد
أستاذ
مدرس
مدرس
مدرس مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد

دكتوراه
ماجستٌر
ماجستٌر
ماجستٌر
ماجستٌر
دكتوراه
ماجستٌر

جغرافٌة
اقتصاد منزلً
لغة إنكلٌزٌة
لغة عربٌة
ادب
لغة عربٌة
علم اللغه

جٌومورفولوجً
مالبس ومنسوجات
ادب
طرائق تدرٌس اللغة العربٌة
علم التداول
صرف
علم اللغة المقارن

هٌفاء خلف لفتة الجبوري
وداد فاضل عباس الجبوري
ودٌان ٌاسٌن عبٌد العماري
وسن حسٌن محٌمٌد الغرٌري
وفاء جاسم سلمان الدلٌمً
وفاء حسن عٌسى الفرٌداوي
وفاء محمد جاسم الجبالً
والء صادق محسن االسدي

مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
أستاذ

ماجستٌر
ماجستٌر
ماجستٌر
دكتوراه
ماجستٌر
ماجستٌر
ماجستٌر
دكتوراه

لغة عربٌة
اقتصاد منزلً
خدمة اجتماعٌة
تارٌخ اسالمً
االقتصاد المنزلً
اداب فً رٌاض االطفال
آداب فً االقتصاد المنزلً
لغة عربٌة

لغة
غذاء وتغذٌة
خدمة اجتماعٌة
حضارة ومقارنة ادٌان
غذاء وتغذٌة
رٌاض االطفال
تربٌة طفل
فقة

ولٌد اسعد علً الصعب

أستاذ مساعد

ماجستٌر

جغرافٌة

خرائط

وئام شاكر غنً الشمري
وئام صالح غازي الربٌعً

مدرس
مدرس مساعد

ماجستٌر
ماجستٌر

تارٌخ حدٌث
اداب فً اللغة االنكلٌزٌة

وطن عربً
ادب

وئام عبد الواحد عبد النبً
الحالف
وئام عدنان عباس النعٌمً
ٌحٌى محمد علً العٌثاوي
ٌسرى شاكر محمد جواد
السلطانً
ٌوسف ٌحٌى طعماس رشٌد

مدرس مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد

ماجستٌر
دكتوراه
دكتوراه

مدرس مساعد
أستاذ

ماجستٌر
دكتوراه

علوم كٌمٌاء
تارٌخ اسالمً
تارٌخ اسالمً
اقتصاد منزلً
جغرافٌة

كٌمٌاء حٌاتٌة
اموي
اقتصاد اسالمً
مالبس ومنسوجات
مدن ؤتخطٌط حضري

