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 م/ تأييد مشاركة
 

 ...تحية طيبة
ل ـــلســــــدأ بالخســـــــذي يبــــا والــــــق ربطـــــــدول املزفــــاؤهم في الجــــــة أسماركة الذوات املدرجـــد مشـــإيــــــه                

( في ورشة العمل الافتراضية هبة اهور عبدهللا -1000( وينحهي بالخسلسل )د. ايمن خاجيك ثكالن -1)

 كليةفي  شعبة الشإون العلمية( التي اقامتها جسويق البحوذ الحطبيقية وادخالها حيز الحنفيذاملوسومة )

       ايمن خاجيك ثكالن و م.خالد سمام عامز م.د. و  أ.م.د.ميثاق طالب كاطعي ألقيد من قبل )العلوم والت

افق  الثالراءيوم في ديوية ي( الفZoom Meeting( عبر منصة )و م.م. ساره علي مطز  .10/0/2020املو

 مع التقدير...
 

 المرفقات

 جدول بأسماء املشاركين. 
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 لشإون العلميةشعبة اقائمة حضور ورشة 

  (جسويق البحوذ الحطبيقية وادخالها حيز الحنفيذ)

 10/0/2020  الثالراءيوم 

   ت
 
 مكان إلعمل إللقب إلعلم   إلشهادة إإلسم إلثالث

 إلجامعة إلمستنرصية/ قسم إلشؤون إلعلمية مدرس دكتورإه إيمن خاجيك تكالن 1

 قسم إلشؤون إلعلميةإلجامعة إلمستنرصية/  مدرس ماجستي   خالد زمام عامر 2

 جامعة نوروز  مدرس مساعد ماجستي   مامون إدم معروف 3

 إلجامعة إلمستنرصية كلية إلعلوم  إستاذ مساعد دكتورإه رنا هادي حميد  4

 إلجامعة إلمستنرصيه كلية إلعلوم قسم علوم إلجو مدرس مساعد ماجستي   وديان غالب نصيف 5

  إلمسيب درسم ماجستي   مصطفى سالم عبد إلرضا 6
 جامعة إلفرإت إألوسط إلتقنية/ إلمعهد إلتقنى

ف سام  حسن 7
 إلجامعة إلمستنرصية/كلية إلعلوم/قسم علوم إلحياة إستاذ مساعد ماجستي   إشر

ى رحيم  8 بية / قسم علوم إلحاسبات مدرس ماجستي   إيمان حسي   إلجامعة إلمستنرصية / كلية إلير

ياء مدرس ماجستي   زينب شاكر نارص 9 ى  إلجامعة إلمستنرصية /كلية إلعلوم /قسم إلفي 

ياء -كلية إلعلوم   -إلجامعة إلمستنرصية  مدرس إلدكتورإة مروة عبد إلمحسن حسن 10 ى  قسم إلفي 

 عبد عل  فرحان 11
بية / قسم إلكيمياء مدرس دكتورإه مرترى  جامعة إلقادسية / كلية إلير

 جامعة إلمستنرصية / كلية إلعلوم / قسم علوم إلحياةإل إستاذ دكتورإه معن عبد إلعزيز شفيق 12

ياء مدرس مساعد ماجستي   لؤي حامد سليمان 13 ى  إلجامعة إلمستنرصية / كلية إلعلوم / قسم إلفي 

بية/مديرية تربية إلديوإنية مدرس مساعد طالب دكتورإه إركان بهلول صبخه إلعل   14  وزإرة إلير

ياء رسمد ماجستي   شور نوري إسماعيل 15 ى  إلجامعة إلمستنرصية /كلية إلعلوم/قسم إلفي 

ي 16  قسم إلعلوم إلتطبيقية -إلجامعة إلتكنولوجية  مدرس ماجستي   رغد إبرإهيم صير

 إلجامعة إلتقنية إلوسس/ معهد إلتكنولوجيا  مدرس دكتورإه دمحم غانم عباس  17

 ة طب إإلسنانجامعة وإسط/كلي مدرس مساعد ماجستي   ري  هام نجم عبدإلرضا 18

 إلجامعة إلتقنية إلوسس/إلكلية إلتقنية إلهندسية إلكهربائية مدرس دكتورإه صفاء عبد إلوإحد غضبان 19

 إلجامعة إلمستنرصية /كلية إلعلوم /قسم علوم إلحاسوب  إستاذ مساعد ماجستي   ندى ذنون إحمد  20

 إلدإبجامعة وإسط /كلية إ مدرس مساعد ماجستي   رؤى دمحم كاظم 21

 جامعة إلقادسية/كلية إلطب إلبيطري مدرس دكتورإة ميعاد جبار صاحب إلهالل   22

ياء كلية إلعلوم إلجامعة إلمستنرصية إستاذ مساعد دكتورإه إسماء هادي دمحم 23 ى  قسم إلفي 

ى  24  قسم إلرياضيات/ كلية إلعلوم/إلجامعة إلمستنرصية مدرس دكتوإة قاسم عباس حسي 

بية/قسم علوم إلحاسبات مدرس مساعد ماجستي   صطفى رإنية عل  م 25  إلمستنرصية/إلير

ياء كلية إلعلوم إلجامعة إلمستنرصية مدرس ماجستي   زهرإء صباح رشيد 26 ى  قسم إلفي 

إق إحمد شاكر  27 ياء مدرس مساعد ماجستي   إشر ى  إلجامعة إلمستنرصية كلية إلعلوم قسم إلفي 

 بغدإد-إلجامعة إلتقنية إلوسس/معهد إلتكنولوجيا مدرس دكتورإه صالح حاجر  عبدعون 28

29 Zainab wahbee abdullateef   كلية إلطب إلجامعة إلمستنرصية إستاذ مساعد دكتورإه 

 قسم إلرياضيات /كلية إلعلوم /إلجامعه إلمستنرصيه  مدرس دكتورإه زينب عيد عبد إلننر   30

 إلعلوم / علوم إلحياه كليه إستاذ مساعد دكتورإه إمنه دمحم عل   31

 جامعة إلفرإت إألوسط إلتقنية  مدرس مساعد ماجستي   فائق حامد جبوري  32

 إلمستنرصيه إستاذ مساعد دكتورإه  ذكرى حيدر عل  عباس 33

بية/قسم علوم إلحاسبات مدرس مساعد ماجستي   هيثم سلمان جياد 34  إلجامعة إلمستنرصية/إلير

35 asmaa mohammed rashid   كلية إلصيدلة جامعة إوروك مدرس مساعد ماجستي 

ى  36  إلجامعه إلمستنرصيه/كلية إلعلوم مدرس مساعد ماجستي   زهرإء عارف حسي 

 مك  مح  إلدين  37
ى  إلجامعه إلمستنرصية  مدرس إلماجستي   ياسمي 

 إلجامعة إلتكنولوجية إستاذ مساعد دكتورإه وسام حميدعليوي 38

 خارجر  / جامعة وإسط  مدرس مساعد اجستي  م صفا جبار مظهر 39
 محارصى
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  فضيل 40
بية للعلوم إإلنسانّية إستاذ دكتورإه حيدر تفر

ّية إليرّ
ّ
 جامعة وإسط/ كل

رإة سىه عبدإؤلله دمحم  41 ى  إلجامعه إلتكنولوجية  مدرس دكير

 جامعة ديال مدرس مساعد ماجستي   ماهر ناظر عبدهللا 42

بية للعلوم إإلنسانية  مدرس مساعد ستي  ماج زينب هادي جابر  43  جامعة وإسط كلية إلير

بية إإلساسية إستاذ مساعد دكتورإه أ.م.د جاسم خلف مرص 44  جامعة وإسط/كلية إلير

 معهد تكنولوجيا بغدإد إستاذ مساعد دكتورإه حيدر صباح عبد إإلمي   45

ى عيد  46 بية إإلساسية جامعة وإسط / كلية  مدرس مساعد ماجستي   هدى حسي   إلير

 إلجامعة إلمستنرصية _ كلية إلعلوم _ قسم علوم إلحياة إستاذ مساعد ماجستي   إنمار سعدي عبود 47

 إلجامعة إلمستنرصية/ كلية إلعلوم قسم /علوم إلحياة  مدرس ماجستي   زهرإء شاكر محمود 48

 يةكلية إلطب/ إلجامعة إلمستنرص  مدرس دكتورإه نبأ عبد إللطيف رشيد 49

 كلية إلعلوم إلجامعة إلمستنرصية  إستاذ مساعد دكتورإه فاطمة رمضان عبدل 50

  كوت  مدرس مساعد ماجستي   إفرإح دمحم كاظم  51
 إلجامعة إلتقنية إلوسس إلمعهد إلتقنى

 قسم إلكيمياء-كلية إلعلوم-جامعة إلمثنى  مدرس ماجستي   مسار عل  عوإد 52

 مديرية تربية ديال مدرس مساعد ستي  ماج جيهان زإحم دمحم زك   53

 فرع إلرياضيات وتطبيقات إلحاسوب-كلية إلعلوم إلتطبيقية-إلجامعة إلتكنولوجية مدرس ماجستي   ميادة نزإر دمحمعل   54

 قسم إلرياضيات-كليه إلعلوم  إستاذ مساعد دكتورإه حنان عل  جيجان 55

 إلجامعة إلمستنرصية -علوم كلية إل إستاذ مساعد دكتورإه شذى سام  سجاد  56

ى إلعوإدي 57  جامعة وإسط / كلية علوم إلحاسوب وتكنلوجيا إلمعلومات  مدرس مساعد ماجستي   غيث عل  حسي 

 جامعة إوروك/ كلية طب إإلسنان  مدرس مساعد ماجستي   نجالء صالح مهدي إلعبيدي 58

 رصية/كلية إلعلوم/إلرياضياتإلجامعة إلمستن إستاذ مساعد دكتورإه عماد بكر عبدإلكريم 59

 قسم إلرياضيات/كلية إلعلوم/إلجامعة إلمستنرصية إستاذ مساعد دكتورإه سعد عبد إلكاظم كاطع 60

  مريوش 61
ر
بية/ قسم علوم إلحاسبات مدرس مساعد ماجستي   إمل عبد إلباق  إلجامعة إلمستنرصية/ كلية إلير

  كوتإلمعهد إلتق مدرس ماجستي   رجاء صادق بيجان 62
 نى

 إلجامعة إلمستنرصية /كلية إلعلوم/قسم إلحاسوب مدرس دكتورإه إشإء جعفر باقر 63

ياء  مدرس مساعد ماجستي   هدى جير عل   64 ى  إلجامعة إلمستنرصيه / كلية إلعلوم / قسم إلفي 

بية للعلوم إإلنسانية إستاذ مساعد دكتورإه صباح وهب عبدهللا 65  جامعة وإسط / كلية إلير

66   
ر
 إلجامعة إلمستنرصية إستاذ مساعد دكتورإه  هدى عبدإلعال  عبد إلباق

ى  67 بية إبن رشد /جامعة بغدإد إستاذ مساعد دكتورإه كوإكب محمود حسي   كلية إلير

 إلجامعة إلتقنية إلوسس مدرس ماجستي   شعالن غنام عفلوك 68

 ية كلية إلعلوم قسم علوم إلحياةإلجامعة إلمستنرص  مدرس مساعد ماجستي   سارة إبرإهيم محمود 69

 كلية إلعلوم /قسم علوم إلحياة إلجامعة إلمستنرصية إستاذ دكتورإة عل  شلش سلطان 70

  إلصويرة مدرس مساعد ماجستي   عمار عباس عكاب 71
 إلجامعة إلتقنية إلوسس/ إلمعهد إلتقنى

 علوم/قسم علوم إلحياةإلجامعة إلمستنرصية /كلية إل مدرس ماجستي   نادية كامل بشار 72

  كوت إلجامعة إلتقنية إلوسس مدرس مساعد ماجستي   ليل جميل عباس 73
 إلمعهد إلتقنى

 إلجامعه إلتقنيه إلوسس  /معهد تكنولوجيا /بغدإد  مدرس دكتورإه د دمحم عبد إلعباس سبع  74

بية إلبدنيه وع مدرس ماجستي   ماجد دمحم مساعد  75  لوم إلرياضه جامعة ميسان كلية إلير

76   
ر
 كلية إلعلوم/ قسم علوم إلحاسوب إستاذ مساعد دكتورإه نرجس مزعل شاث

بية للعلوم إلرصفة  إستاذ مساعد ماجستي    مرترى دمحم عبدإلكاظم  77  جامعة إلمثنى كلية إلير

 كلية إلصفوة إلجامعة مدرس مساعد ماجستي    كرم إكرم محمود 78

بيه للعلوم إلرصفه إبن إلهيثم جامعه بغدإد  مدرس إهدكتور  زينه نبيل نصيف  79  كليه إلير

بية إإلساسية  مدرس مساعد ماجستي   إإلء كتاب حميد  80  جامعة إلمثنى كلية إلير

 جامعة ذي قار مدرس ماجستي   دعاء سام  رشاش 81

 جامعة تكريت  إستاذ مساعد دكتورإه نجالء مصطفى إلعبيد  82

 كلية إلمعارف إلجامعة مدرس مساعد اجستي  م إحمد صفاء يحن   83



www.uomustansiriyah.edu.iq                     Mustansiriyah University/College of Science, BAGHDAD, IRAQ 
Email: science@uomustansiriyah.edu.iq                                         بغداد -كلية العلوم/ العراق -الجامعة المستنصرية  

 جامعة وإسط مدرس مساعد ماجستي   هناء قاسم مذبوب  84

 كلية إلصفوة إلجامعة مدرس دكتورإه نور حميد صالح 85

 كلية إآلدإب -جامعة إإلمام جعفر إلصادق مدرس دكتورإه فاتن حميد قاسم إلرسإجر   86

بية للعلوم إلرصفة إبن إلهيثم دإستاذ مساع دكتورإه منى سمي  سعيد 87  جامعة بغدإد/كلية إلير

بية إألساسية  مدرس دكتورإه وسام نجم دمحم  88  جامعة سومر /كلية إلير

بية مدرس دكتورإه رإفد عيدإن حليوت 89  إلجامعة إلمستنرصية / كلية إلير

 جامعة أوروك  مدرس مساعد ماجستي    دمحم إحمد دمحم عطيوي  90

 وزإرة إلتعليم مدرس مساعد ماجستي   خالد خلف إيمان 91

 إلجامعة إلمستنرصية/ كلية إلعلوم/ قسم علوم إلرياضيات مدرس دكتورإه دمحم عبد إلهادي شحان  

بيه للعلوم إلرصفه/ قسم إلرياضيات إستاذ مساعد ماجستي   مصطفى حسن هادي 92  جامعه بابل/ كليه إلير

 مديرية تربية ميسان  رس مساعدمد ماجستي   سيف حسام كريم   93

 جامعة وإسط مدرس مساعد ماجستي   زينب فائق دمحم 94

 كلية إإلدإب جامعة إلموصل  مدرس دكتورإه سماح محمود نارص إلرمل    95

96   
ى
ى إلغساث بيه للبنات-جامعة إإلنبار  إستاذ مساعد دكتورإه رصاب حاتم ياسي   كلية إلير

 كلية إؤلمام إإلعظم مدرس دكتورإه دمحم صبار نعمة 97

 إلجامعة إلمستنرصية/كلية إلعلوم/ قسم علوم إلجو إستاذ مساعد دكتورإه إحمد فتاح حسون 98

ى حاتم بديد 99  جامعة كربالء/مكتب إلمساعد إإلدإري مدرس ماجستي   ياسمي 

100 MOHAMMED SIHAM RASHEED  إلجامعة إلتكنولوجية إستاذ مساعد دكتورإه 

 إلجامعة إلمستنرصية/ كلية إلعلوم/ قسم علوم إلجو مدرس دكتورإه حيم طعيمةعل  ر  101

 إلجامعة إلعرإقية/ كلية إإلدإب مدرس مساعد ماجستي   عالء دمحم عبد 102

 جامعة إوروك  مدرس مساعد ماجستي   طيبه عبد إلرحمن خضي   103

 غي  منتسب إل يوجد ماجستي   عل  عبد إلزهرة إدم 104

ى وسسعال  105  كليه إلمستقبل إلجامعة مدرس إلدكتورإه ء دمحم حسي 

 جامعة وإسط / كلية إلهندسة  إستاذ مساعد ماجستي   حيدر ذياب سالم إلركاثر   106

 إلجامعة إلعرإقية كلية إآلدإب قسم علوم إلقرآن  إستاذ دكتورإه  جاسم مبارك مشوح  107

 عة بابلجام مدرس مساعد ماجستي   كرإر صالح مهدي 108

 كلية مدينة إلعلم إلجامعة  مدرس دكتورإه  دعاء كاظم منصور  109

بية إألساس -جامعة صالح إلدين  إستاذ مساعد دكتورإه بان صباح يحن   110  إربيل/كلية إلير

111 Wasan Abdallah Abdlteef   جامعة إلقادسية كلية إلعلوم مدرس مساعد ماجستي 

 جامعة ميسان إستاذ مساعد تورإهدك دمحم ماجد دمحم صالح 112

 جامعة إلكوفة كلية إلتمريض مدرس ماجستي   دمحم حاكم شمرإن 113

بية وإسط  مدرس مساعد ماجستي   نزإر رإه  خصاف  114  للمديرية إلعامة لير

 كلية علوم إلحاسوب وإلرياضيات / جامعة ذي قار مدرس مساعد ماجستي   رشا باسم يوسف  115

 آلجامعه إلعرإقيه إستاذ دكتورإه عفر علوإنصفاء ج 116

 تربية ميسان مدرس مساعد ماجستي   سدير حسام كريم إلقيد   117

 إلجامعة إلعرإقية / كلية إآلدإب  إستاذ دكتورإه أحمد سهام رشيد  118

 إلجامعة إلعرإقية / كلية إآلدإب مدرس مساعد دكتورإه قر  فاضل دمحم إلخطيب 119

بية للعلوم إلرصفة إبن إلهيثم /جامعة بغدإد  مدرس ماجستي   سلمان  زينب حامد  120  كلية إلير

 غي  موظف  باحث  بكالوريوس  نائل مصطفى دمحم إلعبيد  121

 كلية إؤلمام إإلعظم إلجامعة مدرس ماجستي   فاروق نهاد عبد 122

 هللا إلجامعة كلية إإلمام إإلعظم رحمه  مدرس مساعد ماجستي   ؤبرإهيم نوري يحن   123

 إلجامعة إلعرإقية كلية إآلدإب  إستاذ دكتورإه  سعدون إحمد عل   124

 إلجامعة إلعرإقية / كلية إآلدإب  إستاذ دكتورإه قيس عبدإللطيف إحمد  125

 جامعة بغدإد كلية إآلدإب  مدرس مساعد ماجستي   ؤيمان دمحم عبد  126
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 جامعة إلكرخ للعلوم  مدرس مساعد ماجستي   إسامة دمحم نوري  127

ى شهد  128 ياء  مدرس ماجستي   شيماء حسي  ى  جامعة وإسط كلية إلعلوم قسم إلفي 

ى كريم سلطان 129  جامعة إلمثنى / كلية إلهندسة مدرس دكتورإه حسي 

 جامعه إلقادسيه كليه إلصيدله  إستاذ مساعد ماجستي   فرح رزإق كبيح  130

 إلجامعة إلتقنية إلوسس / كلية إلفنون إلتطبيقية ساعدمدرس م ماجستي   عل  عوإد كاظم 131

ى حسن 132   إلكوت مدرس مساعد ماجستي   قيس حسي 
 إلجامعه إلتقنيه إلوسس / إلمعهد إلتقنى

 حرثر   133
ى  جامعة إلقادسية باحث بكالوريوس إسيل إمي 

 جامعة إلقادسية /كلية إلزرإعة  مدرس دكتورإه سوإلف حامد تيموز  134

بية للعلوم إلرصفة  مدرس مساعد ماجستي   إروى إدرسس إحمد إلنعيم   135  جامعة إلموصل/كلية إلير

 جامعة إلحمدإنية  مدرس مساعد ماجستي   صالح سالم إبرإهيم  136

 إلجامعة إلمستنرصية كلية إلعلوم قسم إلرياضيات مدرس ماجستي   رشا عبد إلمهدي دمحم صالح 137

بية للبنات إستاذ مساعد كتورإهد  فاطمة ناطق دمحم 138  جانعة إإلنبار كلية إلير

 كلية إإلشإء إلجامعة مدرس مساعد ماجستي   زينب دمحم جودة 139

 كلية إلهندسو-جامعة إلنهرين  مدرس مساعد ماجستي   إيناس عبد إإلمي  عبود 140

 جامعة بابل/كلية طب إإلسنان مدرس ماجستي   زينب محمود جوإد 141

بية للبنات مدرس مساعد ماجستي   ده فؤإد عبدهللاروي 142  جامعة تكريت / كلية إلير

 جامعه تكريت  مدرس دكتورإه  ميسون مصطفى جاسم   143

 جامعة بابل  معاون باحث بكالوريوس  زينة زيد مهدي  144

   مدرس مساعد ماجستي   بيدإء فاضل جاسم 145
 إلجامعة إلتقنية إلوسس/معهد إإلدإرة إلتقنى

بية للبنات  إستاذ مساعد دكتورإه أشجان حميد باذ   146  إلجامعة إلعرإقية /كلية إلير

بية  مدرس مساعد ماجستي   حامد هالل فرحان 147  مديرية تربية إإلنبار -وزإرة إلير

 جامعة إلكرخ  للعلوم مدرس مساعد ماجستي   حامد جسام دمحم 148

 جامعة إلموصل  ساعدمدرس م ماجستي   أسماء موفق دمحم  149

 إلجامعة إلعرإقية / كلية إإلدإب إستاذ مساعد دكتورإه جاسم دمحم سلمان 150

بية إلبدنية وعلوم إلرياضة إستاذ مساعد دكتورإه رياض صيهود هاشم  151  جامعة ميسان / كلية إلير

 جامعه بغدإد /كليه إلعلوم للبنات مدرس ماجستي   نرسين خليل عبد إإلمي   152

بية للبنات مدرس ماجستي   زينه طه عبدإلقادر  153  جامعة تكريت كلية إلير

بية للبنات مدرس ماجستي   ندى جاسم دمحم 154  جامعة تكريت / كلية إلير

 جامعه إلموصل كليه طب إلموصل  مدرس مساعد ماجستي   كلثوم حميد رمضان  155

 ناف ميسان محكمة أستئ مدرس مساعد ماجستي   شى هاشم فرحان 156

 جامعة وإسط مدرس بورد عرثر   دمحم عبدإلرضا إلبهادل   157

 جامعة أهل إلبيت كلية طب إألسنان  مدرس مساعد ماجستي   هدى عل  سلمان  158

ى جوإد  159  كلية إؤلمام إلكاظم للعلوم إؤلسالمية إلجامعة أقسام ذي قار مدرس دكتورإه  منترص حسي 

 عل   160
ى بية للعلوم إلرصفة  -جامعة إإلنبار  مدرس مساعد  ماجستي   منى حسي   قسم إلرياضيات -كلية إلير

 مديرية تربية إلمثنى  مدرس مساعد ماجستي   حنان فاضل جبي   161

 كلية إللغات/جامعة بغدإد  مدرس ماجستي   نازك قاسم دمحم  162

 جامعة تكريت كلية إلهندسة مدرس ماجستي   سيف صباح إرحيم 163

بية للبنات مدقق إقدم بكالوريوس يد فؤإد عبدهللادر  164  جامعة تكريت / كلية إلير

 جامعة وإسط / كلية إلعلوم  مدرس دكتورإه  زينة عباس سلمان   165

166   
ى
  هاث

ر
بية للبنات  إستاذ مساعد ماجستي   لم سعد عبد إلباق  جامعة تكريت / كلية إلير

167   
ى
 جامعة بغدإد /كلية إلعلوم للبنات ستاذ مساعدإ دكتورإه جنان شاوي زإمل إلحساث

 جامعة بغدإد إستاذ دكتورإه صباح نوري مزهر 168

  محافظة إألنبار  مدرس مساعد ماجستي   عثمان عبد إللطيف عبد إلمجيد  169
ى
بية ق  إلمديرية إلعامة للير

 ة جامعة ديال كلية إلعلوم إإلسالمي مدرس دكتورإه عمر خزعل جاسم دمحم  170
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171   
بية إإلساسية  إستاذ مساعد دكتورإه ؤبتسام صاحب إلزوينى  جامعة بابل كلية إلير

ى  172  جامعة بغدإد/ كلية إإلدإب  إستاذ مساعد دكتورإه عامر حمزة حسي 

 جامعة إإلنبار _كلية إلعلوم إؤلسالمية  مدرس مساعد ماجستي   إدرسس سمي  دل  إلمحالوي  173

 كليه إلطب  -جامعه إبن سينا للعلوم إلطبيه وإلصيدإلنيه إستاذ مساعد دكتورإه حال دمحم مجيد 174

بية وإلتعليم / مديرية تربية ميسان مدرس مساعد ماجستي   دمحم سهام سادة 175  وزإرة إلير

بية قسم علوم إلحياة  مدرس مساعد ماجستي   ذنون يحن  سبع  176  إلجامعة إلعرإقية كلية إلير

ياء  إستاذ دكتورإه إبرإهيم  عصام دمحم 177 ى  جامعة بغدإد/كلية إلعلوم/قسم إلفي 

 قسم إلحاسوب -كلية إلعلوم   -إلجامعة إلمستنرصية  مدرس دكتورإه عباس عبد إلعزيز عبد إلحميد 178

 كلية إإلدإرة وإإلقتصاد  -جامعة تكريت  مدرس مساعد ماجستي   دمحم مصطفى دمحم إلعبيد 179

 جامعة تكريت إستاذ مساعد دكتورإه ين عبد إلوإحدعمار صالح إلد 180

 _إلجامعة إلعرإقية _كلية إآلدإب  مدرس دكتور  دكتورإه نعمان نافع عبيد  181

ى دمحم عل   182  جامعه بابل كليه إلتمريض مدرس مساعد ماجستي   نور معي 

ي عبدهللا 183  جامعة إلكوفة كلية إلتمريض مدرس مساعد ماجستي   عبي  مي 

ى جوإد إسد 184  محافظة بغدإد/ دإئرة رعاية ذوي إإلحتياجات إلخاصة مدرس ماجستي   حسني 

 تربية إإلنبار/ معهد إلفنون إلجميلة مدرس مساعد ماجستي   رإفع عبد إللطيف عبد إلمجيد 185

 إلجامعة إلمستنرصية كلية إلعلوم إستاذ دكتورإه إيمان طارق دمحم نجيب 186

187 Dena Kadhim Muhsen   إلجامعة إلتكنولوجية / قسم علوم إلحاسوب مدرس مساعد ماجستي 

بية للعلوم إلرصفة  -جامعة بغدإد  إستاذ مساعد دكتورإه رإئد مصطفى شاكر 188  كلية إلير

بية للبنات مدرس مساعد ماجستي   رنا عبدإإلمي  دمحم  189  كلية إلير

ى  190 بية للبنات -إإلنبار جامعة  إستاذ مساعد دكتورإه هديل رعد تحسي   إلير

 جامعة ميسان مدرس إلماجستي   رإفد دفار عرير 191

 قسم إلرياضيات/ كلية إلعلوم/ إلجامعة إلمستنرصية  مدرس دكتورإه زينب شهاب حامد 192

 جامعة إلكرخ للعلوم مدرس مساعد ماجستي   نجالء غازي ثجيل 193

 ة بابلجامع مدرس مساعد ماجستي   إحمد توفيق نعمة 194

ى إلشمري  195 مج بكالوريوس  شهد إحمد حسي   جامعة بابل / كلية تكنولوجيا إلمعلومات  م. مير

 إلجامعة إلعرإقية_ كلية إإلدإب إستاذ إلدكتورإه شاكر محمود عبد إلسعدي  196

 كلية إآلدإب  -إلجامعة إلعرإقية مدرس دكتورإه دمحم حمدي عبيد 197

 جامعة إألنبار كلية إلعلوم إإلسالمية  إستاذ مساعد دكتورإه  لساطوري عامر عبدإلعزيز خليل إ 198

 جامعة إلكرخ للعلوم  مدرس مساعد ماجستي   زينب محمود حامد  199

 تربية إإلنبار مدرس مساعد ماجستي   إحمد عابد حميد 200

 كلية طب إإلسنان-جامعة بغدإد إستاذ مساعد دكتورإه سحر هاشم عبد إلكريم  201

 كلية إلعلوم إلتطبيقية   -جامعة سامرإء  إستاذ مساعد دكتورإه  زينة لفتة حسن  202

 إلجامعة إلمستنرصية مدرس ماجستي   هالة غانم دمحم 203

 إلجامعة إلعرإقية  إستاذ مساعد دكتورإه هناء محمود إسماعيل 204

 جامعة إلكرخ للعلوم إل يوجد بكالوريوس إمنية كاظم عبد 205

 إلجامعة إلعرإقية / كلية إإلدإب إستاذ مساعد إلدكتورإه باس حميد سلطانع 206

207   
 جامعة إلقادسية مدرس دكتورإه حسام سعيد إلعارذى

 كلية علوم إلهندسة إلزرإعية/جامعة بغدإد  مدرس دكتورإه بيدإء حافظ دمحم  208

  جامعة تكريت /كلية إلهندسة مدرس ماجستي   إحمد صبح  عبدهللا  209

 جامعة بغدإد مدرس دكتورإه د.نور جمال دمحم  210

  / كركوك -إلجامعة إلتقنية إلشمالية  مدرس مساعد ماجستي   مجتنر عصام هاشم 211
 إلمعهد إلتقنى

ف  مدرس مساعد ماجستي   نبيل عبود كاظم  212 بية /مديرية تربية إلنجف إإلشر  وزإرة إلير

 كليةإلعلوم إلجامعة إلمستنرصية  ذ مساعدإستا دكتورإه  حيدر جاسم دمحم  213

 جامعة تكريت  / كلية إلهندسة مدرس ماجستي   هاشم شكر حمود 214
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 إلجامعة إلعرإقية  إستاذ دكتورإه إكرم عبد خليفة 215

 جامعة تكريت/ كلية إلهندسة  مدرس دكتورإه غزوإن سعود علوإن  216

 عة ذي قار/كلية إلعلومجام مدرس دكتورإه م.د. ساجدة صبار عفات 217

 جامعة تكريت /  كلية إلزرإعة  إستاذ مساعد دكتورإه د.عبدإلخالق أحمد فرحان  218

 إلجامعة إلمستنرصية /كلية إلعلوم/قسم علوم إلحياة مدرس إلماجستي   فرإس نبية جعفر 219

 كلية إآلدإب إلجامعة إلعرإقية إستاذ مساعد دكتورإه عدنان عل  حمزه 220

 كلية إلفنون إلجميلة / جامعة بغدإد إستاذ دكتورإه إحمد هاشم عبد إلكريم 221

 كلية إآلدإب / إلجامعة إلعرإقية إستاذ دكتورإه حيدر عل  نعمة دمحم إلزبيدي 222

 جامعة تكريت مدرس دكتورإه رغد مقدإد محمود 223

 سنانجامعة تكريت/ كلية طب إإل  مدرس مساعد ماجستي   نور صباح إرحيم 224

225   
ر
بية وإلتعليم  مدرسة ماجستي   مروج عبد رحيم إلبياث  وزإرة إلير

 كلية إلصفوة إلجامعة  مدرس مساعد ماجستي   زهرإء جاسب حميد  226

بية للبنات مدرس ماجستي   إيالف صباح عبد إلوإحد رجب 227  جامعة تكريت/ كلية إلير

 جامعة إإلنبار مدرس تورإهدك عادل صبح  معتوك 228

بية للبنات  إستاذ مساعد دكتورإه  حيدر جبار عبد  229  جامعة إلقادسية كلية إلير

بية مدرس مساعد ماجستي   زينب طالب سلمان 230  إلجامعة إلمستنرصية/كلية إلير

 جامعة بغدإد/كلية إلعلوم/قسم إلفلك وإلفضاء مدرس دكتورإه هدى شاكر عل  يوسف 231

 كلية إإلدإب-إلجامعة إلعرإقية إستاذ مساعد دكتورإه سيف عدنان إرحيم إلقيد   232

 جامعة كركوك مدرس مساعد ماجستي   سمية إحمد ميدإن 233

 جامعة إبن سينا للعلوم إلطبية وإلصيدإلنية كلية طب إألسنان  مدرس دكتورإه زياد قدوري حميد  234

 جامعة بغدإد/ كلية إلعلوم إستاذ دكتورإه كاظم عبدإلوإحد عادم 235

ى  236  جامعة إإلنبار /كلية إآلدإب  مدرس دكتورإه إسيل رعد تحسي 

237 Ekhlas Ali Hussein   كلية إلطب/إلجامعة إلعرإقية إستاذ مساعد دكتورإة 

بية للعلوم إلرصفة  إستاذ مساعد دكتورإه وسن ماهر جليل 238  أبن إلهيثم -جامعة بغدإد / كلية إلير

ياء مدرس دكتورإه سحر عيد سعيد 239 ى  إلجامعة إلمستنرصية كلية إلعلوم في 

 إلجامعه إلتكنولوجية / قسم إلعلوم إلتطبيقية / فرع إلرياضيات  إستاذ دكتورإه سىه نجيب شهاب 240

 كلية إإلمام إلكاظم ع للعلوم إؤلسالمية إلجامعة  مدرس دكتورإه يوسف سعدون دمحم  241

 جامعة ذي قار مدرس مساعد ماجستي   ى دمحم عزيزنور إلهد 242

 جامعة تكريت /كلية علوم إلحاسوب وإلرياضيات مدرس مساعد ماجستي   ريم طه عبدإلقادر 243

 إلجامعة إلتكنولوجية/قسم إلعلوم إلتطبيقية/فرع إلرياضيات وتطبيقات إلحاسوب  مدرس ماجستي   رشا جالل متلف  244

 إلجامعة إلمستنرصية / كلية إلعلوم مدرس مساعد ماجستي   إلقادرعبدإلقادر سعد عبد 245

 إلجامعة إلتقنية إلوسس مدرس ماجستي   كريمة فليح حسن 246

يعة إستاذ مساعد دكتورإه عامرة عبدإلوهاب عل   247 بية للبنات /قسم إلرسر  إلجامعة إلعرإقية/كلية إلير

 كلية إلزرإعة  -ة تكريتجامع إستاذ مساعد دكتورإه إسلم سعود علوإن 248

 إلجناثر   249
 إلجامعة إلعرإقية مدرس مساعد ماجستي   إنتصار مصطفى

250   
ر
 جامعة إلقادسية  مدرس دكتورإه حيدر سعد عبد إلباق

 جامعة إلقادسية  مدرس ماجستي   ختام دخن حمزة  251

ى  252   إلموصل إلمعهد إلت-إلجامعة إلتقنية إلشمالية مدرس دكتورإه فهد خلف ياسي 
 قنى

 جامعة تكريت /كلية إلعلوم مدرس ماجستي   إكتفاء طه عبدإلقادر  253

 جامعة تكريت مدرس مساعد ماجستي   دمحم مطلك صالح 254

 وزإرة إلشباب وإلرياضة م. م بكالوريوس عزإم حامد عطية 255

 جامعة تكريت مدرس دكتورإه سماح ميرس رؤوف 256

 عل   257
ى  جامعة بغدإد/كلية إلعلوم للبنات إستاذ هدكتورإ علياء حسي 

 جامعة ميسان إستاذ مساعد ماجستي   إيات دمحم جير  258
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وق حميد مجيد 259 بية للبنات مدرس ماجستي   شر  جامعة نكريت/ كل إلير

 كلية إلعلوم / قسم علوم إلحاسوب مدرس ماجستي   إيثار عبد إلوهاب حاجم 260

  إسماعيل كاظم 261
  بعقوبة  مدرس مساعد  ماجستي   حفر

 إلجامعة إلتقنية إلوسس/إلمعهد إلتقنى

 جامعة إلكتاب / إلكلية إلتقنية إلطبية مدرس مساعد ماجستي   دمحم بالل عبدهللا 262

بية إألساسية  مدرس دكتورإه  أزل عالء عباس  263  كلية إلير

 طب إإلسنان جامعة بغدإد/كلية إستاذ دكتورإه عبدإلباسط إحمد فتح هللا  264

ي 265 ى إلحمي   جامعة بابل كلية إلعلوم مدرس ماجستي   فاطمة عل  حسي 

 جامعة تكريت / كلية إلزرإعة  مدرس دكتورإه  عبدهللا حسن دمحم 266

بية إلبدنيه وعلوم إلرياضه  إستاذ دكتورإه قاسم دمحم عباس  267  جامعة إلقادسية كلية إلير

 كلية للعلوم/ إلجامعة إلمستنرصية  مدرس هإلدكتورإ د.رإفد عباس عل   268

ى وسس  269  كلية إلصيدلة/ جامعة إلكوفة  مدرس مساعد ماجستي   فاطمة دمحم حسي 

بية ذي قار  مدرس مساعد ماجستي   عباس عكله بادي  270  إلمديرية إلعامة لير

 جامعة كربالء مدرس مساعد ماجستي   ضوإء دمحم صالح 271

 جامعة إلكرخ للعلوم / كلية علوم إلطاقة وإلبيئة  مدرس دكتورإة يف وسام عبدهللا لط 272

 جامعة تكريت  إستاذ مساعد دكتورإه  سالم خلف فهد 273

274 Dr.Eman Hassani Al_Salami  كلية إلطوخ  إلجامعه  مدرس دكنورإه 

بية للعلوم إلرص  مدرس مساعد ماجستي   عمر صالح حسن  275  فة جامعة تكريت كلية إلير

ى إلشمري 276  كلية إلحلة إلجامعة إإلهلية  مساعد بايولوجر   بكلوريوس رغد إحمد حسي 

ى علوإن 277  جامعة كربالء إستاذ مساعد ماجستي   زينب حسي 

 جامعه ذي قار كلية إلعلوم  مدرس دكتورإه  عهود كاظم زيد  278

 صادية إلجامعةكلية بغدإد للعلوم إإلقت مدرس دبلوم عال   طيبة ماجد حميد 279

 رئاسة إلجامعة إلمستنرصية مدرس دكتورإه سهد دمحم كاظم عل   280

بية للبنات.  مدرس دكتورإه سوسن غانم قدوري 281  قسم إللغة إلعربية-جامعة تكريت /كلية إلير

ى  282  جامعة تكريت  إستاذ مساعد ماجستي   رنابهجت ياسي 

 إد كليه طب إإلسنانجامعه بغد مدرس ماجستي   رشا دمحم شاكر 283

 جامعة وإسط كلية إآلدإب  مدرس ماجستي   إياد كمر كرم  284

 جامعة بغدإد كلية إلعلوم للبنات قسم إلكيمياء  إستاذ مساعد دكتورإه سناءهتورعوإد 285

 إلجامعة إلمستنرصية /رئاسة إلجامعة مدرس مساعد ماجستي   حسام صباح يونس  286

 عل  دمحم 287
ى  كلية إلتمريض / جامعة كركوك مدرس تي  ماجس حسي 

ى  288 بية للعلوم إلرصفة  -جامعة تكريت إستاذ دكتورإه عبدإلرحمن خضي  عبدإلحسي   قسم إلكيمياء -كلية إلير

 جامعة تكريت / كلية إلتمريض مدرس دكتورإه شى سعد عبدإلعزيز 289

  جامعة إلكرخ للعلوم مدرس مساعد ماجستي   ضح محمود حامد  290

 كلية إإلشإء إلجامعه إستاذ دكتورإه إنتصارجميل إسماعيل 291

 جامعة إلكرخ للعلوم مدرس دكتورإه د. خالدة عل  ثجيل 292

 قسم علوم إلحاسوب / إلجامعه إلتكنولوجيه مدرس دكتورإه د.إخالص فالح نارص 293

 إإلدإبإلجامعة إلعرإقية كلية  إستاذ مساعد دكتورإه إسماعيل مخلف خضي   294

   إيمان عبد محمود  295
   دبلوم فنى

 جامعة إلموصل /إلمكتبة إلمركزية  دبلوم فنى

 جامعة كركوك/كلية إلقانون وإلعلوم إلسياسية إستاذ مساعد دكتورإه سلوى إحمد ميدإن 296

 جامعة إلكوفة كلية طب إألسنان  إستاذ مساعد دكتورإه  نجالء عبد إإلمي  عل  إلدهان  297

بيه للبنات إستاذ مساعد دكتورإه عبدهللا حويل فرحان  298  جامعة إلقادسيه/كلية إلير

 جامعة إلنهرين مدرس مساعد ماجستي   شإء عبد إلعزيز إبرإهيم 299

  عذإب  300
بية إلبدنية وعلوم إلرياضة مدرس دكتورإه  دمحم رإذى  جامعة إلقادسية / كلية إلير

بية للبنات تاذإس دكتورإه  إ.د م  عل  عزيز 301  جامعة إلقادسية /كلية إلير

 جامعة إلموصل / كلية علوم حاسوب وإلرياضيات مدرس مساعد ماجستي   زياد صفاء يونس 302
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 رئاسة إلجامعة إلمستنرصية / قسم شؤون إلديوإن مدرس مساعد ماجستي   حيدر دمحمحيدر 303

بية إإلساسيةجامعة بابل  إستاذ مساعد دكتورإه إسماء شاكر عاشور 304  /كلية إلير

 جامعة إلكفيل مدرس دكتورإه ؤيمان دمحم جير  305

306 Aqeel Mtasher Uglah   جامعة وإسط درس مساعدم ماجستي 

 جامعة كربالء كلية إلزرإعة  إستاذ مساعد دكتورإه  منال عبد إلوإحد صلبوخ  307

كةجامعة بغدإ مدرس دكتورإه  هناء صالح عبدعل  إلرماح    308  د/ كلية إلطب إلبيطري / وحدة إإلمرإض إلمشير

 إلجامعة إلعرإقية /كلية إآلدإب  مدرس مساعد ماجستي   إحمد إبرإهيم جمعة  309

بية بنات  مدرس دكتورإه غادة فائق دمحم  310  إلجامعة إلعرإقية  -كلية إلير

بية إلمديرية إلعامة لير  مدرس دكتورإه قر  خزعل موجر 311  بية بغدإد إلرصافة إلثالثةوزإرة إلير

312   
بية إلبدنية وعلوم إلرياضة مدرس مساعد ماجستي   صفاء كاظم رإذى  جامعة إلقادسية/ كلية إلير

ى  313  إلجامعه إلمستنرصيه/كلية إلعلوم/قسم علوم إلحياة مدرس ماجستي   أنسام صفاء حسي 

 جامعه إلقادسيه إستاذ مساعد دكتورإه عالء خلدون زيدإن 314

 إلجامعه إلمستنرصية مدرس دكتورإه بيدإء خليفة حمد 315

 كلية آشور إلجامعة مدرس مساعد ماجستي   غزوإن طالل مهدي  316

 كلية إلحلة إلجامعة موظف بكلوريوس عل  دمحم فالح حسن 317

بية للبنات  مدرس مساعد ماجستي   شى مطلك نارص  318  جامعة بغدإد / كلية إلير

بية للعلوم إلرصفة إبن إلهيثم  إستاذ دكتورإه هرمز توما إ.د.جمبد  319  جامعة بغدإد  كلية إلير

مج بكالوريوس تهجد عبد إلمجيد حسن إلجبوري 320  جامعة تكريت  م.مير

 جامعة بغدإد/ كلية إلفنون إلجميلة إستاذ مساعد دكتورإه د.ميسم هرمز توما 321

 جامعة كركوك/كلية طب إإلسنان مدرس دكتورإه  د.سيوك  سامح هدإيت أرسالن 322

بية للبنات  مدرس دكتورإه  د. غزوإن رمضان صالح  323  جامعة تكريت كلية إلير

 جامعة تكريت كلية إلطب مدرس ماجستي   ميادة كامل دمحم 324

ى  325  جامعة ذي قار /كلية إلعلوم  مدرس مساعد ماجستي   هبه شاكر حسي 

ى  326  إلجامعه إلمستنرصيه/كلية إلعلوم إستاذ مساعد ماجستي   نورإلهدى عل  عبد إلحسي 

بية إلبدنية وعلوم إلرياضة إستاذ دكتورإه إ.د رحيم روي    ح حبيب 327  جامعة إلقادسية /كلية إلير

328   
ى
 جامعة تكريت كلية إلزرإعة قسم إلبستنة وهندسة إلحدإئق إستاذ دكتورإه خالد عبدهللا سهر إلحمدإث

بية وإسط مدرس مساعد ماجستي   سممالك محمود جا 329  إلمديرية إلعامة لير

 إلجامعة إلعرإقية/كلية إإلدإب  إستاذ دكتورإه أد.مثنى فاضل ذيب  330

 جامعة إلكرخ للعلوم مدرس دكتورإه حنان عبد هللا عل   331

332 Mohammed Nasih ISMAEL   جامعة كركوك / كلية إإلدإب مدرس ماجستي 

 جامعة جانكري/كلية إإلدإرة وإإلقتصاد/تركيا باحث طالب ماجستي   لجميل دمحم جمي 333

ى  334  جامعة إلقادسية كلية إلقانون إستاذ مساعد ماجستي   شذى مظفر حسي 

بية للعلوم إلرصفة مدرس ماجستي   شذى حازم شاكر 335  جامعة تكريت / كلية إلير

ى  336 ياءإلج إستاذ مساعد ماجستي   رنا عدي عبد إلجليل حسي  ى  امعة إلمستنرصية / كلية إلعلوم / قسم إلفي 

337   
 
ى علوإن إلسامرإث بية/ قسم إلكيمياء  إستاذ مساعد دكتورإه لقاء حسي   جامعة سامرإء /كلية إلير

خليل 338  جامعة بغدإد/ كلية إلعلوم إإلسالمية مدرس دكتورإه حسن عبدإإلمي 

 عة إيلزجام إستاذ مساعد دكتورإه  عامر كامل عيدإن  339

ى عباس 340 بية للبنات إستاذ مساعد دكتورإه نبيل حسي   جامعة إلقادسية...كلية إلير

 جامعة تكريت إستاذ مساعد ماجستي   حميد حسن خلف 341

342   
 جامعة بغدإد/كلية إلعلوم للبنات  مدرس مساعد ماجستي   زينب فخري مرزة إلقزوينى

 جامعة بغدإد  اعدإستاذ مس ماجستي   ؤيناس صبح  عامر  343

 إلجامعة إلعرإقية / كلية إإلدإب إستاذ مساعد إلدكتورإه رقية إحمد دمحم 344

 كلية طب إألسنان جامعة بغدإد  مدرس مساعد ماجستي   فريال محمود عبد إلرضا  345

 قسم تربية إلدور  -مديرية تربية صالح إلدين  مدرس مساعد ماجستي   إوس إسعد حمدي  346
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 كلية إلعلوم إلتطبيقية إستاذ مساعد دكتورإه د مزإحم شاكرعهو  347

 كليه طب إإلسنان جامعه بغدإد إستاذ مساعد ماجستي   زينب عبد إلجبار عذإب  348

بية صالح إلدين  مدرس مساعد ماجستي   موإهب قدوري صالح  349 بية  / إلمديرية إلعامة لير  وزإرة إلير

 كليه إلطب جامعه تكريت درسم دكتورإه هند مطر إبرإهيم 350

ى  351  إلجامعة إلعرإقية _كلية إآلدإب  إستاذ مساعد دكتورإه محمود شالل حسي 

352   
ر
وث  جامعة إلكرخ للعلوم/كلية إلعلوم إستاذ مساعد دكتورإه جنان عدنة عبد إللطيف إلبي 

 إلهندسة إلزرإعية جامعة بغدإد/ كلية علوم إستاذ مساعد دكتورإه د.جمال عبد إلرحمن توفيق 353

بية /علوم حاسبات مدرس ماجستي   زينب خيون عبدإلرضا 354  إلجامعة إلمستنرصية /كلية إلير

ى حمزة 355  إلعلوم / مستنرصية إستاذ مساعد دكتورإه د.إشإء حسي 

ى موخ  356  إلجامعة إلمستنرصية /كلية إلعلوم /قسم علوم إلحياة إستاذ مساعد دكتورإه إمل حسير

ياء مدرس دكتورإه سحر عيد سعيد 357 ى  إلجامعة إلمستنرصية كلية إلعلوم في 

بية مدرس مساعد ماجستي   نغم خليل إبرإهيم 358  وزإرةإلير

 جامعة كربالء  إستاذ مساعد دكتورإة د.عباس عل  إلعامري 359

 تنرصية قسم إلرياضيات/كلية إلعلوم /إلجامعة إلمس مدرس دكتورإه م.د.سهي  سعدي علوإن  360

 إلجامعة إلعرإقية / كلية إإلدإب  مدرس مساعد ماجستي   خلود نعيم إمي   361

 رئاسة إلجامعة إلمستنرصية  مدرس مساعد ماجستي   حيدر توفيق قدوري  362

  محافظة إإلنبار  مدرس مساعد ماجستي   حاتم خليل إبرإهيم  363
ى
بية ق  إلمديرية إلعامة للير

 إلجامعة إلعرإقية كلية إآلدإب مدرس ماجستي   جبارعمر فالح عبد إل 364

ى كرم 365 بية للعلوم إلرصفة إبن إلهيثم إستاذ دكتورإه د.نرسين حسي   جامعة بغدإد كلية إلير

 جامعة بغدإد كلية إلعلوم إإلسالمية  إستاذ مساعد دكتورإه د. حازم عدنان إحمد 366

 كربالء / كلية إلطب  جامعة مدرس بورد  إيناس عبد إلكريم دإغر 367

بية للعلوم إلرصفة  إستاذ مساعد دكتورإه نغم هادي عبد إإلمي   368  إبن إلهيثم -كلية إلير

ى موخ  369 بية إلجامعة إلمستنرصية  إستاذ مساعد ماجستي   هدى حسي   كلية إلير

بية إبن إ مدرس مساعد ماجستي   سوزإن عبد إلرحيم حسن  370  لهيثم جامعة بغدإد كلية إلير

 جامعة وإسط مدرس ماجستي   تيسي  شمرإن عذيب 371

 إلجامعه إلعرإقيه مدرس دكتورإه يعرب محمود إبرإهيم 372

 إلجامعة إلمستنرصية مدرس مساعد ماجستي   ياش فارس غانم  373

 إلجامعة إلمستنرصية. رئاسة إلجامعة. قسم إلديوإن  مدرس دكتورإه  د.رإئد مجبل عبدهللا  374

375   
ى
 إلجامعة إلمستنرصية/كلية إلهندسة مدرس دكتور دكتورإه  مها عبد إلوإحد عزت إلسودإث

 مديرية تربية وإسط/ متوسطة إلبدور إلساطعة مدرس مساعد ماجستي   إحمدعبدإلكاظم كريمش  376

بية وإلتعليم  مدرس مساعد ماجستي   بثينة دمحم حمود  377  وزإرة إلير

 إلجامعة إلتقنية إلشمالية  إستاذ مساعد دكتورإه  نارص بالل عبدهللا   378

 كلية إإلمام إلكاظم ع  إستاذ مساعد دكتورإه  مسلم كاظم عيدإن  379

 إلجامعة إلعرإقية كلية إآلدإب  إستاذ دكتورإه د. ؤيمان كمال مصطفى  380

بية للعلوم إلرصف مدرس مساعد بكالوريوس إنعام جاسم سلمان 381  ة إبن إلهيثمكلية إلير

 جامعة ذي قار مدرس دكتورإه  د.دمحم عبد إلعباس حسن 382

 كلية إآلدإب   -إلجامعة إلعرإقية مدرس دكتورإه  د. هشام نهاد شهاب  383

ى سويلم 384  كلية إلعلوم  -جامعة وإسط مدرس دكتورإه  ستار حسي 

 ة طب إألسنان كلي  --جامعة بغدإد  إستاذ مساعد ماجستي   سام  كاظم سلمان  385

  فرج 386
بية إلبدنية وعلوم إلرياضة مدرس دكتورإه عدنان رإذى  جامعة ميسان/إلير

 جامعة بغدإد/ كلية إلعلوم للبنات  مدرس دكتورإه أري    ج شوكت حميد  387

 إلجامعة إلمستنرصية / رئاسة إلجامعة إلمستنرصية  مدرس دكتورإه م.د. دعاء طالب هاشم 388

ياء إلجامعة إلمستنرصية مدرس دكتورإه كاظم   إحالم مجيد  389 ى  كاية إلعلوم قسم إلفي 

بية للبنات   -جامعة إإلنبار  مدرس إلدكتورإه عماد حسن صالح إلقيد   390  كلية إلير
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 جامعة إلكرخ للعلوم مدرس مساعد ماجستي   زهرإء ياش عباس 391

ى  392    دبلوم عال   عمار عبد إلكريم عبد إلحسي 
ى
بية محافظة ميسان إل قانوث  مديرية إلعامة لير

  عبدعل   393
 إلجامعه إلمستنرصيه/ كليه إلعلوم مدرس ماجستي   إشإء دمحمصفى

 إلجامعة إلعرإقية  إستاذ مساعد دكتورإه إحمد خضي  عمي   394

 جامعة تكريت/كلية إلهندسة إستاذ مساعد دكتورإه دمحم إسماعيل عليوي 395

بية للعلوم إلرصفة أين إلهيثم إستاذ دكتورإه فإنعام إسماعيل يوس 396  جامعة بغدإد/ كلية إلير

 إلجامعة إلمستنرصية / كلية إلعلوم/ قسم علوم إلحياة مدرس ماجستي   بان طالب فضل 397

ف  مدرس مساعد ماجستي   دمحمعاجل عل  حمادي  398  مديرية تربية إلنجف إإلشر

 إلجامعه إلمستنرصيه كليه إلعلوم درسم دكتورإه  نضال عبد إإلمي  عل   399

 إلجامعه إلمستنرصيه /كليه إلعلوم مدرس دكتورإه سوزإن عبد إلرحمن إبرإهيم  400

 كلية إؤلمام إلكاظم قسم إلعلوم إلسياسية  مدرس دكتورإه همام عبد إلكاظم ربيح  401

 عل   402
ى بية إبن إلهيثم للعلوم إلرصفه  مدرس دكتورإه ؤيناس حسي   جامعة بغدإد/ كلية إلير

بية للبنات  إستاذ دكتورإه حسن سالم هندي  403  جامعة إإلنبار كلية إلير

 كلية إلمنارة للعلوم إلطبية إلجامعة  مساعد باحث  دبلوم عال   ريام دمحم جاسم  404

ى جوسسم  405  إإلوسط إلتقنية جامعة إلفرإت  مدرس ماجستي   مؤمل حسي 

ياء مدرس ماجستي   لمياء عل  لطيف 406 ى  إلجامعة إلمستنرصية/كلية إلعلوم /قسم إلفي 

 وزإرة إلتعليم إلعال  وإلبحث إلعلم   طالب ماجستي   بكالوريوس  غسان بكر حمود  407

 جامعة كربالء / ك  لية إلزرإع ة  مدرس مساعد ماجستي   صابرين دمحم لطيف  408

 كلية إللغات مدرس ماجستي   حمد إربوإ 409

 إلجامعه إلمستنرصيه /كليه إلعلوم إستاذ مساعد دكتورإه صبا طالب هاشم  410

 إلجامعة إلتقنية إلوسس / معهد إلتكنولوجيا بغدإد مدرس دكتورإه مصطفى رضا مزعل 411

 الميةجامعة ديال / كلية إلعلوم إإلس  إستاذ مساعد دكتورإه عوض جدوع إحمد 412

413 Mohammed Sabah Irhayyim    بية وإلتعليم  مدرس مساعد ماجستي  وزإرة إلير

 إلجامعة إلمستنرصية/كلية إلعلوم إستاذ مساعد دكتورإه بسام جبار جاسم  414

 إلجامعة إلعرإقية/ كلية إآلدإب  مدرس مساعد ماجستي   حسن عباس جمال  415

 إلكلية إلتقنية إلهندسية بغدإد-إلجامعة إلتقنية إلوسس مدرس دكتورإه إيمن رشيد دمحم 416

ى  417  قسم علوم إلحياة / إلعلوم / إلمستنرصية مدرس إلماجستي   بثينة دمحم طه  عبدإلحسي 

بية  مدرس مساعد بكالوريوس  رنا دمحم حمود  418  وزإرة إلير

 جامعه إلنهرين مدرس دكتورإه سهاد عبد إلعزيز إبرإهيم  419

ل   مدرس مساعد ماجستي   دعاء مثنى شعبان  420
ى بيه للبنات /قسم إإلقتصاد إلميى  جامعه تكريت /كليه إلير

  جامعة إلكوفة  إستاذ مساعد دكتورإه  سهاد كاظم عبد  421
ى
 كلية إلتخطيط إلعمرإث

و  422 بية للبنات  مدرس مساعد ماجستي   إنتصار مظهر خي   جامعة تكريت كلية إلير

 كلية إلطب / إلجامعة إلمستنرصية مدرس دكتورإه أسامة حسنأحمد   423

ى مجيد 424 بية إبن إلهيثم إستاذ مساعد دكتورإه إسماعيل ياسي   جامعة بغدإد كلية إلير

 كلية إلنور إلجامعة مدرس مساعد ماجستي   هبة رإفد كمال 425

بية مديرية إ مدرس مساعد ماجستي   لمياء مهدي جابر  426  لرصافة إلثانية/ مدرسة حيفا وزإرة إلير

 إلجامعة إلمستنرصية/كلية إلعلوم/قسم علوم إلحياة مدرس دكتورإه مها مخلف كاظم 427

 إلجامعة إلعرإقية  مدرس دكتورإه دمحم حسون نهاي  428

 كلية إلصيدلة -جامعة ميسان مدرس مساعد ماجستي   ودإد عل  عبد سلمان 429

بية للعلوم إلرصفة إستاذ مساعد ي  ماجست مؤيد محمود خليل  430  جامعة تكريت كلية إلير

 إلجامعه إلمستنرصيه/كليه إلعلوم مدرس مساعد ماجستي   زيد ناجر  حسن 431

بية للعلوم إلرصفة إبن إلهيثم إستاذ مساعد دكتورإه لينا فؤإد جوإد 432  جامعة بغدإد كلية إلير

ى  433  وإسطجامعة  مدرس دكتورإه د. فرإس عدنان حسي 

 جامعة وإسط / كلية إلعلوم مدرس مساعد ماجستي   ستار عبيد مايوس 434
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بية للعلوم إلرصفه إبن إلهيثم  إستاذ مساعد دكتورإه نورهان خالد شفيق 435  جامعة بغدإد/كلية إلير

 جامعة إلنهرين مدرس دكتورإه سماح عبد إلعزيز إبرإهيم 436

 ة إإلنبار كلية إلعلوم قسم علوم إلحياةجامع مدرس دكتورإه رجاء فاضل حمدي 437

 إلجامعة إلمستنرصية مدرس مساعد ماجستي   سارة دمحم مطر 438

  يوسف  439
ر
 كلية إلقانون جامعة إلبرصة  إستاذ مساعد ماجستي   إعتدإل عبد إلباق

بية للعلوم إلرصفة إبن إلهيثم قسم إلكيميا  مدرس دكتورإه تغريد باقر علوإن 440  ء جامعة بغدإدكليه إلير

 جامعة إلقادسية إستاذ مساعد دكتورإه دمحم إحمد دمحم 441

 جامعة إلنهرين/ كلية إلعلوم مدرس دكتورإه سهاد عبد إلعزيز إبرإهيم 442

443 Baraa Ahmed Rajab   بية  مدرسة  بكالوريوس  وزإرة إلير

 ية إلعلوم جامعة بابل.كل إستاذ مساعد دكتورإه  وإلء صالح حسن إللبان  444

بية للبنات مدرس مساعد ماجستي   هدى عل  عطية 445  جامعة تكريت. كلية إلير

 جامعة وإسط /كلية إلعلوم  مدرس ماجستي   م.فاطمة كريم شندوخ  446

 إلجامعة إلعرإقية مدرس مساعد ماجستي   دمحم عبد إلجبارعمرإن 447

بية لل مدرس ماجستي   إيمان مطر عطيه  448  علوم إلرصفة /إبن إلهيثم كلية إلير

ى  م.  بكالوريوس شإب جاسم دمحم 449 بية للعلوم إلرصفة إبن إلهيثم رئيس كيمياويي   جامعة بغدإد كلية إلير

 جامعة بابل/كلية إلصيدلة  إستاذ دكتورإه  سماح إحمد كاظم إلجبوري  450

 رإقيه كلية إألدإب قسم إللغه إلعربيه إلجامعه إلع إستاذ مساعد دكتورإه  أمجد عويد إحمد عبدهللا  451

بية للعلوم إلرصفه إبن إلهيثم مدرس دكتورإه  رؤى مؤيد محمود 452  جامعة بغدإد/كلية إلير

ق دمحم عل  سلمان  453  إلمستنرصية /إلعلوم  إستاذ مساعد ماجستي   إستير

ى حسن رحمن  454  كلية إلهندسة..جامعةوإسط.  مدرس مساعد ماجستي   حني 

  عذإب  455
 جامعة إلقادسية كلية إؤلدإرة وإإلقتصاد  مدرس ماجيستي   خولة رإذى

بية مدرس مساعد ماجيستي   منى عباس مسي   456  جامعة إلقادسية/كلية إلير

 جامعة إوروك إإلهلية إستاذ مساعد دكتورإه إري    ج كريم مجيد إلسدخان 457

 إلعرإقية إلجامعة إستاذ مساعد دكتورإه دمحم عباس جاسم 458

ى حيدر حمود 459  جامعة كربالء  مدرس مساعد ماجستي   دمحمحسي 

 جامعة إلكوفة/كلية إلعلوم  إستاذ دكتورإه  عذرإء حرجان محسن  460

بيه للعلوم إلرصفه معيده جامعيه بكالوريوس نبأ شهاب إحمد 461  جامعه بغدإد/كليه إلير

 يت /كلية إلهندسةجامعة تكر  مدرس دكتورإه لمياء نجاح سنودي 462

 جامعة كربالء كلية إلطب إلبيطري إستاذ دكتورإه أ.د.إيمان طالب مريم 463

بية للبنات  -جامعة إلقادسية مدرس ماجستي   صباح حسن بديوي 464  كلية إلير

بية مدرس مساعد ماجستي   توحيد فاضل جابر  465  إلجامعة إلمستنرصية/ كلية إلير

بية للعلوم إلرصفه إبن إلهيثم إستاذ مساعد دكتورإه ل  نوإل دمحم جوإد دمحم ع 466  كلية إلير

 مستنرصيه إلعلوم إستاذ مساعد دكتورإه فارعه عل جيجان  467

 كلية إلمعارف إلجامعة  مدرس مساعد ماجستي   إسالم دمحم محمود  468

 كلية إلعلوم/ جامعة بغدإد إستاذ مساعد ماجستي   وسن عبد إإلمي  علوإن 469

 قسم إلكيمياء -كلية إلعلوم  -جامعةبغدإد  مدرس دكتورإه وفاء وليد نافع عبدهلل  470

إء_كلية إلتقانات إإلحيائية  مدرس مساعد ماجستي   رإئد رزإق عجيم   471  جامعة إلقاسم إلخرصى

472 Raghad naji Shihab    مدرس مساعد ماجستي Dijlah university  

بية للعلوم إلرصفة إبن إلهيثم  إستاذ دكتورإه لم ناجر  دمحم توفيق  473  جامعة بغدإد /كلية إلير

 صحة ذي قار معاون مختير  دبلوم  هدى جابر خلف 474

بية للعلوم إإلنسانية  إستاذ مساعد دكتورإه أشإء كاظم جاسم 475  جامعة وإسط/كلية إلير

بيه للبنات-يت جامعة تكر  مدرس مساعد ماجستي   شوة عبد إلقادر دمحم صالح 476  كلية إلير

 جامعة كربالء/كلية إلعلوم إلطبية إلتطبيقية  مدرس مساعد ماجستي   أزهار لطيف جير  477

 إلجامعة إلعرإقية/ كلية إآلدإب  مدرس دكتورإه أحمد عبد إلرزإق خليل  478
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 كلية إلمستقبل إلجامعة إستاذ مساعد دكتورإه مالك مصطفى دمحم 479

 جامعة ذي قار/ كلية علوم إلحاسوب وإلرياضيات مدرس دكتورإه د حميدإحسان مجي 480

بية-جامعة سامرإء مدرس مساعد ماجستي   سارة سعد دمحمجوإد 481  كلية إلير

بيه قسم إلرياضيات  مدرس مساعد ماجستي   صفا خضي  كريم  482  إلجامعه إلمستنرصيه كليه إلير

483   
 عة ميسان جام مدرس دكتورإه  حورإء حميد رإذى

 جامعة إلنهرين مهندسة  ماجستي   رفد عدنان جليل 484

بية للعلوم إلرصفة إبن إلهيثم إستاذ مساعد ماجستي   ضفاف فالح حسن 485  جامعة بغدإد/كلية إلير

ى  486 بية صالح إلدين  مدرس ماجستي   حاتم كريم حسي  بية إلمديرية إلعامة لير  وزإرة إلير

 كلية إلنسور إلجامعه مدرس مساعد جستي  ما بشارسام  بشار 487

  كركوك مدرس مساعد ماجستي   يوكسل عزإلدين سويد 488
 إلجامعة إلتقنية إلشمالية / إلمعهد إلتقنى

بية للبنات إستاذ مساعد دكتورإه إبتهال كاظم كريم 489  جامعة إلكوفة/كلية إلير

بية للعلوم إلرصفة إبن إلهيثم قسم إلكيمياء جامعة بغدإ إستاذ مساعد دكتورإه رياض محمود أحمد  490  د /كلية إلير

ى ماجد دمحم 491 بية إلبدنية وعلوم إلرياضة-جامعة إلقادسية مدرس ماجستي   عبدإلحسي   كلية إلير

ى  492  كلية إلعلوم / إلجامعة إلمستنرصية إستاذ مساعد دكتورإه نظيمة حمود حسي 

493  Dr.Ali Hameed Ali Alzubaidi  بية  مدرس إهدكتور ف -وزإرة إلير  مديرية تربية إلنجف إألشر

بية للبنات  مدرس دكتورإه ياس مجيد دهش  494  جامعة إلقادسية كلية إلير

 جامعة بغدإد/ كلية إلعلوم  إستاذ مساعد دكتورإه إقبال ناجر  توفيق  495

بية   -جامعة بغدإد إستاذ مساعد دكتورإه ميسون طارق توفيق  496  للعلوم إلرصفة/ ؤبن إلهيثم كلية إلير

497 dr eman ali hussain قسم رياضيات/ كلية إلعلوم/ إلجامعه إلمستنرصية إستاذ مساعد دكتورإه 

498   
ى
بية للبنات إستاذ مساعد دكتورإه رنا حميد عبد هللا إلبحرإث  حامعة بغدإد/ كلية إلير

ى  499  كلية إلعلوم / قسم إلرياضياتإلجامعة إلمستنرصية /   مدرس دكتورإه وفاء سيد حسني 

 إلجامعة إلتقنية إلوسس  مدرس دكتورإه مصطفى خليل إسماعيل  500

 إلجامعة إلعرإقية/كلية إآلدإب/قسم إللغة إلعربية إستاذ مساعد دكتورإه هندي عبيد مخلف 501

 حميد عل  إلزبيدي  502
ى بيه إلعرإقيه  مدرس مساعد ماجستي   إلحسي   وزإره إلير

 إلجامعة إلعرإقية  مدرس دكتورإه صطفى فالح صالح م 503

 كلية إلطب / إلجامعة إلمستنرصية مدرس ماجستي   ميساء حسام عمر 504

 إلجامعة إلمستنرصيه / كلية إلعلوم  إستاذ مساعد دكتورإه  لم قاسم عل   505

 ياةعلوم. مستنرصية. قسم علوم إلح إستاذ مساعد دكتورإه  تحرير هادي صالح  506

بيه للعلوم إلرصفه مدرس دكتورإه  نوإر جمال عبد إلرضا 507  إبن إلهيثم-جامعة بغدإد/كلية إلير

 جامعة إلفلوجة _كلية إلعلوم إلتطبيقية/قسم إلكيمياء إلتطبيقية  مدرس مساعد ماجستي   عثمان غازي نجيب  508

 م /قسم علوم إلحياةإلمستنرصيه/كليه إلعلو  إستاذ مساعد دكتورإة دينا يوسف دمحم 509

 كلية إإلدإرة وإإلقتصاد إلجامعة إلمستنرصية إستاذ مساعد دكتورإه سهيلة عبد إلزهرة مستور  510

 جامعة تكريت _ كلية إلعلوم إإلسالمية مدرس مساعد ماجستي   وليد خالد محمود 511

بية للعلوم إلرصفة إبن إلهيث مدرس دكتورإه إيناس جاسم وحيد 512  م كلية إلير

بية إألساسية  إستاذ مساعد دكتورإه فالح عبد إلحسن عويد  513  جامعة ديال كلية إلير

 كلية إإلمام إإلعظم إلجامعة مدرس مساعد ماجستي   رضوإن حميد دمحم 514

 إلجامعة إلعرإقية /كلية إآلدإب  مدرس مساعد ماجستي   أحمد خليفة عل   515

 جامعة وإسط مدرس دكتورإه  وفاء حسن جير  516

بية للعلوم إلرصفة إبن إلهيثم  /. جامعة بغدإد  إستاذ مساعد دكتورإه إحمد دمحم عباس 517  كلية إلير

ي  518  كلية إلصيدلة/إلجامعة إلمستنرصية مدرس مساعد ماجستي   هبة صباح صير

 وإن رئاسة إلجامعه إلمستنرصيه/ قسم شؤون إلدي مدرس مساعد ماجستي   جنان دمحم حمود  519

بية للبنات  مدرس مساعد ماجستي   نوإل محمود عبد  520  جامعة بغدإد / كلية إلير

ى . م بكلوريوس سمر عصام  عبد إلمجيد 521 بيه للعلوم إلرصفه إبن إلهيثم رئيس كيميائيي   كليه إلير

بية للعلوم إلرصفة/إبن إلهيثم/جامعة بغدإ مدرس ماجستي   زينب عل  هادي  522  د كلية إلير
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 إلجامعة إلمستنرصية/كلية إلعلوم/قسم إلرياضيات إستاذ مساعد دكتورإه ربيعة كاطع عبطان 523

بية إلرصافة إإلول مدرس دكتورإه عوف عبد إلرحمن إحمد 524 بية/مديرية إلير  وزإرة إلير

بية مدرس ماجستي   إبتسام دمحم نايف 525  جامعة إلقادسية /كلية إلير

بية للعلوم إلرصفة  إستاذ مساعد دكتورإه ن فياضأمينة عبدإلرحم 526  إبن إلهيثم-جامعة بغدإد /كلية إلير

 كلية إلعلوم /إلمستنرصية إستاذ مساعد دكتورإه ختام حبيب رسول 527

بية للعلوم إلرصفة إبن إلهيثم/قسم إلكيمياء إستاذ مساعد دكتورإه حسام سليم خلف 528  جامعة بغدإد/كلية إلير

ياء إستاذ مساعد ماجستي   إد كاظمفرح جو  529 ى  إلجامعه إلمستنرصية كلية إلعلوم قسم إلفي 

بية للعلوم إلرصفة /إبن إلهيثم إستاذ مساعد ماجستي   هدى إحمد حسن 530  جامعة بغدإد /كلية إلير

 كلية دجلة إلجامعة إإلهلية مدرس دكتورإه ياش محمود كاظم  531

ى رئي بكلوريوس هالة بدري عيد  532 بية للعلوم إلرصفه/ إبن إلهيثم س كيمياويي   كلية إلير

 مدينة إلعلم إلجامعة  مدرس دكتورإه  إنسام قاسم غضبان فرحان  533

 جامعة بغدإد/كلية إلهندسة  إستاذ مساعد دكتورإه منى هادي صالح  534

ة دمحم عوإد 535  ثنى جامعة إلم مدرس ماجستي   إمي 

بية للعلوم إإلنسانية  إستاذ مساعد دكتورإه  صباح وهب عبدهللا 536  جامعة وإسط كلية إلير

 إلجامعة إلعرإقية/ كلية إآلدإب إستاذ مساعد دكتورإه أحمد عل  نعمة إلزبيدي 537

 جامعة إلكرخ للعلوم/ كلية إلعلوم مدرس دكتورإه هبة شاكر أحمد 538

بية للعلوم إلرصفة إبن إلهيثم إستاذ مساعد دكتورإه هند شاكر أحمد 539  جامعة بغدإد -جامعة بغدإد/ كلية إلير

ى عبيد إلسعيدي 540  جامعة بغدإد/ إلمركز إلصح   مدرس دكتورإه حيدر حسي 

 كلية إلعلوم إلجامعه إلمستنرصيه إستاذ مساعد ماجستي   ميسم طارق صادق إلعبيدي 541

إس عبد إألمي  عبود 542  بغدإد -معهد إلتكنولوجيا  -إلجامعة إلتقنية إلوسس  إستاذ مساعد ماجستي   نير

 جامعة تكريت /كلية إلعلوم  إستاذ مساعد دكتورإه  هالة عبد إلخالق عوض  543

 إلجامعة إلعرإقية/ كلية إآلدإب  إستاذ مساعد ماجستي   خالد أحمد سليمان  544

جمةإلجا مدرس مساعد ماجستي   شمد دمحم عيد 545  معة إلعرإقية/كلية إإلدإب /قسم إلير

 وزإرة إلشباب وإلرياضة مدرس مساعد ماجستي   جاسم دمحم حمود 546

 كلية إلعلوم إؤلسالمية   -جامعة بغدإد  إستاذ مساعد دكتورإه ظاهر فياض جاسم  547

ب إستاذ مساعد دكتورإه د. عمار هادي دمحم رؤوف  548  ية قسم إلرياضيات إلجامعة إلمستنرصية كلية إلير

 جامعة إلكرخ للعلوم/كلية علوم إلطاقة وإلبيئة  إستاذ دكتورإه جمال حميد وهيب 549

ى  550  جامعة إلكوفة.كلية إلصيدلة  إستاذ دكتورإه رجاء عل  حسي 

ى كمر كرم  551  جامعة وإسط  مدرس ماجستي   حسي 

 نولوجية إلجامعة إلتك مدرس مساعد ماجستي   دإود سلمان دإود 552

ى  553  كلية إلطب إلجامعة إلمستنرصية  مدرس دكتورإه زينة عبدهللا حسي 

 جامعة مستنرصية كلية إلعلوم قسم رياضيات  مدرس مساعد ماجستي   شيماء دمحم دإود  554

 جامعة إلقادسية/ كلية إلصيدلة مدرس مساعد ماجستي   لينا سعدي إسماعيل 555

بية للعلوم إلرصفة إبن إلهيثم مدرس رإهدكتو  بيدإء كريم سلمان 556  جامعة بغدإد كلية إلير

 إلجامعه إلمستنرصية مدرس دكتورإه جعفر حمود عيدي  557

بية صالح إلدين  مدرس مساعد ماجستي   إحمد عل  كردي  558  إلمديرية إلعامة لير

بية /قسم تربية  مدرس مساعد ماجستي   م  عبد إلخالق عوض  559  تكريت وزإرة إلير

 كلية مدينة إلعلم إلجامعة مدرس ماجستي   غادة سالم دمحم 560

 إلجامعة إلمستنرصية/كلية إإلدإب مدرس دكتورإه ثامر مك  عل   561

 كلية إلعلوم مدرس ماجستي   ريم سام  عل   562

بية طوز خورماتو  مدرس مساعد ماجستي   محمود عل  أحمد  563  جامعة تكريت كلية إلير

 كلبة إلسالم مدرس دكتورإه إلحمزه ضياء حميد  564

بية للعلوم إؤلنسانية  إستاذ مساعد دكتورإه شاكر مسي  لفتة  565  جامعة وإسط /كلية إلير

 جامعة وإسط /  كلية إإلدإب إستاذ مساعد دكتورإه مازن جاسم دمحم 566
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بية / قسم إلرياضياتإلجامعة إلمستنرصية/ كلي إستاذ مساعد دكنورإة سالم دإود محسن 567  ة إلير

 جامعة ذي قار/ كلية إلعلوم مدرس دكتورإه هديل رشيد فرج 568

  إلجناثر   569
ى
 جامعة بابل إستاذ دكتورإه قيس حاتم هاث

 كليه إلطب إلمستنرصيه مدرس بورد نسائيه وسن نوري دمحم حسن  570

 بية وإسطإلمديرية إلعامة لير  مدرس مساعد ماجستي   مالك محمود جاسم 571

ياء -كلية إلعلوم-إلجامعة إلمستنرصية إستاذ مساعد دكتورإه ندى فرحان كاظم 572 ى  إلفي 

ى دمحم 573  مديرية تريية وإسط مدرس ماجستي   شيماء حسي 

 جامعة بغدإد مدرس دكتورإه بسمة جعفر إحمد  574

575 Amina Mohsen Abasd   م/جامعة إلنهرينقسم إلكيمياء/كلية إلعلو  إستاذ مساعد ماجستي 

 إلجامعة إلمستنرصية  إستاذ مساعد دكتورإه  سعد شاكر محمود  576

بيه للعلوم إلرصفه  إبن إلهيثم إستاذ دكتورإه  باسمه محسن شحان 577  جامعة بغدإد /كلية إلير

 إلجامعة إلمستنرصية -كلية إلطب  مدرس دكتورإه  زينب عبد إإلمي  جعفر  578

 جامعة إلقادسيه مدرس مساعد دكتورإه بدهللاإحالم نجم ع  579

 إلجامعة إلعرإقية كلية إآلدإب  إستاذ مساعد دكتورإه عصام محمود دمحم  580

 كلية إإلدإب -جامعة كركوك إستاذ مساعد دكتورإه سلوى جرجيس سلمان  581

ى  582 بية إإلساسية مدرس دكتورإه د. إشإء فاضل إمي   جامعة بابل/ كلية إلير

ة مدرس طالبه ماجستي   وفاء سلمان حسن 583  إلبي 

  إلموصل  مدرس مساعد ماجستي   سالم سعدهللا سلطان  584
 إلجامعة إلتقنية إلشمالية / إلمعهد إلتقنى

 إلجامعه إلمستنرصيه/كليه إلعلوم مدرس ماجستي   هدى طالل سليمان 585

 لجامعة إلتقنية إلشمالية إ مدرس مساعد بكلوريوس مفاز عماد عبد صالح إلسلطان  586

بية للبنات مدرس مساعد ماجستي   دينا سعدي دمحم صبح   587  جامعه تكريت/كلية إلير

 ديوإن إلوقف إلشيع   مدرس مساعد ماجستي   سيف إلدين سعد عبيس 588

 إلجامعةإلعرقية، كلية إآلدإب  إستاذ دكتورإه دمحممعيوف مطرود 589

بية للعلوم إلرصفة إبن إلهيثم إستاذ مساعد إهدكتور  ؤيمان عبدعل  عباس 590  جامعة بغدإد / كلية إلير

 جامعه إلكرخ للعلوم إستاذ مساعد دكتورإه فاديه وضاح إلعزإوي 591

 كلية إإلمام إإلعظم إلجامعة  إستاذ مساعد دكتورإه مصعب سلمان إحمد  592

 جامعة إلموصل  مدرس ماجستي   شعاع محمود عزيز  593

ى دمحم صادقحس 594  معهد تكنلوجيا بغدإد -إلجامعة إلتقنية إلوسس مدرس دكتورإه ي 

بية للعلوم إلرصفة/ قسم إلرياضيات  إستاذ مساعد دكتورإه روم كريم خرصى  595  جامعة بابل/ كلية إلير

 جامعه بغدإد إستاذ مساعد دكتورإه سناء عبد إلصاحب عبد إلكريم  596

 إلتقنية إلوسس مدرس هدكتورإ فاطمة صاحب عبد 597

  فضيل 598
بية للعلوم إإلنسانّية إستاذ دكتورإه حيدر تفر

ّية إليرّ
ّ
 جامعة وإسط / كل

  مزعل 599
ر
بيه/إلرياضيات إستاذ مساعد دكتورإه عوإطف رزوق  إلمستنرصيه/كليه إلير

ى  600 بية للبنات-جامعة بغدإد مدرس ماجستي   حنان عباس حسي  ي-كلية إلير ى  قسم إإلنكلي 

 كليه إلعلوم إلجامعه إلمستنرصيه إستاذ مساعد دكتورإه إري    ج عباس زبون 601

 كلية إؤلمام إلكاظم عليه إلسالم  إستاذ مساعد دكتورإه إحمد يحن  هادي  602

 كلية إلعلوم إلتطبيقية   -جامعة سامرإء  مدرس ماجستي   دمحم خطاب عمر   603

 جامعة تكريت  مدرس دكتورإه د.شمد جاسم دمحم إلخزرجر   604

 إلجامعة إلعرإقية  إستاذ مساعد دكتورإه معمر مني  مسيهر  605

 كلية إلصيدلة جامعة بغدإد إستاذ مساعد ماجستي   هالة طالل سليمان  606

 إلمستنرصيه كليه إلعلوم  قسم علوم إلحياه  إستاذ مساعد دكتورإه صبا رياض خضي  عباس  607

بية للعلوم إلرصفة إبن إلهيثم  مدرس مساعد ماجستي   هرة إزهار فاروق عبد إلز  608  جامعة بغدإد/كلية إلير

بية للعلوم إلرصفة  مدرس دكتورإه جنيد ؤدرسس مصطفى  609  جامعة إلموصل/كلية إلير

610 Adeeb mahphouz faraj    بية  مدرس مساعد ماجستي  وزإرة إلير
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ياءإلجا مدرس ماجستي   سحر عبد إلعزيز دمحم 611 ى  معه إلمستنرصيه كليه إلعلوم قسم إلفي 

612 Haider Tawfeeq Salih   مدرس ماجستي 
Al-Qādisiyyah university/ college of physical education and sport 

science  

ية مدرس مساعد ماجستي   إحمد كامل عوإد  613  رئاسة إلجامعة إلمستنرصية / قسم إلموإرد إلبرسر

 كلية إلعلوم قسم إلرياضيات إلجامعة إلمستنرصية  إستاذ مساعد دكتورإه م جاسم إنمار هاش 614

ي كاظم  615 بيه إلبدنية وعلوم إلرياضة  مدرس دكتورإه  سعاد خي   جامعة بابل كلية إلير

ى جحيل  616  جامعة إلكوفه كلية إلتمريض  مدرس بكلوريوس رونق حسي 

617   
ر
 جامعه بابل /مركز إبحاث إلحمض إلنووي  إستاذ مساعد ورإه دكت لبنى عبد إلعظيم مجيد إلبياث

 عل   618
ى  طالبه لدى جامعة تكريت  طالبه بكلوريوس  إإلء حسي 

بية صالح إلدين _ قسم تربية إلدور  مدرس دكتورإه رياض سعيد طه  619  إلمديرية إلعامة لير

بية إبن إلهيثم   بكالوريوس بكالوريوس  مها سام  مك   620  جامعة بغدإد كلية إلير

ق عزيز طنيش إلالم   621  جامعة إلقادسية إستاذ مساعد دكتورإه مرسر

بية إبن إلهيثم للعلوم إلرصفة  إستاذ مساعد ماجستي   زينب عباس حسن  622  جامعة بغدإد/كلية إلير

ى عليوي  623  جامعة تكريت مدرس مساعد ماجستي   جميلة حسي 

 جامعة بغدإد -كلية طب إإلسنان  مدرس ماجستي   فيان صباح عل   624

 جامعة إإموصل  مدرس ماجستي   رغيد إبرإهيم إسماعيل  625

بية للعلوم إلرصفة إبن إلهيثم  إستاذ مساعد دكتورإه  لينا فؤإد جوإد 626  جامعة بغدإد كلية إلير

بية للعلوم إإلنسانية قسمجامعة دي إستاذ مساعد دكتورإه  م  ثامر رجب عبود 627  ال كلية إلير

 جامعة بغدإد/ كلية إلنمريض مدرس مساعد ماجستي   فاطمة فاضل بنيان 628

ى  629  إلجامعة إلمستنرصية /كلية إلعلوم/علوم إلحياة مدرس مساعد ماجستي   مؤيد صالح حسي 

 جامعة تكريت  إستاذ مساعد طالبة ماجستي   نادرة هيالن يعقوب  630

ى فليح 631  مديرية تربية ذي قار  مدرس مساعد ماجستي   عل  حسي 

 جامعه إلنهرين مدرس مساعد ماجستي   سيف عبدإلجاسم محيسن 632

 جامعه بغدإد /كليه إلعلوم  مدرس دكتورإه عامر عباس رمضان  633

بية : قسم إلرياضيات إستاذ مساعد دكتورإه د. عدي حكمت محمود 634  كلية إلير

 كلية إلطب / إلجامعة إلمستنرصية مدرس إخصائية نسائية عل  حمدهديل  635

بية للعلوم إؤلنسانية إستاذ دكتورإه مجيد طارش عبد 636  جامعة وإسط/كلية إلير

 جامعة بغدإد /كلية إلتمريض  مدرس دكتورإه عقيل حبيب جاسم  637

638   
  رإذى

بي مدرس مساعد ماجستي   شفاء غنى  ة إإلساسيةجامعة إلكوفة كلية إلير

 كلية إلعلوم  مدرس دكتورإه زيد شاكر ناجر   639

 جامعة ذي قار كلية إلصيدلة  مدرس ماجستي   عل  طاهر عباس  640

 كلية إإلمام إإلعظم  مدرس ماجستي   رإفد كوإن دمحم  641

 إلجامعه إلتقنيه إلوسس مدرس دكتورإه سوزإن إحمد جاسم 642

 جامعة إلكوفة كلية طب إألسنان  إستاذ مساعد ه دكتورإ إعياد عمار صيهود  643

 تربية ذي قار مدرس مساعد ماجستي   دمحم عبدإلحسن شالل  644

 جامعة كرميان / كلية إلهندسة مدرس مساعد ماجستي   ناظم عبدإلوإحد حمه سور 645

 جامعة ذي قار كلية إلطب إستاذ مساعد ماجستي   سحر مزهر مطرسر  646

 مديريه تربيه ذي قار  مدرس مساعد ماجستي   ش حسن هادي يا 647

 جامعة ذي قار -كلية إلعلوم  مدرس دكتورإه هند عبدهللا صالح 648

بية/ مديرية تربية ذي قار  مدرس مساعد ماجستي   عالء عطوإن كاظم  649  وزإرة إلير

 جامعة إلكوفة / كلية إلعلوم  إستاذ مساعد دكتورإه  مهند حازم ناجر   650

ى  651 بية ذي قار  مدرس مساعد ماجستي   إياد كاظم حسي   إلمديرية إلعامة لير

فة _إبن إلهيثم  إستاذ مساعد دكتورإه ساهرة صادق عبد إلرزإق  652 بية للعلوم إلصي 
 جامعة بغدإد كلية إلير

 مديرية تربية ذي قار  مدرس مساعد ماجستي   عبد إلعباس عبد إلجليل كريم  653

 جامعة تكريت إستاذ مساعد دكتورإه برهان إلدين عبد إلرحمن إشإء 654
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 إلجامعة إلتقنية إلشمالية/إلكلية إلتقنية إلهندسية /إلموصل  مدرس مساعد ماجستي   وسيم خالد إبرإهيم  655

 إلجامعة إلمستنرصية/إلعلوم؛ /علوم حياة مدرس ماجستي   شيماء نغيمش مزعل 656

ى  657  مديرية تربية ذي قار.   معهد إلفنون  مدرس مساعد ماجستي    فليفل صالح إلدين عبد إلحسي 

ى  658 بية..مديرية تربية ذي قار  مدرس مساعد ماجستي   وسام عبد إلكريم حسي   وزإرة إلير

ى عبد إألمي  كاظم  659  إلجامعة إلمستنرصية كلية إلعلوم قسم علوم إلحياة  مدرس مساعد ماجستي   ياسمي 

بية للعلوم إلرصفة إبن إلهيثم  مدرس مساعد ماجستي   اء نهاد زك  م.م أسم 660  جامعة بغدإد/ كلية إلير

 كلية إآلدإب / إلجامعة إلعرإقية  إستاذ مساعد دكتورإه محمود فوزي عبد هللا 661

 إل يوجد مدرس مساعد ماجستي   مهدي حيدر مهدي  662

ياء  إستاذ مساعد دكتورإه أشإر عبدإلمنعم سعيد  663 ى  إلجامعة إلمستنرصية/ كلية إلعلوم/ قسم إلفي 

ى  664  كلية إلصيدلة/ جامعة ذي قار إستاذ مساعد دكتورإه عدي عبد إلرضا حسي 

 كلية إلمستقبل إلجامعة مدرس دكتورإه حورإء هادي جياد 665

 إلجامعة إلتقنية إلشمالية إليوجد دبلوم عال   سمارة سعد يونس 666

 وزإرة إلدفاع مدرس بكلوريوس الةمرترى وهيب فض 667

 إلجامعه إلتقنيه إلشماليه /إلكليه إلتقنيه إلزرإعيه  مدرس مساعد ماجستي   نور عبد إلمنعم قاسم إلنعيم   668

ي  669  إلجامعة إلتقنية إلشمالية  مدرس مساعد ماجستي   زهرإء عبدإلرحمن صير

 ولوجية /قسم إلعلوم إلتطبيقية إلجامعه إلتكن مدرس دكتورإه  سعاد سالم شاكر  670

بية إإلساسية-جامعة وإسط مدرس مساعد ماجستي   نوإل عباس عكال 671  كلية إلير

 مديرية تربية ذي قار مدرس مساعد ماجستي   مثنى فليح حسن 672

 مديريه تربيه ذي قار  مدرس مساعد ماجستي   لطيف عبد خلف  673

ى  674  عة إلموصلجام مدرس دكتورإه إحمد عل  حسي 

ى  675 بيه مدرس مساعد كاجستي   إحمد عل حسي   وزإره إلير

ى جرجيس يونس  676  كلية إإلدإب جامعة بغدإد  إستاذ مساعد دكتورإه ياسمي 

677   
ر
 جامعة إلكوفة كلية إلطب مدرس دكتورإه  إسماء حسن خضي  إلساعاث

بية مدرس دكتورإه  سهام حسن سلمان  678  للعلوم إلرصفة إبن إلهيثم  جامعة بغدإد كلية إلير

بية -إلجامعة إلمستنرصية  إستاذ مساعد ماجستي   يحن  مصطفى صفاء  679  شعبة إلنشاطات إلطالبية -كلية إلير

 جامعة ذي قار  إستاذ مساعد دكتورإه  نثيلة رشيد حميد  680

 ةجامعة ديال / كلية إلهندس مدرس مساعد ماجستي   رويدة عبدهللا إبرإهيم 681

ى إلكاظم   682  كلية طب إإلسنان /جامعة إلكوفة مدرس ماجستي   بيان جير حسي 

ى نعمة 683  جامعة إلكفيل مدرس مساعد ماجستي   بنت إلهدى حسي 

 جامعة وإسط  مدرس مساعد ماجستي   رسل طارق حسن  684

ى كاظم  685  ياء جامعة ذي قار كليه إلعلوم قسم إلكيم إستاذ مساعد دكتورإه سماح حسي 

بة  إستاذ مساعد دكتورإه دمحمجارهللا فرحان  686  جامعة تكريت كلية إلزرإعة قسم إلير

 جامعة ذي قار مدرس ماجستي   عبدإلعزيز صالح عبدإلعزيز 687

  إلدوري  688
ى
 جامعة تكريت  إستاذ مساعد دكتورإه خالد حمو حساث

ى دمحم  689  إلصيدلة/ جامعة إلكوفة كلية  إستاذ مساعد دكتورإه شيماء عبد إلحسي 

  جبار خريبط 690
ى
بيه ذي قار مدرس مساعد ماجستي   تهاث  مديرية إلعامه لير

بية للعلوم إلرصفة إبن إلهيثم  مدرس دكتورإه د. رويدة سمي  سعيد  691  جامعة بغدإد /كلية إلير

 جامعة ذي قار/ كلية إلطب إلبيطري  مدرس دكتور دكتورإه إورإس سعد خيون  692

 إلجامعة إلمستنرصية /كلية إلهندسة مدرس ماجستي   نادية مقبل حسن إلزبيدي 693

ى عباس 694  إلجامعه إلمستنرصيه مدرس ماجستي   لم ياسي 

بية للبنات إستاذ مساعد ماجستي   دمحم صباح عبدإلوإحد  695  جامعة تكريت/ كلية إلير

وق نعيم جاسم  696  كلية إآلدإب   -إد جامعة بغد إستاذ مساعد دكتورإه  شر

 جامعة وإسط  مدرس بكالوريوس  إبرإهيم جبار كاظم  697

  هادي إحمد 698
ى
ياء إستاذ دكتورإه  هاث ى  جامعة تكريت/كلية إلعلوم/قسم إلفي 
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 كلية إلعلوم إإلسالمية  إستاذ دكتورإه  وليد عبد إلجبار أحمد شهاب  699

بية للعلوم إؤلنسانية جا إستاذ مساعد دكتورإه  فاضل كاظم حنون  700  معة وإسط /كلية إلير

 جامعة ذي قار /كلية علوم إلحاسوب وإلرياضيات  م.باحث  بكالوريوس وجدإن عباس كاظم  701

ى مطرسر عكله 702 بيه مدرس  حسي    إلير
ى
  ذي قار إستاذ ق

ى
بية ق  إلمديرية إلعامة للير

 ية إلطب جامعة تكريت / كل إستاذ بكالوريوس نبيلة كامل يعقوب 703

704 Omar Hamdi Abdulrahman   كلية إلمعارف إلجامعة  مدرس دكتورإه 

 قسم  إلرياضيات--كلية  إلعلوم  --إلجامعة  إلمستنرصية   مدرس إلدكتورإه جوإد  كاظم  خلف 705

 جامعة ذي قار/كلية علوم إلحاسوب وإلرياضيات مدرس مساعد ماجستي   زهور مساعد إيدإم 706

بية ذي قار /قسم إلفهود  مدرس مساعد ماجستي   مساعد إيدإم  خلود  707  مديريه إلعامة إلير

 إلجامعة إلعرإقية كلية إآلدإب  إستاذ مساعد دكتورإه عمار عبد إلكريم عبد إلمجيد  708

بية ذي قار  مدرس مساعد ماجستي   إحمد دمحم كاظم  709  إلمديرية إلعامة لير

 جامعة كرميان / كلية إللغات وإلعلوم إإلنسانية مدرس  ماجستي   بان شهاب إحمد 710

711   
 
 جامعة إلمثنى  إستاذ مساعد دكتورإه حسن مكطوف جير إلطاث

بية للعلوم إؤلنسانية  إستاذ دكتورإه إشإء مهدي مزبان  712  جامعة وإسط كلية إلير

 وم إلحاسوب و إلرياضيات جامعه ذي قار /كليه عل باحثه بكلورسس دإليا عبد إلرحمن كاظم  713

 ج ذي قار إستاذ مساعد دكتورإه د سالم جاسم مجيد 714

بيه للعلوم إلرصفه  مدرس مساعد ماجستي   ذكرى حسن دإحس  715  جامعة ذي قار/كلية إلير

 جامعه ذي قار / كليه علوم إلحاسوب وإلرياضيات مدرس مساعد ماجستي   إحمد حميد كامل 716

ى علوإن حس 717 ى حسي   كلية إإلمام إإلعظم إلجامعه  مدرس مساعد ماجستي   ي 

 جامعة ذي قار / علوم إلحاسوب وإلرياضيات مدرس مساعد ماجستي   إبتسام عل  صكر 718

بية  مدرس دكتورإه شيماء بدر عبدهللا نرص 719  جامعة وإسط/كلية إلير

 ية طب إإلسنانجامعة إلكوفة/ كل إستاذ مساعد دكتورإه وسناء دمحم عبد إلرضا 720

 كلية إلمعارف إلجامعة  مدرس مساعد ماجستي   هدى قحطان طعمة  721

 مؤسسة خاصة مدرس مساعد ماجستي   ظفر هادي جياد 722

 جامعة تكريت إستاذ مساعد دكتورإه  أبرإهيم عل  كردي  723

ى  724  ضيات / قسم إلرياضياتجامعة ذي قار / كلية علوم إلحاسوب وإلريا م. باحث بكالوريوس صبا عل  حسي 

بية للعلوم إإلنسانية  مدرس دكتورإه هديل عل  كاظم 725  جامعة وإسط كلية إلير

ى  726  كلية إلهندسة  -إلجامعة إلمستنرصية مدرس ماجستي   زينة هادي مفير

ى  727 مج دبلوم  هدى إحمد حسي    كربالء معاون مير
 إلمعهد إلتقنى

ياء / كلية إلعلوم / جامعة بغدإد رس مساعدمد ماجستي   إورإس حميد إلركاثر   728 ى  قسم إلفي 

ياوي بكالوريوس  سارة دوي    ج مرإر 729 ى  صحة ذي قار في 

 جامعة إلقادسية / كلية إلقانون مدرس ماجستي   عباس نارص سعدون 730

 كلية إلمامون إلجامعة إستاذ مساعد دكتورإه ليث خليل خلف 731

 إلجامعة إلمستنرصية كليه إلعلوم قسم علوم إلحاسبات  إستاذ مساعد ةدكتورإ فرح قيس عبدهللا إحمد  732

 كلية إإلدإب إلجامعة إلمستنرصية إستاذ دكتورإة سمر رحيم نعيمة 733

 عل  جابر  734
ى بية  مدرس مساعد ماجستي   حسي   وزإرة إلير

 ة إلفنون إلتطبيقيةإلجامعة إلتقنية إلوسس .كلي إستاذ مساعد دكتورإه نادية خليل إسماعيل  735

بيه للعلوم إلرصفه )إبن إلهيثم(  رئيس كيمياوي .م بكلوريوس هنادي قاسم محمود 736  كليه إلير

ى عبيد شوإط  737  جامعة إلقادسية كليه إلقانون  مدرس ماجستي   حسي 

 جامعة إلقادسية / كلية إلقانون مدرس دكتورإه فرقد عبود عوإد 738

 إلجامعه إلتقنيه إلوسس مدرس مساعد ماجستي   لسحر خليل إسماعي 739

 جامعة إلقادسية إستاذ مساعد ماجستي   إلهام نعمة كاظم 740

741 abdulmunem salman madlool   جامعة بابل/ كلية طب إإلسنان مدرس ماجستي 

 جامعة إلقادسية كلية إلقانون  إستاذ ماجستي   فاضل جبي  لفته  742
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  دمحم خليل إبرإه 743
ى
 جامعة إلموصل مدرس مساعد ماجستي   يم إلحمدإث

 إلجامعه إلتقنيه إلوسس مدرس مساعد ماجستي   باسمه عبود مجيد 744

  مجيد 745
 كلية إلزرإعة   -جامعة إلكوفة  إستاذ مساعد دكتورإه إنمار عبد إلغنى

إن رمضان 746  دإئرة صحة ذي قار مدرس مساعد ماجستي   إحمد حي 

 كلية إلقانون   -جامعة إلقادسية  مدرس مساعد ماجستي   مزة نبال روسس ح 747

 جامعة سامرإء  مدرس ماجستي   إحمد عبد إلسالم إحمد  748

 إلكلية إلتقنية / كركوك -إلجامعة إلتقنية إلشمالية  إستاذ مساعد دكتورإه جودت حلم  عبدإلوإحد 749

 جامعة سامرإء مدرس مساعد ماجستي   دمحم رعد جدوع 750

ي كصي   751  جامعة ذي قار مدرس دكتورإه دمحم خي 

 جامعة إلقادسية / كلية إلقانون مدرس ماجستي   م. وليد حسن حميد 752

 إلجامعة إلمستنرصية  مدرس مساعد ماجستي   حكمت دإود سليمان  753

 جامعة بغدإد كلية إلعلوم قسم علوم إلحياة  إستاذ مساعد دكتورإه  لبنى مح  رسول  754

 تونس  -كلية إلحقوق وإلعلوم إلسياسية بسوسة   -جامعة سوسة   مدرس مساعد ماجستي   عل  يوسف دمحم  755

 جامعة إلقادسية كلية إلقانون  مدرس ماجستي   سؤدد طه جدوع  756

 جامعة بابل / كلية إلهندسة مدرس ماجستي   إحمد سماوي غثوإن 757

بية   -جامعة إلمثنى  مدرس دكتورإه جميل علوإن رشا  758  كلية إلير

 مديرية تربية ذي قار مدرس مساعد ماجستي   إإلء مثقال نصار 759

ى إلعرباوي 760 ى مع هللا حسي   كلية إلحلة إلجامعة  مدرس دكتورإه حسي 

761 ALI AEED MOHAMMED   كليه إلحله إلجامعه إإلهليه مدرس مساعد ماجستي 

 كلية إلعلوم / قسم إلكيمياء  -جامعة تكريت  إستاذ مساعد دكتورإه إء صابر شهاب عفر  762

 جامعة سامرإء طالب ماجستي  آثار  بكالوريوس رؤوف عبد إلرزإق نوري إلكليدإر  763

بية إألساسية حديثة  مدرس مساعد ماجستي   أنور أحمد صالح  764  جامعة إإلنبار /كلية إلير

765 Hussain Adnan essa   جامعة إلمثنى  مدرس مساعد ماجستي 

 جامعة بغدإد/كلية  إإلدإب إستاذ ماجستي   أنفال سعيد دإود 766

 كلية إلقانون  -جامعة إلقادسية  مدرس مساعد ماجستي   نشأت دمحم لفته 767

 كلية إلطب/ إلجامعة إلعرإقية مدرس مساعد ماجستي   مروه سمي  حنون 768

 جامعة صفاقس مدرس مساعد الب دكتورإهط حسام جبار شلتاغ 769

 جامعة إلقادسية كلية إلقانون إستاذ مساعد ماجستي   بيدإء عل  ول  إلجميل   770

بية للبنات مدرس ماجستي   سيناء إحمد جارهللا 771  إلجامعة إلعرإقية /كلية إلير

يف خلف 772 بية للبنات إستاذ مساعد ماجستي   نهاظ شر  جامعة تكريت كلية إلير

ى رياض عبد إلكاظم 773  جامعة إلقادسية _ كلية إلتمريض مدرس مساعد ماجستي   حسني 

 جامعة إلقادسية / كلية إإلدإرة وإإلقتصاد  إستاذ مساعد دكتورإه فرإس عدنان عباس  774

بية إألساسية/قسم إللغة إؤلن إستاذ مساعد ماجستي   أسيل هاتف جسام  775 ية إلجامعة إلمستنرصية /كلية إلير ى  جلي 

 جامعة بغدإد/ كلية إلتمريض إستاذ دكتورإه دمحم فاضل خليفة 776

 عل   777
ى  جامعة وإسط مدرس دكتورإه جابر حسي 

بية للعلوم إإلنسانية  إستاذ مساعد ماجستي   هديل هاتف جسام 778  جامعة ديال / كلية إلير

 بارجامعه إإلن مدرس مساعد ماجستي   عبد إلرحيم نوري حرثر   779

 جامعه إلقادسية / كليه إلتمريض  إستاذ مساعد ماجستي   إحسان خضي  عباس  780

بية  مدرس مساعد ماجستي   عادل شناوة جابر 781  مديرية تربية إلنجف/ وزإرة إلير

 ديوإن إلرقابة إلمالية إإلتحادي  موظف ماجستي   خليل عبدإلكريم محسن  782

 جامعة تكريت/ كلية إلعلوم  /  قسم إلكيمياء ستاذ مساعدإ دكتورإه عفرإء صابر شهاب 783

ى كاظم إلشمري 784  ديوإن إلرقابة إلمالية إإلتحادي  مدقق خارجر   ماجستي   رإسم حسي 

 وزإرة إلكهرباء إلعرإقية طالب دكتورإه ماجستي   رعد صالح جوإد 785

  إلقان مدرس مساعد ماجستي   وسام حميد خضي   786
ى
 ون إلخاص بجامعة سوسة إلتونسية طالب دكتورإه ق
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ى  787  وزإرة إلكهرباء إلعرإقية مدرس مساعد ماجستي   إشإء إسماعيل حسي 

 جامعة بغدإد /كلية طب إلكندي إستاذ مساعد دكتورإه أخالص جوإد عامر 788

 إلجامعة إلعرإقية/ كلية إآلدإب مدرس دكتورإه صباح نوري حمض 789

 جامعة صفاقس مدرس مساعد كتورإهمرحلة د  رإئد نارص غانم 790

 جامعة بابل كلية إلتمريض  إستاذ مساعد دكتورإه  هبه جاسم حمزه  791

   طالب ماجستي   ماجستي   دمحم سعدون سلمان إلعيساوي 792
 ديوإن إلوقف إلسنى

 مديرية تربية ذي قار مدرس مساعد ماجستي   تغريد خليل حام   793

ى غايب 794 ياء -كلية إلعلوم للبنات   -دإمعة بغدإد  درسم دكتورإه دوش حسي  ى  قسم إلفي 

بية إإلساسية  إستاذ مساعد دكتورإه  إياد تركان إبرإهيم  795  جامعة ديال / كلية إلير

796   
ى
 جامعه إلتقنيه إلوسس  مدرس مساعد ماجستي   حيدر جاسم هبيل إلحمدإث

ى عليوي حسن 797 إء/ كلية علوم إلبيئة جامعة إلق إستاذ مساعد دكتورإه حسي   اسم إلخرصى

 إلجامعة إلتقنية إلشمالية  مدرس مساعد ماجستي   أحمد فارس سالم إلصوإف  798

ى  799  جامعة كركوك مدرس مساعد ماجستي   سليمان إحمد حسي 

بية للعلوم إلرصفة  مدرس مساعد ماجستي   همام إحمد عبدإلرزإق  800  جامعة إإلنبار/ كلية إلير

ى طه د 801  كلية إلصيدلة  -جامعة كركوك  مدرس مساعد ماجستي   روسش هناوي حسي 

802   
يفى إء كليه علوم إلبيئة  مدرس دكتورإه حيدر مهدي حمزة إلرسر  جامعة إلقاسم إلخرصى

 عل  خضي   803
ى  وزإرة إلعدل  إليوجد ماجستي   حسي 

 لوم قسم إلرياضيات إلجامعة إلمستنرصية كلية إلع مدرس ماجستي   منال هاشم إبرإهيم  804

بية / تربية ذي قار مدرس مساعد ماجستي   مشعل حرب مخيلف عبيد 805  وزإرة إلير

بية للعلوم إلرصفة مدرس دكتورإه سمر أحمد دروسش  806  إبن إلهيثم -جامعة بغدإد/ كلية إلير

 أحمد عرينر   807
إء/كلية علوم إلبيئه مدرس مساعد ماجستي   مصطفى  /قسم إلصحه إلبيئيهجامعة إلقاسم إلخرصى

 جامعة تكريت كلية إلطب  إستاذ دكتورإه  دمحم أحمد عبدهللا  808

 جامعة إلموصل /كلية إلزرإعة وإلغابات  مدرس مساعد ماجستي   صالح أحمد عيد  809

810   
ى
  جمعه إلعاث

ر
 وزإرة إلكهرباء إستاذ مساعد ماجستي   دمحم عبد إلباق

بية /مديرية تربية إلكرخ إلثالثة  مدرس مساعد ماجستي   رسل حيدر عبد عل   811  وزإرة إلير

812 Haider Abdul Al-Karem Abdullah   كلية آشور إلجامعة مدرس مساعد ماجستي 

813 Mohanad Lateef Tofah   طالب دكتورإه ماجستي SDI 

ى كريم حمد إلساعدي  814  جامعة وإسط  إستاذ مساعد دكتورإه حسي 

بية مديرية تربية ذي مدرس مساعد ماجستي   يحازم صالح مهد 815  وزإرة إلير

 للجامعه إلمستنرصيه/كلية إلعلوم مدرس ماجستي   لقاء جميل أبرإهيم 816

 إلجامعة إلمستنرصية مدرس دكتورإه سيف إلدين إحمد حسن  817

ى جبار شكر 818 بية إستاذ دكتورإه حسي   طامعة كربالء/كلية إلير

ى  819 ه عمرإن حسي  إء /كليه علوم إلبيئة  إستاذ مساعد دكتورإه إمي   جامعه إلقاسم إلخرصى

 جامعة تونس/إلمعهد إلعال  للترصف مدرس مساعد ماجستي   إحمد حمدي شالل 820

بية للعلوم إإلنسانية  إستاذ مساعد دكتورإه دمحم مزعل خالز   821  جامعة وإسط ، كلية إلير

 جامعة إلقادسية /كلية إلقانون  مساعد إستاذ  دكتورإه إحمد حمد هللا إحمد  822

 جامعة إلكرخ للعلوم إستاذ مساعد دكتورإه سهيلة نجم عبد هللا 823

 جامعة بغدإد / كلية إلعلوم للبنات إستاذ مساعد دكتورإه منى منصور مصطفى  824

بية  مدرس مساعد ماجستي   مصطفى وليد عوإد  825  وزإرة إلير

إء/كلية علوم إلبيئة مدرس مساعد ماجستي   سما إحمد مصطفى  826  جامعة إلقاسم إلخرصى

بية إإلساسية مدرس مساعد ماجستي   زمن كريم طاهر 827  جامعة سومر/كلية إلير

إء / كلية علوم إلبيئة مدرس دكتورإه خالد جبار مطرسر  828  جامعة إلقاسم إلخرصى

ى  829  ب إألسنان جامعة إلكوفة كلية ط إستاذ مساعد دكتورإه تمارإ عالء حسي 

  / إلديوإنية  مدرس مساعد ماجستي   شيماء نهرو جبل  830
 جامعة إلفرإت إإلوسط إلتقنية / إلمعهد إلتقنى
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 إلجامعه إلتقنيه إلوسس /كليه إلتقنيات إلصحيه وإلطبيه مدرس دكتورإه د.سهاد حسن إعبيد 831

بية للبنات / قسم إللغة إلعربية جامعة بغدإد/كلية  إستاذ مساعد دكتورإه د.فرح غانم صالح  832  إلير

 جامعة بغدإد / كلية إإلدإب إستاذ مساعد دكتورإه إإلء حماد رجه 833

 جامعه إلموصل كليه طب إألسنان مدرس ماجستي   مروة مروإن شهاب 834

  بابل مدرس مساعد ماجستي   زينب نارص نبات 835
 جامعه إلفرإت إإلوسط إلتقنيه. إلمعهد إلتقنى

 جامعة ديال مدرس مساعد ماجستي   ؤيثار رياض عبدهللا  836

ى  837  جامعة إلكوفة/كلية إإلثار إستاذ مساعد دكتورإه منر عبد إلكريم حسي 

 جامعة إلموصل /كلية إإلدإرة و إإلقتصاد /قسم إإلدإرة إلصناعية  إستاذ مساعد دكتورإه عل  عبد إلستار عبد إلجبار  838

 كلية إلصيدلة إلجامعة إلمستنرصية مدرس مساعد ماجستي   زينة دإود سلمان  839

 جامعة بغدإد كلية إإلدإب إستاذ مساعد دكتورإه ؤنتظار جاسم جير  840

ى  841  جامعه وإسط /كليه إلعلوم  مدرس مساعد ماجستي   وسن عل  حسي 

 جامعة وإسط كلية إلطب  مدرس مساعد ماجستي   إنعام دمحم سليمان  842

 جامعة صفاقس كلية إلحقوق  مدرس مساعد ماجستي   ضيد عزت حمد مروإن ع 843

ى جميل 844  جامعة تكريت / كلية إلزرإعه مدرس مساعد ماجستي   عل  حسي 

إء  إل يوجد  ماجستي   إيمان سليمان عبيد  845  إلقاسم إلخرصى

 كلية إإلمام إلكاظم)ع( مهندس إقدم بكلوريوس ساره حمزه دإود 846

 جامعة إلقادسية /كلية إلقانون إستاذ مساعد دكتورإه سوإدي  زينب كريم 847

 جامعة بابل إستاذ مساعد دكتورإه  أ.م.د.حورإء عباس كرماش 848

  رحيم  849
ر
 كلية إإلمام إإلعظم إلجامعة  مدرس مساعد ماجستي   مصطفى عبد إلباق

 زرإعة جامعة وإسط كلية إل إستاذ مساعد دكتورإه  دمحم عل  مك  جاسم  850

 جامعة إلفرإت إإلوسط إلتقنية كلية إلتقنيات إلصحية وإلطبية كوفة  إستاذ مساعد دكتورإة  إحمد عباس حسن إلروكان  851

852   
 جامعة إلموصل مدرس دكتورإه  د.ريم دمحم طيب إلحفوزى

 جامعه ذي قار مدرس مساعد ماجستي   غفرإن عادل عطا 853

 كلية طب إإلسنان /جامعة إلكوفة مدرس ي  ماجست عبي  عبد إلرضا عباس 854

 جامعة وإسط  مدرس ماجستي   أمل حسن طاهر  855

 إلجامعة إلتقنية إلوسس  مدرس ماجستي   هالة عايد هادي  856

 إلجامعة إلمستنرصية/كلية إلعلوم/قسم علوم إلحياة مدرس ماجستي   ختام عل  عبيد 857

 كلية إللغات/جامعة بغدإد/قسم إللغة إلروسية اذ مساعدإست ماجستي   بلقيس سلمان جوإد 858

 مديرية تربية ذي قار مدرس مساعد ماجستي   دمحم عبود مهاوش 859

بية_ مديرية تربية ذي قار مدرس مساعد ماجستي   إزهار عبد رسسان إلوإئل   860  وزإرة إلير

ى  861 ى حسي  كيةجامعة إلموصل/كلية إإلدإ مدرس مساعد ماجستي   مالك إمي   ب/قسم إللغة إلير

  بابل  مدرس دكتورإه ؤشإء عبد عل  حسن  862
 جامعة إلفرإت إإلوسط إلتقنيه /إلمعهد إلتقنى

 وزإرة إلكهرباء  مدرب معتمد ماجستي   عل  عصام يحن  إلفارس 863

 إلجامعة إلتقنية إلجنوبية  مدرس مساعد ماجستي   مرترى دمحم صاحب  864

هللا 865 بية للعلوم إإلنسانية إستاذ مساعد دكتورإه حنان عباس خي   جامعة ذي قار كلية إلير

 كلية إلطب إلبيطري ...جامعة إلقادسية  مدرس ماجستي   غسان خضي  إسماعيل  866

ي 867   إلصويرة مدرس مساعد ماجستي   شيماء حمدإن شر
 إلجامعة إلتقنية إلرسس/إلمعهد إلتقنى

 جامعه إلقادسيه رسمد ماجستي   لم حافظ عبد  868

 جامعة تكريت / كلية إلعلوم  مدرس دكتورإه  فرإس فارس رجا  869

ى  870 ياء /كلية إلعلوم / إلجامعة إلمستنرصية إستاذ مساعد دكتورإه عماد حميد حسي  ى  قسم إلفي 

ى عبد إلرضا  871  كليه إلطب إلبيطري جامعه بغدإد  مدرس ماجستي   إسيل دمحم حسي 

 كلية إلعلوم  -جامعة ذي قار  مدرس مساعد ماجستي   صكر كمر عبدإلكريم 872

 جامعة إؤلمام جعفر إلصادق  مدرس دكتورإه  مصطفى قحطان عبد إلمنعم   873

ى  874   بابل  مدرس ماجستي   إنتصار مرزوك حسي 
 جامعة إلفرإت إإلوسط إلتقنيه  إلمعهد إلتقنى
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 تربية ذي قار مديرية مدرس مساعد ماجستي   مروة جبي  مجي   875

 إلجامعة إلمستنرصية / كلية إلهندسة مدرس دكتورإه د. أرشد ناظم دمحم عل   876

 طالب ماجستي   طالب ماجستي   بكالوريوس عمار نارص عبيد 877

 جامعة تكريت / كلية إإلدإب/ قسم إإلعالم مدرس مساعد ماجستي   خالد عل  صالح 878

 خارجر   عدمدرس مسا ماجستي   سارة رعد دمحم 879

بيه صالح إلدين  مدرس مساعد دكتورإه عل  عطاهللا دمحم إلدوري  880 بيه.  إلمديريه إلعامه إلير  وزإرة إلير

ى كاظم  881  كلية إإلمام إلكاظم  مدرس دكتورإه زينب حسي 

بية إإلنبار مدرس مساعد ماجستي   م.م إحمد رإفع بديوي 882  إلمديرية إلعامة لير

بية إلبدنية وعلوم إلرياضة  مدرس دكتورإه  مد عمار شهاب إح 883  جامعة إلموصل/كلية إلير

بية إلبدنية وعلوم إلرياضة  إستاذ دكتورإه إ.د قيس سعيد دإيم 884  جامعة إلقادسية كلية إلير

 جامعة إلموصل  مدرس دكتورإه إيناس عطوإن سليمان  885

 لعلومجامعة إلكرخ ل مدرس دكتورإه د. إنوإر حسن جعفر 886

 قسم علوم إلحاسوب -إلجامعة إلتكنولوجية مدرس ماجستي   عمار فخري مهدي  887

بية للعلوم إإلنسانية مدرس مساعد ماجستي   عبد إلرسول عبد إلرزإق 888  جامعة وإسط / كلية إلير

 دفرع إلعلوم إإلساسية / كلية طب إإلسنان/جامعة بغدإ إستاذ مساعد دكتورإه غادة إبرإهيم طه 889

ى  890  كلية إصول إلدين إلجامعة  مدرس دكتورإه ليل طه ياسي 

بية إألساسية  مدرس دكتورإه  عل  دهش حلو  891  إلجامعة إلمستنرصية /كلية إلير

ى  892 بية للعلوم إلرصفة / إبن إلهيثم كيمياوين إقدم. ر بكلوريوس وسن سعدي حسي   جامعة بغدإد / كلية إلير

 دإئرة إلبعثات و إلعالقات إلثقافية / وزإرة إلتعليم إلعال  و إلبحث إلعلم   مدرس ماجستي   ر م. عل  ناجر  شاك 893

 مديرية تربية ذي قار  مدرس مساعد ماجستي   قر  عبد إلرحيم كاصد  894

 جامعة إلسليمانيه إستاذ مساعد دكتورإه سهي  صفوت دمحم هاشم 895

بية للعلوم إلرصفه /إبن إلهيثم  عدإستاذ مسا دكتورإه زينب عزيز إحمد 896  كلية إلير

 كلية دجلة إلجامعة مدرس مساعد ماجستي   دمحم حمزة دإود 897

بيةللعلوم إلرصفة إستاذ مساعد ماجستي   عبدإلرحمن رشيد محمود  898  إبن إلهيثم  -جامعة بغدإد/كلية إلير

 ط متوسطه إلكوت للتعليم إإلساخ  مديريه تربيه وإس مدرس مساعد ماجستي   سناء كاظم عل  خان 899

 طالبة دكتورإه معهد إلهندسة إلورإثية وإلتقنيات إإلحيائية جامعة بغدإد  مدرس مساعد ماجستي   إثمار عدنان حكمان  900

 جامعة كركوك/كلية إلعلوم/قسم علوم إإلرض مدرس دكتورإه رضوإن خليل حيدر 901

  كربالء /قسم صحة إلمجتمع  دإستاذ مساع ماجستي   زهره مك  محمود  902
 جامعة إلفرإت إإلوسط إلتقنية/ إلمعهد إلتقنى

   مدرس مساعد ماجستي   ساره فوزي سهم 903
 بعقوبة -إلجامعة إلتقنية إلوسس/ إلمعهد إلتقنى

 كلية إلعلوم  -جامعة ذي قار  مدرس مساعد ماجستي   هدى صالح مهدي 904

 إلكلية إلتقنية ذي قار -معة إلتقنية إلجنوبيةإلجا مدرس دكتورإه حيدر دمحم حسن 905

 إلجامعة إلعرإقية / كلية إآلدإب  مدرس مساعد ماجستي   رإئد عبدإلرضا عل   906

بية للعلوم إلرصفة إبن إلهيثم مدرس دكتورإة م.د. مائدة حميد سليم 907  كلية إلير

 ندسةجامعة بابل / كلية إله مدرس دكتورإه  دمحم خالد إبرإهيم  908

 جامعة إلكوفة /طب إإلسنان مدرس َماجستي   زهرإء لطيف رزإق  909

 قسم إلكيمياء كلية إلعلوم جامعة  بغدإد  إستاذ مساعد دكتورإه  علياء خرصى عباس  910

 جامعة إإلنبار مدرس مساعد ماجستي   عبد إلرحمن سعيد عل   911

 ربالءجامعة ك مدرس مساعد ماجستي   دمحم عبد عل  جاسم  912

بية إلبدنية وعلوم إلرياضة    إستاذ مساعد إلدكتورإ سمي  رإجر  عبيس  913  جامعة إلقادسية / كليةإلير

 إلجامعة إلتقنية إلشمالية  مدرس مساعد ماجستي   أحمد خزعل سالم إلحجار  914

بيه للعلوم إلرصفه_إبن إلهيثم  مدرس مساعد ماجستي   وسن قاسم نعمه  915  كلية إلير

  إحمد  916
ى
 كلية إلتقانات إإلحيائية  -جامعة إلقادسية  مدرس مساعد ماجستي   فاضل كاظم حسوث

 جامعة ذي قار / كلية إلعلوم  مدرس دكتورإه  علياء ماجد منادي  917

ي 918  جامعة بابل/مركز إلبحوث وإلدرإسات إلبيئية مدرس ماجستي   عل  خالد إبرإهيم إلمطي 
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بية / قسم إلتاري    خ مدرس دكتورإه إزهار جبار شكر 919  إلجامعة إلمستنرصية / كلية إلير

 إلجامعة إلعرإقية إستاذ مساعد ماجستي   نصيف عبد إللطيف نصيف 920

بيه للعلوم إلرصفه/ إبن إلهيثم  إستاذ دكتورإه خالد فهد عل   921  جامعة بغدإد / كلية إلير

ف عبدهللا إلهندي  922  معة كركوك كلية طب إإلسنان جا مدرس ماجستي   أسيل شر

بية للبنات إستاذ دكتورإه إسعد عدنان عزيز 923  جامعة إلقادسية / كلية إلير

 إلجامعة إلتقنية إلشمالية مدرس مساعد ماجستي   سالم سعدهللا سلطان 924

 كليه إلصيدلة جامعة إلمستنرصيه  مدرس مساعد ماجستي   شى زهي  محمود  925

 جامعة إلموصل مدرس مساعد ماجستي   د إلكريمسلوإن طالل عب 926

بية للعلوم إلرصفة إبن إلهيثم  مدرس مساعد ماجستي   ودإد جاسم فندي  927  جامعة بغدإد / كلية إلير

  إلمسيب مدرس مساعد ماجستي   عبي  كاظم عليوي 928
 إلمعهد إلتقنى

 ة /كلية إلطبجامعة جابر بن حيان إلطبي مدرس دكتورإه أزهار أزهر دمحم 929

بية إإلساسية مدرس دكتورإه إبتسام جعفر جوإد إلخفاجر   930  جامعة بابل كلية إلير

 جامعة تكريت إستاذ مساعد دكتورإه هدى صالح رشيد 931

بية إإلساسية إستاذ مساعد ماجستي   آمنة كاظم مرإد 932  جامعة بابل / كلية إلير

 إلجامعة إلتكنولوجية /قسم إلعلوم إلتطبيقية اعدمدرس مس ماجستي   نوإر عبد إللطيف يوسف 933

بية إإلساسية/جامعة بابل مدرس مساعد ماجستي   أمي  إبرإهيم عبد إلزهره 934  كلية إلير

935   
 
بيه إإلساسيه  إستاذ ماجستي   وفاء عبد إلرزإق إلعنبك  جامعة بابل كلية إلير

إءجامعة إلقاس مدرس مساعد ماجستي   رسل جبار عباس 936  م إلخرصى

 جامعة بابل مدرس مساعد ماجستي   قاسم شاكر كاظم 937

بيه إإلساسيه إستاذ مساعد ماجستي   سناء سالم نجم 938  جامعة بابل. كلية إلير

بية إلبدنية وعلوم إلرياضة إستاذ دكتورإه ضياء جابر دمحم 939  جامعة بابل / كلية إلير

 طالب اعدمدرس مس ماجستي   كرإر طالب مسلم عل   940

بية للبنات  إستاذ دكتورإة ودإد مهدي محيمد إلجبوري  941  جامعة إلقادسية كلية إلير

ى  942   محمود حسي 
ى
 جامعة بابل إستاذ مساعد دكتورإه هاث

 إلجامعة إلتكنولوجية إستاذ مساعد دكتورإه د.شيماء حميد شاكر 943

بية/ مديري مدرس دكتورإه عباس فاضل خلف 944  ة تربية صالح إلدين وزإرة إلير

 كلية إلعلوم إلجامعة إلمستنرصية إستاذ مساعد دكتورإه حازم كاطع دوإي 945

بية إإلساسية مدرس دكتورإه إنتصار رحيم عبيد مطر 946  جامعة بابل كلية إلير

 جامعة بابل مدرس مساعد ماجستي   تفر دمحم جوإد  947

 كلية إإلدإب. جامعة كركوك إستاذ مساعد دكتورإه سوسن جبار عبدإرحمن 948

بية إإلساسية  إستاذ مساعد إلدكتورإه  صباح نوري هادي  949  جامعة ديال / كلية إلير

بيه إإلساسيه مدرس ماجستي   سهاد مجيد عبد إإلمي   950  جامعة بابل كلية إلير

بية / قس إستاذ مساعد دكتورإه هناء حسن كريم 951 ياءإلجامعة إلمستنرصية / كلية إلير ى  م إلفي 

ى عبد إلحمزة عباس 952  جامعة إلقادسية / كلية إإلدإرة وإإلقتصاد / قسم إدإرة إإلعمال إستاذ مساعد دكتورإه برسر

 جامعة بغدإد / كلية إإلدإرة وإإلقتصاد  مدرس مساعد ماجستي   شيماء مهدي كاظم  953

 بيه للعلوم إإلنسانية جامعة وإسط كليه إلير  إستاذ مساعد دكتورإه أحمد دمحم جودي  954

ى حميد 955 بية مدرس مساعد ماجستي   م  تحسي   جامعة ديال/كليةإلير

 خارجر   مدرس مساعد ماجستي   ندى وهاب كاظم  956

 جامعة إلكوفة كلية إلتمريض  مدرس ماجستي   دمحم حاكم شمرإن  957

958 Ekhlas  meteab Ahmed marir     ال/ كلية علوم إلهندسة إلزرإعية جامعة دي مدرس مساعد ماجستي 

 إلجامعة إلتقنية إلشمالية  إستاذ مساعد ماجستي   يمان قيس سعدهللا  959

 جامعة إلبرصة إستاذ مساعد ماجستي   إيمان قيس عبدإلجليل 960

 جامعه إلكوفه طالبه ماجستي   ماجستي   زينب كريم عبدهللا 961

 لجامعة إلعرإقية إ مدرس ماجستي   مديحة يعقوب يوسف  962
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 جامعة تكريت مدرس مساعد ماجستي   إسامة حيمد خليل 963

 إلجامعة إلتقنية إلشمالية إلكلية إلتقنية إإلدإرية إلموصل  مدرس دكتورإه  وليد إحمد سليمان  964

بية للبنات / قسم رياض إألطفال  مدرس دكتورإه وفاء حسن عيد 965  جامعة بغدإد / كلية إلير

ى ن  966 بية للعلوم إلرصفة إستاذ مساعد دكتورإه صي  عل  حسي   جامعة وإسط/كلية إلير

بية للعلوم إلرصفة مدرس مساعد ماجستي   رشا صبح  حميد 967  جامعة ديال /كلية إلير

ى عبد  968 بية للعلوم إإلنسانية  إستاذ مساعد دكتورإه  إحمد حسي   جامعة تكريت / كلية إلير

 جامعة إوروك/كلية إلتقنيات إلطبية وإلصحية مدرس مساعد جستي  ما إيه ناطق فاضل 969

ى  970  كلية إلقانون جامعة إوروك إإلهلية مدرس مساعد ماجستي   نارص فاضل حسي 

بية بغدإد إلرصافه إلثالثة  مدرس مساعد ماجستي   كرإر خزعل موجر  971 بية إلمديرية إلعامة لير  وزإرة إلير

 جامعة إإلنبار/كلية علوم إلحاسوب وتكنولوجيا إلمعلومات  مدرس جستي  ما شوخان محمود حمه 972

973   
ر
 جامعة إلكرخ للعلوم / كلية إلعلوم / قسم إإلحياء إلمجهرية  إستاذ مساعد دكتوره إحمد عبدإلرضا مناث

 تربية ذي قار  مدرس مساعد ماجستي   عل  فاخر مهدي  974

 جامعة سومر مدرس مساعد ماجستي   مشتاق إحمد كاظم إلديوإن 975

 جامعة بغدإد /كلية إلطب إستاذ مساعد ماجستي   هدى صاحب عبد إلمحمد  976

  نور 977
إء/ كلية هندسة إلموإرد إلمائية مدرس مساعد ماجستي   إمي  شمحى  جامعة إلقاسم إلخرصى

 جامعة بغدإد قسم شؤون إلديوإن مدرس دكتورإه م.د. هبة إحمد جوإد  978

بية للعلوم إلرصفة إبن إلهيثم  مدرس ماجيستي   ء عباس فاضل شيما  979  جامعة بغدإد كلية إلير

بية / مديرية تربية ديال مدرس مساعد ماجستي   عمر شعالن يوسف إلسعدي 980  وزإرة إلير

 إلجامعة إلمستنرصية  مدرس مساعد ماجستي   مروة صبار فالح  981

 جامعة بغدإد / كلية طب إلكندي  ساعدإستاذ م ماجستي   وفاء حازم صالح  982

 جامعة إلكفيل مدرس مساعد ماجستي   إية حامد حمد 983

إن مدحت دمحم زنكنه 984 ى  إلكلية إلتقنية كركوك مدرس ماجستي   لي 

 جامعة إلتقنية إلجنوبية  محارصى  بكلويوس حسن جادم عبدهللا  985

ف  مدرس مساعد ماجستي   أسامة جابر عبد إلسادة  986 بية إلنجف إإلشر بية _إلمديرية إلعامة لير  وزإرة إلير

بية إإلساسية  مدرس ماجستي   مرترى غافل جاسم  987  جامعة سومر/كلية إلير

 جامعة إلموصل / كلية هندسة إلنفط وإلتعدين إستاذ مساعد دكتورإه نبهان عبدإلكريم حمدون 988

ى  989 ى إلجام إستاذ مساعد دكتورإه نادية مجيدد حسي  ى إلتقنيي   عة إلتقنية إلوسس/ معهد أعدإد إلمدربي 

 جامعة إلموصل كلية طب إإلسنان ت مدرس ماجستي   صبا مؤيد سليمان إلحليم  990

  عبدإلوإحد  991
ر
 جامعة إلبرصة  مدرس مساعد ماجستي   عل  شوق

992   
ى
 ت جامعة إلموصل _كلية إلزرإعة وإلغايا إستاذ مساعد دكتورإه هدى حازم وإق

 إلجامعة إلتقنية إلوسس  مدرس مساعد ماجستي   رغد حميد إحمد   993

 جامعة بغدإد / كلية إإلدإرة وإإلقتصاد  إستاذ مساعد إلماجستي   رإفد صباح عبد إلرضا  994

بية / مديرية تربية إألنبار  مدرس مساعد ماجستي    دمحم كامل بنية  995  وزإرة إلير

 جامعة ديال كلية إلهندسة إستاذ مساعد جستي  ما عباس سلمان حميد 996

 كلية إلزهرإوي إلجامعة مدرس مساعد ماجستي   آيات عبد إلساده يوسف 997

 جامعة سومر  مدرس مساعد ماجستي   مرترى فاضل إلفياض  998

  طنر  متدرب  بكالوريوس  إشإء حسن هادي  999
 ية وإلطبية بغدإد إلجامعة إلتقنية إلوسس /كلية إلتقنيات إلصح تقنى

 جامعة تكريت/كلية طب إإلسنان  مدرس مساعد ماجستي   لم نرصت عرب  1000

 كلية إلزرإعة  -جامعة إإلنبار مدرس ماجستي   م. إحمد شهاب عبدهللا 1001

يف عبد إلحمزه 1002 بيه إإلساسيه إستاذ مساعد دكتورإه غادة شر  جامعة بابل كليه إلير

 كلية إلمستقبل إلجامعة مدرس مساعد ماجستي   ابر إلمعموريدمحم عبدإلرسول ج 1003

 جامعة ذي قار كلية إلتمريض  مدرس ماجستي   إإلء سمي  نعمه   1004

ى عبد إلكاظم حمود إلخفاجر   1005  Thi-qar University مدرس PhD Microbiology ميى

 إلدإبإلجامعة إلعرإقية / كلية إ مدرس دكتورإه عل  عبد إلوهاب مجيد 1006
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بية للعلوم إإلنسانية مدرس دكتورإه شيماء بدر عبدهللا نرص إلرسإي 1007  جامعة وإسط كلية إلير

 كلية إلطب جامعة كربالء إستاذ مساعد بورد  إإلء سعد حنفوش 1008

ى  1009  جامعة إلفرإت إألوسط إلتقنية  مدرس ماجستي   فرح خالد حسي 

 جامعة بغدإد  مساعد مدرس ماجستي   مروه سلمان كاظم  1010

 تربيه ذي قار مدرس مساعد ماجستي   لفته عبد دإود 1011

 جامعه ذي قار / كليه إلتمريض مدرس ماجستي   ساره طالب كاظم  1012

بية إألساسية  مدرس ماجستي   سناء حسن عبد إألخوة  1013  جامعة بابل كلية إلير

 كلية طب إإلسنان جامعة بغدإد إستاذ مساعد ماجستي   إسيل حيدر دمحم جوإد 1014

 جامعة زإخو / كلية إلطب مدرس دكتورإه  لينا يوسف دمحم 1015

 جامعة إلقادسية مدرس دكتورإه هدف مهدي كاظم 1016

 إلجامعة إلعرإقية كلية إإلدإب  مدرس مساعد ماجستي   سوزإن عادل لطيف  1017

 كلية إلصيدلة  -يتجامعت تكر  مدرس مساعد ماجستي   دإلل صالح مهدي 1018

 مديرية تربية إإلنبار مدرس مساعد ماجستي   شيماء شهاب عبدهللا 1019

 جامعة إلموصل مدرس ماجستي   إنعام إحمد حمدون 1020

 جامعة بغدإد/كلية إلطب إلبيطري  إستاذ مساعد ماجستي   إسيل دمحم حمزة 1021

 سومر جامعة مدرس مساعد ماجستي   حيدر رحم دخيل إلفياض 1022

ى  1023  جامعة إلقادسية / كلية إآلدإب مدرس ماجستي   نصي  محسن عبد إلحسي 

 كلية إلفارإثر   مدرس دكتورإه نور كريم كاظم 1024

 جامعة بابل كلية إلعلوم إستاذ دكتورإ إزهار عمرإن لطيف 1025

 جامعة بابل/ كلية إلقانون  مدرس دكتورإه إيناس مك  عبد نصار 1026

 جامعة إلقادسيه  مدرس بكالوريوس  سلمان كاظم  دمحم 1027

ف مدرس دكتورإه  عالء عباس عبد إلزهرة 1028 بيه ..إلمديريه إلعامه لمحافضة إلنجف إألشر  وزإرة إلير

بية للعلوم إإلنسانية إستاذ مساعد إلدكتورإه قاسم عباس ضايف 1029  جامعة بابل/ كلية إلير

 جامعة إلموصل  رسمد دكتورإه هيفاء إحمد عبد  1030

 جامعة إلكوفة/كلية طب إإلسنان مدرس دكتورإه  عل  هادي فهد 1031

ى حسن  1032   بابل  مدرس مساعد ماجستي   بيمان حسي 
 جامعه إلفرإت إألوسط إلتقنيه /إلمعهد إلتقنى

 جامعة إلموصل/ كلية إلعلوم  إستاذ دكتورإه لؤي عبد عل   1033

بية محافظة إلقادسية مدرس رإةدكتو  دمحم كامل كريم  1034  إلمديرية إلعامة لير

بية للعلوم إلرصفة إبن إلهيثم مدرس ماجستي   ناهدة غازي علوإن 1035  جامعة بغدإد كلية إلير

ق عزإلدين محمود 1036 بية للعلوم إلرصفة  إبن إلهيثم إستاذ مساعد إلدكتورإه إستير  جامعة بغدإد/ كلية إلير

1037 Fatima Messhib laftah  جامعة وإسط كلية إؤلدإرة وإؤلقتصاد  مدرس دكتورإة 

 جامعة إلمثنى كلية إلتمريض مدرس دكتورإه عدي فارس وشيل 1038

 إلجامعة إلتقنية إلشمالية مدرس دكتورإه إحمد وليد قاسم 1039

 إلجامعة إلتكنولوجية/ قسم هندسة إلموإد مدرس ماجستي   هبة إنور عبدهللا 1040

 
 


