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  يف قسم التاريخ للعام الدراسيوالوظيفي  املالك التدريسي
) ٢٠١٩ - ٢٠١٨ (  
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  ٢الصفحة  

  
  
  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                   ) ٩٢٠١ -  ٨٢٠١ ( يف قسم التاريخ للعام الدراسي املالك التدريسي :أوال 
  )  مدرس مساعد-   مدرس-  أستاذ مساعد - أستاذ (

  

 مكان العمل رقم الهاتف االختصاص الدقیق االختصاص العام المرتبة العلمیة الشهادة  االسم ت

  قسم التاریخ  ٠٧٨٠٤٩٧٣٥٥٠  أوربي  التاریخ الحدیث  أستاذ مساعد  دكتوراه  نوفل كاظم مهوس حسن. د .١

 قسم التاریخ ٠٧٧٣٥٢٣٦٥٩٠ أوربي التاریخ الحدیث أستاذ دكتوراه م المیاحيفرقد عباس قاس. د .٢

 قسم التاریخ ٠٧٨٠١٣٥٦٠٥٠ عباسي التاریخ اإلسالمي أستاذ دكتوراه جاسم یاسین محمد الدرویش. د .٣

 قسم التاریخ ٠٧٨٠٠٤٩٤٣٤٠ منهج بحث التاریخ اإلسالمي أستاذ دكتوراه نزار عزیز حبیب البرغوثي. د .٤

 قسم التاریخ ٠٧٨٠١١٠٥٧٤٩ فكر اسالمي التاریخ اإلسالمي أستاذ دكتوراه  حمید سراج جابر االسدي.د .٥

 قسم التاریخ ٠٧٧١٢٦٨٥١٢٠ فكر اسالمي التاریخ اإلسالمي أستاذ دكتوراه شكري ناصر عبد الحسن المیاحي. د .٦

 قسم التاریخ ٠٧٨٠١٤٢٠٧٢٨ صرعرب معا التاریخ الحدیث أستاذ دكتوراه إبراهیم فنجان صدام اإلمارة. د .٧

 قسم التاریخ ٠٧٨٠١٢٠٧١١٦ عرب قبل اإلسالم التاریخ اإلسالمي أستاذ دكتوراه علي صالح رسن المحمداوي. د .٨

 قسم التاریخ ٠٧٨٠١٦٠٠١٢٢ أسیا التاریخ الحدیث أستاذ دكتوراه كاظم هیالن محسن السهالني. د .٩
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  ٣الصفحة  

 قسم التاریخ ٠٧٨٠١٠٥٩٧٩٨ أوربي لتاریخ الحدیثا أستاذ دكتوراه عماد مكلف عسل البدران. د .١٠

 قسم التاریخ ٠٧٨٠٢٥٨٣٢٠٢ أندلسي التاریخ اإلسالمي أستاذ دكتوراه حسین جبار مجیتل العلیاوي. د .١١

 قسم التاریخ ٠٧٨٢٧٠٢٧٠٠٥ والجزیرة العربیةالخلیج  التاریخ الحدیث أستاذ  دكتوراه رافد عبد الرضا عیالن الخفاجي. د .١٢

 قسم التاریخ - سیرة نبویة اإلسالميالتاریخ  أستاذ  دكتوراه مة كاظم حسینسلی. د .١٣

 قسم التاریخ - تاریخ امریكا التاریخ الحدیث أستاذ مساعد دكتوراه  رشك لعیبيأمیرة. د .١٤

 قسم التاریخ - تاریخ العراق التاریخ الحدیث أستاذ مساعد دكتوراه فرات عبد الحسن كاظم. د .١٥

 قسم التاریخ ٠٧٨٠١٤٣١٩٩٠ تاریخ العراق التاریخ الحدیث أستاذ مساعد دكتوراه دایم بنیان المنصورجعفر عبد ال. د .١٦

 قسم التاریخ ٠٧٨٠١٠٧٢٥٠٣ عالقات دولیة التاریخ الحدیث أستاذ مساعد دكتوراه ساجد شرقي محمد المشعان. د .١٧

 قسم التاریخ ٠٧٨٠١١٣١١٦٩ أوربي التاریخ الحدیث أستاذ مساعد دكتوراه فارس فرنك نصوري بطة. د .١٨

 قسم التاریخ ٠٧٨٠٣١٥١٥٥٠ عرب قبل اإلسالم التاریخ اإلسالمي أستاذ مساعد دكتوراه مصطفى جواد عباس العلي. د .١٩

 قسم التاریخ ٠٧٨٠٤٤٩٧٦٠١ أمریكا التاریخ الحدیث أستاذ مساعد دكتوراه أیمن كاظم حاجم العیداني. د .٢٠

 قسم التاریخ ٠٧٨٠١١٧٢٩٦٦ أوربي التاریخ الحدیث أستاذ مساعد اهدكتور عبادي احمد عبادي احمد. د .٢١

 قسم التاریخ  ٠٧٨١٩٩٧٠١٣٧ عباسي التاریخ اإلسالمي  أستاذ مساعد دكتوراه أبو طالب زاید خلف الموزاني. د .٢٢

 قسم التاریخ  ٠٧٧٠٤٩٢٧٣٥١ العربيالخلیج  التاریخ الحدیث مدرس دكتوراه هناء عبد الواحد عبد الرضا. د .٢٣



   
  ٤الصفحة  

 قسم التاریخ  ٠٧٨٠٣١٥٥٩٣٧ فكر اسالمي التاریخ اإلسالمي مدرس دكتوراه ذكرى عواد یاسر العامري. د .٢٤

 قسم التاریخ  ٠٧٨٠١٢٨٣١٥٦ منهج بحث التاریخ اإلسالمي مدرس دكتوراه نضال محمد قمبر العبد اهللا. د .٢٥

  قسم التاریخ  -  التاریخ اإلسالمي التاریخ اإلسالمي مدرس دكتوراه  مها عبد اهللا نجم. د .٢٦

 قسم التاریخ  ٠٧٨٠٨٢٤٦٧٢٧  عباسي التاریخ اإلسالمي مدرس  دكتوراه  شاكر عوید نفاوة. د .٢٧

 قسم التاریخ  ٠٧٨٠١٠٢٦٠٨٦  عباسي التاریخ اإلسالمي مدرس دكتوراه  شاكر وادي جابر. د .٢٨

 قسم التاریخ  ٠٧٧٢٨٢٧٨٧٦١ أسیا التاریخ الحدیث مدرس  ماجستیر علیه عبد الحسین سعید نصر اهللا. م .٢٩

 قسم التاریخ  ٠٧٨٠١٤١٣٣٥٠ أسیا التاریخ الحدیث مدرس  ماجستیر وداد سالم محمد النعیم. م .٣٠

 قسم التاریخ  ٠٧٧١٦٤٧٥٠٦٥ عراق التاریخ الحدیث مدرس  ماجستیر انتصار محمود عبد الخضر. م .٣١

 قسم التاریخ  ٠٧٨٠١١٩٩٨٠٥  یمتاریخ العراق القد التاریخ اإلسالمي  مدرس مساعد ماجستیر  عالء راضي فلیح. م.م .٣٢

 قسم التاریخ  -  حضارة التاریخ اإلسالمي مدرس مساعد ماجستیر  عاتكة حبیب عبد اهللا. م.م .٣٣

 قسم التاریخ  -  البصرة التاریخ اإلسالمي مدرس مساعد ماجستیر  زینب عبد الجبار سعید. م.م .٣٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  


