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 .. تحية طيبة

في الجدول المرفق ربطا والذي يبدأ  المدرجة أسماؤهممشاركة الذوات د ؤين

 (يونس عبد الكريم محمد -635وينتهي بالتسلسل )  (ابتسام غضبان عودة 1-بالتسلسل )

داخل للدراسات العليا  والقبول )ضوابط التقديمالموسومة  االفتراضيةفي ورشة العمل 

في كلية  شعبة شؤون الدراسات العلياالتي اقامتها ( 2021-2020للعام الدراسي العراق 

والتي وبالتعاون مع قسم شؤون الدراسات العليا في رئاسة الجامعة المستنصرية   العلوم

نرجس مزعل ا.م.د.  ا.م.د.ميثاق طالب كاطع، ،بشار سامي يوشعا.م.من قبل ) ألقيت

 .18/4/2020( الفديوية يوم Free Conference Call( عبر منصة )شاتي

 ...مع التقدير

 :المرفقات

 جدول بأسماء المشاركين 

 

 أ.م.د. ميثاق طالب كاطع
معاون عميد كلية العلوم 

 للشؤون العلمية
 2020نيسان/  /21

 أ.د. محمد فرج شذر 
 عميد كلية العلوم/ وكالة

 2020نيسان/  /21 

 



مكان العمل االسم الثالثي اللقب العلمي ت
كلية العلوم الجامعة المستنصرية ابتسام غضبان عودة مدرس مساعد1
جامعة الكوفة كلية التربية للبنات قسم الكيمياء ابتهاج رحيم علي استاذ مساعد2
كلية المعارف الجامعةابتهال رياض ضبعمدرس3
جامعه بغداد كليه العلومابتهال عبد الهادي مجيدمدرس4
كلية الطوسي الجامعة ابتهال كريم مهدي مدرس مساعد5
كلية الزراعة /جامعة االنبار اثير هاشم عبد المجيد مدرس6
كليه العلوم احسان علي رحيممدرس7
ابن الهيثم/كليه التربيه للعلوم الصرفه احالم جاسم زايراستاذ مساعد8
الجامعة التكنولوجيةاحالم سادر محمداستاذ مساعد9
الجامعة المستنصرية كلية العلوم قسم الفيزياء احالم مجيد كاظم استاذ10
االدارة واالقتصاداحمد جاسم محمدمدرس11
قسم الكيمياء التطبيقية /كلية العلوم التطبيقية /جامعة سامراءاحمد جمال ابراهيم استاذ مساعد12
جامعة كربالءاحمد حسين احمدمدرس مساعد13
كلية العلوم/ الجامعة المستنصريةاحمد حنون عبودمدرس14
كلية طب االسنان/ جامعة بابل احمد شاكر حسينمدرس15
مركز دراسات الصحراء- جامعة االنبار احمد شهاب احمدمدرس16
الجامعة التكنولوجية قسم علوم الحاسوب احمد طارق صادق استاذ17
جامعة االنبار كلية التربية للبنات احمد عبد الستار شالل استاذ مساعد18
جامعة االنبار كلية التربية للبنات احمد عبد الستار شالل مدرس19
كلية العلوم  قسم الفيزياء الجامعة المستنصرية احمد عزيز احمد مدرس مساعد20
قسم هندسة البيئة. كلية الهندسة . الجامعة المستنصرية احمد عالء حسيناستاذ مساعد21
جامعة ديالى/ كلية الهندسةاحمد علد اهلل منصورمدرس22
جامعة القادسية- كلية الطب احمد غضبان ثعبانمدرس مساعد23
الجامعة التكنولوجيةاحمد فرحان كاظماستاذ مساعد24
جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم احمد محمد عباس مدرس مساعد25
جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة احمد محمد فرحان استاذ مساعد26
كليو الفنون الجميلة/جامعة بغداداخالص عبد سلمانمدرس مساعد27
كلية الفنون الجميلة / جامعة بغداد اخالص عبد سلمان مدرس مساعد28
الجامعة المستنصرية كلية التربية قسم علوم الحاسباتاخالص وطن غنداويمدرس29
كلية الفنون الجميلة / جامعة بغداد اراء عبد الكريم حسين مدرس30
قسم الرياضيات- كلية العلوم- الجامعة المستنصريةاركان جاسم محمد حسينمدرس مساعد31
كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثماريج خضر حسناستاذ مساعد32
فرع الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/ قسم العلوم التطبيقية/ الجامعة التكنولوجية اريج مصعب عبد الدائممدرس33
مديرية تربية االنبار استبرق محمد عبداهلل القيسي مدرس مساعد34
مستنصرية/ علوم اسراء حسين حمزةمدرس35
كلية العلوم /جامعة بغداد اسراء علي زيداناستاذ مساعد36
الجامعة المستنصريةاسراء فاخر خلفاستاذ مساعد37
قسم التربيه البدنيه وعلوم الرياضه/كليه التربيه االساسيه /الجامعه المستنصريه اسراء ياسين عبد الكريم مدرس38
الجامعة المستنصريةاسماء ضياء نصيفمدرس39
قسم الفيزياء / كلية التربية /الجامعة المستنصريةاسماء محمد رؤوف مدرس مساعد40

(9)قائمة حضور ورشة كلية العلوم رقم 
18/4/2020يوم السبت ( 2021-2020ضوابط التقديم للدراسات العليا للعام الدراسي )



الجامعة المستنصرية كلية العلوم اسماء هادي محمدمدرس مساعد41
الجامعة المستنصرية كلية الطباسماء وليد عبد القهارمدرس42
جامعة ميسان كلية التربية االساسية قسم الرياضياتاسوان صابر ماحدمدرس مساعد43
كلية االدارة واالقتصاد / الجامعة المستنصرية اسيل عبد الرزاق رشيد مدرس44
الجامعة التكنولوجيةاسيل عبد العزيز عبد الرضامدرس45
كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة ديالى اسيل عدنان حسين الخزرجيمدرس46
الجامعة المستنصرية كلية العلوم قسم الفيزياء اشراق احمد شاكر مدرس47
قسم علوم الحياة/كلية العلوم/ الجامعة المستنصريةاشرف سامي حسنمدرس48
كلية اإلدارة واالقتصاد / الجامعة العراقيةافتخار محمد مناحيمدرس مساعد49
كلية الكنوزاالء جاسم مدرس مساعد50
الجامعة العراقية كلية الطب لالسناناالء حسين مهدي مدرس51
كلية طب االسنان/ الجامعة المستنصريةاالء صفاءالدين عبدالمهديمدرس52
جامعة الفراهيديالباب فواز ابراهيممدرس مساعد53
كلية بغداد العلوم االقتصادية الجامعة الحسن هادي عبداهللمدرس54
كلية اليرموك الجامعة قسم الصيدلةالحسين صفاء حسينمدرس مساعد55
كلية الرشيد الجامعة الحكم حكمت عمر مدرس مساعد56
جامعة اوروكالزهراء جبار جاسماستاذ57
المستنصريه -كلية العلوم السياحيه الهام خضير عباس استاذ مساعد58
جامعة القادسية كلية القانونالهام فاهم نغيشاستاذ59
كلية دجلة الجامعةالهام محمد عليويمدرس60
كلية القانون - جامعة ذي قار الهام مطشر هادي مدرس61
الجامعة المستنصرية / العلوم ام الكرام قاسم عبيد استاذ مساعد62
جامعه بغدادامامه بهجت نامقمدرس مساعد63
قسم هندسة الميكاترونيكس.كلية الهندسة الخوارزمي.جامعة بغدادامنة عبد الهادي صالحمدرس مساعد64
بعقوبة / المعهد التقني امينة ابراهيم خلفمدرس65
كلية الطوسي الجامعةانتصار عبيد سلمانمدرس مساعد66
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة ديالى انتصار محمد محسنمدرس67
ابن الهيثم_كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادانتظار داود سليماناستاذ مساعد68
مدينة العلم الجامعة انسام قاسم غضبان مدرس69
كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/جامعة بغداد انعام اسماعيل يوسفمدرس مساعد70
كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثمانعام جاسم سلمانمدرس مساعد71
مستنصرية/صيدلةانعام سامح عارفاستاذ مساعد72
الجامعة المستنصرية كلية اآلداب قسم المعلومات والمكتبات انغام حسين يونس  استاذ مساعد73
قسم علوم الحياة_ كلية العلوم _ الجامعة المستنصرية انمار سعدي عبوداستاذ مساعد74
الجامعة المستنصرية كلية العلوم قسم الرياضيات انمار هاشم جاسم استاذ75
جامعة الكرخ للعلومانوار حسن جعفرمدرس76
جامعه بغداد كليه التربيه ابن الهيثم للعلوم الصرفهانوار فاروق مسلممدرس77
كلية االداب مستنصريةاياد ابراهيم فليحاستاذ78
جامعة بغداد كليه العلوم السياسيةاياد مالك عبد المجيدمدرس مساعد79
الجامعة المستنصرية/كلية العلوماياد ولي علياستاذ80
الجامعة المستنصريةايالف حسينمدرس81
قسم اللغه  االنكليزيه/ كليه التربيه ابن  رشد /جامعه بغداد ايمان جبر جناممدرس82
جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانيةايمان حسن جعدان استاذ مساعد83
كلية العلوم/ الجامعة المستنصرية ايمان طارق محمد نجيبمدرس84



جامعة كربالءايمان طالب كريماستاذ85
مركز التعليم المستمر /جامعة بغدادايمان عامر حميدمدرس86
علوم الحياة /علوم/مستنصريةايمان ناطق ناجياستاذ87
الجامعه المستنصرية ايمان ناطق ناجي استاذ88
جامعة بغداد /كلية الهندسة الخوارزمي / قسم هندسة التصنيع المؤتمتايمن أحمد صالح مدرس مساعد89
كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم ايناس جاسم وحيد مدرس90
كلية علوم الهندسة الزراعية/ جامعة بغدادايناس سالم مهدياستاذ مساعد91
.طووخورماتو- كلية التربية / جامعة تكريت.إبراهيم علي سلمانمدرس92
كلية العلوم/الجامعة المستنصريةإخالص نوري علياستاذ مساعد93
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات جامعة بغداد إشراق غالب عودة مدرس94
مركز التقنيات األحيائية والبيئية /جامعة الفلوجة إنتصار جاراهلل فاضل مدرس مساعد95
قسم الفيزياء / (ابن الهيثم,)كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة بغدادإياد أحمد صالحاستاذ مساعد96
كلية التربية البدنية و علوم الرياضة /جامعة ديالىإياد كامل شعالن مدرس مساعد97
كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/ جامعة بغداد إيمان عبدعلي عباساستاذ مساعد98
ابن الهيثم _كلية التربية للعلوم الصرفه /جامعة بغداد / وزارة التعليم العالي والبحث العلميإيناس حسين علي مدرس99
المديرية العامة لتربية بابلأحمد علي حياويمدرس مساعد100
وزارة التربية أديب محفوظ فرج مدرس101
قسم الفيزياء/كلية العلوم /الجامعة المستنصريةأسماء ستار جياد محيسن الراجحياستاذ102
قسم الفيزياء/كلية العلوم /الجامعة المستنصريةأسماء ستار جياد محيسن الراجحياستاذ مساعد103
وزارة التربيةأسيل محي الدين اسماعيل مدرس مساعد104
الجامعة المستنصريه /كلية الصيدلةأسيل هشام خماسمدرس مساعد105
جامعة الكتابأميره عبد الرحمن عليمدرس مساعد106
ابن الهيثم-كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة بغداد أمينة عبدالرحمن فياضاستاذ مساعد107
كلية الطب_ جامعة تكريت أنس احمد صالح استاذ مساعد108
الجامعه المستنصرية كلية العلوم قسم علوم الحياةأنسام صفاء حسين استاذ109
جامعة االنبارأيوب عبيد محمداستاذ مساعد110
كلية التربية للبنات /جامعة الكوفة آفاق جابر كاظم مدرس111
الجامعة المستنصرية كلية العلومباسم اخضير عباسمدرس112
كلية التربية للعلوم الصرفه  ابن الهيثم/ جامعة بغدادباسمه محسن س حان استاذ مساعد113
جامعة االنبارباقر عبد شراد مدرس114
قسم علوم الحياة\كلية العلوم\الجامعه المستنصريةبتول عبد االمير باقرمدرس115
مديرية تخطيط النجفبثينة طالل قحطان مدرس116
تربية ذي قاربثينة لعيبي حسنمدرس مساعد117
كلية الفنون الجميلة جامعة بغدادبراء صالح عبدالقادرمدرس118
تربية الموصلبراء غسان يونس السنجريمدرس119
الجامعة المستنصرية بسام جبار جاسم مدرس مساعد120
كلية التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثم بسمه جعفر احمد مدرس121
الجامعة المستنصرية /كلية التربية االساسية بسهي عمران محمودمدرس122
الجامعة المستنصرية/كلية التربية االساسية /قسم االرشاد النفسي بسهي عمران محمود حسينمدرس مساعد123
كلية الفنون الجميلةبشار باسل نوريمدرس مساعد124
كلية العلوم-جامعة ديالىبشار طالب حميداستاذ مساعد125
جامعة تكريتبشرى بالل عبداهللاستاذ مساعد126
قسم علوم الحاسبات- الجامعة المستنصرية كلية العلوم بشرى فاضل زبونمدرس127
جامعة الكفيلبنت الهدى حسين نعمةمدرس128



كليه طب األسنان جامعه أوروك بيداء احمد ياس مدرس129
كليه طب االسنانبيداء حسين عبد عوناستاذ مساعد130
الجامعة المستنصرية كلية الصيدلةبيداء حميد عبداهللاستاذ مساعد131
علوم الفيزياء/ادمستنصريةبيداء خليفة حمدمدرس132
جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثمبيداء كريم سلمانمدرس133
الجامعة المستنصرية كلية العلوم قسم علومالحياةبيداء مجبل مدرس مساعد134
الجامعة المستنصرية/ طب االسنان بيداء محمد زيداناستاذ مساعد135
كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم قسم الكيمياء جامعة بغدادتغريد باقر علوانمدرس136
كلية التربية ابن الهيثم .جامعة بغداد تغريد هاشم النوراستاذ مساعد137
كلية التربية / جامعة سامراء تيسير عبد القادر صالحاستاذ138
كلية الترببة للبنات/جامعة الكوفةثناء عبد االمير هاللاستاذ مساعد139
كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم جامعة بغداد جاسم محمد شامار مدرس140
ابن الهيثم- كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة بغدادجمان احمد ناصراستاذ مساعد141
قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة ديالى جمانة وليد صالحاستاذ مساعد142
كلية الطب جامعة بغداد جميلة غضبان عودة استاذ مساعد143
جامعة الموصلجنان حسين عبدالقادرمدرس مساعد144
الجامعه العراقيه كلية التربيه جنان سعدون عبد مدرس مساعد145
جامعة اإلمام الصادقجودت جاسم محمدمدرس146
كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة جيهان رزاق مسلم مدرس147
جامعه بغداد كليه التربيه ابن الهيثم للعلوم الصرفهجيهان فارس يوسف مدرس148
جامعة بغداد كلية العلوم االسالمية حازم عدنان احمد مدرس149
مديرية تربية القادسيةحبيب لطيف كاظم القصاباستاذ150
قسم الكيمياء /كلية التربية للعلوم الصرفه ابن الهيثم /جامعة بغداد حسام سلمان جاسم استاذ مساعد151
كلية التربية للبنات.جامعة الكوفةحسن ثامر غانماستاذ152
كلية التربية/ الجامعة المستنصرية حسن زغير حزيممدرس مساعد153
كلية الكنوز الجامعةحسن سعد محمد مدرس154
كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادحسن عبداالميرخليلاستاذ155
الجامعة المستنصريةحسن قاسم محمدمدرس مساعد156
كلية القانون/جامعة بابلحسين جمعه محمدمدرس مساعد157
كلية الكنوز الجامعةحسين سعد محمدمدرس158
كلية التمريض/جامعة ذي قارحسين عبد المحسن دبيساستاذ مساعد159
جامعة الكوفهحسين علي جمعةاستاذ مساعد160
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة ميسان حسين محسن سعدوناستاذ مساعد161
قسم اللغة االنكليزية/ كلية االداب / جامعة القادسيةحسين ناصر شوين الخزعليمدرس مساعد162
الجامعة المستنصرية / كلية طب األسنان حكمت عبدالرحيم شغاتي استاذ مساعد163
كلية التربية االساسية/جامعة الموصلحال ضياء يحيىاستاذ مساعد164
كلية التمريض / جامعة ميسان حميد ابولول جبجابمدرس مساعد165
كلية العلوم الجامعة المستنصريةحنان عوده نايفمدرس166
قسم علوم الجو/ كلية العلوم/ الجامعه المستنصريهحنين حاكم عبدالرضااستاذ مساعد167
كلية طب االسنان -جامعة بابل حوراء احمد شاكر استاذ مساعد168
كلية طب االسنان -جامعة بابلحوراء احمد شاكر مدرس169
كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىحوراء ستار عطيةاستاذ مساعد170
كلية المستقبل الجامعةحوراء هادي جيادمدرس171
قسم علوم الحياة/كلية العلوم/الجامعه المستنصريةحيد يوسف احمدمدرس172



قسم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية حيدر حميد رزاقمدرس173
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة ديالى حيدر سعود حسناستاذ مساعد174
المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قارحيدر شاكر محمداستاذ175
الجامعة المستنصرية/ قسم اللغة الفرنسية/ كلية االدابحيدر صادق كريممدرس176
كليه التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثمحيدر عباس جوادمدرس177
جامعة البصرة كلية التربية للعلوم الصرفةحيدر قاسم فاضلمدرس178
معاون علمي/ الجامعة المستنصرية / كلية القانون حيدر وهاب عبوداستاذ179
المديرية العامة لتربية القادسية حيدر وهاب عزوز القصير استاذ مساعد180
قسم علوم الحياة/كلية العلوم/الجامعه المستنصريةحيدر يوسف احمدمدرس181
ابن الهيثم / كلية التربيه للعلوم الصرفه/ جامعة بغدادخالد فهد علياستاذ182
قسم علومالحاسبات / كلية التربية/ الجامعة المستنصرية خالد كاظم جبار استاذ مساعد183
قسم علوم حياه/كليه التربيه للعلوم صرفه/جامعه ديالى خالد وليد عبدالكريم استاذ مساعد184
كلية االدارة واالقتصاد الجامعة العراقيةخالدية مصطفى عطااستاذ185
قسم الكيمياء /كلية العلوم/الجامعة المستنصريةختام جابر نبهان مدرس186
المستنصرية/كلية العلوم ختام حبيب رسولمدرس187
كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةخديجة جمعة مطرمدرس مساعد188
كلية العلوم / جامعة كربالءخلود محمد جاسممدرس مساعد189
جامعة الموصل كلية الطبداليا عبد القادر نوريمدرس مساعد190
قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية االساسية/جامعة ميساندجلة عبود شريف استاذ مساعد191
قسم ضمان الجوده واالداء الجامعي- جامعة البصرة دعاء شهيد حبيبمدرس مساعد192
جامعة الكوفة كلية التربية للبناتدالل عبد الحسين كاظماستاذ193
جامعة الموصل/كلية الطبدوسن علي عطيةمدرس194
جامعة صالح الدينديار صالح الدين علياستاذ مساعد195
جامعة بابل كلية التمريض ديار ياسر عبيد حمدانمدرس196
الجامعه المستنصريه كلية العلوم السياحيهدينا حامد جمالاستاذ197
قسم علوم الحاسوب/كلية العلوم /الجامعة المستنصرية ذكرى حيدر علي عباسمدرس مساعد198
رئاسة الجامعة المستنصرية/ قسم شؤون الدراسات العليا ذود ماجد خزعلمدرس مساعد199
كلية العلوم / الجامعة المستنصريةرافد عباس علي مدرس200
كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغدادرائد مصطفى شاكراستاذ مساعد201
كليه الطب جامعه تكريت رباب علي السامرائياستاذ202
جامعه ديالى كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضة رجاء عبد الكريم حميد استاذ مساعد203
كليه التربيه ابن الهيثم / جامعه بغداد رحاب كاظم رحيماستاذ مساعد204
جامعة بابلرسل حيدر جاسممدرس مساعد205
الجامعة التقنية الوسطى معهد الفنون التطبيقيةرسل خليل ابراهيممدرس206
جامعة الفراهيديرسل رياض عباسمدرس مساعد207
كلية الزهراوي الجامعةرسل علي عناداستاذ مساعد208
جامعةالكوفةرشا حسن جاسم استاذ209
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة- جامعة ديالى رشا طالب ذياب مدرس مساعد210
جامعة القادسيةرشا عباس اسيودمدرس مساعد211
جامعة سامراءرشا عبد العظيم ياسينمدرس212
كلية التربية/جامعة سامراءرشا عبدالعظيم ياسينمدرس213
كلية االثار - جامعة الموصل رشا قيس محي الدينمدرس مساعد214
المركز الوطني لعالج وبحوث السكريرشا كريم هاشم مدرس مساعد215
كلية الطب جامعة تكريترشيد علي راشدمدرس مساعد216



ديوان وزارة التربيةرضا طعمه عبيد العجيليمدرس217
كلية التربية للبنات/ جامعة الكوفةرضية عبد الباقي خضر الدجيليمدرس218
كلية العلوم- الجامعة المستنصرية رعد سعدون صبريمدرس219
الجامعة المستنصرية/ كلية التربية االساسيةرغد اكرم عزيزاستاذ مساعد220
الجامعة المستنصرية رغد هاشم جاسم استاذ مساعد221
كلية الهندسة/ جامعة ديالى رغدة احمد مالحمدرس مساعد222
كلية االسراء الجامعة رقية اياد عباساستاذ223
 (ع)كلية االمام الكاظم رقية ياسر عبد االميرمدرس مساعد224
وزاره التربيهرقيه احمد صالحمدرس مساعد225
قسم الفيزياء/كلية العلوم /الجامعة المستنصرية رنا أسماعيل خليل محي الدينمدرس226
مستنصريه/كلية الهندسةرنا رياض خضيرمدرس227
قسم علو الحياة_ كلية العلوم _ جامعة بغدادرنا سعدي عبوداستاذ228
قسم الفيزياء/ كلية العلوم / الجامعة المستنصرية رنا عدي عبد الجليل مدرس مساعد229
قسم علوم الحياة/ كلية العلوم / الجامعة المستنصريةرنا فاضل عباسمدرس مساعد230
الجامعة المستنصرية كلية العلوم رنا هادي حميداستاذ مساعد231
قسم النشاطات الطالبية/ جامعة البصرةرواء عبد االمير عباسمدرس مساعد232
مدرسة احياء في مديرية الرصافة الثالثةرواء عماد جلودمدرس مساعد233
كلية طب االسنان جامعه بغدادروال وليد عبد الرزاقمدرس234
كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم /جامعة بغداد رويدة سمير سعيد مدرس235
جامعة القادسيةرؤى عباس اسيودمدرس236
كلية طب االسنان الجامعة المستنصريةرؤى علي كاظماستاذ237
طالب ماجستير جامعة بغداد كلية الطب البيطريرياض عجمي سلمانمدرس مساعد238
جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم قسم الكيمياء رياض محمود أحمد استاذ مساعد239
معهد الفنون الجميلة الرصافه االولى ريم باسل نوريمدرس240
كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعةريهام خالد عليمدرس241
قسم الفيزياء/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةزهراء صباح رشيداستاذ242
كلية العلوم الجامعة المستنصريةزهراء صالح مهدياستاذ مساعد243
كلية التربية للبنات/ الجامعة العراقية زهراء عبد العزيز سعيداستاذ مساعد244
كلية النور الجامعة زهراء عبد المنعم رؤوفمدرس245
كلية القانون والعلوم السياسية /جامعة ديالى زهراء عبد المنعم عبد اهلل مدرس مساعد246
ابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة زهرة محمد عباسمدرس مساعد247
كلية الزراعة/ جامعة االنبار زياد محمد عبد الرزاقاستاذ مساعد248
الجامعة المستنصرية كلية العلومزيد رعد عباسمدرس249
كلية العلوم- الجامعة المستنصرية زيد شاكر ناجيمدرس250
علوم حاسوب/كليه العلوم/جامعه مستنصريه زيد عثمان احمد مدرس251
جامعة االمام جعفر الصادق ع زيد محمود سلمان مدرس252
كليه العلوم/الجامعه المستنصريه زيد ناجي حسناستاذ253
قسم االعالم/كلية االداب/جامعة االمام جعفر الصادقزين العابدين محمد عبد الحسينمدرس254
جامعة الفراهيدي زينب جعفر عليمدرس مساعد255
وزارة التربيةزينب جليل عبدالكريممدرس256
الجامعة التكنولوجيةزينب حسن شاكرمدرس257
معهد الهندسة الوراثية/ جامعه بغدادزينب حكمت عبوداستاذ مساعد258
قسم الفيزياء/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية زينب شاكر ناصراستاذ مساعد259
الرياضيات / كلية العلوم قسم/ الجامعة المستنصريةزينب شهاب حامداستاذ مساعد260



قسم الرياضيات / كلية العلوم /الجامعة المستنصرية زينب شهاب حامد مدرس261
وزاره التربية تربية بغداد الرصافة االولى زينب صباح عبد الرضامدرس مساعد262
كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة /جامعة بغدادزينب عباس حسن استاذ مساعد263
قسم ضمان الجودة / جامعة ديالى زينب عبد الرحيم اسماعيل استاذ مساعد264
قسم علوم الحياة/ كليه العلوم للبنات/ جامعه بغدادزينب عبد عونمدرس265
ابن الهيثم -كلية التربية للعلوم الصرفه /جامعة بغداد زينب عزيز احمد استاذ مساعد266
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتزينب علي عبد األمير استاذ مساعد267
جامعة بغداد /ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفةزينب علي هادي مدرس268
الجامعه المستنصريه / كلية العلومزينب عيسى عبد النبي مدرس269
جامعه بغداد/كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه للبنات زينب قحطان عبد المحسن استاذ مساعد270
الجامعة المستنصريةزينب محمد علوانمدرس271
اقسام ذي قار/كليه االمام الكاظم ع للعلوم االسالميه زينب ناصر عزيزاستاذ مساعد272
جامعة سامراء كليه العلوم التطبيقية زينب هاشم محمد مدرس مساعد273
الهندسة / المستنصرية زينب وارد متعباستاذ مساعد274
الجامعة العراقية زينة جميل رحيم مدرس275
الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة زينة داود سلمانمدرس مساعد276
كلية تربية حويجة/جامعة كركوك زينة عبد المنعم عبد الرزاق مدرس مساعد277
قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية زينة وليد عباس فهمياستاذ مساعد278
قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجيةزينة وليد عباس فهمي استاذ مساعد279
اخصائيه جراحه عامه /مستشفئ الحمدانية/دائره صحه نينوئزينه أكرم حسين مدرس280
كلية التربية األساسية الجامعة المستنصرية / قسم التربية البدنية وعلوم الرياضةژيان عبداهلل نوري استاذ281
كلية التربية -جامعة سامراءسارة سعد محمدجوادمدرس مساعد282
مديرية تربية االنبارساره عدنان ثرثار استاذ283
مديرية تربية االنبارساره عدنان ثرثار القيسيمدرس284
ابن الهيثم _كلية التربية للعلوم الصيرفة /جامعة بغداد ساهرة صادق عبد الرزاق استاذ مساعد285
كلية االداب قسم الفلسفةستار عواد حاتممدرس286
قسم الصيدلة/ كلية الصفوة الجامعة سجاد قاسم مكي الحسنيمدرس287
جامعة بغداد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتسجى شكر ياس استاذ288
الفيزياء/ علوم/الجامعه المستنصرية سحر عبد العزيز محمد استاذ289
الجامعة المستنصرية كلية العلوم فيزياءسحر عيسى سعيدمدرس290
جامعة الكوفة سحر محمود جواد كريم استاذ291
جامعة بغداد كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفةسراب جاسم محمدمدرس مساعد292
كلية العلوم /الجامعة المستنصريه سراب مهدي صالح استاذ مساعد293
الجامعة تكنولوجيةسرى اموري عباساستاذ مساعد294
النسورسرى خليل ابراهيماستاذ295
النسورسرى خليل ابراهيماستاذ مساعد296
جامعة المستنصريه / كليه الصيدلةسرى زهير محمود مدرس مساعد297
التربية االساسيةسرى عبيد نعمةمدرس298
الجامعة المستنصريةسرى مازن علياستاذ مساعد299
كلية الزراعة- جامعة االنبار سعد ابراهيم يوسف مدرس300
كلية العلوم/الجامعة المستنصريةسعد خالد راهياستاذ301
قسم علوم الخياة/ كليه العلوم/ جامعه بغدادسكينه عباس عليوياستاذ مساعد302
قسم علوم الجو- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية سالم غالم محمد مدرس مساعد303
كيمياء/علوم/المستنصرية سلمى عبدالرضا عباساستاذ304



جامعة االنبارسلوان محمود عبد اللطيفاستاذ مساعد305
ابن الهيثم -كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة بغدادسمر أحمد درويش مدرس306
الجامعة المستنصرية-كلية طب االسنان سمر عبد الرحيم شغاتيمدرس مساعد307
الجامعة المستنصرية.كلية طب األسنانسمير العيبي اشخيراستاذ مساعد308
ابن الهيثم _ كلية التربية للعلوم الصرفة سمير عداي سلمان مدرس309
قسم الرياضيات /كلية العلوم للبنات /جامعة بغداد سميرة ناجي كاظم مدرس310
قسم الفيزياء كلية العلوم الجامعة المستنصرية سنار كاصد حسنمدرس311
الجامعة المستنصرية/ كلية القانون سهام سوادي طعمةمدرس مساعد312
الجامعة المستنصرية/كلية العلومسهام علي قاسممدرس313
كلية االداب /جامعة الكوفة سهام كاظم جابر استاذ314
قسم الفيزياء _كلية العلوم _جامعة الكوفه سهى هادي كاظم استاذ مساعد315
قسم الرياضيات /كلية العلوم/الجامعة المستنصريةسهير سعدي علوان مدرس316
قسم علوم الحياة  كليه العلوم الجامعه المستنصريه سوزان سعدي حسين استاذ317
الجامعه المستنصريه- كليية طب االسنان سوزان محمد عبد الرحيماستاذ318
كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة/ جامعة بغداد سوسن صاحب عبد مدرس مساعد319
الجامعه المستنصريه اداره واقتصادشاكر عبد الكريم هادي مدرس مساعد320
قسم الرياضيات كلية العلوم الجامعة المستنصريةشذى سامي سجاد استاذ مساعد321
قسم الكيمياء/ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادشذى محمد حسن عبيد استاذ مساعد322
وحدة التجهيزات/كلية االدآب /الجامعة المستنصريةشهد محمد رشيداستاذ323
كلية الهندسة/ جامعة الموصل شوكت صباح خيراهللاستاذ مساعد324
قسم العلوم /كلية التربية االساسية/جامعة ميسانشيماء جاسم محمد استاذ مساعد325
كلية العلوم/الجامعة المستنصريةشيماء حسن كافيمدرس مساعد326
الجامعة المستنصرية كلية العلوم قسم علوم الحياةشيماء خضر عباس استاذ327
جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم قسم الكيمياءشيماء خلف غاطيمدرس328
جامعة الموصل ٧شيماء رافع استاذ329
قسم علوم الحاسوب/ كلية التربية االساسية / جامعة ديالى شيماء طه احمداستاذ330
قسم الكيمياء / كلية التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثم / جامعة بغداد شيماء عبد سعودمدرس331
الجامعة المستنصرية/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةشيماء عبد مطر مدرس332
كلية االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد شيماء مهدي كاظم مدرس مساعد333
العلوم/الجامعة المستنصريةشيماء نغيمش مزعلاستاذ مساعد334
الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة القرات االوسطشيماء نوري عبد الحسنمدرس335
كلية التربية للعلوم الصرفه/ جامعة البصرة شيماء هاشم جاسماستاذ336
المعهد التقني الدور/ الجامعة التقنية الشمالية شيماء وائل نورالدينمدرس337
قسم التاريخ/ كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار شيماء ياس خضير العامرياستاذ مساعد338
قسم الكيمياء التطبيقية/كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء صابرين شاكر محمودمدرس مساعد339
جامعة الكفيل كلية الصيدلةصابرين عبد الجبار شاكرمدرس مساعد340
جامعة ديالىصالح مهدي حماديمدرس341
كلية التربية ابن رشدصبا حامد حسيناستاذ مساعد342
كليه العلوم .المستنصريه صبا رياض خضير استاذ343
الجامعة المستنصرية، كلية العلوم صبا هادي بنيد مدرس344
كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد صباح منفي رضااستاذ مساعد345
كلية التربية للبنات- جامعة الكوفة صفا مجيد حميداستاذ مساعد346
تربية كربالء المقدسة _ وزارة التربية صالح عوده عبد األمير مدرس مساعد347
كليه التربيه للعلوم الصرفهضحى فاروق حسيناستاذ مساعد348



مدير قسم شؤون الدراسات العليا جامعة تكريت طارق خالد محمود مدرس349
الهيئة الطبية /شركة نفط الشمال طه ياسين مطرمدرس350
كلية العلوم اإلسالمية - جامعة بغداد ظاهر فياض جاسم استاذ مساعد351
ليس لدي وظيفهظفر هادي جيادمدرس مساعد352
قسم الفيزياء- ابن الهيثم-كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة بغدادعادل اسماعيل كاظممدرس353
المديرية العامة لتربية االنبارعادل عواد كرحوتمدرس354
جامعه تكريت كليه الطبعاصم محمد سليماناستاذ مساعد355
علوم الحياة /علوم مستنصريةعالية عصام محموداستاذ356
ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة بغدادعامر جبار جرادمدرس مساعد357
جامعة الموصلعامرة علي احمد عيسى استاذ358
كلية التربية للبنات / كلية التربية للبنات/ جامعة الكوفةعباس حمود محمدعلي الخفاجي استاذ359
جامعة ديالىعباس سلمان حميداستاذ مساعد360
الجامعة المستنصرية كلية التربية األساسية قسم التربية الفنية عبد الجبار خزعل حسن استاذ مساعد361
الجامعة المستنصرية/ قسم اللغة الفرنسية /كلية االدابعبد الرسول فرحان حاجيمدرس362
كلية االمام الكاظم ع عبد الستار عبد الجبار سلمان مدرس مساعد363
كليه اآلداب /الحامعه المستنصريهعبد اللطيف هاشم خيرياستاذ364
مديرية تربية كركوك عبدالجبار علي مظهرمدرس365
جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم عبدالرحمن رشيد محمود استاذ مساعد366
كلية التربية الدنية وعلوم الرياضة/ جامعة ديالى عبدالرزاق وهيب ياسينمدرس367
جامعة واسط عبداهلل جبار جاسم مدرس368
كلية طب االسنان/جامعة بابل عبدالمنعم سلمان مدلولمدرس369
جامعة تكريتعبدالناصر عبدالقادر صالح السامرائياستاذ370
جامعة بغدادعبود خريبط جاسممدرس371
قسم علوم الحياة/كلية العلوم/الجامعه المستنصريهعبير صالح عليمدرس مساعد372
جامعه نينوىعبير ولي احمداستاذ مساعد373
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة ديالى عثمان محمود شحاذهاستاذ مساعد374
قسم الكيمياء التطبيقية /كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراءعدنان مجيد محمدمدرس مساعد375
جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم قسم الفيزياء عفاف زياد وادي استاذ مساعد376
كلية االدارة واالقتصاد /جامعة ديالى عقيل حميد فرحان مدرس377
كلية الهندسة الجامعة المستنصرية عقيل رحيم جبرمدرس مساعد378
تربية كربالء المقدسة -وزارة التربية العراقيةعقيل عادل حسن مدرس مساعد379
كلية القانون - جامعة ذي قار عقيل عزيز عودةاستاذ مساعد380
الجامعة المستنصرية .. كلية طب االسنانعال كمال رفيق مدرس381
الجامعة التكنولوجية عالء الدين صالح ياسين مدرس382
جامعة ميسان كلية التربية االساسية قسم اللغة العربيةعالء كاظم ربع الموسويمدرس مساعد383
الجامعة المستنصرية كلية العلوم قسم علوم الحياةعلي ابراهيم محمدمدرس384
كلية اصول الدين الجامعةعلي جبار عباسمدرس مساعد385
كلية التربيه البدنيه وعلوم الرياضه- جامعه ديالى علي خليفه بريصمدرس386
كلية الكنوز الجامعةعلي عبد الرضا عبيدمدرس387
جامعة النهرين\ كلية الهندسة \ هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية علي عدنان خليلاستاذ مساعد388
الجامعة التكنولوجيةعلي عطية جبرمدرس389
الجامعة المستنصريةعلي فاخر عبد مدرس390
كليه بغداد للعلوم االقتصاديه جامعةعلي فيصل مسعودمدرس391
جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم قسم الكيمياء علي نبيل نصيف مدرس392



قسم الفيزياء/ كلية التربية/ الجامعة المستنصريةعلي نعمة محمدمدرس393
كلية طب االسنان جامعه بغدادعلي نعمه احمدمدرس394
مديرية تربية كربالء المقدسة/ وزارة التربية علي هبيد ردام الطائيمدرس مساعد395
جامعة ميسانعماد فالح حسناستاذ396
قسم الكيمياء / كلية العلوم / الجامعة المستنصرية عماد ملك حسين استاذ397
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ديالى عمار جبار عباس استاذ مساعد398
جامعة البصرة عمار سلمان داود استاذ مساعد399
تربية نينوى/التربية االساسية/ جامعة الموصلعمار عواد صالح مدرس مساعد400
كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة ديالى عمار غازي ابراهيممدرس401
كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراءعمر رحيم حلف العبيدياستاذ مساعد402
كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراءعمر رحيم خلف العبيدياستاذ مساعد403
جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم عمر عبداالله سالمة مدرس404
كلية الطب/ الجامعة المستنصريةعمر موفق محمد رؤوفمدرس مساعد405
قسم الموارد البشرية/رئاسة الجامعة/جامعة االنبارعمر نافع نوريمدرس مساعد406
كلية العلوم-  الجامعة المستنصرية غسان كريم مجذاباستاذ مساعد407
جامعة النهرينغسق العبيديمدرس408
كلية العلوم السياسيه الجامعه المستنصريه غصون كريم مجذاب مدرس409
جامعة بغداد/ كليه اإلدارة واالقتصاد غني دحام الزبيدياستاذ410
قسم علوم الحياة/كلية للعلوم /الجامعة المستنصرية غنية جاسم شنيورمدرس مساعد411
علوم الحياة/كلية العلوم /جامعة المستنصرية غيداء حسين عبد عليمدرس412
وزارة التربيةفارس خليل جابرمدرس413
جامعة بابل مركز البحوث والدراسات البيئية فاضل حسن علوان الدليمي استاذ414
كلية التربية/الجامعة المستنصريةفاضل حنون عبودمدرس مساعد415
جامعة الموصل كلية العلوم االسالميةفاضل يونس حسينمدرس416
كلية بغداد للعلوم االقتصاديةفاطمة الكبرى محمدمدرس417
كلية العلوم الجامعة المستنصرية فاطمة رمضان عبدل مدرس مساعد418
كلية الكنوز الجامعةفاطمة سعد محمدمدرس419
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات/جامعة بغداد فاطمة عبد مالحمدرس مساعد420
جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم قسم الكيمياءفاطمة عبد هاشم مدرس مساعد421
كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعةفاطمة نظام كاظماستاذ مساعد422
جامعة ديالى كلية التربية األساسية فالح عبد الحسن عويد الطائي استاذ مساعد423
كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثمفائزة حسن غانماستاذ مساعد424
كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه / جامعه ديالى فخري الدين قاسم صالح استاذ425
قسم علوم الجو- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية فدوى سمير عبد الفتاحمدرس مساعد426
جامعة االنبارفدوى وليد عبد القهارمدرس مساعد427
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة فراس عبد المنعم عبد الرزاق استاذ مساعد428
جامعة واسطفراس عدنان حسينمدرس429
كلية العلوم/الجامعة المستنصريةفراس نبيه جعفراستاذ430
قسم التاريخ/كلية االداب /الجامعة المستنصريةفرح باسم ابراهيماستاذ مساعد431
الجامعه المستتصرية كلية العلوم قسم الفيزياءفرح جواد كاظماستاذ مساعد432
الجامعة المستنصرية / كلية العلوم فرحة عبد علي مدرس433
الجامعة المستنصرية / كلية العلوم فرحة عبد علي شفياستاذ مساعد434
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعة ديالى فردوس مجيد امين مدرس435
كلية العلوم/ جامعة الكوفة فوزي يحيى وداي استاذ مساعد436



كلية االمام االعظم رحمه اهلل الجامعة قاسم طه محمد السامرائي استاذ437
الجامعة المستنصرية/كلية العلومقاسم عباس حسينمدرس438
الجامعة المستنصريةقبس عبد الزهرة جبارمدرس439
المعهد التقني بعقوبة/ الجامعة التقنية الوسطىقصي كنعان كاظماستاذ مساعد440
المعهد التقني الكوت... الجامعه التقنيه الوسطىقيس حسين حسناستاذ441
رئاسة الجامعة/ الجامعة المستنصرية قيصر عبد السادة زريجي العقابيمدرس442
مديرية تربية بابلقيصر مهدي جبرمدرس443
قسم االعالم / وزارة الشباب والرياضةكاظم عيدان شديد مدرس444
الرصافة االولى / مديرية تربية بغداد/  وزارة التربيةكاظم ماذي الزم استاذ مساعد445
كلية التربية طوز خورماتو -  جامعة تكريت كامران عادل ابراهيماستاذ مساعد446
جامعة ديالى كلية التربيه البدنيه وعلوم الرياضهكامل عبود حسيناستاذ447
جامعة ديالى كلية التربيه البدنيه وعلوم الرياضهكامل عبود حسين استاذ448
كليه االداره واالقتصاد المستنصريهكريمه علي كاظم مدرس449
قسم الشؤون العلمية/رئاسة الجامعة/جامعة االنبارالرا هاشم عبدالمجيدمدرس مساعد450
جامعة بغداد كلية العلوم قسم علوم الحياة لبنى محي رسول مدرس451
كلية العلوم/ الجامعه المستنصريه لقاء جميل أبراهيممدرس452
كلية الصيدلة /الجامعة المستنصرية لمى عامر موسى مدرس453
قسم التاريخ/ كلية االداب / الجامعة المستنصرية لمى فائق احمدمدرس454
كلية العلوم /الجامعة المستنصرية لمى قاسم علي استاذ مساعد455
كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم /جامعةبغداد لمى ناجي محمد توفيق استاذ456
الجامعه المستنصريهلمى ياسين عباسمدرس457
قسم الفيزياء/كليه العلوم /الجامعه المستنصريهلمى ياسين عباس مدرس458
كلية الطب/الجامعة المستنصريةلمياء حسن رهيفمدرس459
الجامعة المستنصريةلمياء علي لطيفمدرس460
الجامعة المستنصريةلمياء علي لطيفمدرس461
قسم الفيزياء /كلية العلوم /الجامعة المستنصريةلمياء محمد رؤوفمدرس462
كلية طب االسنان / الجامعة المستنصرية لمياء محمد كاظم مدرس463
الجامعه المستنصريه/ قسم الكيمياء/كليه العلوم لميس باسم حسيناستاذ مساعد464
كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/جامعة بغدادلندا طالب امينمدرس مساعد465
قسم الفيزياء/كلية العلوم / الجامعة المستنصرية لؤي حامد سليمانمدرس مساعد466
كلية االدارة واالقتصاد- جامعة ديالى ليث طااب رشيدمدرس467
الجامعة المستنصرية كلية العلوم قسم علوم الحياةليلى عبد الحميد سعيد استاذ مساعد468
قسم المعلومات والمكتبات/ كلية االداب / الجامعة المستنصرية لينا خزعل مظلوممدرس مساعد469
كلية الصيدلة/ جامعة القادسيةلينا سعدي اسماعيلمدرس مساعد470
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة- جامعة ديالى ماجد خليل خميس مدرس471
المديرية العامة لتربية واسطمالك محمود جاسم مدرس472
كليه العلوم/الجامعه المستنصريه محمد توفيق عبد الحسين استاذ مساعد473
كلية القانون والعلوم السياسية /جامعة ديالىمحمد حامد محمود مدرس474
كلية التربية للبنات- جامعة الكوفة محمد حسين دوشمدرس475
كلية الزراعة - جامعة االنبار محمد حمدان عيدان سرور مدرس مساعد476
جامعة القاسم الخضراء / كلية علوم البيئة محمد خليل ابراهيم مدرس مساعد477
كلية العلوم السياسية / الجامعة المستنصرية محمد رحيم غاوي االسدياستاذ مساعد478
كلية التربيه ابن الهيثم للعلوم الصرفه- جامعة بغدادمحمد رعد عبداهللمدرس479
جامعة بابل كلية االدابمحمد شخير حمزةمدرس480



جامعة بابل كلية االداب قسم علم االجتماعمحمد شخير حمزةمدرس481
جامعة بغداد/ مركز بحوث السوق وحماية المستهلكمحمد عبد الرزاق عليمدرس482
تربية ذي قار محمد عبدالحسن شالل مدرس مساعد483
كلية الطب/ جامعة تكريت محمد غالب زكري النعيمي مدرس484
طالب دكتوراه الجامعة المستنصرية كلية العلوم قسم الفيزياء محمد مالك عبودمدرس مساعد485
جامعة الموصلمحمد محي الدين اسماعيلمدرس486
كلية الفراهيدي الجامعةمحمد وهيب ياسينمدرس487
المستنصريةمحمد يوسف كاملمدرس488
كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراءمحمدحميد محلمدرس489
قسم الكيمياء التطبيقية /كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراءمحمود ابراهيم محمود مدرس490
قسم الكيمياء التطبيقية /كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراءمخلف محسن صليهممدرس491
قسم االعالم كلية االداب الجامعة المستنصرية مدين عمران محموداستاذ مساعد492
الجامعة المستنصرية / كلية االداب / قسم االعالم مدين عمران محمود مدرس493
جامعة القادسية كلية التربية قسم الكيمياءمرتضى عبد علي فرحاناستاذ مساعد494
جامعة واسط كلية االداره واالقتصاد مرتضى منصور عبداهلل مدرس مساعد495
	مروان عبد الطيف عبد الجبارمدرس496 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة- جامعة االنبار 
كلية الطب/جامعة الموصلمروة اسماعيل خلفمدرس مساعد497
كلية الطوسي الجامعهمروة رحمان محمد الساعديمدرس498
جامعة االنبار كلية الصيدلة مروة شكيب ذنون مدرس مساعد499
قسم الفيزياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية مروة عبد المحسن حسنمدرس500
جامعة النهرينمروة علي زيدانمدرس مساعد501
وزارة التربية مروة محي الدين اسماعيل مدرس502
جامعة االنبارمروة ياس خضير مدرس مساعد503
وزارة التربيةمروه محي الدين اسماعيل استاذ مساعد504
كلية الكنوز الجامعةمريم سعد محمدمدرس505
الجامعة العراقية/ كلية طب االسنانمسرة فاضل جاسماستاذ مساعد506
المديرية العامة لتربية ذي قار/ وزارة التربية مسلم محسن خلفاستاذ مساعد507
قسم العلوم/ كلية التربية االساسية / الجامعة المستنصرية مصطفى حسام سعيدمدرس508
وزارة التربية مصطفى عبد الهادي مكبمدرس مساعد509
تربية كربالء/وزارة التربيةمصطفى عبد الهادي مكياستاذ مساعد510
قسم الكيمياء التطبيقية /كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراءمصطفى عبداهلل ذيابمدرس511
قسم علوم الحياة/ كلية العلوم / الجامعة المستنصرية معن عبد العزيز شفيق الصالحيمدرس512
قسم ادارة االعمال /كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسيهمليحة جبار عبد مدرس513
قسم إدارة االعمال / كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة للقادسيةمليحة جبار عبد                   مدرس514
جامعة الصادقمنار غياث عبد المطلبمدرس515
الجامعه المستنصريه/ كلية العلوم منال غسان احمدمدرس مساعد516
قسم الرياضيات /كلية العلوم/الجامعة المستنصريةمنال هاشم ابراهيم مدرس517
ابن الهيثم جامعة بغداد_ كلية التربية للعلوم الصرفة منتهى مطشر عبدالصاحباستاذ مساعد518
االهلية/جامعة االمام جعفر الصادق عليه السالم منى تركي شمخيمدرس مساعد519
قسم الرياضيات /كلية العلوم للبنات /جامعة بغداد منى جاسم محمد علي استاذ مساعد520
كلبة التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/جامعة بغدادمنى سمير سعيداستاذ مساعد521
كلية التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثم/ جامعة بغداد منى عبد الرسول كاظممدرس522
كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم-جامعة بغدادمها عبدالوهاب يونساستاذ مساعد523
الجامعة المستنصريةمهند حاتم هاشممدرس524



جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنيةمهند رعد محسناستاذ525
قسم الهندسه الكهروميكانيكيه /الجامعه التكنولوجيهمهند زيدان خليفهاستاذ مساعد526
كلية اآلداب / الجامعة المستنصرية مهند قيس عبد العزيزمدرس527
الجامعة العراقية كلية التربيةمهند مجيد رشيدمدرس مساعد528
كلية التربية.جامعة ميسانمولود محمد زايداستاذ مساعد529
كلية العلوم/الجامعة المستنصريةمؤيد صالح حسينمدرس مساعد530
كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى مؤيد عباس كريممدرس531
قسم علم االجتماع/ كلية االداب/ جامعة القادسية مؤيد فاهم محسن سلمانمدرس532
كليه التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثم - جامعه بغداد مي محمد هالل مدرس مساعد533
الجامعة المستنصرية كلية التربية االساسيةميادة تحسين عبد الكريممدرس534
الجامعة المستنصرية كلية التربية االساسيةميادة تحسين عبدالكريممدرس535
كلية الطب/ الجامعة المستنصريه ميادة حسن رهيفمدرس536
قسم التربيه البدنيه/ كلية التربية االساسية /الجامعة المستنصريه ميادة خالد جاسماستاذ مساعد537
كلية آشور الجامعةميسم احسان علي استاذ مساعد538
كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/ جامعة بغدادميسم رعد يوسفاستاذ مساعد539
الجامعه المستنصريه/كلية العلومميسم طارق صادق العبيدياستاذ مساعد540
قسم علوم الحياة / كلية العلوم  /الجامعة المستنصرية ميسون خليفة عباسمدرس541
علوم الحياة/كلية العلوم /الجامعة المستنصرية ميسون خليفة عباس مدرس542
إبن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة -جامعة بغداد ميسون طارق توفيقاستاذ مساعد543
جامعه بابل كليه االداره واالقتصادميسون علي حسينمدرس544
كلية العلوم التطبيقية /جامعة سامراء/وزاره التعليم العالي والبحث العلميميناء عبد السالم مصطفى حمود استاذ545
جامعه بغداد كلية التربية ابن رشد نادرة جميل حمد استاذ مساعد546
كلية التربية للبنات/ جامعة الكوفة نادية حسين عبيدمدرس547
جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم نادية حيسيناستاذ548
كلية التربية للبنات/ جامعة الكوفة نادية صادق مجيد استاذ مساعد549
كلية العلوم/الجامعة المستنصريةنادية كامل بشار مدرس550
كلية الصيدله الجامعه المستنصريهناديه حميد محمدمدرس551
كلية الزهراوي الجامعة األهليةناهدة بخيت حسنمدرس552
كلية الزهراوي الجامعة االهليةناهدة بخيت حسن مدرس553
المستنصرية /العلومنبراس فالح جيجان مدرس مساعد554
كلية التربية للعلوم الصرفه ابن الهيثم/جامعة بغداد نبراس مظفر جميلمدرس555
قسم علوم الحياة / كلية العلوم / الجامعة المستنصريةنبراس نزار محمودمدرس556
مديرية التربية ميساننجالء جليل صيهودمدرس مساعد557
كلية العلوم/الجامعة المستنصريةنداء محمد سليماناستاذ مساعد558
كلية المستقبل الجامعة ندى حسن حسيناستاذ مساعد559
المستنصرية كلية العلومندى فرحان كاظماستاذ مساعد560
كلية االدارة واالقتصاد /جامعة ديالى نزار معن عبد الكريماستاذ561
كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم نسرين حسين كرماستاذ562
جامعة االنبار نصر خالد عبد الرزاق مدرس563
الكلية التقنية الطبية / جامعة الفراهيدي نصر سعدون عبد محمود مدرس564
كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادنصيف جاسم محمدمدرس565
كليه العلوم فيزياء-الجامعة المستنصريةنضال علي حسينمدرس مساعد566
الجامعه المستنصرية/ كلية العلوم نظيمة حمود حسيناستاذ مساعد567
جامعة الكوفة نعمة صاحب محمد الشماعمدرس568



كلية التربية نغم محمود الجمالي استاذ569
كلية التربية للعلوم الصرفه /جامعة ديالىنهاد كامل شعالن مدرس مساعد570
قسم علوم الحياة-كلية العلوم-الجامعه المستنصريةنهاية حكمت زكياستاذ مساعد571
قسم العلوم التربوية والنفسية /كلية التربية ابن رشد/جامعة بغدادنهلة نجم الدين مختار احمداستاذ مساعد572
جامعة واسط /كلية العلوم نوار جابر حسين مدرس573
كلية التربيه للعلوم الصرفه/ جامعة بغداد نوار جمال عبد الرضامدرس574
المظيرية العامة لتربية بابلنور الهدى كاظم حسين مدرس مساعد575
قسم الصيدلة/كلية الصفوة الجامعةنور الهدى محمد عبد الحسين الرماحي مدرس مساعد576
كليه العلوم قسم علوم الحاسوب جامعه مستنصريه نور ثامر محمود استاذ مساعد577
المركز الوطني لعالج وبحوث السكري/الجامعه المستنصريهنور ثائر طاهراستاذ مساعد578
جامعة الفرات االوسط التقنيةنور سالم نعمةاستاذ579
كلية التربية للبنات / جامعة الكوفة نور ضياء جعفرمدرس580
كلية التربية للبنات /جامعة تكريت نور عبد السالم محمد مدرس مساعد581
كلية التربية/ جامعة سامراء نور محمد ثابت استاذ582
كليه الصيدله/ الجامعه المستنصريه نورا زاوار يوسفمدرس مساعد583
الجامعه المستنصريهنورالهدى علي عبد الحسينمدرس584
غير موظفهنورس علي حسين نعمه الجبوري مدرس مساعد585
كلية التربية للعلوم الصرفه ابن الهيثم / جامعة بغداد نورهان خالد شفيقاستاذ مساعد586
كلية التربية للعلوم الصرفه ابن الهيثم /جامعة بغداد خالد شفيق. نورهاناستاذ مساعد587
الجامعة المستنصرية/ كلية العلوم السياحية نوفل عبد الرضا علوانمدرس588
جامعة الفرات االوسط نوفل محمد باقر محسن الجصاني مدرس مساعد589
الجامعة المستنصريه/ كليه العلوم/ الجامعة المستنصريههاله مؤيد مصباح مدرس590
كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلومهبة شاكر أحمدمدرس591
الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلةهبة صباح صبري مدرس مساعد592
كلية العلوم/جامعة بغداد هبة عبد الرحمن جاسماستاذ مساعد593
جامعة االنبار كلية العلوم هبه جمعه علي استاذ مساعد594
ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادهدى احمد حسن استاذ مساعد595
ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد هدى احمد حسن معطياستاذ مساعد596
كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة بابل هدى بخيت حسن مدرس597
قسم الفيزياء / كلية العلوم /الجامعة المستنصرية هدى جبر علي مدرس مساعد598
كلية طب االسنان/ جامعة بغدادهدى شاكر أحمدمدرس599
كلية دجلة االهليةهدى طالب احمدمدرس مساعد600
قسم علوم الخياة/ كليه العلوم/ المستنصريههديل رضاوي حسينمدرس601
جامعةالكوفه-علوم فيزياء هديل عبد الرحمن جميلمدرس مساعد602
الجامعه المستنصرية هديل كريم مسافراستاذ مساعد603
جامعة الموصل /كلية الطب هديل محمد فاروق احمد الحيالي استاذ مساعد604
قسم اللغة االنكليزية/كلية التربيه االساسيه/جامعة ميسانهمسة رشيد محياستاذ605
قسم العلوم/كلية التربية االساسية/جامعة سومرهناء حسن كاظماستاذ مساعد606
قسم الكيمياء-كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/ جامعة بغدادهند شاكر أحمداستاذ مساعد607
كلية الفنون الجميلة- جامعة بغداد هند محمد سحاباستاذ مساعد608
كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/جامعة بغداد هيام هادي علكماستاذ609
جامعة بغداد كلية التربية ابن الهيثم قسم الحاسبات واثق نجاح عبداهلل استاذ مساعد610
كلية القانون جامعة ميسانورود لفته مطيرمدرس611
جامعه كربالءوسام صالح عبد الحسيناستاذ612



جامعة البصرةوسام عبد الحسن راضيمدرس مساعد613
كلية الشيخ الطوسي الجامعةوسام ناجي عطيةاستاذ مساعد614
الجامعة المستنصرية ...كلية التربية وسن عباس جاسم استاذ مساعد615
كلية تربية بنات. جامعة الكوفةوسن عالء محمد حسن شبر مدرس مساعد616
ابن الهيثم _كلية التربيه للعلوم الصرفهوسن قاسم نعمه مدرس مساعد617
أبن الهيثم- كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة بغداد وسن ماهر جليل استاذ مساعد618
قسم الكيمياء/جامعة بغداد/كلية تربية ابن الهيثم للعلوم الصرفةوسن محمد علوانمدرس619
قسم النشاطات الطالبية/ جامعة البصرة وفاء حسن كاظممدرس مساعد620
قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةوفاء سيد حسنينمدرس621
كليه اآلداب /الجامعه المستنصريهوفاء محمد كريم الخزرجياستاذ622
جامعة بابل/ كلية التمريضوفاق مهدي هاديمدرس مساعد623
الجامعة التقنية الوسطى/ كلية التقنيات الصحية والطبيةوالء طه يوسفمدرس مساعد624
قسم االديان /كلية العلوم االسالمية وليد عبد الجبار أحمد استاذ625
كلية التربية األساسية/ جامعة ديالى وليد عبدالرزاق جبارةمدرس مساعد626
مديرية التربية النجف االشرف / مدرس تربية رياضية ياسر علي حسين الجبوريمدرس مساعد627
كلية دجلة االهلية الجامعة ياسر محمود كاظم مدرس628
الجامعه المستنصريه كليه العلومياسمين مكي محي الدينمدرس629
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة االنبار ياسين علي خلف مدرس مساعد630
جامعة ذي قار كلية اآلداب يحيى حسن خضيراستاذ مساعد631
قسم هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجيةيسرى عبد محمدمدرس مساعد632
كلية الهندسة/ الجامعة المستنصرية يعرب محجوب نفلمدرس633
جامعة ديالى يوسف عبد االمير درويش مدرس634
كلية الكنوز الجامعة يونس عبد الكريم محمد مدرس مساعد635
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