
الجهة المانحة للشهادةالشهادةالقب العلميعنوان البريد اإللكترونياسم التدريسي باللغة االنكليزيةاسم التدرسي الرباعي  باللغة العربيت

جامعة الكوفة كلٌة اإلدارة واالقتصاد ماجستٌرمدرسAhmad Hussein Machi ahmedh.maji@uokufa.edu.iqاحمد حسٌن نصٌف جاسم 1

جامعة بغداددكتوراهاستاذ مساعدAhmed Maher Mohammad Ali Fadhilahmed.fadhil@uokufa.edu.iqاحمد ماهر محمدعلً فاضل 2

جمهورٌة مصر العربٌة دكتوراهاستاذ مساعدameer saheb shaker ameers.naji@uokufa.edu.iqامٌر صاحب شاكر ناج3ً

جامعة بغداد كلٌة اإلدارة واالقتصاد دكتوراهاستاذ مساعدanwar abbas hadi Al-Hindawi anwara.alhidawi@uokufa.edu.iqانوار عباس هادي الهنداوي4

المعهد العربً للمحاسبٌن القانونٌٌنمحاسب قانونًمدرس مساعدBatool al husainybatool.hasan@uokufa.edu.iqبتول اسماعٌل حسن حسٌن الحسٌن5ً

جامعة الكوفة ماجستٌراستاذ مساعدBushra shakir Abd Al Hussein bushras.abdalhussen@uokufa.edu.iqبشرى شاكر عبد الحسٌن عبد هللا 6

جامعة بغداد دكتوراهاستاذBushra abdulwahab  m.hasan ALJAWAHERI bushraa.aljawaheri@uokufa.edu.iqبشرى عبد الوهاب محمد حسن حسٌن الجواهري 7

جامعة بغداد دكتوراهاستاذHatim K. Kadhim abbas almaamory hatimk.kadhm@uokufa.eduحاتم كرٌم كاظم عباس المعموري8

مالٌزٌادكتوراهاستاذ مساعدHassnain Raghib Talab Mohsenhassnainr.abozaid@uokufa.edu.iqحسنٌن راغب طلب محسن 9

جامعة الكوفة/ العراق ماجستٌراستاذ مساعدHasanain Faisal Hasan Ali Shoman hasanainf.shoman@uokufa.edu.iqحسنٌن فٌصل حسن علً شومان 10

جامعة بغداددكتوراهاستاذ مساعدhassnain kadhem ojah nheerhassnink.alshahmani@uokufa.edu.iqحسنٌن كاظم عوجه نهٌر11

الهندماجستٌراستاذ مساعدDawood salman jasim mohammad AL-Farttoosidawood.jasim@uokufa.edu.iqداود سلمان جاسم محمد الفرطوسً 12

قسم المحاسبة / كلٌة االدارة واالقتصاد/ جامعة بغدادماجستٌراستاذ مساعدSarah Isam Hasan Taha KBELAH sarahi.kbelah@uokufa.edu.iqسارة عصام حسن طه كٌبلة13

جامعة بغداد ماجستٌراستاذ مساعدSarah Isam Hasan Taha KBELAH sarahi.kbelah@uokufa.edu.iqسارة عصام حسن طه كٌبلة14

جامعة بغداددكتوراهاستاذ مساعدSondos majed reda karemsondosm.reda@uokufa.edu.iqسندس ماجد رضا كرٌم15

جامعة بغداد ماجستٌراستاذ مساعدAbdalabbas hassan kadhimabdalabbas.kadhim@uokufa.edu.iqعبد العباس حسن كاظم 16

تركٌا- جامعة االناضول دكتوراهاستاذAkeel Hamza Habeeb Almagtome akeelh.alhasnawi@uokufa.edu.iqعقٌل حمزة حبٌب عزوز17

كلٌه االداره واالقتصاد/ جامعه الكوفه ماجستٌرمدرس مساعدAli Noori Abdulzahra alin.oraibi@uokufa.edu.iqعلً نوري عبد الزهره عرٌب18ً

كلٌة اإلدارة واالقتصاد /جامعة القادسٌة ماجستٌرمدرسAli Halal Union alih.alzeadi@uokufa.edu.iqعلً هالل ونٌون عباس 19

جامعة فردوسً الدولٌة دكتوراهمدرسGhazwan Ayad Khalid AbdaliGhazwani.alshiblawi@uokufa.edu.iqغزوان اٌاد خالد عبدعلً 20

جامعة بغداد دكتوراهاستاذ مساعدKarrar jasim najmKararj.aleesawe@uokufa.edu.iqكرار جاسم نجم عبد العٌساوي 21

جامعة كربالء دكتوراهاستاذ مساعدKarrar saleem abed ulzahra abd alikarrars.hameedi@uokufa.edu.iqكرار سلٌم عبد الزهره عبد علً 22

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً دكتوراهاستاذ مساعدKarrar abdulelah azeez aurearkarara.alkhaldy@uokufa.edu.iqكرار عبد االله عزٌز جدوع23

اٌران .. جامعة فردوسً ماجستٌرمدرسKarrar Mohammed Ghazi Hadikarrarm.ghazi@uokufa.edu.iqكرار محمد غازي هادي24

جامعة فردوسً اٌران ماجستٌرمدرسMurtadha saleh mahdimurtadhas.mahdi@uokufa.edu.iqمرتضى صالح مهدي الجعٌفري 25

 Griffith University- استرالٌا دكتوراهاستاذ مساعدMaithm Malik Radhi Khaghaany maithmm.khaghaany@uokufa.edu.iqمٌثم مالك راضً عباس خٌقانً 26

كلٌة الفقه /جامعة الكوفة دكتوراهاستاذ مساعدHuda Ali Abbas Taharhuda.alkaldy.@uokufa.edu.iqهدى علً عباس طاهر 27

جامعة الكوفةدكتوراهاستاذ مساعدWISAM NEMAH JAAFAR RAGEEBwisamn.rgeeb@uokufa.edu.iqوسام نعمة جعفر محمد28

جامعة بغداد كلٌة اإلدارة واالقتصاد دكتوراهاستاذ مساعدYasir Sahib Malik yasirs.abdali@uokufa.edu.iqٌاسر صاحب مالك عبد علً الزبٌدي29

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  ماجستٌرمدرسYasir Mohammad Ali Ridha yasirm.ridha@uokufa.edu.iqٌاسر محمد علً رضا اسد30


