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 اللقب العلمي اسم التدريسي ت  اللقب العلمي اسم التدريسي ت

 مدرس زٌنة جابر ٌاس. م 27  أستاذ سعاد عبد الكرٌم محمد. د.أ 1

 مدرس معالً حسٌن علً. م 28  أستاذ صباح ناجً أحمد. د.أ 2

 مدرس أحمد عباس علً. م 29  أستاذ فائزة عبد األمٌر محمد. د.أ 3

 مدرس جمعة محسن تركً. م 30  أستاذ مساعد مجاهد أحمد عبد الحمٌد. د.م.أ 4

 مدرس إٌمان لفتة عزٌز. م 31  أستاذ مساعد عدنان شبٌب جاسم . د.م.أ 5

تنسٌب إلى / عامر محمد سلٌم . د.م.أ 6

 جامعة تكرٌت 

 مدرس هدٌل سلوان سامً . م 32  أستاذ مساعد

 مدرس مساعد حسٌن إسماعٌل كاظم. م.م 33  أستاذ مساعد بلسم صالح مهدي. د.م.أ 7

 مدرس مساعد أحمد جاسم محمد. م.م 34  أستاذ مساعد جاسم رشٌد حلو . د.م.أ 8

 مدرس مساعد مجٌد عبود رحٌمه. م.م 35  أستاذ مساعد رحٌم راضً عبد. د.م.أ 9

 مدرس مساعد بٌداء عباس علً. م.م 36  أستاذ مساعد قصً نبٌل عبد الكرٌم. د.م.أ 10

 مدرس مساعد أحمد سعٌد عبٌد. م.م 37  أستاذ مساعد شٌماء فاضل حمودي. د.م.أ 11

 مدرس مساعد عبد الستار عدنان حسٌن. م.م 38  مدرس حٌدر أحمد جاسم. د.م 12

 مدرس مساعد عباس مطلب جاسم. م.م 39  مدرس خدٌجة عطٌة ناصر. د.م 13

 مدرس مساعد مالك خالد سلمان. م.م 40  مدرس حامد مرهون حمد. د.م 14

 مدرس مساعد وسام عبد الستار دواح. م.م 41  مدرس غزوان مجٌد رشٌد. د.م 15

 مدرس مساعد براء خلف حمادي. م.م 42  مدرس زٌنة أٌاد قاسم. د.م 16

 مدرس مساعد عماد راغب محسن . م.م 43  مدرس حسن عبد األمٌر إسماعٌل. د.م 17

 مدرس مساعد مثنى محمد عبٌد. م.م 44  أستاذ عماد سعٌد دعٌبل . أ 18

     أستاذ مساعد عماد حماد عبد علً. م.أ 19

     مدرس خالد خٌري حسٌن. م 20

     مدرس صفٌة شاكر محمود . م 21

     مدرس  جنان عازر بوال . م 22

     مدرس رواء خالد صبري . م 23

     مدرس سعد عبد السادة صباح. م 24

     مدرس محمود هاشم أحمد. م 25

عبد الوهاب عبد الجبار عبد . م 26

 الوهاب

     مدرس

 


