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 م/ تأييد مشاركة
 

 ...تحية طيبة
ل ـــلســــــدأ بالتســـــــذي يبــــا والــــــق ربطـــــــدول املزفــــاؤهم في الجــــــجت أسماركت الذواث املدر ـــد مشـــإيــــــه                

( في ورشت العمل الافتراضيت د. حيدر مهدي حمزة -2962( وييتهي بالتسلسل )د. خالدة دمحم عمز -1)

جىت التعليم الالكترووي في كليت ( التي اقامتها لججزبت التعليم الالكترووي بالجامعت املستىصزيتاملوسومت )

( مصطفى ضياء الحسني/ مساعد رئيس الجامعت للشإون العلميتالعلوم والتي ألقيت مً قبل )أ.م.د. 

افق  الاحديوم في ديويت ي( الفFree Conference Callعبر مىصت )  .12/4/2020املو

 مع التقدير...
 

 المرفقات

 جدول بأسماء املشاركين. 

 

 

  

                                                      ميثاق طالب كاطعم. د. أ.

 العلميتمعــاون العميــد للشــإون 

             2020/هيسان/ 12  

                                                          محــمد فــــزج شــــذرد. أ. 

 عميد كليت العلوم/ وكالت

2020/هيسان/ 12 
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  الثالثتحضور ورشت كليت العلوم قائمت 

 12/4/2020 الاحد( يوم ججزبت التعليم الالكترووي بالجامعت املستىصزيت)
 الجامعة  الشهادة : اللقب العلمي  األسم الثالثي  ت

 جامعة الموصل  دكتوراه استاذ مساعد د. خالدة دمحم عمر ضائع الطائً  1

 المادسٌة ستٌرماج استاذ مساعد جبران عبد االمٌر خطار 2

 لسم هندسة تمنٌات الحاسوب-كلٌة التراث الجامعة  دكتوراه مدرس اثٌر جبار منصور 3

 جامعة الكفٌل  بكالورٌوس الٌوجد حٌدر لاسم رحٌم  4

 كركون ماجستٌر مدرس مساعد سمٌة احمد مٌدان 5

 جامعة بؽداد / كلٌة العلوم دكتوراه مدرس شهد عماد حمٌد 6

 جامعة بؽداد ماجستٌر الٌوجد اظم حسنحازم عبدالك 7

 الجامعة المستنصرٌة دكتوراه مدرس أسماء دمحم حٌدر 8

 الجامعة المستنصرٌة دكتوراه مدرس ثامر مكً علً 9

 كلٌة النور الجامعه  ماجستٌر مدرس مساعد اٌمان رمزي دمحم 10

 الجامعة المستنصرٌة  ماجستٌر مدرس مساعد حٌدر توفٌك لدوري  11

 التكنولوجٌة/ لسم الهندسة الكهربائٌة  دكتوراه استاذ مساعد أ.م.د.إنعام ابراهٌم على  12

 جامعة بؽداد / كلٌة العلوم دكتوراه مدرس شهد عماد حمٌد 13

 المادسٌة ماجستٌر مدرس مساعد عفراء عباس حمادة 14

15 ahmed kawther hussein دكتوراه مدرس mustansiriyah 

 جامعة سامراء ماجستٌر مدرس مساعد دمحمجوادسارة سعد  16

 المستنصرٌه  دكتوراه مدرس شروق أحمد كرٌم  17

 جامعة الموصل  دكتوراه مدرس صفاء دمحم محمود  18

 وزارة التربٌة / مدٌرٌة تربٌة كربالء  ماجستٌر مدرس مساعد علً حسٌن عبداالمٌر حسن المنكوشً  19

 جامعة الموصل كلٌة التمرٌض  ماجستٌر عدمدرس مسا شٌماء رٌاض ذنون  20

 جامعة بؽداد كلٌة التربٌة للبنات  ماجستٌر مدرس سمر عدنان عبد االمٌر حمودي  21

 جامعة تكرٌت /كلٌة الصٌدلة ماجستٌر مدرس هبه حازم صالح  22

 دٌالى ماجستٌر استاذ مساعد اٌمان رٌاض ادٌب 23

 الجامعة المستنصرٌة/ كلٌة العلوم/ احٌاء مجهرٌة  دكتوراه  مرحلة مدرس مساعد جواد نوار كحٌط  24

 كلٌة االسراء الجامعة ماجستٌر مدرس مساعد هدى ضاري ساطع 25

 جامعة المادسٌة  دكتوراه مدرس إٌناس دمحم مجهول  26

 المتسنصرٌة دكتوراه استاذ مساعد بٌداء محسن احمد 27

 جامعة الموصل ٌرماجست مدرس مساعد شٌماء حلٌم ابراهٌم 28

 التمنٌة الوسطى  ماجستٌر استاذ مها محسن دمحم علً  29

 بؽداد دكتوراه مدرس م.د.عالٌة عبد االمٌر عبد المجٌد هادي  30

 كلٌة طب االسنان -الجامعة المستنصرٌة دكتوراه استاذ مساعد د. دالٌا خضٌر عباس 31

 خضراءجامعة الماسم ال دكتوراه مدرس رواءصفاء عباس  32

 كلٌة بؽداد للعلوم الطبٌه مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد حنان لاسم جلٌل 33

 مدٌرٌة تربٌة االنبار  ماجستٌر مدرس مساعد شٌماء شهاب عبدهللا  34

 جامعة الفرات األوسط التمنٌة /المعهد التمنً كربالء  دكتوراه استاذ مساعد ا م د علً هادي عظٌم  35

36 Raghad Khalil Ahmed جامعة الكوفة / كلٌة التربٌة للبنات مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد 

 الموصل  مرحلة  دكتوراه مدرس عدي نعمت عجاج  37

 جامعة المادسٌة كلٌة طب األسنان  بكالورٌوس الٌوجد زٌنة فرحان جابر  38

 جامعة ذي لار ماجستٌر مدرس مساعد بٌداء عبدالرضا حمدان 39
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 كلٌة االمام الكاظم الجامعة/ السام ذي لار  ماجستٌر مدرس مساعد د لصً شنان مزٌ 40

 دٌالى /كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة  ماجستٌر مدرس مساعد زهراء عبد المنعم عبد هللا  41

 لسم الهندسة الكهرومٌكانٌكٌة -الجامعة التكنولوجٌة دكتوراه مدرس احمد كامل حسن 42

 جامعة الكرخ للعلوم / كلٌة التحسس النائً والجٌوفٌزٌائً دكتوراه مدرس م.د. شٌماء احمد حسن  43

44 Yassamin Masoud Abd Alhasan  المستنصرٌه  ماجستٌر مدرس مساعد 

 جامعة الموصل / كلٌة الطب دكتوراه مدرس رند عبداللطٌؾ عبد هللا 45

 كلٌة االداب الجامعة المستنصرٌة/ دكتوراه استاذ مساعد عواطؾ نصٌؾ جاسم 46

 المستنصرٌة/كلٌة الهندسة ماجستٌر مدرس مساعد عبٌر حسن وناس 47

 جامعة الكوفة ماجستٌر مدرس شٌماء جبار عبد الرزاق 48

 جامعة نٌنوى ماجستٌر مدرس مساعد ٌونس صابر عثمان 49

 جامعة المستنصرٌه  دكتوراه استاذ مساعد اٌمان علً حسٌن  50

 جامعة الفرات االوسط  / المعهد التمنً المسٌب  ماجستٌر مدرس مساعد  حٌدر مالن عبد علً 51

 مدرس اعدادٌهً العراق الناهض  ٣مدٌرٌه تربٌه الرصافه / ماجستٌر مدرس مساعد م .م عدي جمٌل كاظم  52

 جامعة الكوفة /كلٌة الصٌدلة ماجستٌر مدرس مساعد اٌناس فالح عبد الرزاق 53

 كلٌة المانون /الجامعه المستنصرٌه دكتوراه تاذ مساعداس سهام سوادي طعمه 54

 دٌالى/كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة  ماجستٌر مدرس دمحم حامد محمود  55

 كركون دكتوراه استاذ مساعد سلوى احمد مٌدان 56

 جامعة المادسٌة .. كلٌة االدارة وااللتصاد  ماجستٌر مدرس أنور عباس ناصر  57

 كلٌة النور الجامعه  ماجستٌر مدرس مساعد ي دمحماٌمان رمز 58

 جامعة البصرة/ كلٌة التربٌة لعلوم الصرفة دكتوراه مدرس احمد كاظم شنان 59

 الجامعة المستنصرٌة/ كلٌة العلوم دكتوراه استاذ أ.د. دمحم فرج شذر 60

 ة كلٌة الصٌدل -المستنصرٌة  ماجستٌر مدرس مساعد زكرٌا عبد الكرٌم مهدي  61

 الجامعة المستنصرٌة دكتوراه مدرس د. سٌؾ الدٌن احمد حسن  62

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس مساعد ساره علً مطر 63

 العرالٌة  دكتوراه مدرس العامر عبدالرحمن محمود  64

 جامعة سامراء / كلٌة التربٌة مرحلة  دكتوراه مدرس تٌسٌر عبد المادر صالح 65

66 Saif talib jasim مدٌرٌة تربٌة االنبار  دكتوراه درسم 

 كلٌة بؽداد للعلوم الطبٌه مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد حنان لاسم جلٌل 67

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس مساعد اٌناس عبد الستار سلمان 68

 بؽداد ماجستٌر مدرس نور احمد كاظم  69

 )رحمه هللا ( الجامعةكلٌة االمام االعظم  ماجستٌر مدرس مساعد تٌسٌر كرم داود 70

 المستنصرٌة  ماجستٌر مدرس مساعد جالل لٌس جمٌل  71

 االنبار دكتوراه استاذ مساعد ا.م.د فاطمة ناطك دمحم العزاوي 72

 جامعة المثنى /كلٌة العلوم  دكتوراه استاذ مساعد هناء كاظم شنان  73

 حكومٌة /روسٌا جامعة ساراتوؾ ال ماجستٌر مدرس مساعد بثٌنة دمحم حمود  74

 كلٌة الصٌدلة-جامعة الموصل دكتوراه مدرس مروان دمحم مٌرخان 75

 التكنولوجٌة  ماجستٌر مدرس شٌماء عبد الستار سعود  76

 الجامعة المستنصرٌة ماجستٌر مدرس م.دمحم عبدهللا احمد 77

 الكوفة دكتوراه مدرس علً هادي فهد 78

 جامعة الموصل /كلٌة طب األسنان  اجستٌرم مدرس مساعد براء وعدهللا نجم  79

 كلٌه المستمبل الجامعة دكتوراه مدرس عالء دمحم حسٌن وٌس 80

 الجامعه المستنصرٌه ماجستٌر استاذ مساعد نورالهدى علً عبدالحسٌن 81

 كلٌة طً االسنان -جامعة الموصل  ماجستٌر مدرس مساعد علً طارق خلٌل 82

 جامعة سامراء  ماجستٌر ساعدمدرس م أدٌب محفوظ فرج  83
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 الجامعة التمنٌة الوسطى / كلٌة الفنون التطبٌمٌة ماجستٌر مدرس مساعد علً عواد كاظم 84

 الجامعه المستنصرٌه كلٌه التربٌه لسم الرٌاضٌات  ماجستٌر مدرس مساعد صفا خضٌر كرٌم  85

 المستنصرٌة  ماجستٌر مدرس مساعد سارة دمحم مطر 86

 جامعة الموصل /كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/لسم الرٌاضٌات  ماجستٌر مدرس فع بلو رلٌة نا 87

 الموصل  مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد عدي نعمت عجاج  88

 المستنصرٌة  مرحلة ماجستٌر استاذ رؤى دمحم كاظم  89

 ت جامعة بؽداد كلٌة التربٌة للبنا ماجستٌر مدرس سمر عدنان عبد االمٌر حمودي  90

 كلٌة الرشٌد الجامعة/ بؽداد دكتوراه مدرس م.د. بشرى إبراهٌم سلمان 91

92 Dr.Eman Hassani Al_Salami  كلٌة الطوسً الجامعه  دكتوراه مدرس 

 المادسٌة ماجستٌر مدرس مساعد رنا عبد الواحد جاسم  93

 كلٌة المعارؾ الجامعة دكتوراه استاذ مساعد خالد عواد حمادي 94

 نجران دكتوراه استاذ وى مصطفى راشدنج 95

 الجامعة المستنصرٌة كلٌة التربٌة االساسٌة  دكتوراه مدرس دكتور خمائل شاكر ابو خضٌر  96

 كلٌه السالم الجامعه بكالورٌوس الٌوجد نادٌن فتحً حسن 97

 مدٌرٌة تربٌة ذي لار ماجستٌر مدرس مساعد افكار كرٌم مناحً 98

 كلٌة الطب -الجامعة المستنصرٌة  دكتوراه استاذ  ادي عٌسىد. عبد الكرٌم حم 99

 جامعه تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت الكلٌة المعلوماتٌة الطبٌة  ماجستٌر مدرس مساعد احالم راشد خرباط حمٌد  100

 المستنصرٌة دكتوراه استاذ مساعد اٌمان علً حسٌن  101

 ة الموصل /كلٌة الزراعة والؽابات /لسم البستنه جامع دكتوراه مدرس فنار هاشم ٌوسؾ  102

 جامعة ذي لار / كلٌة الهندسة دكتوراه مدرس حٌدر مجٌد علٌوي 103

 جامعة كركون /كلٌة العلوم  ماجستٌر مدرس زٌنب حسٌن فاضل  104

 وم الرٌاضةالجامعة المستنصرٌة / كلٌة التربٌة البدنٌة وعل ماجستٌر مدرس مساعد م.م. عمر مزهر مالن 105

 كلٌة االمام االعظم )رحمه هللا( الجامعة  ماجستٌر مدرس مساعد سنان مهدي صالح عبدالعزٌز 106

 جامعة ساراتوؾ الحكومٌة /روسٌا  بكالورٌوس الٌوجد ؼسان بكر حمود  107

 جامعة بؽداد  بكالورٌوس الٌوجد منتظر جمعه اسماعٌل 108

 امعة الكوفة . كلٌة التربٌة للبناتج دكتوراه استاذ  سعد عزٌز حسن 109

 المستنصرٌة/كلٌة العلوم دكتوراه مدرس اسراء جعفر بالر 110

 الجامعة المستنصرٌة ماجستٌر مدرس مساعد آٌات خٌري هاشم 111

 جامعة اورون االهلٌة ماجستٌر مدرس رؼد علً حداد 112

 صاد جامعة بؽداد كلٌة االدارة وااللت ماجستٌر مدرس م. سهاد كشكول عبد  113

114 Amenah Moustafa Mohammed  جامعة تكرٌت/ كلٌة الصٌدلة  ماجستٌر مدرس مساعد 

 االنبار ماجستٌر مدرس احمد شهاب عبدهللا 115

 جامعة المادسٌة ماجستٌر مدرس مساعد بسام نوري شاكر 116

 الجامعة العرالٌة كلٌة التربٌة ماجستٌر مدرس مهند مجٌد رشٌد 117

 جامعة سامراء ماجستٌر مدرس نها علً هادي 118

 جامعة دٌالى / كلٌة الزراعة   ماجستٌر مدرس مساعد اٌمان رحمن مهدي  119

 الجامعة المستنصرٌة دكتوراه استاذ مساعد د بان حكمت عبد الكرٌم الجاؾ 120

 تربٌة ذي لار  ماجستٌر مدرس مساعد دمحم عبدالحسن شالل  121

 كلٌة العلوم الجامعة المستنصرٌة دكتوراه استاذ مساعد امً سجادد. شذى س 122

 جامعة االنبار دكتوراه استاذ مساعد رحاب فٌصل احمد 123

 جامعة اورون االهلٌة ماجستٌر مدرس مساعد زهراء طارق نوري 124

 جامعة كركون/كلٌة العلوم/لسم علوم الحٌاة دكتوراه مدرس د. اٌمان تاجر عبد هللا 125

 المستنصرٌه  ماجستٌر مدرس مساعد منى سعد ابراهٌم  126

 واسط ماجستٌر مدرس مساعد نور خضٌر جمعة 127
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 جامعة االنبار/ كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / لسم الفٌزٌاء دكتوراه مدرس د. جمال فاضل دمحم  128

 لٌة العلوم / لسم الفٌزٌاءالجامعة المستنصرٌة/ ك دكتوراه استاذ مساعد اسرار عبدالمنعم سعٌد 129

 بؽداد دكتوراه مدرس د.لمٌاء دمحم علً حمٌد 130

 كلٌة التربٌة المختلطة -جامعة الكوفة  ماجستٌر استاذ مساعد اٌالؾ جبار عبد الرزاق 131

132 Dr.Ali Hameed Ali Alzubaidi  وزارة التربٌة مدٌرٌة تربٌة النجؾ دكتوراه مدرس 

 لسم الفٌزٌاء -كلٌة العلوم  -الجامعة المستنصرٌة  ماجستٌر درسم رواء ٌاسٌن طه 133

 الجامعة المستنصرٌة/ كلٌة العلوم/ لسم الفٌزٌاء ماجستٌر مدرس م. لمٌاء علً لطٌؾ مجٌد  134

135 Sondos abd alkarim المستنصرٌه ماجستٌر مدرس مساعد 
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 جامعة بؽداد ماجستٌر استاذ بشرى فاضل صالح 198
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 الجامعه المستنصرٌه ماجستٌر مدرس صفً عبدعلً اسراء دمحم 228
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 جامعة تكرٌت دكتوراه مدرس دكتور د. عبدهللا حسن دمحم 235

 وزارة التربٌة/مدٌرٌة تربٌة الكرخ الثالثه ماجستٌر مدرس مساعد رسل حٌدر عبد علً 236

 جامعة الموصل ماجستٌر مدرس مساعد اسراء دمحم عادل شرٌؾ 237

 جامعة البصرة ماجستٌر مدرس حسن خضٌرمسلم م 238

 كلٌة التراث الجامعة  دكتوراه استاذ مساعد نذٌر عباس ابراهٌم الشمري 239

 جامعة الموصل دكتوراه مدرس د.فنن ندٌم دحام 240

 كلٌة االمام األعظم الجامعة دكتوراه مدرس دكتور فرات سمٌر فرج  241

 جامعة طنطا -كلٌة التربٌة  مرحلة ماجستٌر الٌوجد بسنت أٌمن مصطفً دمحم راشد 242

 الجامعة المستنصرٌة /كلٌة العلوم دكتوراه استاذ مساعد د.جمٌل امٌر علً  243

 الجامعة العرالٌة دكتوراه استاذ دكتور خمٌس عواد زٌدان 244

 دٌالى ماجستٌر مدرس مساعد حازم سلمان مجٌد 245

 كركون اهدكتور مدرس دكتور فائزة ناصر طعمة 246

 كلٌة الٌرمون الجامعة  بكالورٌوس مدرس رنا دمحم حمود  247

 جامعة الموصل كلٌة الطب دكتوراه مدرس نهى حاجم دمحم  248

 جامعة كربالء ماجستٌر مدرس مساعد دمحم رٌاض دمحم علً  249

 المستنصرٌة/كلٌة الصٌدلة دكتوراه مدرس دكتور عبٌر عبدالهادي رشٌد 250

 المستنصرٌه دكتوراه مدرس ن عبد الرحمن ابراهٌمسوزا 251

 سومر ماجستٌر مدرس ضرؼام كامل صكر  252

 الجامعة التمنٌة الوسطى/ المعهد التمنً الصوٌرة  ماجستٌر مدرس مساعد عمار عباس عكاب 253

 جامعة الموصل/كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة مرحلة  دكتوراه مدرس ظفر حاتم فضٌل  254

 المستنصرٌة دكتوراه مدرس دكتور د. مها مخلؾ كاظم 255

 كركون بكالورٌوس الٌوجد احمد مهدي حسن  256

 جامعة االنبار / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  دكتوراه مدرس دكتور م.د. سجى سعدون فارس 257

258 Nada Abdul hadi Kareem  دكتوراه مدرس دكتور University of Al-Qadisiyah 
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 كلٌة المنصور الجامعة دكتوراه استاذ مساعد عدي عبد الحسٌن دمحم 260
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 كلٌة االمام الكاظم ع / لسم هندسة تمنٌات الحاسوب  ماجستٌر مدرس مساعد م.م.نور علً عبد 278

 الجامعة العرالٌة دكتوراه مدرس دكتور لمى احمد عداي 279

 بؽداد دكتوراه مدرس دكتور شذى ذنون لحمد  280

 السلٌمانٌة دكتوراه استاذ مساعد علً حسٌن حسن 281
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 كلٌة العلوم / الجامعة المستنصرٌة دكتوراه مدرس دكتور لاسم عباس حسٌن 414
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 جامعة الموصل ماجستٌر مدرس مساعد نؽم سالم دمحم 436
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 م الصرفةجامعة ذي لار كلٌة التربٌة للعلو ماجستٌر مدرس مساعد عهود موكر داٌش 439

 المستنصرٌه ماجستٌر مدرس مساعد ودٌان ؼالب نصٌؾ 440

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة/المعهد التمنً بابل ماجستٌر مدرس مساعد انسام على هلشم 441

 جامعة المادسٌة/كلٌة التربٌة ماجستٌر مدرس مساعد عبٌر سامً كاظم 442

 عة بؽدادجام الدبلوم العالً مدرس نداء محسن اخمد 443

 جامعة مٌسان/كلٌة التربٌه االساسٌه ماجستٌر مدرس حنان كاظم عبد 444
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 تكرٌت ماجستٌر مدرس مساعد اسماعٌل ابراهٌم حسن 449

 المستنصرٌه ماجستٌر مدرس عبٌر صالح علً 450

 الجامعة المستنصرٌة ماجستٌر مدرس مساعد لباب طارق نافع 451

 الجامعة المستنصرٌة ماجستٌر مدرس رور نوري اسماعٌلس 452

 جامعة الموصل  دكتوراه استاذ مساعد لمٌاء عدنان سرسم  453

 بؽداد دكتوراه مدرس دكتور ابتسام احمد حمزة 454

 جامعة كركون كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة  ماجستٌر مدرس مساعد نهى عبد الخالك احمد  455

 بؽداد دكتوراه مدرس دكتور زاق ابراهٌمد. منتهى ر 456

 كلٌة الهندسة/جامعة ذي لار ماجستٌر مدرس مساعد رائد شاكر الخفاجً 457

 جامعة االنبار دكتوراه مدرس دكتور هبه جمعه علً 458

 الكلٌة التمنٌة / كركون -الجامعة التمنٌة الشمالٌة  دكتوراه استاذ مساعد جودت حلمً عبدالواحد 459

 المستنصرٌة دكتوراه مدرس دكتور رنا صباح جواد  460

 الجامعة التكنولوجٌة/لسم هندسة االتصاالت ماجستٌر مدرس ٌسرى عبد دمحم 461

 بابل  مرحلة  دكتوراه مدرس وسام صالح عبد الحسٌن  462

 المستنصرٌه ماجستٌر مدرس مساعد بٌداء فلٌح حمزة 463

 ستنصرٌةالم ماجستٌر مدرس سرى عبٌد نعمة 464

 كلٌة العلوم الجامعة المستنصرٌة  دكتوراه استاذ مساعد د. حٌدر جاسم دمحم  465

 المستنصرٌة دكتوراه مدرس مروة عبد المحسن حسن 466

 الجامعة التكنولوجٌة دكتوراه مدرس دكتور د . مازن مصطفى مهدي 467

 المستنصرٌة دكتوراه مدرس دكتور اسراء فاخر خلؾ 468

 كلٌة طب االسنان -جامعة واسط  ماجستٌر مدرس حلٌم جاسم حسٌن 469

 جامعة الكوفة دكتوراه مدرس دكتور عمار سامً عبد العزٌز 470

 جامعة اورون االهلٌة لسم هندسة العمارة دكتوراه استاذ مساعد د. ارٌج كرٌم مجٌد السدخان 471

 المدٌرٌة العامة لتربٌة صالح الدٌن  وزارة التربٌة/ ماجستٌر مدرس مساعد مواهب لدوري صالح  472

 جامعة بابل  ماجستٌر مدرس مساعد سرى داخل جاسم  473

 المستنصرٌة دكتوراه مدرس دكتور احالم مجٌد كاظم 474

 جامعة الموصل كلٌة العلوم لسم الكٌمٌاء  ماجستٌر مدرس مساعد صبا حازم صدٌك  475

 المستنصرٌة اهدكتور استاذ مساعد د.ندى فرحان كاظم  476

 كلٌة الحموق -النهرٌن  دكتوراه مدرس دكتور اٌات سلمان شهٌب 477

 كلٌة التراث الجامعة لسم تمنٌات مختبرات طبٌة  دكتوراه مدرس سهٌر علً حسٌن  478

 جامعة الموصل دكتوراه استاذ مساعد هٌام عبد المجٌد حٌاوي 479
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 جامعة ذي لار كلٌة العلوم ماجستٌر مدرس مساعد عباس طالب عبد علً  480

 جامعة سامراء/كلٌة العلوم التطبٌمٌة ماجستٌر مدرس صابرٌن شاكر محمود  481

 واسط  دكتوراه مدرس دكتور م. د. حسنٌن طاهر كرٌم  482

 جامعة الكوفة/كلٌة الصٌدلة ماجستٌر مدرس مساعد اٌناس فالح عبد الرزاق 483

 لسم الفٌزٌاء\كلٌة العلوم\المستنصرٌة ماجستٌر مدرس هالة فاخر داؼر 484

 جامعة واسط دكتوراه مدرس م.د. احمد بشار جمعه 485

 المستنصرٌه مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد اٌاد كاظم فاضل 486

 جامعة المادسٌة/كلٌة الزراعة  دكتوراه استاذ عالوي لعٌبً داؼر  487

 ة بؽداد كلٌة التربٌة للبنات جامع دكتوراه استاذ دكتور حسن مندٌل العكٌلً  488

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس مساعد سرى عباس خضٌر  489

 جامعة المادسٌة / كلٌة المانون  دكتوراه استاذ مساعد احمد حمد هللا احمد  490

 المستنصرٌة دكتوراه استاذ مساعد زهراء سالم محسن 491

 صرٌةالمستن مرحلة  دكتوراه الٌوجد زهراء كرٌم رحٌم 492

 المستنصرٌة دكتوراه استاذ دكتور رؼد اكرم عزٌز 493

 كلٌة اصول الدٌن الجامعة مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد صدرالدٌن سامً عبد 494

 المستنصرٌة  دكتوراه مدرس دكتور سهام حسن خضر الزرفً  495

 م الصرفهجامعه ذي لار / كلٌه التربٌه للعلو ماجستٌر مدرس مساعد هند فاضل عباس 496

 بؽداد/كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم/لسم علوم الحاسبات  ماجستٌر مدرس شٌماء عباس فاضل العبٌدي  497

 المستنصرٌة  دكتوراه استاذ دكتور د. جمٌلة حربً سعود  498

 جامعة الموصل ماجستٌر مدرس مساعد مٌساء طه حامد  499

 جامعة واسط /كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة  دكتوراه استاذ مساعد فاضل كاظم حنون  500

 الجامعة المستنصرٌة / كلٌة طب االسنان ماجستٌر مدرس مساعد حٌدر ٌوسؾ فالح 501

 بؽداد/ كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم دكتوراه استاذ مساعد علً خلٌل محمود 502

 دسٌةالما ماجستٌر مدرس مساعد زٌنب صبري دمحم 503

 الجامعة المستنصرٌة ماجستٌر مدرس اسماء عبد الجبار هادي 504

 الكوفه دكتوراه استاذ مساعد عامر موسى جوده 505

 المستنصرٌة كلٌة الصٌدلة  ماجستٌر مدرس علً رسول محمود  506

 كلٌة التربٌه للبنات-جامعة االنبار  دكتوراه استاذ مساعد رضاب حاتم ٌاسٌن الؽسانً  507

 كلٌة النسور الجامعة مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد اسراء سعٌد عاصً 508

 جامعة ذي لار ماجستٌر مدرس مساعد سرى اسماعٌل حمد 509

 جامعة المادسٌة  ماجستٌر مدرس عباس علً حسٌن اللبان  510

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس مساعد زٌنب حسن مهدي                            511

 العرالٌه بكالورٌوس الٌوجد االء اسعد جمٌل  512

 الموصل كلٌة العلوم لسم الكٌمٌاء  دكتوراه استاذ مساعد عبدالرحمن باسل فاضل  513

 الجامعة المستنصرٌة ماجستٌر مدرس مساعد رشا سعدي عباس 514

 جامعة المادسٌة ماجستٌر استاذ مساعد بٌداء علً ولً 515

 ذي لار دكتوراه مدرس علً عبد البالً علً 516

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس دنٌا فاضل طلب 517

 جامعة المادسٌة / كلٌة االدارة وااللتصاد / لسم االلتصاد ماجستٌر استاذ مساعد أ. م. سندس جاسم شعٌبث 518

 جامعة النهرٌن دكتوراه استاذ دكتور احمد علً مهاوش 519

 كلٌة المستمبل الجامعة اهدكتور مدرس دكتور حوراء هادي جٌاد 520

 الموصل دكتوراه مدرس د. ابتسام ٌحٌى عبدهللا 521

 ذي لار دكتوراه مدرس علً عبد البالً علً 522

 جامعة واسط كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  دكتوراه استاذ اسراء مهدي مزبان 523
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 للعلوم الصرفة ابن الهٌثم كلٌة التربٌة  -بؽداد  ماجستٌر مدرس مساعد رشا إبراهٌم خلؾ 524

 االنبار ماجستٌر مدرس مساعد دمحم عبد الرحمن فرج 525

 المستنصرٌة دكتوراه استاذ دكتور رؼد اكرم عزٌز 526

 المستنصرٌة دكتوراه استاذ مساعد االء شمس هللا نور هللا  527

 بؽداد ماجستٌر استاذ مساعد بٌداء حسٌن عبد عون 528

 بابل مرحلة  دكتوراه استاذ مساعد اسنسرٌن حمزة عب 529

 واسط /كلٌة الفنون الجمٌلة دكتوراه مدرس دكتور وصال لاسم ؼباش 530

 جامعة المثنى ماجستٌر مدرس مساعد حسٌن عدنان عٌسى 531

 المستنصرٌة ماجستٌر استاذ مساعد صالح طه عالوي 532

 كلٌة العلومجامعة دٌالى /  ماجستٌر مدرس نهى عبد الجلٌل عمران 533

 جامعة المستنصرٌة دكتوراه استاذ مساعد تمارا كوثر حسٌن 534

 المستنصرٌه مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد اٌاد كاظم فاضل 535

 كلٌة اصول الدٌن الجامعة مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد سجا ماهر دمحم 536

 األساسٌة  جامعة الموصل كلٌة التربٌة ماجستٌر مدرس نجالء خزعل فتحً  537

 الجامعة المستنصرٌة / كلٌة طب االسنان دكتوراه مدرس مساعد االء صفاء الدٌن عبدالمهدي شومان 538

 جامعة الموصل  ماجستٌر مدرس مساعد مصطفى حسٌن ابراهٌم  539

 جامعة الموصل ماجستٌر مدرس مساعد مهند مؤٌد الٌاس 540

 لمستنصرٌةا دكتوراه استاذ مساعد دمحم ٌوسؾ كامل 541

 جامعة الموصل ماجستٌر مدرس مساعد دمحم خلٌل ابراهٌم  542

 جامعة الموصل /المكتبة المركزٌة  ماجستٌر مدرس مساعد زٌنة طارق دحام  543

 جامعة الموصل  ماجستٌر مدرس عمار ٌاسٌن برجس  544

 االنبار مرحلة ماجستٌر الٌوجد علً نجم عبدهللا 545

 جامعة ذي لار ماجستٌر مدرس سن حسن علٌاء عبد المح 546

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة -االنبار  دكتوراه استاذ مساعد لؤي حاتم علً 547

 كلٌة االمام االعظم رحمه هللا الجامعة  دكتوراه مدرس مساعد دمحم شاكر محمود  548

 ربٌة/ لسم الفٌزٌاءالجامعة المستنصرٌة/ كلٌة الت دكتوراه مدرس دكتور د.علً نعمة دمحم 549

 جامعة االنبار/ كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  ماجستٌر مدرس مساعد همام احمد عبدالرزاق  550

551 Esraa Mohammed Kadhim  الجامعة االسالمٌة  ماجستٌر مدرس مساعد 

 كلٌة التمنٌات الطبٌة-الجامعة االسالمٌة دكتوراه مدرس دكتور رسل علً كاظم  552

 المستنصرٌة  دكتوراه مدرس دكتور فاء حسن مسلم و 553

 جامعة بؽداد / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم دكتوراه مدرس دكتور فائزة عبد الجبار علوان 554

 جامعة المادسٌة / كلٌة المانون  ماجستٌر مدرس مساعد مروة حمد هللا احمد  555

 المستنصرٌة دكتوراه مدرس مروة عبد المحسن حسن 556

 جامعة الموصل/ كلٌة االدارة وااللتصاد ماجستٌر مدرس مساعد االء حمٌد صالح 557

 جامعة الكوفة دكتوراه استاذ مساعد سٌناء كاظم علً 558

559 Dhufr Hadi Chayd المادسٌة ماجستٌر مدرس 

 ة التربٌة للعلوم الصرفة لسم علوم الحٌاة جامعة كربالء كلٌ دكتوراه استاذ مساعد ا. م. د. رشا عبد األمٌر جواد  560

 رئاسة الجامعة المستنصرٌة /لسم الموارد البشرٌة  ماجستٌر مدرس مساعد حسناء حسٌن كاظم  561

 الجامعة التكنولوجٌة ماجستٌر مدرس مساعد صفا أنٌن احمد 562

 سم الكٌمٌاء الموصل كلٌة العلوم ل دكتوراه استاذ مساعد د. عبدالرحمن باسل فاضل  563

 مدرس ولٌد حسن حمٌد 564
طالب فً مرحلة  

 جامعة المادسٌة / كلٌة المانون دكتوراه

 جامعة بابل  دكتوراه مدرس دكتور رحٌم كامل خضٌر  565

 جامعة المادسٌة  ماجستٌر مدرس شٌماء كاظم نور الزاملً  566

 لمستنصرٌة كلٌة العلوم لسم الفٌزٌاء الجامعة ا دكتوراه استاذ مساعد أسامة عبد العزٌز داخل 567
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 تكرٌت/كلٌة   العلوم/ لسم الكٌمٌاء دكتوراه استاذ مساعد عفراء صابر شهاب 568

 الكوفه  ماجستٌر استاذ مساعد نهاد خضٌر كاظم  569

 جامعة سامراء دكتوراه مدرس دكتور اسٌل ممدا حاتم 570

 ة التربٌةوزار ماجستٌر مدرس مساعد كاظم حٌاوي فلٌح 571

 كلٌة االمام الكاظم ع للعلوم اإلسالمٌة الجامعة  دكتوراه مدرس دكتور ٌوسؾ سعدون دمحم  572

 كلٌة التربٌة االساسٌة/ جامعة بابل دكتوراه استاذ مساعد أ.م.د.حوراء عباس كرماس 573

 ٌةجامعة واسط كلٌة التربٌة للعلوم االنسان دكتوراه مدرس دكتور هدٌل علً كاظم 574

 كلٌة العلوم -الجامعة المستنصرٌة دكتوراه مدرس دكتور احمد بخٌت سعٌد 575

 كلٌة اصول الدٌن الجامعة  دكتوراه مدرس دكتور علً نعٌم حسٌن  576

 جامعة واسط /كلٌة العلوم / لسم الفٌزٌاء ماجستٌر مدرس نجالء جرجان عبدهللا 577

 ؽداد جامعة ب دكتوراه مدرس نؽم منصور عبٌد  578

 امانة بؽداد / دائرة التصامٌم دكتوراه الٌوجد د. نداء حسٌن عبد عون 579

 جامعه ذي لار كلٌه الطب دكتوراه مدرس علً عبد البالً علً 580

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس نؽم بهجة كامل  581

 بة االلكترونٌةالجامعة المستنصرٌة/مركز الحاس دكتوراه استاذ مساعد اٌمان عبد الجبار سعد  582

 المادسٌة دكتوراه استاذ مساعد دمحم عبد الحمزة خوان 583

 جامعة األنبار  مرحلة ماجستٌر الٌوجد شهد احمد فوزي 584

 بابل ماجستٌر مدرس مساعد مرٌم عبد الحسٌن جاسم 585

 التمنٌة الشمالٌة المعهد التمنً الموصل ماجستٌر مدرس مساعد اسماء باسم علً 586

 كلٌة الطب جامعة النهرٌن دكتوراه مدرس دكتور ابراهٌم عبد هللا محمود 587

588 Aveen Uthman Hassan ماجستٌر مدرس مساعد Sulaimani Polytechnics University 

 الجامعه المستنصرٌه  ماجستٌر مدرس مساعد سرى زهٌر محمود  589

 ستنصرٌةالم دكتوراه استاذ مساعد االء شمس هللا نور هللا 590

 الجامعه المستنصرٌه ماجستٌر مدرس مساعد زهراء عارؾ حسٌن  591

 جامعة بابل ماجستٌر مدرس احمد سماوي ؼثوان 592

 تكرٌت ماجستٌر مدرس مساعد مها سعٌد شده  593

 كلٌة اإلمام الكاظم علٌه السالم  دكتوراه استاذ مساعد عدي فالح حسٌن  594

 جامعة الموصل ماجستٌر مدرس سلٌمباسمة احمد عبدالهادي  595

 جامعة األنبار  دكتوراه مدرس فراس نجم اسماعٌل  596

 الكوفة/كلٌة العلوم دكتوراه استاذ مساعد انتصار رزاق دمحم  597

 المستنصرٌة دكتوراه استاذ مساعد ختام حبٌب رسول 598

 ان /الجامعة المستنصربةكلٌة طب االسن ماجستٌر مدرس مساعد زٌنة عبد الحسٌن حمدهللا 599

 كلٌة االمام الكاظم الجامعة/ السام ذي لار  ماجستٌر مدرس مساعد لصً شنان مزٌد  600

 جامعة سوسة /الجمهورٌة التونسٌة مرحلة  دكتوراه الٌوجد خلٌل عبدالكرٌم محسن  601

 جامعة المثنى  دكتوراه مدرس دكتور حسن رحٌم خضر  602

 جامعة الموصل  دكتوراه استاذ مساعد  لمٌاء عدنان سرسم 603

 بؽداد/كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم لسم علوم الحاسبات  ماجستٌر مدرس إسراء عبد الجبار علوان 604

 جامعة دٌالى ماجستٌر مدرس احمد عدنان دمحم 605

 كلٌة النور الجامعة ماجستٌر مدرس مساعد ٌاسر عبداألمٌر عبدهللا 606

 جامعة تكرٌت / كلٌة الزراعة دكتوراه استاذ مساعد اسلم سعود علوان 607

 جامعة تكرٌت  ماجستٌر مدرس رشا شامل حسٌن  608

 بؽداد ماجستٌر مدرس مساعد دعاء سعد عبد الرحٌم 609

 وزارة التربٌة/ تربٌة االنبار  دكتوراه استاذ دكتور د. فراس فاضل فرحان 610

 المستنصرٌة ماجستٌر درس مساعدم علٌاء محسن ٌوسؾ 611
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 الجامعة المستنصرٌة/ كلٌة العلوم السٌاحٌة دكتوراه مدرس مساعد رنا ناجً عزٌز 612

 كلٌه الهندسه -الجامعه المستنصرٌه  ماجستٌر مدرس مساعد لماء سعدي مزهر 613

  جامعة الموصل /كلٌة الزراعة والؽابات ماجستٌر مدرس مساعد صالح أحمد عٌسى  614

 وزارة التربٌة ماجستٌر مدرس مساعد كاظم حٌاوي فلٌح 615

 جامعة واسط ماجستٌر مدرس مساعد عبد الرسول عبد الرزاق الوائلً 616

 تكرٌت دكتوراه مدرس خلؾ احمد جاسم 617

 تكرٌت دكتوراه مدرس دكتور سماح مٌسر رؤوؾ 618

 جامعة بؽداد  ماجستٌر مدرس زٌنب لاسم احمد  619

 الجامعة التكنولوجٌة / لسم العلوم التطبٌمٌة ماجستٌر استاذ مساعد نور عز الدٌن ناجً 620

 بؽداد ماجستٌر استاذ مساعد أ.م. هدى صاحب عبد الدمحم 621

 الجامعه المستنصرٌة  مرحلة  دكتوراه مدرس آمال أحمد حمزة  622

 لهندسة/لسم المدنً جامعة تكرٌت/كلٌة ا ماجستٌر مدرس مساعد رٌم سهام توفٌك  623

 المستنصرٌة دكتوراه مدرس دكتور م.د. منال نعمت عبد الهادي 624

 جامعة دٌالى كلٌة العلوم لسم الكٌمٌاء ماجستٌر مدرس مساعد سجى خلٌل محً 625

 بابل  دكتوراه مدرس احمد جاسم مطرود  626

 بابل /كلٌة العلوم ماجستٌر مدرس فاطمة علً حسٌن الحمٌري 627

 كلٌة التمنٌات الطبٌة-الجامعة االسالمٌة دكتوراه مدرس دكتور شموس حسٌن تمً 628

 بؽداد ماجستٌر مدرس مساعد فرح علً داود 629

 جامعة تكرٌت  ماجستٌر مدرس رشا شامل حسٌن  630

 كلٌة االمام االعظم الجامعة ماجستٌر مدرس مساعد مصطفى عبد البالً رحٌم  631

 الجامعة المستنصرٌة  دكتوراه مدرس بدهللا د.رائد مجبل ع 632

 الجامعة التكنولوجٌة/لسم هندسة االتصاالت ماجستٌر مدرس ٌسرى عبد دمحم 633

 بابل  دكتوراه مدرس أمٌن رحٌم حمٌد  634

 جامعة بؽداد  دكتوراه استاذ دكتور حسن مندٌل حسن  635

 جامعة االنبار/ كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / لسم الرٌاضٌات مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد مصطفى ابراهٌم حمٌد 636

 كلٌة االمام الكاظم علٌه السالم  ماجستٌر مدرس مساعد إسراء منٌر جواد  637

 الجامعة المستنصرٌة/كلٌة الهندسة ماجستٌر مدرس مساعد طٌبة طارق خالد علً 638

 / كلٌة العلومجامعة بؽداد  ماجستٌر مدرس مساعد سارة مهدي شلش 639

 المستنصرٌه دكتوراه مدرس دكتور امل ابراهٌم ناصر  640

 كلٌة اإلمام الكاظم لسم العلوم السٌاسٌة  دكتوراه مدرس دكتور همام عبد الكاظم ربٌح  641

 المستنصرٌه ماجستٌر مدرس االء سعدي عباس 642

 نٌة الشمالٌة الجامعة التم ماجستٌر مدرس مساعد أحمد فارس سالم الصواؾ  643

 جامعة المادسٌة/كلٌة المانون ماجستٌر استاذ مساعد االء دمحم صاحب 644

 الكوفة دكتوراه استاذ مساعد وسناء دمحم عبد الرضا 645

 األسالمٌة دكتوراه مدرس دكتور شموس حسٌن تمً 646

 جامعه الموصل  دكتوراه مدرس د. امنه الٌاس احمد  647

 سامراء ماجستٌر مدرس مساعد مود الكنعانًمحمود ابراهٌم مح 648

 الماسم الخضراء دكتوراه مدرس دكتور رحمن حسٌن حمزة 649

 كلٌه المستمبل الجامعه دكتوراه استاذ مساعد مالن مصطفى دمحم 650

 جامعة ابن سٌنا للعلوم الطبٌة والصٌدالنٌة  ماجستٌر مدرس مساعد رحمة حازم إبراهٌم  651

 كلٌة الطوسً الجامعة دكتوراه استاذ مساعد عطٌةوسام ناجً  652

 جامعة بابل  ماجستٌر مدرس مساعد رند حٌدر هاشم  653

 المستنصرٌة دكتوراه استاذ مساعد علً نزار ٌاسٌن 654

 بؽداد دكتوراه استاذ مساعد حنان لؤي صدٌك 655
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 لمستنصرٌة /كلٌة طب االسنانالجامعة ا دكتوراه مدرس دكتور االء صفاءالدٌن عبدالمهدي شومان 656

 جامعة بؽداد/مركز بحوث السوق وحماٌة المستهلن  ماجستٌر مدرس ابتسام فرٌد علً 657

 كركون دكتوراه استاذ مساعد سلوى احمد مٌدان 658

 جامعة تكرٌت دكتوراه استاذ مساعد منى صالح رشٌد 659

 ستنصرٌة _ كلٌة العلوم _ علوم الحٌاةالجامعة الم ماجستٌر استاذ مساعد انمار سعدي عبود 660

 كربالء ماجستٌر مدرس مساعد دمحم صادق عدنان عبد الرزاق 661

 الجامعه االسالمٌه  دكتوراه مدرس دكتور مرٌم كاظم عٌدان  662

 بؽداد  دكتوراه مدرس وفاء حسن عٌسى  663

 لعلوم الصرفة ابن الهٌثم لسم علوم الحاسبات بؽداد/ كلٌة التربٌة ل دكتوراه مدرس فائزة عٌد الجبار علوان 664

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس مساعد علٌاء محسن ٌوسؾ 665

 جامعه كربالء كلٌه الطب البٌطري  ماجستٌر مدرس رنا عبد األمٌر جواد العبٌدي  666

 الموصل دكتوراه مدرس دكتور دمحم عرفات دمحم 667

 جامعة دٌالى.. كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة  كتوراهد مدرس دكتور اسماعٌل ذٌاب خلٌل  668

669 Batool Mutar Mahdi دكتوراه استاذ دكتور Baghdad 

 وزارة التربٌة / تربٌة االنبار  دكتوراه استاذ دكتور د. فراس فاضل فرحان  670

 جامعة االمام الكاظم ع ماجستٌر مدرس مساعد فردوس طالب نعمة طعمة 671

 جامعة تكرٌت ماجستٌر مدرس صباح ارحٌمسٌؾ  672

 الماسم الخضراء مرحلة  دكتوراه مدرس رشا علً طه 673

 جامعة المثنى / كلٌة الهندسة ماجستٌر مدرس امٌرة دمحم عواد 674

 كلٌة التراث الجامعة مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد ؼفران ستار جابر 675

 ة تكرٌت جامع بكالورٌوس الٌوجد نذٌر سعد عكله 676

 جامعة ابن سٌنا للعلوم الطبٌة والصٌدالنٌة كلٌة طب األسنان  دكتوراه مدرس زٌاد لدوري حمٌد 677

 جامعة سامراء / كلٌة اآلثار  بكالورٌوس الٌوجد رؤوؾ عبد الرزاق نوري  678

 لسم الكٌمٌاء-كلٌة العلوم-جامعة دٌالى ماجستٌر مدرس مساعد نور كاظم احمد 679

 مركز الحاسبة االلكترونٌة -الجامعة المستنصرٌة  دكتوراه مدرس دكتور احمد عبد اللطٌؾ دمحم الطحاند.  680

 واسط ماجستٌر مدرس مساعد م.م زٌنب فائك دمحم  681

 بؽداد ماجستٌر مدرس مساعد د.فلاير محمود عبد الرضا  682

 جامعة بابل  بكالورٌوس الٌوجد زٌنة زٌد مهدي  683

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة الموصل  ماجستٌر مدرس مساعد ممداد دمحم نجٌب  شٌماء 684

 تكرٌت  دكتوراه استاذ مساعد نجالء مصطفى العبٌد  685

 الموصل  دكتوراه استاذ مساعد ٌاسر عبدالجواد عبدهللا الجوادي  686

 ستنصرٌةالم دكتوراه استاذ مساعد اسراء حسٌن حمزة 687

 كلٌة االسراء االهلٌة ماجستٌر مدرس مساعد زٌنب دمحم جودة 688

 تكرٌت  ماجستٌر مدرس مساعد مروج عبد رحٌم البٌاتً  689

 التمنٌة الشمالٌة المعهد التمنً الموصل ماجستٌر مدرس مساعد طه ٌاسٌن عبدالمادر 690

 تكرٌت دكتوراه استاذ مساعد دمحم جارهللا فرحان  691

 الجامعة العرالٌه  دكتوراه استاذ مساعد إخالص علً حسٌن  692

 وزارة التربٌة والتعلٌم/ مدٌرٌة تربٌة صالح الدٌن ماجستٌر مدرس مساعد شهد ابراهٌم دمحم 693

 جامعة الموصل  دكتوراه مدرس دكتور إٌمان سهٌل سالم  694

 جامعه واسط  دكتوراه مدرس مساعد دنورس صاحب خلٌل  695

 كلٌة الصٌدلة-الجامعة المستنصرٌة  ماجستٌر مدرس مساعد دٌنا سلٌم دمحم أمٌن 696

 دٌالى ماجستٌر مدرس مساعد حازم سلمان مجٌد 697

 المستنصرٌة ماجستٌر استاذ مساعد أ.م.إستبرق دمحم علً سلمان 698

 جامعة الكوفة كلٌة التخطٌط العمرانً  دكتوراه مدرس سارة محمود الجواري  699
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 جامعه بابل /مركز ابحاث الحمض النووي  دكتوراه استاذ مساعد لبنى عبد العظٌم مجٌد البٌاتً  700

 العرالٌة  دكتوراه استاذ مساعد أشجان حمٌد باصً  701

 جامعة مٌسان  دكتوراه مدرس دكتور حوراء حمٌد راضً  702

 صل جامعة المو دكتوراه استاذ مساعد د. فراس كاظم الجبوري  703

 كلٌة المستمبل الجامعة دكتوراه مدرس دكتور م.د. مرٌم حمٌد ناصر 704

 المستنصرٌه ماجستٌر مدرس دمحم توفٌك عبد الحسٌن 705

 جامعة الماسم الخضراء دكتوراه استاذ مساعد فاطمة حمٌد ناصر 706

 جامعة المثنى  ماجستٌر مدرس مساعد زٌنب محسن حسن 707

 كلٌة بالد الرافدٌن الجامعه بكالورٌوس ٌوجدال دمحم احمد جواد 708

709 Reem suhail najm تكرٌت  ماجستٌر مدرس 

 الجامعة المستنصرٌة  ماجستٌر مدرس عال كمال رفٌك  710

 تكرٌت بكالورٌوس الٌوجد درٌد فؤاد عبدهللا 711

 كلٌة االمام الكاظم ع  ماجستٌر مدرس مساعد سعدهللا عبدالكاظم عباس 712

 الكوفة  دكتوراه استاذ مساعد سهاد كاظم عبد  713

 جامعة تكرٌت / كلٌة التربٌة للبنات ماجستٌر مدرس مساعد روٌده فؤاد عبدهللا 714

 جامعة واسط  ماجستٌر مدرس مساعد رسل طارق حسن  715

 الجامعة المستنصرٌة  ماجستٌر استاذ مساعد لمٌاء كاظم مفتن  716

 جامعة تكرٌت دكتوراه استاذ مساعد بد الواحدعمار صالح الدٌن ع 717

 كلٌة الحلة الجامعة مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد عمر حسام الدٌن صالل 718

 وزارة العدل  ماجستٌر الٌوجد حسٌن علً خضٌر عباس  719

 جامعة بابل  دكتوراه استاذ مساعد علً جبار عبدهللا  720

 الموصل جستٌرما استاذ مساعد محمود مٌسر فتحً  721

 جامعة الفرات األوسط التمنٌة ماجستٌر مدرس م. لٌلى جاسم شعٌبث 722

 جامعة المثنى  مرحلة  دكتوراه استاذ مساعد االء كتاب حمٌد  723

 واسط ماجستٌر مدرس مساعد نوال عباس عكال 724

 جامعة الموصل ماجستٌر مدرس مساعد احمد عزالدٌن ذنون  725

 جامعة بؽداد دكتوراه مدرس  عٌداند. مؤٌد دمحم 726

 جامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للبنات  ماجستٌر مدرس اٌالؾ صباح عبد الواحد رجب  727

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس مساعد اسامة صبحً عبد 728

 جامعة الموصل  دكتوراه استاذ مساعد د.هدى حازم وافً  729

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة الموصل  دكتوراه مدرس دكتور مهند لممان احمد مصطفى  730

 العرالٌة / كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة  ماجستٌر مدرس مساعد رسل فٌصل دلول  731

 جامعة بؽداد كلٌة طب االسنان بكالورٌوس الٌوجد اٌة مالن مصطفى الطوٌل 732

 العرالٌة  توراهدك استاذ مساعد أشجان حمٌد باصً  733

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس رند صالح فرحان 734

 جامعة االنبار/ كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة دكتوراه مدرس د. جمال فاضل دمحم 735

 ذي لار  ماجستٌر مدرس مساعد فاطمه جبر شنجار  736

 بابل ماجستٌر مدرس مساعد احمد حسن حمٌد 737

 جامعة الكفٌل  ماجستٌر مدرس مساعد منتظر عبد العباس حسن  738

 كلٌه المستمبل الجامعه دكتوراه استاذ مساعد مالن مصطفى دمحم 739

 الجامعة التمنٌة الجنوبٌة  ماجستٌر مدرس مساعد مرتضى دمحم صاحب  740

 جامعة بؽداد ماجستٌر مدرس مساعد شٌماء عوض عوده 741

 عة كركون جام ماجستٌر مدرس مساعد زٌنب ولً مراد 742

 الجامعة المستنصرٌة/كلٌة الطب ماجستٌر مدرس لمٌاء حسن رهٌؾ 743
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 جامعة تكرٌت / كلٌة التمرٌض دكتوراه مدرس دكتور سرى سعد عبدالعزٌز 744

 واسط  ماجستٌر مدرس مساعد رسل طارق حسن  745

 التمنٌة الوسطى ماجستٌر مدرس مساعد جاسم كشٌش زوٌد 746

 جامعة الكفٌل  ماجستٌر مدرس مساعد عباس حسن منتظر عبد ال 747

 جامعة ااموصل /كلٌة العاوم دكتوراه استاذ أ.د. دمحم صالح الدٌن عبدالفرج 748

 دٌالى  ماجستٌر مدرس مساعد فاطمة عبد الؽنً إدرٌس  749

 المستنصرٌة  دكتوراه مدرس دكتور هدى هٌكل حسٌن  750

 جامعة الموصل تٌرماجس مدرس زهراء بدٌع ابراهٌم 751

 الجامعة العرالٌة ماجستٌر مدرس مساعد زٌنب دمحم صالح 752

 جامعة تكرٌت ماجستٌر استاذ مساعد دمحم صباح عبدالواحد  753

 جامعة واسط  دكتوراه مدرس أمل حسن طاهر  754

 جامعة تكرٌت كلٌة الطب  ماجستٌر مدرس مساعد بلمٌس رمضان عباس  755

 جامعة بؽداد دكتوراه مدرس عبد الربٌعًد.رنا ثابت  756

 جامعة واسط/التربٌة للعلوم الصرفة  ماجستٌر مدرس مساعد سعاد ٌونس عبدالحسن  757

 الموصل  دكتوراه مدرس دكتور سمٌر محمود احمد  758

 كلٌة الرشٌد الجامعة دكتوراه مدرس دكتور مروة عباس عبد الرزاق 759

 وزارة البٌئة/الدائرة الفنٌة بكالورٌوس جدالٌو دمحم عادل عبدهللا 760

 الموصل ماجستٌر مدرس أسٌل محمود جرجٌس الٌتاوب 761

 كلٌة النور الجامعة ماجستٌر مدرس مساعد رعد عبدالحمٌد عبدالؽنً 762

 كلٌة االمام األعظم/ االنبار  دكتوراه مدرس دكتور د. اثٌر عواد جمال الجمٌلً  763

 جامعة الموصل ماجستٌر مدرس حنان سامً نوري 764

 دٌالى  ماجستٌر مدرس مساعد فاطمة عبد الؽنً إدرٌس  765

 الجامعة المستنصرٌة مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد فرح حافظ ابراهٌم 766

 واسط  ماجستٌر مدرس اٌاد كمر كرم  767

 جامعه بؽداد دكتوراه استاذ مساعد سناء عبد الصاحب عبد الكرٌم  768

 بؽداد ماجستٌر استاذ مساعد أ.م. هدى صاحب عبد الدمحم 769

 تكرٌت دكتوراه استاذ مساعد هدى صالح رشٌد 770

 كربالء دكتوراه مدرس دكتور هبه علوان عبد السالم 771

 الجامعة العرالٌة  ماجستٌر مدرس مها دمحم طه 772

 كلٌة دجلة الجامعة  ماجستٌر مدرس مها علً حسٌن 773

 ذي لار  ماجستٌر مدرس مساعد الب طاهر صدى ؼ 774

 جامعة واسط/ كلٌة التربٌة للعلوم واإلنسانٌة  ماجستٌر مدرس أحمد مخٌؾ بناي  775

 العرالٌة / كلٌة اإلعالم دكتوراه مدرس دكتور أوس حمد فرحان 776

 جامعة بؽداد ماجستٌر مدرس سهام محسن اموٌلح 777

 تربٌة االنبار  دكتوراه راستاذ دكتو جمال فاضل فرحان  778

779 rerm suhail  najm تكرٌت ماجستٌر مدرس 

 جامعة الموصل  ماجستٌر مدرس سهى عبدهللا نجم 780

 جامعة تكرٌت دكتوراه استاذ مساعد عمٌل عبد شلٌج 781

 المستنصرٌه/  كلٌه الصٌدله ماجستٌر مدرس مساعد رشا عبد الكرٌم عبد المادر 782

 جامعة الكوفة /كلٌة التربٌة للبنات دكتوراه مدرس المطلب حمودزٌنب عبد  783

 العرالٌة ماجستٌر مدرس مساعد فرح عبد حسٌن  784

785 Hasanain Jawad Asad الجامعة المستنصرٌة  ماجستٌر مدرس 

 الحٌوانى جامعة بؽداد/كلٌة علوم الهندسة الزراعٌة/اإلنتاج  مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد دمحم علً حسٌن 786

 جامعة الكرخ للعلوم/كلٌة العلوم دكتوراه استاذ مساعد عدنان محسن علً المعموري  787
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 جامعة الفرات االوسط التمنٌة / المعهد التمنً المسٌب  ماجستٌر مدرس مساعد لاسم حمٌد ناصر  788

 جامعة المثنى ماجستٌر مدرس مساعد زٌنب محسن حسن  789

 الجامعة العرالٌة كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة ماجستٌر مدرس مساعد لول م. م. رسل فٌصل د 790

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس مساعد فاروق خالد شاكر 791

 جامعة مٌسان ماجستٌر الٌوجد هدى حلو علً 792

 الجامعة المستنصرٌة / كلٌة التربٌة / لسم علوم الحاسبات ماجستٌر مدرس اٌمان حسٌن رحٌم  793

 الموصل  دكتوراه استاذ دكتور دفضٌلة عرفات دمحم 794

 جامعه الموصل ماجستٌر مدرس عمره ٌحٌى نوري 795

 الجامعة المستنصرٌة ماجستٌر مدرس مساعد منار اٌاد عبد اللطٌؾ 796

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس مساعد اٌناس عبد الستار سلمان 797

 الجامعه التمنٌه الجنوبٌه الكلٌه التمنٌه ذي لار  ماجستٌر مدرس مساعد موج عباس جاسم  798

 المستنصرٌة/ كلٌة التربٌة/ لسم علوم الحاسبات ماجستٌر مدرس مساعد رانٌة علً مصطفى 799

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة المعهد التمنً كوفة  ماجستٌر مدرس مساعد سهام عبد الحسٌن مسان  800

 التكنولوجٌه/لسم العلوم التطبٌمٌه ماجستٌر اعدمدرس مس اناهٌد حمدي حمٌد 801

 جامعة المادسٌة كلٌة الصٌدلة  ماجستٌر مدرس مساعد انوار عبد الهادي حمود  802

 المستنصرٌة دكتوراه استاذ مساعد فاتن عزت محً الدٌن 803

 جامعة سوسة /الجمهورٌة التونسٌة مرحلة  دكتوراه الٌوجد خلٌل عبدالكرٌم محسن  804

 جامعة الموصل ماجستٌر مدرس مساعد زٌنب حازم دمحم 805

 جامعة الموصل دكتوراه استاذ مساعد هٌام عبد المجٌد حٌاوي 806

 كلٌة التربٌة للعلوم للصرفة ابن الهٌثم  ماجستٌر مدرس مساعد نور دمحم عبود 807

 مدٌرٌة تربٌة كركون ماجستٌر مدرس مساعد زٌدان خلؾ حمد 808

 دٌالى ماجستٌر مدرس مساعد ٌن حمٌدمً تحس 809

 جامعة الموصل /المكتبة المركزٌة  بكالورٌوس الٌوجد خلٌل ابراهٌم دمحم امٌن  810

 جامعة بؽداد ماجستٌر مدرس مساعد سنا حسن عبد الكرٌم 811

 كلٌة االسراء االهلٌة دكتوراه مدرس دكتور دمحم ؼازي صبري  812

 الموصل دكتوراه مساعد استاذ مازن احمد عبد ؼزال 813

 تكرٌت ماجستٌر مدرس مساعد شٌماء 814

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة ماجستٌر مدرس كفاء هادي ذنون 815

 جامعه الموصل  ماجستٌر استاذ مساعد ثناء ٌعموب ٌوسؾ  816

 العرالٌه  ماجستٌر مدرس مساعد مٌامً علً داود  817

 جامعة بابل اهدكتور مدرس دكتور صفا سعد عباس 818

 جامعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت ماجستٌر مدرس مساعد حسن مؤٌد ابراهٌم 819

 المادسٌه/ كلٌة االداره والتصاد دكتوراه استاذ مساعد د. اما اسمر زبون 820

821 
Majida mohammad abid faly 

Al_mrammathi سم علوم الحٌاةجامعة المادسٌه/كلٌة العلوم/ل ماجستٌر مدرس مساعد 

 جامعه سومر  ماجستٌر مدرس حٌدر لاسم بالر 822

 جامعة الفرات االوسط التمنٌه المعهد التمنً الدٌوانٌه ماجستٌر مدرس مساعد نورس عدنان عبداالمٌر 823

 بابل مرحلة ماجستٌر الٌوجد أمٌر عذاب عبد الكاظم عباس العامري  824

 جامعه بؽداد دكتوراه ورمدرس دكت أٌسن كمال دمحم نوري 825

 جامعة المادسٌة /كلٌة التربٌة للبنات/لسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  ماجستٌر مدرس مساعد رؤٌا ضٌاء حسن  826

 سامراء، كلٌة التربٌة  دكتوراه استاذ مساعد أحمد حسٌن علً 827

 كلٌة االمام الكاظم ع دكتوراه استاذ مساعد احمد ٌحٌى هادي  828

 الجامعة المستنصرٌه / كلٌة التربٌة / لسم علوم الحاسبات  ماجستٌر مدرس مساعد م.م. رشا ثامر شاوي  829

 جامعة بؽداد مرحلة  دكتوراه الٌوجد علً مالن مصطفى 830

 الكوفة ماجستٌر مدرس مساعد شفاء ؼنً راضً 831
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 كلٌة العلوم الجامعة المستنصرٌة دكتوراه مدرس دكتور د.سحر عٌسى سعٌد 832

 جامعة سامراء ماجستٌر مدرس صابرٌن شاكر محمود  833

 تكرٌت دكتوراه استاذ مساعد د.عبدالخالك أحمد فرحان  834

 جامعة الموصل /كلٌة اآلداب  دكتوراه مدرس دكتور رٌم دمحم طٌب  835

 جامعة بؽداد /كلٌة الطب دكتوراه استاذ مساعد زٌنب عبدالحسٌن حامد 836

 المستنصرٌة دكتوراه استاذ مساعد د.ٌمامة دمحم حسن كشكول 837

 بؽداد مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد دمحم عبد الواحد جٌاس 838

 الكلٌة التمنٌة / كركون -الجامعة التمنٌة الشمالٌة  دكتوراه استاذ مساعد جودت حلمً عبدالواحد 839

 بؽداد دكتوراه مدرس نهى سامً محسن 840

 جامعة المادسٌة  دكتوراه مدرس بدالسادة علً الهاللً ختام ع 841

 كلٌة النسور الجامعه ماجستٌر مدرس مساعد بشار سامً بشار 842

 كلٌة العلوم-جامعة دهون دكتوراه استاذ مساعد رؼد ٌوسؾ دمحم البٌات٠ًد 843

 المادسٌة ماجستٌر استاذ مساعد هناء حسن سدخان  844

 واسط ماجستٌر مساعد مدرس حنٌن حسن رحمن  845

 الجامعة المستنصرٌة ماجستٌر مدرس مساعد همام محمود جاسم 846

 لسم علوم الجو -كلٌه العلوم  -الجامعه المستنصرٌة  ماجستٌر مدرس مساعد فدوى سمٌر عبد الفتاح 847

 بنات جامعة تكرٌت / كلٌة التربٌة لل ماجستٌر استاذ مساعد أ.م لمى سعد عبد البالً هانً  848

 المستنصرٌة  ماجستٌر مدرس مساعد نهاد كنهان عبد  849

 العرالٌة ماجستٌر مدرس مساعد اٌناس اسماعٌل شحاذه 850

 المثنى دكتوراه استاذ مساعد ا.م.د حسن مكطوؾ جبر الطائً  851

 جامعة بؽداد /كلٌة التربٌة للبنات ماجستٌر مدرس مساعد أٌناس طالب نصٌؾ 852

 الجامعة التمنٌة الوسطى المعهد التمنً كوت  ماجستٌر مدرس مساعد ن مهاوش علً حسٌ 853

 جامعة تكرٌت ماجستٌر الٌوجد أحمد عبدالباري عبدالواحد 854

 تكرٌت ماجستٌر مدرس مساعد انتصار مظهر خٌرو  855

 العرالٌة / كلٌة اآلداب دكتوراه مدرس دكتور احمد نعمه رسن  856

 جامعة واسط/كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  دكتوراه مدرس دكتور ي عبد الكاظم الكالبً أحمد عبد الهاد 857

 بؽداد  ماجستٌر استاذ مساعد زٌنب جمعة جعفر  858

 جامعة الموصل دكتوراه استاذ دكتور لؤي عبد علً  859

 كربالء ماجستٌر مدرس مساعد دمحمحسٌن حٌدر حمود 860

 جامعة النهرٌن ماجستٌر مدرس مساعد زهراء عبد الحسٌن جعاز 861

 بابل ماجستٌر مدرس مساعد د احمد توفٌك نعمة 862

 كلٌة االمام الكاظم للعلوم االسالمٌة الجامعة السام ذي لار  دكتوراه مدرس دكتور منتصر حسٌن جواد  863

 جامعة بابل دكتوراه مدرس علً دمحم ممداد 864

 الجامعة التكنولوجٌة / لسم الهندسة المدنٌة  توراهدك مدرس دكتور أحمد شمخً جبر  865

 الجامعة المستنصرٌة .كلٌة االداب .لسم اللؽة الفرنسٌة دكتوراه استاذ مساعد ستار جبار راضً  866

 جامعة بؽداد / كلٌة التربٌة ابن الهٌثم للعلوم الصرفة ماجستٌر مدرس م. علً هادي حسٌن 867

 جامعة بابل ماجستٌر درسم نور عالء عبد الحسٌن  868

 بابل كلٌه التمرٌض ماجستٌر مدرس مساعد نور معٌن دمحم علً 869

 العرالٌة ماجستٌر استاذ نضال دمحم جاسم 870

 كلٌه بالد الرافدٌن الجامعه دكتوراه مدرس دكتور وسن عبدالوهاب فائك 871

 الكوفة ماجستٌر مدرس مساعد شفاء ؼنً راضً 872

 الجامعة المستنصرٌة  ماجستٌر مدرس مساعد سلٌمان حكمت داود  873

 جامعة صفالس ماجستٌر مدرس مساعد حسام جبار شلتاغ 874

 العرالٌة مرحلة  دكتوراه استاذ مساعد صبا عبد البالً سلمان  875
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 جامعة الموصل  ماجستٌر مدرس دكتور االء عبد الجبار دمحمعلً  876

 كلٌة الهنسة/جامعة ذي لار ماجستٌر عدمدرس مسا رائد  شاكر الخاجً 877

 بؽداد  دكتوراه استاذ مساعد شروق نعٌم جاسم  878

 جامعة بابل ماجستٌر مدرس مساعد تارا خالد خلفة 879

 دٌالى دكتوراه مدرس دكتور احسان عدنان زٌدان  880

 سامراء  ماجستٌر مدرس مساعد احمد ابراهٌم طه  881

 جامعة تكرٌت دكتوراه اذ مساعداست اسماء هاشم شاكر 882

 جامعة الموصل دكتوراه مدرس دكتور د.رٌم دمحم طٌب الحفوظً 883

 كلٌة التمنٌات الطبٌة-الجامعة االسالمٌة دكتوراه مدرس دكتور مرٌم كاظم عٌدان  884

 دٌالى  ماجستٌر مدرس احمد مجمد جاسم 885

 ة الكوفة جامع دكتوراه استاذ دكتور عذراء حرجان محسن  886

 الموصل ماجستٌر استاذ مساعد وئام دمحم عمر 887

 جامعة تكرٌت  مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد ؼٌث ضامن رمضان  888

 رئاسة جامعة المادسٌه _لسم الشؤون المانونٌه  ماجستٌر مدرس مساعد اٌمان حاٌؾ دمحم  889

 ة/ كلٌة التربٌةالجامعة العرالٌ ماجستٌر مدرس مساعد اٌمان جاسم دمحم 890

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة بكالورٌوس مدرس مساعد دمحم منذر زٌن الدٌن دمحم أمٌن 891

 الجامعة المسنصرٌة/كلٌة الهندسة/لسم الهندسة المدنٌة ماجستٌر مدرس م.اسماء عبد الجبار هادي 892

 لسم العمارة -كلٌة الهندسة  -رة جامعة البص دكتوراه مدرس دكتور د.الولٌد خالد عبد اللطٌؾ البعاج 893

 الموصل ماجستٌر مدرس م.حنان سامً نوري 894

 الجامعة العرالٌة دكتوراه استاذ مساعد حسام داود سعٌد 895

 المستنصرٌة دكتوراه استاذ مساعد د.وائل منذر حسون 896

 جامعة المادسٌة  دكتوراه مدرس حٌدر سعد عبد البالً  897

 جامؽة بؽداد / كلٌة الصٌدلة  ماجستٌر استاذ مساعد ام الدٌن عمر ا.م.تؽرٌد نظ 898

 الموصل  ماجستٌر مدرس مساعد انفال عزام دمحم 899

 العرالٌة  دكتوراه مدرس د. ؼادة فائك دمحم  900

 تكرٌت ماجستٌر مدرس مساعد جمٌلة حسٌن علٌوي 901

 طى / المعهد التمنً كوتالتمنٌة الوس ماجستٌر مدرس مساعد سلمان خٌون خضر  902

 جامعة واسط ماجستٌر مدرس مساعد اسٌل محمود لفته  903

 كلٌة العلوم -الموصل ماجستٌر مدرس رنا هشام محمود خضر 904

 الجامعة التمنٌة الوسطى / المعهد التمنً كوت ماجستٌر مدرس خالد عبد الحسٌن حافظ 905

 بؽداد  تٌرماجس مدرس مساعد أمٌر كامل جواد كاظم   906

 جامعه بؽداد  دكتوراه مدرس دكتور د.نور جمال دمحم  907

 العرالٌة  ماجستٌر مدرس مساعد شهد عبد الكرٌم احمد  908

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة / المعهد التمنً الموصل  ماجستٌر مدرس مساعد سالم سعدهللا سلطان  909

 الجامعة التمنٌة الوسطى اهدكتور مدرس دكتور صفاء عبد الواحد ؼضبان 910

 جامعة البصرة كلٌة طب االسنان  ماجستٌر مدرس مساعد رنا حسن عبد المجٌد  911

 جامعة واسط /كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة  دكتوراه استاذ دكتور فاهم نعمة الٌاسري   912

 بؽداد  ماجستٌر استاذ مساعد وفاء حازم صالح  913

 تربٌة النجؾ األشرؾ الكلٌة التربوٌة ماجستٌر مدرس عطا هللا الفتالوي فاضل عبد العباس 914

 جامعة كربالء دكتوراه استاذ مساعد سوسن دمحم جبار 915

 الجامعة المستنصرٌة /كلٌة العلوم/لسم علوم الحٌاة ماجستٌر مدرس مساعد م.م.ؼنٌة جاسم شنٌور 916

 الكوفة دكتوراه استاذ مساعد د.مالن ماجد الموسوي 917

 المادسٌه  ماجستٌر مدرس م. شذى سالم دلً  918

 جامعة بابل  ماجستٌر استاذ مساعد دنٌا دمحم ممداد 919
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 جامعة ذي لار  ماجستٌر مدرس مساعد م.م سالم حسن فلٌح 920

921 Intisar Ghanim Abdulwahhab دكتوراه استاذ مساعد Tikrit 

 جامعة المادسٌة تٌرماجس مدرس مساعد نورا نضال صالح 922

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة  بكالورٌوس الٌوجد مشتاق راكان طالب  923

 واسط دكتوراه استاذ مساعد ا.م.د نصٌر علً حسٌن 924

925 Nibras Raad Abdallah  اخرى  ماجستٌر مدرس مساعد 

 مكتبة ابن خلدون جامعة الموصل /المكتبة المركزٌة / بكالورٌوس الٌوجد زٌد سالم دمحم  926

 الجامعة العرالٌة  دكتوراه مدرس دكتور هدٌل نشأت أسود  927

 جامعة بابل  دكتوراه استاذ ا.د. سماح احمد كاظم الجبوري  928

 العرالٌة  دكتوراه استاذ مساعد عامر ممدوح خٌرو 929

 وزارة التربٌة دكتوراه مدرس دكتور سمراء كاظم منصور صافً 930

 وزارة التربٌه الدبلوم العالً مدرس علً حسٌن علوان الزلزلً مرتضى 931

 المستنصرٌة/كلٌة التربٌة/ لسم علوم الحاسبات ماجستٌر مدرس مساعد هٌثم سلمان جٌاد 932

 كركون  ماجستٌر مدرس مساعد احمد عبدالرحمن دمحم  933

 كلٌة اإلدارة وااللتصاد -جامعة تكرٌت  دكتوراه مدرس دكتور م.د. كٌالن إسماعٌل عبدهللا 934

 المستنصرٌة دكتوراه مدرس دكتور د.عفراء علً كاظم 935

 جامعة تكرٌت  ماجستٌر مدرس سٌؾ عامر مهدي  936

 جامعة تكرٌت ماجستٌر مدرس مساعد سروة عبد المادر دمحم صالح 937

 المستنصرٌة دكتوراه استاذ دكتور أد . حٌدر وهاب عبود 938

 الجامعة التكنولوجٌة/لسم هندسة االنتاج والمعادن ماجستٌر مدرس مساعد عبدهللا مصطفى عادل 939

 لسم الكٌمٌاء -كلٌة العلوم -جامعةبؽداد  دكتوراه مدرس وفاء ولٌد نافع عبدهلل المٌسً  940

 جامعه الموصل  ماجستٌر استاذ مساعد ثناء ٌعموب ٌوسؾ  941

 تكرٌت  تٌرمرحلة ماجس الٌوجد إٌمان خالد خلؾ  942

 جامعة الموصل  ماجستٌر مدرس مساعد أسماء موفك دمحم  943

 المادسٌة/ كلٌة التربٌة دكتوراه مدرس دكتور كوركٌس شهٌد دمحم السالمً 944

 جامعة المادسٌة  ماجستٌر مدرس مٌادة مهدي رؤوؾ  945

 وزارة التربٌة دكتوراه مدرس دكتور سمراء كاظم منصور صافً 946

 كلٌة التربٌة للبنات / جامعة بؽداد  ماجستٌر مدرس راء فاروق علوان زه 947

 جامعة زاخو دكتوراه مدرس د. لٌنا ٌوسؾ دمحم البٌاتً 948

 جامعة تكرٌت دكتوراه استاذ مساعد دكتور ؼسان عز الدٌن 949

 جامعه سامراء  بكالورٌوس مدرس مساعد ولاس شهاب احمد  950

 وزارة التربٌة تربٌة النجؾ االشرؾ دكتوراه دكتورمدرس  دمحم نجم عبد 951

 جامعة النهرٌن / كلٌة العلوم السٌاسٌة دكتوراه مدرس دكتور فالح حسن عبد  952

 العرالٌة مرحلة  دكتوراه استاذ مساعد صبا عبد البالً سلمان 953

 التربٌة للبنات جامعة الكوفة / كلٌة دكتوراه استاذ مساعد أ.م.د. نضال عبد الحسٌن مسان 954

 المعهد التمنً الموصل -الجامعة التمنٌة الشمالٌة دكتوراه مدرس دكتور فهد خلؾ ٌاسٌن  955

 تكرٌت مرحلة ماجستٌر مدرس مساعد نؽم خلٌل ابراهٌم 956

 بؽداد/كلٌة االداب ماجستٌر استاذ انفال سعٌد داود 957

 المستنصرٌه ماجستٌر مدرس عبٌر صالح علً 958

 المستنصرٌة دكتوراه مدرس دكتور سمرعبد الرحٌم شؽاتً  959

 جامعه ذي لار / كلٌه علوم الحاسوب والرٌاضٌات ماجستٌر مدرس مساعد م. م احمد حمٌد كامل 960

 مٌسان دكتوراه مدرس دكتور عباس الفً بطاح 961

 الماسم الخضراء  دكتوراه استاذ مساعد شٌماء عبٌد حسون  962

 مدٌرٌه تربٌه ذي لار  ماجستٌر مدرس مساعد د اٌدام خلود مساع 963
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 بابل ماجستٌر مدرس مساعد نوره عباس علً  964

 الجامعة التكنولوجٌة ماجستٌر مدرس رشا جالل متلؾ 965

 بؽداد مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد نهى صالح جاسم 966

 جامعة كربالء بكالورٌوس الٌوجد دمحم ابراهٌم وشٌج 967

 بؽداد  دكتوراه مدرس دكتور نور جمال دمحم د. 968

 كلٌة المعارؾ الجامعة  دكتوراه مدرس دكتور عمر حمدي عبدالرحمن  969

 جامعة الموصل/كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  دكتوراه مدرس دكتور عمار شهاب احمد  970

 عد االداريكربالء/الرئاسة/مكتب المسا ماجستٌر مدرس ٌاسمٌن حاتم بدٌد 971

 بابل دكتوراه مدرس دكتور اسراء حرجان محسن  972

 المستنصرٌة دكتوراه استاذ دكتور ا د نضال خزعل مرعً  973

 المادسٌة  ماجستٌر استاذ مساعد ا. م مناؾ مرزه نعمه  974

 جامعة بابل دكتوراه استاذ مساعد احمد حسن عبد هللا 975

 كركون دكتوراه ورمدرس دكت شٌالن خٌرهللا جبار 976

 جامعة ذي لار / كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات ماجستٌر مدرس مساعد ابتسام علً صكر 977

 المادسٌة/كلٌة التربٌة للبنات دكتوراه استاذ دكتور ا.د مً علً عزٌز 978

 جامعة ذي لار / كلٌة العلوم  ماجستٌر مدرس مساعد علً حسٌن فلٌح 979

 مدٌرٌة العامه لتربٌة ذي لار ماجستٌر مدرس مساعد طتهانً جبار خرٌب 980

 جامعة بؽداد دكتوراه مدرس دكتور نوار جمال عبد الرضا 981

 الموصل دكتوراه مدرس دكتور سبهان ٌونس مجٌد 982

 جامعة ذي لار/ كلٌة التربٌه للعلوم الصرفه  ماجستٌر مدرس مساعد م.م ذكرى حسن داحس  983

 جامعة ذ لار/كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات ماجستٌر مدرس مساعد امزهور مساعد اٌد 984

 التمنٌة الشمالٌة دكتوراه مدرس د. اٌوب علً حسٌن 985

 تكرٌت ماجستٌر مدرس اسراء سلمان دلس 986

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً / الدٌوانٌة  ماجستٌر مدرس مساعد شٌماء نهرو جبل  987

 ذي لار  بكالورٌوس الٌوجد دالٌا عبد الرحمن كاظم  988

 جامعة الموصل  دكتوراه مدرس دكتور منال عبد الجبار السمان  989

 جامعة الموصل /المكتبة المركزٌة /مكتبة ابن خلدون  بكالورٌوس الٌوجد ناظم عبدالهادي مصطفى  990

 المثنى ماجستٌر مدرس ؼازي فٌصل ناصر 991

 الكوفة كلٌة التربٌة للبنات ماجستٌر استاذ مساعد حسٌن حنان علً 992

 كلٌة الصفوة الجامعة  ماجستٌر مدرس مساعد نور الهدى دمحم عبد الحسٌن  993

 جامعة ذي لار ماجستٌر مدرس مساعد رشا باسم ٌوسؾ 994

 جامعة كربالء دكتوراه استاذ مساعد وفاء كاظم جاسم 995

 الموصل ماجستٌر عدمدرس مسا كرم مؤٌد احمد 996

 جامعة بابل دكتوراه مدرس دكتور محسن كاظم عبد  997

 المتنصرٌة دكتوراه استاذ مساعد د فرح باسم ابراهٌم 998

 الجامعة المستنصرٌة دكتوراه مدرس دكتور عذراء صلٌوا رفو 999

 ٌة والطبٌة/بؽدادالجامعة التمنٌة الوسطى/كلٌة التمنٌات الصح دكتوراه مدرس سهاد حسن اعبٌد 1000

 جامعة بؽداد كلٌه اإلدارة وااللتصاد لسم اإلحصاء  ماجستٌر مدرس عادله عبداللطٌؾ مهدي صالح  1001

 الموصل ماجستٌر مدرس مساعد احمد ٌاسٌن دمحم 1002

 جامعة سومر كلٌة العلوم ماجستٌر مدرس مساعد م.م. سجى حمٌد كرٌم 1003

 جامعة ذي لار / كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات لسم الرٌاضٌات  لورٌوسبكا الٌوجد صبا علً حسٌن  1004

 مدٌرٌة تربٌة دٌالى ماجستٌر مدرس مساعد عبدهللا سهٌل عبد 1005

 كلٌة المعارؾ الجامعة  مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد اسالم دمحم محمود  1006

 جامعة الموصل  ماجستٌر مدرس مساعد لٌث محمود ٌحٌى 1007
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 كركون ماجستٌر مدرس مساعد عمر معروؾ علً 1008

 الجامعة التمنٌة الوسطى دكتوراه استاذ مساعد د. لمى ٌوسؾ مهدي  1009

 واسط ماجستٌر مدرس مساعد ستار عبٌد ماٌوس 1010

 كربالء  ماجستٌر مدرس مساعد على طعمه حسان البدٌري  1011

 د/كلٌة االدارة وااللتصادجامعة بؽدا دكتوراه مدرس نادٌة داخل عناد 1012

 تكرٌت  دكتوراه استاذ دكتور نجاة احمد دحام  1013

 المثنى ماجستٌر مدرس مساعد زٌنب محسن حسن 1014

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً لسم شؤون المواطنٌن  ماجستٌر مدرس مساعد علً طالب مهدي  1015

 امعة تكرٌت/كلٌة الصٌدلةج ماجستٌر مدرس مساعد دالل صالح مهدي 1016

 جامعة الموصل  ماجستٌر مدرس مساعد بالل توفٌك ٌونس  1017

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة ماجستٌر مدرس مساعد اسامة ٌاسٌن دمحم 1018

 كلٌة العلوم الجامعة المستنصرٌة  دكتوراه استاذ مساعد حٌدر جاسم دمحم  1019

 المادسٌة /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة دكتوراه راستاذ دكتو ا.د رحٌم روٌح حبٌب 1020

1021 Dr. Zainab Ali Hlail دكتوراه مدرس دكتور Baghdad  

 جامعة الموصل كلٌة التربٌة للبنات ماجستٌر مدرس مساعد سلوان طالل عبد الكرٌم 1022

 ذي لار  بكالورٌوس الٌوجد دالٌا عبد الرحمن كاظم  1023

 البصرة / كلٌة الطب ماجستٌر مدرس راضً عبودعواطؾ  1024

 الكوفة دكتوراه مدرس شٌماء مهدي عبد الجواد 1025

 جامعة الموصل ماجستٌر استاذ مساعد اٌمان رضا جاسم 1026

 كلٌة المانون  -جامعة المادسٌة  ماجستٌر استاذ أسعد فاضل مندٌل  1027

 الدور -لتمنٌة الشمالٌة / المعهد التمنً الجامعة ا ماجستٌر مدرس م. نهى صافً عبد 1028

 جامعة الموصل بكالورٌوس الٌوجد سرى عناد سعدهللا 1029

1030 Dr. Zainab Ali Hlail دكتوراه مدرس دكتور Baghdad  

 جامعة كركون كلٌة الزراعة  ماجستٌر مدرس م. سوزان علً حسٌن  1031

 وزارة التربٌة | المدٌرٌة العامة ِلتربٌة ذي لار ماجستٌر مدرس مساعد أمٌر كاظم شبٌب ورد  1032

 جامعة / كلٌة الزراعة دكتوراه استاذ مساعد د. دمحم احمد جاسم 1033

 كلٌه المستمبل الجامعه دكتوراه مدرس دكتور حارث عبد االله الشكري 1034

 جامعة كركون  مرحلة  دكتوراه مدرس عامر رجب ذٌاب  1035

 لسم تمنٌات المختبرات الطبٌة  -كلٌة المستمبل الجامعة  دكتوراه مدرس لمٌم د.زهراء حلٌم ا 1036

 جامعة ذي لار الطب  دكتوراه مدرس دكتور منن عبد الكاظم  1037

 كلٌه االمام الكاظم الجامعه  بكالورٌوس الٌوجد هالة فاضل نبٌت 1038

 جامعه بؽداد ماجستٌر استاذ مساعد االء جواد كاظم 1039

 الجامعة المستنصرٌة ماجستٌر مدرس مساعد ٌاسر فارس ؼانم 1040

 الفرات االوسط التمنٌة  ماجستٌر مدرس مساعد أنؽام نجاح هادي  1041

 جامعة كركون دكتوراه استاذ دكتور هاجر علً شرٌؾ 1042

 كلٌة مدٌنة العلم الجامعة  دكتوراه مدرس دكتور د.دعاء كاظم منصور  1043

 ذي لار ماجستٌر مدرس مساعد ٌاسر حسن هادي  1044

1045 Dr.Yaseen Malik Al-Taweel صحة دٌالى بكالورٌوس الٌوجد 

 المستنصرٌة دكتوراه استاذ دكتور د.سمر رحٌم نعٌمة 1046

 ت الصٌدلة الجامعة التمنٌة الشمالٌة المعهد التمنً الموصل لسم تمنٌا ماجستٌر استاذ مساعد ٌمان لٌس سعدهللا ٌحٌى العزاوي 1047

 بؽداد دكتوراه مدرس دكتور اٌناس ؼسان سوٌدان  1048

 جامعة واسط  دكتوراه مدرس دكتور مٌالد إبراهٌم عبٌد  1049

 ذي لار/كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات دكتوراه استاذ دكتور شاكر كاظم على 1050

 بؽداد  دكتوراه مدرس دكتور د امتثال رشٌد بجاي  1051
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1052 Alaa Methqal Nassar ذي لار ماجستٌر مدرس مساعد 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً / لسم العمود الحكومٌة  ماجستٌر مدرس مساعد أٌهم نافع ٌاسٌن  1053

 جامعة بابل دكتوراه استاذ مساعد احمد حسن عبد هللا 1054

 جامعة تكرٌت مرحلة البكالورٌوس الٌوجد تبارن رزاق علً  1055

 جامعة الموصل  ماجستٌر استاذ مساعد ثناء ٌعموب ٌوسؾ  1056

 جامعة ابن سٌنا للعلوم الطبٌة والصٌدالنٌة ماجستٌر مدرس مساعد شهد زاهد عبد العباس 1057

 بؽداد مرحلة ماجستٌر الٌوجد ؼفران جاسم 1058

 بؽداد دكتوراه استاذ مساعد منى سمٌر سعٌد 1059

 تكرٌت  ماجستٌر رس مساعدمد اوس جواد كاظم  1060

 جامعة ذي لار دكتوراه استاذ دكتور باسم ٌوسؾ ذٌاب 1061

1062 Hasanain Jawad Asad الجامعة المستنصرٌة / كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ماجستٌر مدرس 

 بابل/كلٌة طب االسنان ماجستٌر مدرس زٌنب محمود جواد 1063

 الجامعه المستنصرٌه ماجستٌر مساعدمدرس  إسراء هاشم ٌحٌى 1064

 بؽداد دكتوراه استاذ دكتور سعدٌة عاكول منخً 1065

 جامعة الفرات االوسط_المعهد التمنً نجؾ ماجستٌر مدرس مساعد رباب عدنان فاضل الربٌعً 1066

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس بثٌنة دمحم طه عبدالحسٌن 1067

 جامعة بابل كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  دكتوراه تاذ مساعداس سالم دمحم حمزة الكرعاوي  1068

 جامعة الموصل ماجستٌر مدرس مساعد ؼزوان احمد دحام 1069

 بؽداد/علوم الهندسة الزراعٌة دكتوراه استاذ مساعد اشراق منٌر دمحم 1070

 جامعة الكرخ للعلوم بكالورٌوس الٌوجد امنٌة كاظم عبد 1071

 كربالء ماجستٌر استاذ مساعد حسٌن علوان زٌنب 1072

 الموصل دكتوراه استاذ مساعد د.دمحم ٌونس سلٌم العالؾ 1073

 جامعة تكرٌت / كلٌة الزراعة مرحلة  دكتوراه الٌوجد عروبة بهجت شهاب 1074

 دون جامعة الموصل /المكتبة المركزٌة /مكتبة ابن خل بكالورٌوس الٌوجد نجم الدٌن عبدهللا خلؾ 1075

 جامعه الفرات األوسط التمنٌه /المعهد التمنً بابل  ماجستٌر مدرس مساعد بٌمان حسٌن حسن 1076

 بؽداد  ماجستٌر مدرس مساعد عثمان عبد اللطٌؾ عبد المجٌد  1077

 جامعة المثنى  دكتوراه مدرس دكتور رشا جمٌل علوان  1078

 بابل بكالورٌوس الٌوجد ضٌاء هادي حبٌب 1079

 بؽداد مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد أحمد كامل فرج  1080

 الموصل ماجستٌر استاذ مساعد اسراء نذٌر الكالن 1081

 جامعة بابل كلٌة التربٌة األساسٌة  ماجستٌر مدرس مساعد نورس فتالوي كمٌل الزبٌدي  1082

 االداب\المستنصرٌة دكتوراه مدرس دكتور سهام حطاب حمدان 1083

 جامعة تكرٌت / كلٌة التربٌة للبنات ماجستٌر مدرس طه عبدالمادر زٌنه  1084

 جامعة ابن سٌنا للعلوم الطبٌة و الصٌدالنٌة دكتوراه مدرس دكتور م.د.اسٌل محمود جواد 1085

 الموصل  ماجستٌر مدرس خالد عصام احمد  1086

 صادق عجامعة االمام جعفر ال دكتوراه مدرس دكتور منار ؼٌاث عبدالمطلب 1087

 كلٌة النور الجامعة  ماجستٌر مدرس مساعد زهراء عبد المنعم رؤوؾ 1088

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة  دكتوراه استاذ مساعد بالل عبدهللا ناصر  1089

 الجامعة المستنصرٌة ماجستٌر مدرس مساعد نادٌة محمود حسٌن 1090

 بؽداد دكتوراه استاذ حسن مندٌل  1091

 تكرٌت  دكتوراه استاذ مساعد لح مهديمنار صا 1092

 جامعة النهرٌن/ كلٌة الهندسة دكتوراه مدرس دكتور د. كاظم حسٌن صفر 1093

 الكلٌة التمنٌة/ المسٌب-جامعة الفرات االوسط التمنٌة دكتوراه مدرس د.حٌدر طالب مهدي األحمر 1094

 وم/ كلٌة علوم الطالة والبٌئة جامعة الكرخ للعل ماجستٌر مدرس مساعد ؼسان هادي زؼٌر  1095



www.uomustansiriyah.edu.iq                     Mustansiriyah University/College of Science, BAGHDAD, IRAQ 
Email: science@uomustansiriyah.edu.iq                                         بؽداد -كلٌة العلوم/ العراق -الجامعة المستنصرٌة  

 جامعة النهرٌن دكتوراه مدرس دكتور د. عمار عبدالستار زؼٌر الراوي 1096

1097 Ayaatalnajar90@gmail.com  جامعة اورون كلٌة المانون  دكتوراه مدرس مساعد 

 جامعة ذي لار / كلٌة الطب  دكتوراه استاذ مساعد امل خضٌر خلؾ  1098

 جامعة الموصل  دكتوراه استاذ دكتور علً لؤي عبد  1099

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة/المعهد التمنً بابل ماجستٌر مدرس مساعد سٌفً دمحم منجً عبود 1100

 جامعة ذي لار / كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات  بكالورٌوس الٌوجد وجدان عباس كاظم 1101

 جامعة المادسٌة / كلٌة الزراعة  ماجستٌر رسمد م. مهند عباس متعب شعالن الجبوري  1102

 كلٌة النور الجامعة  بكالورٌوس الٌوجد كارزان سعدي محمود  1103

 كلٌة النسور الجامعة ماجستٌر مدرس مساعد فاروق عمر بكر 1104

 جامعة الموصل  ماجستٌر مدرس وائل عبد المادر عبدهللا  1105

 جامعة االنبار  جستٌرما مدرس مساعد احمد جمال عواد  1106

 الجامعة التمنٌة الوسطى  دكتوراه استاذ مساعد د.امال عزٌز كرٌم 1107

 تكرٌت كلٌة التربٌه للبنات دكتوراه استاذ مساعد لمٌاء احمد رشٌد  1108

 مدٌرٌة تربٌة ذي لار ماجستٌر مدرس مساعد عبد العباس عبد الجلٌل كرٌم  1109

 جامعة الموصل /المكتبة المركزٌة بكالورٌوس مساعدمدرس  فاتن فاضل لاسم 1110

 بؽداد دكتوراه مدرس دكتور م.د.انتصار فٌصل عبد دمحم 1111

 جامعة بؽداد  دكتوراه استاذ دكتور ا. د. ندى دمحم حسن الؽبان  1112

 ٌمٌاء لسم الك-كلٌة العلوم -جامعةبؽداد  دكتوراه مدرس دكتور وفاء ولٌد نافع عبدهلل المٌسً  1113

 جامعة دٌالى ماجستٌر مدرس مساعد سجى خلٌل محً 1114

 الكوفه ماجستٌر الٌوجد اسماعٌل سعد عبد 1115

 جامعة المادسبة كلٌة االداب ماجستٌر مدرس اتٌس شهٌد دمحم  1116

 جامعة بؽداد / كلٌة العلوم للبنات دكتوراه استاذ مساعد ا.م.د.فٌحاء ممداد خلٌل  1117

 جامعة االنبار دكتوراه استاذ مساعد دمحم اسماعٌل اثٌر 1118

 جامعة الموصل/مركز التحسس النائً دكتوراه مدرس فاتن عزٌز مصطفى 1119

 مدٌرٌة تربٌة محافظة واسط /متوسطة الكوت للتعلٌم األساسً  ماجستٌر مدرس مساعد سناء كاظم علً خان  1120

 المستنصرٌه ماجستٌر مدرس مساعد منى سعد ابراهٌم  1121

 جامعة الكرخ للعلوم ماجستٌر مدرس مساعد سرى ثامر ناصر 1122

 المستنصرٌة دكتوراه استاذ مساعد مارٌا حسن التمٌمً 1123

 جامعة كربالء /كلٌة العلوم السٌاحٌة  ماجستٌر مدرس مساعد موعد كاظم جابر األسدي  1124

 ة الشمالٌةالتمنٌ ماجستٌر مدرس مساعد مجتبى عصام هاشم 1125

 الموصل دكتوراه استاذ مساعد انهار خٌرالدٌن دمحم 1126

 االنبار ماجستٌر مدرس مساعد سٌؾ الدٌن جاسم دمحم 1127

 الجامعة المستنصرٌة  ماجستٌر مدرس مساعد ابرار نزار دمحم 1128

 جامعة ذي لار/ كلٌة العلوم مرحلة ماجستٌر الٌوجد نبراس دمحم علً هاشم 1129

 جامعة بابل كلٌة اآلداب لسم علم االجتماع  دكتوراه استاذ مساعد د. سلوان فوزي عبد  1130

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة ماجستٌر مدرس مساعد اسراء علً حسٌن شبٌب 1131

 بابل مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد هٌام عدنان علً 1132

 ٌة الوسطىالجامعة التمن دكتوراه مدرس د. دمحم عزٌز هالل 1133

 وزارة التربٌة _المدٌرٌة العامة لتربٌة النجؾ االشرؾ  ماجستٌر مدرس مساعد أسامة جابر عبد السادة  1134

 جامعة الموصل كلٌة التمرٌض  ماجستٌر استاذ مساعد اسراء نذٌر الكالن  1135

 كربالء ماجستٌر مدرس مساعد محسن عبود بندر 1136

 دٌالى دكتوراه تاذاس ا. د احمد نجم عبد  1137

 كربالء  دكتوراه استاذ مساعد مناى عبد الواحد صلبوخ  1138

 كلٌة االداب-العرالٌة دكتوراه استاذ مساعد سٌؾ عدنان ارحٌم المٌسً 1139
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 تكرٌت دكتوراه مدرس زٌاد طارق سمٌر 1140

 بؽداد  دكتوراه مدرس دكتور ماجدة جمٌل عاشور خلٌل  1141

 جامعة بابل كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  ماجستٌر استاذ مساعد عبٌس الجبوري هضاب خالد  1142

 المستنصرٌه دكتوراه استاذ مساعد رافدة منصور محمود 1143

 تكرٌت بكالورٌوس الٌوجد درٌد فؤاد عبدهللا 1144

 الرٌاضٌات الموصل كلٌة علوم الحاسوب و دكتوراه مدرس دكتور عدي هاشم سعٌد الوتار  1145

 جامعة تكرٌت/كلٌة الهندسة دكتوراه استاذ مساعد ا.م.د.دمحم اسماعٌل علٌوي 1146

 مدٌرٌة تربٌة ذي لار مرحلة ماجستٌر مدرس مساعد علً ناجً ٌاسر 1147

 االنبار ماجستٌر مدرس ماثل كامل ثامر 1148

 جامعة الفرات االوسط ماجستٌر استاذ رجاء جواد دمحم 1149

 وزارة التربٌه / مدٌرٌة تربٌة ذي لار  بكالورٌوس مدرس مساعد حمد دمحم كاظما 1150

 لسم الصٌدلة  -كلٌة الصفوة الجامعة  ماجستٌر مدرس مساعد سجاد لاسم مكً  1151

 سامراء دكتوراه استاذ مساعد عهود مزاحم شاكر 1152

 جامعه بؽداد ماجستٌر استاذ مساعد اسٌل ؼازي محمود 1153

 كلٌة الصفوة الجامعة لسم الصٌدلة  ماجستٌر مدرس مساعد نورهان علً حمزة  1154

 جامعة بؽداد دكتوراه استاذ مساعد د. منى كاظم عبد 1155

 الجامعة المستنصرٌة / كلٌة التربٌة االساسٌة دكتوراه مدرس دكتور فاتن محًٌ محسن 1156

 س/المدرسة الوطنٌة لاللكترونٌن واالتصاالت بصفالسجامعة صفال ماجستٌر مدرس مساعد رائد ناصر ؼانم 1157

 جامعة تكرٌت ماجستٌر مدرس شروق حمٌد مجٌد 1158

 جامعة االنبار/كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/لسم الرٌاضٌات ماجستٌر مدرس نادٌة علً ناظم 1159

 جامعة بؽداد دكتوراه مدرس دكتور هناء صالح عبدعلً 1160

 جامعة كربالء كلٌة العلوم ماجستٌر مدرس رؼد سعد حاتم 1161

 جامعة بابل كلٌة العلوم  ماجستٌر استاذ أنوار كاظم حسٌن الصفار 1162

 جامعة الموصل مرحلة البكالورٌوس الٌوجد سناء منٌر احمد 1163

 كلٌة مدٌنة العلم بكالورٌوس مدرس مساعد اٌالؾ عزالدٌن رشٌد 1164

 جامعة بابل دكتوراه ذ مساعداستا حسنٌن خلٌل ابراهٌم 1165

 جامعة تكرٌت/كلٌة طب االسنان ماجستٌر مدرس مساعد نور صباح ارحٌم 1166

 تكرٌت  ماجستٌر مدرس مساعد اوس جواد كاظم  1167

 بؽداد ماجستٌر استاذ مساعد لنز علً شعالن 1168

 المادسٌة ماجستٌر مدرس مساعد بشار صباح صاحب 1169

 جامعة ذي لار ماجستٌر مدرس مساعد ا حمدانبٌداء عبدالرض 1170

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة -جامعة دٌالى  دكتوراه استاذ مساعد دمحم جاسم ناصر 1171

 جامعة الموصل/المكتبة المركزٌة بكالورٌوس مدرس مساعد انوار بدران محمود 1172

 الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة/الموصل  الجامعة التمنٌة ماجستٌر مدرس مساعد وسٌم خالد ابراهٌم  1173

 المستنصرٌة دكتوراه مدرس دكتور امل ابراهٌم ناصر  1174

 وزارة الكهرباء مرحلة  دكتوراه استاذ مساعد دمحم عبد البالً جمعه العانً 1175

 كلٌة العلوم السٌاسٌة \المستنصرٌة  دكتوراه استاذ مساعد د.مصطفى جاسم حسٌن 1176

 بؽداد ماجستٌر مدرس آمال نوري دمحم 1177

 جامعة تكرٌت كلٌة التربٌة للعلوم الصرفه  بكالورٌوس مدرس احالم ٌوسؾ عبدهللا  1178

 جامعة المادسٌة  ماجستٌر استاذ مساعد هند ضٌاء عبد الرسول  1179

 بابل دكتوراه استاذ مساعد وفاء مخلص فٌصل  1180

 جامعة كربالء / كلٌة العلوم االسالمٌة  ماجستٌر رسمد اسراء مهدي شهٌد الدهان 1181

 جامعة الكوفة دكتوراه استاذ مساعد سٌناء كاظم علً 1182

 واسط  دكتوراه استاذ مساعد دمحم علً مكً جاسم  1183
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 جامعة تكرٌت ماجستٌر مدرس حال حمٌد مجٌد 1184

 المادسٌه  دكتوراه مدرس دكتور هدى عباس فٌصل 1185

 كلٌة الزراعة -جامعة الكوفة  دكتوراه مدرس دكتور ام عدنان راضً الجعٌفري وس 1186

 التكنولوجٌة دكتوراه مدرس ماجدة خلٌل احمد 1187

 بعداد دكتوراه استاذ مساعد مبس عماد احمد 1188

 جامعة كربالء كلٌة العلوم مرحلة  دكتوراه مدرس أحسان مهدي شهٌد  1189

 جامعة تكرٌت  ماجستٌر مدرس ر اكتفاء طه عبدالماد 1190

 جامعة المادسٌة  دكتوراه مدرس ختام عبدالسادة علً الهاللً  1191

 جامعة ذي لار دكتوراه مدرس دكتور د.عالء محٌبس طعمه 1192

1193 
Mohammed Jasim Mohammed 

Shallal جامعة ذي لار -كلٌة الطب دكتوراه استاذ مساعد 

 بؽداد ماجستٌر مدرس مساعد حٌدر مصطفى عبدهللا  1194

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة دكتوراه استاذ مساعد بالل عبدهللا ناصر 1195

 تكرٌت مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد علً حسٌن جمٌل 1196

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة المعهد التمنً الدٌوانٌة  ماجستٌر مدرس بشائر خضٌر عباس  1197

 لسم علوم الجو -كلٌه العلوم  -الجامعة المستنصرٌة  ماجستٌر مدرس مساعد لفتاحفدوى سمٌر عبد ا 1198

 بابل كلٌة التربٌة االساسٌة  دكتوراه استاذ مساعد ا.م.د.ابتسام صاحب الزوٌنً  1199

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة المعهد التمنً الدور  مرحلة ماجستٌر الٌوجد حٌدر حاتم عبدالوهاب  1200

 تكرٌت ماجستٌر استاذ .ماهرة ربٌع لاسما 1201

 جامعة دٌالى ماجستٌر استاذ مساعد نبٌل خلٌل ابراهٌم 1202

 الجامعة المستنصرٌة  دكتوراه مدرس م.د. دعاء طالب هاشم 1203

 وزارة الكهرباء مرحلة  دكتوراه استاذ مساعد دمحم عبد البالً جمعه العانً 1204

 تكرٌت ماجستٌر ساعدمدرس م ولٌد خالد محمود 1205

 جامعة دٌالى دكتوراه مدرس دكتور دمحم وهٌب مهدي 1206

 جامعة بابل دكتوراه استاذ مساعد حسنٌن خلٌل ابراهٌم 1207

 المادسٌة ماجستٌر مدرس مساعد نشأت دمحم لفته 1208

 جامعة بؽداد علوم بنات دكتوراه استاذ دكتور سعدٌه احمد ظاهر 1209

 جامعة الموصل  المكتبة المركزٌة مرحلة البكالورٌوس مدرس مساعد عزٌز اكرام شهاب 1210

 مدٌرٌة تربٌة صالح الدٌن لسم تربٌة الدور ماجستٌر مدرس مساعد بشرى اسماعٌل ابراهٌم  1211

 كلٌه الطب -الجامعه العرالٌه  دكتوراه استاذ مساعد أ. م. د. نوار صاحب خلٌل 1212

 بؽداد دكتوراه استاذ مساعد تؽرٌد احمد  عمران 1213

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة المعهد التمنً الموصل ماجستٌر مدرس مساعد دمحم نوح شٌت 1214

 جامعة تكرٌت /كلٌة العلوم /لسم علوم الحٌاة . دكتوراه استاذ دكتور ابراهٌم عمر سعٌد الحمدانً 1215

 جامعه الكوفة ماجستٌر مدرس فاطمه دمحم كاظم 1216

 لسم تربٌة الدور  -مدٌرٌة تربٌة صالح الدٌن   ماجستٌر مدرس مساعد اوس اسعد حمدي  1217

 كلٌة المعارؾ الجامعة ماجستٌر مدرس هدى لحطان طعمة  1218

 تكرٌت كلٌة التربٌه للبنات دكتوراه استاذ مساعد لمٌاء احمد رشٌد  1219

 الموصل  جامعة ماجستٌر استاذ مساعد دمحم أٌاد حرباوي  1220

 جامعة كركون  ماجستٌر مدرس بفرٌن دمحم رضا  1221

 كلٌة الطب/الجامعة العرالٌة  ماجستٌر مدرس مساعد د.رٌم علً هداد 1222

 جامعة ذي لار كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ماجستٌر مدرس مساعد زٌنب رستم محسن 1223

 لعلومجامعة كربالء كلٌة ا ماجستٌر مدرس رؼد سعد حاتم 1224

1225 Raghad naji Shihab  ماجستٌر مدرس مساعد Dijlah university  

 الجامعة المستنصرٌة / كلٌة الصٌدلة  ماجستٌر مدرس مساعد طارق ناصر مهدي  1226

 تكرٌت دكتوراه استاذ دكتور خالد محمود عبدهللا 1227
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 الموصل ماجستٌر مدرس أزهار عبد الرزاق سعٌد 1228

 الجامعة االسالمٌة ماجستٌر مدرس مساعد عبدهللا حسونزٌنب  1229

 جامعة الكرخ للعلوم  ماجستٌر مدرس مساعد نجوى ابراهٌم سلٌمان  1230

 جامعة بؽداد  ماجستٌر استاذ مساعد منى سلٌم خلؾ  1231

 بابل مرحلة  دكتوراه الٌوجد هند صالح محٌمٌد 1232

 تكرٌت هدكتورا استاذ ا.د.احمد سعٌد عثمان 1233

 الجامعة العرالٌة كلٌة االداب دكتوراه استاذ دكتور ا.د.ارزى خالد علً  1234

 جامعة بؽداد دكتوراه مدرس دكتور هناء صالح عبدعلً 1235

 جامعة ذي لار/كلٌة العلوم/لسم الكٌمٌاء دكتوراه مدرس دكتور م.د. ساجدة صبار عفات 1236

 بابل  وراهدكت استاذ مساعد عمار سلٌم عبد  1237

 الموصل دكتوراه مدرس م. د. أحمد محمود عبدهللا دعبو  1238

 الموصل  دكتوراه استاذ مساعد فراس سعدون فاضل  1239

 مدٌرٌة تربٌة صالح /لسم تربٌة العلم  ماجستٌر مدرس مساعد اسراء حسن علً 1240

 بؽداد/كلٌة طب الكندي دكتوراه استاذ مساعد أخالص جواد عامر 1241

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس شٌماء نؽٌمش مزعل 1242

 الجامعة التمنٌة الوسطى دكتوراه استاذ مساعد لمى ٌوسؾ مهدي   1243

 جامعة تكرٌت / كلٌة اآلداب  دكتوراه استاذ مساعد عمار شاكر محمود الدوري  1244

 جامعة بؽداد كلٌة العلوم للبنات ماجستٌر مدرس رشاعبد جاسم 1245

 جامعة الكرخ للعلوم/ كلٌة العلوم دكتوراه مدرس دكتور د.هبة شاكر أحمد 1246

 جامعة بابل/كلٌة التربٌة االساسٌة ماجستٌر مدرس مساعد فراس عبد الكاظم دمحم الحلً 1247

 المادسٌة دكتوراه استاذ مساعد ازهار عبٌس ؼالً 1248

 بابل  ماجستٌر مدرس مساعد نور سعدهلل ناجً  1249

 كربالء ماجستٌر مدرس مساعد م.م احمد طالب مهدي 1250

 كلٌة أشور الجامعة دكتوراه مدرس دكتور فاطمة رٌاض بداي 1251

 جامعه النهرٌن / كلٌه الهندسه ماجستٌر مدرس مساعد م.م سٌؾ عبدالجاسم محٌسن 1252

 المستنصرٌة مرحلة  دكتوراه مدرس الدكتور علً سامً محسن 1253

 جامعة بابل  دكتوراه مدرس خزعل عبد شهالء  1254

 / كلٌة العلومالمستنصرٌة الجامعة  ماجستٌر مدرس ٌاسمٌن مكً محً الدٌن 1255

 كلٌة بؽداد للعلوم االلتصادٌة الجامعة ماجستٌر مدرس مساعد رسل مثنى كنونة 1256

 جامعه بؽداد  ماجستٌر استاذ مساعد هدى نجم الدٌن عبد اللطٌؾ  1257

 االنبار دكتوراه مدرس دكتور رجاء فاضل حمدي  1258

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة  ماجستٌر مدرس ساهرة عاٌد عبد الصاحب  1259

 جامعه بؽداد  ماجستٌر استاذ مساعد هدى نجم الدٌن عبد اللطٌؾ  1260

 الكوفة ماجستٌر مدرس مساعد مازن عبد الحسٌن مشكور 1261

 المستنصرٌه دكتوراه مدرس دكتور ند. هدٌل رضاوي حسٌ 1262

 ذي لار  دكتوراه استاذ مساعد عذراء حامد مكً  1263

 تربٌة ذي لار  ماجستٌر مدرس مساعد ماجد عطٌة حمٌدي  1264

 بابل دكتوراه استاذ مساعد وفاء مخلص فٌصل  1265

 تكرٌت ماجستٌر مدرس ندى جاسم دمحم 1266

 جامعة الفرات األوسط التمنٌة/المعهد التمنً دٌوانٌة ٌرماجست مدرس سهام جبار مزهر  1267

 جامعة الكرخ للعلوم دكتوراه استاذ مساعد جنان عدنان عبداللطٌؾ البٌروتً 1268

 بؽداد  دكتوراه مدرس دكتور د.نور جمال دمحم  1269

 جامعة بؽداد دكتوراه استاذ مساعد د.هند شاكر أحمد 1270

 جامعة بابل/كلٌة التربٌة االساسٌة دكتوراه استاذ مساعد شورأ.م.د.اسماء شاكر عا 1271
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 بؽداد ماجستٌر استاذ مساعد اسٌل دمحم حمزة 1272

 كلٌة الفارابً الجامعة دكتوراه مدرس دكتور علً محمود ابراهٌم 1273

 بابل دكتوراه استاذ مساعد وفاء مخلص فٌصل  1274

 نولوجٌةالتك دكتوراه مدرس ماجدة خلٌل احمد  1275

 كلٌة الحموق جامعة صفالس ماجستٌر مدرس مساعد م.م مروان عضٌد عزت حمد 1276

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس مساعد اسامة صبحً عبد 1277

 جامعة بؽداد /كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم ماجستٌر استاذ مساعد ا. م هدى احمد حسن 1278

 الجامعه التمنٌه الوسطى دكتوراه مدرس د. سوزان احمد جاسم 1279

 المستنصرٌة  ماجستٌر استاذ مساعد استبرق دمحم علً سلمان  1280

 كلٌة اورون الجامعة دكتوراه مدرس دكتور زٌنب فاضل عباس  1281

 ذي لار ماجستٌر مدرس مساعد نور الهدى دمحم 1282

 كوفة دكتوراه استاذ مساعد مالن ماجد الموسوي 1283

 لسم االحٌاء المجهرٌه -كلٌه العلوم  -جامعه الكرخ للعلوم  دكتوراه استاذ مساعد سماء منصور عبد الرسولا 1284

 جامعة تكرٌت  مرحلة البكالورٌوس الٌوجد االء حسٌن علً  1285

 كلٌة الطب -جامعة الموصل  ماجستٌر مدرس منى منٌر احمد 1286

 الموصل ماجستٌر عدمدرس مسا طالل عبد الرزاق سعٌد الحسو 1287

 المادسٌة مرحلة  دكتوراه الٌوجد عبد الناصر ناصر حمٌدي  1288

 جامعة الكرخ للعلوم/كلٌة علوم الطالة والبٌئة  دكتوراه استاذ  جمال حمٌد وهٌب عبد العزاوي  1289

 بابل دكتوراه استاذ  والء صالح حسن  1290

 العرالٌة ماجستٌر مدرس عادل فائك رشٌد 1291

 تكرٌت ماجستٌر مدرس مساعد اروه سعود علوان 1292

 بؽداد دكتوراه استاذ  أ.د.منى عباس أحمد 1293

 كلٌه الحله الجامعه االهلٌه ماجستٌر مدرس مساعد علً عائد دمحم  1294

 ذي لار دكتوراه مدرس  دمحم عبد العباس حسن 1295

 المادسٌة بكالورٌوس الٌوجد اسٌل امٌن حربً 1296

 بؽداد دكتوراه استاذ مساعد البال ناجً توفٌك  1297

 جامعة الموصل/المكتبة المركزٌة بكالورٌوس مدرس مساعد احالم دمحم نذٌر 1298

 بابل ماجستٌر مدرس مساعد احمد هاشم جواد  1299

 كلٌة أشور الجامعة لسم طب االسنان دكتوراه مدرس مساعد أحمد جاسم عبودي 1300

 مستنصرٌة/كلٌة العلوم دكتوراه استاذ مساعد علً اخالص نوري 1301

 جامعة ذي لار  دكتوراه مدرس سامٌة مزهر مرداس 1302

 المستنصرٌة  دكتوراه استاذ مساعد زٌنب علً هادي  1303

 ذي لار دكتوراه استاذ مساعد د سالم جاسم مجٌد 1304

1305 nada abdul hadi kareem دكتوراه مدرس دكتور university of al-qadisiyah 

 كلٌة الحدباء الجامعة  بكالورٌوس الٌوجد وسن منصور عبد الرسول  1306

 جامعة ذي لار / كلٌة الطب دكتوراه استاذ مساعد أ.م.د.لمٌس ماجد حمٌد 1307

 جامعة بؽداد ماجستٌر استاذ مساعد إٌمان دمحم جعفر علوان 1308

 بؽداد هدكتورا مدرس دكتور عبود خرٌبط جاسم 1309

 المستنصرٌه ماجستٌر مدرس زمن عجٌل حمود 1310

 واسط دكتوراه استاذ مساعد رنا حسٌن رحٌمه 1311

 جامعة الكرخ لللعلوم ماجستٌر مدرس مساعد زهراء ٌاسر عباس 1312

 جامعة صفالس كلٌة الحموق  ماجستٌر مدرس مساعد مروان عضٌد عزت حمد  1313

1314 nada abdul hadi kareem دكتوراه مدرس دكتور university of al-qadisiyah 

 الموصل  ماجستٌر مدرس مساعد صالح صبري علً  1315
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 جامعة ذي لار/كلٌة العلوم/لسم الكٌمٌاء دكتوراه مدرس  م.د.علٌاء ماجد منادي 1316

 المستنصرٌه ماجستٌر مدرس زمن عجٌل حمود 1317

 جامعه الموصل هدكتورا مدرس  د.شذى عبدهللا دمحم 1318

 كربالء كلٌه الزراعه دكتوراه مدرس  استبرق دمحم عبد الرضا سعٌد 1319

 الجامعة العرالٌة / كلٌة طب االسنان دكتوراه استاذ مساعد انتصار منصور عبد الرسول الحكٌم 1320

 الموصل ماجستٌر مدرس ندوى سالم ٌونس 1321

 MTU دكتوراه استاذ لمٌاء ٌعموب دمحم  1322

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة -جامعة االنبار  دكتوراه استاذ مساعد عالء عدنان عواد  1323

 مدٌرٌة تربٌة دٌالى ماجستٌر مدرس مساعد صائب إسماعٌل عباس  1324

 تكرٌت ماجستٌر استاذ مساعد معتز حمٌد خلؾ 1325

 ة كربالء كلٌة العلوم السٌاحٌة جامع ماجستٌر مدرس مساعد م.م سرى دمحم علً هادي الكاظمً  1326

 دٌالى ماجستٌر مدرس مساعد زٌد عبدالهادي عبد 1327

 كركون دكتوراه مدرس  نهان بهاءالدٌن حعفر 1328

 بابل  ماجستٌر مدرس مساعد أحمد عبد الحسٌن كاظم  1329

 جامعة الموصل بكالورٌوس مدرس ٌاسمٌن منصور عبد الرسول 1330

 الموصل /المكتبة المركزٌة بكالورٌوس الٌوجد نس الشاهٌندٌنا تحسٌن ٌو 1331

 بؽداد كلٌة اللؽات دكتوراه استاذ صباح صلٌبً مصطفى 1332

 جامعة صفالس كلٌة الحموق  ماجستٌر مدرس مساعد مروان عضٌد عزت حمد  1333

 جامعة االنبار _كلٌة العلوم اإلسالمٌة  ماجستٌر مدرس مساعد ادرٌس سمٌر دلً  1334

 كركون دكتوراه استاذ مساعد د.اٌمان عبدعلً داود 1335

 كلٌة الحموق جامعة صفالس ماجستٌر مدرس مساعد م.م مروان عضٌد عزت حمد 1336

 جامعة الموصل بكالورٌوس الٌوجد مٌامً علً حسن 1337

 بؽداد ماجستٌر مدرس مساعد صالح جاسم صالح  1338

 بؽداد  مرحلة  دكتوراه استاذ مساعد ٌاسر جاسم عسكر  1339

 كلٌة المنارة للعلوم الطبٌة دكتوراه مدرس مهند علً حسٌن زؼٌر الزٌدي 1340

 ذي لار /كلٌة الطب دكتوراه مدرس م.د.خالد علً زاٌر  1341

 كربالء ماجستٌر مدرس مساعد نور الهدى عبد المنعم خضٌر  1342

 جامعة تكرٌت /كلٌة الزراعة دكتوراه مدرس سامً خضر سعٌد 1343

 جامعه دٌالى  ماجستٌر مدرس مساعد الحسٌن حمٌد علً الزبٌدي   1344

 جامعة النهرٌن/ كلٌة العلوم ماجستٌر مدرس مساعد سراء عبد العزٌز ابراهٌم 1345

 جامعة تكرٌت  بكالورٌوس الٌوجد تهجد عبد المجٌد حسن الجبوري 1346

 جامعة األنبار كلٌة العلوم االسالمٌة  دكتوراه استاذ مساعد زٌز خلٌل الساطوري أ. م. د. عامر عبدالع 1347

 جامعة بابل كلٌة التربٌه البدنٌة وعلوم الرٌاضة  دكتوراه استاذ م. د سعاد خٌري كاظم  1348

 جامعة الموصل  ماجستٌر مدرس مساعد شٌماء ٌونس ابراهٌم  1349

 بابل كتوراهد استاذ مساعد عمار سلٌم عبد 1350

 االنبار ماجستٌر مدرس مساعد احمد عابد حمٌد 1351

 بؽداد دكتوراه استاذ دكتور عبدالباسط احمد فتح هللا  1352

 كركون / كلٌة الزراعة الحوٌجة ماجستٌر مدرس مساعد سلٌمان احمد حسٌن 1353

 المستنصرٌه ماجستٌر مدرس مساعد نورا زاوار ٌوسؾ 1354

 الماسم الخضراء كلٌة الطب البٌطري  مرحلة  دكتوراه مدرس كرٌم صفاء دمحم  1355

 التمنٌة الوسطى مرحلة ماجستٌر الٌوجد ؼٌداء محسن احمد 1356

 جامعة بابل/ كلٌة العلوم ماجستٌر مدرس مساعد رشا كاظم مهدي  1357

 كربالء بكالورٌوس الٌوجد نبأ ازهر عبد المطلب 1358

 جامعة الموصل دكتوراه اذ مساعداست عادل لادر حسٌن 1359
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 جامعة ذي لار  ماجستٌر استاذ مساعد أ م ولٌد خالد جابر  1360

 جامعة بؽداد  دكتوراه مدرس أرٌج شوكت حمٌد  1361

 موصل مرحلة البكالورٌوس مدرس مساعد أكرام شهاب عزٌز 1362

 المستنصرٌه ماجستٌر مدرس تسنٌم فاهم جٌاد 1363

 جامعة ذي لار ماجستٌر مدرس مساعد عاشور ساٌرم.م. ساره  1364

 جامعة المادسٌة  ماجستٌر مدرس مساعد د.حٌدر كاظم عباس  1365

 جامعه بؽداد / كلٌه العلوم ماجستٌر مدرس مساعد اسٌل حكمت عبد االمٌر 1366

 واسط ماجستٌر مدرس مساعد حسٌن خضر ابراهٌم  1367

 كربالء وسبكالورٌ الٌوجد هدى حمزة كاظم 1368

 الجامعة العرالٌة  كلٌة االداب دكتوراه استاذ مساعد خالد عبد الكرٌم عبد الرزاق 1369

 كركون ماجستٌر مدرس مساعد مصطفى جمال جالل 1370

 دائرة صحة ذي لار ماجستٌر مدرس مساعد احمد حٌران رمضان 1371

 لٌة الحموقجامعة صفالس ك ماجستٌر مدرس مساعد عدنان ابراهٌم نصار 1372

 بؽداد ماجستٌر مدرس مساعد رافع عبد اللطٌؾ عبد المجٌد 1373

 المستنصرٌه ماجستٌر مدرس زمن عجٌل حمود 1374

 جامعه واسط /كلٌه التربٌه االساسٌه ماجستٌر مدرس زٌنب هاشم جرٌان  1375

 الجامعة المستنصرٌة ماجستٌر مدرس فراس نبٌه جعفر 1376

1377 Hawraa jawad kadhim بابل مرحلة  دكتوراه مدرس 

 واسط ماجستٌر مدرس مساعد مروان شاكر عبٌد 1378

 جامعة كربالء دكتوراه مدرس دكتور اٌناس عبد الكرٌم داؼر 1379

 جامعة ذي لار/كلٌة العلوم دكتوراه استاذ مساعد سماح حسٌن كاظم  1380

 بؽداد دكتوراه مدرس دكتور عبود خرٌبط جاسم 1381

1382 Dr. Shaymaa Rahim Hussein الكوفة  دكتوراه مدرس 

 دٌالى دكتوراه مدرس سحر رٌحان فاضل  1383

 التكنولوجٌة ماجستٌر استاذ مساعد اسراء هادي حسن 1384

 جامعة بؽداد دكتوراه مدرس د. نور عدنان ابراهٌم 1385

 جامعة بؽداد  دكتوراه استاذ دكتور ا.د. محاسن فٌصل الٌاس 1386

 وزارة العلوم والتكنولوجٌا / دائرة بحوث المواد  دكتوراه مدرس دكتور د. دمحم خلٌل سعٌد 1387

 جامعة بؽداد / كلٌة العلوم للبنات دكتوراه استاذ دكتور نفٌسه جبار كاظم 1388

 جامعة أهل البٌت كلٌة طب األسنان  ماجستٌر مدرس مساعد هدى علً سلمان  1389

 الموصل دكتوراه مدرس الح عبدهللاد.ؼانم دمحم ص 1390

 جامعة بؽداد /كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم /لسم الفٌزٌاء  مرحلة  دكتوراه مدرس شٌماء أكرم عباس حسٌن  1391

 سامراء  دكتوراه استاذ مساعد زٌنة لفتة حسن  1392

 جامعة كركون  مرحلة  دكتوراه مدرس رعد أحمد مٌدان  1393

 جامعة بؽداد كلٌة العلوم لسم علوم الحٌاة  دكتوراه استاذ مساعد لبنى محً رسول  1394

 المستنصرٌه ماجستٌر مدرس مساعد شٌماء داود سلمان 1395

 تربٌة مٌسان ماجستٌر مدرس مساعد سدٌر حسام كرٌم المٌسً 1396

 الصٌدالنٌة ابن سٌنا للعلوم الطبٌة و ماجستٌر مدرس مساعد م.م.فرح سعدون جعفر 1397

 ذي لار/ كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات ماجستٌر مدرس مساعد فتح هللا جلٌل مهوس 1398

 العرالٌة  دكتوراه استاذ مساعد أٌسر خلٌل ابراهٌم العبٌدي  1399

 كلٌة المنارة للعلوم الطبٌة دكتوراه مدرس مهند علً حسٌن الزٌدي 1400

 ذي لار دكتوراه مدرس دكتور احسان مجٌد حمٌد 1401

 المادسٌة مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد مها هانً توفٌك  1402

1403 Kasim Jubeir Salman جامعة الفرات االوسط التمنٌة ماجستٌر استاذ مساعد 
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 بابل/كلٌة العلوم ماجستٌر مدرس فاطمة علً حسٌن الحمٌري 1404

 الجامعة العرالٌة  ماجستٌر مدرس مها دمحم طه  1405

 جامعة بؽداد  دكتوراه مدرس دكتور بٌداء حافظ دمحم  1406

 مستنصرٌة دكتوراه استاذ مساعد نظٌمة حمود حسٌن 1407

 جامعة الكوفة / كلٌة التخطٌط العمرانً  ماجستٌر مدرس إنصاؾ جعفر خٌون الٌاسري 1408

 جةالفلو بكالورٌوس الٌوجد المهندس األلدم عثمان شعبان حمزة الحلبوسً  1409

 صفالس مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد ثائر مفٌد طه  1410

 جامعة بؽداد/ كلٌة طب االسنان ماجستٌر مدرس د.هدى شاكر أحمد 1411

1412 Ghassan hadi Al- jubouri  جامعة الكرخ للعلوم/ كلٌة علوم الطالة والبٌئة   ماجستٌر مدرس مساعد 

 كلٌة العلوم للبنات  -جامعة بؽداد  وراهدكت استاذ مساعد د مختار دمحم حسن  1413

 وزارة التربٌة و التعلٌم دكتوراه مدرس دكتور م.د. عمر طارق عبد هللا 1414

 جامعة كربالء  دكتوراه مدرس دكتور جمان خلٌل ابراهٌم  1415

 الموصل ماجستٌر مدرس مساعد سٌماء فٌصل حسب هللا 1416

1417 Zena fawzi kadem الجامعة التكنولوجٌة ماجستٌر مدرس 

 جامعة بؽداد ماجستٌر مدرس مساعد خدٌجة زوٌد خلٌؾ 1418

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة  ماجستٌر مدرس مساعد أحمد فارس سالم الصواؾ  1419

 المستنصرٌه ماجستٌر مدرس مساعد شٌماء داود سلمان 1420

 واسط ماجستٌر مدرس مساعد م.م. سٌؾ حسام كرٌم 1421

 جامعة الكرخ للعلوم  ماجستٌر استاذ مساعد شهد عادل فاضل  1422

 ذي لار دكتوراه مدرس رباب علً شناوة 1423

 جامعة تكرٌت ماجستٌر مدرس مساعد سها اسود دهش 1424

 جامعة واسط ماجستٌر مدرس مساعد رٌام دمحم هادي   1425

 امعة المستنصرٌة الج مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد اسراء أكرم عباس حسٌن  1426

 جامعة اورون ماجستٌر مدرس مساعد اٌه ناطك فاضل 1427

 المستنصرٌة دكتوراه استاذ لماء حمٌد مجٌد 1428

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس نادٌة كامل بشار 1429

 جامعة كربالء ماجستٌر مدرس مساعد سؤدد علً عبد العباس 1430

 ذي لار رماجستٌ مدرس مساعد حسن هادي ٌاسر  1431

 الكوفة دكتوراه استاذ مساعد منصور عبد أبوحنه 1432

 جامعة كركون /كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/لسم اللؽة االنكلٌزٌة ماجستٌر مدرس مساعد معالً ستار نامك 1433

 جامعة الموصل كلٌة الطب  مرحلة  دكتوراه الٌوجد عبٌر منصور عبد الرسول  1434

 كلٌه الحله الجامعه االهلٌه ماجستٌر مدرس مساعد  علً عائد دمحم 1435

 جامعة بابل ،مركز البحوث والدراسات البٌئة ماجستٌر مدرس البال حسٌن عبد الكرٌم 1436

 لسم الطرق والمطارات-كلٌة الهندسة-جامعة دٌالى دكتوراه استاذ مساعد سهاد دمحم عبد 1437

 جامعة الكفٌل كلٌة الصٌدلة  الورٌوسبك الٌوجد منار دمحم جواد اسماعٌل  1438

 الجامعة المستنصرٌة / كلٌة الطب  دكتوراه مدرس دكتور زٌنة عبدهللا حسٌن  1439

 كركون ماجستٌر مدرس دمحم ناصح اسماعٌل 1440

 صحة المجتمع الجامعة التمنٌة الشمالٌة المعهد التمنً كركون لسم تمنٌات دكتوراه استاذ مساعد لٌلى عبد الستار صادق 1441

 جامعة اورون ماجستٌر مدرس مساعد رؤى فارس حسٌن 1442

 المستنصرٌة كلٌةالعلوم  دكتوراه استاذ مساعد حٌدر جاسم دمحم  1443

 التكنلوجٌة ماجستٌر مدرس مساعد وسام علً محمود  1444

 الجامعة التكنولوجٌة دكتوراه مدرس دكتور د. دمحم ناطك فاضل 1445

 جامعة واسط  ماجستٌر مدرس مساعد حمود لفته اسٌل م 1446

 واسط مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد دمحم سهام سادة 1447
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 واسط ماجستٌر مدرس مساعد م. م. سرى هاشم فرحان  1448

 بؽداد / كلٌة العلوم للبنات  دكتوراه استاذ مساعد د.سحر صبٌح حسن  1449

 جامعه الموصل توراهمرحلة  دك مدرس حوراء فٌصل حسب هللا 1450

1451 Mohammed Adnan Mohammed ماجستٌر مدرس مساعد Mansura University  /Egypt  

 كربالء / كلٌة العلوم السٌاحٌة ماجستٌر مدرس مساعد م.م. دمحم عبد علً جاسم الشٌبانً  1452

 جامعة بؽداد/ كلٌة اللؽات ماجستٌر مدرس كمال حسن جواد  1453

 الجامعة العرالٌة  ماجستٌر مدرس مساعد حسٌن  فرح عبد 1454

 بؽداد مرحلة  دكتوراه مدرس عالء عبٌس راضً 1455

 النهرٌن دكتوراه مدرس د. ؼانم شاكر صادق 1456

 جامؽة الموصل دكتوراه استاذ مساعد رضوان حمادي حسن 1457

 جامعة اورون ماجستٌر مدرس مساعد ناصر فاضل حسٌن 1458

1459 Sayran sattar saleh كركون دكتوراه استاذ مساعد 

 جامعة بابل كلٌة تكنولوجٌا  ماجستٌر مدرس مساعد اٌمان كاظم عبود  1460

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة  ماجستٌر مدرس مساعد اوس زاهد ٌونس 1461

 التكنولوجٌة ماجستٌر مدرس مساعد اثٌر رحٌم محسن 1462

 المثنى  ماجستٌر دمدرس مساع سرور مانع بحلوس 1463

 جامعة بؽداد  ماجستٌر استاذ مساعد منى سلٌم خلؾ  1464

 جامعة الموصل /كلٌة العلوم  دكتوراه مدرس د. حامد عبدهللا صالح  1465

 جامعة كربالء  ماجستٌر مدرس مساعد محمود نعمه حمود 1466

 جامعة كركون ماجستٌر مدرس مساعد نهاٌت حسٌن امٌن 1467

 جامعة واسط دكتوراه مدرس دكتور فراس عدنان حسٌند.  1468

 كربالء  ماجستٌر مدرس زٌنب عبد االمٌر حسٌن  1469

 وزارة الكهرباء مرحلة  دكتوراه استاذ مساعد دمحم عبد البالً جمعه العانً 1470

 جامعه بؽداد ماجستٌر استاذ مساعد لٌلى جاسم حمودي 1471

 المستنصرٌة /كلٌة العلوم /لسم علوم الحٌاة دكتوراه استاذ مساعد امل حسٌن موسى 1472

 جامعة الكفٌل/كلٌة الصٌدلة ماجستٌر مدرس مساعد نور عدنان نعمة 1473

 واسط ماجستٌر مدرس شٌماء حسٌن شهد 1474

 الجامعة التكنولوجٌة دكتوراه مدرس لٌث كامل عداي 1475

 لجامعة الموص بكالورٌوس الٌوجد مٌامً علً حسن 1476

 جامعه الموصل مرحلة  دكتوراه مدرس حوراء فٌصل حسب هللا  1477

 جامعة بؽداد بكالورٌوس الٌوجد همسة ناطك فاضل 1478

 كلٌة األمون الجامعة دكتوراه استاذ مساعد عضٌد عزت حمد  1479

 الجامعة العرالٌة ماجستٌر مدرس مساعد جنان حمٌد ابوشنة 1480

 جامعة الموصل  ماجستٌر رس مساعدمد ظفر عبدالؽنً عمر 1481

 جامعة الكوفة  دكتوراه استاذ مساعد تمارا عالء حسٌن  1482

 جامعة تكرٌت دكتوراه مدرس دكتور د.سوسن ؼانم لدوري 1483

 العرالٌة دكتوراه استاذ مساعد هٌفاء محمود فهد 1484

 الكوفة ماجستٌر مدرس مساعد ساره كاظم عبود 1485

 جامعه بؽداد  ماجستٌر مدرس مساعد على  حنان صفاء 1486

 المادسٌة دكتوراه مدرس دكتور فرلد عبود عواد 1487

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس مساعد ادرٌس حمودي احمد 1488

 كلٌه الطب جامعه تكرٌت دكتوراه مدرس هند مطر ابراهٌم 1489

 المستنصرٌة  ماجستٌر مدرس مساعد رؤى طارق كمال  1490

 العرالٌة  ماجستٌر مدرس مساعد هد عبد الكرٌم احمد ش 1491
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 جامعة كركون_كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة_لسم اللؽة االنكلٌزٌة ماجستٌر مدرس مساعد معالً ستار نامك 1492

 حامعة كركون/ كلٌة العلوم / لسم الرٌاضٌات دكتوراه استاذ مساعد ٌوكسل عبدالستار صادق  1493

 وزارة التربٌة/المدٌرٌة العامة لتربٌة االنبار دكتوراه مدرس دكتور سمٌر علً كرٌم 1494

 الكوفة ماجستٌر مدرس جٌهان رزاق مسلم  1495

 االنبار دكتوراه استاذ فرلد مهدي صالح 1496

 جامعة ذي لار  ماجستٌر مدرس بٌداء مطشر راشد  1497

 كفٌل جامعة ال ماجستٌر مدرس مساعد نور مهدي حسناوي  1498

 جامعة ذي لار ماجستٌر مدرس مساعد اصٌل جبار حسب 1499

 المستنصرٌة دكتوراه مدرس دكتور اسٌل سلمان خزعل 1500

 جامعه بؽداد كلٌه التربٌه للعلوم الصرفه ابن الهٌثم  دكتوراه استاذ مساعد أ. م. د. سمٌه نعٌمه حوار 1501

 جامعة البصرة/ مركز علوم البحار  هدكتورا استاذ دكتور فلاير حمٌم ابراهٌم  1502

 جامعة الكوفة/ كلٌة التربٌة للبنات  ماجستٌر مدرس نور ضٌاء جعفر 1503

 بؽداد دكتوراه مدرس دكتور بسمة اسماعٌل حسٌن 1504

 بؽداد دكتوراه استاذ دكتور ندى نجٌب سلمان 1505

 ة الطب العرالٌة / كلٌ بكالورٌوس الٌوجد حسان صالح الدٌن ٌونس 1506

 جامعة الكوفة  ماجستٌر مدرس مساعد اٌمان علً دمحم  1507

 الجامعة المستنصرٌة / كلٌة الهندسة  ماجستٌر مدرس مساعد علً كفاح كاظم  1508

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس منار بنوان حسن 1509

 جامعة ذي لار  دكتوراه استاذ شاكر كاظم علً  1510

 دٌوان الولؾ الشٌعً ماجستٌر مدرس مساعد سٌؾ الدٌن سعد عبٌس 1511

 جامعة صفالس كلٌة الحموق ماجستٌر مدرس مساعد دمحم صالح مهدي 1512

 المستنصرٌة  ماجستٌر مدرس علً رسول محمود  1513

 بؽداد ماجستٌر استاذ حنٌن فارس فاضل 1514

 بابل دكتوراه استاذ شٌماء علً خمٌس  1515

 جامعة العمٌد ماجستٌر مدرس مساعد اإلبراهٌمً مٌس عبد العظٌم علً 1516

 بؽداد/كلٌةطب االسنان دكتوراه استاذ دكتور بتول حسن هاشم 1517

 جامعة بابل ماجستٌر مدرس مساعد شوق صاحب عزٌز 1518

 التكنولوجٌة ماجستٌر مدرس مساعد ؼزوة ؼانم جمعة 1519

 كربالء ماجستٌر مدرس مساعد ندى نزار احمد  1520

 الموصل دكتوراه مدرس دكتور د.سجى لحطان دمحم 1521

 (UTARAاوتارا المالٌزٌة )  ماجستٌر مدرس مساعد سالم عبدالعباس ؼانم  1522

 سومر ماجستٌر مدرس مساعد حٌدر رحم دخٌل 1523

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة ماجستٌر مدرس مساعد عصام عزالدٌن ٌوسؾ 1524

 جامعة الموصل  دكتوراه تاذ مساعداس محمود احمد حمود  1525

 الكوفه/ كلٌة التربٌة للبنات/ لسم الكٌمٌاء  ماجستٌر استاذ عباس حمود دمحمعلً الخفاجً  1526

 جامعة المادسٌة /كلٌة المانون  ماجستٌر مدرس مساعد مروه حمدهللا احمد  1527

 بؽداد ماجستٌر مدرس مساعد اوراس حمٌد الركابً 1528

 سومر ماجستٌر مدرس مساعد ء هادي دمحمشٌما 1529

 جامعه الكوفه/ كلٌه التربٌه للبنات ماجستٌر مدرس م. وداد هاشم ٌحٌى  1530

 النهرٌن/كلٌة الطب دكتوراه استاذ دكتور احمد عبد الحسن عباس 1531

 جامعة العمٌد كلٌة طب االسنان ماجستٌر مدرس مساعد زٌد علً خمٌس 1532

 وزارة التربٌة دكتوراه مدرس دكتور بد الستار صادقنجم الدٌن ع 1533

 التكنولوجٌة ماجستٌر مدرس مساعد اثٌر رحٌم محسن 1534

 جامعة ذي لار كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات مرحلة  دكتوراه مدرس وجدان رشٌد عبد الحسٌن 1535
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 عة جامعة الكوفة كلٌة الزرا بكالورٌوس الٌوجد نور دمحم عبد الٌمة طاهر العبودي  1536

 دٌالى كلٌة اإلدارة وااللتصاد  دكتوراه مدرس دكتور كربم صٌهود كرم  1537

 ذي لار  ماجستٌر مدرس مساعد حازم صالح مهدي 1538

 جامعة الكوفة  دكتوراه مدرس دكتور حنان فالح محسن  1539

 جامعة الموصل  ماجستٌر مدرس مساعد بالل توفٌك ٌونس العبادي  1540

 البصرة دكتوراه استاذ دكتور ا.د.فلاير حمٌم ابراهٌم 1541

 تكرٌت ماجستٌر استاذ مساعد لٌث نعمان حسون 1542

 الكوفة / كلٌة التربٌة للبنات دكتوراه استاذ مساعد نادٌة صادق مجٌد 1543

 الجامعة التكنولوجٌة  دكتوراه مدرس دكتور دٌنا عدنان حسن 1544

 جامعة الموصل  ماجستٌر مدرس مساعد ٌم شٌماء ٌونس ابراه 1545

 المستنصرٌة  ماجستٌر مدرس مساعد دالل عبد الستار اسعد  1546

 لادسٌة ماجستٌر مدرس مساعد م.م.اسماء معن نعمة 1547

 كلٌة التمنٌات االحٌائٌة جامعة النهرٌن  دكتوراه استاذ محسن هاشم رسن  1548

 بؽداد / كلٌة طب االسنان دكتوراه استاذ مساعد ضٌاء حسٌن عبد عون 1549

 مدٌرٌة تربٌة ذي لار ماجستٌر مدرس مساعد انفال جبار حسب 1550

 الموصل دكتوراه مدرس د.منى محسن دمحمعلً 1551

 المستنصرٌة  ماجستٌر مدرس مساعد دالل عبد الستار اسعد  1552

 ل / المكتبة المركزٌةجامعة الموص الدبلوم العالً مدرس مساعد احالم دمحم نذٌر 1553

 العرالٌة ماجستٌر مدرس مها دمحم طه  1554

 المستنصرٌة  ماجستٌر مدرس هاشم بدر جهلول  1555

 الجامعه المستنصرٌة  مرحلة  دكتوراه مدرس آمال أحمد حمزة  1556

 الموصل  دكتوراه استاذ دكتور رائدة داؤد محمود   1557

 / العلومالمستنصرٌة اهدكتور مدرس  نرجس مزعل شاتً 1558

 المستنصرٌة بكالورٌوس الٌوجد الزهراء جبارجاسم 1559

 جامعة النهرٌن/ كلٌة العلوم دكتوراه مدرس سهاد عبد العزٌز ابراهٌم 1560

 جامعة بؽداد/ كلٌة العلوم/ لسم علوم الحاسوب ماجستٌر مدرس مساعد سرى عبد سراب حسٌن 1561

 بابل دكتوراه استاذ دكتور ًأ.د. علً حسٌن المرزوك 1562

 جامعة الكوفة/كلٌة التربٌة للبنات دكتوراه مدرس دكتور زٌنب عبد المطلب حمود 1563

 جامعة تونس المعهد العالً للعلوم الصرفة ماجستٌر مدرس مساعد احمد حمدي شالل 1564

 الجامعة التمنٌة الوسطى  دكتوراه استاذ مساعد د.نادٌة خلٌل اسماعٌل  1565

 جامعة ذي لار/ كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات  ماجستٌر مدرس رنا حمٌد حسٌن  1566

 جامعة الموصل ماجستٌر مدرس بان عبد الكرٌم لاسم 1567

 جامعة كركون / كلٌة التمرٌض ماجستٌر مدرس حسٌن علً دمحم 1568

 مكلٌة العلو-جامعة بؽداد دكتوراه مدرس دكتور فاتن عبدعلً داوود 1569

1570  muna mohsen mohammed ali الموصل  دكتوراه مدرس 

 جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ماجستٌر استاذ مساعد احمد عادل نوري 1571

 الجامعه التمنٌه الوسطى ماجستٌر مدرس مساعد سحر خلٌل اسماعٌل 1572

 كنولوجٌة/اتصاالتالجامعه الت ماجستٌر استاذ مساعد امنه علً سلمان 1573

 جامعة بؽداد/كلٌة التربٌة الرٌاضٌة دكتوراه استاذ مساعد د.احمد دمحم عبد الخالك 1574

 تكرٌت/كلٌة االداره وااللتصاد مرحلة  دكتوراه استاذ مساعد احمد فرٌد ناجً 1575

 بؽداد دكتوراه مدرس دكتور د.  رنا صاحب شالل  1576

 المستنصرٌة دكتوراه استاذ مساعد دسحر عبد الهادي دمحم جوا 1577

 سامراء ماجستٌر مدرس مساعد ٌونس سعود علوان 1578

 بؽداد ماجستٌر استاذ مساعد دنٌا فضٌل صفو 1579



www.uomustansiriyah.edu.iq                     Mustansiriyah University/College of Science, BAGHDAD, IRAQ 
Email: science@uomustansiriyah.edu.iq                                         بؽداد -كلٌة العلوم/ العراق -الجامعة المستنصرٌة  

 ذي لار ماجستٌر مدرس امنه كرٌم ٌوسؾ 1580

 جامعة بابل  مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد اشواق فالح خزعل 1581

 جامعة االمام جعفر الصادق)ع( ماجستٌر اعدمدرس مس زٌنب عالء حمٌد 1582

 جامعة تكرٌت ماجستٌر مدرس مساعد بان داود صالح 1583

 العرالٌه بكالورٌوس الٌوجد مصطفى جاسم دمحم 1584

 الكوفة دكتوراه استاذ مساعد جمال دمحم رضا 1585

 ة للبنات العرالٌة / كلٌة التربٌ دكتوراه استاذ مساعد ا.م.د.زٌنة مجٌد ذٌاب  1586

 جامعة االمام جعفر الصادق)ع( ماجستٌر مدرس مساعد زٌنب عالء حمٌد 1587

 سامراء ماجستٌر مدرس احمد عبد السالم احمد السالم 1588

 جامعة تكرٌت كلٌة التربٌة للبنات  ماجستٌر استاذ مساعد رنا بهجت ٌاسٌن  1589

 رٌة /كلٌة التربٌة االساسٌة المستنص ماجستٌر مدرس مساعد تؽرٌد خضٌر هذال  1590

 جامعه بؽداد ماجستٌر مدرس مساعد منى نعٌمه ؼضٌب 1591

 كربالء  دكتوراه استاذ مساعد منال عبد الواحد صلبوخ  1592

 جامعه الكوفه دكتوراه مدرس دكتور رجاءعبد االمٌر ؼافل 1593

 الجامعه التمنٌه الوسطى ماجستٌر مدرس مساعد سعد انور بطرس 1594

 جامعة صفالس كلٌة الحموق مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد كفاح علً عبد المرسومً 1595

 الكوفة ماجستٌر مدرس زٌنة شكر محمود 1596

 الجامعة المستنصرٌة  ماجستٌر مدرس حسنٌن جواد اسد  1597

 بؽداد  دكتوراه استاذ مساعد علٌاء خضر عباس  1598

 الجامعة التمنٌة الوسطى/التمنٌة الهندسٌة دكتوراه عداستاذ مسا د عمار علً حسٌن  1599

 الكوفة دكتوراه استاذ مساعد اعٌاد عمار صٌهود  1600

 واسط ماجستٌر مدرس م.تٌسٌر شمران ؼذٌب 1601

 مستنصرٌة ماجستٌر مدرس رنا رٌاض خضٌر 1602

 الجامعه التمنٌه الوسطى ماجستٌر مدرس مساعد مها سنحارٌب هرمز 1603

 جامعه دٌالى  دكتوراه استاذ مساعد علٌاء معن عبد الحمٌد  1604

 بؽداد/كلٌة العلوم للبنات دكتوراه استاذ مساعد شٌماء رجب بالر 1605

 جامعة سومر  ماجستٌر مدرس عبٌر ناصر فٌصل  1606

 سطىبؽداد الجامعة التمنٌة الو-معهد التكنلوجٌا مرحلة  دكتوراه مدرس انعام هاشم ابراهٌم 1607

 الموصل دكتوراه مدرس ادرٌس عٌدان ؼدٌر 1608

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة / المعهد التمنً الموصل  بكالورٌوس الٌوجد دمحم اسماعٌل عابد الهورامً  1609

 مدٌرٌة تربٌة ذي لار ماجستٌر مدرس انفال جبار حسب 1610

 تكرٌت هدكتورا مدرس د. عبدالناصر عبدالمادر صالح السامرائً 1611

 المادسٌه دكتوراه استاذ دكتور علً نجٌب حمزه 1612

 جامعة الكوفة/كلٌة الزراعة دكتوراه استاذ مساعد فؤاد عباس سلمان 1613

 ذي لار ماجستٌر مدرس مساعد هدى صالح مهدي  1614

 المستنصرٌة دكتوراه مدرس دكتور مهند عبدااللة لاسم 1615

 تلجامعة تلتكنولوجٌة/لسم هندسة االتصاالت تٌرماجس مدرس ٌسرى عبد دمحم 1616

 جامعة بابل ماجستٌر مدرس مساعد آمال عبد الحمزة هادي الجبوري 1617

 وزارة التربٌة/ المدٌرٌة العامة لتربٌة صالح الدٌن  ماجستٌر مدرس مساعد مواهب لدوري صالح  1618

 بؽداد دكتوراه استاذ دكتور ا.د.دمحم رفعت احمد 1619

 جامعة النهرٌن/ كلٌة الهندسة دكتوراه مدرس سماح عبد العزٌز ابراهٌم 1620

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس بان منعم عبدالرزاق توٌج 1621

 كلٌة المانون / الجامعة المستنصرٌة دكتوراه استاذ مساعد أ.م.د. مالن منسً الحسٌنً 1622

 الكوفة رماجستٌ استاذ مساعد أ.م.ثناء عبد االمٌر هالل 1623
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 كلٌة التربٌة للبنات-الكوفة  مرحلة  دكتوراه استاذ مساعد منى عباس هادي 1624

 جامعة بؽداد / كلٌة الطب البٌطري  ماجستٌر مدرس مساعد صفا جبار مظهر 1625

 بؽداد  دكتوراه استاذ مساعد لٌنا فؤاد جواد  1626

 رات االوسط التمنٌه المعهد التمنً دٌوانٌه جامعة الف ماجستٌر مدرس مساعد عموده عبٌد حسٌن  1627

 كلٌة التربٌة للبنات-الكوفة  مرحلة  دكتوراه استاذ مساعد منى عباس هادي 1628

 جامعه الكوفة ماجستٌر مدرس فاطمه دمحم كاطم 1629

 بؽداد دكتوراه استاذ مساعد ا.م.د. شذى عبدالودود عبدالرحمن 1630

 جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / لسم الكٌمٌاء ماجستٌر رس مساعدمد سجا عبد الرضا كاظم  1631

 بؽداد دكتوراه استاذ مساعد وسن ماهر جلٌل  1632

 جامعه التمنٌه الوسطى ماجستٌر مدرس مساعد زهراء نعمه عباس 1633

 الجامعة العرالٌة دكتوراه استاذ بشار عبد اللطٌؾ علوان 1634

 جامعة ذي لار كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ماجستٌر مدرس مساعد شظرشا ؼنً ها 1635

 الجامعه المستنصرٌة / كلٌة العلوم _ لسم علوم الحٌاة ماجستٌر مدرس بان منعم عبدالرزاق توٌج 1636

 بابل كلٌة االداب ماجستٌر مدرس انس عباس ؼزوان 1637

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة/الجامعة المستنصرٌة كلٌة التربٌة ماجستٌر مدرس م. زٌنة ٌونس حسٌن 1638

 جامعة بؽداد ماجستٌر مدرس مساعد سوسن صاحب عبد  1639

 جامعة الموصل دكتوراه مدرس د. مٌعاد سالم ٌونس 1640

1641 Haider abdul alkarem abdullah كلٌة آشور الجامعة ماجستٌر مدرس مساعد 

 جامعه الموصل كلٌه طب الموصل  ستٌرماج مدرس مساعد كلثوم حمٌد رمضان  1642

 جامعه تكرٌت  ماجستٌر مدرس مساعد شٌماء جمعه عبود  1643

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة ماجستٌر مدرس مساعد مٌادة جاسم حمودي 1644

 جامعة الكوفة  / كلٌة الزراعة ماجستٌر استاذ مساعد زٌنب حسٌن علٌوي 1645

 تكرٌت دكتوراه اذ مساعداست نجالء مصطفى العبٌد  1646

 بؽداد ماجستٌر مدرس احمد طه سالم  1647

 جامعة بؽداد  بكالورٌوس مدرس مساعد فراس دمحم كاظم  1648

 جامعة جابر بن حٌان الطبٌة دكتوراه استاذ مساعد اٌمان عبد الوهاب عبد هللا الكوٌتً  1649

 رٌةالمستنص دكتوراه استاذ مساعد د.مٌثاق جاسم حسٌن 1650

 جامعة سامراء  بكالورٌوس الٌوجد نائل مصطفى دمحم  1651

 المستنصرٌة دكتوراه استاذ مساعد د.مٌثاق جاسم حسٌن 1652

 جامعة تكرٌت ماجستٌر مدرس مساعد دمحم مصطفى دمحم  1653

 جامعة نٌنوى ماجستٌر مدرس مساعد فارس محمود احمد 1654

 ابن سٌنا للعلوم الطبٌة و الصٌدالنٌة توراهدك استاذ مساعد بٌداء هلً عثمان 1655

 جامعة الكوفة دكتوراه استاذ مساعد رجاء مهدي الموسوي 1656

 جامعة تكرٌت / كلٌة الهندسة دكتوراه مدرس د.لمٌاء نجاح سنودي 1657

 بؽداد دكتوراه استاذ مساعد د.جنان شاوي زامل 1658

 جامعة الكوفة/ كلٌة التربٌة للبنات دكتوراه مدرس م.د.رضٌة عبد البالً خضر الدجٌلً 1659

 البصرة ماجستٌر استاذ مساعد احمد شهاب حمد 1660

 ذي لار  ماجستٌر مدرس رنا صباح ناصر  1661

 تكرٌت / كلٌة االدارة وااللتصاد ماجستٌر استاذ مساعد حمٌد حسن خلؾ 1662

 النهرٌن دكتوراه استاذ مساعد دمحم عباس احمد 1663

 كربالء  دكتوراه استاذ مساعد زٌنب مكً محمود 1664

 الكرخ للعلوم دكتوراه استاذ مساعد سهٌلة نجم عبدهللا السلطانً 1665

 الجامعة المستنصرٌة ماجستٌر مدرس زٌنب خٌون عبدالرضا 1666

 البصرة دكتوراه مدرس كوثر خلؾ حسن 1667
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 خ للعلوم/ كلٌة علوم الطالة والبٌئة جامعة الكر دكتوراه مدرس د. وسام عبدهللا لطٌؾ  1668

 جامعة الموصل كلٌة الطب دكتوراه مدرس دالٌا عبد المادر نوري 1669

 دٌالى  ماجستٌر مدرس مساعد أحمد رٌاض أدٌب ألمٌسً 1670

 جامعة ذي لار  ماجستٌر مدرس مساعد وسام عبد الكرٌم حسٌن  1671

 مدٌرٌة تربٌة صالح الدٌن/ االشراؾ التربوي ستٌرماج مدرس مساعد م.م. االء ناٌؾ الطٌؾ 1672

 جامعة تكرٌت ماجستٌر مدرس سلمى خالد ٌاسٌن  1673

 بابل كلٌة التربٌة األساسٌة ماجستٌر مدرس مساعد سرى رشٌد هارون الكوام  1674

 الكوفة دكتوراه مدرس ماجدة حمٌد عبٌد 1675

 ة.كلٌةالتربٌةللبناتجامعة الكوف دكتوراه استاذ حسن ثامر ؼانم 1676

 بؽداد كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة  ماجستٌر مدرس مساعد علً حسٌن لهٌمد  1677

 هٌئه الموهوبٌن فً النجؾ  دكتوراه مدرس ؼصون جواد عباس  1678

 كلٌة الهندسة/ جامعة النهرٌن دكتوراه مدرس د. رٌم سالم ابراهٌم 1679

 تكرٌت ماجستٌر مدرس االء عماد توفٌك  1680

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة  مرحلة  دكتوراه مدرس مصطفى صالح داخل العادلً 1681

 الجامعة الوطنٌة للعلوم والتكنولوجٌا  دكتوراه مدرس خنساء عودة حسٌن  1682

 جامعه ذي لار  دكتوراه استاذ مساعد صباح حسٌن عناٌه 1683

 كربالء ماجستٌر رس مساعدمد اخالص ؼالب عبدالكاظم 1684

 جامعة النهرٌن ماجستٌر مدرس مساعد نور ٌحٌى عباس  1685

 كربالء ماجستٌر مدرس مساعد عماد عبد الجلٌل راضً الجزائري 1686

 جامعة سامراء / كلٌة العلوم التطبٌمٌة  ماجستٌر مدرس دمحم خطاب عمر  1687

 نهرٌن /كلٌة الهندسة /لسم المٌكانٌن جامعة ال دكتوراه مدرس انسام عادل دمحم  1688

 مدٌرٌة بلدٌات كربالء بكالورٌوس الٌوجد لٌلى ؼالب عبدالكاظم 1689

1690 Bushra Ali Zainal اربٌل-جامعة جٌهان ماجستٌر مدرس مساعد 

 الجامعة المستنصرٌة دكتوراه استاذ مساعد ؼسان كرٌم مجذاب 1691

 جامعة ذي لار كلٌة العلوم  ورٌوسبكال الٌوجد سعاد هالل اٌدام  1692

 بابل بكالورٌوس الٌوجد عدنان عبد الجلٌل راضً الجزائري 1693

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة ماجستٌر مدرس مساعد بشار محسن دمحم 1694

 تكرٌت دكتوراه استاذ مساعد معتز صباح احمٌد 1695

 ربالءك دكتوراه استاذ مساعد د. جنان مهدي شهٌد الدهان 1696

 بابل / كلٌة التربٌة االساسٌة  ماجستٌر مدرس مساعد م.م.م علً فالح مهدي  1697

 جامعة النهرٌن /كلٌة الهندسة  دكتوراه مدرس  علً صبري عباس 1698

 بؽداد ماجستٌر استاذ دنٌا عٌدا ن دمحم  1699

 الكوفة دكتوراه استاذ دمحم ناجً شاكر 1700

1701 Sami Raheem Al-katib دكتوراه استاذ kufa 

 دائرة البعثات والعاللات الثمافٌة وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً بكالورٌوس الٌوجد ؼاده محسن هادي 1702

 جامعة الكوفة مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد زٌنب ناجً شاكر 1703

 ربٌة ذي لار وزارة التربٌه مدٌرٌة ت ماجستٌر مدرس مساعد مٌثم عبد الرزاق عباس  1704

 الكوفة  ماجستٌر استاذ مساعد سهٌر عبد الكرٌم حبٌب  الرماحً  1705

 كلٌة الهندسة -النهرٌن  ماجستٌر مدرس محمود شاكر محمود 1706

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة المعهد التمنً كوفة  ماجستٌر مدرس مساعد سهام عبد الحسٌن مسان  1707

 جامعة الكوفة / كلٌة التربٌة للبنات دكتوراه استاذ مساعد مساند.نضال عبد الحسٌن  1708

 الكوفة دكتوراه استاذ د.رشا حسن جاسم  1709

 جامعة النهرٌن /كلٌة الهندسة مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد نور ٌحٌى عباس  1710

 التمنٌة الوسطى دكتوراه مدرس فاطمة صاحب عبد 1711



www.uomustansiriyah.edu.iq                     Mustansiriyah University/College of Science, BAGHDAD, IRAQ 
Email: science@uomustansiriyah.edu.iq                                         بؽداد -كلٌة العلوم/ العراق -الجامعة المستنصرٌة  

 المستنصرٌة كلٌة التربٌة لسم التارٌخ ماجستٌر ساعدمدرس م ٌاسمٌن مهدي شهٌد 1712

 المستنصرٌة ماجستٌر استاذ مساعد شٌماء هادي عبد السادة 1713

 المستنصرٌة  ماجستٌر مدرس عماد محمود الطٌؾ  1714

 وزارة التربٌة / مدٌرٌة ترٌٌة ذي لار ماجستٌر مدرس مساعد مشعل حرب مخٌلؾ عبٌد 1715

 المستنصرٌه  دكتوراه استاذ مساعد عبد االمٌر الممرم علً دمحم علً 1716

 تكرٌت دكتوراه مدرس  رؼد ممداد محمود 1717

 الجامعة التمنٌة الوسطى  ماجستٌر مدرس مساعد مرتضى جاسم حسن  1718

 الجامعه التمنٌه الوسطى  ماجستٌر مدرس مساعد مالذ اسماعٌل ٌوسؾ  1719

 النهرٌن كتوراهد مدرس د. ؼانم شاكر صادق 1720

 وزارة التربٌه مدٌرٌة تربٌة ذي لار  ماجستٌر مدرس مساعد مٌثم عبد الرزاق عباس  1721

 المستنصرٌة  ماجستٌر مدرس ربا فهمً عباس 1722

 الجامعة المستنصرٌة  دكتوراه مدرس  حسٌن عناٌة شرهان  1723

 المادسٌة  ماجستٌر مدرس مساعد نبال روٌس حمزة  1724

 الجامعة المستنصرٌة دكتوراه استاذ مساعد نسرٌن لٌس عبود 1725

 الجامعة التمنٌة الوسطى دكتوراه مدرس اسراء عبد الماسم دمحم علً 1726

 كلٌة االمام الكاظم ع  دكتوراه استاذ مساعد مسلم كاظم عٌدان  1727

 كربالء  ماجستٌر مدرس منتظر كاظم شمران  1728

 مدٌرٌة تربٌة ذي لار ماجستٌر مدرس مساعد دمحم عبود مهاوش  1729

 الكوفة دكتوراه استاذ مساعد ابتهال كاظم كرٌم 1730

 المستنصرٌه  ماجستٌر مدرس شروق صباح كاظم 1731

 المستنصرٌة دكتوراه استاذ مساعد د. ؼزوان علً سلمان 1732

 جامعة ذي لار  دكتوراه استاذ مساعد حنان عباس خٌر هللا  1733

 المسنصرٌه ماجستٌر مدرس م.منال صادق حمودي 1734

 الجامعة المستنصرٌة مرحلة  دكتوراه مدرس روال صباح ناصر علً  1735

 الجامعة المستنصرٌة/كلٌلة العلوم ماجستٌر مدرس امل صاحب مهدي 1736

 جامعة كربالء مرحلة  دكتوراه مدرس اسراء طالب جاسم 1737

 الجامعة التمنٌة الوسطى كتوراهد مدرس د. صفا حسن راضً  1738

 جامعة بابل دكتوراه استاذ مساعد حسٌن جبر حسٌن 1739

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس مساعد زٌنب طالب سلمان 1740

 ذي لار  دكتوراه استاذ مساعد شهٌد ناصر حسٌن  1741

 المادسٌة _ كلٌة المانون ماجستٌر مدرس سؤدد طه جدوع  1742

 الكوفه  دكتوراه استاذ مساعد حمد الركابً فراس علً ا 1743

 جامعة دٌالى دكتوراه استاذ مساعد مصطفى عبدالمجٌد حمٌد 1744

 جامعة تكرٌت /كلٌة الطب ماجستٌر مدرس مساعد احمد عباس مهاوي  1745

 جامعة ابن سٌنا للعلوم الطبٌة والصٌدالنٌة  دكتوراه استاذ مساعد رٌا رشٌد عبد 1746

 المستنصرٌة دكتوراه استاذ مساعد الح مهدي مجٌدد. ص 1747

 جامعة بؽداد دكتوراه استاذ مساعد ندى حسٌن دمحم علً 1748

 المستنصرٌه ماجستٌر مدرس اروى محمود حسٌن 1749

 العرالٌة مرحلة  دكتوراه استاذ مساعد نصٌؾ عبد اللطٌؾ نصٌؾ 1750

 الطب /جامعة تكرٌتكلٌة  ماجستٌر مدرس مساعد احمد عباس مهاوي 1751

 ذي لار دكتوراه مدرس علٌاء ماجد منادي 1752

 ذي لار  دكتوراه مدرس ندى عبد الحسٌن لعٌبً  1753

 جامعة الكوفة دكتوراه مدرس علً مرزون سلمان  1754

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس احمد عالء حسٌن 1755
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 صرٌةالمستن دكتوراه مدرس د. عبدالجبار إبراهٌم رشٌد  1756

 المستنصرٌه ماجستٌر مدرس زهراء صالح مهدي 1757

 الجامعة التمنٌة الوسطى/ معهد تكنلوجٌا دكتوراه مدرس دمحم هاشم حمودي 1758

 المستنصرٌة ماجستٌر استاذ مساعد ناهده عبدهللا جنزٌل 1759

 كربالء ماجستٌر مدرس مساعد ازهار لطٌؾ جبر 1760

 الجامعة المستنصرٌه ماجستٌر مساعداستاذ  انعام مجٌد رشٌد 1761

 بؽداد ماجستٌر مدرس م.حنان عباس حسٌن 1762

 تكرٌت ماجستٌر مدرس مساعد مروان ثائر جالل 1763

 جامعة ذي لار  ماجستٌر مدرس عبٌر مظفر عبدالرحمن  1764

 بؽداد دكتوراه استاذ مساعد رنا حمٌد عبد هللا البحرانً 1765

 المستنصرٌة  دكتوراه استاذ نوري جاسم عبدالمادر دمحم  1766

 الجامعة العرالٌة  دكتوراه مدرس حٌدر عطٌه كاظم  1767

 بؽداد ماجستٌر استاذ مساعد نبراس جواد كاظم 1768

 جامعة اورون االهلٌه/كلٌة تمنٌات الطبٌه والصحٌه  دكتوراه استاذ ا.د.سهام توفٌك امٌن 1769

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة ماجستٌر مدرس مساعد جًمحمود شاكر محمود التوتون 1770

 الجامعة المستنصرٌة دكتوراه مدرس د.ختام جابر نبهان  1771

 رئاسة الجامعة المستنصرٌة/ لسم شؤون الدٌوان ماجستٌر مدرس مساعد حسام صباح ٌونس 1772

 ٌاالجامعة التمنٌة الوسطً/معهد تكنلوج دكتوراه مدرس دمحم هاشم حمودي 1773

 جامعة واسط/كلٌة الترٌة للعلوم االنسانٌة  دكتوراه استاذ أسراء كاظم جاسم 1774

 جامعة بؽداد  ماجستٌر مدرس مساعد ماجد دمحم محمود  1775

 جامعة الموصل ماجستٌر مدرس مساعد سٌؾ سفٌان احمد  1776

 هلٌه/كلٌة تمنٌات الطبٌه والصحٌه جامعة اورون اال دكتوراه استاذ مساعد ا.م.د.صباح عبدالصاحب دمحم 1777

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس حوراء لاسم حامً 1778

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة المعهد التمنً الموصل دكتوراه مدرس د.شهلة سالم خلٌل العبادي 1779

 الجامعة المستنصرٌه ماجستٌر استاذ مساعد انعام مجٌد رشٌد 1780

 الجامعه المستنصرٌة  دكتوراه ستاذ مساعدا د.فضٌلة دمحم حسٌن  1781

 جامعة سامراء  دكتوراه مدرس شٌماء حسن علً العباسً  1782

 المستنصرٌة  ماجستٌر مدرس سفانه احمد فرحان  1783

 الجامعة المستنصرٌة  دكتوراه مدرس د.ختام جابر نبهان  1784

  المستنصرٌه ماجستٌر مدرس مساعد نداء إبراهٌم مهدي  1785

 المستنصرٌة ماجستٌر استاذ مساعد سنان مدحت دمحم 1786

 الجامعة المستنصرٌة  ماجستٌر مدرس حنان ؼضبان شعبان  1787

 جامعة بؽداد  دكتوراه استاذ مساعد نوال طارق ابراهٌم 1788

 جامعة سامراء  دكتوراه مدرس شٌماء حسن علً العباسً  1789

 جامعة ذي لار  ماجستٌر مدرس مساعد زهراء راضً وعد  1790

 ukm ماجستٌر مدرس مساعد صالح مهدي محمود 1791

 المستنصرٌة مرحلة  دكتوراه الٌوجد زهراء كرٌم رحٌم  1792

 جامعة ذي لار دكتوراه مدرس د. دمحم عادل الشاهر 1793

 بابل  ماجستٌر الٌوجد إٌمان سلٌمان عبٌد  1794

 المستنصرٌه  جستٌرما مدرس مساعد رشا طارق عواد  1795

 المستنصرٌة ماجستٌر استاذ مساعد أ.م.وصال متعب خمٌس علً   1796

 رئاسة الجامعة المستنصرٌة/ لسم الشؤون العلمٌة دكتوراه مدرس دمحم مهنا عبد الرضا 1797

 مٌسان دكتوراه استاذ مساعد دمحم ماجد دمحم صالح 1798

 الجامعه المستنصرٌه /كلٌه العلوم/ لسم الكٌمٌاء كتوراهد استاذ مساعد رٌم ادهم عبد االمٌر  1799
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 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس هالة ؼانم دمحم 1800

 الجامعة المستنصرٌة كلٌة العلوم ماجستٌر مدرس مساعد مروة صبار فالح  1801

 رئاسة الجامعة المستنصرٌة/ لسم الشؤون العلمٌة ماجستٌر استاذ مساعد وائل سالم جمٌل 1802

 المستنصرٌه دكتوراه استاذ مساعد الفه  عبد ناٌؾ 1803

 الموصل دكتوراه استاذ مساعد بسام ٌحى ابراهٌم 1804

 التكنولوجٌة  ماجستٌر مدرس مساعد رجاء كامل مجٌد  1805

 جامعة ذي لار كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات  مرحلة  دكتوراه مدرس عالء ٌاسر حسٌن  1806

 جامعة ذي لار دكتوراه استاذ مساعد مزهرنهى حسٌن  1001

 المستنصرٌه  دكتوراه استاذ مساعد الفه عبد ناٌؾ  1808

 ذي لار دكتوراه مدرس أنسام جمٌل طالب 1809

 جامعة مٌسان دكتوراه استاذ مساعد رٌاض صٌهود هاشم 1810

 المنصوره ماجستٌر مدرس مساعد هانً علً شناوه  1811

 جامعة اورون ماجستٌر مدرس مساعد  سمر مصطفى دمحم 1812

 الجامعه الوطنٌه مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد هناء رحٌم عبدهللا 1813

 كلٌة العلوم-جامعة الكوفة  دكتوراه استاذ مساعد علً حسن عبود 1814

 الجامعة المستنصرٌة دكتوراه مدرس رشا والً موحً 1815

 عة العٌن جام دكتوراه مدرس حسٌن محٌبس طعمه  1816

 واسط دكتوراه مدرس مجٌد علً شناوه  1817

 العرالٌة ماجستٌر مدرس مساعد فرح عبد حسٌن  1818

 كلٌة دجلة الجامعة دكتوراه استاذ مساعد امل محسن ناجً  1819

 جامعة ذي لار  ماجستٌر مدرس مساعد صالح الدٌن عبد الحسٌن فلٌفل  1820

 جامعة بؽداد  دكتوراه مدرس د. روٌدة سمٌر سعٌد  1821

 المستنصرٌه ماجستٌر مدرس عذراء سلمان احمد 1822

 بؽداد دكتوراه استاذ مساعد صباح منفً رضا 1823

 الجامعة المستتصرٌة  دكتوراه استاذ محمود نجم عبد  1824

 مٌسان ماجستٌر مدرس مساعد فرزدق عبد المادر حمدان  1825

 الجامعه التمنٌه الوسطى دكتوراه مدرس مصطفى دمحم علً منصور 1826

 كلٌة دجلة الجامعة  دكتوراه استاذ مساعد امل محسن ناجً 1827

 المستنصرٌة دكتوراه مدرس علً حسٌن رحٌمة 1828

 الجامعة التكنولوجٌة دكتوراه مدرس  رنا رٌاض خلٌل 1829

 جامعة تكرٌت دكتوراه مدرس دكتور رٌام ماجد جبار 1830

 جامعة واسط دكتوراه مدرس علً جابر حسٌن 1831

 الجامعة المستنصرٌة كلٌة العلوم ماجستٌر مدرس اصال ؼازي الشمري 1832

 الجامعة المستنصرٌة/كلٌة الطب دكتوراه مدرس دكتور مٌادة حسن رهٌؾ 1833

 العرالٌة  دكتوراه مدرس زٌنة جمٌل رحٌم  1834

 رٌة كلٌة الهندسةالمستنص دكتوراه مدرس دكتور لمى فاضل حسٌن 1835

 المستنصرٌة دكتوراه مدرس دكتور بسام باسم جمٌل 1836

 كلٌة النسور الجامعة  ماجستٌر مدرس مساعد عبدهللا باسم جاسم  1837

 وزارة التربٌة / مدٌرٌة تربٌة كربالء  ماجستٌر مدرس مساعد علً حسٌن عبداالمٌر حسن المنكوشً  1838

 جامعة الموصل  ماجستٌر مدرس مساعد ًاروى ادرٌس احمد النعٌم 1839

 جامعة الكوفة / كلٌة االدارة وااللتصاد ماجستٌر استاذ مساعد لٌث شاكر محسن 1840

 العرالٌة بكالورٌوس الٌوجد هدٌل عبد هللا جمٌل 1841

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس مساعد علً ناصر ثابت 1842

 ة االنبار مركز دراسات الصحراءجامع دكتوراه مدرس دكتور علً دمحم رجه 1843
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 الجامعة المستنصرٌة  دكتوراه استاذ د. جٌهان عبد الستار سلمان  1844

 المستنصرٌة  ماجستٌر مدرس مساعد فرح محمود شتٌب  1845

 المستنصرٌة  ماجستٌر مدرس هدٌل دلمان نجم 1846

 دارة وااللتصاد جامعة المادسٌة .. كلٌة اال ماجستٌر مدرس أنور عباس ناصر  1847

 الجامعة المستنصرٌة  ماجستٌر مدرس عال كمال رفٌك  1848

 التكنولوجٌة ماجستٌر مدرس مٌادة نزار دمحمعلً 1849

 كلٌة العلوم اإلسالمٌة -جامعة تكرٌت  ماجستٌر مدرس مساعد سعد علوان محٌمٌد  1850

 ؽداد /مجمع الجادرٌة/  مركز بحوث السوق وحماٌة المستهلن جامعة ب ماجستٌر مدرس نبراس دمحم عبد الرسول الصفار  1851

 كلٌة التربٌة  -العرالٌة  دكتوراه مدرس زٌنة جمٌل رحٌم  1852

 جامعة األنبار. مركز بحوث الطالة دكتوراه استاذ مساعد رباح نوري فرحان 1853

 المستنصرٌة دكتوراه استاذ دكتور رؼد اكرم عزٌز 1854

 االنبار دكتوراه مدرس دكتور حمادي العبٌدي ٌسرى محمود 1855

 جامعه دٌالى ماجستٌر مدرس هند تحسٌن حمٌد 1856

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس دنٌا فاضل طلب 1857

1858 Zainab Dakhil Degaim ذي لار  دكتوراه مدرس دكتور 

 كلٌة مدٌنة العلم الجامعة  ماجستٌر مدرس مساعد رشا ابجد سلمان  1859

 المعهد التمنً / كركون -الجامعة التمنٌة الشمالٌة  بكالورٌوس الٌوجد مٌساء صالح الدٌن صدٌك 1860

 كلٌة المنصور الجامعة دكتوراه استاذ مساعد عدي عبد الحسٌن دمحم 1861

 االنبار ماجستٌر مدرس مساعد سعد جاسم دمحم 1862

 بؽداد كلٌة الهندسة الخوارزمً جامعة ماجستٌر مدرس مساعد م .م رباب عالء حمٌد  1863

 دٌالى ماجستٌر مدرس مساعد سجاد خلؾ حسٌن علً  1864

 بؽداد مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد دمحم عبد الواحد جٌاس 1865

 كلٌة النور الجامعه ماجستٌر مدرس مساعد مروة بدر فالح عبد الرحمن 1866

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس سهام علً لاسم 1867

 الجامعة المستنصرٌة كلٌه العلوم السٌاسٌه ماجستٌر مدرس مساعد سرى مازن علً 1868

 الجامعة المستنصرٌة  كلٌة التربٌة االساسٌة لسم العلوم   دكتوراه استاذ مساعد أ.م.د. مصطفى حسام سعٌد 1869

 جامعة واسط / كلٌة العلوم ماجستٌر مدرس مساعد لٌنا موسى كاظم 1870

 جامعة ذي لار ماجستٌر مدرس د عوادمشعل حم 1871

 المستنصرٌه كلٌة العلوم السٌاسٌه /وحدة البحوث والدراسات االستراتٌجٌه  دكتوراه مدرس دكتور ؼصون كرٌم مجذاب  1872

 جامعة بؽداد كلٌة اللؽات  دكتوراه استاذ مساعد شٌماء فاضل حمودي الخزعلً  1873

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة/ المعهد التمنً بابل وراهدكت مدرس دكتور دمحم فائك رزٌج 1874

 الجامعة المستنصرٌة مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد دمحم ابراهٌم حمود 1875

 جامعة واسط ماجستٌر مدرس مساعد إسراء هاشم ٌحٌى 1876

 جامعة بابل /كلٌة العلوم للبنات  ماجستٌر استاذ مساعد حوراء وهاب عزٌز  1877

 الكوفه مرحلة البكالورٌوس الٌوجد سٌن علً جمعه ح 1011

 جامعة المادسٌة كلٌة التربٌة للبنات ماجستٌر مدرس صباح حسن بدٌوي 1879

 جامعة الكوفةً  ماجستٌر مدرس مساعد زهراء عبد العباس طاهر  1880

 جامعة تكرٌت ماجستٌر مدرس مساعد صهٌب محمود عبد  1881

 ةكلٌة العلوم االدارٌة والمالٌ -جامعة االمام جعفر الصادق )ع( ماجستٌر مدرس مساعد نؽم عبد الحسٌن دمحم 1882

 جامعة بٌروت العربٌة واعمل االن فً مدٌرٌة تربٌة النجؾ االشرؾ  ماجستٌر مدرس مساعد نبٌل عبود كاظم  1883

 المستنصرٌة مرحلة ماجستٌر الٌوجد زٌد طاهر عمر 1884

 الجامعة المستنصرٌة/كلٌة الطب دكتوراه مدرس دكتور د. دمحم جاسم فاضل 1885

 جامعة بؽداد / كلٌةاالدارة وااللتصاد  ماجستٌر مدرس م. سناء احمد ٌاسٌن خلؾ 1886

 كلٌة التربٌة للبنات / جامعة بؽداد  ماجستٌر مدرس زهراء فاروق علوان  1887
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 جامعة المادسٌة ماجستٌر مدرس مساعد بسام نوري شاكر 1888

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس سرى عبٌد نعمة 1889

 المستنصرٌة كلٌة االدارة وااللتصاد دكتوراه مدرس هدى دمحم سلٌم محً السهروردي 1890

 جامعة زاخو دكتوراه مدرس د. لٌنا ٌوسؾ دمحم البٌاتً 1891

 ربٌة االنباروزارة التربٌة / المدٌرٌة العامة لت ماجستٌر مدرس مساعد حامد هالل فرحان  1892

 بابل ماجستٌر مدرس مساعد نور فاضل حسٌن  1893

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس عامر ضاحً سلمان 1894

 جامعة دٌالى كلٌة العلوم االسالمٌة  دكتوراه مدرس دكتور عمر خزعل جاسم دمحم  1895

 للبنات  كلٌة التربٌة -جامعة بؽداد  دكتوراه استاذ سمٌرة عبد الرزاق عبدهللا  1896

 جامعة المادسٌة /كلٌة التربٌة /لسم الفٌزٌاء  دكتوراه استاذ كوثر حسن عبٌس  1897

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس مساعد رنا فاضل عباس 1898

 الجامعة المستنصرٌة كلٌة العلوم  ماجستٌر مدرس مساعد مروة صبار فالح  1899

 معة المستنصرٌة كلٌة العلوم الجا ماجستٌر مدرس مساعد مروة صبار فالح  1900

 المستنصرٌة دكتوراه استاذ دكتور رعد سعدون صبري 1901

 جامعة بؽداد كلٌة اللؽات  دكتوراه استاذ مساعد ا م د شٌماء فاضل حمودي الخزعلً  1902

 المادسٌة/ كلٌة التربٌةللبنات ماجستٌر مدرس صباح حسن بدٌوي 1903

 المستنصرٌة دكتوراه عداستاذ مسا نهاٌة حكمت زكً 1904

 الجامعة المستنصرٌة دكتوراه استاذ مساعد جنان علً فلٌح 1905

 التمنٌه الوسطى  ماجستٌر مدرس مساعد حٌدر دمحم مناتً  1906

1907 athraa sami mohammed جامعة الكوفة/ كلٌة الصٌدلة ماجستٌر مدرس مساعد 

 جامعة بؽداد / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم وراهدكت مدرس دكتور فائزة عبد الجبار علوان  1908

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس مساعد نبٌه دمحم عبد النبً 1909

 جامعه الفراهٌدي  دكتوراه مدرس دكتور نور فاضل شحاذة  1910

 جامعةتكرٌت/كلٌة االدارة وااللتصاد  ماجستٌر مدرس مساعد عمار طه ٌاسٌن 1911

 كربالء  ماجستٌر مدرس تمً عبد الحسن  مٌساء 1912

 المستنصرٌة دكتوراه مدرس دكتور لٌث جواد كاظم  1913

 الجامعة المستنصرٌة كلٌة االدارة وااللتصاد لسم العلوم المالٌة والمصرفٌة  دكتوراه مدرس وسن ٌحٌى احمد  1914

 ٌة التربٌة للبنات كل -جامعة بؽداد  دكتوراه استاذ سمٌرة عبد الرزاق عبدهللا  1915

 مستنصرٌة  ماجستٌر مدرس شٌرٌن عبدالمحسن عزٌز  1916

 الكرخ للعلوم دكتوراه استاذ مساعد ا.م.د.عدنان ابراهٌم خمٌس االنصاري 1917

 الجامعه التمنٌه الوسطى / كلٌه التمنٌات الصحٌه والطبٌه / بؽداد  ماجستٌر استاذ مساعد منى عبد الكاظم زٌدان  1918

 بابل ماجستٌر مدرس مساعد رسل حٌدر جاسم 1919

 كلٌة الكوت الجامعة االهلٌة  ماجستٌر مدرس مساعد هٌام عماد صاحب  1920

 بابل دكتوراه استاذ مساعد د.زٌتون عبدالرضا أكحٌوش الخفاجً  1921

 جامعة الكوفة دكتوراه استاذ دكتور سهام كاظم جابر 1922

 جامعة بابل/ كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/ لسم الرٌاضٌات دكتوراه ساعداستاذ م رومى كرٌم خضر 1923

 الجامعة العرالٌة كلٌة التربٌة للبنات دكتوراه مدرس دكتور م.د حنان خالد ابراهٌم 1924

 جامعة واسط/كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة  ماجستٌر مدرس مساعد احمد مخٌؾ بناي  1925

 جامعة واسط ماجستٌر مدرس مساعد اسٌل محمود لفته  1926

 كلٌة المامون الجامعة ماجستٌر مدرس مساعد رجاء صٌهود عباس 1927

 جامعة دٌالى كلٌة العلوم  دكتوراه مدرس دكتور عمار رٌاض لاسم 1928

 جامعة التمنٌة الشمالٌة  بكالورٌوس الٌوجد ماجد اسماعٌل الٌاس  1929

 جامعة ذي لار دكتوراه مدرس دكتور نرجس كرٌم خضٌر 1930

 جامعة بؽداد/ كلٌة التربٌة للبنات / لسم التارٌخ دكتوراه استاذ دكتور حٌدر حمٌد رشٌد 1931
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 دٌالى ماجستٌر مدرس مساعد انسام احمد جواد  1932

 جامعة المادسٌة كلٌة الزراعة دكتوراه مدرس دكتور دالل طارق حسن 1933

 المستنصرٌة دكتوراه ساعداستاذ م د عبٌر ٌحٌى احمد  1934

1935 Dena Kadhim Muhsen ماجستٌر مدرس مساعد university of technology 

 الكوفة دكتوراه استاذ مساعد لماء حسٌن كاظم  1936

 جامعة بؽداد كلٌة اآلداب  مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد م. م. إٌمان دمحم عبد  1937

 الجامعة المستنصرٌة/كلٌة الصٌدلة/ فرع األدوٌة والسموم دكتوراه مساعد استاذ مثنى إٌراهٌم حمٌد العزي 1938

 كلٌة اآلداب -جامعة االمام جعفر الصادق دكتوراه مدرس دكتور فاتن حمٌد لاسم 1939

 الجامعة المستنصرٌة / كلٌة طب االسنان ماجستٌر مدرس م.أحمد فلٌح حسن  1940

 ٌة تربٌة بابلمدٌر دكتوراه مدرس لٌصر مهدي جبر 1941

 جامعه االنبار  ماجستٌر مدرس مساعد احمد جمال عواد  1942

 جامعة دٌالى  ماجستٌر مدرس مساعد اٌناس عباس عبد  1943

 جامعة الموصل  ماجستٌر مدرس مساعد اٌمان ؼانم حازم السمان 1944

 المستنصرٌة دكتوراه مدرس دكتور حسٌن كاظم جالب 1945

 بابل دكتوراه مدرس دكتور ادي اسماء هاشم حم 1946

 جامعة الكوفة / كلٌة الطب  دكتوراه مدرس دكتور رنا فاضل عبٌد  1947

 الموصل دكتوراه مدرس دكتور رنا مصطفى احمد  1948

 كلٌة بالد الرافدٌن الجامعة بكالورٌوس الٌوجد دمحم احمد جواد  1949

 ٌة االمام الكاظم ع / واسطكل دكتوراه استاذ مساعد حٌدر كرم هللا لاسم 1950

 المستنصرٌة دكتوراه مدرس دكتور د.زٌنب طالب عبدزٌد الشرٌفً 1951

 االنبار دكتوراه استاذ مساعد اثٌر دمحم اسماعٌل 1952

 جامعة بؽداد  بكالورٌوس الٌوجد ٌاسمٌن جمعة كاظم  1953

 لعلمً / الدائرة المانونٌهوزارة التعلٌم العالً والبحث ا ماجستٌر مدرس مً موفك عباس 1954

 المستنصرٌة  ماجستٌر مدرس هدٌل دلمان نجم  1955

 المستنصرٌة دكتوراه استاذ دكتور ساهرة نصٌؾ مسلم 1956

 تكرٌت دكتوراه مدرس زٌاد طارق سمٌر  1957

 بؽداد/ كلٌة االدارة وااللتصاد ماجستٌر مدرس انعام عبود حسٌن 1958

 المستنصرٌة ماجستٌر مساعد مدرس لبنى دمحم عبد 1959

 االسراء ماجستٌر مدرس مساعد نور طالب عبدزٌد 1960

 جامعة بؽداد / كلٌة التربٌة ابن رشد  مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد حنان كرٌم خزعل  1961

 جامعة دٌالى...كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة  دكتوراه استاذ مساعد سنان صادق جواد  1962

 جامعة بؽداد كلٌة اآلداب  دكتوراه استاذ مساعد . د. كفاح احمد دمحم نجارا. م 1963

 سومر/ كلٌة التربٌة االساسٌة  ماجستٌر مدرس مرتضى ؼافل جاسم  1964

 واسط ماجستٌر مدرس مساعد ستار عبٌد ماٌوس 1965

 جامعة الموصل  ماجستٌر مدرس مساعد هند عبدالمادر بالل 1966

 سومر/ كلٌة التربٌة االساسٌة ماجستٌر مدرس ً عبد الحسٌنوسام عبد عل 1967

 الجامعه المستنصرٌة / كلٌة الهندسة / لسم الموارد المائٌة ماجستٌر مدرس مهند ولٌد مجٌد 1968

 الجامعة التمنٌة الوسطى. الكلٌة التمنٌة اإلدارٌة بؽداد دكتوراه استاذ مساعد ا.م.د.أرٌج سعٌد خلٌل 1969

 جامعة كربالء هندسة نفط ماجستٌر مدرس مساعد صادق عدنان عبد الرزاقدمحم  1970

 الجامعة المستنصرٌة .كلٌة الطب ماجستٌر مدرس مساعد اسماء ولٌد عبد المهار 1971

 كلٌة المأمون الجامعة دكتوراه مدرس دكتور د.اسراء اٌوب علوان 1972

 جامعة الموصل  تٌرماجس مدرس مساعد إسراء أسامة دمحمسالم الصائػ  1973

 الرافدٌن دكتوراه استاذ مساعد طالب عبدزٌد الشرٌفً 1974

 الجامعه المستنصرٌه _مركز التعلٌم المستمر  ماجستٌر مدرس مساعد م. م. علً طالب دمحم الطائً  1975
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 جامعة المادسٌة كلٌة الزراعة ماجستٌر مدرس مساعد علً صباح علً 1976

 دٌالى  ماجستٌر مدرس مساعد حازم سلمان مجٌد 1977

 المستنصرٌة  دكتوراه استاذ مساعد نادٌة هاشم جاسم  1978

 الجامعه التمنٌه الوسطى / كلٌه التمنٌات الصحٌه والطبٌه / بؽداد  ماجستٌر استاذ مساعد منى عبد الكاظم زٌدان  1979

 بنات لسم علوم الحاسوبجامعة بؽداد كلٌة العلوم لل دكتوراه مدرس د. اوراس خالد حمٌد 1980

 جامعة ذي لار ماجستٌر استاذ مساعد حٌدر عبد راضً 1981

 كلٌة الطوسً الجامعة ماجستٌر مدرس مساعد فرلدحسن فلٌخ 1982

 دٌالى/كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ماجستٌر مدرس اضواء ورور نعمة 1983

 المستنصرٌة دكتوراه استاذ دكتور اٌمان طارق دمحم نجٌب 1984

 الجامعة المستنصرٌة دكتوراه استاذ مساعد أ.م.د.شٌماء عامر عبد الكرٌم 1985

 جامعة بؽداد  دكتوراه استاذ مساعد ا. م. د. ابتسام سلمان سعٌد جبارة  1986

 جامعة بؽداد ماجستٌر مدرس مساعد هبه عبد المحسن  1987

 مستنصرٌة / كلٌة طب االسنانالجامعة ال ماجستٌر مدرس م.أحمد فلٌح حسن  1988

 جامعة بؽداد/ رئاسة الجامعة  دكتوراه مدرس دكتور اشرؾ دمحم ابراهٌم 1989

 كلٌة طب االسنان الجامعه المستنصرٌه  ماجستٌر مدرس كوثر حسٌن مسٌر  1990

 لسم هندسة االتصاالت-الجامعة التكنولوجٌة دكتوراه استاذ مساعد اثٌر عالء صبري  1991

 المستنصرٌة / كلٌة العلوم / لسم الكٌمٌاء  ماجستٌر مدرس عماد ملن حسٌن  1992

 المستنصرٌة ماجستٌر استاذ مساعد حٌاة ؼٌث ساجت 1993

 المستنصرٌة ماجستٌر استاذ مساعد بلند دمحم سلٌم شكري 1994

 اللتصادجامعة بؽداد / كلٌة االدارة وا دكتوراه استاذ مساعد بشرى فاضل خضٌر الطائً. 1995

 جامعة الكرخ للعلوم  دكتوراه مدرس دكتور سراء نصٌؾ مسلم  1996

 جامعه االنبار  بكالورٌوس الٌوجد محمود ٌاسٌن خلؾ  1997

 جامعة بؽداد  دكتوراه استاذ مساعد ا.م.د.نبراس فوزي جاسم 1998

 ة/ كلٌة التربٌة للبناتالجامعة العرالٌ دكتوراه مدرس دكتور م. د لمٌاء عبد هللا عبد الحسٌن 1999

 الجامعة المستنصرٌة ماجستٌر مدرس اسماء راضً محسن الحسنً 2000

 جامعة بؽداد /رئاسة الجامعة دكتوراه مدرس دكتور اشرؾ دمحم ابراهٌم 2001

 جامعة بؽداد/كلٌة علوم الهندسة الزراعٌة دكتوراه استاذ مساعد لمٌاء شاكر عاشور 2002

 جامعة الموصل دكتوراه مدرس ل ٌاسٌند.اسرار اسماعٌ 2003

 االنبار دكتوراه مدرس دكتور دمحم عدي عزت العزاوي 2004

 جامعة الحمدانٌة دكتوراه استاذ دكتور أ.د هانً آل ٌونس 2005

 جامعه بؽداد /كلٌه العلوم /لسم الفٌزٌاء  مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد رؤى علً دمحم  2006

 جامعة الموصل/كلٌة العلوم السٌاسٌة ماجستٌر س مساعدمدر عمر هاشم ذنون 2007

 جامعة واسط كلٌة المانون دكتوراه استاذ دكتور أ.د.اسٌل بالر جاسم 2008

 بؽداد دكتوراه مدرس دكتور سعاد عدنان نعمان 2009

 جامعة بؽداد لسم علوم الحٌاة دكتوراه استاذ مساعد امال خضٌر عباس  2010

 المدٌرٌة العامة لتربٌة النجؾ االشرؾ -وزارة التربٌة  ماجستٌر مدرس مساعد د السادةاسامة جابر عب 2011

 المستنصرٌة دكتوراه استاذ مساعد د امل كاظم جلوب 2012

 المادسٌة /كلٌة التربٌة للبنات دكتوراه استاذ دكتور ا.د مً علً عزٌز 2013

 الجامعة كلٌة الطوسً  دكتوراه مدرس د.حوراء ناطك كبروت  2014

 الجامعة المستنصرٌة ماجستٌر مدرس ظالل مهدي حسن 2015

 المستنصرٌة دكتوراه مدرس دكتور د .  بسمة منجد عبد الرزاق 2016

 الجامعة التمنٌة الوسطى دكتوراه مدرس دكتور دكتورة صهباء عبدالمادر احمد 2017

 ذي لار ماجستٌر مدرس مساعد واثك فرات كامل  2018

 جامعة بؽداد/ كلٌة اآلداب دكتوراه استاذ مساعد ر حمزة حسٌن عام 2019
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 المادسٌة /التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة دكتوراه استاذ دكتور ا.د رحٌم روٌح حبٌب 2020

 الجامعة المستنصرٌة /كلٌة العلوم /لسم علوم الحاسوب دكتوراه استاذ مساعد هدى عبدالعالً عبدالبالً 2021

 كلٌة الطوسً الجامعة  دكتوراه مدرس دكتور ناطك كبروت  د.حوراء 2022

 المستنصرٌو دكتوراه استاذ مساعد حٌدر شاكر عبٌد 2023

 كلٌة طب األسنان -الجامعة المستنصرٌة  ماجستٌر مدرس مساعد صابرٌن ولٌد ابراهٌم  2024

 الجامعة المستنصرٌة ماجستٌر مدرس ظالل مهدي حسن 2025

 المادسٌة ماجستٌر مدرس حمزةختام  دخن  2026

 ذي لار ماجستٌر مدرس مساعد واثك فرات كامل  2027

 الجامعة التكنولوجٌة ماجستٌر مدرس حوراء لاسم حمٌد 2028

 كركون  مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد هدى مولود طاهر  2029

 بؽداد دكتوراه مدرس مٌعاد حمٌد علً  2030

 جامعة الفلوجه/ كلٌة الطب ماجستٌر عدمدرس مسا دعاء داود سلمان 2031

 كلٌه االمام الكاظم للعلوم االسالمٌه الجامعه / السام ذي لار  ماجستٌر مدرس مساعد زٌنب ناصر عزٌز  2032

 جامعة الموصل/كلٌة العلوم االسالمٌة  ماجستٌر مدرس مساعد مٌسون ٌونس محمود  2033

 جامعة بؽداد راهدكتو استاذ دكتور اشواق سامً جرجٌس  2034

 جامعه كركون دكتوراه استاذ دكتور أزهر حسٌن رزولً 2035

 جامعة المثنى كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  ماجستٌر استاذ دكتور مرتضى دمحم عبدالكاظم  2036

 جامعة بؽداد  بكالورٌوس الٌوجد ٌاسمٌن جمعة كاظم  2037

 لمستنصرٌها ماجستٌر مدرس مساعد عبٌر صالح سلمان  2038

 جامعه دٌالى كلٌه التربٌه للعوم االنسانٌه لسم الجؽرافٌه  ماجستٌر مدرس مساعد سهى سالم علً  2039

 كلٌة الكوت الجامعة/ لسم الصٌدلة دكتوراه مدرس حسنٌن خضٌر عبد العباس  2040

 المادسٌة دكتوراه مدرس فاضل ؼازي السوٌدي 2041

 بؽداد/كلٌة طب االسنان دكتوراه كتوراستاذ د عذراء مصطفى الوهب 2042

 جامعة ذٌمار  دكتوراه مدرس دكتور اوراس سعد خٌون  2043

 كلٌة المعارؾ الجامعة  ماجستٌر مدرس مساعد ابتهال رٌاض ضبع 2044

 االنبار  ماجستٌر مدرس خالد عوض دمحم  2045

 الصٌدلة جامعة المادسٌة كلٌة  ماجستٌر استاذ دكتور فرح رزاق كبٌح  2046

 جامعة الكوفة / كلٌة التخطٌط العمرانً دكتوراه مدرس صابرٌن لطٌؾ كرٌم 2047

 جامعة بؽداد/رئاسة الجامعة  دكتوراه مدرس دكتور اشرؾ دمحم ابراهٌم 2048

 كلٌة المستمبل الجامعة  دكتوراه مدرس د.مروة فاضل عبد الكرٌم الصفار  2049

 جامعة كربالء ماجستٌر مساعدمدرس  سؤدد علً عبد العباس 2050

 الجامعة المستنصرٌة/كلٌة العلوم /لسم الرٌاضٌات دكتوراه مدرس دكتور د.زٌنب دمحم علوان 2051

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً فً الموصل بكالورٌوس مدرس مساعد وضاح عبدالمادر رفٌك الؽضنفري 2052

 جامعة بابل توراهدك استاذ مساعد رنا مٌري مزعل  2053

 جامعة بؽداد / كلٌة العلوم / لسم علوم الحاسبات  ماجستٌر مدرس مساعد ابتسام عبدهللا تمً حسٌن 2054

 جامعة واسط/كلٌة االدارة وااللتصاد  دكتوراه مدرس دكتور إسراء عبد فرحان  2055

 لسم الفٌزٌاء بؽداد /كلٌه العلوم / مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد رؤى علً دمحم  2056

 كلٌة مدٌنة العلم الجامعة  ماجستٌر مدرس رؤى حسٌن عبد الحسٌن  2057

 جامعة بابل / تربٌة اساسٌة ماجستٌر مدرس رواء جواد كاظم 2058

 جامعه ابن سٌنا للعلوم الطبٌه والصٌدالنٌه /كلٌه طب االسنان ماجستٌر مدرس مساعد نؽم حسٌن علً 2059

 جامعة دٌالى كلٌة االدارة وااللتصاد ماجستٌر مدرس مساعد مروه مهدي صالح 2060

 جامعة المادسٌة كلٌة المانون  ماجستٌر استاذ دكتور شذى مظفر حسٌن  2061

 جامعة ابن سٌنا للعلوم الطبٌة والصٌدالنٌة / كلٌة طب االسنان بكالورٌوس الٌوجد دعاء جلود ناٌؾ 2062

 جامعة النهرٌن  دكتوراه استاذ مساعد فرح ثامر سماوي  2063
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 كلٌة اشور الجامعة ماجستٌر مدرس مساعد رنا محمود احمد 2064

 المادسٌة دكتوراه استاذ مساعد رائدكاظم عبد االسدي 2065

 جامعة الفرات األوسط التمنٌة  دكتوراه استاذ مساعد هشام عطوان سوادي  2066

 جامعة بابل  اهدكتور استاذ مساعد سالم دمحم حمزة الكرعاوي 2067

 جامعة الفرات األوسط الكلٌة التمنٌة المسٌب  ماجستٌر استاذ دمحم حسٌن شبع 2068

 جامعة البصرة  ماجستٌر استاذ مساعد نوال عٌسى عاشور  2069

 بؽداد دكتوراه استاذ مساعد ا.م.د.سهاد شاكر دمحم 2070

 اد / كلٌة العلومجامعة بؽد دكتوراه استاذ مساعد شٌماء رزاق ابراهٌم 2071

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة المعهد التمنً كوفة لسم التمنٌات الكهربائٌة  ماجستٌر مدرس مساعد سهام عبد الحسٌن مسان  2072

 الكوفة ماجستٌر مدرس لٌث باسم علً 2073

 ذي لار  دكتوراه استاذ مساعد عذراء حامد مكً  2074

 المستنصرٌه ماجستٌر مدرس مساعد رفل نعمان عباس 2075

 جامعة الكوفة / كلٌة التربٌة للبنات دكتوراه استاذ مساعد نضال عبد الحسٌن مسان 2076

 كلٌة تربٌة ابن الهٌثم للعلوم الصرفة والتطبٌمٌة/جامعة بؽداد/ لسم الكٌمٌاء ماجستٌر مدرس م.وسن دمحم علوان 2077

 جامعة الكوفة/ كلٌة التربٌة للبنات/ لسم الكٌمٌاء  رماجستٌ استاذ عباس حمود دمحمعلً الخفاجً  2078

 جامعة بؽداد / كلٌة اللؽات دكتوراه مدرس دكتور عمار رضا هادي 2079

 جامعة الفرات األوسط التمنٌة  دكتوراه استاذ مساعد هشام عطوان سوادي  2080

 جامعة بؽداد ماجستٌر مدرس سهام محسن اموٌلح 2081

 جامعة دٌالى .كلٌة الطب ماجستٌر مدرس مساعد زٌنب جاسم دمحم 2082

 جامعة بؽداد/ كلٌة العلوم لسم الحٌاة دكتوراه استاذ مساعد امال خضٌر عباس 2083

 مدرسه فً تربٌة الرصافة الثالثة ماجستٌر مدرس مساعد شٌماء جواد كاظم 2084

 المستنصرٌة دكتوراه مدرس دكتور زٌنب ارحٌم حسٌن 2085

 جٌدن مرحلة ماجستٌر الٌوجد حمود نجمعمر م 2086

 الجامعة المستنصرٌة/ االداب دكتوراه مدرس دكتور ثامر مكً علً 2087

 الجامعة التمنٌة الوسطى / المعهد التمنً بلد ماجستٌر مدرس مساعد عماد احمد رشٌد علً 2088

 جامعة واسط كلٌه العلوم  ماجستٌر مدرس مساعد شهد لاسم دمحم 2089

 كلٌة الزهراوي الجامعة دكتوراه استاذ مساعد ساره كرٌم كاظم 2090

 سومر كلٌة التربٌة االساسٌة  ماجستٌر مدرس احمد جواد عبد اللطٌؾ  2091

 الجامعة المستنصرٌة مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد اسراء فرج لفته 2092

 لجامعة كلٌة المستمبل ا دكتوراه مدرس د.مروة فاضل عبد الكرٌم الصفار 2093

 جامعة بؽداد كلٌة التربٌة للبنات لسم اللؽة العربٌة  دكتوراه استاذ دكتور حسن مندٌل حسن العكٌلً  2094

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس مساعد مٌس مشتاق عبد األئمة  2095

 تكرٌت ماجستٌر مدرس شذى حازم شاكر 2096

 التكنلوجٌاوزارة العلوم و ماجستٌر الٌوجد اٌمان حسٌن عبد  2097

 بؽداد مرحلة  دكتوراه مدرس رلٌه علً سلمان 2098

 جامعة ابن سٌنا للعلوم الطبٌة والصٌدالنٌة ماجستٌر مدرس مساعد بان عباس ناصر  2099

 الجامعه المستنصرٌة ماجستٌر مدرس مساعد رنا عبد الكرٌم رشٌد 2100

 بؽداد ماجستٌر استاذ ا. شهباء خزعل ذٌاب 2101

 جامعة جانكري/ تركٌا مرحلة ماجستٌر الٌوجد ٌل دمحم جمٌلجم 2102

 جامعة البصرة كلٌة الزراعة مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد دمحم حمد صالح 2103

 جامعة االنبار دكتوراه مدرس دكتور علً دمحم رجه 2104

 جامعة بابل مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد كرار صالح مهدي 2105

 جامعة سامراء ماجستٌر مدرس مساعد طهعلً شفٌك حمٌد  2106

 جامعة الموصل ماجستٌر مدرس دكتور فراس محمود سعٌد 2107
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 بؽداد/كلٌة التربٌة ابن الهٌثم للعلوم الصرفة دكتوراه مدرس دكتور اٌناس احمد جواد 2108

 جامعة تكرٌت  -كلٌة الصٌدلة  دكتوراه مدرس دكتور علً حسٌن مصطفى العبٌدي  2109

 الجامعة المستنصرٌة/كلٌة الصٌدلة/فرع األدوٌة والسموم دكتوراه استاذ مساعد مثنى إبراهٌم حمٌد العزي 2110

 جامعه ذي لار / كلٌه التربٌه للعلوم االنسانٌه دكتوراه مدرس دكتور اثمار عبد الحسٌن مطلن 2111

 جامعة الموصل كلٌة الصٌدلة  دكتوراه مدرس خدٌجة ٌونس عبد  2112

 ببؽداد  دكتوراه مدرس دكتور د. امتثال رشٌد بجاي  2113

 جامعة بؽداد ماجستٌر مدرس مساعد نور صباح جعفر 2114

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة دكتوراه مدرس د.خالد دمحم برٌسم 2115

 بؽداد  دكتوراه استاذ مساعد د :   مٌسون طارق توفٌك  2116

 المستنصرٌة كتوراهد مدرس دكتور اثٌر طالب جٌبون 2117

 بؽداد ماجستٌر الٌوجد مزهر نصٌؾ مسلم 2118

 المادسٌة دكتوراه استاذ مساعد د. احمد جاسم حسن 2119

 جامعة الماسم الخضراء دكتوراه استاذ مساعد حسٌن علٌوي حسن 2120

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة ماجستٌر مدرس مساعد زٌنة عزالدٌن ٌونس 2121

 جامعة واسط كلٌة الزراعة بكالورٌوس الٌوجد موسى دعاء علً 2122

 وزارة التربٌة والتعلٌم  ماجستٌر مدرس مساعد ضفاؾ احمد حمٌد  2123

 الكرخ للعلوم دكتوراه مدرس دكتور دمحم حسٌن علً الضرب  2124

 العرالٌة دكتوراه استاذ مساعد اسراء خضر خلٌل  2125

 جامعة النهرٌن/مركز بحوث النهرٌن للطالة المتجددة النانوٌة دكتوراه مدرس الدكتور مناؾ صالح مجٌد  2126

 جامعة واسط ماجستٌر مدرس مساعد هدى مهنا رضا 2127

 الموصل ماجستٌر استاذ مساعد لمٌاء حازم سعدون الطائً  2128

 بؽداد بكالورٌوس مدرس نبأ شهاب أحمد 2129

 المادسٌة دكتوراه مدرس دكتور حسام سعٌد العارضً 2130

 تكرٌت  ماجستٌر مدرس مساعد اوس جواد كاظم  2131

 وزارة التربٌة بكالورٌوس مدرس مسلم صالح مهدي  2132

 بؽداد ماجستٌر استاذ مساعد بٌداء إسماعٌل عبد الوهاب  2133

 تكرٌت ماجستٌر مدرس شذى حازم شاكر 2134

 اد بؽد دكتوراه استاذ مساعد د:  مٌسون طارق توفٌك  2135

 جامعة الموصل ماجستٌر استاذ مساعد ممتاز حازم داؤد 2136

 الفرات االوسط التمنٌه ماجستٌر مدرس عبدالحسٌن حمزه عبد الحسٌن 2137

 جامعة دٌالى مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد حوراء عبد الحسن ناصر 2138

 تكرٌت  ماجستٌر مدرس مساعد اوس جواد كاظم  2139

 جامعة العمٌد /كلٌة طب االسنان ماجستٌر مدرس مساعد ًزٌنا علً دٌل 2140

 جامعة تكرٌت  -كلٌة الصٌدلة  دكتوراه مدرس دكتور علً حسٌن مصطفى العبٌدي  2141

 الجامعة المستنصرٌة / كلٌة العلوم  ماجستٌر استاذ مساعد ندى ذنون أحمد  2142

 ذي لار ماجستٌر مدرس إلهام مطشر هادي  2143

 نجران دكتوراه استاذ مصطفى راشد نجوى 2144

 جامعة بؽداد  دكتوراه استاذ سمٌرة عبد الرزاق عبدهللا  2145

 جامعة تكرٌت /كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات  ماجستٌر مدرس مساعد باسم رشٌد علً 2146

 كلٌة الرشٌد لسم طب االسنان ماجستٌر استاذ دكتور عبد الكرٌم جاسم كاظم  2147

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً لسم شؤون المواطنٌن  ماجستٌر مدرس مساعد م.علً طالب مهدي م. 2148

 جامعة كركون/كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/لسم اللؽة االنكلٌزٌة ماجستٌر مدرس مساعد معالً ستار نامك 2149

 المستنصرٌة دكتوراه مدرس دكتور سمرعبد الرحٌم شؽاتً 2150

 جامعة بابل ،مركز البحوث والدراسات البٌئة ماجستٌر مدرس البال حسٌن عبد الكرٌم 2151
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 كربالء / طب االسنان  ماجستٌر مدرس منال عبد دمحم طوفان الجابري  2152

 بؽداد كلٌة العلوم للبنات لسم علوم الحاسوب دكتوراه مدرس د. اوراس خالد حمٌد 2153

 واسط دكتوراه عدمدرس مسا د.سجى حسٌن دلفً 2154

 جامعة بؽداد  كلٌة تربٌه للبنات ماجستٌر مدرس اٌمان علً هادي  2155

 الموصل دكتوراه مدرس دكتور احمد انتصار ؼثٌث  2156

 كلٌة الصٌدلة -اهل البٌت  ماجستٌر مدرس مساعد نور عبد األمٌر عودة 2157

 جامعة دٌالى مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد حوراء عبد الحسن ناصر  2158

 دمٌاط دكتوراه استاذ دكتور ناهد مصطفى راشد 2159

 الجامعة المستنصرٌة/كلٌة الصٌدلة/ فرع األدوٌة والسموم دكتوراه استاذ مساعد مثنى إٌراهٌم حمٌد العزي 2160

 جامعة البصرة  ماجستٌر استاذ مساعد نوال عٌسى عاشور  2161

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة معهد التمنً المسٌب  توراهدك استاذ مساعد شاكر محمود موس  2162

 المستنصرٌة دكتوراه استاذ دكتور بهجت بهلول كاظم  2163

 كلٌة الكوت الجامعة ماجستٌر مدرس مساعد سرى عماد جاسم 2164

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس مساعد اٌاد ولً علً 2165

 رٌة/ كلٌة ااعلوم/ رٌاضٌاتالمستنص ماجستٌر مدرس نادٌة جعفر فزع 2166

 المستنصرٌه دكتوراه استاذ مساعد باسل دمحم محًٌ الدٌن    2167

 جامعة البصرة كلٌة الزراعة مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد دمحم حمد صالح 2168

 الجامعة التمنٌة الوسطى / المعهد التمنً بلد ماجستٌر مدرس مساعد عماد احمد رشٌد علً 2169

 ابن الهٌثم-جامعة بؽداد/ كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  دكتوراه استاذ دكتور تؽرٌد مسلم مرٌوش أ.د. 2170

 المستنصرٌه كلٌه العلوم لسم الحاسبات مرحلة ماجستٌر الٌوجد إسراء حمٌد كامل 2171

 بؽداد دكتوراه مدرس دكتور حٌدر حسٌن عبٌد السعٌدي 2172

 العرالٌة  وراهدكت مدرس د. ؼادة فائك دمحم  2173

 بؽداد ماجستٌر استاذ مساعد مها هادي مصطفى 2174

 جامعة تكرٌت كلٌة العلوم دكتوراه استاذ دكتور نزار احمد ناجً  2175

 بؽداد ماجستٌر مدرس سهام محسن اموٌلح رشن 2176

 لسم علوم الحٌاة \\كلٌة التربٌة \جامعة المادسٌة دكتوراه مدرس زهرة كلٌب مهدي 2177

 الجامعة العرالٌة / مركز البحوث والدراسات االسالمٌة ماجستٌر مدرس أشواق ابراهٌم بشٌر 2178

 طنطا مرحلة ماجستٌر استاذ بسنت اٌمن مصطفى 2179

 جامعة تكرٌت كلٌة طب االسنان دكتوراه استاذ مساعد  هدٌل مزهر ٌونس 2180

 االسنان  كربالء / طب ماجستٌر مدرس منال عبد دمحم طوفان  2181

 العرالٌة كلٌة االعالم دكتوراه مدرس دكتور سٌؾ عالء نتجً 2182

 جامعة بؽداد ماجستٌر مدرس مساعد نادٌن دمحم خالد  2183

 مٌسان دكتوراه استاذ دكتور احمد عبود خلٌفة 2184

 جامعة المادسٌة /كلٌة الزراعة دكتوراه استاذ مساعد أزهار عبداألمٌر سوسة 2185

 المادسٌة دكتوراه مدرس نا صالح جبارر 2186

 المستنصرٌه / كلٌة االدارة وااللتصاد دكتوراه استاذ مساعد خدٌجة جمعة مطر 2187

 جامعة دٌالى /كلٌة الهندسة دكتوراه استاذ مساعد ا م د عباس مهدي عبد 2188

 المستنصرٌه ماجستٌر مدرس سوزان دمحم عبدالرحٌم 2189

 المستنصرٌة دكتوراه استاذ دكتور ةد.سمر رحٌم نعٌم 2190

 جامعة بؽداد/طب االسنان دكتوراه استاذ دكتور عذراء مصطفى الوهب 2191

 المستنصرٌه كلٌه العلوم لسم الحاسبات مرحلة ماجستٌر الٌوجد إسراء حمٌد كامل 2192

 جامعة االنبار مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد االء شاكر محمود 2193

 جامعة كربالء بكالورٌوس الٌوجد هٌم وشٌجدمحم ابرا 2194

 جامعه الفرات االوسط التمنٌه  ماجستٌر مدرس مساعد زهراء عبد الرضا بالر علً الفٌاض  2195
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 جامعة المادسٌة كلٌة الزراعة  دكتوراه مدرس دكتور سوالؾ حامد تٌموز  2196

2197 Dr. Nada Hassan Hussein تمبل الجامعة كلٌة المس دكتوراه مدرس دكتور 

 كلٌة مدٌنة العلم الجامعة/ لسم الفٌزٌاء الطبٌة  دكتوراه استاذ دكتور أ.د. طارق عبد الرضا علوان الظاهر   2198

 الجامعة العرالٌة  ماجستٌر مدرس مها دمحم طه  2199

 المستنصرٌه دكتوراه استاذ مساعد ذكرى حٌدر علً عباس 2200

 الجامعة التكنولوجٌة  دكتوراه مدرس فل الدكتورة ربٌعة لاسم نا 2201

 كلٌة المنصور الجامعة دكتوراه استاذ مساعد عدي عبد الحسٌن دمحم 2202

 جامعة الموصل  دكتوراه مدرس دكتور لٌس رشٌد علً  2203

 كلٌة الصٌدلة -جامعة بابل  ماجستٌر مدرس مساعد صبا عبد المنعم حبٌب  2204

 كلٌةاآلداب -المستنصرٌة دكتوراه مساعد استاذ أحالم دمحمشواي 2205

 جامعة ذي لار / كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة دكتوراه مدرس دكتور نرجس كرٌم خضٌر 2206

 كالٌة العلوم/ الجامعة المستنصرٌة بكالورٌوس الٌوجد أحمد عبد الحسٌن عبد 2207

 جامعة تكرٌت ماجستٌر مدرس مساعد احمد لٌس جالل  2208

 المستنصرٌة  دكتوراه استاذ مساعد د. حٌدر جاسم دمحم  2209

 المستنصرٌة  دكتوراه استاذ مساعد بشرى فاضل زبون 2210

 جامعة االنبار ماجستٌر مدرس طارق طعمه عطٌه 2211

 تكرٌت ماجستٌر استاذ مساعد سالفة خٌرالدٌن بنوش 2212

 ت  كلٌه طب االسنانجامعه تكرٌ دكتوراه استاذ مساعد هٌثم ٌونس دمحم 2213

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس عامر ضاحً سلمان 2214

 الكلٌة التربوٌة المفتوحة دكتوراه استاذ مساعد فائزة دمحم سلٌم  2215

 المادسٌة دكتوراه استاذ مساعد عباس كاظم حمزة 2216

 تربٌة الضلوعٌةمدٌرٌة تربٌة صالح الدٌن / لسم  ماجستٌر مدرس مساعد فؤاد دمحم عبدهللا 2217

 جامعة واسط  ماجستٌر مدرس مساعد حسٌن كلؾ عزٌز  2218

 مدٌرٌة تربٌة النجؾ االشرؾ مدرسة دمحمبن الحسن المثنى مدرس  ماجستٌر مدرس مساعد دمحمعاجل علً حمادي  2219

 الجامعة التكنولوجٌة  ماجستٌر مدرس مساعد داود سلمان داود  2220

 المادسٌة دكتوراه اذ مساعداست سجى صالح جبار 2221

 جامعة أبن سٌنا للعلوم الطبٌة والصٌدالنٌة دكتوراه مدرس دكتور م.د. أٌفر أشرؾ خورشٌد 2222

 الجامعة المستنصرٌة / كلٌة الصٌدلة / فرع األدوٌة والسموم دكتوراه استاذ مساعد مثنى إبراهٌم حمٌد العزي 2223

 المادسٌة  دكتوراه داستاذ مساع د.وجدان مطرود كاظم  2224

 كلٌة المعارؾ الجامعة  مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد نصر عافت تركً العبٌدي  2225

 تكرٌت ماجستٌر مدرس مساعد دعاء محمود عبدهللا 2226

 المثنى ماجستٌر مدرس مساعد زٌنب محسن حسن  2227

 العرالٌة ماجستٌر مدرس مها دمحم طه  2228

 الموصل/كلٌة العلوم االسالمٌو ماجستٌر مدرس مساعد مادرجنان حسٌن عبدال 2229

 جامعة دٌالى كلٌة التربٌة االساسٌة  دكتوراه استاذ ا.د اسماء كاظم فندي المسعودي  2230

 الجامعة المستنصرٌة /كلٌة طب االسنان ماجستٌر مدرس مساعد مصطفى صباح احمد حمدي 2231

 جامعة بابل كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة تٌرماجس مدرس مساعد دنٌا شكر عباس  2232

 المستنصرٌة كلٌة الصٌدلة  ماجستٌر مدرس علً رسول محمود 2233

 جامعة بابل كلٌة الصٌدلة  ماجستٌر مدرس مساعد صبا عبد المنعم حبٌب  2234

 األنبار.. مركز بحوث الطالة دكتوراه استاذ مساعد رباح نوري فرحان 2235

 بابل ماجستٌر مدرس ظم اٌوبنور كا 2236

 جامعة المادسٌة  ماجستٌر مدرس مساعد ولٌد سامً جواد البكري 2237

 بابل دكتوراه استاذ مساعد لهٌب ابراهٌم زٌدان 2238

 تربٌة دٌالى  دكتوراه مدرس دكتور نصرة عبد الحسٌن علوان  2239
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 االنبار دكتوراه مدرس دكتور ٌسرى محمود حمادي 2240

 طب االسنان-كربالء ماجستٌر مدرس منال عبد دمحم طوفان 2241

 جامعه تكرٌت كلٌه طب االسنان ماجستٌر مدرس مها عصام عبدالعزٌز 2242

 لسم علوم الحٌاة -كلٌة التربٌة -جامعة المادسٌة دكتوراه مدرس دنٌا باهل جدعان 2243

 التمنٌة/ المعهد التمنً المسٌبجامعة الفرات االوسط  دكتوراه استاذ د.عصام عٌسى عمران 2244

 الكوفه دكتوراه مدرس دكتور سماح عامر حمود 2245

 جامعة بابل  دكتوراه مدرس دكتور نشوان مجٌد علً الجبوري  2246

 جامعة دٌالى كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة  ماجستٌر مدرس مساعد عال سامح لطفً  2247

 جامعه المادسٌه  ماجستٌر اعدمدرس مس م. م جٌان باهل جدعان  2248

 المستنصرٌة كلٌة الصٌدلة  ماجستٌر مدرس علً رسول محمود  2249

 جامعة بؽداد كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم  ماجستٌر مدرس م. مٌسم رعد ٌوسؾ 2250

 دسه الزراعٌهجامعه بؽداد /كلٌه علوم الهن دكتوراه استاذ مساعد حلٌمه عبد الجبار عبد الرحمن 2251

 University of Baghdad ماجستٌر استاذ فاطمة فائك جمعة 2252

 المستنصرٌة دكتوراه استاذ دكتور د.بشٌر ناظر حمٌد 2253

 جامعة المادسٌة _ كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  دكتوراه استاذ مساعد د حامد نوري علً  2254

 كلٌة مدٌنة العلم الجامعة جستٌرما مدرس مساعد اسامة باسل ؼازي 2255

 كلٌة العلوم السٌاحٌة -الجامعة المستنصرٌة  دكتوراه استاذ مساعد اٌناس سالم ابراهٌم 2256

 جامعة كربالء  ماجستٌر مدرس رنا عبد الحمزه عبد الزهره  2257

 الموصل  ماجستٌر مدرس دمحم جاسم دمحم حسٌن  2258

 جامعة الكرخ للعلوم كلٌة العلوم لسم الفٌزٌاء الطبٌة  ماجستٌر عدمدرس مسا زٌنب فالح نزال  2259

 المستنصرٌة  ماجستٌر مدرس هدٌل دلمان نجم  2260

 جامعة بابل _كلٌة اآلداب  ماجستٌر مدرس مساعد فاطمة عبد علً عبد اللطٌؾ حمزة  2261

 سومر  دكتوراه مدرس دكتور م.د. وسام نجم دمحم  2262

 كلٌة دجله الجامعه ماجستٌر مدرس د الدٌن دمحمرضاامنه عما 2263

 كلٌة المنارة للعلوم الطبٌة  ماجستٌر مدرس مساعد دمحم مصطفى عبدالكاظم  2264

 المستنصرٌة كلٌةالعلوم  دكتوراه استاذ مساعد د حٌدر جاسم دمحم  2265

 صالح الدٌن مدٌرٌة تربٌة محافظة ماجستٌر مدرس مساعد عبدالرحمن احمد ابراهٌم 2266

 كلٌة االسراء الجامعة ماجستٌر مدرس مساعد كرار سعد فرج 2267

 جامعة دٌالى  دكتوراه استاذ مساعد ٌسار صباح جاسم  2268

 كلٌه المأمون الجامعه  ماجستٌر مدرس آمنه عبد الكرٌم مهدي  2269

 الكرخ للعلوم  دكتوراه استاذ مساعد سهٌلة نجم عبدهللا  2270

 جامعة واسط  دكتوراه مدرس دكتور الد إبراهٌم عبٌد مٌ 2271

 وزارة التربٌة / المدٌرٌة العامة لتربٌة ذي لار  ماجستٌر مدرس مساعد م.م. مسلم محسن خلؾ  2272

 الجامعة التكنولوجٌة دكتوراه استاذ مساعد شذى اسعد سلمان 2273

 لعلوم الكرخ ل دكتوراه استاذ مساعد ا.م.د.عباس شبٌب حسن  2274

 الفرات األوسط التمنٌة ماجستٌر استاذ مساعد حسام حسٌن علٌوي 2275

 العرالٌة ماجستٌر مدرس مساعد زهره مزعل مزبان 2276

 الكوفه دكتوراه استاذ دكتور وسٌم عبو عطٌه 2277

 جامعة المادسٌة ماجستٌر مدرس ناصر محسن جبر  2278

 الكرخ هدكتورا استاذ مساعد حسن دمحم لعٌبً 2279

 العرالٌة  ماجستٌر مدرس مها دمحم طه  2280

 جامعة الكرخ للعلوم دكتوراه مدرس دكتور لٌناز انٌس فاضل 2281

 مدٌرٌه تربٌه دٌالى  ماجستٌر مدرس مساعد فاطمة عبد الؽنً إدرٌس  2282

 جامعة المادسٌة دكتوراه مدرس دكتور هدؾ مهدي كاظم 2283
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 المادسٌة  ماجستٌر مدرس مساعد م رنا عبد الواحد جاس 2284

 المستنصرٌه مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد رشا ابراهٌم سلمان 2285

 المستنصرٌة دكتوراه استاذ مساعد د. احمد متنبً عبدهللا 2286

2287 Mohammed Ahmed Mohammed جامعة المادسٌة دكتوراه استاذ مساعد 

 جامعة تكرٌت  -كلٌة الصٌدلة  دكتوراه رمدرس دكتو علً حسٌن مصطفى العبٌدي  2288

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس مساعد بان دمحم مجٌد 2289

 الجامعة المستنصرٌة/كلٌة العلوم ماجستٌر مدرس حٌدر عبدهللا كاظم حسٌن  2290

 جامعة واسط دكتوراه استاذ دكتور د.اسٌل بالر جاسم 2291

 المستنصرٌه كلٌه الهندسه لسم المواد دكتوراه مدرس دكتور أمنه لاسم حسبن 2292

 جامعة سامراء ماجستٌر مدرس زٌنة ابراهٌم خلٌل 2293

 سومر ماجستٌر مدرس مساعد زمن كرٌم طاهر خلٌؾ  2294

 المستنصرٌة دكتوراه استاذ مساعد تؽرٌد ادرٌب حبٌب 2295

 المستنصرٌة  ماجستٌر مدرس مساعد دمحم ماجد عبدالمنعم  2296

 جامعة الكوفة كلٌة التمرٌض  ماجستٌر مدرس  حاكم شمران دمحم 2297

 المستنصرٌة  ماجستٌر مدرس علً نوري علً 2298

 الجامعة العرالٌة كلٌة اآلداب  ماجستٌر مدرس مساعد مثنى ابراهٌم نعمة  2299

 جامعة بؽداد/كلٌةالترببة للبنات /لسم التارٌخ دكتوراه استاذ دكتور حٌدر حمٌد رشٌد 2300

 ةة والمالٌجامعة االمام جعفر الصادق)ع(_كلٌة العلوم االدارٌ ماجستٌر مدرس مساعد نؽم عبد الحسٌن دمحم  2301

 بؽداد  ماجستٌر مدرس وفاء جاسم سلمان  2302

 بؽداد ماجستٌر مدرس مساعد نادٌن دمحم خالد 2303

 تكرٌت دكتوراه مدرس د.سرمد جاسم دمحم الخزرجً  2304

 جامعة بؽداد  ماجستٌر مدرس مساعد . مروه سلمان كاظم م. م 2305

 المادسٌة دكتوراه استاذ مساعد د. رائد عباس فاضل 2306

 الجامعة المستنصرٌة كلٌة العلوم لسم الفٌزٌاء ماجستٌر مدرس زٌنب شاكر ناصر 2307

 الموصل  ماجستٌر مدرس دمحم جاسم دمحم حسٌن  2308

 التكنولوجٌة ماجستٌر مساعد استاذ اسراء هادي حسن 2309

 بؽداد  ماجستٌر مدرس مساعد دمحم ابراهٌم مهدي 2310

 جامعة بؽداد  ماجستٌر مدرس مساعد تكلٌؾ ذٌاب صالل  2311

 واسط دكتوراه مدرس دكتور علً حمٌد ٌوسؾ  2312

 تكرٌت /كلٌة طب األسنان  ماجستٌر مدرس مساعد م.م ٌاسر احمد خلؾ بكر 2313

 المستنصرٌة دكتوراه استاذ دكتور نبراس نزار محمودد. 2314

 كلٌة االسراء الجامعة ماجستٌر مدرس مساعد رلٌة اٌاد عباس  2315

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة/رئاسة الجامعة ماجستٌر مدرس مساعد زٌنة عامر ادرٌس الشرٌفً 2316

 تربٌه للبنات /  التصاد منزلًجامعه بؽداد /كلٌه ال ماجستٌر مدرس م اشراق جهاد خضٌر  2317

 جامعة واسط/ كلٌة االدارة وااللتصاد دكتوراه استاذ مساعد  ؼالب شاكر بحٌت 2318

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة الزراعٌة الدبلوم العالً الٌوجد تماره خالد احمد 2319

 صرٌةالمستن دكتوراه استاذ مساعد  ا.م.د. ماجدة حمدان خضر  2320

 جامعة الكوفة دكتوراه مدرس افاق جابر كاظم 2321

 كربالء دكتوراه استاذ مساعد اشواق كاظم عبٌد الطائً  2322

 الجامعة العرالٌة / كلٌة التربٌة ماجستٌر مدرس مساعد ذنون ٌحٌى سبع  2323

 ابن الهٌثم / لسم الحاسبات  جامعة بؽداد/ كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ماجستٌر مدرس م. مٌسم رعد ٌوسؾ 2324

 الموصل دكتوراه استاذ مساعد د. برزان مٌسر الحـــامد 2325

 الكوفة دكتوراه استاذ مساعد ازهار ٌاسٌن محً 2326

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس زهراء صباح رشٌد 2327
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 جامعة الكوفة كلٌة التمرٌض  ماجستٌر مدرس مساعد عبٌر مٌري عبدهللا  2328

 همدارد دكتوراه مدرس الحمزه ضٌاء حمٌد  2329

 بؽداد دكتوراه استاذ د باسمه محسن سرحان  2330

 الموصل مرحلة ماجستٌر مدرس مساعد جوان دمحم حسن  2331

 التكنولوجٌة  دكتوراه مدرس دكتور حٌدر عادل عبد الحمٌد  2332

 ة والتصاد بؽداد. ادار دكتوراه مدرس دكتور د. امتثال  رشٌد بجاي  2333

 الجامعة التمنٌة الوسطى / معهد تمنً بلد  ماجستٌر مدرس مساعد ورود ٌونس عزاوي  2334

 المدٌرٌة العامة للتربٌة فً محافظة كركون ماجستٌر الٌوجد زٌد خلؾ حسٌن 2335

 جامعة بؽداد دكتوراه مدرس دكتور إٌناس حسٌن علً  2336

 جامعة الموصل كلٌة طب االسنان  اجستٌرم مدرس صبا مؤٌد سلٌمان الحلٌم  2337

 جامعة واسط  ماجستٌر مدرس مساعد نور نعٌم شاكر  2338

 جامعة بؽداد  ماجستٌر مدرس مساعد م. م. فاطمة فاضل بنٌان  2339

 المستنصرٌة دكتوراه مدرس دكتور د. دمحم زهٌر ٌوسؾ الرواس 2340

  العرالٌه ماجستٌر مدرس احمد عٌاده خضٌر  2341

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة المعهد التمنً المسٌب  ماجستٌر مدرس مساعد علٌة جسام دمحم  2342

 الموصل ماجستٌر استاذ مساعد سكٌنة حسٌن رشٌد  2343

 جامعة بؽداد دكتوراه مدرس دكتور نوار جمال عبد الرضا 2344

 ه بؽداد جامع ماجستٌر استاذ مساعد هدى نجم الدٌن عبد اللطٌؾ  2345

 جامعة سامراء ماجستٌر مدرس احمد حامد احمد 2346

 جامعة واسط /كلٌة االدارة وااللتصاد  مرحلة ماجستٌر مدرس مساعد سكٌنة شامل جاسم  2347

 جامعة الموصل  ماجستٌر مدرس سٌؾ ناظم حسون  2348

 الموصل  ماجستٌر استاذ مساعد لمٌاء حازم سعدون الطائً  2349

 جامعة سومر /كلٌة التربٌة االساسٌة ماجستٌر مدرس مساعد اق احمد كاظم الدٌوانمشت 2350

 جامعة المادسٌة /كلٌة التربٌة  دكتوراه استاذ كوثر حسن عبٌس  2351

 بابل  ماجستٌر مدرس آصال هانً حمزة  2352

 لصٌدالنٌةجامعة ابن سٌنا للعلوم الطبٌة وا ماجستٌر مدرس دكتور ٌمامة عدنان عبدهللا 2353

 جامعة دٌالى ماجستٌر مدرس مساعد دمحم طارق عبد 2354

 بابل /كلٌة العلوم للبنات/لسم علوم حاسوب ماجستٌر مدرس اسراء عبدهللا حسٌن 2355

 العرالٌة ماجستٌر مدرس مها دمحم طه  2356

 نً / كركون الجامعة التمنٌة الشمالٌة/ المعهد التم ماجستٌر مدرس مساعد امل نشاة شاكر 2357

 جامعة الموصل  ماجستٌر مدرس عمار ٌاسٌن برجس  2358

 كلٌة الكوت الجامعة/لسم الثٌدلة دكتوراه مدرس دكتور حسنٌن خضٌر عبد العباس  2359

 جامعة المادسٌة دكتوراه مدرس اسٌل رحٌم مردان 2360

 األزهر بالماهرة  بكالورٌوس استاذ خالد جمال الحسٌنً الباز  2361

 كلٌة التربٌة ابن رشد/جامعة بؽداد دكتوراه استاذ مساعد كواكب محمود حسٌن  2362

 المصطفى بكالورٌوس الٌوجد حٌدر علً علٌل 2363

 الجامعة التمنٌة الوسطى / معهد تمنً بلد  ماجستٌر مدرس مساعد ورود ٌونس عزاوي  2364

 تنصرٌةالمس ماجستٌر استاذ مساعد استبرق دمحم علً سلمان  2365

2366 ali noore kareem  الجامعة التكنولوجٌة لسم الهندسة الكهربائٌة  دكتوراه مدرس 

 البصرة  مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد علً شولً عبد الواحد  2367

 جامعة كربالء ماجستٌر مدرس مساعد زهراء ماجد حمٌد 2368

 بؽداد كلٌة التمرٌض جامعة  دكتوراه مدرس دكتور م. د. عمٌل حبٌب جاسم  2369

 واسط  ماجستٌر استاذ مساعد دمحم ناصر عبد السادة  2370

 كلٌة المامون االهلٌة ماجستٌر مدرس سرى صباح كٌتب 2371
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 جامعة تكرٌت مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد م.م.سراب دلؾ خلؾ  2372

 علوم االنسانٌةتكرٌت / التربٌة لل دكتوراه مدرس دكتور د. سفٌان عبدالواحد خلؾ 2373

 الجامعة المستنصرٌة ماجستٌر استاذ مساعد اشرؾ سامً حسن 2374

 جامعة المادسٌة  دكتوراه استاذ كوثر حسن عبٌس  2375

 بابل دكتوراه استاذ مساعد محسن رضا محسن 2376

 كلٌة التربٌة األساسٌة جامعة دٌالى   مرحلة  دكتوراه مدرس ٌاسر محمود وهٌب 2377

 المستنصرٌه دكتوراه مدرس اب مهدي صالحسر 2378

 الجامعة المستنصرٌة دكتوراه استاذ مساعد أ.م.د. هناء كاظم خلٌفة 2379

 تكرٌت  دكتوراه استاذ مساعد هدى عباس عبدهللا  2380

 جامعة البصرة بكالورٌوس الٌوجد رسل علً عداي 2381

 جامعة بابل كلٌة التربٌة االساسٌة راهدكتو مدرس دكتور انتصار رحٌم عبٌد مطر السلطانً 2382

 المستنصرٌة بكالورٌوس الٌوجد رنا حمٌد مجٌد  2383

 واسط ماجستٌر مدرس مساعد وفاء ابراهٌم عسكر  2384

 المستنصرٌةكلٌة الهندسة ماجستٌر مدرس سلوى رحمن رشٌد  2385

 جامعة بؽداد  دكتوراه مدرس دكتور إٌناس حسٌن علً  2386

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس مساعد اسعد دمحم فالك  بان 2387

 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة دكتوراه استاذ مساعد ا.م.د حاتم شوكت ابراهٌم 2388

 جامعة الموصل  ماجستٌر مدرس مساعد فٌان فارس ناصر  2389

 التربٌة / مدٌرٌة تربٌة االنبار وزارة ماجستٌر مدرس مساعد م.م خالد ٌحٌى احمد محمود 2390

 كربالء دكتوراه استاذ مساعد اشواق كاظم عبٌد الطائً  2391

 الموصل دكتوراه استاذ مساعد نبهان عبدالكرٌم حمدون 2392

 جامعة الفرات األوسط التمنٌة  ماجستٌر استاذ مساعد حامد عبد زٌد سعود  2393

 الموصل  سبكالورٌو الٌوجد ٌاسٌن صالح فٌاض  2394

2395 Safa Ruda Jasim اخرى ماجستٌر مدرس مساعد 

 الجامعه المستنصرٌة ماجستٌر استاذ اٌمان دمحم احمد 2396

 جامعة تكرٌت ماجستٌر مدرس مساعد ؼدٌر حاتم دمحم 2397

 كلٌة التمرٌض/جامعة الكوفة دكتوراه استاذ دكتور دٌنا عدنان عبدهللا 2398

 الكوفة  ماجستٌر مدرس مساعد مصطفى ضٌاء جعفر  2399

2400 Dr. Muhannad sami jalil  المستنصرٌة دكتوراه مدرس دكتور 

 جامعة دٌالى / كلٌة الطب البٌطري  ماجستٌر مدرس هناء كرٌم علً  2401

 جامعة الموصل  دكتوراه مدرس امنة الٌاس أحمد  2402

 ر كلٌة االدارة وااللتصادجامعه سوم ماجستٌر مدرس مساعد مروة جمعة طعمة  2403

 جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة االساسٌة ماجستٌر مدرس مساعد م.م اٌثار رٌاض عبدهللا  2404

 بؽداد دكتوراه استاذ دكتور عدنان ٌاسٌن مصطفى 2405

 جامعة بابل  دكتوراه مدرس دكتور د. نٌران كاظم فرهود  2406

 جامعه تكرٌت دكتوراه استاذ مساعد هٌثم ٌونس دمحم 2407

 جامعة المادسٌة / كلٌة التربٌة دكتوراه مدرس دكتور وسام عبدان واوي 2408

 المستنصرٌة دكتوراه استاذ مساعد شذى سامً حسٌن 2409

 المسٌب-جامعه الفرات االوسط التمنٌه / الكلٌه التمنٌه  ماجستٌر مدرس م. رشا عادل عبد النبً البكري 2410

 تكرٌت  ماجستٌر مدرس مساعد رؼد دمحم عمر  2411

 المستنصرٌة دكتوراه استاذ مساعد د. خالد صادق حسٌن 2412

 المستنصرٌه ماجستٌر مدرس مساعد دعاء باسل عبد الرزاق 2413

 المستنصرٌة دكتوراه استاذ دكتور د.علً اسماعٌل عبدهللا دمحم  2414

 المستنصرٌة/كلٌة العلوم/لسم علوم الحٌاةالجامعة  ماجستٌر مدرس مساعد م.م.ؼنٌة جاسم شنٌور 2415
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 المستنصرٌة /كلٌة العلوم  دكتوراه استاذ مساعد د.وفاء مهدي صالح 2416

 رئاسة الجامعة المستنصرٌة/ لسم شؤون الدٌوان ماجستٌر مدرس مساعد حٌدر دمحم حٌدر 2417

 لعلوم االنسانٌة جامعة تكرٌت / كلٌة التربٌة ل ماجستٌر مدرس امٌن عبالواحد خلؾ  2418

 المستنصرٌة  ماجستٌر استاذ مساعد حكمت عبدالرحٌم شؽاتً  2419

 جامعه بؽداد / كلٌه التربٌه للبنات/التصاد منزلً ماجستٌر مدرس م اشراق جهاد خضٌر  2420

 جامعة بؽداد/ مركز بحوث السوق وحماٌة المستهلن دكتوراه استاذ دكتور دمحم عبد الرزاق علً 2421

 جامعة الموصل /كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  ماجستٌر مدرس زٌنة حمٌد صالح 2422

 المستنصرٌة ماجستٌر استاذ مساعد االستاذ المساعد منال خالد عبد الرضا 2423

 مالٌةجامعة االمام جعفر الصادق)ع(_كلٌة العلوم االدارٌة وال ماجستٌر مدرس مساعد نؽم عبد الحسٌن دمحم  2424

 المادسٌة  ماجستٌر مدرس رائد كوكب عبد الحسٌن  2425

 جامعة الفرات األوسط التمنٌة...المعهد التمنً المسٌب ماجستٌر مدرس صباح حاتم عبٌد جاسم 2426

 جامعة تكرٌت دكتوراه استاذ مساعد ممتاز اسحك حمود 2427

 جامعة الكرخ للعلوم دكتوراه استاذ مساعد أ.م.د.ساجدة كرٌم راضً 2428

 وزارة التربٌة/مدٌرٌة تربٌة البصرة ماجستٌر مدرس مساعد ندٌة خلؾ جبر 2429

 المستنصرٌة  دكتوراه استاذ لماء حمٌد مجٌد 2430

 االنبار ماجستٌر مدرس مساعد رجاء حامد صالح 2431

 جامعة بؽداد ماجستٌر مدرس لندا طالب امٌن 2432

 الجامعة المستنصرٌة / مركز الحاسبة االلكترونٌة  دكتوراه مدرس مساعد د. دمحم خلٌل ابراهٌم امٌن 2433

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة دكتوراه مدرس احمد ولٌد لاسم 2434

 تكرٌت ماجستٌر مدرس مساعد احمد علً سلمان  2435

 ٌاة جامعة الموصل _كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/علوم الح ماجستٌر مدرس مساعد وفاء عصام عبدالمادر  2436

 كلٌة المتصور الجامعة دكتوراه مدرس دكتور د.عبٌر عبدالرحٌم خوجة 2437

 البصرة دكتوراه استاذ مساعد عمار سلمان داود 2438

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس مساعد ٌاسمٌن عمار صالح 2439

 جامعة المادسٌة ماجستٌر مدرس مساعد بشرى عبد جبر  2440

 المستنصرٌة اجستٌرم مدرس نادٌة ممبل حسن 2441

 المادسٌة  دكتوراه مدرس دكتور م.د. رنا فرمان دمحم  2442

 جامعة الموصل ماجستٌر مدرس مساعد نعم خزعل عزٌز 2443

 جامعة أورون  ماجستٌر مدرس مساعد دمحم احمد دمحم عطٌوي  2444

 جامعة المادسٌة/كلٌة الصٌدلة دكتوراه استاذ ا.د. نٌران عبٌد جاسم 2445

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة دكتوراه مدرس دكتور ولٌد احمد سلٌمان  2446

 المستنصرٌة / كلٌة العلوم / علوم الحاسبات  مرحلة ماجستٌر الٌوجد هدى محسن عجٌل  2447

 مستنصرٌة دكتوراه استاذ مساعد هٌام عودة دمحم 2448

 بؽداد  دكتوراه استاذ مساعد أ.م.د. رحٌم مزهر جبر  2449

 جامعة المادسٌة / كلٌة الزراعة دكتوراه مدرس دكتور شروق حسٌن جابر 2450

 كلٌة مدٌنة العلم الجامعة  ماجستٌر مدرس مساعد مروى عالء كاظم  2451

 جامعة واسط كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  دكتوراه استاذ مساعد د علً حمٌد جبٌل البدٌري  2452

 جامعة واسط  ماجستٌر مدرس مساعد نور نعٌم شاكر  2453

 جامعة تكرٌت ماجستٌر مدرس منى أحمد عبدهللا 2454

 المادسٌة ماجستٌر مدرس أمال حسن عبد  2455

 كلٌة االسراء الجامعة ماجستٌر مدرس مساعد رلٌة اٌاد عباس  2456

 المستنصرٌة  دكتوراه مدرس د.ثبات جمعة عبد 2457

 جامعة بؽداد/كلٌة العلوم/لسم الفلن والفضاء دكتوراه مدرس د.هدى شاكر علً ٌوسؾ 2458

 جامعة بؽداد كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم  دكتوراه مدرس دكتور زٌنب وجدي احمد  2459



www.uomustansiriyah.edu.iq                     Mustansiriyah University/College of Science, BAGHDAD, IRAQ 
Email: science@uomustansiriyah.edu.iq                                         بؽداد -كلٌة العلوم/ العراق -الجامعة المستنصرٌة  

 بؽداد بكالورٌوس الٌوجد انعام جاسم سلمان 2460

 لوم / علوم الحاسبات المستنصرٌة / كلٌة الع مرحلة ماجستٌر الٌوجد هدى محسن عجٌل  2461

 المستنصرٌه ماجستٌر مدرس مساعد رٌاض حازم مهدي 2462

 جامعة سومر دكتوراه استاذ دكتور عبد السجاد عبد الساه البدران 2463

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة  ماجستٌر مدرس مساعد لصً عبدهللا عبد  2464

 المستنصرٌة ماجستٌر الٌوجد مدٌن احمد خلؾ 2465

 وزارة التربٌة / مدٌرٌة تربٌة النجؾ دكتوراه مدرس دكتور عالء عباس عبد الزهرة 2466

 الجامعة المستنصرٌة دكتوراه استاذ مساعد سوسن عبدالهادي محمود 2467

 التكنولوجٌة دكتوراه مدرس دكتور حٌدر عادل عبد الحمٌد  2468

 جامعة االنبار ماجستٌر مدرس ناصر طالب شرٌؾ 2469

 الموصل دكتوراه استاذ مساعد احمد دمحم علً 2470

 كربالء دكتوراه استاذ مساعد ضمٌاء مكً حمزة 2471

 دٌالى دكتوراه مدرس دكتور علً خلٌفة برٌص 2472

2473  Marwah Salman Kadhim  ماجستٌر مدرس مساعد Baghdad University  

 /كلٌة العلوم/لسم الفلن والفضاءجامعة بؽداد دكتوراه مدرس د.هدى شاكر علً ٌوسؾ 2474

 الجامعة التمنٌة الوسطى / معهد تكنولوجٌا بكالورٌوس الٌوجد ابراهٌم ثائر حمٌد 2475

 وزارة التربٌة / مدٌرٌة تربٌة النجؾ دكتوراه مدرس دكتور عالء عباس عبد الزهرة 2476

 جامعة الكرخ دكتوراه مدرس دكتور امجد دمحم شرٌؾ  2477

 الماسم الخضراء ماجستٌر مدرس مساعد شمخً نور امٌر 2478

 الجامعة العرالٌة كلٌة االداب  دكتوراه مدرس دكتور حسن عبد الجبار ناجً  2479

 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة دكتوراه استاذ دكتور ا.د ماجدة حمٌد كمبش 2480

 االنبار  دكتوراه استاذ مساعد سامً عوض دمحم  2481

 جامعة المادسٌة كلٌة الهندسة دكتوراه استاذ مساعد نبٌل كاظم عبدعلً 2482

 بؽداد كلٌة التربٌة ابن الهٌثم  مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد سوزان عبد الرحٌم حسن  2483

 كلٌة المعارؾ الجامعة بكالورٌوس الٌوجد نور صباح شندوخ 2484

 المادسٌة تٌرماجس مدرس رشاحسونً عبدهللا 2485

 الجامعة المستنصرٌة كلٌة العلوم فٌزٌاء دكتوراه مدرس دكتور سحر عٌسى سعٌد 2486

 كلٌة المأمون الجامعة  ماجستٌر مدرس مساعد شهد نصٌر سعدي حسن  2487

 المستنصرٌة ماجستٌر مدرس مساعد توحٌد فاضل جابر 2488

 الفرات االوسط/المعهد التمنً /دٌوانٌة جامعة بكالورٌوس مدرس مساعد اٌمان عبٌد جاسم 2489

 تكرٌت ماجستٌر مدرس مساعد م.م منتصر حسن دمحم 2490

 البٌان ماجستٌر مدرس خلود سعدون سالم 2491

 الجامعة المستنصرٌة /كلٌة العلوم /لسم الفٌزٌاء ماجستٌر مدرس زٌنب شاكر ناصر 2492

 تنصرٌة / كلٌه العلوم/ علوم الحاسباتالمس مرحلة ماجستٌر الٌوجد هدى محسن عجٌل  2493

 تكرٌت  مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد صفاء حسٌن دمحم  2494

 جامعة الوطنٌة للعلوم والتكنولوجٌا  ماجستٌر مدرس مساعد هبه شاكر حسٌن  2495

 جامعة الموصل كلٌة الزراعة والؽابات  دكتوراه مدرس دكتور د. هاٌس صاٌل جرجٌس 2496

 الجامعة العرالٌة كلٌة اآلداب  دكتوراه استاذ مساعد محمود دمحم  عصام 2497

 الجامعة العرالٌة دكتوراه استاذ دكتور اكرم عبد خلٌفة 2498

 اربٌل ماجستٌر استاذ دكتور سعد عبد هللا عبد المجٌد 2499

 جامعة المادسٌة ماجستٌر مدرس مساعد م.م. جمانة دمحم خلٌل 2500

 جامعه مٌسان  دكتوراه مدرس دكتور اضً حوراء حمٌد ر 2501

 جامعة المادسٌة كلٌة الهندسة دكتوراه استاذ مساعد نبٌل كاظم عبدعلً 2502

 الجامعة العرالٌة ماجستٌر مدرس مساعد سرمد دمحم عٌسى 2503
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 جامعة دٌالى كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة  ماجستٌر مدرس مساعد م. م عال سامح لطفً  2504

 جامعة اورون ماجستٌر مدرس مساعد طٌبه عبد الرحمن خضٌر 2505

 الجامعة التمنٌة الوسطى / معهد تكنولوجٌا بكالورٌوس الٌوجد عال ثائر حمٌد 2506

 جامعة الموصل  ماجستٌر مدرس مساعد لٌث محمود ٌحٌى 2507

 معهد تمنً نٌنوى  الدبلوم العالً استاذ سلمه عبد هللا عبد المجٌد  2508

 المادسٌة ماجستٌر مدرس فاضل شعالن جبار 2509

 جامعة المادسٌة  دكتوراه مدرس دكتور ورلاء دمحم شرٌؾ  2510

 جامعه بابل دكتوراه استاذ دكتور ازهار عمران لطٌؾ 2511

 جامعة الكرخ للعلوم / كلٌة العلوم دكتوراه استاذ مساعد احمد عبدالرضا مناتً 2512

 جامعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت دكتوراه مدرس دكتور ٌاسٌن ناصر جرن 2513

 بابل دكتوراه مدرس د.رلٌه هادي عبد الصاحب 2514

 مدٌرٌة تربٌة دٌالى  دكتوراه مدرس دكتور االء عبد الحسٌن علوان  2515

 العرالٌة ماجستٌر مدرس مساعد دمحم عبد الجبار عمران 2516

 بابل دكتوراه ستاذ مساعدا د. ندى خزعل كاظم هندى 2517

 الجامعه المستنصرٌة دكتوراه مدرس دكتور سوزان دمحم فرج 2518

 جامعة واسط بكالورٌوس الٌوجد جعفر عبد الهادي عبد الكاظم 2519

 المادسٌة ماجستٌر مدرس مساعد عبٌر عدنان خلفة  2520

 التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم جامعة بؽداد/كلٌة دكتوراه استاذ مساعد مها عبدالوهاب ٌونس 2521

 بؽداد  دكتوراه استاذ مساعد د :  مٌسون طارق توفٌك 2522

 جامعة بؽداد/ كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم  ماجستٌر مدرس مساعد اسراء دمحم راضً  2523

 بؽداد دكتوراه مدرس بسمة حربً مهدي 2524

 الجامعة العرالٌة ماجستٌر دمدرس مساع انتصار مصطفى احمد 2525

 بؽداد دكتوراه استاذ مساعد رائد مصطفى شاكر 2526

 وزارة التربٌة / مدٌرٌة تربٌة النجؾ دكتوراه مدرس دكتور عالء عباس عبد الزهرة 2527

 العرالٌة دكتوراه استاذ مساعد اسماعٌل مخلؾ خضٌر 2528

 بؽداد كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم  لسم الكٌمٌاء دكتوراه داستاذ مساع نوال دمحمجواد دمحم علً الشماع  2529

 سومر  ماجستٌر مدرس مساعد مرتضى فاضل هداد 2530

 الجامعة التمنٌة الوسطى/ كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة/ بؽداد ماجستٌر مدرس مساعد شٌماء حسٌن علً 2531

 الجامعة التمنٌة الوسطى معهد تكنولوجٌا بكالورٌوس الٌوجد رؼد حٌدر عبد علً  2532

 الما  دكتوراه مدرس دكتور علً نوري فجر  2533

 جامعة الموصل كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة دكتوراه استاذ مساعد لممان حسن عبدهللا 2534

 مدٌرٌة تربٌة دٌالى ماجستٌر الٌوجد علً احمد مهدي  2535

 االنبار دكتوراه مساعد استاذ جمال مال هللا رزٌج  2536

 الرشٌد دكتوراه استاذ مساعد سعد محً عارؾ 2537

 جامعة بؽداد كلٌة اللؽات دكتوراه استاذ دكتور فائزة عبد األمٌر ناٌؾ الهدٌب  2538

 جامعة الفرات االوسط/المعهد التمنً /دٌوانٌة بكالورٌوس مدرس مساعد اٌمان عبٌد جاسم 2539

 تكرٌت دكتوراه مدرس دكتور  د.عبدهللا حسن دمحم 2540

 لسم العماره -جامعه بابل. / كلٌه الهندسه  دكتوراه مدرس علً عمران لطٌؾ 2541

 بؽداد  دكتوراه استاذ خالد فهد علً 2542

 العرالٌة دكتوراه مدرس دكتور دمحم حمدي عبٌد 2543

 ابن الهٌثم -بٌة للعلوم الصرفة بؽداد/ كلٌة التر دكتوراه استاذ مساعد نؽم هادي عبد االمٌر 2544

 المادسٌة دكتوراه استاذ مساعد اخالص عباس مرهون 2545

 بابل دكتوراه استاذ مساعد د.احمد سلٌم عباس 2546

 جامعة بؽداد / كلٌة التربٌة للبنات / لسم االلتصاد المنزلً  ماجستٌر مدرس باهرة محمود جعفر  2547
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 المادسٌة ماجستٌر دمدرس مساع هبة مخلؾ حردان 2548

 جامعة تكرٌت/ كلٌة طب االسنان ماجستٌر مدرس مساعد نور صباح ارحٌم 2549

 المستنصرٌة بكالورٌوس الٌوجد وسناء جلٌل حمود 2550

 المادسٌة مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد مروة سامً علوان  2551

 م الطبٌة والصٌدالنٌة/كلٌة طب االسنانجامعة ابن سٌنا للعلو دكتوراه مدرس دكتور نادٌة نوري حسن 2552

 كلٌه الكوت الجامعه دكتوراه مدرس دكتور نوره ماجد كاظم 2553

 بؽداد دكتوراه استاذ دكتور خالد فهد علً 2554

 الجامعة العرالٌة / كلٌة االداب  ماجستٌر مدرس مساعد خلود نعٌم امٌر  2555

 معة واسط كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة جا ماجستٌر الٌوجد ابراهٌم جبار كاظم  2556

 جامعة بؽداد  ماجستٌر مدرس مساعد أسماء نهاد زكً  2557

 جامعه تكرٌت/كلٌه طب االسنان ماجستٌر مدرس مساعد هدى ٌونس ٌحٌى 2558

 جامعة واسط دكتوراه مدرس دكتور د. فراس عدنان حسٌن 2559

 جامعة المادسٌة/كلٌة الصٌدلة كتوراهد استاذ دكتور ا.د. نٌران عبٌد جاسم 2560

 جامعة سومر كلٌة العلوم ماجستٌر مدرس مساعد م.م. سجى حمٌد كرٌم 2561

 العرالٌة ماجستٌر مدرس عمر فالح عبد الجبار 2562

 الجامعة العرالٌة كلٌة اآلداب  دكتوراه استاذ مساعد عمار عبد الكرٌم عبد المجٌد   2563

 كلٌة المعارؾ الجامعة ماجستٌر درس مساعدم هبه موفك سلٌم 2564

 المثنى  بكالورٌوس استاذ صفاء حمٌد عموش  2565

 جامعه تكرٌت كلٌة طب االسنان دكتوراه استاذ مساعد هٌثم ٌونس دمحم  2566

 بؽداد ماجستٌر استاذ مساعد ضفاؾ فالح حسن 2567

 كاظمكلٌة االمام ال دكتوراه مدرس دكتور زٌنب حسٌن كاظم  2568

 المامون ماجستٌر مدرس لمى ماجد حمٌد 2569

 التكنولوجٌة ماجستٌر مدرس عفاؾ عبد الرحمن اٌوب 2570

 الفرات االوسط التمنٌة/معهد تمنً مسٌب  دكتوراه استاذ دكتور جبار عباس جابر  2571

 للتربٌة فً محافظة النجؾ االشرؾوزارة التربٌة / المدٌرٌة العامة  دكتوراه مدرس دكتور عالء عباس عبد الزهرة 2572

 المادسٌة ماجستٌر مدرس مساعد وفاء هادي عبد الصاحب 2573

 جامعة دٌالى كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة لسم الجؽرافٌة دكتوراه استاذ مساعد مً ثامر رجب عبود 2574

 العرالٌة دكتوراه استاذ مساعد مروان صباح ٌاسٌن 2575

 جامعة بابل دكتوراه استاذ مساعد حسٌنبتول ابراهٌم  2576

 الجامعة التمنٌة الوسطى/ المعهد التمنً الصوٌرة ماجستٌر مدرس مساعد ساره عادل مظلوم 2577

 رئاسة الجامعة المستنصرٌة دكتوراه مدرس سهد دمحم كاظم علً 2578

 جامعة الموصل  ماجستٌر مدرس مساعد السٌد ٌاسٌن مٌسر فتحً  2579

 وزارة التربٌة المدٌرٌة العامة لتربٌة االنبار  دكتوراه مدرس دكتور موسى عدنان موسى العانً د.  2580

 جامعة المادسٌة ماجستٌر مدرس مساعد هٌفاء مطر جواد 2581

 العرالٌة دكتوراه استاذ مساعد عدنان علً حمزه 2582

 العرالٌة دكتوراه استاذ مساعد أحمد علً نعمة 2583

 الموصل دكتوراه استاذ مساعد الستار عبد الجبار  علً عبد 2584

 كربالء دكتوراه استاذ دكتور أ.د.اٌمان طالب كرٌم 2585

 كربالء دكتوراه استاذ مساعد خالد خلٌل ابراهٌم 2586

 بؽداد دكتوراه مدرس اٌناس جاسم وحٌد 2587

 مٌسان دكتوراه مدرس دكتور عدنان راضً فرج 2588

 كربالء دكتوراه استاذ مساعد مهمهدي وهاب نع 2589

 المادسٌه كلٌه الزراعه  ماجستٌر مدرس مساعد ابتهال كاظم عزره  2590

 بؽداد ماجستٌر مدرس مساعد د.فلاير محمود عبد الرضا  2591
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 جامعة الموصل دكتوراه مدرس حنان صدٌك سعدون  2592

 الموصل دكتوراه مدرس د.منى محسن دمحمعلً 2593

2594 Noor Flayyih Hasan تدرٌسٌة فً جامعة اهل البٌت  مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد 

 جامعة تكرٌت  ماجستٌر مدرس مساعد سراج عواد عبدهللا  2595

 الموصل ماجستٌر مدرس هنادي داود سلٌم 2596

 ٌثمجامعة بؽداد/كلٌة التربٌه للعلوم الصرفه/ابن اله بكالورٌوس الٌوجد نبراس عبدالعال نجم 2597

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة ماجستٌر مدرس مساعد دعاء لاسم صبري علً الٌونس 2598

 الجامعة العرالٌة /كلٌة التربٌة  ماجستٌر مدرس مساعد م.م مصطفى رلٌب دمحم  2599

 بؽداد دكتوراه مدرس سرى عبد المناؾ عبد الوهاب 2600

 تربٌة مٌسان ماجستٌر مدرس مساعد سدٌر حسام كرٌم المٌسً 2601

 الموصل  بكالورٌوس الٌوجد ٌاسٌن صالح فٌاض  2602

 جامعة تكرٌت  ماجستٌر مدرس مساعد سراج عواد عبدهللا  2603

 بؽداد/ كلٌه التربٌه للعلوم الصرفه  بكالورٌوس الٌوجد هالة بدري عٌسى ر 2604

 جامعة المادسٌة  دكتوراه مدرس دكتور د.لاسم حسن عبٌس  2605

 كلٌة طب االسنان جامعه تكرٌت ماجستٌر مدرس مها عصام عبد العزٌز 2606

 جامعة بابل ماجستٌر مدرس مساعد سحر كاظم عباس 2607

 كلٌة التراث الجامعة ماجستٌر مدرس دمحم حسٌن علً فهد 2608

 بؽداد ماجستٌر مدرس م. اٌمان مطر عطٌه 2609

 كنولوجٌه / العلوم التطبٌمٌه/ الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب الت ماجستٌر استاذ مساعد بشرى عٌسى ؼشٌم  2610

 جامعة الموصل ماجستٌر مدرس مساعد م.م. رجاء ٌونس محو 2611

 الجامعه التمنٌة الوسطى ماجستٌر مدرس مساعد دمحم مالح راضً 2612

2613 Abeer Ataallah Ayyed Al-Hadidy وم/ لسم علوم الحٌاةجامعة الموصل/ كلٌة العل دكتوراه مدرس دكتور 

 جامعة الموصل ماجستٌر مدرس مساعد م. م. دمحم احمد محل عطٌة 2614

 جامعة بابل كلٌة طب األسنان دكتوراه استاذ مساعد فاطمة مالن عبود 2615

 هٌثمابن ال -جامعة بؽداد/ كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  دكتوراه استاذ مساعد أ. م. د. أمٌنة عبدالرحمن فٌاض 2616

 جامعة الموصل  دكتوراه مدرس د.دمحم مٌسر فتحً  2617

 جامعة واسط/ كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  دكتوراه مدرس دكتور حسن صبري دمحم  2618

 المستنصرٌة  ماجستٌر مدرس مساعد دالل عبد الستار اسعد  2619

 صرٌة المستن ماجستٌر مدرس مساعد دالل عبد الستار اسعد  2620

 الموصل ماجستٌر مدرس همسة داؤد سلٌم 2621

 واسط ماجستٌر مدرس مساعد م.م. سٌؾ حسام كرٌم 2622

 جامعة بؽداد  بكالورٌوس الٌوجد علٌاء عبدهللا  2623

 بؽداد  بكالورٌوس الٌوجد هالة بدري عٌسى  2624

 بؽداد دكتوراه استاذ مساعد د ارٌج خضر حسن 2625

 المادسٌة  دكتوراه مدرس ن كاظم افراح رحما 2626

 جامعة بابل كلٌة التمرٌض  دكتوراه استاذ مساعد هبه جاسم حمزه  2627

 تدرٌسً فً جامعة اهل البٌت  ماجستٌر مدرس مساعد ٌاسر عامر ابراهٌم  2628

2629 Zahraa Falah AbdAlaali Annooz  الفرات االوسط التمنٌة ماجستٌر مدرس مساعد 

 جامعة البصرة  دكتوراه استاذ مساعد جمعة فاخر  سلوى 2630

 ذي لار  دكتوراه مدرس دكتور د.عهود كاظم زٌد  2631

 بؽداد مرحلة  دكتوراه مدرس نهى سامً محسن 2632

 جامعة الكرخ للعلوم/ كلٌة علوم الطالة والبٌئة  ماجستٌر مدرس مساعد ؼسان هادي زؼٌر  2633

 بؽداد ماجستٌر مدرس  عذراء عبد االمٌر كتاب 2634

 التكنولوجٌة  ماجستٌر مدرس مٌساء عادل علً  2635
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 جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً المسٌب ماجستٌر مدرس مساعد رنا عادل عبدالنبً 2636

 مدٌرٌة تربٌة المادسٌة  بكالورٌوس مدرس اٌناس عبد الزهرة دواي الربٌعً  2637

 الموصل دكتوراه استاذ مساعد باسم عباس حسن 2638

 مٌسان كلٌة التربٌة البدنٌه وعلوم الرٌاضه  مرحلة  دكتوراه مدرس ماجد دمحم مساعد   2639

 جامعة بؽداد كلٌة التربٌة للبنات دكتوراه استاذ مساعد الدكتورة مٌاسة حاتم ناٌؾ 2640

 ذي لار  ماجستٌر مدرس مساعد عبدالكرٌم صكر كمر  2641

 كرمٌان دكتوراه مدرس ٌوب عٌسى توفٌك أ 2642

 واسط ماجستٌر مدرس مساعد م. م. سرى هاشم فرحان  2643

 المادسٌة مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد بثٌنه شهٌد ٌاسر  2644

 جامعة البصرة  دكتوراه مدرس دكتور سندس جمعة فاخر  2645

 ادسٌةجامعة الم ماجستٌر مدرس مساعد رنا عبد االمٌر دمحم  2646

 بؽداد  بكالورٌوس الٌوجد هاله بدري عٌسى  2647

 معهد تمنً المسٌب _جامعه الفرات االوسط  دكتوراه استاذ مساعد مروان زهٌر رجب  2648

 جامعة بؽداد  بكالورٌوس الٌوجد علٌاء عبدهللا رزولً 2649

 الموصل دكتوراه استاذ مساعد اخالص سعد هللا احمد  2650

 كلٌه طب االسنان -جامعه ابن سٌنا للعلوم الطبٌه والصٌدالنٌه دكتوراه استاذ مساعد ت عزٌزمنال عز 2651

 الكرخ للعلوم /كلٌة التحسس النائً و الجٌوفٌزٌاء  ماجستٌر مدرس مساعد اٌمن موفك أحمد  2652

 الرٌاضة جامعة االنبار /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  دكتوراه مدرس دكتور ٌاسٌن علً خلؾ  2653
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