
 

 الجنسية الجنس اللقب العلمي االختصاص الدقيق االختصاص العام االسم الثالثي و اللقب ت

 عراقية انثى مدرس كيمياء كيمياء اباء اسعد حسن حموشي 1

 عراقية انثى استاذ مساعد اقتصاد سياسي دراسات اشتراكية الجبوريابتهال محمد رضا  2

 عراقية ذكر مدرس  كيمياء تحليلية كيمياء العانياحمد جاسم صادق  3

 عراقية انثى مدرس مساعد فيزياء فيزياء العبيديافراح عبدالحسين جبر  4

 عراقية انثى استاذ مساعد ادب اندلسي لغة عربية  الجبوريبشرى عبد عطية  5

 عراقية ذكر مدرس  تغذية نبات تربة االركوازيجعفر عباس شمس هللا  6

 عراقية انثى مدرس  كيمياء كيمياء االعرجيرواء عباس مجيد  7

 عراقية انثى مدرس مساعد كيمياء كيمياء الشريفيزهراء حسن رحيم  8

 عراقية انثى استاذ مساعد علوم عامة علوم عامة الموسويزينب عبدالرزاق جباره  9

 عراقية انثى مدرس مساعد كيمياء كيمياء العبيديسهيلة خالد محمد  10

 عراقية انثى استاذ مساعد كيمياء اغذية علوم االغذية عجينهصبا جعفر محسن  11

 عراقية انثى استاذ مساعد علوم االغذية علوم االغذية الحرابضحى داود سلمان  12

 عراقية ذكر استاذ كيمياء اغذية علوم االغذية السعدي طارق ناصر موسى  13

 عراقية ذكر مدرس     غانم عودة شرهان 14

 عراقية انثى استاذ مساعد اقتصاديات موارد اقتصاد زراعي النصلرضاب شاكرمحمود  15

 عراقية انثى مدرس مساعد فيزياء فيزياء العبيديفرح غانم خالد  16

 عراقية انثى مدرس مساعد الحالة الصلبة والمواد علوم فيزياء القرةغوليفردوس شاكر احمد  17

 عراقية ذكر مدرس مساعد قانون دولي قانون القافليسمير برهان رشيد  18

 عراقية ذكر استاذ مساعد كيمياء حياتية سريرية كيمياء المشهدانيقيس احمد ابراهيم  19

 عراقية ذكر استاذ مساعد االستراتيجيةالدراسات  علوم سياسية الهيتاويمنعم خميس مخلف  20

 عراقية انثى مدرس مساعد هندسة وراثية هندسة وراثية العباديكلبوي عبدالمجيد ناصر  21

 عراقية انثى مدرس مساعد انكليزي اداب كواكب طالب شهيب 22

 عراقية انثى مدرس كيمياء حياتية سريرية علوم كيمياء الزبيديلمياء شاكرعاشور  23

 عراقية انثى مدرس علوم االغذية علوم االغذية الجنابيليلى احمد فتاح  24

 عراقية ذكر  مدرس علم الحيوان علوم الحياة الجبوريمجيد حميد نوار  25

 عراقية ذكر مدرس احصاء احصاء البيرمانيمحمد حسين عبدالحميد  26

 عراقية ذكر مدرس مساعد كيمياء فيزياوية كيمياء فيزياوية العيساويمحمد فياض نايف  27

 عراقية ذكر مدرس علوم عامة علوم عامة االنباريمسلم محسن كاظم  28

 عراقية انثى مدرس مساعد علوم االغذية علوم االغذية العانيميسون ظافر هادي  29

 عراقية انثى مدرس مساعد الشريعة االسالمية الشريعة االسالمية ندى شهاب احمد الدوري 30

 عراقية انثى مدرس مساعد كيمياء كيمياء العلوينسرين كاظم محمد  31

 عراقية انثى استاذ مساعد كيمياء كيمياء التميميوسام صالل عليوي  32

 عراقية انثى مدرس مساعد رياضيات تطبيقية رياضيات العيساويوليدة سويدان علي  33

 
 



 

 االختصاص العام االسم الثالثي و اللقب ت
االختصاص 

 الدقيق
 الجنسية الجنس / الوحدة الشعبة اللقب العلمي

 عراقية انثى الوحدة الهندسية مدرس مساعد هندسة كهرباء هندسة كهرباء العانينور احمد جاسم  1

 عراقية ذكر شعبة التسجيل مدرس مقاومة حيوية  وقاية النبات الجليليبسمان حسيب  2

 عراقية ذكر شعبة التسجيل مدرس مساعد االرشاد  االرشاد الزراعي رسول هادي حسون  3

 عراقية ذكر شعبة التسجيل مدرس  علم النفس اداب الجبوريمثنى فلحي حمود  4

 عراقية انثى شعبة الحسابات مدرس مساعد مصارف مصارف حبيبجاسم محمد سناء  5

 عراقية انثى شعبة الحسابات مدرس اقتصاد زراعي اقتصاد زراعي السعيدياكد سعدون بشار  6

 عراقية ذكر شعبة الدراسات العليا مدرس مساعد علوم االغذية علوم االغذية الزوبعيوسام حميد براك  7

 عراقية ذكر شعبة الرقابة والتدقيق مدرس مساعد مصارف دراسات محاسبية ومالية الدليميمحمد خلف محمد  8

 عراقية ذكر لجودة شعبة ضمان ا مدرس مساعد تربة تربة العبيدينوري مطر علي  9

 عراقية انثى الجودةشعبة ضمان  مدرس مساعد تربة تربة العزاويسنان سميرجمعة  10

 عراقية انثى وحدة ابحاث النخيل مدرس انتاج فاكهة بستنة الراويثائرة خيري عثمان  11

 عراقية ذكر وحدة ابحاث النخيل مدرس مساعد بستنة بستنة الجميليعلي عادل  12

 عراقية انثى وحدة ابحاث النخيل مدرس مساعد محاصيل محاصيل أدريسفادية فؤاد صالح  13

 عراقية ذكر وحدة ابحاث النخيل استاذ مساعد زراعة االنسجة  بستنة االعرجيحسام سعدالدين  14

 عراقية انثى وحدة ابحاث النخيل مدرس فاكهة بستنة منى حسين شريف 15

 عراقية ذكر  وحدة االعالام مدرس فسلجة التناسل انتاج حيواني المفرجيحسام جاسم  16

 عراقية ذكر  وحدة االعالم مدرس انتاج حيواني انتاج حيواني الواعظحسين خطاب  17

 عراقية انثى وحدة االنترنت مدرس مساعد بستنة بستنة الخفاجياسيل محمد حسن  18

 عراقية انثى وحدة الترقيات العلمية مدرس مكافحة ادغال محاصيل الدليمي سهاد مذكور 19

 عراقية انثى وحدة التعليم المستمر مدرس االرشاد  االرشاد الزراعي العبيدياحالم طالب كاظم  20

 عراقية انثى وحدة التعليم المستمر مدرس االرشاد  االرشاد الزراعي المجدازهار حمزة مهدي  21

 عراقية ذكر وحدة التعليم المستمر استاذ مساعد االرشاد  االرشاد الزراعي العاشورصباح حبيب  22

 عراقية انثى وحدة الحاسبات مدرس مساعد رياضيات رياضيات الخواجةثناء علي كاظم  23

 عراقية ذكر وحدة الحاسبات مدرس مساعد حاسبات هندسة حاسبات التوتنجيعمار رياض  24

 عراقية ذكر وحدة الحاسبات مدرس مساعد رياضيات  علوم رياضيات القرةغوليفراس شاكر  25

 عراقية انثى وحدة الحاسبات مدرس مساعد علوم الحاسوب علوم الحاسوب الونداويليلى صفوت  26

 عراقية ذكر وحدة النباتات الطبية مدرس البستنة الطبية بستنة العمرانيحسين عنيد هميم  27

 عراقية انثى وحدة النباتات الطبية مدرس بستنة بستنة االسديرؤى عبدالحسين  28

 عراقية انثى وحدة النباتات الطبية مدرس مساعد بستنة بستنة زينب جارهللا نعمه حسين 29

 عراقية انثى وحدة النباتات الطبية مدرس انتاج خضر بستنة الكنعانزينة محمد  30

 عراقية ذكر وحدة النباتات الطبية استاذ مساعد نباتات طبية بستنة الرفاعيساجد عودة محمد  31

 عراقية ذكر وحدة النباتات الطبية مدرس محاصيل حقلية محاصيل حقلية سداد كاظم محمد الطويل 32

 عراقية ذكر مجلس الكليةوحدة  مدرس مساعد محاصيل محاصيل السامرائياوس علي  33

 



 

 

 االختصاص العام االسم الثالثي و اللقب ت
االختصاص 

 الدقيق
 الجنسية الجنس القسم / الوحدة اللقب العلمي

 مدرس مساعد وقاية النبات وقاية النبات الشهريانيسمر مثنى نجم  34
وحدة بحوث المكافحة 

 االحيائية
 عراقية انثى

 عراقية انثى وحدة مكتب العميد مدرس مساعد ارشاد زراعي االرشاد الزراعي الصفاروسن وديع اسكندر  35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


