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الكلية - الجامعة األسم الثالثي اللقب العلمي ت
العلوم- المستنصرية احالم مجيد كاظممدرس دكتور1

المستنصريةاحمد عالء حسينمدرس2

قسم الرياضيات- كلية العلوم- الجامعة المستنصرية اركان جاسم محمداستاذ مساعد دكتور3

ابن الهيثم_كلية التربية للعلوم الصرفة /بغداداريج عبد الستار فرمانمدرس دكتور4

قسم الفيزياء/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية اسامة عبدالعزيز داخل استاذ مساعد دكتور5

العلوم_ الجامعة المستنصرية اسراء فاخر خلف مدرس دكتور6

ديالى/كلية بالد الرافدين الجامعةاسراء كاطع دوايمدرس دكتور7

(ابن الهيثم )التربية للعلوم الصرفة _بغداد اسراء كريم نصرهللااستاذ مساعد دكتور8

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة -بغداداسماء بشير عبدمدرس9

العلوم- المستنصريةاسماء محمد عبدهللا مدرس مساعد10

كلية العلوم- الجامعة المستنصرية االء سنان عباسمدرس11

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم / جامعة بغداد امل غانم محموداستاذ مساعد12

الجامعة المستنصرية كلية التربية قسم علوم حاسبات انتصار محسن سعدون مدرس مساعد13

بغداد-الكلية التقنية الهندسية -الجامعة التقنية الوسطىانتهاء كاطع دوايمدرس14

ابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة بغدادانوار ادريس سليمان استاذ دكتور15

جامعة بغداد كلية التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثمايمان حسين هادياستاذ مساعد دكتور16

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادايمان سامي احمداستاذ مساعد دكتور17

كلية العلوم/ الجامعة المستنصرية ايمان طارق محمد نجيباستاذ دكتور18

كلية هندسة المعلومات / جامعة النهرينإسراء كامل احمد مدرس دكتور19

قسم الفيزياء/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةأسماء ستار جياد محيسن الراجحيمدرس دكتور20

بغداد كليه التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثم أشواق أحمد حسين مدرس دكتور21

كلية العلوم/المستنصريةباسم خضير عباسمدرس22

المستنصريه بسام باسم جميل مدرس دكتور23

العلوم /المستنصريةبسام جبار جاسم استاذ مساعد دكتور24

علوم الفيزياء-المستنصريةبيداء خليفة حمدمدرس25

المستنصريةبيداء محسن احمداستاذ مساعد دكتور26

الجامعة المستنصرية كلية العلومحازم كاطع دواياستاذ مساعد27

ابن الهيثم -كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة بغداد حازمة موسى خليل استاذ مساعد دكتور28

العلوم-المستنصريةحنان عبد الولي عبد هللامدرس مساعد29

جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفةابن الهيثم حنان ياسين محسن مدرس دكتور30

قسم علوم الجو/ كلية العلوم/ الجامعه المستنصريهحنين حاكم عبدالرضامدرس دكتور31

كلية التقانات االحيائية / جامعة القاسم الخضراء حيدر تركي موسى الموسويمدرس دكتور32

العلوم/المستنصريةحيدر عبدهللا كاظم حسين مدرس33

العلوم/المستنصريةختام حبيب رسولاستاذ مساعد دكتور34

ابن الهيثم-كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة بغداد داليا حسن ظاهرعليمدرس دكتور35

كلية العلوم /  الجامعة المستنصريةرافد عباس علي مدرس دكتور36

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةربيعة كاطع عبطاناستاذ مساعد دكتور37

كليه المستقبل الجامعهرسل عبد االمير غازيمدرس38

الجامعه المستنصريه كليه العلوم قسم علوم الحياة رشا محمد ساجت العكيلي مدرس39

كلية العلوم- المستنصرية رعد سعدون صبرياستاذ دكتور40

جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفه ابن الهيثمرغد حامد ناصراليوجد41

قسم الفيزياء /كلية العلوم /الجامعة المستنصرية رنا أسماعيل خليل محي الدين مدرس42
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العلوم - المستنصرية رنا عدي عبد الجليل استاذ مساعد43

بغداد كلية التربية ابن الهيثم رنا عالء العامريمدرس44

العلوم- المستنصرية رنا فاضل عباسمدرس مساعد45

التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم.بغدادرهف وائل محموداستاذ مساعد46

كلية العلوم-المستنصريةزهراء صالح مهديمدرس47

الجامعه المستنصريهزهراء عارف حسينمدرس مساعد48

المستنصريه كلية العلوم قسم الفيزياءزينب حمزة باقيمدرس49

كليةالعلوم /الجامعة المستنصرية زينب شاكر ناصرمدرس50

قسم الرياضيات / كلية العلوم/ الجامعة المستنصرية  زينب شهاب حامد مدرس دكتور51

كلية القانون/ جامعة القادسيةزينب صبري محمدمدرس مساعد52

كليه التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثم-بغداد زينب عباس عبد الجبارمدرس مساعد53

الجامعة المستنصرية كلية العلومزينب مجيد عبودمدرس مساعد54

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم-جامعة بغدادزينب محمد نايفمدرس مساعد55

جامعه بغداد كليه التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثم زينه نبيل نصيف مدرس دكتور56

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم / جامعة بغداد سحر سعدي غريب استاذ مساعد دكتور57

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية سعد خالد راهياستاذ مساعد58

العلوم- المستنصرية سعد نافع ابراهيممدرس59

قسم الفيزياء/ كليه العلوم / الجامعه المستنصريه سناء رسول سالماستاذ مساعد60

كلية العلوم للبوات /جامعة بغداد شذى ذنون احمد مدرس دكتور61

كلية العلوم الجامعة المستنصريةشذى سامي سجاداستاذ مساعد دكتور62

جامعه النهرينشيماء محسن احمد مدرس63

القادسيةعادل لطيف محمودمدرس مساعد64

كلية التربية صرفة/ جامعة البصرة عبدهللا جاسم ياسينمدرس مساعد65

كلية العلوم السياسية/ جامعة بغداد عزام حامد عطيةاليوجد66

التربية/ المستنصريةعلي نعمة محمدمدرس دكتور67

العلوم- المستنصرية عماد بكر عبدالكريماستاذ مساعد دكتور68

كلية العلوم - الجامعة المستنصرية عماد حمبد حسيناستاذ مساعد دكتور69

كلية العلوم / الجامعة المستنصرية غسان مسلم حسن السعدي مدرس دكتور70

المستنصرية كلية العلومفرح جواد كاظماستاذ مساعد71

الجامعة المستنصرية كلية طب األسنان فرح محمود شتيب مدرس مساعد72

المستنصرية العلومقبس عبد الزهرة جبارمدرس73

كلية العلوم/ الجامعة المستنصرية لقاء عبد الكريم حسينمدرس74

بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثملمى عبد الهادي زويناستاذ دكتور75

العلوم- المستنصريه لمى ياسين عباسمدرس76

كلية العلوم/المستنصرية لمياء علي لطيف مدرس77

قسم الفيزياء/كلية العلوم /المستنصريةلؤي حامد سليمانمدرس مساعد78

كلية التربية- العراقية مازن مخلص عبدالرزاقمدرس مساعد79

كلية الزهراوي الجامعة محمد جواد كاظم مدرس دكتور80

العلوم-المستنصريةمحمد زبون ثاني استاذ مساعد دكتور81

المستنصريةمحمد يوسف كاملاستاذ مساعد دكتور82

المستنصرية مروة عبد المحسن حسن مدرس83

جامعة الكوفة كلية العلوم منال فرحان محسن الخاقاني مدرس دكتور84

كلية العلوم- المستنصرية مهند حاتم هاشم استاذ مساعد دكتور85

المستنصرية كلية العلوم قسم علوم الحاسوبمهند علي متعبمدرس86

قسم علوم الحياة/كلية العلوم /جامعة بابلميساء عادل هادياستاذ دكتور87

ابن الهيثم . كلية التربيه للعلوم الصرفة . جامعة بغداد ميسلون لفته عبد القادر استاذ88

كلية العلوم-الجامعه المستنصريهميسم طارق صادق العبيدياستاذ مساعد89



ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة بغدادنبراس لفته عبد القادر استاذ مساعد90

كلية العلوم - الجامعة المستنصرية ندى ذنون احمد استاذ مساعد91

العلوم/ المستنصريةنرجس مزعل شاتياستاذ مساعد دكتور92

كلية العلوم..الجامعه المستنصريةنضال علي حسينمدرس93

كلية العلوم-المستنصريةنهاية حكمت زكياستاذ مساعد دكتور94

العلوم/ المستنصريةنوره شمعون اوراهااستاذ مساعد دكتور95

كلية الكوت الجامعهنوره ماجد كاظممدرس دكتور96

كلية العلوم االدارية والمالية / جامعة االمام جعفر الصادقهبة محسن عليوي مدرس مساعد97

كلية العلوم /الجامعة المستنصرية هدى جبر علي مدرس مساعد98

كلية العلوم- الجامعة المستنصرية هدى هيكل حسين مدرس دكتور99

كلية العلوم- المستنصريةهديل جليل عاصيمدرس100

كلية التربية األساسية / جامعة بابلهديل عزيز محمد رضا الحلو استاذ مساعد دكتور101

تربية--المستنصريةهناء حسن كريماستاذ مساعد دكتور102

التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثم-بغدادوجدان بشير عبداستاذ مساعد دكتور103

الجامعة المستنصريةوديان غالب نصيفمدرس مساعد104

كلية العلوم /المستنصريةوفاء مهدي صالحاستاذ مساعد دكتور105
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