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تأييد مشاركةم/ 
 

...تحية طيبة

ل ـــلســــــدأ بالتســـــــذي يبــــا والــــــق ربطـــــــدول املرفــــاؤهم في الجــــــاركة الذوات املدرجة أسمـــد مشـــؤيــــــن                

االفتراضية ( في ورشة العمل د. حيدر مهدي حمزة -2697( وينتهي بالتسلسل )د. خالدة محمد عمر -1)

 ( التي اقامتها لجنة التعليم االلكترونيتجربة التعليم االلكتروني بالجامعة املستنصريةاملوسومة )

مصطفى ضياء الحسني/ في كلية العلوم والتي ألقيت من قبل )أ.م.د.  بالتعاون مع شعبة التعليم املستمر 

 االحديوم في ديوية ي( الفFree Conference Call( عبر منصة )مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية

افق   .12/4/2020املو

 مع التقدير...
 

 المرفقات

 جدول بأسماء املشاركين. 

 

 

  

                                                      ميثاق طالب كاطعم. د. أ.

 العلميةمعــاون العميــد للشــؤون 

             2020/نيسان/ 12  

                                                          محــمد فــــرج شــــذر د. أ. 

 عميد كلية العلوم/ وكالة

2020/نيسان/ 12 
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  الثالثةقائمة حضور ورشة كلية العلوم 

 12/4/2020 االحد( يوم تجربة التعليم االلكتروني بالجامعة املستنصرية)
 الجامعة  الشهادة : اللقب العلمي  األسم الثالثي  ت

 جامعة الموصل  دكتوراه استاذ مساعد د. خالدة محمد عمر ضائع الطائي  1

 القادسية ماجستير استاذ مساعد جبران عبد االمير خطار 2

 قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كلية التراث الجامعة  دكتوراه مدرس اثير جبار منصور 3

 جامعة الكفيل  بكالوريوس اليوجد حيدر قاسم رحيم  4

 كركوك ماجستير مدرس مساعد سمية احمد ميدان 5

 جامعة بغداد / كلية العلوم دكتوراه مدرس شهد عماد حميد 6

 جامعة بغداد ماجستير اليوجد حازم عبدالكاظم حسن 7

 الجامعة المستنصرية دكتوراه مدرس أسماء محمد حيدر 8

 الجامعة المستنصرية دكتوراه مدرس ثامر مكي علي 9

 كلية النور الجامعه  ماجستير مدرس مساعد ايمان رمزي محمد 10

 الجامعة المستنصرية  ماجستير مدرس مساعد حيدر توفيق قدوري  11

 التكنولوجية/ قسم الهندسة الكهربائية  دكتوراه استاذ مساعد أ.م.د.إنعام ابراهيم على  12

 جامعة بغداد / كلية العلوم دكتوراه مدرس شهد عماد حميد 13

 القادسية ماجستير مدرس مساعد عفراء عباس حمادة 14

15 ahmed kawther hussein دكتوراه مدرس mustansiriyah 

 جامعة سامراء ماجستير مدرس مساعد سارة سعد محمدجواد 16

 المستنصريه  دكتوراه مدرس شروق أحمد كريم  17

 جامعة الموصل  دكتوراه مدرس صفاء محمد محمود  18

 وزارة التربية / مديرية تربية كربالء  ماجستير مدرس مساعد علي حسين عبداالمير حسن المنكوشي  19

 جامعة الموصل كلية التمريض  ماجستير مدرس مساعد شيماء رياض ذنون  20

 جامعة بغداد كلية التربية للبنات  ماجستير مدرس سمر عدنان عبد االمير حمودي  21

 جامعة تكريت /كلية الصيدلة ماجستير مدرس هبه حازم صالح  22

 ديالى ماجستير استاذ مساعد ايمان رياض اديب 23

 الجامعة المستنصرية/ كلية العلوم/ احياء مجهرية  مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد جواد نوار كحيط  24

 كلية االسراء الجامعة ماجستير مساعدمدرس  هدى ضاري ساطع 25

 جامعة القادسية  دكتوراه مدرس إيناس محمد مجهول  26

 المتسنصرية دكتوراه استاذ مساعد بيداء محسن احمد 27

 جامعة الموصل ماجستير مدرس مساعد شيماء حليم ابراهيم 28

 التقنية الوسطى  ماجستير استاذ مها محسن محمد علي  29

 بغداد دكتوراه مدرس م.د.عالية عبد االمير عبد المجيد هادي  30

 كلية طب االسنان -الجامعة المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد د. داليا خضير عباس 31

 جامعة القاسم الخضراء دكتوراه مدرس رواءصفاء عباس  32

 الطبيهكلية بغداد للعلوم  مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد حنان قاسم جليل 33

 مديرية تربية االنبار  ماجستير مدرس مساعد شيماء شهاب عبدهللا  34

 جامعة الفرات األوسط التقنية /المعهد التقني كربالء  دكتوراه استاذ مساعد ا م د علي هادي عظيم  35

36 Raghad Khalil Ahmed جامعة الكوفة / كلية التربية للبنات مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد 

 الموصل  مرحلة  دكتوراه مدرس عدي نعمت عجاج  37

 جامعة القادسية كلية طب األسنان  بكالوريوس اليوجد زينة فرحان جابر  38

 جامعة ذي قار ماجستير مدرس مساعد بيداء عبدالرضا حمدان 39
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 كلية االمام الكاظم الجامعة/ اقسام ذي قار  ماجستير مدرس مساعد قصي شنان مزيد  40

 ديالى /كلية القانون والعلوم السياسية  ماجستير مدرس مساعد زهراء عبد المنعم عبد هللا  41

 قسم الهندسة الكهروميكانيكية -الجامعة التكنولوجية دكتوراه مدرس احمد كامل حسن 42

 جامعة الكرخ للعلوم / كلية التحسس النائي والجيوفيزيائي دكتوراه مدرس م.د. شيماء احمد حسن  43

44 Yassamin Masoud Abd Alhasan  المستنصريه  ماجستير مدرس مساعد 

 جامعة الموصل / كلية الطب دكتوراه مدرس رند عبداللطيف عبد هللا 45

 الجامعة المستنصرية/ كلية االداب دكتوراه استاذ مساعد عواطف نصيف جاسم 46

 الهندسةالمستنصرية/كلية  ماجستير مدرس مساعد عبير حسن وناس 47

 جامعة الكوفة ماجستير مدرس شيماء جبار عبد الرزاق 48

 جامعة نينوى ماجستير مدرس مساعد يونس صابر عثمان 49

 جامعة المستنصريه  دكتوراه استاذ مساعد ايمان علي حسين  50

 جامعة الفرات االوسط  / المعهد التقني المسيب  ماجستير مدرس مساعد حيدر مالك عبد علي  51

 مدرس اعداديهً العراق الناهض  ٣مديريه تربيه الرصافه / ماجستير مدرس مساعد م .م عدي جميل كاظم  52

 جامعة الكوفة /كلية الصيدلة ماجستير مدرس مساعد ايناس فالح عبد الرزاق 53

 كلية القانون /الجامعه المستنصريه دكتوراه استاذ مساعد سهام سوادي طعمه 54

 ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية  ماجستير مدرس محمد حامد محمود  55

 كركوك دكتوراه استاذ مساعد سلوى احمد ميدان 56

 جامعة القادسية .. كلية االدارة واالقتصاد  ماجستير مدرس أنور عباس ناصر  57

 كلية النور الجامعه  ماجستير مدرس مساعد ايمان رمزي محمد 58

 جامعة البصرة/ كلية التربية لعلوم الصرفة دكتوراه مدرس كاظم شناناحمد  59

 الجامعة المستنصرية/ كلية العلوم دكتوراه استاذ أ.د. محمد فرج شذر 60

 كلية الصيدلة  -المستنصرية  ماجستير مدرس مساعد زكريا عبد الكريم مهدي  61

 المستنصريةالجامعة  دكتوراه مدرس د. سيف الدين احمد حسن  62

 المستنصرية ماجستير مدرس مساعد ساره علي مطر 63

 العراقية  دكتوراه مدرس العامر عبدالرحمن محمود  64

 جامعة سامراء / كلية التربية مرحلة  دكتوراه مدرس تيسير عبد القادر صالح 65

66 Saif talib jasim مديرية تربية االنبار  دكتوراه مدرس 

 كلية بغداد للعلوم الطبيه مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد جليلحنان قاسم  67

 المستنصرية ماجستير مدرس مساعد ايناس عبد الستار سلمان 68

 بغداد ماجستير مدرس نور احمد كاظم  69

 كلية االمام االعظم )رحمه هللا ( الجامعة ماجستير مدرس مساعد تيسير كرم داود 70

 المستنصرية  ماجستير مساعدمدرس  جالل قيس جميل  71

 االنبار دكتوراه استاذ مساعد ا.م.د فاطمة ناطق محمد العزاوي 72

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

 جامعة ساراتوف الحكومية /روسيا  ماجستير مدرس مساعد بثينة محمد حمود  74

 كلية الصيدلة-جامعة الموصل دكتوراه مدرس مروان محمد ميرخان 75

 التكنولوجية  ماجستير مدرس شيماء عبد الستار سعود  76

 الجامعة المستنصرية ماجستير مدرس م.محمد عبدهللا احمد 77

 الكوفة دكتوراه مدرس علي هادي فهد 78

 جامعة الموصل /كلية طب األسنان  ماجستير مدرس مساعد براء وعدهللا نجم  79

 كليه المستقبل الجامعة دكتوراه مدرس عالء محمد حسين ويس 80

 الجامعه المستنصريه ماجستير استاذ مساعد نورالهدى علي عبدالحسين 81

 كلية طي االسنان -جامعة الموصل  ماجستير مدرس مساعد علي طارق خليل 82

 جامعة سامراء  ماجستير مدرس مساعد أديب محفوظ فرج  83
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 الجامعة التقنية الوسطى / كلية الفنون التطبيقية ماجستير مدرس مساعد كاظمعلي عواد  84

 الجامعه المستنصريه كليه التربيه قسم الرياضيات  ماجستير مدرس مساعد صفا خضير كريم  85

 المستنصرية  ماجستير مدرس مساعد سارة محمد مطر 86

 جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم الصرفة/قسم الرياضيات  ماجستير مدرس رقية نافع بلو  87

 الموصل  مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد عدي نعمت عجاج  88

 المستنصرية  مرحلة ماجستير استاذ رؤى محمد كاظم  89

 جامعة بغداد كلية التربية للبنات  ماجستير مدرس سمر عدنان عبد االمير حمودي  90

 كلية الرشيد الجامعة/ بغداد دكتوراه مدرس إبراهيم سلمانم.د. بشرى  91

92 Dr.Eman Hassani Al_Salami  كلية الطوسي الجامعه  دكتوراه مدرس 

 القادسية ماجستير مدرس مساعد رنا عبد الواحد جاسم  93

 كلية المعارف الجامعة دكتوراه استاذ مساعد خالد عواد حمادي 94

 نجران دكتوراه استاذ نجوى مصطفى راشد 95

 الجامعة المستنصرية كلية التربية االساسية  دكتوراه مدرس دكتور خمائل شاكر ابو خضير  96

 كليه السالم الجامعه بكالوريوس اليوجد نادين فتحي حسن 97

 مديرية تربية ذي قار ماجستير مدرس مساعد افكار كريم مناحي 98

 كلية الطب -الجامعة المستنصرية  دكتوراه استاذ  د. عبد الكريم حمادي عيسى 99

 جامعه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الكلية المعلوماتية الطبية  ماجستير مدرس مساعد احالم راشد خرباط حميد  100

 المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد ايمان علي حسين  101

 جامعة الموصل /كلية الزراعة والغابات /قسم البستنه  دكتوراه مدرس فنار هاشم يوسف  102

 جامعة ذي قار / كلية الهندسة دكتوراه مدرس حيدر مجيد عليوي 103

 جامعة كركوك /كلية العلوم  ماجستير مدرس زينب حسين فاضل  104

 وعلوم الرياضة الجامعة المستنصرية / كلية التربية البدنية ماجستير مدرس مساعد م.م. عمر مزهر مالك 105

 كلية االمام االعظم )رحمه هللا( الجامعة  ماجستير مدرس مساعد سنان مهدي صالح عبدالعزيز 106

 جامعة ساراتوف الحكومية /روسيا  بكالوريوس اليوجد غسان بكر حمود  107

 جامعة بغداد  بكالوريوس اليوجد منتظر جمعه اسماعيل 108

 جامعة الكوفة . كلية التربية للبنات دكتوراه استاذ  سعد عزيز حسن 109

 المستنصرية/كلية العلوم دكتوراه مدرس اسراء جعفر باقر 110

 الجامعة المستنصرية ماجستير مدرس مساعد آيات خيري هاشم 111

 جامعة اوروك االهلية ماجستير مدرس رغد علي حداد 112

 كلية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد  ماجستير مدرس م. سهاد كشكول عبد  113

114 Amenah Moustafa Mohammed  جامعة تكريت/ كلية الصيدلة  ماجستير مدرس مساعد 

 االنبار ماجستير مدرس احمد شهاب عبدهللا 115

 جامعة القادسية ماجستير مدرس مساعد بسام نوري شاكر 116

 العراقية كلية التربيةالجامعة  ماجستير مدرس مهند مجيد رشيد 117

 جامعة سامراء ماجستير مدرس نها علي هادي 118

 جامعة ديالى / كلية الزراعة   ماجستير مدرس مساعد ايمان رحمن مهدي  119

 الجامعة المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد د بان حكمت عبد الكريم الجاف 120

 تربية ذي قار  ماجستير مدرس مساعد محمد عبدالحسن شالل  121

 كلية العلوم الجامعة المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد د. شذى سامي سجاد 122

 جامعة االنبار دكتوراه استاذ مساعد رحاب فيصل احمد 123

 جامعة اوروك االهلية ماجستير مدرس مساعد زهراء طارق نوري 124

 كركوك/كلية العلوم/قسم علوم الحياةجامعة  دكتوراه مدرس د. ايمان تاجر عبد هللا 125

 المستنصريه  ماجستير مدرس مساعد منى سعد ابراهيم  126

 واسط ماجستير مدرس مساعد نور خضير جمعة 127
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 جامعة االنبار/ كلية التربية للعلوم الصرفة / قسم الفيزياء دكتوراه مدرس د. جمال فاضل محمد  128

 الجامعة المستنصرية/ كلية العلوم / قسم الفيزياء دكتوراه مساعداستاذ  اسرار عبدالمنعم سعيد 129

 بغداد دكتوراه مدرس د.لمياء محمد علي حميد 130

 كلية التربية المختلطة -جامعة الكوفة  ماجستير استاذ مساعد ايالف جبار عبد الرزاق 131

132 Dr.Ali Hameed Ali Alzubaidi  مديرية تربية النجفوزارة التربية  دكتوراه مدرس 

 قسم الفيزياء -كلية العلوم  -الجامعة المستنصرية  ماجستير مدرس رواء ياسين طه 133

 الجامعة المستنصرية/ كلية العلوم/ قسم الفيزياء ماجستير مدرس م. لمياء علي لطيف مجيد  134

135 Sondos abd alkarim المستنصريه ماجستير مدرس مساعد 

 الجامعة التكنولوجية/قسم الهندسة الكهربائية دكتوراه مدرس اخالص مهاوي ثجيل  136

 المستنصرية ماجستير مدرس خالد زمام عامر 137

 جامعة المستنصرية كلية الهندسة  دكتوراه استاذ مساعد تمارا كوثر حسين  138

 جامعة الدكتور بابا صاحب  ماجستير مدرس مساعد م. م جاسم محمد حمود  139

 المستنصرية /كلية العلوم/قسم علو الحياة ماجستير مدرس مساعد رنا فاضل عباس 140

 جامعة القادسية كلية طب األسنان  مرحلة ماجستير اليوجد زينة فرحان جابر 141

 تكريت بكالوريوس اليوجد سامان سردار محمد 142

 كركوك البكالوريوسمرحلة  اليوجد آزاد سردار محمد 143

 بغداد ماجستير مدرس نغم موسى نعمه 144

 المستنصريه ماجستير مدرس زهراء احمد اوختي 145

 الجامعة المستنصرية/ كلية العلوم السياحيه/ قسم ادارة الفنادق دكتوراه مدرس مساعد رنا ناجي عزيز  146

 جامعة اوروك االهلية  ماجستير مدرس مساعد حيدر محمد فائق عبد االمير  147
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 كركوك دكتوراه مدرس دكتور محمد مصطفىد.ايفان  318

 فسم التحليالت المرضية -كلية التقنيات الطبية -الجامعة االسالمية ماجستير مدرس مساعد جاسم محمد صالح 319

 مديرية تربية االنبار  دكتوراه مدرس دكتور وليد طوينة عبد الحمزة  320

 المستنصرية  مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد لمى سليم حاجم  321

 المستنصرية ماجستير مدرس مساعد زينب فاروق شفيق  322

 الجامعة المستنصرية /كلية الطب دكتوراه مدرس دكتور ميادة حسن رهيف 323

 جامعة الفرات االوسط التقنية/المعهد التقني بابل دكتوراه مدرس دكتور د.م.شيماء ابراهيم جبار 324

 كلية النسور الجامعة دكتوراه مدرس م.د شيماء عبد الرضا ناجي 325

 جامعة الموصل ماجستير مدرس هبة محمد طاهر خليل مرعي 326

327 anwar khalid ferman كلية التراث االهلية  دكتوراه مدرس دكتور 

 الجامعة المستنصرية / كلية الصيدلة ماجستير مدرس مساعد طارق ناصر مهدي 328

 جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية دكتوراه مدرس السرايشيماء بدر عبدهللا نصر  329

 الجامعة المستنصرية/ رئاسة الجامعة / شعبة السيطرة ماجستير مدرس مساعد محمد احسان مجيد  330

 جامعة الفرات االوسط التقنية/ الكلية التقنية المسيب  دكتوراه مدرس د. ايناس عبدالستار عبدالجبار  331

 كلية النسور الجامعه ماجستير مدرس مساعد رفاه فاهم محمد  332

 بغداد دكتوراه استاذ مساعد د.اسراء محمد عبد الخالق 333

 الموصل دكتوراه مدرس دكتور أناس حازم محمد 334

 جامعة ميسان كلية التربية البدنيه وعلوم الرياضه  مرحلة  دكتوراه مدرس م. ماجد محمد مساعد  335

 بغداد دكتوراه مدرس دكتور سهام حسن سلمان 336

 المستنصرية  ماجستير استاذ مساعد بلند محمد سليم 337

 جامعة ذي قار /كلية العلوم  مرحلة  دكتوراه مدرس بشرى حسين محمد  338

 المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد فاتن عزت محي الدين 339

 جامعة واسط كلية التربية للعلوم اإلنسانية  بكالوريوس مدرس ابراهيم جبار كاظم  340

 الجامعه المستنصرية/كلية التربية/قسم الحاسبات  ماجستير مدرس مساعد دينا نادر جورج 341

342 Asmaa mohammed rashid اوروك ماجستير مدرس مساعد 

 جامعة ذي قار  دكتوراه مدرس دكتور زينب صبري مهدي  343

 الجامعة المستنصرية/ كلية العلوم دكتوراه مدرس حسن قاسم محمد 344

 جامعة صالح الدين ماجستير مدرس مساعد سروة رمضان حمزة 345

 المستنصرية دكتوراه مدرس دكتور اسراء جعفر باقر 346

 جامعة ذي قار ماجستير مدرس مشعل حمد عواد 347
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 التقانات االحيائيةجامعة القادسية /كلية  بكالوريوس اليوجد اسراء عالوي لعيبي 348

 كلية اآلداب/جامعة القادسية  دكتوراه استاذ مساعد صالح حسون جبار  349

 الجامعة المستنصرية دكتوراه مدرس دكتور عباس عبد العزيز عبد الحميد 350

 جامعة الموصل  ماجستير مدرس إيناس محمد يونس  351

 جامعة بغداد كلية التربية للبنات  قسم اللغة العربية   دكتوراه استاذ دكتور ا.د حسن منديل حسن  352

 السليمانية دكتوراه استاذ مساعد سهى علي حسين 353

 وزارة التربية/المديرية العامة لتربية كربالء ماجستير مدرس مساعد ثائر قاسم عبد العزيز 354

 جامعة بابل ماجستير مدرس نسرين قاسم عبد الرضا 355

 الجامعه التكنولوجية  دكتوراه مدرس دكتور سعاد سالم شاكر  356

 كلية العلوم االدارية والماليةجامعة االمام جعفر الصادق )ع( _  ماجستير مدرس مساعد نغم عبد الحسين محمد  357

 المستنصرية ماجستير مدرس قبس عبد الزهرة جبار 358

 المستنصرية ماجستير مدرس مساعد غفران محمد عبود 359

 المستنصرية دكتوراه استاذ دكتور د.نبراس نزار محمود 360

 جامعة البصرة/قسم النشاطات الطالبية دكتوراه استاذ مساعد ناهدة عبد الزهرة بدر 361

 المستنصريه ماجستير مدرس مساعد زيد ناجي حسن 362

 المستنصرية مرحلة ماجستير اليوجد مرتضى سامي عبد 363

 جامعة ديالى  دكتوراه مدرس دكتور نبأ هيثم أحمد  364

 جامعة القادسية / كلية القانون ماجستير مدرس عباس ناصر سعدون  365

 بغداد دكتوراه استاذ دكتور بتول مطر مهدي 366

 بغداد ماجستير مدرس نور احمد كاظم  367

 جامعة ديالى كلية العلوم  ماجستير مدرس مساعد نور جاسم محمد علي عبد 368

 جامعة واسط كلية االدارة واالقتصاد قسم االحصاء ماجستير مدرس مساعد مرتضى منصور عبدهللا 369

 المستنصرية ماجستير مدرس مساعد رغد محمد خداداد 370

 جامعة االنبار ماجستير مدرس مساعد منى حسين علي 371

 جامعة كركوك /كلية العلوم دكتوراه استاذ مساعد سناء حسبن محمد 372

 المستنصريه ماجستير مدرس مساعد بيداء فليح حمزة  373

 كلية المعارف الجامعة ماجستير مدرس مساعد االء شاكر محمود 374

 ذي قار ماجستير مدرس مساعد اطياف ضاري برغش 375

 جامعة الكفيل  بكالوريوس اليوجد حيدر قاسم رحيم  376

 ذي قار  مرحلة ماجستير اليوجد علي مهدي تركي  377

378 Assim farman sewam جامعة اوروك االهلية  دكتوراه استاذ مساعد 

 المستنصريه دكتوراه استاذ مساعد اسراءحسين حمزه 379

 جامعة سومر/كلية التربية االساسية/قسم العلوم ماجستير مدرس مساعد هناء حسن كاظم 380

 جامعة الموصل ماجستير مدرس مساعد عبداألمير عبدهللاياسر  381

 كلية المصطفى الجامعة ماجستير مدرس مساعد شيماء طالب علي  382

 المثنى /كلية التربيه االساسيه _قسم العلوم ماجستير مدرس مساعد زينة عبد الحسين جواد 383

 كلية آشور الجامعة دكتوراه مدرس دكتور صابرين سامي عبد  384

 تكريت ماجستير مدرس مساعد اروه سعود علوان 385

 كلية الطب جامعة الموصل دكتوراه مدرس دكتور وسن علي عطية  386

 قسم الكيمياء -كلية العلوم  -جامعة ديالى  ماجستير استاذ مساعد نور كاظم احمد 387

 الهندسة الكهروميكانيكيةقسم  -التكنلوجية  دكتوراه مدرس دكتور علي عبد الوهاب اسماعيل 388

 الجامعة المستنصرية ماجستير مدرس علي نوري علي 389

 جامعة الكوفة/ كلية التربية للبنات مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد زينب عبد السالم عبد الحميد 390

 جامعة القاسم الخضراء كلية التقانات االحيائية دكتوراه استاذ دكتور علياء سعد عبد  391
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 كلية التراث الجامعة مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد غفران ستار جابر  392

 جامعو الموصل ماجستير مدرس مساعد ميساء طه حامد  393

 كلية االمام الكاظم للعلوم االسالمية الجامعة اقسام ذي قار  دكتوراه مدرس منتصر حسين جواد  394

 كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم  -بغداد  ماجستير مدرس مساعد رشا إبراهيم خلف  395

 المستنصريه / كلية العلوم السياحيه دكتوراه استاذ دكتور دينا حامد جمال 396

 جامعة بغداد ماجستير استاذ مساعد وسن عبد االمير علوان 397

 الموصل  دكتوراه استاذ دكتور أ. د. فضيلة عرفات محمد  398

 ذي قار دكتوراه مدرس دكتور جويد عادل عبد الكاظم 399

 المستنصرية /كلية العلوم/قسم علوم الحياة ماجستير مدرس مساعد رنا فاضل عباس 400

 صالح الدين دكتوراه استاذ مساعد هجران صنعان جبار 401

 كلية الصفوة الجامعة  ماجستير مدرس مساعد زهراء جاسب حميد  402

 المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل  ماجستير مدرس مساعد صفاء عدنان محمد 403

 جامعة ديالى / كلية العلوم ماجستير مدرس مساعد م.م أسامة محمد كامل   404

 مديرية تربية محافظة االنبار  دكتوراه مدرس دكتور مي جميل شريف العاني  405

 المستنصرية ماجستير مدرس مساعد شيماء حسن عباس 406

 وزارة التربية/مديرية تربية واسط  ماجستير مدرس مساعد اسيل عبد العباس كاظم  407

 جامعة بغداد ماجستير مدرس رياض يوسف سلمان 408

 جامعة الموصل ماجستير مدرس مساعد هبة سليمان داؤد 409

 جامعة سومر / كلية الزراعة ماجستير مدرس مساعد علي ناظم زكي  410

 كلية االمام الكاظم )عليه السالم( ماجستير مدرس مساعد نوار بنوان حسن 411

 الجامعه المستنصريه ماجستير مدرس مساعد رفل نعمان عباس 412

 كليه العلوم /الجامعه المستنصريه  دكتوراه مدرس دكتور زينب عيسى عبد النبي  413

 المستنصريةكلية العلوم / الجامعة  دكتوراه مدرس دكتور قاسم عباس حسين 414

 الموصل ماجستير مدرس مساعد ميان ابراهيم خليل 415

 المستنصريه  ماجستير مدرس مساعد عبير صالح سلمان  416

 جلمعة الموصل/ كلية االدارة واالقتصاد ماجستير مدرس مساعد االء حميد صالح 417

 جامعة الموصل كلية العلوم قسم الطاقات الجديدة والمتجددة  ماجستير مدرس مساعد دعاء حسان يحيى  418

 جامعة ديالى كلية االدارة واالقتصاد مرحلة  دكتوراه مدرس ضياء حسين سعود 419

 ديالى  ماجستير مدرس مساعد إبراهيم طه عبدالوهاب  420

 جامعة ذي قار دكتوراه مدرس دكتور أزهر عبدالعباس جعفر  421

 كلية اإلمام الكاظم )عليه السالم( هندسة تقنيات الحاسوب  ماجستير مدرس مساعد لبنى عماد كاظم  422

 االنبار دكتوراه استاذ مساعد مؤيد جبير محمود 423

 المستنصرية مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد حسام رفعت عبد 424

 كلية الصيدلة-المستنصرية الجامعة  ماجستير مدرس مساعد دينا سليم محمد أمين 425

 كلية الزراعة-جامعة البصرة مرحلة ماجستير اليوجد بصائر احسان طه 426

 الجامعة االسالميه  مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد عالء كاظم حسين  427

 المستنصرية دكتوراه مدرس دكتور عبير خضر جميل 428

 رئاسة الجامعه المستنصريه/ قسم شؤون الديوان  ماجستير مدرس مساعد م.م جنان محمد حمود 429

 العراقية بكالوريوس اليوجد هديل عبد هللا جميل 430

 كلية دجلة الجامعة االهلية  دكتوراه مدرس دكتور م.  د.  محمد عبد هللا عبد السادة  431

 المستنصرية دكتوراه مدرس دكتور واثق علوان عاجل 432

 الموصل دكتوراه دكتورمدرس  مروة ثامر محمود 433

 جامعة سامراء ماجستير مدرس سندس حسين علوان 434

 جامعة الكوفة دكتوراه مدرس افاق جابر كاظم 435
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 جامعة الموصل ماجستير مدرس مساعد نغم سالم محمد 436

 المستنصرية دكتوراه استاذ دكتور رغد اكرم عزيز 437

 الجامعة المستنصرية دكتوراه استاذ د. جيهان عبد الستار سلمان  438

 جامعة ذي قار كلية التربية للعلوم الصرفة ماجستير مدرس مساعد عهود موكر دايش 439

 المستنصريه ماجستير مدرس مساعد وديان غالب نصيف 440

 جامعة الفرات االوسط التقنية/المعهد التقني بابل ماجستير مدرس مساعد انسام على هلشم 441

 جامعة القادسية/كلية التربية ماجستير مدرس مساعد سامي كاظمعبير  442

 جامعة بغداد الدبلوم العالي مدرس نداء محسن اخمد 443

 جامعة ميسان/كلية التربيه االساسيه ماجستير مدرس حنان كاظم عبد 444

 جامعة بابل/كلية طب االسنان دكتوراه استاذ مساعد يونس عبدالرضا كحيوش الخفاجي 445

 جامعة ديالى دكتوراه استاذ مساعد د. اسراء هيثم احمد 446

 الجامعة التقنية الوسطى  دكتوراه مدرس مصطفى خليل اسماعيل  447

 الجامعه المستنصريه / كليه العلوم / قسم الفيزياء ماجستير مدرس هدى طالل سليمان 448

 تكريت ماجستير مدرس مساعد اسماعيل ابراهيم حسن 449

 المستنصريه ماجستير مدرس عبير صالح علي 450

 الجامعة المستنصرية ماجستير مدرس مساعد لباب طارق نافع 451

 الجامعة المستنصرية ماجستير مدرس سرور نوري اسماعيل 452

 جامعة الموصل  دكتوراه استاذ مساعد لمياء عدنان سرسم  453

 بغداد دكتوراه مدرس دكتور ابتسام احمد حمزة 454

 جامعة كركوك كلية القانون والعلوم السياسية  ماجستير مدرس مساعد نهى عبد الخالق احمد  455

 بغداد دكتوراه مدرس دكتور د. منتهى رزاق ابراهيم 456

 كلية الهندسة/جامعة ذي قار ماجستير مدرس مساعد رائد شاكر الخفاجي 457

 االنبارجامعة  دكتوراه مدرس دكتور هبه جمعه علي 458

 الكلية التقنية / كركوك -الجامعة التقنية الشمالية  دكتوراه استاذ مساعد جودت حلمي عبدالواحد 459

 المستنصرية دكتوراه مدرس دكتور رنا صباح جواد  460

 الجامعة التكنولوجية/قسم هندسة االتصاالت ماجستير مدرس يسرى عبد محمد 461

 بابل  مرحلة  دكتوراه مدرس وسام صالح عبد الحسين  462

 المستنصريه ماجستير مدرس مساعد بيداء فليح حمزة 463

 المستنصرية ماجستير مدرس سرى عبيد نعمة 464

 كلية العلوم الجامعة المستنصرية  دكتوراه استاذ مساعد د. حيدر جاسم محمد  465

 المستنصرية دكتوراه مدرس مروة عبد المحسن حسن 466

 الجامعة التكنولوجية دكتوراه مدرس دكتور مصطفى مهديد . مازن  467

 المستنصرية دكتوراه مدرس دكتور اسراء فاخر خلف 468

 كلية طب االسنان -جامعة واسط  ماجستير مدرس حسين حليم جاسم 469

 جامعة الكوفة دكتوراه مدرس دكتور عمار سامي عبد العزيز 470

 جامعة اوروك االهلية قسم هندسة العمارة دكتوراه مساعد استاذ د. اريج كريم مجيد السدخان 471

 وزارة التربية/ المديرية العامة لتربية صالح الدين  ماجستير مدرس مساعد مواهب قدوري صالح  472

 جامعة بابل  ماجستير مدرس مساعد سرى داخل جاسم  473

 المستنصرية دكتوراه مدرس دكتور احالم مجيد كاظم 474

 جامعة الموصل كلية العلوم قسم الكيمياء  ماجستير مدرس مساعد صبا حازم صديق  475

 المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد د.ندى فرحان كاظم  476

 كلية الحقوق -النهرين  دكتوراه مدرس دكتور ايات سلمان شهيب 477

 كلية التراث الجامعة قسم تقنيات مختبرات طبية  دكتوراه مدرس سهير علي حسين  478

 جامعة الموصل دكتوراه استاذ مساعد هيام عبد المجيد حياوي 479
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 جامعة ذي قار كلية العلوم ماجستير مدرس مساعد عباس طالب عبد علي  480

 جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية ماجستير مدرس صابرين شاكر محمود  481

 واسط  دكتوراه مدرس دكتور م. د. حسنين طاهر كريم  482

 جامعة الكوفة/كلية الصيدلة ماجستير مدرس مساعد ايناس فالح عبد الرزاق 483

 قسم الفيزياء\كلية العلوم\المستنصرية ماجستير مدرس هالة فاخر داغر 484

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

 المستنصريه مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد فاضلاياد كاظم  486

 جامعة القادسية/كلية الزراعة  دكتوراه استاذ عالوي لعيبي داغر  487

 جامعة بغداد كلية التربية للبنات  دكتوراه استاذ دكتور حسن منديل العكيلي  488

 المستنصرية ماجستير مدرس مساعد سرى عباس خضير  489

 جامعة القادسية / كلية القانون  دكتوراه استاذ مساعد احمد حمد هللا احمد  490

 المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد زهراء سالم محسن 491

 المستنصرية مرحلة  دكتوراه اليوجد زهراء كريم رحيم 492

 المستنصرية دكتوراه استاذ دكتور رغد اكرم عزيز 493

 كلية اصول الدين الجامعة مرحلة  دكتوراه مساعدمدرس  صدرالدين سامي عبد 494

 المستنصرية  دكتوراه مدرس دكتور سهام حسن خضر الزرفي  495

 جامعه ذي قار / كليه التربيه للعلوم الصرفه ماجستير مدرس مساعد هند فاضل عباس 496

 بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/قسم علوم الحاسبات  ماجستير مدرس شيماء عباس فاضل العبيدي  497

 المستنصرية  دكتوراه استاذ دكتور د. جميلة حربي سعود  498

 جامعة الموصل ماجستير مدرس مساعد ميساء طه حامد  499

 جامعة واسط /كلية التربية للعلوم اإلنسانية  دكتوراه استاذ مساعد فاضل كاظم حنون  500

 الجامعة المستنصرية / كلية طب االسنان ماجستير مدرس مساعد حيدر يوسف فالح 501

 بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم دكتوراه استاذ مساعد علي خليل محمود 502

 القادسية ماجستير مدرس مساعد زينب صبري محمد 503

 المستنصرية الجامعة ماجستير مدرس اسماء عبد الجبار هادي 504

 الكوفه دكتوراه استاذ مساعد عامر موسى جوده 505

 المستنصرية كلية الصيدلة  ماجستير مدرس علي رسول محمود  506

 كلية التربيه للبنات-جامعة االنبار  دكتوراه استاذ مساعد رضاب حاتم ياسين الغساني  507

 النسور الجامعةكلية  مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد اسراء سعيد عاصي 508

 جامعة ذي قار ماجستير مدرس مساعد سرى اسماعيل حمد 509

 جامعة القادسية  ماجستير مدرس عباس علي حسين اللبان  510

 المستنصرية ماجستير مدرس مساعد زينب حسن مهدي                            511

 العراقيه بكالوريوس اليوجد االء اسعد جميل  512

 الموصل كلية العلوم قسم الكيمياء  دكتوراه استاذ مساعد عبدالرحمن باسل فاضل  513

 الجامعة المستنصرية ماجستير مدرس مساعد رشا سعدي عباس 514

 جامعة القادسية ماجستير استاذ مساعد بيداء علي ولي 515

 ذي قار دكتوراه مدرس علي عبد الباقي علي 516

 المستنصرية ماجستير مدرس دنيا فاضل طلب 517

 جامعة القادسية / كلية االدارة واالقتصاد / قسم االقتصاد ماجستير استاذ مساعد أ. م. سندس جاسم شعيبث 518

 جامعة النهرين دكتوراه استاذ دكتور احمد علي مهاوش 519

 كلية المستقبل الجامعة دكتوراه مدرس دكتور حوراء هادي جياد 520

 الموصل دكتوراه مدرس عبدهللا د. ابتسام يحيى 521

 ذي قار دكتوراه مدرس علي عبد الباقي علي 522

 جامعة واسط كلية التربية للعلوم االنسانية  دكتوراه استاذ اسراء مهدي مزبان 523
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 كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم  -بغداد  ماجستير مدرس مساعد رشا إبراهيم خلف 524

 االنبار ماجستير مدرس مساعد الرحمن فرجمحمد عبد  525

 المستنصرية دكتوراه استاذ دكتور رغد اكرم عزيز 526

 المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد االء شمس هللا نور هللا  527

 بغداد ماجستير استاذ مساعد بيداء حسين عبد عون 528

 بابل مرحلة  دكتوراه استاذ مساعد نسرين حمزة عباس 529

 واسط /كلية الفنون الجميلة دكتوراه مدرس دكتور وصال قاسم غباش 530

 جامعة المثنى ماجستير مدرس مساعد حسين عدنان عيسى 531

 المستنصرية ماجستير استاذ مساعد صالح طه عالوي 532

 جامعة ديالى / كلية العلوم ماجستير مدرس نهى عبد الجليل عمران 533

 جامعة المستنصرية دكتوراه مساعداستاذ  تمارا كوثر حسين 534

 المستنصريه مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد اياد كاظم فاضل 535

 كلية اصول الدين الجامعة مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد سجا ماهر محمد 536

 جامعة الموصل كلية التربية األساسية  ماجستير مدرس نجالء خزعل فتحي  537

 الجامعة المستنصرية / كلية طب االسنان دكتوراه مدرس مساعد عبدالمهدي شوماناالء صفاء الدين  538

 جامعة الموصل  ماجستير مدرس مساعد مصطفى حسين ابراهيم  539

 جامعة الموصل ماجستير مدرس مساعد مهند مؤيد الياس 540

 المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد محمد يوسف كامل 541

 جامعة الموصل ماجستير مدرس مساعد محمد خليل ابراهيم  542

 جامعة الموصل /المكتبة المركزية  ماجستير مدرس مساعد زينة طارق دحام  543

 جامعة الموصل  ماجستير مدرس عمار ياسين برجس  544

 االنبار مرحلة ماجستير اليوجد علي نجم عبدهللا 545

 جامعة ذي قار ماجستير مدرس علياء عبد المحسن حسن  546

 كلية التربية للعلوم الصرفة -االنبار  دكتوراه استاذ مساعد لؤي حاتم علي 547

 كلية االمام االعظم رحمه هللا الجامعة  دكتوراه مدرس مساعد محمد شاكر محمود  548

 الفيزياءالجامعة المستنصرية/ كلية التربية/ قسم  دكتوراه مدرس دكتور د.علي نعمة محمد 549

 جامعة االنبار/ كلية التربية للعلوم الصرفة  ماجستير مدرس مساعد همام احمد عبدالرزاق  550

551 Esraa Mohammed Kadhim  الجامعة االسالمية  ماجستير مدرس مساعد 

 كلية التقنيات الطبية-الجامعة االسالمية دكتوراه مدرس دكتور رسل علي كاظم  552

 المستنصرية  دكتوراه مدرس دكتور وفاء حسن مسلم  553

 جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم دكتوراه مدرس دكتور فائزة عبد الجبار علوان 554

 جامعة القادسية / كلية القانون  ماجستير مدرس مساعد مروة حمد هللا احمد  555

 المستنصرية دكتوراه مدرس مروة عبد المحسن حسن 556

 جامعة الموصل/ كلية االدارة واالقتصاد ماجستير مدرس مساعد االء حميد صالح 557

 جامعة الكوفة دكتوراه استاذ مساعد سيناء كاظم علي 558

559 Dhufr Hadi Chayd القادسية ماجستير مدرس 

 جامعة كربالء كلية التربية للعلوم الصرفة قسم علوم الحياة  دكتوراه استاذ مساعد ا. م. د. رشا عبد األمير جواد  560

 رئاسة الجامعة المستنصرية /قسم الموارد البشرية  ماجستير مدرس مساعد حسناء حسين كاظم  561

 الجامعة التكنولوجية ماجستير مدرس مساعد صفا أنين احمد 562

 الموصل كلية العلوم قسم الكيمياء  دكتوراه استاذ مساعد د. عبدالرحمن باسل فاضل  563

 مدرس وليد حسن حميد 564
طالب في مرحلة  

 جامعة القادسية / كلية القانون دكتوراه

 جامعة بابل  دكتوراه مدرس دكتور رحيم كامل خضير  565

 جامعة القادسية  ماجستير مدرس شيماء كاظم نور الزاملي  566

 الجامعة المستنصرية كلية العلوم قسم الفيزياء  دكتوراه مساعداستاذ  أسامة عبد العزيز داخل 567
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 تكريت/كلية   العلوم/ قسم الكيمياء دكتوراه استاذ مساعد عفراء صابر شهاب 568

 الكوفه  ماجستير استاذ مساعد نهاد خضير كاظم  569

 جامعة سامراء دكتوراه مدرس دكتور اسيل مقدا حاتم 570

 وزارة التربية ماجستير مدرس مساعد كاظم حياوي فليح 571

 كلية االمام الكاظم ع للعلوم اإلسالمية الجامعة  دكتوراه مدرس دكتور يوسف سعدون محمد  572

 كلية التربية االساسية/ جامعة بابل دكتوراه استاذ مساعد أ.م.د.حوراء عباس كرماس 573

 التربية للعلوم االنسانية جامعة واسط كلية دكتوراه مدرس دكتور هديل علي كاظم 574

 كلية العلوم -الجامعة المستنصرية دكتوراه مدرس دكتور احمد بخيت سعيد 575

 كلية اصول الدين الجامعة  دكتوراه مدرس دكتور علي نعيم حسين  576

 جامعة واسط /كلية العلوم / قسم الفيزياء ماجستير مدرس نجالء جرجاك عبدهللا 577

 جامعة بغداد  دكتوراه مدرس نغم منصور عبيد  578

 امانة بغداد / دائرة التصاميم دكتوراه اليوجد د. نداء حسين عبد عون 579

 جامعه ذي قار كليه الطب دكتوراه مدرس علي عبد الباقي علي 580

 المستنصرية ماجستير مدرس نغم بهجة كامل  581

 الجامعة المستنصرية/مركز الحاسبة االلكترونية دكتوراه استاذ مساعد ايمان عبد الجبار سعد  582

 القادسية دكتوراه استاذ مساعد محمد عبد الحمزة خوان 583

 جامعة األنبار  مرحلة ماجستير اليوجد شهد احمد فوزي 584

 بابل ماجستير مدرس مساعد مريم عبد الحسين جاسم 585

 التقنية الشمالية المعهد التقني الموصل ماجستير مدرس مساعد اسماء باسم علي 586

 كلية الطب جامعة النهرين دكتوراه مدرس دكتور ابراهيم عبد هللا محمود 587

588 Aveen Uthman Hassan ماجستير مدرس مساعد Sulaimani Polytechnics University 

 الجامعه المستنصريه  ماجستير مدرس مساعد سرى زهير محمود  589

 المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد شمس هللا نور هللا االء 590

 الجامعه المستنصريه ماجستير مدرس مساعد زهراء عارف حسين  591

 جامعة بابل ماجستير مدرس احمد سماوي غثوان 592

 تكريت ماجستير مدرس مساعد مها سعيد شده  593

 كلية اإلمام الكاظم عليه السالم  دكتوراه استاذ مساعد عدي فالح حسين  594

 جامعة الموصل ماجستير مدرس باسمة احمد عبدالهادي سليم 595

 جامعة األنبار  دكتوراه مدرس فراس نجم اسماعيل  596

 الكوفة/كلية العلوم دكتوراه استاذ مساعد انتصار رزاق محمد  597

 المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد ختام حبيب رسول 598

 كلية طب االسنان /الجامعة المستنصربة ماجستير مدرس مساعد زينة عبد الحسين حمدهللا 599

 كلية االمام الكاظم الجامعة/ اقسام ذي قار  ماجستير مدرس مساعد قصي شنان مزيد  600

 جامعة سوسة /الجمهورية التونسية مرحلة  دكتوراه اليوجد خليل عبدالكريم محسن  601

 جامعة المثنى  دكتوراه مدرس دكتور حسن رحيم خضر  602

 جامعة الموصل  دكتوراه استاذ مساعد لمياء عدنان سرسم  603

 بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم قسم علوم الحاسبات  ماجستير مدرس إسراء عبد الجبار علوان 604

 جامعة ديالى ماجستير مدرس احمد عدنان محمد 605

 كلية النور الجامعة ماجستير مدرس مساعد ياسر عبداألمير عبدهللا 606

 جامعة تكريت / كلية الزراعة دكتوراه استاذ مساعد اسلم سعود علوان 607

 جامعة تكريت  ماجستير مدرس رشا شامل حسين  608

 بغداد ماجستير مدرس مساعد دعاء سعد عبد الرحيم 609

 وزارة التربية/ تربية االنبار  دكتوراه استاذ دكتور د. فراس فاضل فرحان 610

 المستنصرية ماجستير مدرس مساعد علياء محسن يوسف 611
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 الجامعة المستنصرية/ كلية العلوم السياحية دكتوراه مدرس مساعد رنا ناجي عزيز 612

 كليه الهندسه -الجامعه المستنصريه  ماجستير مدرس مساعد لقاء سعدي مزهر 613

 جامعة الموصل /كلية الزراعة والغابات  ماجستير مدرس مساعد صالح أحمد عيسى  614

 وزارة التربية ماجستير مدرس مساعد كاظم حياوي فليح 615

 جامعة واسط ماجستير مدرس مساعد عبد الرسول عبد الرزاق الوائلي 616

 تكريت دكتوراه مدرس خلف احمد جاسم 617

 تكريت دكتوراه مدرس دكتور سماح ميسر رؤوف 618

 جامعة بغداد  ماجستير مدرس زينب قاسم احمد  619

 الجامعة التكنولوجية / قسم العلوم التطبيقية ماجستير استاذ مساعد نور عز الدين ناجي 620

 بغداد ماجستير استاذ مساعد أ.م. هدى صاحب عبد المحمد 621

 الجامعه المستنصرية  مرحلة  دكتوراه مدرس آمال أحمد حمزة  622

 جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني  ماجستير مدرس مساعد ريم سهام توفيق  623

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

 جامعة ديالى كلية العلوم قسم الكيمياء ماجستير مدرس مساعد سجى خليل محي 625

 بابل  دكتوراه مدرس احمد جاسم مطرود  626

 بابل /كلية العلوم ماجستير مدرس فاطمة علي حسين الحميري 627

 كلية التقنيات الطبية-الجامعة االسالمية دكتوراه مدرس دكتور شموس حسين تقي 628

 بغداد ماجستير مدرس مساعد فرح علي داود 629

 جامعة تكريت  ماجستير مدرس رشا شامل حسين  630

 كلية االمام االعظم الجامعة ماجستير مدرس مساعد مصطفى عبد الباقي رحيم  631

 الجامعة المستنصرية  دكتوراه مدرس د.رائد مجبل عبدهللا  632

 الجامعة التكنولوجية/قسم هندسة االتصاالت ماجستير مدرس يسرى عبد محمد 633

 بابل  دكتوراه مدرس أمين رحيم حميد  634

 جامعة بغداد  دكتوراه استاذ دكتور حسن منديل حسن  635

 جامعة االنبار/ كلية التربية للعلوم الصرفة / قسم الرياضيات مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد مصطفى ابراهيم حميد 636

 كلية االمام الكاظم عليه السالم  ماجستير مدرس مساعد إسراء منير جواد  637

 الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة ماجستير مدرس مساعد طيبة طارق خالد علي 638

 جامعة بغداد / كلية العلوم ماجستير مدرس مساعد سارة مهدي شلش 639

 المستنصريه دكتوراه مدرس دكتور امل ابراهيم ناصر  640

 كلية اإلمام الكاظم قسم العلوم السياسية  دكتوراه مدرس دكتور همام عبد الكاظم ربيح  641

 المستنصريه ماجستير مدرس االء سعدي عباس 642

 الجامعة التقنية الشمالية  ماجستير مدرس مساعد أحمد فارس سالم الصواف  643

 جامعة القادسية/كلية القانون ماجستير استاذ مساعد االء محمد صاحب 644

 الكوفة دكتوراه استاذ مساعد وسناء محمد عبد الرضا 645

 األسالمية دكتوراه مدرس دكتور شموس حسين تقي 646

 جامعه الموصل  دكتوراه مدرس د. امنه الياس احمد  647

 سامراء ماجستير مدرس مساعد محمود ابراهيم محمود الكنعاني 648

 القاسم الخضراء دكتوراه مدرس دكتور رحمن حسين حمزة 649

 الجامعهكليه المستقبل  دكتوراه استاذ مساعد مالك مصطفى محمد 650

 جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية  ماجستير مدرس مساعد رحمة حازم إبراهيم  651

 كلية الطوسي الجامعة دكتوراه استاذ مساعد وسام ناجي عطية 652

 جامعة بابل  ماجستير مدرس مساعد رند حيدر هاشم  653

 المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد علي نزار ياسين 654

 بغداد دكتوراه استاذ مساعد حنان لؤي صديق 655
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 الجامعة المستنصرية /كلية طب االسنان دكتوراه مدرس دكتور االء صفاءالدين عبدالمهدي شومان 656

 جامعة بغداد/مركز بحوث السوق وحماية المستهلك  ماجستير مدرس ابتسام فريد علي 657

 كركوك دكتوراه استاذ مساعد سلوى احمد ميدان 658

 جامعة تكريت دكتوراه استاذ مساعد منى صالح رشيد 659

 الجامعة المستنصرية _ كلية العلوم _ علوم الحياة ماجستير استاذ مساعد انمار سعدي عبود 660

 كربالء ماجستير مدرس مساعد محمد صادق عدنان عبد الرزاق 661

 الجامعه االسالميه  دكتوراه مدرس دكتور مريم كاظم عيدان  662

 بغداد  دكتوراه مدرس وفاء حسن عيسى  663

 بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم قسم علوم الحاسبات  دكتوراه مدرس فائزة عيد الجبار علوان 664

 المستنصرية ماجستير مدرس مساعد علياء محسن يوسف 665

 جامعه كربالء كليه الطب البيطري  ماجستير مدرس رنا عبد األمير جواد العبيدي  666

 الموصل دكتوراه مدرس دكتور محمد عرفات محمد 667

 جامعة ديالى.. كلية القانون والعلوم السياسية  دكتوراه مدرس دكتور اسماعيل ذياب خليل  668

669 Batool Mutar Mahdi دكتوراه استاذ دكتور Baghdad 

 وزارة التربية / تربية االنبار  دكتوراه استاذ دكتور د. فراس فاضل فرحان  670

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

 جامعة تكريت ماجستير مدرس سيف صباح ارحيم 672

 القاسم الخضراء مرحلة  دكتوراه مدرس رشا علي طه 673

 المثنى / كلية الهندسةجامعة  ماجستير مدرس اميرة محمد عواد 674

 كلية التراث الجامعة مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد غفران ستار جابر 675

 جامعة تكريت  بكالوريوس اليوجد نذير سعد عكله 676

 جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية كلية طب األسنان  دكتوراه مدرس زياد قدوري حميد 677

 جامعة سامراء / كلية اآلثار  بكالوريوس اليوجد رؤوف عبد الرزاق نوري  678

 قسم الكيمياء-كلية العلوم-جامعة ديالى ماجستير مدرس مساعد نور كاظم احمد 679

 مركز الحاسبة االلكترونية -الجامعة المستنصرية  دكتوراه مدرس دكتور د. احمد عبد اللطيف محمد الطحان 680

 واسط ماجستير مساعدمدرس  م.م زينب فائق محمد  681

 بغداد ماجستير مدرس مساعد د.فلاير محمود عبد الرضا  682

 جامعة بابل  بكالوريوس اليوجد زينة زيد مهدي  683

 الجامعة التقنية الشمالية /الكلية التقنية الهندسية الموصل  ماجستير مدرس مساعد شيماء مقداد محمد نجيب  684

 تكريت  دكتوراه استاذ مساعد نجالء مصطفى العبيد  685

 الموصل  دكتوراه استاذ مساعد ياسر عبدالجواد عبدهللا الجوادي  686

 المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد اسراء حسين حمزة 687

 كلية االسراء االهلية ماجستير مدرس مساعد زينب محمد جودة 688

 تكريت  ماجستير مدرس مساعد مروج عبد رحيم البياتي  689

 التقنية الشمالية المعهد التقني الموصل ماجستير مدرس مساعد طه ياسين عبدالقادر 690

 تكريت دكتوراه استاذ مساعد محمد جارهللا فرحان  691

 الجامعة العراقيه  دكتوراه استاذ مساعد إخالص علي حسين  692

 والتعليم/ مديرية تربية صالح الدينوزارة التربية  ماجستير مدرس مساعد شهد ابراهيم محمد 693

 جامعة الموصل  دكتوراه مدرس دكتور إيمان سهيل سالم  694

 جامعه واسط  دكتوراه مدرس مساعد دنورس صاحب خليل  695

 كلية الصيدلة-الجامعة المستنصرية  ماجستير مدرس مساعد دينا سليم محمد أمين 696

 ديالى ماجستير مدرس مساعد حازم سلمان مجيد 697

 المستنصرية ماجستير استاذ مساعد أ.م.إستبرق محمد علي سلمان 698

 جامعة الكوفة كلية التخطيط العمراني  دكتوراه مدرس سارة محمود الجواري  699
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 جامعه بابل /مركز ابحاث الحمض النووي  دكتوراه استاذ مساعد لبنى عبد العظيم مجيد البياتي  700

 العراقية  دكتوراه استاذ مساعد أشجان حميد باصي  701

 جامعة ميسان  دكتوراه مدرس دكتور حوراء حميد راضي  702

 جامعة الموصل  دكتوراه استاذ مساعد د. فراس كاظم الجبوري  703

 كلية المستقبل الجامعة دكتوراه مدرس دكتور م.د. مريم حميد ناصر 704

 المستنصريه ماجستير مدرس محمد توفيق عبد الحسين 705

 جامعة القاسم الخضراء دكتوراه استاذ مساعد فاطمة حميد ناصر 706

 جامعة المثنى  ماجستير مدرس مساعد زينب محسن حسن 707

 كلية بالد الرافدين الجامعه بكالوريوس اليوجد محمد احمد جواد 708

709 Reem suhail najm تكريت  ماجستير مدرس 

 الجامعة المستنصرية  ماجستير مدرس عال كمال رفيق  710

 تكريت بكالوريوس اليوجد دريد فؤاد عبدهللا 711

 كلية االمام الكاظم ع  ماجستير مدرس مساعد سعدهللا عبدالكاظم عباس 712

 الكوفة  دكتوراه استاذ مساعد سهاد كاظم عبد  713

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات ماجستير مدرس مساعد رويده فؤاد عبدهللا 714

 جامعة واسط  ماجستير مدرس مساعد رسل طارق حسن  715

 الجامعة المستنصرية  ماجستير استاذ مساعد لمياء كاظم مفتن  716

 جامعة تكريت دكتوراه استاذ مساعد عمار صالح الدين عبد الواحد 717

 كلية الحلة الجامعة دكتوراهمرحلة   مدرس مساعد عمر حسام الدين صالل 718

 وزارة العدل  ماجستير اليوجد حسين علي خضير عباس  719

 جامعة بابل  دكتوراه استاذ مساعد علي جبار عبدهللا  720

 الموصل ماجستير استاذ مساعد محمود ميسر فتحي  721

 جامعة الفرات األوسط التقنية ماجستير مدرس م. ليلى جاسم شعيبث 722

 جامعة المثنى  مرحلة  دكتوراه استاذ مساعد االء كتاب حميد  723

 واسط ماجستير مدرس مساعد نوال عباس عكال 724

 جامعة الموصل ماجستير مدرس مساعد احمد عزالدين ذنون  725

 جامعة بغداد دكتوراه مدرس د. مؤيد محمد عيدان 726

 جامعة تكريت/ كلية التربية للبنات  ماجستير مدرس ايالف صباح عبد الواحد رجب  727

 المستنصرية ماجستير مدرس مساعد اسامة صبحي عبد 728

 جامعة الموصل  دكتوراه استاذ مساعد د.هدى حازم وافي  729

 الجامعة التقنية الشمالية /الكلية التقنية الهندسية الموصل  دكتوراه مدرس دكتور مهند لقمان احمد مصطفى  730

 العراقية / كلية القانون والعلوم السياسية  ماجستير مدرس مساعد رسل فيصل دلول  731

 جامعة بغداد كلية طب االسنان بكالوريوس اليوجد اية مالك مصطفى الطويل 732

 العراقية  دكتوراه استاذ مساعد أشجان حميد باصي  733

 المستنصرية ماجستير مدرس رند صالح فرحان 734

 جامعة االنبار/ كلية التربية للعلوم الصرفة دكتوراه مدرس فاضل محمد د. جمال 735

 ذي قار  ماجستير مدرس مساعد فاطمه جبر شنجار  736

 بابل ماجستير مدرس مساعد احمد حسن حميد 737

 جامعة الكفيل  ماجستير مدرس مساعد منتظر عبد العباس حسن  738

 كليه المستقبل الجامعه دكتوراه استاذ مساعد مالك مصطفى محمد 739

 الجامعة التقنية الجنوبية  ماجستير مدرس مساعد مرتضى محمد صاحب  740

 جامعة بغداد ماجستير مدرس مساعد شيماء عوض عوده 741

 جامعة كركوك  ماجستير مدرس مساعد زينب ولي مراد 742

 الطبالجامعة المستنصرية/كلية  ماجستير مدرس لمياء حسن رهيف 743
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 جامعة تكريت / كلية التمريض دكتوراه مدرس دكتور سرى سعد عبدالعزيز 744

 واسط  ماجستير مدرس مساعد رسل طارق حسن  745

 التقنية الوسطى ماجستير مدرس مساعد جاسم كشيش زويد 746

 جامعة الكفيل  ماجستير مدرس مساعد منتظر عبد العباس حسن  747

 جامعة ااموصل /كلية العاوم دكتوراه استاذ الدين عبدالفرجأ.د. محمد صالح  748

 ديالى  ماجستير مدرس مساعد فاطمة عبد الغني إدريس  749

 المستنصرية  دكتوراه مدرس دكتور هدى هيكل حسين  750

 جامعة الموصل ماجستير مدرس زهراء بديع ابراهيم 751

 العراقية الجامعة ماجستير مدرس مساعد زينب محمد صالح 752

 جامعة تكريت ماجستير استاذ مساعد محمد صباح عبدالواحد  753

 جامعة واسط  دكتوراه مدرس أمل حسن طاهر  754

 جامعة تكريت كلية الطب  ماجستير مدرس مساعد بلقيس رمضان عباس  755

 جامعة بغداد دكتوراه مدرس د.رنا ثابت عبد الربيعي 756

 جامعة واسط/التربية للعلوم الصرفة  ماجستير مدرس مساعد سعاد يونس عبدالحسن  757

 الموصل  دكتوراه مدرس دكتور سمير محمود احمد  758

 كلية الرشيد الجامعة دكتوراه مدرس دكتور مروة عباس عبد الرزاق 759

 وزارة البيئة/الدائرة الفنية بكالوريوس اليوجد محمد عادل عبدهللا 760

 الموصل ماجستير مدرس اليتاوب أسيل محمود جرجيس 761

 كلية النور الجامعة ماجستير مدرس مساعد رعد عبدالحميد عبدالغني 762

 كلية االمام األعظم/ االنبار  دكتوراه مدرس دكتور د. اثير عواد جمال الجميلي  763

 جامعة الموصل ماجستير مدرس حنان سامي نوري 764

 ديالى  ماجستير مساعدمدرس  فاطمة عبد الغني إدريس  765

 الجامعة المستنصرية مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد فرح حافظ ابراهيم 766

 واسط  ماجستير مدرس اياد كمر كرم  767

 جامعه بغداد دكتوراه استاذ مساعد سناء عبد الصاحب عبد الكريم  768

 بغداد ماجستير استاذ مساعد أ.م. هدى صاحب عبد المحمد 769

 تكريت دكتوراه استاذ مساعد صالح رشيدهدى  770

 كربالء دكتوراه مدرس دكتور هبه علوان عبد السالم 771

 الجامعة العراقية  ماجستير مدرس مها محمد طه 772

 كلية دجلة الجامعة  ماجستير مدرس مها علي حسين 773

 ذي قار  ماجستير مدرس مساعد صدى غالب طاهر  774

 جامعة واسط/ كلية التربية للعلوم واإلنسانية  ماجستير مدرس أحمد مخيف بناي  775

 العراقية / كلية اإلعالم دكتوراه مدرس دكتور أوس حمد فرحان 776

 جامعة بغداد ماجستير مدرس سهام محسن امويلح 777

 تربية االنبار  دكتوراه استاذ دكتور جمال فاضل فرحان  778

779 rerm suhail  najm تكريت ماجستير مدرس 

 جامعة الموصل  ماجستير مدرس سهى عبدهللا نجم 780

 جامعة تكريت دكتوراه استاذ مساعد عقيل عبد شليج 781

 المستنصريه/  كليه الصيدله ماجستير مدرس مساعد رشا عبد الكريم عبد القادر 782

 للبناتجامعة الكوفة /كلية التربية  دكتوراه مدرس زينب عبد المطلب حمود 783

 العراقية ماجستير مدرس مساعد فرح عبد حسين  784

785 Hasanain Jawad Asad الجامعة المستنصرية  ماجستير مدرس 

 جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية/اإلنتاج الحيوانى  مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد محمد علي حسين 786

 جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم دكتوراه استاذ مساعد عدنان محسن علي المعموري  787
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 جامعة الفرات االوسط التقنية / المعهد التقني المسيب  ماجستير مدرس مساعد قاسم حميد ناصر  788

 جامعة المثنى ماجستير مدرس مساعد زينب محسن حسن  789

 القانون والعلوم السياسيةالجامعة العراقية كلية  ماجستير مدرس مساعد م. م. رسل فيصل دلول  790

 المستنصرية ماجستير مدرس مساعد فاروق خالد شاكر 791

 جامعة ميسان ماجستير اليوجد هدى حلو علي 792

 الجامعة المستنصرية / كلية التربية / قسم علوم الحاسبات ماجستير مدرس ايمان حسين رحيم  793

 الموصل  دكتوراه استاذ دكتور دفضيلة عرفات محمد 794

 جامعه الموصل ماجستير مدرس عمره يحيى نوري 795

 الجامعة المستنصرية ماجستير مدرس مساعد منار اياد عبد اللطيف 796

 المستنصرية ماجستير مدرس مساعد ايناس عبد الستار سلمان 797

 الجامعه التقنيه الجنوبيه الكليه التقنيه ذي قار  ماجستير مدرس مساعد موج عباس جاسم  798

 المستنصرية/ كلية التربية/ قسم علوم الحاسبات ماجستير مدرس مساعد رانية علي مصطفى 799

 جامعة الفرات االوسط التقنية المعهد التقني كوفة  ماجستير مدرس مساعد سهام عبد الحسين مسان  800

 التكنولوجيه/قسم العلوم التطبيقيه ماجستير مساعدمدرس  اناهيد حمدي حميد 801

 جامعة القادسية كلية الصيدلة  ماجستير مدرس مساعد انوار عبد الهادي حمود  802

 المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد فاتن عزت محي الدين 803

 جامعة سوسة /الجمهورية التونسية مرحلة  دكتوراه اليوجد خليل عبدالكريم محسن  804

 جامعة الموصل ماجستير مدرس مساعد زينب حازم محمد 805

 جامعة الموصل دكتوراه استاذ مساعد هيام عبد المجيد حياوي 806

 كلية التربية للعلوم للصرفة ابن الهيثم  ماجستير مدرس مساعد نور محمد عبود 807

 مديرية تربية كركوك ماجستير مدرس مساعد زيدان خلف حمد 808

 ديالى ماجستير مدرس مساعد تحسين حميدمي  809

 جامعة الموصل /المكتبة المركزية  بكالوريوس اليوجد خليل ابراهيم محمد امين  810

 جامعة بغداد ماجستير مدرس مساعد سنا حسن عبد الكريم 811

 كلية االسراء االهلية دكتوراه مدرس دكتور محمد غازي صبري  812

 الموصل دكتوراه استاذ مساعد مازن احمد عبد غزال 813

 تكريت ماجستير مدرس مساعد شيماء 814

 الجامعة التقنية الشمالية ماجستير مدرس كفاء هادي ذنون 815

 جامعه الموصل  ماجستير استاذ مساعد ثناء يعقوب يوسف  816

 العراقيه  ماجستير مدرس مساعد ميامي علي داود  817

 جامعة بابل دكتوراه مدرس دكتور صفا سعد عباس 818

 جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ماجستير مدرس مساعد حسن مؤيد ابراهيم 819

 القادسيه/ كلية االداره واقتصاد دكتوراه استاذ مساعد د. اما اسمر زبون 820

821 
Majida mohammad abid faly 

Al_mrammathi العلوم/قسم علوم الحياةجامعة القادسيه/كلية  ماجستير مدرس مساعد 

 جامعه سومر  ماجستير مدرس حيدر قاسم باقر 822

 جامعة الفرات االوسط التقنيه المعهد التقني الديوانيه ماجستير مدرس مساعد نورس عدنان عبداالمير 823

 بابل مرحلة ماجستير اليوجد أمير عذاب عبد الكاظم عباس العامري  824

 جامعه بغداد دكتوراه مدرس دكتور أيسن كمال محمد نوري 825

 جامعة القادسية /كلية التربية للبنات/قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة  ماجستير مدرس مساعد رؤيا ضياء حسن  826

 سامراء، كلية التربية  دكتوراه استاذ مساعد أحمد حسين علي 827

 الكاظم عكلية االمام  دكتوراه استاذ مساعد احمد يحيى هادي  828

 الجامعة المستنصريه / كلية التربية / قسم علوم الحاسبات  ماجستير مدرس مساعد م.م. رشا ثامر شاوي  829

 جامعة بغداد مرحلة  دكتوراه اليوجد علي مالك مصطفى 830

 الكوفة ماجستير مدرس مساعد شفاء غني راضي 831
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 المستنصرية كلية العلومالجامعة  دكتوراه مدرس دكتور د.سحر عيسى سعيد 832

 جامعة سامراء ماجستير مدرس صابرين شاكر محمود  833

 تكريت دكتوراه استاذ مساعد د.عبدالخالق أحمد فرحان  834

 جامعة الموصل /كلية اآلداب  دكتوراه مدرس دكتور ريم محمد طيب  835

 الطبجامعة بغداد /كلية  دكتوراه استاذ مساعد زينب عبدالحسين حامد 836

 المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد د.يمامة محمد حسن كشكول 837

 بغداد مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد محمد عبد الواحد جياس 838

 الكلية التقنية / كركوك -الجامعة التقنية الشمالية  دكتوراه استاذ مساعد جودت حلمي عبدالواحد 839

 بغداد دكتوراه مدرس نهى سامي محسن 840

 جامعة القادسية  دكتوراه مدرس ختام عبدالسادة علي الهاللي  841

 كلية النسور الجامعه ماجستير مدرس مساعد بشار سامي بشار 842

 كلية العلوم-جامعة دهوك دكتوراه استاذ مساعد رغد يوسف محمد البياتي٠د 843

 القادسية ماجستير استاذ مساعد هناء حسن سدخان  844

 واسط ماجستير مدرس مساعد حنين حسن رحمن  845

 الجامعة المستنصرية ماجستير مدرس مساعد همام محمود جاسم 846

 قسم علوم الجو -كليه العلوم  -الجامعه المستنصرية  ماجستير مدرس مساعد فدوى سمير عبد الفتاح 847

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  ماجستير استاذ مساعد أ.م لمى سعد عبد الباقي هاني  848

 المستنصرية  ماجستير مدرس مساعد نهاد كنهان عبد  849

 العراقية ماجستير مدرس مساعد ايناس اسماعيل شحاذه 850

 المثنى دكتوراه استاذ مساعد ا.م.د حسن مكطوف جبر الطائي  851

 /كلية التربية للبناتجامعة بغداد  ماجستير مدرس مساعد أيناس طالب نصيف 852

 الجامعة التقنية الوسطى المعهد التقني كوت  ماجستير مدرس مساعد علي حسين مهاوش  853

 جامعة تكريت ماجستير اليوجد أحمد عبدالباري عبدالواحد 854

 تكريت ماجستير مدرس مساعد انتصار مظهر خيرو  855

 / كلية اآلدابالعراقية  دكتوراه مدرس دكتور احمد نعمه رسن  856

 جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة  دكتوراه مدرس دكتور أحمد عبد الهادي عبد الكاظم الكالبي  857

 بغداد  ماجستير استاذ مساعد زينب جمعة جعفر  858

 جامعة الموصل دكتوراه استاذ دكتور لؤي عبد علي  859

 كربالء ماجستير مدرس مساعد محمدحسين حيدر حمود 860

 جامعة النهرين ماجستير مدرس مساعد زهراء عبد الحسين جعاز 861

 بابل ماجستير مدرس مساعد د احمد توفيق نعمة 862

 كلية االمام الكاظم للعلوم االسالمية الجامعة اقسام ذي قار  دكتوراه مدرس دكتور منتصر حسين جواد  863

 جامعة بابل دكتوراه مدرس علي محمد مقداد 864

 الجامعة التكنولوجية / قسم الهندسة المدنية  دكتوراه مدرس دكتور أحمد شمخي جبر  865

 الجامعة المستنصرية .كلية االداب .قسم اللغة الفرنسية دكتوراه استاذ مساعد ستار جبار راضي  866

 الصرفةجامعة بغداد / كلية التربية ابن الهيثم للعلوم  ماجستير مدرس م. علي هادي حسين 867

 جامعة بابل ماجستير مدرس نور عالء عبد الحسين  868

 بابل كليه التمريض ماجستير مدرس مساعد نور معين محمد علي 869

 العراقية ماجستير استاذ نضال محمد جاسم 870

 كليه بالد الرافدين الجامعه دكتوراه مدرس دكتور وسن عبدالوهاب فائق 871

 الكوفة ماجستير مساعدمدرس  شفاء غني راضي 872

 الجامعة المستنصرية  ماجستير مدرس مساعد حكمت داود سليمان  873

 جامعة صفاقس ماجستير مدرس مساعد حسام جبار شلتاغ 874

 العراقية مرحلة  دكتوراه استاذ مساعد صبا عبد الباقي سلمان  875
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 جامعة الموصل  ماجستير مدرس دكتور االء عبد الجبار محمدعلي  876

 كلية الهنسة/جامعة ذي قار ماجستير مدرس مساعد رائد  شاكر الخاجي 877

 بغداد  دكتوراه استاذ مساعد شروق نعيم جاسم  878

 جامعة بابل ماجستير مدرس مساعد تارا خالد خلفة 879

 ديالى دكتوراه مدرس دكتور احسان عدنان زيدان  880

 سامراء  ماجستير مساعدمدرس  احمد ابراهيم طه  881

 جامعة تكريت دكتوراه استاذ مساعد اسماء هاشم شاكر 882

 جامعة الموصل دكتوراه مدرس دكتور د.ريم محمد طيب الحفوظي 883

 كلية التقنيات الطبية-الجامعة االسالمية دكتوراه مدرس دكتور مريم كاظم عيدان  884

 ديالى  ماجستير مدرس احمد مجمد جاسم 885

 جامعة الكوفة  دكتوراه استاذ دكتور عذراء حرجان محسن  886

 الموصل ماجستير استاذ مساعد وئام محمد عمر 887

 جامعة تكريت  مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد غيث ضامن رمضان  888

 رئاسة جامعة القادسيه _قسم الشؤون القانونيه  ماجستير مدرس مساعد ايمان حايف محمد  889

 الجامعة العراقية/ كلية التربية ماجستير مدرس مساعد ايمان جاسم محمد 890

 الجامعة التقنية الشمالية بكالوريوس مدرس مساعد محمد منذر زين الدين محمد أمين 891

 الجامعة المسنصرية/كلية الهندسة/قسم الهندسة المدنية ماجستير مدرس م.اسماء عبد الجبار هادي 892

 قسم العمارة -كلية الهندسة  -جامعة البصرة  دكتوراه مدرس دكتور خالد عبد اللطيف البعاجد.الوليد  893

 الموصل ماجستير مدرس م.حنان سامي نوري 894

 الجامعة العراقية دكتوراه استاذ مساعد حسام داود سعيد 895

 المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد د.وائل منذر حسون 896

 جامعة القادسية  دكتوراه مدرس حيدر سعد عبد الباقي  897

 جامغة بغداد / كلية الصيدلة  ماجستير استاذ مساعد ا.م.تغريد نظام الدين عمر  898

 الموصل  ماجستير مدرس مساعد انفال عزام محمد 899

 العراقية  دكتوراه مدرس د. غادة فائق محمد  900

 تكريت ماجستير مدرس مساعد جميلة حسين عليوي 901

 التقنية الوسطى / المعهد التقني كوت ماجستير مدرس مساعد سلمان خيون خضر  902

 جامعة واسط ماجستير مدرس مساعد اسيل محمود لفته  903

 كلية العلوم -الموصل ماجستير مدرس رنا هشام محمود خضر 904

 الوسطى / المعهد التقني كوتالجامعة التقنية  ماجستير مدرس خالد عبد الحسين حافظ 905

 بغداد  ماجستير مدرس مساعد أمير كامل جواد كاظم   906

 جامعه بغداد  دكتوراه مدرس دكتور د.نور جمال محمد  907

 العراقية  ماجستير مدرس مساعد شهد عبد الكريم احمد  908

 الجامعة التقنية الشمالية / المعهد التقني الموصل  ماجستير مدرس مساعد سالم سعدهللا سلطان  909

 الجامعة التقنية الوسطى دكتوراه مدرس دكتور صفاء عبد الواحد غضبان 910

 جامعة البصرة كلية طب االسنان  ماجستير مدرس مساعد رنا حسن عبد المجيد  911

 جامعة واسط /كلية التربية للعلوم اإلنسانية  دكتوراه استاذ دكتور فاهم نعمة الياسري   912

 بغداد  ماجستير استاذ مساعد وفاء حازم صالح  913

 تربية النجف األشرف الكلية التربوية ماجستير مدرس فاضل عبد العباس عطا هللا الفتالوي 914

 جامعة كربالء دكتوراه استاذ مساعد سوسن محمد جبار 915

 الجامعة المستنصرية /كلية العلوم/قسم علوم الحياة ماجستير مدرس مساعد م.م.غنية جاسم شنيور 916

 الكوفة دكتوراه استاذ مساعد د.مالك ماجد الموسوي 917

 القادسيه  ماجستير مدرس م. شذى سالم دلي  918

 جامعة بابل  ماجستير استاذ مساعد دنيا محمد مقداد 919
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 جامعة ذي قار  ماجستير مدرس مساعد م.م سالم حسن فليح 920

921 Intisar Ghanim Abdulwahhab دكتوراه استاذ مساعد Tikrit 

 جامعة القادسية ماجستير مدرس مساعد نورا نضال صالح 922

 الجامعة التقنية الشمالية  بكالوريوس اليوجد مشتاق راكان طالب  923

 واسط دكتوراه استاذ مساعد ا.م.د نصير علي حسين 924

925 Nibras Raad Abdallah  اخرى  ماجستير مدرس مساعد 

 جامعة الموصل /المكتبة المركزية /مكتبة ابن خلدون  بكالوريوس اليوجد زيد سالم محمد  926

 الجامعة العراقية  دكتوراه مدرس دكتور هديل نشأت أسود  927

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

 العراقية  دكتوراه استاذ مساعد عامر ممدوح خيرو 929

 وزارة التربية دكتوراه مدرس دكتور سمراء كاظم منصور صافي 930

 وزارة التربيه الدبلوم العالي مدرس مرتضى علي حسين علوان الزلزلي 931

 المستنصرية/كلية التربية/ قسم علوم الحاسبات ماجستير مدرس مساعد هيثم سلمان جياد 932

 كركوك  ماجستير مدرس مساعد احمد عبدالرحمن محمد  933

 كلية اإلدارة واالقتصاد -جامعة تكريت  دكتوراه مدرس دكتور م.د. كيالن إسماعيل عبدهللا 934

 المستنصرية دكتوراه مدرس دكتور د.عفراء علي كاظم 935

 جامعة تكريت  ماجستير مدرس سيف عامر مهدي  936

 جامعة تكريت ماجستير مدرس مساعد القادر محمد صالحسروة عبد  937

 المستنصرية دكتوراه استاذ دكتور أد . حيدر وهاب عبود 938

 الجامعة التكنولوجية/قسم هندسة االنتاج والمعادن ماجستير مدرس مساعد مصطفى عادل عبدهللا 939

 قسم الكيمياء -كلية العلوم -جامعةبغداد  دكتوراه مدرس وفاء وليد نافع عبدهلل القيسي  940

 جامعه الموصل  ماجستير استاذ مساعد ثناء يعقوب يوسف  941

 تكريت  مرحلة ماجستير اليوجد إيمان خالد خلف  942

 جامعة الموصل  ماجستير مدرس مساعد أسماء موفق محمد  943

 القادسية/ كلية التربية دكتوراه مدرس دكتور كوركيس شهيد محمد السالمي 944

 جامعة القادسية  ماجستير مدرس ميادة مهدي رؤوف  945

 وزارة التربية دكتوراه مدرس دكتور سمراء كاظم منصور صافي 946

 كلية التربية للبنات / جامعة بغداد  ماجستير مدرس زهراء فاروق علوان  947

 زاخوجامعة  دكتوراه مدرس د. لينا يوسف محمد البياتي 948

 جامعة تكريت دكتوراه استاذ مساعد دكتور غسان عز الدين 949

 جامعه سامراء  بكالوريوس مدرس مساعد وقاس شهاب احمد  950

 وزارة التربية تربية النجف االشرف دكتوراه مدرس دكتور محمد نجم عبد 951

 السياسيةجامعة النهرين / كلية العلوم  دكتوراه مدرس دكتور فالح حسن عبد  952

 العراقية مرحلة  دكتوراه استاذ مساعد صبا عبد الباقي سلمان 953

 جامعة الكوفة / كلية التربية للبنات دكتوراه استاذ مساعد أ.م.د. نضال عبد الحسين مسان 954

 المعهد التقني الموصل -الجامعة التقنية الشمالية دكتوراه مدرس دكتور فهد خلف ياسين  955

 تكريت مرحلة ماجستير مدرس مساعد خليل ابراهيمنغم  956

 بغداد/كلية االداب ماجستير استاذ انفال سعيد داود 957

 المستنصريه ماجستير مدرس عبير صالح علي 958

 المستنصرية دكتوراه مدرس دكتور سمرعبد الرحيم شغاتي  959

 كليه علوم الحاسوب والرياضياتجامعه ذي قار /  ماجستير مدرس مساعد م. م احمد حميد كامل 960

 ميسان دكتوراه مدرس دكتور عباس الفي بطاح 961

 القاسم الخضراء  دكتوراه استاذ مساعد شيماء عبيد حسون  962

 مديريه تربيه ذي قار  ماجستير مدرس مساعد خلود مساعد ايدام  963
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 بابل ماجستير مدرس مساعد نوره عباس علي  964

 الجامعة التكنولوجية ماجستير مدرس متلفرشا جالل  965

 بغداد مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد نهى صالح جاسم 966

 جامعة كربالء بكالوريوس اليوجد محمد ابراهيم وشيج 967

 بغداد  دكتوراه مدرس دكتور د.نور جمال محمد  968

 كلية المعارف الجامعة  دكتوراه مدرس دكتور عمر حمدي عبدالرحمن  969

 جامعة الموصل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  دكتوراه مدرس دكتور عمار شهاب احمد  970

 كربالء/الرئاسة/مكتب المساعد االداري ماجستير مدرس ياسمين حاتم بديد 971

 بابل دكتوراه مدرس دكتور اسراء حرجان محسن  972

 المستنصرية دكتوراه استاذ دكتور ا د نضال خزعل مرعي  973

 القادسية  ماجستير استاذ مساعد ا. م مناف مرزه نعمه  974

 جامعة بابل دكتوراه استاذ مساعد احمد حسن عبد هللا 975

 كركوك دكتوراه مدرس دكتور شيالن خيرهللا جبار 976

 جامعة ذي قار / كلية علوم الحاسوب والرياضيات ماجستير مدرس مساعد ابتسام علي صكر 977

 القادسية/كلية التربية للبنات دكتوراه استاذ دكتور ا.د مي علي عزيز 978

 جامعة ذي قار / كلية العلوم  ماجستير مدرس مساعد علي حسين فليح 979

 مديرية العامه لتربية ذي قار ماجستير مدرس مساعد تهاني جبار خريبط 980

 بغدادجامعة  دكتوراه مدرس دكتور نوار جمال عبد الرضا 981

 الموصل دكتوراه مدرس دكتور سبهان يونس مجيد 982

 جامعة ذي قار/ كلية التربيه للعلوم الصرفه  ماجستير مدرس مساعد م.م ذكرى حسن داحس  983

 جامعة ذ قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات ماجستير مدرس مساعد زهور مساعد ايدام 984

 التقنية الشمالية دكتوراه مدرس د. ايوب علي حسين 985

 تكريت ماجستير مدرس اسراء سلمان دلس 986

 جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني / الديوانية  ماجستير مدرس مساعد شيماء نهرو جبل  987

 ذي قار  بكالوريوس اليوجد داليا عبد الرحمن كاظم  988

 جامعة الموصل  دكتوراه مدرس دكتور منال عبد الجبار السماك  989

 جامعة الموصل /المكتبة المركزية /مكتبة ابن خلدون  بكالوريوس اليوجد ناظم عبدالهادي مصطفى  990

 المثنى ماجستير مدرس غازي فيصل ناصر 991

 الكوفة كلية التربية للبنات ماجستير استاذ مساعد حنان علي حسين 992

 كلية الصفوة الجامعة  ماجستير مدرس مساعد نور الهدى محمد عبد الحسين  993

 جامعة ذي قار ماجستير مدرس مساعد رشا باسم يوسف 994

 جامعة كربالء دكتوراه استاذ مساعد وفاء كاظم جاسم 995

 الموصل ماجستير مدرس مساعد كرم مؤيد احمد 996

 جامعة بابل دكتوراه مدرس دكتور محسن كاظم عبد  997

 المتنصرية دكتوراه استاذ مساعد د فرح باسم ابراهيم 998

 الجامعة المستنصرية دكتوراه مدرس دكتور عذراء صليوا رفو 999

 الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد دكتوراه مدرس سهاد حسن اعبيد 1000

 جامعة بغداد كليه اإلدارة واالقتصاد قسم اإلحصاء  ماجستير مدرس عادله عبداللطيف مهدي صالح  1001

 الموصل ماجستير مدرس مساعد احمد ياسين محمد 1002

 جامعة سومر كلية العلوم ماجستير مدرس مساعد م.م. سجى حميد كريم 1003

 جامعة ذي قار / كلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم الرياضيات  بكالوريوس اليوجد صبا علي حسين  1004

 مديرية تربية ديالى ماجستير مدرس مساعد عبدهللا سهيل عبد 1005

 كلية المعارف الجامعة  مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد اسالم محمد محمود  1006

 جامعة الموصل  ماجستير مدرس مساعد ليث محمود يحيى 1007
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 كركوك ماجستير مدرس مساعد معروف عليعمر  1008

 الجامعة التقنية الوسطى دكتوراه استاذ مساعد د. لمى يوسف مهدي  1009

 واسط ماجستير مدرس مساعد ستار عبيد مايوس 1010

 كربالء  ماجستير مدرس مساعد على طعمه حسان البديري  1011

 االدارة واالقتصادجامعة بغداد/كلية  دكتوراه مدرس نادية داخل عناد 1012

 تكريت  دكتوراه استاذ دكتور نجاة احمد دحام  1013

 المثنى ماجستير مدرس مساعد زينب محسن حسن 1014

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قسم شؤون المواطنين  ماجستير مدرس مساعد علي طالب مهدي  1015

 تكريت/كلية الصيدلةجامعة  ماجستير مدرس مساعد دالل صالح مهدي 1016

 جامعة الموصل  ماجستير مدرس مساعد بالل توفيق يونس  1017

 الجامعة التقنية الشمالية ماجستير مدرس مساعد اسامة ياسين محمد 1018

 كلية العلوم الجامعة المستنصرية  دكتوراه استاذ مساعد حيدر جاسم محمد  1019

 القادسية /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة دكتوراه استاذ دكتور ا.د رحيم رويح حبيب 1020

1021 Dr. Zainab Ali Hlail دكتوراه مدرس دكتور Baghdad  

 جامعة الموصل كلية التربية للبنات ماجستير مدرس مساعد سلوان طالل عبد الكريم 1022

 ذي قار  بكالوريوس اليوجد داليا عبد الرحمن كاظم  1023

 البصرة / كلية الطب ماجستير مدرس راضي عبودعواطف  1024

 الكوفة دكتوراه مدرس شيماء مهدي عبد الجواد 1025

 جامعة الموصل ماجستير استاذ مساعد ايمان رضا جاسم 1026

 كلية القانون  -جامعة القادسية  ماجستير استاذ أسعد فاضل منديل  1027

 الدور -التقنية الشمالية / المعهد التقني الجامعة  ماجستير مدرس م. نهى صافي عبد 1028

 جامعة الموصل بكالوريوس اليوجد سرى عناد سعدهللا 1029

1030 Dr. Zainab Ali Hlail دكتوراه مدرس دكتور Baghdad  

 جامعة كركوك كلية الزراعة  ماجستير مدرس م. سوزان علي حسين  1031

 وزارة التربية | المديرية العامة ِلتربية ذي قار ماجستير مدرس مساعد أمير كاظم شبيب ورد  1032

 جامعة / كلية الزراعة دكتوراه استاذ مساعد د. محمد احمد جاسم 1033

 كليه المستقبل الجامعه دكتوراه مدرس دكتور حارث عبد االله الشكري 1034

 جامعة كركوك  مرحلة  دكتوراه مدرس عامر رجب ذياب  1035

 قسم تقنيات المختبرات الطبية  -كلية المستقبل الجامعة  دكتوراه مدرس د.زهراء حليم القيم  1036

 جامعة ذي قار الطب  دكتوراه مدرس دكتور منن عبد الكاظم  1037

 كليه االمام الكاظم الجامعه  بكالوريوس اليوجد هالة فاضل نبيت 1038

 جامعه بغداد ماجستير استاذ مساعد االء جواد كاظم 1039

 الجامعة المستنصرية ماجستير مدرس مساعد ياسر فارس غانم 1040

 الفرات االوسط التقنية  ماجستير مدرس مساعد أنغام نجاح هادي  1041

 جامعة كركوك دكتوراه استاذ دكتور هاجر علي شريف 1042

 كلية مدينة العلم الجامعة  دكتوراه مدرس دكتور د.دعاء كاظم منصور  1043

 ذي قار ماجستير مدرس مساعد حسن هادي ياسر  1044

1045 Dr.Yaseen Malik Al-Taweel صحة ديالى بكالوريوس اليوجد 

 المستنصرية دكتوراه استاذ دكتور د.سمر رحيم نعيمة 1046

 الجامعة التقنية الشمالية المعهد التقني الموصل قسم تقنيات الصيدلة  ماجستير استاذ مساعد يمان قيس سعدهللا يحيى العزاوي 1047

 بغداد دكتوراه مدرس دكتور ايناس غسان سويدان  1048

 جامعة واسط  دكتوراه مدرس دكتور ميالد إبراهيم عبيد  1049

 ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات دكتوراه استاذ دكتور شاكر كاظم على 1050

 بغداد  دكتوراه مدرس دكتور د امتثال رشيد بجاي  1051
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1052 Alaa Methqal Nassar ذي قار ماجستير مدرس مساعد 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / قسم العقود الحكومية  ماجستير مدرس مساعد أيهم نافع ياسين  1053

 جامعة بابل دكتوراه استاذ مساعد احمد حسن عبد هللا 1054

 جامعة تكريت مرحلة البكالوريوس اليوجد تبارك رزاق علي  1055

 جامعة الموصل  ماجستير استاذ مساعد ثناء يعقوب يوسف  1056

 جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية ماجستير مدرس مساعد شهد زاهد عبد العباس 1057

 بغداد مرحلة ماجستير اليوجد غفران جاسم 1058

 بغداد دكتوراه استاذ مساعد سمير سعيدمنى  1059

 تكريت  ماجستير مدرس مساعد اوس جواد كاظم  1060

 جامعة ذي قار دكتوراه استاذ دكتور باسم يوسف ذياب 1061

1062 Hasanain Jawad Asad الجامعة المستنصرية / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ماجستير مدرس 

 بابل/كلية طب االسنان ماجستير مدرس زينب محمود جواد 1063

 الجامعه المستنصريه ماجستير مدرس مساعد إسراء هاشم يحيى 1064

 بغداد دكتوراه استاذ دكتور سعدية عاكول منخي 1065

 جامعة الفرات االوسط_المعهد التقني نجف ماجستير مدرس مساعد رباب عدنان فاضل الربيعي 1066

 المستنصرية ماجستير مدرس عبدالحسينبثينة محمد طه  1067

 جامعة بابل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  دكتوراه استاذ مساعد سالم محمد حمزة الكرعاوي  1068

 جامعة الموصل ماجستير مدرس مساعد غزوان احمد دحام 1069

 بغداد/علوم الهندسة الزراعية دكتوراه استاذ مساعد اشراق منير محمد 1070

 جامعة الكرخ للعلوم بكالوريوس اليوجد امنية كاظم عبد 1071

 كربالء ماجستير استاذ مساعد زينب حسين علوان 1072

 الموصل دكتوراه استاذ مساعد د.محمد يونس سليم العالف 1073

 جامعة تكريت / كلية الزراعة مرحلة  دكتوراه اليوجد عروبة بهجت شهاب 1074

 جامعة الموصل /المكتبة المركزية /مكتبة ابن خلدون  بكالوريوس اليوجد عبدهللا خلفنجم الدين  1075

 جامعه الفرات األوسط التقنيه /المعهد التقني بابل  ماجستير مدرس مساعد بيمان حسين حسن 1076

 بغداد  ماجستير مدرس مساعد عثمان عبد اللطيف عبد المجيد  1077

 جامعة المثنى  دكتوراه دكتورمدرس  رشا جميل علوان  1078

 بابل بكالوريوس اليوجد ضياء هادي حبيب 1079

 بغداد مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد أحمد كامل فرج  1080

 الموصل ماجستير استاذ مساعد اسراء نذير الكالك 1081

 جامعة بابل كلية التربية األساسية  ماجستير مدرس مساعد نورس فتالوي كميل الزبيدي  1082

 االداب\المستنصرية دكتوراه مدرس دكتور سهام حطاب حمدان 1083

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات ماجستير مدرس زينه طه عبدالقادر  1084

 جامعة ابن سينا للعلوم الطبية و الصيدالنية دكتوراه مدرس دكتور م.د.اسيل محمود جواد 1085

 الموصل  ماجستير مدرس خالد عصام احمد  1086

 جامعة االمام جعفر الصادق ع دكتوراه مدرس دكتور منار غياث عبدالمطلب 1087

 كلية النور الجامعة  ماجستير مدرس مساعد زهراء عبد المنعم رؤوف 1088

 الجامعة التقنية الشمالية  دكتوراه استاذ مساعد بالل عبدهللا ناصر  1089

 الجامعة المستنصرية ماجستير مدرس مساعد نادية محمود حسين 1090

 بغداد دكتوراه استاذ حسن منديل  1091

 تكريت  دكتوراه استاذ مساعد منار صالح مهدي 1092

 جامعة النهرين/ كلية الهندسة دكتوراه مدرس دكتور د. كاظم حسين صفر 1093

 الكلية التقنية/ المسيب-جامعة الفرات االوسط التقنية دكتوراه مدرس د.حيدر طالب مهدي األحمر 1094

 جامعة الكرخ للعلوم/ كلية علوم الطاقة والبيئة  ماجستير مدرس مساعد غسان هادي زغير  1095
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 جامعة النهرين دكتوراه مدرس دكتور د. عمار عبدالستار زغير الراوي 1096

1097 Ayaatalnajar90@gmail.com   جامعة اوروك كلية القانون  دكتوراه مساعدمدرس 

 جامعة ذي قار / كلية الطب  دكتوراه استاذ مساعد امل خضير خلف  1098

 جامعة الموصل  دكتوراه استاذ دكتور لؤي عبد علي  1099

 جامعة الفرات االوسط التقنية/المعهد التقني بابل ماجستير مدرس مساعد سيفي محمد منجي عبود 1100

 جامعة ذي قار / كلية علوم الحاسوب والرياضيات  بكالوريوس اليوجد وجدان عباس كاظم 1101

 جامعة القادسية / كلية الزراعة  ماجستير مدرس م. مهند عباس متعب شعالن الجبوري  1102

 كلية النور الجامعة  بكالوريوس اليوجد كارزان سعدي محمود  1103

 كلية النسور الجامعة ماجستير مدرس مساعد فاروق عمر بكر 1104

 جامعة الموصل  ماجستير مدرس وائل عبد القادر عبدهللا  1105

 جامعة االنبار  ماجستير مدرس مساعد احمد جمال عواد  1106

 الجامعة التقنية الوسطى  دكتوراه استاذ مساعد د.امال عزيز كريم 1107

 تكريت كلية التربيه للبنات دكتوراه استاذ مساعد لمياء احمد رشيد  1108

 مديرية تربية ذي قار ماجستير مدرس مساعد عبد العباس عبد الجليل كريم  1109

 جامعة الموصل /المكتبة المركزية بكالوريوس مدرس مساعد فاتن فاضل قاسم 1110

 بغداد دكتوراه مدرس دكتور م.د.انتصار فيصل عبد محمد 1111

 جامعة بغداد  دكتوراه استاذ دكتور ا. د. ندى محمد حسن الغبان  1112

 قسم الكيمياء -كلية العلوم -جامعةبغداد  دكتوراه مدرس دكتور وفاء وليد نافع عبدهلل القيسي  1113

 جامعة ديالى ماجستير مدرس مساعد سجى خليل محي 1114

 الكوفه ماجستير اليوجد اسماعيل سعد عبد 1115

 جامعة القادسبة كلية االداب ماجستير مدرس اتيس شهيد محمد  1116

 جامعة بغداد / كلية العلوم للبنات دكتوراه استاذ مساعد ا.م.د.فيحاء مقداد خليل  1117

 جامعة االنبار دكتوراه استاذ مساعد اثير محمد اسماعيل 1118

 النائي جامعة الموصل/مركز التحسس دكتوراه مدرس فاتن عزيز مصطفى 1119

 مديرية تربية محافظة واسط /متوسطة الكوت للتعليم األساسي  ماجستير مدرس مساعد سناء كاظم علي خان  1120

 المستنصريه ماجستير مدرس مساعد منى سعد ابراهيم  1121

 جامعة الكرخ للعلوم ماجستير مدرس مساعد سرى ثامر ناصر 1122

 المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد ماريا حسن التميمي 1123

 جامعة كربالء /كلية العلوم السياحية  ماجستير مدرس مساعد موعد كاظم جابر األسدي  1124

 التقنية الشمالية ماجستير مدرس مساعد مجتبى عصام هاشم 1125

 الموصل دكتوراه استاذ مساعد انهار خيرالدين محمد 1126

 االنبار ماجستير مدرس مساعد سيف الدين جاسم محمد 1127

 الجامعة المستنصرية  ماجستير مدرس مساعد ابرار نزار محمد 1128

 جامعة ذي قار/ كلية العلوم مرحلة ماجستير اليوجد نبراس محمد علي هاشم 1129

 جامعة بابل كلية اآلداب قسم علم االجتماع  دكتوراه استاذ مساعد د. سلوان فوزي عبد  1130

 جامعة الفرات االوسط التقنية ماجستير مدرس مساعد شبيب اسراء علي حسين 1131

 بابل مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد هيام عدنان علي 1132

 الجامعة التقنية الوسطى دكتوراه مدرس د. محمد عزيز هالل 1133

 وزارة التربية _المديرية العامة لتربية النجف االشرف  ماجستير مدرس مساعد أسامة جابر عبد السادة  1134

 جامعة الموصل كلية التمريض  ماجستير استاذ مساعد اسراء نذير الكالك  1135

 كربالء ماجستير مدرس مساعد محسن عبود بندر 1136

 ديالى دكتوراه استاذ ا. د احمد نجم عبد  1137

 كربالء  دكتوراه استاذ مساعد مناى عبد الواحد صلبوخ  1138

 كلية االداب-العراقية دكتوراه استاذ مساعد سيف عدنان ارحيم القيسي 1139
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 تكريت دكتوراه مدرس زياد طارق سمير 1140

 بغداد  دكتوراه مدرس دكتور ماجدة جميل عاشور خليل  1141

 جامعة بابل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  ماجستير استاذ مساعد هضاب خالد عبيس الجبوري  1142

 المستنصريه دكتوراه استاذ مساعد رافدة منصور محمود 1143

 تكريت بكالوريوس اليوجد دريد فؤاد عبدهللا 1144

 الموصل كلية علوم الحاسوب والرياضيات  دكتوراه مدرس دكتور عدي هاشم سعيد الوتار  1145

 جامعة تكريت/كلية الهندسة دكتوراه استاذ مساعد اسماعيل عليويا.م.د.محمد  1146

 مديرية تربية ذي قار مرحلة ماجستير مدرس مساعد علي ناجي ياسر 1147

 االنبار ماجستير مدرس ماثل كامل ثامر 1148

 جامعة الفرات االوسط ماجستير استاذ رجاء جواد محمد 1149

 وزارة التربيه / مديرية تربية ذي قار  بكالوريوس مدرس مساعد احمد محمد كاظم 1150

 قسم الصيدلة  -كلية الصفوة الجامعة  ماجستير مدرس مساعد سجاد قاسم مكي  1151

 سامراء دكتوراه استاذ مساعد عهود مزاحم شاكر 1152

 جامعه بغداد ماجستير استاذ مساعد اسيل غازي محمود 1153

 كلية الصفوة الجامعة قسم الصيدلة  ماجستير مساعدمدرس  نورهان علي حمزة  1154

 جامعة بغداد دكتوراه استاذ مساعد د. منى كاظم عبد 1155

 الجامعة المستنصرية / كلية التربية االساسية دكتوراه مدرس دكتور فاتن محيي محسن 1156

 لاللكترونيك واالتصاالت بصفاقسجامعة صفاقس/المدرسة الوطنية  ماجستير مدرس مساعد رائد ناصر غانم 1157

 جامعة تكريت ماجستير مدرس شروق حميد مجيد 1158

 جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة/قسم الرياضيات ماجستير مدرس نادية علي ناظم 1159

 جامعة بغداد دكتوراه مدرس دكتور هناء صالح عبدعلي 1160

 كربالء كلية العلوم جامعة ماجستير مدرس رغد سعد حاتم 1161

 جامعة بابل كلية العلوم  ماجستير استاذ أنوار كاظم حسين الصفار 1162

 جامعة الموصل مرحلة البكالوريوس اليوجد سناء منير احمد 1163

 كلية مدينة العلم بكالوريوس مدرس مساعد ايالف عزالدين رشيد 1164

 جامعة بابل دكتوراه استاذ مساعد حسنين خليل ابراهيم 1165

 جامعة تكريت/كلية طب االسنان ماجستير مدرس مساعد نور صباح ارحيم 1166

 تكريت  ماجستير مدرس مساعد اوس جواد كاظم  1167

 بغداد ماجستير استاذ مساعد لنز علي شعالن 1168

 القادسية ماجستير مدرس مساعد بشار صباح صاحب 1169

 جامعة ذي قار ماجستير مساعدمدرس  بيداء عبدالرضا حمدان 1170

 كلية التربية للعلوم الصرفة -جامعة ديالى  دكتوراه استاذ مساعد محمد جاسم ناصر 1171

 جامعة الموصل/المكتبة المركزية بكالوريوس مدرس مساعد انوار بدران محمود 1172

 الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل  ماجستير مدرس مساعد وسيم خالد ابراهيم  1173

 المستنصرية دكتوراه مدرس دكتور امل ابراهيم ناصر  1174

 وزارة الكهرباء مرحلة  دكتوراه استاذ مساعد محمد عبد الباقي جمعه العاني 1175

 السياسيةكلية العلوم  \المستنصرية  دكتوراه استاذ مساعد د.مصطفى جاسم حسين 1176

 بغداد ماجستير مدرس آمال نوري محمد 1177

 جامعة تكريت كلية التربية للعلوم الصرفه  بكالوريوس مدرس احالم يوسف عبدهللا  1178

 جامعة القادسية  ماجستير استاذ مساعد هند ضياء عبد الرسول  1179

 بابل دكتوراه استاذ مساعد وفاء مخلص فيصل  1180

 جامعة كربالء / كلية العلوم االسالمية  ماجستير مدرس شهيد الدهان اسراء مهدي 1181

 جامعة الكوفة دكتوراه استاذ مساعد سيناء كاظم علي 1182

 واسط  دكتوراه استاذ مساعد محمد علي مكي جاسم  1183
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 جامعة تكريت ماجستير مدرس حال حميد مجيد 1184

 القادسيه  دكتوراه مدرس دكتور هدى عباس فيصل 1185

 كلية الزراعة -جامعة الكوفة  دكتوراه مدرس دكتور وسام عدنان راضي الجعيفري  1186

 التكنولوجية دكتوراه مدرس ماجدة خليل احمد 1187

 بعداد دكتوراه استاذ مساعد مبس عماد احمد 1188

 جامعة كربالء كلية العلوم مرحلة  دكتوراه مدرس أحسان مهدي شهيد  1189

 جامعة تكريت  ماجستير مدرس اكتفاء طه عبدالقادر  1190

 جامعة القادسية  دكتوراه مدرس ختام عبدالسادة علي الهاللي  1191

 جامعة ذي قار دكتوراه مدرس دكتور د.عالء محيبس طعمه 1192

1193 
Mohammed Jasim Mohammed 

Shallal جامعة ذي قار -كلية الطب دكتوراه استاذ مساعد 

 بغداد ماجستير مدرس مساعد حيدر مصطفى عبدهللا  1194

 الجامعة التقنية الشمالية دكتوراه استاذ مساعد بالل عبدهللا ناصر 1195

 تكريت مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد علي حسين جميل 1196

 جامعة الفرات االوسط التقنية المعهد التقني الديوانية  ماجستير مدرس بشائر خضير عباس  1197

 قسم علوم الجو -كليه العلوم  -الجامعة المستنصرية  ماجستير مدرس مساعد فدوى سمير عبد الفتاح 1198

 بابل كلية التربية االساسية  دكتوراه استاذ مساعد ا.م.د.ابتسام صاحب الزويني  1199

 الجامعة التقنية الشمالية المعهد التقني الدور  مرحلة ماجستير اليوجد حيدر حاتم عبدالوهاب  1200

 تكريت ماجستير استاذ ا.ماهرة ربيع قاسم 1201

 جامعة ديالى ماجستير استاذ مساعد نبيل خليل ابراهيم 1202

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

 وزارة الكهرباء دكتوراه  مرحلة استاذ مساعد محمد عبد الباقي جمعه العاني 1204

 تكريت ماجستير مدرس مساعد وليد خالد محمود 1205

 جامعة ديالى دكتوراه مدرس دكتور محمد وهيب مهدي 1206

 جامعة بابل دكتوراه استاذ مساعد حسنين خليل ابراهيم 1207

 القادسية ماجستير مدرس مساعد نشأت محمد لفته 1208

 جامعة بغداد علوم بنات دكتوراه دكتور استاذ سعديه احمد ظاهر 1209

 جامعة الموصل  المكتبة المركزية مرحلة البكالوريوس مدرس مساعد اكرام شهاب عزيز 1210

 مديرية تربية صالح الدين قسم تربية الدور ماجستير مدرس مساعد بشرى اسماعيل ابراهيم  1211

 كليه الطب -الجامعه العراقيه  دكتوراه استاذ مساعد أ. م. د. نوار صاحب خليل 1212

 بغداد دكتوراه استاذ مساعد تغريد احمد  عمران 1213

 الجامعة التقنية الشمالية المعهد التقني الموصل ماجستير مدرس مساعد محمد نوح شيت 1214

 . جامعة تكريت /كلية العلوم /قسم علوم الحياة دكتوراه استاذ دكتور ابراهيم عمر سعيد الحمداني 1215

 جامعه الكوفة ماجستير مدرس فاطمه محمد كاظم 1216

 قسم تربية الدور  -مديرية تربية صالح الدين   ماجستير مدرس مساعد اوس اسعد حمدي  1217

 كلية المعارف الجامعة ماجستير مدرس هدى قحطان طعمة  1218

 للبناتتكريت كلية التربيه  دكتوراه استاذ مساعد لمياء احمد رشيد  1219

 جامعة الموصل  ماجستير استاذ مساعد محمد أياد حرباوي  1220

 جامعة كركوك  ماجستير مدرس بفرين محمد رضا  1221

 كلية الطب/الجامعة العراقية  ماجستير مدرس مساعد د.ريم علي هداد 1222

 الصرفةجامعة ذي قار كلية التربية للعلوم  ماجستير مدرس مساعد زينب رستم محسن 1223

 جامعة كربالء كلية العلوم ماجستير مدرس رغد سعد حاتم 1224

1225 Raghad naji Shihab  ماجستير مدرس مساعد Dijlah university  

 الجامعة المستنصرية / كلية الصيدلة  ماجستير مدرس مساعد طارق ناصر مهدي  1226

 تكريت دكتوراه استاذ دكتور خالد محمود عبدهللا 1227
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 الموصل ماجستير مدرس أزهار عبد الرزاق سعيد 1228

 الجامعة االسالمية ماجستير مدرس مساعد زينب عبدهللا حسون 1229

 جامعة الكرخ للعلوم  ماجستير مدرس مساعد نجوى ابراهيم سليمان  1230

 جامعة بغداد  ماجستير استاذ مساعد منى سليم خلف  1231

 بابل مرحلة  دكتوراه اليوجد هند صالح محيميد 1232

 تكريت دكتوراه استاذ ا.د.احمد سعيد عثمان 1233

 الجامعة العراقية كلية االداب دكتوراه استاذ دكتور ا.د.ارزى خالد علي  1234

 جامعة بغداد دكتوراه مدرس دكتور هناء صالح عبدعلي 1235

 قار/كلية العلوم/قسم الكيمياءجامعة ذي  دكتوراه مدرس دكتور م.د. ساجدة صبار عفات 1236

 بابل  دكتوراه استاذ مساعد عمار سليم عبد  1237

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

 الموصل  دكتوراه استاذ مساعد فراس سعدون فاضل  1239

 مديرية تربية صالح /قسم تربية العلم  ماجستير مدرس مساعد اسراء حسن علي 1240

 بغداد/كلية طب الكندي دكتوراه استاذ مساعد أخالص جواد عامر 1241

 المستنصرية ماجستير مدرس شيماء نغيمش مزعل 1242

 الجامعة التقنية الوسطى دكتوراه استاذ مساعد لمى يوسف مهدي   1243

 جامعة تكريت / كلية اآلداب  دكتوراه استاذ مساعد عمار شاكر محمود الدوري  1244

 جامعة بغداد كلية العلوم للبنات ماجستير مدرس رشاعبد جاسم 1245

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

 جامعة بابل/كلية التربية االساسية ماجستير مدرس مساعد فراس عبد الكاظم محمد الحلي 1247

 القادسية دكتوراه استاذ مساعد ازهار عبيس غالي 1248

 بابل  ماجستير مدرس مساعد نور سعدهلل ناجي  1249

 كربالء ماجستير مدرس مساعد م.م احمد طالب مهدي 1250

 كلية أشور الجامعة دكتوراه مدرس دكتور فاطمة رياض بداي 1251

 جامعه النهرين / كليه الهندسه ماجستير مدرس مساعد م.م سيف عبدالجاسم محيسن 1252

 المستنصرية مرحلة  دكتوراه مدرس الدكتور علي سامي محسن 1253

 جامعة بابل  دكتوراه مدرس شهالء خزعل عبد  1254

 / كلية العلومالمستنصرية الجامعة  ماجستير مدرس ياسمين مكي محي الدين 1255

 بغداد للعلوم االقتصادية الجامعةكلية  ماجستير مدرس مساعد رسل مثنى كنونة 1256

 جامعه بغداد  ماجستير استاذ مساعد هدى نجم الدين عبد اللطيف  1257

 االنبار دكتوراه مدرس دكتور رجاء فاضل حمدي  1258

 جامعة الفرات االوسط التقنية  ماجستير مدرس ساهرة عايد عبد الصاحب  1259

 جامعه بغداد  ماجستير مساعداستاذ  هدى نجم الدين عبد اللطيف  1260

 الكوفة ماجستير مدرس مساعد مازن عبد الحسين مشكور 1261

 المستنصريه دكتوراه مدرس دكتور د. هديل رضاوي حسين 1262

 ذي قار  دكتوراه استاذ مساعد عذراء حامد مكي  1263

 تربية ذي قار  ماجستير مدرس مساعد ماجد عطية حميدي  1264

 بابل دكتوراه استاذ مساعد وفاء مخلص فيصل  1265

 تكريت ماجستير مدرس ندى جاسم محمد 1266

 جامعة الفرات األوسط التقنية/المعهد التقني ديوانية ماجستير مدرس سهام جبار مزهر  1267

 جامعة الكرخ للعلوم دكتوراه استاذ مساعد جنان عدنان عبداللطيف البيروتي 1268

 بغداد  دكتوراه مدرس دكتور د.نور جمال محمد  1269

 جامعة بغداد دكتوراه استاذ مساعد د.هند شاكر أحمد 1270

 جامعة بابل/كلية التربية االساسية دكتوراه استاذ مساعد أ.م.د.اسماء شاكر عاشور 1271
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 بغداد ماجستير استاذ مساعد اسيل محمد حمزة 1272

 كلية الفارابي الجامعة دكتوراه دكتورمدرس  علي محمود ابراهيم 1273

 بابل دكتوراه استاذ مساعد وفاء مخلص فيصل  1274

 التكنولوجية دكتوراه مدرس ماجدة خليل احمد  1275

 كلية الحقوق جامعة صفاقس ماجستير مدرس مساعد م.م مروان عضيد عزت حمد 1276

 المستنصرية ماجستير مدرس مساعد اسامة صبحي عبد 1277

 جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة /ابن الهيثم ماجستير استاذ مساعد ا. م هدى احمد حسن 1278

 الجامعه التقنيه الوسطى دكتوراه مدرس د. سوزان احمد جاسم 1279

 المستنصرية  ماجستير استاذ مساعد استبرق محمد علي سلمان  1280

 كلية اوروك الجامعة دكتوراه مدرس دكتور زينب فاضل عباس  1281

 ذي قار ماجستير مدرس مساعد نور الهدى محمد 1282

 كوفة دكتوراه استاذ مساعد مالك ماجد الموسوي 1283

 قسم االحياء المجهريه -كليه العلوم  -جامعه الكرخ للعلوم  دكتوراه استاذ مساعد اسماء منصور عبد الرسول 1284

 جامعة تكريت  مرحلة البكالوريوس اليوجد االء حسين علي  1285

 كلية الطب -جامعة الموصل  ماجستير مدرس منى منير احمد 1286

 الموصل ماجستير مدرس مساعد طالل عبد الرزاق سعيد الحسو 1287

 القادسية مرحلة  دكتوراه اليوجد عبد الناصر ناصر حميدي  1288

 جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة  دكتوراه استاذ  جمال حميد وهيب عبد العزاوي  1289

 بابل دكتوراه استاذ  والء صالح حسن  1290

 العراقية ماجستير مدرس عادل فائق رشيد 1291

 تكريت ماجستير مدرس مساعد اروه سعود علوان 1292

 بغداد دكتوراه استاذ  أ.د.منى عباس أحمد 1293

 كليه الحله الجامعه االهليه ماجستير مدرس مساعد علي عائد محمد  1294

 ذي قار دكتوراه مدرس  محمد عبد العباس حسن 1295

 القادسية بكالوريوس اليوجد اسيل امين حربي 1296

 بغداد دكتوراه استاذ مساعد اقبال ناجي توفيق  1297

 جامعة الموصل/المكتبة المركزية بكالوريوس مدرس مساعد احالم محمد نذير 1298

 بابل ماجستير مدرس مساعد احمد هاشم جواد  1299

 كلية أشور الجامعة قسم طب االسنان دكتوراه مدرس مساعد أحمد جاسم عبودي 1300

 مستنصرية/كلية العلوم دكتوراه استاذ مساعد اخالص نوري علي 1301

 جامعة ذي قار  دكتوراه مدرس سامية مزهر مرداس 1302

 المستنصرية  دكتوراه استاذ مساعد زينب علي هادي  1303

 ذي قار دكتوراه استاذ مساعد د سالم جاسم مجيد 1304

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

 كلية الحدباء الجامعة  بكالوريوس اليوجد وسن منصور عبد الرسول  1306

 جامعة ذي قار / كلية الطب دكتوراه مساعد استاذ أ.م.د.لميس ماجد حميد 1307

 جامعة بغداد ماجستير استاذ مساعد إيمان محمد جعفر علوان 1308

 بغداد دكتوراه مدرس دكتور عبود خريبط جاسم 1309

 المستنصريه ماجستير مدرس زمن عجيل حمود 1310

 واسط دكتوراه استاذ مساعد رنا حسين رحيمه 1311

 جامعة الكرخ لللعلوم ماجستير مدرس مساعد عباسزهراء ياسر  1312

 جامعة صفاقس كلية الحقوق  ماجستير مدرس مساعد مروان عضيد عزت حمد  1313

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

 الموصل  ماجستير مدرس مساعد صالح صبري علي  1315
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 جامعة ذي قار/كلية العلوم/قسم الكيمياء دكتوراه مدرس  ماجد مناديم.د.علياء  1316

 المستنصريه ماجستير مدرس زمن عجيل حمود 1317

 جامعه الموصل دكتوراه مدرس  د.شذى عبدهللا محمد 1318

 كربالء كليه الزراعه دكتوراه مدرس  استبرق محمد عبد الرضا سعيد 1319

 الجامعة العراقية / كلية طب االسنان دكتوراه استاذ مساعد الحكيمانتصار منصور عبد الرسول  1320

 الموصل ماجستير مدرس ندوى سالم يونس 1321

 MTU دكتوراه استاذ لمياء يعقوب محمد  1322

 كلية التربية للعلوم الصرفة -جامعة االنبار  دكتوراه استاذ مساعد عالء عدنان عواد  1323

 مديرية تربية ديالى ماجستير مدرس مساعد صائب إسماعيل عباس  1324

 تكريت ماجستير استاذ مساعد معتز حميد خلف 1325

 جامعة كربالء كلية العلوم السياحية  ماجستير مدرس مساعد م.م سرى محمد علي هادي الكاظمي  1326

 ديالى ماجستير مدرس مساعد زيد عبدالهادي عبد 1327

 كركوك دكتوراه مدرس  نهان بهاءالدين حعفر 1328

 بابل  ماجستير مدرس مساعد أحمد عبد الحسين كاظم  1329

 جامعة الموصل بكالوريوس مدرس ياسمين منصور عبد الرسول 1330

 الموصل /المكتبة المركزية بكالوريوس اليوجد دينا تحسين يونس الشاهين 1331

 بغداد كلية اللغات دكتوراه استاذ صباح صليبي مصطفى 1332

 جامعة صفاقس كلية الحقوق  ماجستير مدرس مساعد مروان عضيد عزت حمد  1333

 جامعة االنبار _كلية العلوم اإلسالمية  ماجستير مدرس مساعد ادريس سمير دلي  1334

 كركوك دكتوراه استاذ مساعد د.ايمان عبدعلي داود 1335

 الحقوق جامعة صفاقسكلية  ماجستير مدرس مساعد م.م مروان عضيد عزت حمد 1336

 جامعة الموصل بكالوريوس اليوجد ميامي علي حسن 1337

 بغداد ماجستير مدرس مساعد صالح جاسم صالح  1338

 بغداد  مرحلة  دكتوراه استاذ مساعد ياسر جاسم عسكر  1339

 كلية المنارة للعلوم الطبية دكتوراه مدرس مهند علي حسين زغير الزيدي 1340

 ذي قار /كلية الطب دكتوراه مدرس م.د.خالد علي زاير  1341

 كربالء ماجستير مدرس مساعد نور الهدى عبد المنعم خضير  1342

 جامعة تكريت /كلية الزراعة دكتوراه مدرس سامي خضر سعيد 1343

 جامعه ديالى  ماجستير مدرس مساعد الحسين حميد علي الزبيدي   1344

 جامعة النهرين/ كلية العلوم ماجستير مدرس مساعد ابراهيمسراء عبد العزيز  1345

 جامعة تكريت  بكالوريوس اليوجد تهجد عبد المجيد حسن الجبوري 1346

 جامعة األنبار كلية العلوم االسالمية  دكتوراه استاذ مساعد أ. م. د. عامر عبدالعزيز خليل الساطوري  1347

 جامعة بابل كلية التربيه البدنية وعلوم الرياضة  دكتوراه استاذ م. د سعاد خيري كاظم  1348

 جامعة الموصل  ماجستير مدرس مساعد شيماء يونس ابراهيم  1349

 بابل دكتوراه استاذ مساعد عمار سليم عبد 1350

 االنبار ماجستير مدرس مساعد احمد عابد حميد 1351

 بغداد دكتوراه استاذ دكتور عبدالباسط احمد فتح هللا  1352

 كركوك / كلية الزراعة الحويجة ماجستير مدرس مساعد سليمان احمد حسين 1353

 المستنصريه ماجستير مدرس مساعد نورا زاوار يوسف 1354

 القاسم الخضراء كلية الطب البيطري  مرحلة  دكتوراه مدرس صفاء محمد كريم  1355

 التقنية الوسطى مرحلة ماجستير اليوجد غيداء محسن احمد 1356

 جامعة بابل/ كلية العلوم ماجستير مدرس مساعد رشا كاظم مهدي  1357

 كربالء بكالوريوس اليوجد نبأ ازهر عبد المطلب 1358

 جامعة الموصل دكتوراه استاذ مساعد عادل قادر حسين 1359
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 جامعة ذي قار  ماجستير استاذ مساعد أ م وليد خالد جابر  1360

 جامعة بغداد  دكتوراه مدرس أريج شوكت حميد  1361

 موصل مرحلة البكالوريوس مدرس مساعد أكرام شهاب عزيز 1362

 المستنصريه ماجستير مدرس تسنيم فاهم جياد 1363

 جامعة ذي قار ماجستير مدرس مساعد م.م. ساره عاشور ساير 1364

 جامعة القادسية  ماجستير مدرس مساعد د.حيدر كاظم عباس  1365

 جامعه بغداد / كليه العلوم ماجستير مدرس مساعد اسيل حكمت عبد االمير 1366

 واسط ماجستير مدرس مساعد حسين خضر ابراهيم  1367

 كربالء بكالوريوس اليوجد هدى حمزة كاظم 1368

 االدابالجامعة العراقية  كلية  دكتوراه استاذ مساعد خالد عبد الكريم عبد الرزاق 1369

 كركوك ماجستير مدرس مساعد مصطفى جمال جالل 1370

 دائرة صحة ذي قار ماجستير مدرس مساعد احمد حيران رمضان 1371

 جامعة صفاقس كلية الحقوق ماجستير مدرس مساعد عدنان ابراهيم نصار 1372

 بغداد ماجستير مدرس مساعد رافع عبد اللطيف عبد المجيد 1373

 المستنصريه ماجستير مدرس حمودزمن عجيل  1374

 جامعه واسط /كليه التربيه االساسيه ماجستير مدرس زينب هاشم جريان  1375

 الجامعة المستنصرية ماجستير مدرس فراس نبيه جعفر 1376

1377 Hawraa jawad kadhim بابل مرحلة  دكتوراه مدرس 

 واسط ماجستير مدرس مساعد مروان شاكر عبيد 1378

 جامعة كربالء دكتوراه مدرس دكتور ايناس عبد الكريم داغر 1379

 جامعة ذي قار/كلية العلوم دكتوراه استاذ مساعد سماح حسين كاظم  1380

 بغداد دكتوراه مدرس دكتور عبود خريبط جاسم 1381

1382 Dr. Shaymaa Rahim Hussein الكوفة  دكتوراه مدرس 

 ديالى دكتوراه مدرس سحر ريحان فاضل  1383

 التكنولوجية ماجستير استاذ مساعد اسراء هادي حسن 1384

 جامعة بغداد دكتوراه مدرس د. نور عدنان ابراهيم 1385

 جامعة بغداد  دكتوراه استاذ دكتور ا.د. محاسن فيصل الياس 1386

 وزارة العلوم والتكنولوجيا / دائرة بحوث المواد  دكتوراه مدرس دكتور د. محمد خليل سعيد 1387

 جامعة بغداد / كلية العلوم للبنات دكتوراه استاذ دكتور نفيسه جبار كاظم 1388

 جامعة أهل البيت كلية طب األسنان  ماجستير مدرس مساعد هدى علي سلمان  1389

 الموصل دكتوراه مدرس د.غانم محمد صالح عبدهللا 1390

 جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم /قسم الفيزياء  مرحلة  دكتوراه مدرس شيماء أكرم عباس حسين  1391

 سامراء  دكتوراه استاذ مساعد زينة لفتة حسن  1392

 جامعة كركوك  مرحلة  دكتوراه مدرس رعد أحمد ميدان  1393

 جامعة بغداد كلية العلوم قسم علوم الحياة  دكتوراه استاذ مساعد لبنى محي رسول  1394

 المستنصريه ماجستير مدرس مساعد شيماء داود سلمان 1395

 تربية ميسان ماجستير مدرس مساعد سدير حسام كريم القيسي 1396

 ابن سينا للعلوم الطبية و الصيدالنية ماجستير مدرس مساعد م.م.فرح سعدون جعفر 1397

 ذي قار/ كلية علوم الحاسوب والرياضيات ماجستير مدرس مساعد مهوسفتح هللا جليل  1398

 العراقية  دكتوراه استاذ مساعد أيسر خليل ابراهيم العبيدي  1399

 كلية المنارة للعلوم الطبية دكتوراه مدرس مهند علي حسين الزيدي 1400

 ذي قار دكتوراه مدرس دكتور احسان مجيد حميد 1401

 القادسية مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد مها هاني توفيق  1402

1403 Kasim Jubeir Salman جامعة الفرات االوسط التقنية ماجستير استاذ مساعد 
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 بابل/كلية العلوم ماجستير مدرس فاطمة علي حسين الحميري 1404

 الجامعة العراقية  ماجستير مدرس مها محمد طه  1405

 جامعة بغداد  دكتوراه مدرس دكتور بيداء حافظ محمد  1406

 مستنصرية دكتوراه استاذ مساعد نظيمة حمود حسين 1407

 جامعة الكوفة / كلية التخطيط العمراني  ماجستير مدرس إنصاف جعفر خيون الياسري 1408

 الفلوجة بكالوريوس اليوجد المهندس األقدم عثمان شعبان حمزة الحلبوسي  1409

 صفاقس مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد ثائر مفيد طه  1410

 جامعة بغداد/ كلية طب االسنان ماجستير مدرس د.هدى شاكر أحمد 1411

1412 Ghassan hadi Al- jubouri  جامعة الكرخ للعلوم/ كلية علوم الطاقة والبيئة   ماجستير مدرس مساعد 

 كلية العلوم للبنات  -جامعة بغداد  دكتوراه استاذ مساعد د مختار محمد حسن  1413

 وزارة التربية و التعليم دكتوراه مدرس دكتور م.د. عمر طارق عبد هللا 1414

 جامعة كربالء  دكتوراه مدرس دكتور جمان خليل ابراهيم  1415

 الموصل ماجستير مدرس مساعد سيماء فيصل حسب هللا 1416

1417 Zena fawzi kadem الجامعة التكنولوجية ماجستير مدرس 

 جامعة بغداد ماجستير مدرس مساعد خديجة زويد خليف 1418

 الجامعة التقنية الشمالية  ماجستير مدرس مساعد أحمد فارس سالم الصواف  1419

 المستنصريه ماجستير مدرس مساعد شيماء داود سلمان 1420

 واسط ماجستير مدرس مساعد م.م. سيف حسام كريم 1421

 جامعة الكرخ للعلوم  ماجستير استاذ مساعد شهد عادل فاضل  1422

 ذي قار دكتوراه مدرس رباب علي شناوة 1423

 جامعة تكريت ماجستير مدرس مساعد سها اسود دهش 1424

 جامعة واسط ماجستير مدرس مساعد ريام محمد هادي   1425

 الجامعة المستنصرية  مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد اسراء أكرم عباس حسين  1426

 جامعة اوروك ماجستير مدرس مساعد ايه ناطق فاضل 1427

 المستنصرية دكتوراه استاذ لقاء حميد مجيد 1428

 المستنصرية ماجستير مدرس نادية كامل بشار 1429

 جامعة كربالء ماجستير مدرس مساعد سؤدد علي عبد العباس 1430

 ذي قار ماجستير مدرس مساعد حسن هادي ياسر  1431

 الكوفة دكتوراه استاذ مساعد منصور عبد أبوحنه 1432

 جامعة كركوك /كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية ماجستير مدرس مساعد معالي ستار نامق 1433

 جامعة الموصل كلية الطب  مرحلة  دكتوراه اليوجد عبير منصور عبد الرسول  1434

 كليه الحله الجامعه االهليه ماجستير مدرس مساعد علي عائد محمد  1435

 جامعة بابل ،مركز البحوث والدراسات البيئة ماجستير مدرس اقبال حسين عبد الكريم 1436

 قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة-جامعة ديالى دكتوراه استاذ مساعد سهاد محمد عبد 1437

 جامعة الكفيل كلية الصيدلة  بكالوريوس اليوجد منار محمد جواد اسماعيل  1438

 الجامعة المستنصرية / كلية الطب  دكتوراه مدرس دكتور زينة عبدهللا حسين  1439

 كركوك ماجستير مدرس محمد ناصح اسماعيل 1440

 الشمالية المعهد التقني كركوك قسم تقنيات صحة المجتمعالجامعة التقنية  دكتوراه استاذ مساعد ليلى عبد الستار صادق 1441

 جامعة اوروك ماجستير مدرس مساعد رؤى فارس حسين 1442

 المستنصرية كليةالعلوم  دكتوراه استاذ مساعد حيدر جاسم محمد  1443

 التكنلوجية ماجستير مدرس مساعد وسام علي محمود  1444

 الجامعة التكنولوجية دكتوراه مدرس دكتور د. محمد ناطق فاضل 1445

 جامعة واسط  ماجستير مدرس مساعد اسيل محمود لفته  1446

 واسط مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد محمد سهام سادة 1447
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 واسط ماجستير مدرس مساعد م. م. سرى هاشم فرحان  1448

 بغداد / كلية العلوم للبنات  دكتوراه استاذ مساعد د.سحر صبيح حسن  1449

 جامعه الموصل مرحلة  دكتوراه مدرس حوراء فيصل حسب هللا 1450

1451 Mohammed Adnan Mohammed ماجستير مدرس مساعد Mansura University  /Egypt  

 كربالء / كلية العلوم السياحية ماجستير مدرس مساعد م.م. محمد عبد علي جاسم الشيباني  1452

 جامعة بغداد/ كلية اللغات ماجستير مدرس كمال حسن جواد  1453

 الجامعة العراقية  ماجستير مدرس مساعد فرح عبد حسين  1454

 بغداد مرحلة  دكتوراه مدرس عالء عبيس راضي 1455

 النهرين دكتوراه مدرس د. غانم شاكر صادق 1456

 جامغة الموصل دكتوراه استاذ مساعد رضوان حمادي حسن 1457

 جامعة اوروك ماجستير مدرس مساعد حسينناصر فاضل  1458

1459 Sayran sattar saleh كركوك دكتوراه استاذ مساعد 

 جامعة بابل كلية تكنولوجيا  ماجستير مدرس مساعد ايمان كاظم عبود  1460

 الجامعة التقنية الشمالية  ماجستير مدرس مساعد اوس زاهد يونس 1461

 التكنولوجية ماجستير مدرس مساعد اثير رحيم محسن 1462

 المثنى  ماجستير مدرس مساعد سرور مانع بحلوس 1463

 جامعة بغداد  ماجستير استاذ مساعد منى سليم خلف  1464

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

 جامعة كربالء  ماجستير مدرس مساعد محمود نعمه حمود 1466

 جامعة كركوك ماجستير مدرس مساعد حسين امين نهايت 1467

 جامعة واسط دكتوراه مدرس دكتور د. فراس عدنان حسين 1468

 كربالء  ماجستير مدرس زينب عبد االمير حسين  1469

 وزارة الكهرباء مرحلة  دكتوراه استاذ مساعد محمد عبد الباقي جمعه العاني 1470

 جامعه بغداد ماجستير استاذ مساعد ليلى جاسم حمودي 1471

 المستنصرية /كلية العلوم /قسم علوم الحياة دكتوراه استاذ مساعد امل حسين موسى 1472

 جامعة الكفيل/كلية الصيدلة ماجستير مدرس مساعد نور عدنان نعمة 1473

 واسط ماجستير مدرس شيماء حسين شهد 1474

 التكنولوجيةالجامعة  دكتوراه مدرس ليث كامل عداي 1475

 جامعة الموصل بكالوريوس اليوجد ميامي علي حسن 1476

 جامعه الموصل مرحلة  دكتوراه مدرس حوراء فيصل حسب هللا  1477

 جامعة بغداد بكالوريوس اليوجد همسة ناطق فاضل 1478

 كلية األمون الجامعة دكتوراه استاذ مساعد عضيد عزت حمد  1479

 الجامعة العراقية ماجستير مدرس مساعد جنان حميد ابوشنة 1480

 جامعة الموصل  ماجستير مدرس مساعد ظفر عبدالغني عمر 1481

 جامعة الكوفة  دكتوراه استاذ مساعد تمارا عالء حسين  1482

 جامعة تكريت دكتوراه مدرس دكتور د.سوسن غانم قدوري 1483

 العراقية دكتوراه استاذ مساعد هيفاء محمود فهد 1484

 الكوفة ماجستير مدرس مساعد ساره كاظم عبود 1485

 جامعه بغداد  ماجستير مدرس مساعد حنان صفاء على  1486

 القادسية دكتوراه مدرس دكتور فرقد عبود عواد 1487

 المستنصرية ماجستير مدرس مساعد ادريس حمودي احمد 1488

 تكريتكليه الطب جامعه  دكتوراه مدرس هند مطر ابراهيم 1489

 المستنصرية  ماجستير مدرس مساعد رؤى طارق كمال  1490

 العراقية  ماجستير مدرس مساعد شهد عبد الكريم احمد  1491
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 جامعة كركوك_كلية التربية للعلوم االنسانية_قسم اللغة االنكليزية ماجستير مدرس مساعد معالي ستار نامق 1492

 حامعة كركوك/ كلية العلوم / قسم الرياضيات دكتوراه مساعداستاذ  يوكسل عبدالستار صادق  1493

 وزارة التربية/المديرية العامة لتربية االنبار دكتوراه مدرس دكتور علي كريم سمير 1494

 الكوفة ماجستير مدرس جيهان رزاق مسلم  1495

 االنبار دكتوراه استاذ فرقد مهدي صالح 1496

 جامعة ذي قار  ماجستير مدرس بيداء مطشر راشد  1497

 جامعة الكفيل  ماجستير مدرس مساعد نور مهدي حسناوي  1498

 جامعة ذي قار ماجستير مدرس مساعد اصيل جبار حسب 1499

 المستنصرية دكتوراه مدرس دكتور اسيل سلمان خزعل 1500

 جامعه بغداد كليه التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثم  دكتوراه استاذ مساعد أ. م. د. سميه نعيمه حوار 1501

 جامعة البصرة/ مركز علوم البحار  دكتوراه استاذ دكتور فلاير حميم ابراهيم  1502

 جامعة الكوفة/ كلية التربية للبنات  ماجستير مدرس نور ضياء جعفر 1503

 بغداد دكتوراه مدرس دكتور بسمة اسماعيل حسين 1504

 بغداد دكتوراه استاذ دكتور نجيب سلمانندى  1505

 العراقية / كلية الطب  بكالوريوس اليوجد حسان صالح الدين يونس 1506

 جامعة الكوفة  ماجستير مدرس مساعد ايمان علي محمد  1507

 الجامعة المستنصرية / كلية الهندسة  ماجستير مدرس مساعد علي كفاح كاظم  1508

 المستنصرية ماجستير مدرس منار بنوان حسن 1509

 جامعة ذي قار  دكتوراه استاذ شاكر كاظم علي  1510

 ديوان الوقف الشيعي ماجستير مدرس مساعد سيف الدين سعد عبيس 1511

 جامعة صفاقس كلية الحقوق ماجستير مدرس مساعد محمد صالح مهدي 1512

 المستنصرية  ماجستير مدرس علي رسول محمود  1513

 بغداد ماجستير استاذ حنين فارس فاضل 1514

 بابل دكتوراه استاذ شيماء علي خميس  1515

 جامعة العميد ماجستير مدرس مساعد ميس عبد العظيم علي اإلبراهيمي 1516

 بغداد/كليةطب االسنان دكتوراه استاذ دكتور بتول حسن هاشم 1517

 جامعة بابل ماجستير مدرس مساعد شوق صاحب عزيز 1518

 التكنولوجية ماجستير مدرس مساعد غزوة غانم جمعة 1519

 كربالء ماجستير مدرس مساعد ندى نزار احمد  1520

 الموصل دكتوراه مدرس دكتور د.سجى قحطان محمد 1521

 (UTARAاوتارا الماليزية )  ماجستير مدرس مساعد سالم عبدالعباس غانم  1522

 سومر ماجستير مدرس مساعد حيدر رحم دخيل 1523

 الجامعة التقنية الشمالية ماجستير مدرس مساعد عصام عزالدين يوسف 1524

 جامعة الموصل  دكتوراه استاذ مساعد محمود احمد حمود  1525

 الكوفه/ كلية التربية للبنات/ قسم الكيمياء  ماجستير استاذ عباس حمود محمدعلي الخفاجي  1526

 جامعة القادسية /كلية القانون  ماجستير مدرس مساعد مروه حمدهللا احمد  1527

 بغداد ماجستير مدرس مساعد اوراس حميد الركابي 1528

 سومر ماجستير مدرس مساعد شيماء هادي محمد 1529

 جامعه الكوفه/ كليه التربيه للبنات ماجستير مدرس م. وداد هاشم يحيى  1530

 النهرين/كلية الطب دكتوراه استاذ دكتور احمد عبد الحسن عباس 1531

 جامعة العميد كلية طب االسنان ماجستير مدرس مساعد زيد علي خميس 1532

 وزارة التربية دكتوراه مدرس دكتور نجم الدين عبد الستار صادق 1533

 التكنولوجية ماجستير مدرس مساعد اثير رحيم محسن 1534

 جامعة ذي قار كلية علوم الحاسوب والرياضيات دكتوراهمرحلة   مدرس وجدان رشيد عبد الحسين 1535
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 كلية الزراعة جامعة الكوفة  بكالوريوس اليوجد نور محمد عبد اليمة طاهر العبودي  1536

 ديالى كلية اإلدارة واالقتصاد  دكتوراه مدرس دكتور كربم صيهود كرم  1537

 ذي قار  ماجستير مدرس مساعد حازم صالح مهدي 1538

 جامعة الكوفة  دكتوراه مدرس دكتور حنان فالح محسن  1539

 جامعة الموصل  ماجستير مدرس مساعد بالل توفيق يونس العبادي  1540

 البصرة دكتوراه استاذ دكتور ا.د.فلاير حميم ابراهيم 1541

 تكريت ماجستير استاذ مساعد ليث نعمان حسون 1542

 الكوفة / كلية التربية للبنات دكتوراه استاذ مساعد نادية صادق مجيد 1543

 الجامعة التكنولوجية  دكتوراه مدرس دكتور دينا عدنان حسن 1544

 جامعة الموصل  ماجستير مدرس مساعد شيماء يونس ابراهيم  1545

 المستنصرية  ماجستير مدرس مساعد دالل عبد الستار اسعد  1546

 قادسية ماجستير مدرس مساعد م.م.اسماء معن نعمة 1547

 كلية التقنيات االحيائية جامعة النهرين  دكتوراه استاذ محسن هاشم رسن  1548

 بغداد / كلية طب االسنان دكتوراه استاذ مساعد ضياء حسين عبد عون 1549

 مديرية تربية ذي قار ماجستير مدرس مساعد انفال جبار حسب 1550

 الموصل دكتوراه مدرس د.منى محسن محمدعلي 1551

 المستنصرية  ماجستير مدرس مساعد دالل عبد الستار اسعد  1552

 جامعة الموصل / المكتبة المركزية الدبلوم العالي مدرس مساعد احالم محمد نذير 1553

 العراقية ماجستير مدرس مها محمد طه  1554

 المستنصرية  ماجستير مدرس هاشم بدر جهلول  1555

 الجامعه المستنصرية  مرحلة  دكتوراه مدرس آمال أحمد حمزة  1556

 الموصل  دكتوراه استاذ دكتور رائدة داؤد محمود   1557

 / العلومالمستنصرية دكتوراه مدرس  نرجس مزعل شاتي 1558

 المستنصرية بكالوريوس اليوجد الزهراء جبارجاسم 1559

 كلية العلومجامعة النهرين/  دكتوراه مدرس سهاد عبد العزيز ابراهيم 1560

 جامعة بغداد/ كلية العلوم/ قسم علوم الحاسوب ماجستير مدرس مساعد سرى عبد سراب حسين 1561

 بابل دكتوراه استاذ دكتور أ.د. علي حسين المرزوكي 1562

 جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات دكتوراه مدرس دكتور زينب عبد المطلب حمود 1563

 جامعة تونس المعهد العالي للعلوم الصرفة ماجستير مساعد مدرس احمد حمدي شالل 1564

 الجامعة التقنية الوسطى  دكتوراه استاذ مساعد د.نادية خليل اسماعيل  1565

 جامعة ذي قار/ كلية علوم الحاسوب والرياضيات  ماجستير مدرس رنا حميد حسين  1566

 جامعة الموصل ماجستير مدرس بان عبد الكريم قاسم 1567

 جامعة كركوك / كلية التمريض ماجستير مدرس حسين علي محمد 1568

 كلية العلوم-جامعة بغداد دكتوراه مدرس دكتور فاتن عبدعلي داوود 1569

1570  muna mohsen mohammed ali الموصل  دكتوراه مدرس 

 االنسانيةجامعة ديالى/ كلية التربية للعلوم  ماجستير استاذ مساعد احمد عادل نوري 1571

 الجامعه التقنيه الوسطى ماجستير مدرس مساعد سحر خليل اسماعيل 1572

 الجامعه التكنولوجية/اتصاالت ماجستير استاذ مساعد امنه علي سلمان 1573

 جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية دكتوراه استاذ مساعد د.احمد محمد عبد الخالق 1574

 تكريت/كلية االداره واالقتصاد مرحلة  دكتوراه مساعداستاذ  احمد فريد ناجي 1575

 بغداد دكتوراه مدرس دكتور د.  رنا صاحب شالل  1576

 المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد سحر عبد الهادي محمد جواد 1577

 سامراء ماجستير مدرس مساعد يونس سعود علوان 1578

 بغداد ماجستير استاذ مساعد دنيا فضيل صفو 1579

http://www.uomustansiriyah.edu.iq/
mailto:science@uomustansiriyah.edu.iq


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

 ذي قار ماجستير مدرس امنه كريم يوسف 1580

 جامعة بابل  مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد اشواق فالح خزعل 1581

 جامعة االمام جعفر الصادق)ع( ماجستير مدرس مساعد زينب عالء حميد 1582

 جامعة تكريت ماجستير مدرس مساعد بان داود صالح 1583

 العراقيه بكالوريوس اليوجد مصطفى جاسم محمد 1584

 الكوفة دكتوراه استاذ مساعد جمال محمد رضا 1585

 العراقية / كلية التربية للبنات  دكتوراه استاذ مساعد ا.م.د.زينة مجيد ذياب  1586

 جامعة االمام جعفر الصادق)ع( ماجستير مدرس مساعد زينب عالء حميد 1587

 سامراء ماجستير مدرس احمد عبد السالم احمد السالم 1588

 جامعة تكريت كلية التربية للبنات  ماجستير استاذ مساعد رنا بهجت ياسين  1589

 المستنصرية /كلية التربية االساسية  ماجستير مدرس مساعد تغريد خضير هذال  1590

 جامعه بغداد ماجستير مدرس مساعد منى نعيمه غضيب 1591

 كربالء  دكتوراه مساعداستاذ  منال عبد الواحد صلبوخ  1592

 جامعه الكوفه دكتوراه مدرس دكتور رجاءعبد االمير غافل 1593

 الجامعه التقنيه الوسطى ماجستير مدرس مساعد سعد انور بطرس 1594

 جامعة صفاقس كلية الحقوق مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد كفاح علي عبد المرسومي 1595

 الكوفة ماجستير مدرس زينة شكر محمود 1596

 الجامعة المستنصرية  ماجستير مدرس حسنين جواد اسد  1597

 بغداد  دكتوراه استاذ مساعد علياء خضر عباس  1598

 الجامعة التقنية الوسطى/التقنية الهندسية دكتوراه استاذ مساعد د عمار علي حسين  1599

 الكوفة دكتوراه استاذ مساعد اعياد عمار صيهود  1600

 واسط ماجستير مدرس م.تيسير شمران غذيب 1601

 مستنصرية ماجستير مدرس رنا رياض خضير 1602

 الجامعه التقنيه الوسطى ماجستير مدرس مساعد مها سنحاريب هرمز 1603

 جامعه ديالى  دكتوراه استاذ مساعد علياء معن عبد الحميد  1604

 العلوم للبنات بغداد/كلية دكتوراه استاذ مساعد شيماء رجب باقر 1605

 جامعة سومر  ماجستير مدرس عبير ناصر فيصل  1606

 بغداد الجامعة التقنية الوسطى-معهد التكنلوجيا مرحلة  دكتوراه مدرس انعام هاشم ابراهيم 1607

 الموصل دكتوراه مدرس ادريس عيدان غدير 1608

 الجامعة التقنية الشمالية / المعهد التقني الموصل  بكالوريوس اليوجد محمد اسماعيل عابد الهورامي  1609

 مديرية تربية ذي قار ماجستير مدرس انفال جبار حسب 1610

 تكريت دكتوراه مدرس د. عبدالناصر عبدالقادر صالح السامرائي 1611

 القادسيه دكتوراه استاذ دكتور علي نجيب حمزه 1612

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

 ذي قار ماجستير مدرس مساعد هدى صالح مهدي  1614

 المستنصرية دكتوراه مدرس دكتور مهند عبدااللة قاسم 1615

 تلجامعة تلتكنولوجية/قسم هندسة االتصاالت ماجستير مدرس يسرى عبد محمد 1616

 جامعة بابل ماجستير مدرس مساعد آمال عبد الحمزة هادي الجبوري 1617

 وزارة التربية/ المديرية العامة لتربية صالح الدين  ماجستير مدرس مساعد مواهب قدوري صالح  1618

 بغداد دكتوراه استاذ دكتور ا.د.محمد رفعت احمد 1619

 جامعة النهرين/ كلية الهندسة دكتوراه مدرس سماح عبد العزيز ابراهيم 1620

 المستنصرية ماجستير مدرس بان منعم عبدالرزاق تويج 1621

 كلية القانون / الجامعة المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد أ.م.د. مالك منسي الحسيني 1622

 الكوفة ماجستير استاذ مساعد أ.م.ثناء عبد االمير هالل 1623
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 كلية التربية للبنات-الكوفة  مرحلة  دكتوراه استاذ مساعد منى عباس هادي 1624

 جامعة بغداد / كلية الطب البيطري  ماجستير مدرس مساعد مظهر صفا جبار 1625

 بغداد  دكتوراه استاذ مساعد لينا فؤاد جواد  1626

 جامعة الفرات االوسط التقنيه المعهد التقني ديوانيه  ماجستير مدرس مساعد عموده عبيد حسين  1627

 كلية التربية للبنات-الكوفة  مرحلة  دكتوراه استاذ مساعد منى عباس هادي 1628

 جامعه الكوفة ماجستير مدرس فاطمه محمد كاطم 1629

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

 جامعة ديالى/ كلية التربية للعلوم الصرفة / قسم الكيمياء ماجستير مدرس مساعد سجا عبد الرضا كاظم  1631

 بغداد دكتوراه استاذ مساعد وسن ماهر جليل  1632

 جامعه التقنيه الوسطى ماجستير مدرس مساعد زهراء نعمه عباس 1633

 الجامعة العراقية دكتوراه استاذ بشار عبد اللطيف علوان 1634

 جامعة ذي قار كلية التربية للعلوم الصرفة ماجستير مدرس مساعد رشا غني هاشظ 1635

 الجامعه المستنصرية / كلية العلوم _ قسم علوم الحياة ماجستير مدرس بان منعم عبدالرزاق تويج 1636

 بابل كلية االداب ماجستير مدرس انس عباس غزوان 1637

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/الجامعة المستنصرية ماجستير مدرس م. زينة يونس حسين 1638

 بغدادجامعة  ماجستير مدرس مساعد سوسن صاحب عبد  1639

 جامعة الموصل دكتوراه مدرس د. ميعاد سالم يونس 1640

1641 Haider abdul alkarem abdullah كلية آشور الجامعة ماجستير مدرس مساعد 

 جامعه الموصل كليه طب الموصل  ماجستير مدرس مساعد كلثوم حميد رمضان  1642

 جامعه تكريت  ماجستير مدرس مساعد شيماء جمعه عبود  1643

 الجامعة التقنية الشمالية ماجستير مدرس مساعد ميادة جاسم حمودي 1644

 جامعة الكوفة  / كلية الزراعة ماجستير استاذ مساعد زينب حسين عليوي 1645

 تكريت دكتوراه استاذ مساعد نجالء مصطفى العبيد  1646

 بغداد ماجستير مدرس احمد طه سالم  1647

 جامعة بغداد  بكالوريوس مساعد مدرس فراس محمد كاظم  1648

 جامعة جابر بن حيان الطبية دكتوراه استاذ مساعد ايمان عبد الوهاب عبد هللا الكويتي  1649

 المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد د.ميثاق جاسم حسين 1650

 جامعة سامراء  بكالوريوس اليوجد نائل مصطفى محمد  1651

 المستنصرية دكتوراه مساعداستاذ  د.ميثاق جاسم حسين 1652

 جامعة تكريت ماجستير مدرس مساعد محمد مصطفى محمد  1653

 جامعة نينوى ماجستير مدرس مساعد فارس محمود احمد 1654

 ابن سينا للعلوم الطبية و الصيدالنية دكتوراه استاذ مساعد بيداء هلي عثمان 1655

 جامعة الكوفة دكتوراه استاذ مساعد رجاء مهدي الموسوي 1656

 جامعة تكريت / كلية الهندسة دكتوراه مدرس د.لمياء نجاح سنودي 1657

 بغداد دكتوراه استاذ مساعد د.جنان شاوي زامل 1658

 جامعة الكوفة/ كلية التربية للبنات دكتوراه مدرس م.د.رضية عبد الباقي خضر الدجيلي 1659

 البصرة ماجستير استاذ مساعد احمد شهاب حمد 1660

 ذي قار  ماجستير مدرس رنا صباح ناصر  1661

 تكريت / كلية االدارة واالقتصاد ماجستير استاذ مساعد حميد حسن خلف 1662

 النهرين دكتوراه استاذ مساعد محمد عباس احمد 1663

 كربالء  دكتوراه استاذ مساعد زينب مكي محمود 1664

 الكرخ للعلوم دكتوراه مساعداستاذ  سهيلة نجم عبدهللا السلطاني 1665

 الجامعة المستنصرية ماجستير مدرس زينب خيون عبدالرضا 1666

 البصرة دكتوراه مدرس كوثر خلف حسن 1667
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 جامعة الكرخ للعلوم/ كلية علوم الطاقة والبيئة  دكتوراه مدرس د. وسام عبدهللا لطيف  1668

 الموصل كلية الطب جامعة دكتوراه مدرس داليا عبد القادر نوري 1669

 ديالى  ماجستير مدرس مساعد أحمد رياض أديب ألقيسي 1670

 جامعة ذي قار  ماجستير مدرس مساعد وسام عبد الكريم حسين  1671

 مديرية تربية صالح الدين/ االشراف التربوي ماجستير مدرس مساعد م.م. االء نايف الطيف 1672

 جامعة تكريت ماجستير مدرس سلمى خالد ياسين  1673

 بابل كلية التربية األساسية ماجستير مدرس مساعد سرى رشيد هارون الكوام  1674

 الكوفة دكتوراه مدرس ماجدة حميد عبيد 1675

 جامعة الكوفة.كليةالتربيةللبنات دكتوراه استاذ حسن ثامر غانم 1676

 بغداد كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية  ماجستير مدرس مساعد علي حسين لهيمد  1677

 هيئه الموهوبين في النجف  دكتوراه مدرس غصون جواد عباس  1678

 كلية الهندسة/ جامعة النهرين دكتوراه مدرس د. ريم سالم ابراهيم 1679

 تكريت ماجستير مدرس االء عماد توفيق  1680

 جامعة الفرات االوسط التقنية  دكتوراهمرحلة   مدرس مصطفى صالح داخل العادلي 1681

 الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا  دكتوراه مدرس خنساء عودة حسين  1682

 جامعه ذي قار  دكتوراه استاذ مساعد صباح حسين عنايه 1683

 كربالء ماجستير مدرس مساعد اخالص غالب عبدالكاظم 1684

 جامعة النهرين ماجستير مدرس مساعد نور يحيى عباس  1685

 كربالء ماجستير مدرس مساعد عماد عبد الجليل راضي الجزائري 1686

 جامعة سامراء / كلية العلوم التطبيقية  ماجستير مدرس محمد خطاب عمر  1687

 جامعة النهرين /كلية الهندسة /قسم الميكانيك  دكتوراه مدرس انسام عادل محمد  1688

 مديرية بلديات كربالء بكالوريوس اليوجد عبدالكاظمليلى غالب  1689

1690 Bushra Ali Zainal اربيل-جامعة جيهان ماجستير مدرس مساعد 

 الجامعة المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد غسان كريم مجذاب 1691

 جامعة ذي قار كلية العلوم  بكالوريوس اليوجد سعاد هالل ايدام  1692

 بابل بكالوريوس اليوجد الجليل راضي الجزائريعدنان عبد  1693

 الجامعة التقنية الشمالية ماجستير مدرس مساعد بشار محسن محمد 1694

 تكريت دكتوراه استاذ مساعد معتز صباح احميد 1695

 كربالء دكتوراه استاذ مساعد د. جنان مهدي شهيد الدهان 1696

 بابل / كلية التربية االساسية  ماجستير مدرس مساعد م.م.م علي فالح مهدي  1697

 جامعة النهرين /كلية الهندسة  دكتوراه مدرس  علي صبري عباس 1698

 بغداد ماجستير استاذ دنيا عيدا ن محمد  1699

 الكوفة دكتوراه استاذ محمد ناجي شاكر 1700

1701 Sami Raheem Al-katib دكتوراه استاذ kufa 

 دائرة البعثات والعالقات الثقافية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكالوريوس اليوجد غاده محسن هادي 1702

 جامعة الكوفة مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد زينب ناجي شاكر 1703

 وزارة التربيه مديرية تربية ذي قار  ماجستير مدرس مساعد ميثم عبد الرزاق عباس  1704

 الكوفة  ماجستير استاذ مساعد سهير عبد الكريم حبيب  الرماحي  1705

 كلية الهندسة -النهرين  ماجستير مدرس محمود شاكر محمود 1706

 جامعة الفرات االوسط التقنية المعهد التقني كوفة  ماجستير مدرس مساعد سهام عبد الحسين مسان  1707

 جامعة الكوفة / كلية التربية للبنات دكتوراه استاذ مساعد د.نضال عبد الحسين مسان 1708

 الكوفة دكتوراه استاذ د.رشا حسن جاسم  1709

 جامعة النهرين /كلية الهندسة مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد نور يحيى عباس  1710

 التقنية الوسطى دكتوراه مدرس فاطمة صاحب عبد 1711
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 المستنصرية كلية التربية قسم التاريخ ماجستير مدرس مساعد ياسمين مهدي شهيد 1712

 المستنصرية ماجستير استاذ مساعد شيماء هادي عبد السادة 1713

 المستنصرية  ماجستير مدرس عماد محمود الطيف  1714

 وزارة التربية / مديرية تريية ذي قار ماجستير مدرس مساعد مشعل حرب مخيلف عبيد 1715

 المستنصريه  دكتوراه استاذ مساعد المقرمعلي محمد علي عبد االمير  1716

 تكريت دكتوراه مدرس  رغد مقداد محمود 1717

 الجامعة التقنية الوسطى  ماجستير مدرس مساعد مرتضى جاسم حسن  1718

 الجامعه التقنيه الوسطى  ماجستير مدرس مساعد مالذ اسماعيل يوسف  1719

 النهرين دكتوراه مدرس د. غانم شاكر صادق 1720

 وزارة التربيه مديرية تربية ذي قار  ماجستير مدرس مساعد ميثم عبد الرزاق عباس  1721

 المستنصرية  ماجستير مدرس ربا فهمي عباس 1722

 الجامعة المستنصرية  دكتوراه مدرس  حسين عناية شرهان  1723

 القادسية  ماجستير مدرس مساعد نبال رويس حمزة  1724

 الجامعة المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد قيس عبودنسرين  1725

 الجامعة التقنية الوسطى دكتوراه مدرس اسراء عبد القاسم محمد علي 1726

 كلية االمام الكاظم ع  دكتوراه استاذ مساعد مسلم كاظم عيدان  1727

 كربالء  ماجستير مدرس منتظر كاظم شمران  1728

 مديرية تربية ذي قار ماجستير مساعدمدرس  محمد عبود مهاوش  1729

 الكوفة دكتوراه استاذ مساعد ابتهال كاظم كريم 1730

 المستنصريه  ماجستير مدرس شروق صباح كاظم 1731

 المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد د. غزوان علي سلمان 1732

 جامعة ذي قار  دكتوراه استاذ مساعد حنان عباس خير هللا  1733

 المسنصريه ماجستير مدرس م.منال صادق حمودي 1734

 الجامعة المستنصرية مرحلة  دكتوراه مدرس روال صباح ناصر علي  1735

 الجامعة المستنصرية/كليلة العلوم ماجستير مدرس امل صاحب مهدي 1736

 جامعة كربالء مرحلة  دكتوراه مدرس اسراء طالب جاسم 1737

 الجامعة التقنية الوسطى دكتوراه مدرس د. صفا حسن راضي  1738

 جامعة بابل دكتوراه استاذ مساعد حسين جبر حسين 1739

 المستنصرية ماجستير مدرس مساعد زينب طالب سلمان 1740

 ذي قار  دكتوراه استاذ مساعد شهيد ناصر حسين  1741

 القادسية _ كلية القانون ماجستير مدرس سؤدد طه جدوع  1742

 الكوفه  دكتوراه استاذ مساعد فراس علي احمد الركابي  1743

 جامعة ديالى دكتوراه استاذ مساعد مصطفى عبدالمجيد حميد 1744

 جامعة تكريت /كلية الطب ماجستير مدرس مساعد احمد عباس مهاوي  1745

 جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية  دكتوراه استاذ مساعد ريا رشيد عبد 1746

 المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد د. صالح مهدي مجيد 1747

 جامعة بغداد دكتوراه استاذ مساعد ندى حسين محمد علي 1748

 المستنصريه ماجستير مدرس اروى محمود حسين 1749

 العراقية مرحلة  دكتوراه استاذ مساعد نصيف عبد اللطيف نصيف 1750

 كلية الطب /جامعة تكريت ماجستير مدرس مساعد احمد عباس مهاوي 1751

 ذي قار دكتوراه مدرس علياء ماجد منادي 1752

 ذي قار  دكتوراه مدرس ندى عبد الحسين لعيبي  1753

 جامعة الكوفة دكتوراه مدرس علي مرزوك سلمان  1754

 المستنصرية ماجستير مدرس احمد عالء حسين 1755
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 المستنصرية دكتوراه مدرس د. عبدالجبار إبراهيم رشيد  1756

 المستنصريه ماجستير مدرس زهراء صالح مهدي 1757

 الجامعة التقنية الوسطى/ معهد تكنلوجيا دكتوراه مدرس محمد هاشم حمودي 1758

 المستنصرية ماجستير استاذ مساعد ناهده عبدهللا جنزيل 1759

 كربالء ماجستير مدرس مساعد ازهار لطيف جبر 1760

 الجامعة المستنصريه ماجستير استاذ مساعد مجيد رشيدانعام  1761

 بغداد ماجستير مدرس م.حنان عباس حسين 1762

 تكريت ماجستير مدرس مساعد مروان ثائر جالل 1763

 جامعة ذي قار  ماجستير مدرس عبير مظفر عبدالرحمن  1764

 بغداد دكتوراه استاذ مساعد رنا حميد عبد هللا البحراني 1765

 المستنصرية  دكتوراه استاذ عبدالقادر محمد نوري جاسم  1766

 الجامعة العراقية  دكتوراه مدرس حيدر عطيه كاظم  1767

 بغداد ماجستير استاذ مساعد نبراس جواد كاظم 1768

 جامعة اوروك االهليه/كلية تقنيات الطبيه والصحيه  دكتوراه استاذ ا.د.سهام توفيق امين 1769

 الجامعة التقنية الشمالية ماجستير مدرس مساعد شاكر محمود التوتونجيمحمود  1770

 الجامعة المستنصرية دكتوراه مدرس د.ختام جابر نبهان  1771

 رئاسة الجامعة المستنصرية/ قسم شؤون الديوان ماجستير مدرس مساعد حسام صباح يونس 1772

 الوسطي/معهد تكنلوجياالجامعة التقنية  دكتوراه مدرس محمد هاشم حمودي 1773

 جامعة واسط/كلية الترية للعلوم االنسانية  دكتوراه استاذ أسراء كاظم جاسم 1774

 جامعة بغداد  ماجستير مدرس مساعد ماجد محمد محمود  1775

 جامعة الموصل ماجستير مدرس مساعد سيف سفيان احمد  1776

 جامعة اوروك االهليه/كلية تقنيات الطبيه والصحيه  دكتوراه استاذ مساعد ا.م.د.صباح عبدالصاحب محمد 1777

 المستنصرية ماجستير مدرس حوراء قاسم حامي 1778

 الجامعة التقنية الشمالية المعهد التقني الموصل دكتوراه مدرس د.شهلة سالم خليل العبادي 1779

 الجامعة المستنصريه ماجستير استاذ مساعد انعام مجيد رشيد 1780

 الجامعه المستنصرية  دكتوراه استاذ مساعد د.فضيلة محمد حسين  1781

 جامعة سامراء  دكتوراه مدرس شيماء حسن علي العباسي  1782

 المستنصرية  ماجستير مدرس سفانه احمد فرحان  1783

 الجامعة المستنصرية  دكتوراه مدرس د.ختام جابر نبهان  1784

 المستنصريه  ماجستير مساعد مدرس نداء إبراهيم مهدي  1785

 المستنصرية ماجستير استاذ مساعد سنان مدحت محمد 1786

 الجامعة المستنصرية  ماجستير مدرس حنان غضبان شعبان  1787

 جامعة بغداد  دكتوراه استاذ مساعد نوال طارق ابراهيم 1788

 جامعة سامراء  دكتوراه مدرس شيماء حسن علي العباسي  1789

 جامعة ذي قار  ماجستير مدرس مساعد زهراء راضي وعد  1790

 ukm ماجستير مدرس مساعد صالح مهدي محمود 1791

 المستنصرية مرحلة  دكتوراه اليوجد زهراء كريم رحيم  1792

 جامعة ذي قار دكتوراه مدرس د. محمد عادل الشاهر 1793

 بابل  ماجستير اليوجد إيمان سليمان عبيد  1794

 المستنصريه  ماجستير مدرس مساعد رشا طارق عواد  1795

 المستنصرية ماجستير استاذ مساعد أ.م.وصال متعب خميس علي   1796

 رئاسة الجامعة المستنصرية/ قسم الشؤون العلمية دكتوراه مدرس محمد مهنا عبد الرضا 1797

 ميسان دكتوراه استاذ مساعد محمد ماجد محمد صالح 1798

 الجامعه المستنصريه /كليه العلوم/ قسم الكيمياء دكتوراه استاذ مساعد ريم ادهم عبد االمير  1799
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 المستنصرية ماجستير مدرس هالة غانم محمد 1800

 الجامعة المستنصرية كلية العلوم ماجستير مدرس مساعد مروة صبار فالح  1801

 الجامعة المستنصرية/ قسم الشؤون العلميةرئاسة  ماجستير استاذ مساعد وائل سالم جميل 1802

 المستنصريه دكتوراه استاذ مساعد الفه  عبد نايف 1803

 الموصل دكتوراه استاذ مساعد بسام يحى ابراهيم 1804

 التكنولوجية  ماجستير مدرس مساعد رجاء كامل مجيد  1805

 جامعة ذي قار كلية علوم الحاسوب والرياضيات  مرحلة  دكتوراه مدرس عالء ياسر حسين  1806

 جامعة ذي قار دكتوراه استاذ مساعد نهى حسين مزهر 18٠7

 المستنصريه  دكتوراه استاذ مساعد الفه عبد نايف  1808

 ذي قار دكتوراه مدرس أنسام جميل طالب 1809

 جامعة ميسان دكتوراه استاذ مساعد رياض صيهود هاشم 1810

 المنصوره ماجستير مدرس مساعد هاني علي شناوه  1811

 جامعة اوروك ماجستير مدرس مساعد سمر مصطفى محمد  1812

 الجامعه الوطنيه مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد هناء رحيم عبدهللا 1813

 كلية العلوم-جامعة الكوفة  دكتوراه استاذ مساعد علي حسن عبود 1814

 الجامعة المستنصرية دكتوراه مدرس رشا والي موحي 1815

 جامعة العين  دكتوراه مدرس حسين محيبس طعمه  1816

 واسط دكتوراه مدرس مجيد علي شناوه  1817

 العراقية ماجستير مدرس مساعد فرح عبد حسين  1818

 كلية دجلة الجامعة دكتوراه استاذ مساعد امل محسن ناجي  1819

 جامعة ذي قار  ماجستير مدرس مساعد صالح الدين عبد الحسين فليفل  1820

 جامعة بغداد  دكتوراه مدرس د. رويدة سمير سعيد  1821

 المستنصريه ماجستير مدرس عذراء سلمان احمد 1822

 بغداد دكتوراه استاذ مساعد صباح منفي رضا 1823

 الجامعة المستتصرية  دكتوراه استاذ محمود نجم عبد  1824

 ميسان ماجستير مدرس مساعد فرزدق عبد القادر حمدان  1825

 الجامعه التقنيه الوسطى دكتوراه مدرس مصطفى محمد علي منصور 1826

 كلية دجلة الجامعة  دكتوراه استاذ مساعد امل محسن ناجي 1827

 المستنصرية دكتوراه مدرس علي حسين رحيمة 1828

 الجامعة التكنولوجية دكتوراه مدرس  خليل رنا رياض 1829

 جامعة تكريت دكتوراه مدرس دكتور ريام ماجد جبار 1830

 جامعة واسط دكتوراه مدرس جابر حسين علي 1831

 الجامعة المستنصرية كلية العلوم ماجستير مدرس اصال غازي الشمري 1832

 المستنصرية/كلية الطبالجامعة  دكتوراه مدرس دكتور ميادة حسن رهيف 1833

 العراقية  دكتوراه مدرس زينة جميل رحيم  1834

 المستنصرية كلية الهندسة دكتوراه مدرس دكتور لمى فاضل حسين 1835

 المستنصرية دكتوراه مدرس دكتور بسام باسم جميل 1836

 كلية النسور الجامعة  ماجستير مدرس مساعد عبدهللا باسم جاسم  1837

 وزارة التربية / مديرية تربية كربالء  ماجستير مدرس مساعد علي حسين عبداالمير حسن المنكوشي  1838

 جامعة الموصل  ماجستير مدرس مساعد اروى ادريس احمد النعيمي 1839

 جامعة الكوفة / كلية االدارة واالقتصاد ماجستير استاذ مساعد ليث شاكر محسن 1840

 العراقية بكالوريوس اليوجد هديل عبد هللا جميل 1841

 المستنصرية ماجستير مدرس مساعد علي ناصر ثابت 1842

 جامعة االنبار مركز دراسات الصحراء دكتوراه مدرس دكتور علي محمد رجه 1843
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 الجامعة المستنصرية  دكتوراه استاذ د. جيهان عبد الستار سلمان  1844

 المستنصرية  ماجستير مدرس مساعد فرح محمود شتيب  1845

 المستنصرية  ماجستير مدرس هديل دلمان نجم 1846

 جامعة القادسية .. كلية االدارة واالقتصاد  ماجستير مدرس أنور عباس ناصر  1847

 الجامعة المستنصرية  ماجستير مدرس عال كمال رفيق  1848

 التكنولوجية ماجستير مدرس ميادة نزار محمدعلي 1849

 كلية العلوم اإلسالمية -جامعة تكريت  ماجستير مدرس مساعد سعد علوان محيميد  1850

 جامعة بغداد /مجمع الجادرية/  مركز بحوث السوق وحماية المستهلك  ماجستير مدرس نبراس محمد عبد الرسول الصفار  1851

 كلية التربية  -العراقية  دكتوراه مدرس زينة جميل رحيم  1852

 جامعة األنبار. مركز بحوث الطاقة دكتوراه استاذ مساعد نوري فرحانرباح  1853

 المستنصرية دكتوراه استاذ دكتور رغد اكرم عزيز 1854

 االنبار دكتوراه مدرس دكتور يسرى محمود حمادي العبيدي 1855

 جامعه ديالى ماجستير مدرس هند تحسين حميد 1856

 المستنصرية ماجستير مدرس دنيا فاضل طلب 1857

1858 Zainab Dakhil Degaim ذي قار  دكتوراه مدرس دكتور 

 كلية مدينة العلم الجامعة  ماجستير مدرس مساعد رشا ابجد سلمان  1859

 المعهد التقني / كركوك -الجامعة التقنية الشمالية  بكالوريوس اليوجد ميساء صالح الدين صديق 1860

 كلية المنصور الجامعة دكتوراه استاذ مساعد عدي عبد الحسين محمد 1861

 االنبار ماجستير مدرس مساعد سعد جاسم محمد 1862

 جامعة بغداد كلية الهندسة الخوارزمي ماجستير مدرس مساعد م .م رباب عالء حميد  1863

 ديالى ماجستير مدرس مساعد سجاد خلف حسين علي  1864

 بغداد مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد محمد عبد الواحد جياس 1865

 كلية النور الجامعه ماجستير مدرس مساعد مروة بدر فالح عبد الرحمن 1866

 المستنصرية ماجستير مدرس سهام علي قاسم 1867

 الجامعة المستنصرية كليه العلوم السياسيه ماجستير مدرس مساعد سرى مازن علي 1868

 الجامعة المستنصرية  كلية التربية االساسية قسم العلوم   دكتوراه استاذ مساعد أ.م.د. مصطفى حسام سعيد 1869

 جامعة واسط / كلية العلوم ماجستير مدرس مساعد لينا موسى كاظم 1870

 جامعة ذي قار ماجستير مدرس مشعل حمد عواد 1871

 المستنصريه كلية العلوم السياسيه /وحدة البحوث والدراسات االستراتيجيه  دكتوراه مدرس دكتور غصون كريم مجذاب  1872

 جامعة بغداد كلية اللغات  دكتوراه استاذ مساعد شيماء فاضل حمودي الخزعلي  1873

 جامعة الفرات االوسط التقنية/ المعهد التقني بابل دكتوراه مدرس دكتور محمد فائق رزيج 1874

 الجامعة المستنصرية مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد حمودمحمد ابراهيم  1875

 جامعة واسط ماجستير مدرس مساعد إسراء هاشم يحيى 1876

 جامعة بابل /كلية العلوم للبنات  ماجستير استاذ مساعد حوراء وهاب عزيز  1877

 الكوفه مرحلة البكالوريوس اليوجد حسين علي جمعه  1877

 جامعة القادسية كلية التربية للبنات ماجستير مدرس صباح حسن بديوي 1879

 جامعة الكوفةً  ماجستير مدرس مساعد زهراء عبد العباس طاهر  1880

 جامعة تكريت ماجستير مدرس مساعد صهيب محمود عبد  1881

 ةوالماليكلية العلوم االدارية  -جامعة االمام جعفر الصادق )ع( ماجستير مدرس مساعد نغم عبد الحسين محمد 1882

 جامعة بيروت العربية واعمل االن في مديرية تربية النجف االشرف  ماجستير مدرس مساعد نبيل عبود كاظم  1883

 المستنصرية مرحلة ماجستير اليوجد زيد طاهر عمر 1884

 الجامعة المستنصرية/كلية الطب دكتوراه مدرس دكتور د. محمد جاسم فاضل 1885

 جامعة بغداد / كليةاالدارة واالقتصاد  ماجستير مدرس ياسين خلفم. سناء احمد  1886

 كلية التربية للبنات / جامعة بغداد  ماجستير مدرس زهراء فاروق علوان  1887
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 جامعة القادسية ماجستير مدرس مساعد بسام نوري شاكر 1888

 المستنصرية ماجستير مدرس سرى عبيد نعمة 1889

 المستنصرية كلية االدارة واالقتصاد دكتوراه مدرس السهرورديهدى محمد سليم محي  1890

 جامعة زاخو دكتوراه مدرس د. لينا يوسف محمد البياتي 1891

 وزارة التربية / المديرية العامة لتربية االنبار ماجستير مدرس مساعد حامد هالل فرحان  1892

 بابل ماجستير مدرس مساعد نور فاضل حسين  1893

 المستنصرية ماجستير مدرس عامر ضاحي سلمان 1894

 جامعة ديالى كلية العلوم االسالمية  دكتوراه مدرس دكتور عمر خزعل جاسم محمد  1895

 كلية التربية للبنات  -جامعة بغداد  دكتوراه استاذ سميرة عبد الرزاق عبدهللا  1896

 جامعة القادسية /كلية التربية /قسم الفيزياء  دكتوراه استاذ كوثر حسن عبيس  1897

 المستنصرية ماجستير مدرس مساعد رنا فاضل عباس 1898

 الجامعة المستنصرية كلية العلوم  ماجستير مدرس مساعد مروة صبار فالح  1899

 الجامعة المستنصرية كلية العلوم  ماجستير مدرس مساعد مروة صبار فالح  1900

 المستنصرية دكتوراه استاذ دكتور صبريرعد سعدون  1901

 جامعة بغداد كلية اللغات  دكتوراه استاذ مساعد ا م د شيماء فاضل حمودي الخزعلي  1902

 القادسية/ كلية التربيةللبنات ماجستير مدرس صباح حسن بديوي 1903

 المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد نهاية حكمت زكي 1904

 الجامعة المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد جنان علي فليح 1905

 التقنيه الوسطى  ماجستير مدرس مساعد حيدر محمد مناتي  1906

1907 athraa sami mohammed جامعة الكوفة/ كلية الصيدلة ماجستير مدرس مساعد 

 الصرفة ابن الهيثمجامعة بغداد / كلية التربية للعلوم  دكتوراه مدرس دكتور فائزة عبد الجبار علوان  1908

 المستنصرية ماجستير مدرس مساعد نبيه محمد عبد النبي 1909

 جامعه الفراهيدي  دكتوراه مدرس دكتور نور فاضل شحاذة  1910

 جامعةتكريت/كلية االدارة واالقتصاد  ماجستير مدرس مساعد عمار طه ياسين 1911

 كربالء  ماجستير مدرس ميساء تقي عبد الحسن  1912

 المستنصرية دكتوراه مدرس دكتور ليث جواد كاظم  1913

 الجامعة المستنصرية كلية االدارة واالقتصاد قسم العلوم المالية والمصرفية  دكتوراه مدرس وسن يحيى احمد  1914

 كلية التربية للبنات  -جامعة بغداد  دكتوراه استاذ سميرة عبد الرزاق عبدهللا  1915

 مستنصرية  ماجستير مدرس شيرين عبدالمحسن عزيز  1916

 الكرخ للعلوم دكتوراه استاذ مساعد ا.م.د.عدنان ابراهيم خميس االنصاري 1917

 الجامعه التقنيه الوسطى / كليه التقنيات الصحيه والطبيه / بغداد  ماجستير استاذ مساعد منى عبد الكاظم زيدان  1918

 بابل ماجستير مساعدمدرس  رسل حيدر جاسم 1919

 كلية الكوت الجامعة االهلية  ماجستير مدرس مساعد هيام عماد صاحب  1920

 بابل دكتوراه استاذ مساعد د.زيتون عبدالرضا أكحيوش الخفاجي  1921

 جامعة الكوفة دكتوراه استاذ دكتور سهام كاظم جابر 1922

 بابل/ كلية التربية للعلوم الصرفة/ قسم الرياضياتجامعة  دكتوراه استاذ مساعد رومى كريم خضر 1923

 الجامعة العراقية كلية التربية للبنات دكتوراه مدرس دكتور م.د حنان خالد ابراهيم 1924

 جامعة واسط/كلية التربية للعلوم اإلنسانية  ماجستير مدرس مساعد احمد مخيف بناي  1925

 جامعة واسط ماجستير مدرس مساعد اسيل محمود لفته  1926

 كلية المامون الجامعة ماجستير مدرس مساعد رجاء صيهود عباس 1927

 جامعة ديالى كلية العلوم  دكتوراه مدرس دكتور عمار رياض قاسم 1928

 جامعة التقنية الشمالية  بكالوريوس اليوجد ماجد اسماعيل الياس  1929

 قارجامعة ذي  دكتوراه مدرس دكتور نرجس كريم خضير 1930

 جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات / قسم التاريخ دكتوراه استاذ دكتور حيدر حميد رشيد 1931
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 ديالى ماجستير مدرس مساعد انسام احمد جواد  1932

 جامعة القادسية كلية الزراعة دكتوراه مدرس دكتور دالل طارق حسن 1933

 المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد د عبير يحيى احمد  1934

1935 Dena Kadhim Muhsen ماجستير مدرس مساعد university of technology 

 الكوفة دكتوراه استاذ مساعد لقاء حسين كاظم  1936

 جامعة بغداد كلية اآلداب  مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد م. م. إيمان محمد عبد  1937

 الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة/ فرع األدوية والسموم دكتوراه استاذ مساعد مثنى إيراهيم حميد العزي 1938

 كلية اآلداب -جامعة االمام جعفر الصادق دكتوراه مدرس دكتور فاتن حميد قاسم 1939

 الجامعة المستنصرية / كلية طب االسنان ماجستير مدرس م.أحمد فليح حسن  1940

 تربية بابلمديرية  دكتوراه مدرس قيصر مهدي جبر 1941

 جامعه االنبار  ماجستير مدرس مساعد احمد جمال عواد  1942

 جامعة ديالى  ماجستير مدرس مساعد ايناس عباس عبد  1943

 جامعة الموصل  ماجستير مدرس مساعد ايمان غانم حازم السماك 1944

 المستنصرية دكتوراه مدرس دكتور حسين كاظم جالب 1945

 بابل دكتوراه مدرس دكتور اسماء هاشم حمادي  1946

 جامعة الكوفة / كلية الطب  دكتوراه مدرس دكتور رنا فاضل عبيد  1947

 الموصل دكتوراه مدرس دكتور رنا مصطفى احمد  1948

 كلية بالد الرافدين الجامعة بكالوريوس اليوجد محمد احمد جواد  1949

 كلية االمام الكاظم ع / واسط دكتوراه مساعداستاذ  حيدر كرم هللا قاسم 1950

 المستنصرية دكتوراه مدرس دكتور د.زينب طالب عبدزيد الشريفي 1951

 االنبار دكتوراه استاذ مساعد اثير محمد اسماعيل 1952

 جامعة بغداد  بكالوريوس اليوجد ياسمين جمعة كاظم  1953

 العالي والبحث العلمي / الدائرة القانونيه وزارة التعليم ماجستير مدرس مي موفق عباس 1954

 المستنصرية  ماجستير مدرس هديل دلمان نجم  1955

 المستنصرية دكتوراه استاذ دكتور ساهرة نصيف مسلم 1956

 تكريت دكتوراه مدرس زياد طارق سمير  1957

 بغداد/ كلية االدارة واالقتصاد ماجستير مدرس انعام عبود حسين 1958

 المستنصرية ماجستير مدرس مساعد لبنى محمد عبد 1959

 االسراء ماجستير مدرس مساعد نور طالب عبدزيد 1960

 جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد  مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد حنان كريم خزعل  1961

 جامعة ديالى...كلية التربية للعلوم اإلنسانية  دكتوراه استاذ مساعد سنان صادق جواد  1962

 جامعة بغداد كلية اآلداب  دكتوراه استاذ مساعد ا. م. د. كفاح احمد محمد نجار 1963

 سومر/ كلية التربية االساسية  ماجستير مدرس مرتضى غافل جاسم  1964

 واسط ماجستير مدرس مساعد ستار عبيد مايوس 1965

 جامعة الموصل  ماجستير مدرس مساعد باللهند عبدالقادر  1966

 سومر/ كلية التربية االساسية ماجستير مدرس وسام عبد علي عبد الحسين 1967

 الجامعه المستنصرية / كلية الهندسة / قسم الموارد المائية ماجستير مدرس مهند وليد مجيد 1968

 التقنية الوسطى. الكلية التقنية اإلدارية بغدادالجامعة  دكتوراه استاذ مساعد ا.م.د.أريج سعيد خليل 1969

 جامعة كربالء هندسة نفط ماجستير مدرس مساعد محمد صادق عدنان عبد الرزاق 1970

 الجامعة المستنصرية .كلية الطب ماجستير مدرس مساعد اسماء وليد عبد القهار 1971

 الجامعةكلية المأمون  دكتوراه مدرس دكتور د.اسراء ايوب علوان 1972

 جامعة الموصل  ماجستير مدرس مساعد إسراء أسامة محمدسالم الصائغ  1973

 الرافدين دكتوراه استاذ مساعد طالب عبدزيد الشريفي 1974

 الجامعه المستنصريه _مركز التعليم المستمر  ماجستير مدرس مساعد م. م. علي طالب محمد الطائي  1975
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 جامعة القادسية كلية الزراعة ماجستير مدرس مساعد علي صباح علي 1976

 ديالى  ماجستير مدرس مساعد حازم سلمان مجيد 1977

 المستنصرية  دكتوراه استاذ مساعد نادية هاشم جاسم  1978

 الجامعه التقنيه الوسطى / كليه التقنيات الصحيه والطبيه / بغداد  ماجستير استاذ مساعد منى عبد الكاظم زيدان  1979

 جامعة بغداد كلية العلوم للبنات قسم علوم الحاسوب دكتوراه مدرس د. اوراس خالد حميد 1980

 جامعة ذي قار ماجستير استاذ مساعد حيدر عبد راضي 1981

 كلية الطوسي الجامعة ماجستير مدرس مساعد فرقدحسن فليخ 1982

 وعلوم الرياضةديالى/كلية التربية البدنية  ماجستير مدرس اضواء ورور نعمة 1983

 المستنصرية دكتوراه استاذ دكتور ايمان طارق محمد نجيب 1984

 الجامعة المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد أ.م.د.شيماء عامر عبد الكريم 1985

 جامعة بغداد  دكتوراه استاذ مساعد ا. م. د. ابتسام سلمان سعيد جبارة  1986

 جامعة بغداد ماجستير مدرس مساعد هبه عبد المحسن  1987

 الجامعة المستنصرية / كلية طب االسنان ماجستير مدرس م.أحمد فليح حسن  1988

 جامعة بغداد/ رئاسة الجامعة  دكتوراه مدرس دكتور اشرف محمد ابراهيم 1989

 كلية طب االسنان الجامعه المستنصريه  ماجستير مدرس كوثر حسين مسير  1990

 قسم هندسة االتصاالت-الجامعة التكنولوجية دكتوراه استاذ مساعد اثير عالء صبري  1991

 المستنصرية / كلية العلوم / قسم الكيمياء  ماجستير مدرس عماد ملك حسين  1992

 المستنصرية ماجستير استاذ مساعد حياة غيث ساجت 1993

 المستنصرية ماجستير استاذ مساعد بلند محمد سليم شكري 1994

1995 . فاضل خضير الطائيبشرى   جامعة بغداد / كلية االدارة واالقتصاد دكتوراه استاذ مساعد 

 جامعة الكرخ للعلوم  دكتوراه مدرس دكتور سراء نصيف مسلم  1996

 جامعه االنبار  بكالوريوس اليوجد محمود ياسين خلف  1997

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

 الجامعة العراقية/ كلية التربية للبنات دكتوراه مدرس دكتور م. د لمياء عبد هللا عبد الحسين 1999

 الجامعة المستنصرية ماجستير مدرس اسماء راضي محسن الحسني 2000

 جامعة بغداد /رئاسة الجامعة دكتوراه مدرس دكتور اشرف محمد ابراهيم 2001

 جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية دكتوراه استاذ مساعد لمياء شاكر عاشور 2002

 جامعة الموصل دكتوراه مدرس د.اسرار اسماعيل ياسين 2003

 االنبار دكتوراه مدرس دكتور محمد عدي عزت العزاوي 2004

 جامعة الحمدانية دكتوراه استاذ دكتور أ.د هاني آل يونس 2005

 جامعه بغداد /كليه العلوم /قسم الفيزياء  دكتوراهمرحلة   مدرس مساعد رؤى علي محمد  2006

 جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية ماجستير مدرس مساعد عمر هاشم ذنون 2007

 جامعة واسط كلية القانون دكتوراه استاذ دكتور أ.د.اسيل باقر جاسم 2008

 بغداد دكتوراه مدرس دكتور سعاد عدنان نعمان 2009

 جامعة بغداد قسم علوم الحياة دكتوراه استاذ مساعد امال خضير عباس  2010

 المديرية العامة لتربية النجف االشرف -وزارة التربية  ماجستير مدرس مساعد اسامة جابر عبد السادة 2011

 المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد د امل كاظم جلوب 2012

 القادسية /كلية التربية للبنات دكتوراه استاذ دكتور ا.د مي علي عزيز 2013

 كلية الطوسي الجامعة  دكتوراه مدرس د.حوراء ناطق كبروت  2014

 الجامعة المستنصرية ماجستير مدرس ظالل مهدي حسن 2015

 المستنصرية دكتوراه مدرس دكتور د .  بسمة منجد عبد الرزاق 2016

 الجامعة التقنية الوسطى دكتوراه مدرس دكتور دكتورة صهباء عبدالقادر احمد 2017

 ذي قار ماجستير مدرس مساعد واثق فرات كامل  2018

 جامعة بغداد/ كلية اآلداب دكتوراه استاذ مساعد عامر حمزة حسين  2019
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 القادسية /التربية البدنية وعلوم الرياضة دكتوراه استاذ دكتور ا.د رحيم رويح حبيب 2020

 الجامعة المستنصرية /كلية العلوم /قسم علوم الحاسوب دكتوراه استاذ مساعد عبدالباقيهدى عبدالعالي  2021

 كلية الطوسي الجامعة  دكتوراه مدرس دكتور د.حوراء ناطق كبروت  2022

 المستنصريو دكتوراه استاذ مساعد حيدر شاكر عبيد 2023

 كلية طب األسنان -الجامعة المستنصرية  ماجستير مدرس مساعد صابرين وليد ابراهيم  2024

 الجامعة المستنصرية ماجستير مدرس ظالل مهدي حسن 2025

 القادسية ماجستير مدرس ختام  دخن حمزة 2026

 ذي قار ماجستير مدرس مساعد واثق فرات كامل  2027

 الجامعة التكنولوجية ماجستير مدرس حوراء قاسم حميد 2028

 كركوك  مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد هدى مولود طاهر  2029

 بغداد دكتوراه مدرس ميعاد حميد علي  2030

 جامعة الفلوجه/ كلية الطب ماجستير مدرس مساعد دعاء داود سلمان 2031

 كليه االمام الكاظم للعلوم االسالميه الجامعه / اقسام ذي قار  ماجستير مدرس مساعد زينب ناصر عزيز  2032

 جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية  ماجستير مدرس مساعد ميسون يونس محمود  2033

 جامعة بغداد دكتوراه استاذ دكتور اشواق سامي جرجيس  2034

 جامعه كركوك دكتوراه استاذ دكتور أزهر حسين رزوقي 2035

 جامعة المثنى كلية التربية للعلوم الصرفة  ماجستير استاذ دكتور مرتضى محمد عبدالكاظم  2036

 جامعة بغداد  بكالوريوس اليوجد ياسمين جمعة كاظم  2037

 المستنصريه ماجستير مدرس مساعد عبير صالح سلمان  2038

 جامعه ديالى كليه التربيه للعوم االنسانيه قسم الجغرافيه  ماجستير مدرس مساعد سهى سالم علي  2039

 كلية الكوت الجامعة/ قسم الصيدلة دكتوراه مدرس حسنين خضير عبد العباس  2040

 القادسية دكتوراه مدرس فاضل غازي السويدي 2041

 بغداد/كلية طب االسنان دكتوراه استاذ دكتور عذراء مصطفى الوهب 2042

 جامعة ذيقار  دكتوراه مدرس دكتور اوراس سعد خيون  2043

 كلية المعارف الجامعة  ماجستير مدرس مساعد ابتهال رياض ضبع 2044

 االنبار  ماجستير مدرس خالد عوض محمد  2045

 جامعة القادسية كلية الصيدلة  ماجستير استاذ دكتور فرح رزاق كبيح  2046

 جامعة الكوفة / كلية التخطيط العمراني دكتوراه مدرس صابرين لطيف كريم 2047

 جامعة بغداد/رئاسة الجامعة  دكتوراه دكتورمدرس  اشرف محمد ابراهيم 2048

 كلية المستقبل الجامعة  دكتوراه مدرس د.مروة فاضل عبد الكريم الصفار  2049

 جامعة كربالء ماجستير مدرس مساعد سؤدد علي عبد العباس 2050

 الرياضياتالجامعة المستنصرية/كلية العلوم /قسم  دكتوراه مدرس دكتور د.زينب محمد علوان 2051

 الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني في الموصل بكالوريوس مدرس مساعد وضاح عبدالقادر رفيق الغضنفري 2052

 جامعة بابل دكتوراه استاذ مساعد رنا ميري مزعل  2053

 جامعة بغداد / كلية العلوم / قسم علوم الحاسبات  ماجستير مدرس مساعد ابتسام عبدهللا تقي حسين 2054

 جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد  دكتوراه مدرس دكتور إسراء عبد فرحان  2055

 بغداد /كليه العلوم /قسم الفيزياء  مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد رؤى علي محمد  2056

 كلية مدينة العلم الجامعة  ماجستير مدرس رؤى حسين عبد الحسين  2057

 جامعة بابل / تربية اساسية ماجستير مدرس رواء جواد كاظم 2058

 جامعه ابن سينا للعلوم الطبيه والصيدالنيه /كليه طب االسنان ماجستير مدرس مساعد نغم حسين علي 2059

 جامعة ديالى كلية االدارة واالقتصاد ماجستير مدرس مساعد مروه مهدي صالح 2060

 جامعة القادسية كلية القانون  ماجستير استاذ دكتور شذى مظفر حسين  2061

 جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية / كلية طب االسنان بكالوريوس اليوجد دعاء جلود نايف 2062

 جامعة النهرين  دكتوراه استاذ مساعد فرح ثامر سماوي  2063
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 كلية اشور الجامعة ماجستير مدرس مساعد رنا محمود احمد 2064

 القادسية دكتوراه استاذ مساعد رائدكاظم عبد االسدي 2065

 جامعة الفرات األوسط التقنية  دكتوراه استاذ مساعد هشام عطوان سوادي  2066

 جامعة بابل  دكتوراه استاذ مساعد سالم محمد حمزة الكرعاوي 2067

 جامعة الفرات األوسط الكلية التقنية المسيب  ماجستير استاذ محمد حسين شبع 2068

 جامعة البصرة  ماجستير استاذ مساعد نوال عيسى عاشور  2069

 بغداد دكتوراه استاذ مساعد ا.م.د.سهاد شاكر محمد 2070

 جامعة بغداد / كلية العلوم دكتوراه استاذ مساعد شيماء رزاق ابراهيم 2071

 جامعة الفرات االوسط التقنية المعهد التقني كوفة قسم التقنيات الكهربائية  ماجستير مساعد مدرس سهام عبد الحسين مسان  2072

 الكوفة ماجستير مدرس ليث باسم علي 2073

 ذي قار  دكتوراه استاذ مساعد عذراء حامد مكي  2074

 المستنصريه ماجستير مدرس مساعد رفل نعمان عباس 2075

 جامعة الكوفة / كلية التربية للبنات دكتوراه استاذ مساعد نضال عبد الحسين مسان 2076

 كلية تربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة والتطبيقية/جامعة بغداد/ قسم الكيمياء ماجستير مدرس م.وسن محمد علوان 2077

 جامعة الكوفة/ كلية التربية للبنات/ قسم الكيمياء  ماجستير استاذ عباس حمود محمدعلي الخفاجي  2078

 جامعة بغداد / كلية اللغات دكتوراه مدرس دكتور عمار رضا هادي 2079

 جامعة الفرات األوسط التقنية  دكتوراه استاذ مساعد هشام عطوان سوادي  2080

 جامعة بغداد ماجستير مدرس سهام محسن امويلح 2081

 جامعة ديالى .كلية الطب ماجستير مدرس مساعد زينب جاسم محمد 2082

 جامعة بغداد/ كلية العلوم قسم الحياة دكتوراه استاذ مساعد امال خضير عباس 2083

 مدرسه في تربية الرصافة الثالثة ماجستير مدرس مساعد شيماء جواد كاظم 2084

 المستنصرية دكتوراه مدرس دكتور زينب ارحيم حسين 2085

 جيدك مرحلة ماجستير اليوجد محمود نجمعمر  2086

 الجامعة المستنصرية/ االداب دكتوراه مدرس دكتور ثامر مكي علي 2087

 الجامعة التقنية الوسطى / المعهد التقني بلد ماجستير مدرس مساعد عماد احمد رشيد علي 2088

 جامعة واسط كليه العلوم  ماجستير مدرس مساعد شهد قاسم محمد 2089

 كلية الزهراوي الجامعة دكتوراه استاذ مساعد ساره كريم كاظم 2090

 سومر كلية التربية االساسية  ماجستير مدرس احمد جواد عبد اللطيف  2091

 الجامعة المستنصرية مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد اسراء فرج لفته 2092

 كلية المستقبل الجامعة  دكتوراه مدرس د.مروة فاضل عبد الكريم الصفار 2093

 جامعة بغداد كلية التربية للبنات قسم اللغة العربية  دكتوراه استاذ دكتور حسن منديل حسن العكيلي  2094

 المستنصرية ماجستير مدرس مساعد ميس مشتاق عبد األئمة  2095

 تكريت ماجستير مدرس شذى حازم شاكر 2096

 وزارة العلوم والتكنلوجيا ماجستير اليوجد ايمان حسين عبد  2097

 بغداد مرحلة  دكتوراه مدرس رقيه علي سلمان 2098

 جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية ماجستير مدرس مساعد بان عباس ناصر  2099

 الجامعه المستنصرية ماجستير مدرس مساعد رنا عبد الكريم رشيد 2100

 بغداد ماجستير استاذ ا. شهباء خزعل ذياب 2101

 جامعة جانكري/ تركيا مرحلة ماجستير اليوجد جميل محمد جميل 2102

 جامعة البصرة كلية الزراعة مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد محمد حمد صالح 2103

 جامعة االنبار دكتوراه مدرس دكتور علي محمد رجه 2104

 جامعة بابل مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد كرار صالح مهدي 2105

 جامعة سامراء ماجستير مدرس مساعد علي شفيق حميد طه 2106

 جامعة الموصل ماجستير مدرس دكتور فراس محمود سعيد 2107
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 بغداد/كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة دكتوراه مدرس دكتور ايناس احمد جواد 2108

 جامعة تكريت  -كلية الصيدلة  دكتوراه مدرس دكتور علي حسين مصطفى العبيدي  2109

 الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة/فرع األدوية والسموم دكتوراه استاذ مساعد مثنى إبراهيم حميد العزي 2110

 جامعه ذي قار / كليه التربيه للعلوم االنسانيه دكتوراه مدرس دكتور اثمار عبد الحسين مطلك 2111

 جامعة الموصل كلية الصيدلة  دكتوراه مدرس خديجة يونس عبد  2112

 ببغداد  دكتوراه مدرس دكتور د. امتثال رشيد بجاي  2113

 جامعة بغداد ماجستير مدرس مساعد نور صباح جعفر 2114

 جامعة الفرات االوسط التقنية دكتوراه مدرس د.خالد محمد بريسم 2115

 بغداد  دكتوراه استاذ مساعد د :   ميسون طارق توفيق  2116

 المستنصرية دكتوراه مدرس دكتور اثير طالب جيبون 2117

 بغداد ماجستير اليوجد مزهر نصيف مسلم 2118

 القادسية دكتوراه استاذ مساعد د. احمد جاسم حسن 2119

 جامعة القاسم الخضراء دكتوراه استاذ مساعد حسين عليوي حسن 2120

 الجامعة التقنية الشمالية ماجستير مدرس مساعد زينة عزالدين يونس 2121

 جامعة واسط كلية الزراعة بكالوريوس اليوجد دعاء علي موسى 2122

 وزارة التربية والتعليم  ماجستير مدرس مساعد ضفاف احمد حميد  2123

 الكرخ للعلوم دكتوراه مدرس دكتور محمد حسين علي الضرب  2124

 العراقية دكتوراه استاذ مساعد اسراء خضر خليل  2125

 جامعة النهرين/مركز بحوث النهرين للطاقة المتجددة النانوية دكتوراه مدرس الدكتور مناف صالح مجيد  2126

 جامعة واسط ماجستير مدرس مساعد هدى مهنا رضا 2127

 الموصل ماجستير استاذ مساعد لمياء حازم سعدون الطائي  2128

 بغداد بكالوريوس مدرس نبأ شهاب أحمد 2129

 القادسية دكتوراه مدرس دكتور حسام سعيد العارضي 2130

 تكريت  ماجستير مدرس مساعد اوس جواد كاظم  2131

 وزارة التربية بكالوريوس مدرس مسلم صالح مهدي  2132

 بغداد ماجستير استاذ مساعد بيداء إسماعيل عبد الوهاب  2133

 تكريت ماجستير مدرس شذى حازم شاكر 2134

 بغداد  دكتوراه استاذ مساعد د:  ميسون طارق توفيق  2135

 جامعة الموصل ماجستير استاذ مساعد ممتاز حازم داؤد 2136

 الفرات االوسط التقنيه ماجستير مدرس عبدالحسين حمزه عبد الحسين 2137

 جامعة ديالى مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد حوراء عبد الحسن ناصر 2138

 تكريت  ماجستير مدرس مساعد اوس جواد كاظم  2139

 جامعة العميد /كلية طب االسنان ماجستير مدرس مساعد زينا علي ديلي 2140

 جامعة تكريت  -كلية الصيدلة  دكتوراه مدرس دكتور علي حسين مصطفى العبيدي  2141

 الجامعة المستنصرية / كلية العلوم  ماجستير استاذ مساعد ندى ذنون أحمد  2142

 ذي قار ماجستير مدرس إلهام مطشر هادي  2143

 نجران دكتوراه استاذ نجوى مصطفى راشد 2144

 جامعة بغداد  دكتوراه استاذ سميرة عبد الرزاق عبدهللا  2145

 جامعة تكريت /كلية علوم الحاسوب والرياضيات  ماجستير مدرس مساعد باسم رشيد علي 2146

 كلية الرشيد قسم طب االسنان ماجستير دكتوراستاذ  عبد الكريم جاسم كاظم  2147

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قسم شؤون المواطنين  ماجستير مدرس مساعد م.م.علي طالب مهدي  2148

 جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية ماجستير مدرس مساعد معالي ستار نامق 2149

 المستنصرية دكتوراه مدرس دكتور الرحيم شغاتي سمرعبد 2150

 جامعة بابل ،مركز البحوث والدراسات البيئة ماجستير مدرس اقبال حسين عبد الكريم 2151
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 كربالء / طب االسنان  ماجستير مدرس منال عبد محمد طوفان الجابري  2152

 للبنات قسم علوم الحاسوببغداد كلية العلوم  دكتوراه مدرس د. اوراس خالد حميد 2153

 واسط دكتوراه مدرس مساعد د.سجى حسين دلفي 2154

 جامعة بغداد  كلية تربيه للبنات ماجستير مدرس ايمان علي هادي  2155

 الموصل دكتوراه مدرس دكتور احمد انتصار غثيث  2156

 كلية الصيدلة -اهل البيت  ماجستير مدرس مساعد نور عبد األمير عودة 2157

 جامعة ديالى مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد حوراء عبد الحسن ناصر  2158

 دمياط دكتوراه استاذ دكتور ناهد مصطفى راشد 2159

 الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة/ فرع األدوية والسموم دكتوراه استاذ مساعد مثنى إيراهيم حميد العزي 2160

 جامعة البصرة  ماجستير استاذ مساعد نوال عيسى عاشور  2161

 جامعة الفرات االوسط التقنية معهد التقني المسيب  دكتوراه استاذ مساعد شاكر محمود موس  2162

 المستنصرية دكتوراه استاذ دكتور بهجت بهلول كاظم  2163

 كلية الكوت الجامعة ماجستير مدرس مساعد سرى عماد جاسم 2164

 المستنصرية ماجستير مدرس مساعد اياد ولي علي 2165

 المستنصرية/ كلية ااعلوم/ رياضيات ماجستير مدرس نادية جعفر فزع 2166

 المستنصريه دكتوراه استاذ مساعد باسل محمد محيي الدين    2167

 جامعة البصرة كلية الزراعة مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد محمد حمد صالح 2168

 الجامعة التقنية الوسطى / المعهد التقني بلد ماجستير مدرس مساعد عماد احمد رشيد علي 2169

 ابن الهيثم-جامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفة  دكتوراه استاذ دكتور أ.د. تغريد مسلم مريوش 2170

 المستنصريه كليه العلوم قسم الحاسبات مرحلة ماجستير اليوجد إسراء حميد كامل 2171

 بغداد دكتوراه مدرس دكتور السعيديحيدر حسين عبيد  2172

 العراقية  دكتوراه مدرس د. غادة فائق محمد  2173

 بغداد ماجستير استاذ مساعد مها هادي مصطفى 2174

 جامعة تكريت كلية العلوم دكتوراه استاذ دكتور نزار احمد ناجي  2175

 بغداد ماجستير مدرس سهام محسن امويلح رشك 2176

 قسم علوم الحياة \\كلية التربية \جامعة القادسية دكتوراه مدرس مهديزهرة كليب  2177

 الجامعة العراقية / مركز البحوث والدراسات االسالمية ماجستير مدرس أشواق ابراهيم بشير 2178

 طنطا مرحلة ماجستير استاذ بسنت ايمن مصطفى 2179

 كلية طب االسنانجامعة تكريت  دكتوراه استاذ مساعد  هديل مزهر يونس 2180

 كربالء / طب االسنان  ماجستير مدرس منال عبد محمد طوفان  2181

 العراقية كلية االعالم دكتوراه مدرس دكتور سيف عالء نتجي 2182

 جامعة بغداد ماجستير مدرس مساعد نادين محمد خالد  2183

 ميسان دكتوراه استاذ دكتور احمد عبود خليفة 2184

 جامعة القادسية /كلية الزراعة دكتوراه استاذ مساعد عبداألمير سوسةأزهار  2185

 القادسية دكتوراه مدرس رنا صالح جبار 2186

 المستنصريه / كلية االدارة واالقتصاد دكتوراه استاذ مساعد خديجة جمعة مطر 2187

 جامعة ديالى /كلية الهندسة دكتوراه استاذ مساعد ا م د عباس مهدي عبد 2188

 المستنصريه ماجستير مدرس سوزان محمد عبدالرحيم 2189

 المستنصرية دكتوراه استاذ دكتور د.سمر رحيم نعيمة 2190

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

 المستنصريه كليه العلوم قسم الحاسبات مرحلة ماجستير اليوجد إسراء حميد كامل 2192

 جامعة االنبار مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد االء شاكر محمود 2193

 جامعة كربالء بكالوريوس اليوجد محمد ابراهيم وشيج 2194

 جامعه الفرات االوسط التقنيه  ماجستير مدرس مساعد زهراء عبد الرضا باقر علي الفياض  2195
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 جامعة القادسية كلية الزراعة  دكتوراه مدرس دكتور سوالف حامد تيموز  2196

2197 Dr. Nada Hassan Hussein كلية المستقبل الجامعة  دكتوراه مدرس دكتور 

 كلية مدينة العلم الجامعة/ قسم الفيزياء الطبية  دكتوراه استاذ دكتور أ.د. طارق عبد الرضا علوان الظاهر   2198

 الجامعة العراقية  ماجستير مدرس مها محمد طه  2199

 المستنصريه دكتوراه استاذ مساعد ذكرى حيدر علي عباس 2200

 الجامعة التكنولوجية  دكتوراه مدرس الدكتورة ربيعة قاسم نافل  2201

 كلية المنصور الجامعة دكتوراه استاذ مساعد عدي عبد الحسين محمد 2202

 جامعة الموصل  دكتوراه مدرس دكتور قيس رشيد علي  2203

 كلية الصيدلة -جامعة بابل  ماجستير مدرس مساعد صبا عبد المنعم حبيب  2204

 كليةاآلداب -المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد أحالم محمدشواي 2205

 جامعة ذي قار / كلية التربية للعلوم االنسانية دكتوراه مدرس دكتور نرجس كريم خضير 2206

 كالية العلوم/ الجامعة المستنصرية بكالوريوس اليوجد عبد أحمد عبد الحسين 2207

 جامعة تكريت ماجستير مدرس مساعد احمد قيس جالل  2208

 المستنصرية  دكتوراه استاذ مساعد د. حيدر جاسم محمد  2209

 المستنصرية  دكتوراه استاذ مساعد بشرى فاضل زبون 2210

 االنبار جامعة ماجستير مدرس طارق طعمه عطيه 2211

 تكريت ماجستير استاذ مساعد سالفة خيرالدين بنوش 2212

 جامعه تكريت  كليه طب االسنان دكتوراه استاذ مساعد هيثم يونس محمد 2213

 المستنصرية ماجستير مدرس عامر ضاحي سلمان 2214

 الكلية التربوية المفتوحة دكتوراه استاذ مساعد فائزة محمد سليم  2215

 القادسية دكتوراه استاذ مساعد كاظم حمزةعباس  2216

 مديرية تربية صالح الدين / قسم تربية الضلوعية ماجستير مدرس مساعد فؤاد محمد عبدهللا 2217

 جامعة واسط  ماجستير مدرس مساعد حسين كلف عزيز  2218

 مديرية تربية النجف االشرف مدرسة محمدبن الحسن المثنى مدرس  ماجستير مدرس مساعد محمدعاجل علي حمادي  2219

 الجامعة التكنولوجية  ماجستير مدرس مساعد داود سلمان داود  2220

 القادسية دكتوراه استاذ مساعد سجى صالح جبار 2221

 والصيدالنيةجامعة أبن سينا للعلوم الطبية  دكتوراه مدرس دكتور م.د. أيفر أشرف خورشيد 2222

 الجامعة المستنصرية / كلية الصيدلة / فرع األدوية والسموم دكتوراه استاذ مساعد مثنى إبراهيم حميد العزي 2223

 القادسية  دكتوراه استاذ مساعد د.وجدان مطرود كاظم  2224

 كلية المعارف الجامعة  مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد نصر عافت تركي العبيدي  2225

 تكريت ماجستير مدرس مساعد دعاء محمود عبدهللا 2226

 المثنى ماجستير مدرس مساعد زينب محسن حسن  2227

 العراقية ماجستير مدرس مها محمد طه  2228

 الموصل/كلية العلوم االسالميو ماجستير مدرس مساعد جنان حسين عبدالقادر 2229

 جامعة ديالى كلية التربية االساسية  دكتوراه استاذ ا.د اسماء كاظم فندي المسعودي  2230

 الجامعة المستنصرية /كلية طب االسنان ماجستير مدرس مساعد مصطفى صباح احمد حمدي 2231

 جامعة بابل كلية التربية للعلوم االنسانية ماجستير مدرس مساعد دنيا شكر عباس  2232

 المستنصرية كلية الصيدلة  ماجستير مدرس علي رسول محمود 2233

 جامعة بابل كلية الصيدلة  ماجستير مدرس مساعد صبا عبد المنعم حبيب  2234

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

 بابل ماجستير مدرس نور كاظم ايوب 2236

 جامعة القادسية  ماجستير مدرس مساعد وليد سامي جواد البكري 2237

 بابل دكتوراه استاذ مساعد لهيب ابراهيم زيدان 2238

 تربية ديالى  دكتوراه مدرس دكتور نصرة عبد الحسين علوان  2239
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 االنبار دكتوراه مدرس دكتور يسرى محمود حمادي 2240

 طب االسنان-كربالء ماجستير مدرس منال عبد محمد طوفان 2241

 جامعه تكريت كليه طب االسنان ماجستير مدرس عبدالعزيزمها عصام  2242

 قسم علوم الحياة -كلية التربية -جامعة القادسية دكتوراه مدرس دنيا باهل جدعان 2243

 جامعة الفرات االوسط التقنية/ المعهد التقني المسيب دكتوراه استاذ د.عصام عيسى عمران 2244

 الكوفه دكتوراه مدرس دكتور سماح عامر حمود 2245

 جامعة بابل  دكتوراه مدرس دكتور نشوان مجيد علي الجبوري  2246

 جامعة ديالى كلية القانون والعلوم السياسية  ماجستير مدرس مساعد عال سامح لطفي  2247

 جامعه القادسيه  ماجستير مدرس مساعد م. م جيان باهل جدعان  2248

 المستنصرية كلية الصيدلة  ماجستير مدرس علي رسول محمود  2249

 جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم  ماجستير مدرس م. ميسم رعد يوسف 2250

 جامعه بغداد /كليه علوم الهندسه الزراعيه دكتوراه استاذ مساعد حليمه عبد الجبار عبد الرحمن 2251

 University of Baghdad ماجستير استاذ فاطمة فائق جمعة 2252

 المستنصرية دكتوراه استاذ دكتور د.بشير ناظر حميد 2253

 جامعة القادسية _ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  دكتوراه استاذ مساعد د حامد نوري علي  2254

 كلية مدينة العلم الجامعة ماجستير مدرس مساعد اسامة باسل غازي 2255

 كلية العلوم السياحية -الجامعة المستنصرية  دكتوراه مساعداستاذ  ايناس سالم ابراهيم 2256

 جامعة كربالء  ماجستير مدرس رنا عبد الحمزه عبد الزهره  2257

 الموصل  ماجستير مدرس محمد جاسم محمد حسين  2258

 جامعة الكرخ للعلوم كلية العلوم قسم الفيزياء الطبية  ماجستير مدرس مساعد زينب فالح نزال  2259

 المستنصرية  ماجستير مدرس هديل دلمان نجم  2260

 جامعة بابل _كلية اآلداب  ماجستير مدرس مساعد فاطمة عبد علي عبد اللطيف حمزة  2261

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

 كلية دجله الجامعه ماجستير مدرس امنه عماد الدين محمدرضا 2263

 كلية المنارة للعلوم الطبية  ماجستير مدرس مساعد محمد مصطفى عبدالكاظم  2264

 المستنصرية كليةالعلوم  دكتوراه استاذ مساعد د حيدر جاسم محمد  2265

 مديرية تربية محافظة صالح الدين ماجستير مدرس مساعد عبدالرحمن احمد ابراهيم 2266

 كلية االسراء الجامعة ماجستير مدرس مساعد كرار سعد فرج 2267

 جامعة ديالى  دكتوراه استاذ مساعد يسار صباح جاسم  2268

 كليه المأمون الجامعه  ماجستير مدرس آمنه عبد الكريم مهدي  2269

 الكرخ للعلوم  دكتوراه استاذ مساعد سهيلة نجم عبدهللا  2270

 جامعة واسط  دكتوراه مدرس دكتور ميالد إبراهيم عبيد  2271

 وزارة التربية / المديرية العامة لتربية ذي قار  ماجستير مدرس مساعد م.م. مسلم محسن خلف  2272

 الجامعة التكنولوجية دكتوراه استاذ مساعد شذى اسعد سلمان 2273

 الكرخ للعلوم  دكتوراه استاذ مساعد ا.م.د.عباس شبيب حسن  2274

 الفرات األوسط التقنية ماجستير استاذ مساعد حسام حسين عليوي 2275

 العراقية ماجستير مدرس مساعد زهره مزعل مزبان 2276

 الكوفه دكتوراه استاذ دكتور وسيم عبو عطيه 2277

 جامعة القادسية ماجستير مدرس ناصر محسن جبر  2278

 الكرخ دكتوراه استاذ مساعد حسن محمد لعيبي 2279

 العراقية  ماجستير مدرس مها محمد طه  2280

 جامعة الكرخ للعلوم دكتوراه مدرس دكتور ليناز انيس فاضل 2281

 مديريه تربيه ديالى  ماجستير مدرس مساعد فاطمة عبد الغني إدريس  2282

 جامعة القادسية دكتوراه مدرس دكتور هدف مهدي كاظم 2283
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 القادسية  ماجستير مدرس مساعد رنا عبد الواحد جاسم  2284

 المستنصريه مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد سلمان رشا ابراهيم 2285

 المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد د. احمد متنبي عبدهللا 2286

2287 Mohammed Ahmed Mohammed جامعة القادسية دكتوراه استاذ مساعد 

 جامعة تكريت  -كلية الصيدلة  دكتوراه مدرس دكتور علي حسين مصطفى العبيدي  2288

 المستنصرية ماجستير مدرس مساعد محمد مجيدبان  2289

 الجامعة المستنصرية/كلية العلوم ماجستير مدرس حيدر عبدهللا كاظم حسين  2290

 جامعة واسط دكتوراه استاذ دكتور د.اسيل باقر جاسم 2291

 المستنصريه كليه الهندسه قسم المواد دكتوراه مدرس دكتور أمنه قاسم حسبن 2292

 جامعة سامراء ماجستير مدرس ابراهيم خليلزينة  2293

 سومر ماجستير مدرس مساعد زمن كريم طاهر خليف  2294

 المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد تغريد ادريب حبيب 2295

 المستنصرية  ماجستير مدرس مساعد محمد ماجد عبدالمنعم  2296

 جامعة الكوفة كلية التمريض  ماجستير مدرس محمد حاكم شمران  2297

 المستنصرية  ماجستير مدرس علي نوري علي 2298

 الجامعة العراقية كلية اآلداب  ماجستير مدرس مساعد مثنى ابراهيم نعمة  2299

 جامعة بغداد/كليةالترببة للبنات /قسم التاريخ دكتوراه استاذ دكتور حيدر حميد رشيد 2300

 ةة والماليجامعة االمام جعفر الصادق)ع(_كلية العلوم االداري ماجستير مدرس مساعد نغم عبد الحسين محمد  2301

 بغداد  ماجستير مدرس وفاء جاسم سلمان  2302

 بغداد ماجستير مدرس مساعد نادين محمد خالد 2303

 تكريت دكتوراه مدرس د.سرمد جاسم محمد الخزرجي  2304

 جامعة بغداد  ماجستير مساعدمدرس  م. م. مروه سلمان كاظم  2305

 القادسية دكتوراه استاذ مساعد د. رائد عباس فاضل 2306

 الجامعة المستنصرية كلية العلوم قسم الفيزياء ماجستير مدرس زينب شاكر ناصر 2307

 الموصل  ماجستير مدرس محمد جاسم محمد حسين  2308

 التكنولوجية ماجستير استاذ مساعد اسراء هادي حسن 2309

 بغداد  ماجستير مدرس مساعد محمد ابراهيم مهدي 2310

 جامعة بغداد  ماجستير مدرس مساعد تكليف ذياب صالل  2311

 واسط دكتوراه مدرس دكتور علي حميد يوسف  2312

 تكريت /كلية طب األسنان  ماجستير مدرس مساعد م.م ياسر احمد خلف بكر 2313

 المستنصرية دكتوراه استاذ دكتور محمودد.نبراس نزار  2314

 كلية االسراء الجامعة ماجستير مدرس مساعد رقية اياد عباس  2315

 الجامعة التقنية الشمالية/رئاسة الجامعة ماجستير مدرس مساعد زينة عامر ادريس الشريفي 2316

 للبنات /  اقتصاد منزليجامعه بغداد /كليه التربيه  ماجستير مدرس م اشراق جهاد خضير  2317

 جامعة واسط/ كلية االدارة واالقتصاد دكتوراه استاذ مساعد  غالب شاكر بحيت 2318

 الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الزراعية الدبلوم العالي اليوجد تماره خالد احمد 2319

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

 جامعة الكوفة دكتوراه مدرس افاق جابر كاظم 2321

 كربالء دكتوراه استاذ مساعد اشواق كاظم عبيد الطائي  2322

 الجامعة العراقية / كلية التربية ماجستير مدرس مساعد ذنون يحيى سبع  2323

 جامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم / قسم الحاسبات  ماجستير مدرس م. ميسم رعد يوسف 2324

 الموصل دكتوراه استاذ مساعد د. برزان ميسر الحـــامد 2325

 الكوفة دكتوراه استاذ مساعد ازهار ياسين محي 2326

 المستنصرية ماجستير مدرس زهراء صباح رشيد 2327
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 جامعة الكوفة كلية التمريض  ماجستير مدرس مساعد عبير ميري عبدهللا  2328

 همدارد دكتوراه مدرس الحمزه ضياء حميد  2329

 بغداد دكتوراه استاذ د باسمه محسن سرحان  2330

 الموصل مرحلة ماجستير مدرس مساعد جوان محمد حسن  2331

 التكنولوجية  دكتوراه مدرس دكتور حيدر عادل عبد الحميد  2332

 بغداد. ادارة واقتصاد  دكتوراه مدرس دكتور د. امتثال  رشيد بجاي  2333

 الجامعة التقنية الوسطى / معهد تقني بلد  ماجستير مدرس مساعد ورود يونس عزاوي  2334

 المديرية العامة للتربية في محافظة كركوك ماجستير اليوجد زيد خلف حسين 2335

 جامعة بغداد دكتوراه مدرس دكتور إيناس حسين علي  2336

 جامعة الموصل كلية طب االسنان  ماجستير مدرس صبا مؤيد سليمان الحليم  2337

 جامعة واسط  ماجستير مدرس مساعد نور نعيم شاكر  2338

 جامعة بغداد  ماجستير مدرس مساعد م. م. فاطمة فاضل بنيان  2339

 المستنصرية دكتوراه مدرس دكتور د. محمد زهير يوسف الرواس 2340

 العراقيه  ماجستير مدرس احمد عياده خضير  2341

 جامعة الفرات االوسط التقنية المعهد التقني المسيب  ماجستير مدرس مساعد علية جسام محمد  2342

 الموصل ماجستير استاذ مساعد سكينة حسين رشيد  2343

 جامعة بغداد دكتوراه مدرس دكتور نوار جمال عبد الرضا 2344

 جامعه بغداد  ماجستير استاذ مساعد هدى نجم الدين عبد اللطيف  2345

 جامعة سامراء ماجستير مدرس احمد حامد احمد 2346

 جامعة واسط /كلية االدارة واالقتصاد  مرحلة ماجستير مدرس مساعد سكينة شامل جاسم  2347

 جامعة الموصل  ماجستير مدرس سيف ناظم حسون  2348

 الموصل  ماجستير استاذ مساعد لمياء حازم سعدون الطائي  2349

 جامعة سومر /كلية التربية االساسية ماجستير مدرس مساعد مشتاق احمد كاظم الديوان 2350

 جامعة القادسية /كلية التربية  دكتوراه استاذ كوثر حسن عبيس  2351

 بابل  ماجستير مدرس آصال هاني حمزة  2352

 جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية ماجستير مدرس دكتور عدنان عبدهللايمامة  2353

 جامعة ديالى ماجستير مدرس مساعد محمد طارق عبد 2354

 بابل /كلية العلوم للبنات/قسم علوم حاسوب ماجستير مدرس اسراء عبدهللا حسين 2355

 العراقية ماجستير مدرس مها محمد طه  2356

 الجامعة التقنية الشمالية/ المعهد التقني / كركوك  ماجستير مدرس مساعد نشاة شاكرامل  2357

 جامعة الموصل  ماجستير مدرس عمار ياسين برجس  2358

 كلية الكوت الجامعة/قسم الثيدلة دكتوراه مدرس دكتور حسنين خضير عبد العباس  2359

 جامعة القادسية دكتوراه مدرس اسيل رحيم مردان 2360

 األزهر بالقاهرة  بكالوريوس استاذ خالد جمال الحسيني الباز  2361

 كلية التربية ابن رشد/جامعة بغداد دكتوراه استاذ مساعد كواكب محمود حسين  2362

 المصطفى بكالوريوس اليوجد حيدر علي عليل 2363

 الجامعة التقنية الوسطى / معهد تقني بلد  ماجستير مدرس مساعد ورود يونس عزاوي  2364

 المستنصرية ماجستير استاذ مساعد استبرق محمد علي سلمان  2365

2366 ali noore kareem  الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة الكهربائية  دكتوراه مدرس 

 البصرة  مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد علي شوقي عبد الواحد  2367

 جامعة كربالء ماجستير مدرس مساعد ماجد حميدزهراء  2368

 جامعة بغداد كلية التمريض  دكتوراه مدرس دكتور م. د. عقيل حبيب جاسم  2369

 واسط  ماجستير استاذ مساعد محمد ناصر عبد السادة  2370

 كلية المامون االهلية ماجستير مدرس سرى صباح كيتب 2371
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 جامعة تكريت مرحلة  دكتوراه مساعدمدرس  م.م.سراب دلف خلف  2372

 تكريت / التربية للعلوم االنسانية دكتوراه مدرس دكتور د. سفيان عبدالواحد خلف 2373

 الجامعة المستنصرية ماجستير استاذ مساعد اشرف سامي حسن 2374

 جامعة القادسية  دكتوراه استاذ كوثر حسن عبيس  2375

 بابل دكتوراه استاذ مساعد محسن رضا محسن 2376

 كلية التربية األساسية جامعة ديالى   مرحلة  دكتوراه مدرس ياسر محمود وهيب 2377

 المستنصريه دكتوراه مدرس سراب مهدي صالح 2378

 الجامعة المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد أ.م.د. هناء كاظم خليفة 2379

 تكريت  دكتوراه استاذ مساعد هدى عباس عبدهللا  2380

 جامعة البصرة بكالوريوس اليوجد رسل علي عداي 2381

 جامعة بابل كلية التربية االساسية دكتوراه مدرس دكتور انتصار رحيم عبيد مطر السلطاني 2382

 المستنصرية بكالوريوس اليوجد رنا حميد مجيد  2383

 واسط ماجستير مدرس مساعد وفاء ابراهيم عسكر  2384

 المستنصريةكلية الهندسة ماجستير مدرس سلوى رحمن رشيد  2385

 جامعة بغداد  دكتوراه مدرس دكتور إيناس حسين علي  2386

 المستنصرية ماجستير مدرس مساعد بان اسعد محمد فالق  2387

 جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة دكتوراه استاذ مساعد ا.م.د حاتم شوكت ابراهيم 2388

 جامعة الموصل  ماجستير مدرس مساعد فيان فارس ناصر  2389

 وزارة التربية / مديرية تربية االنبار ماجستير مدرس مساعد م.م خالد يحيى احمد محمود 2390

 كربالء دكتوراه استاذ مساعد اشواق كاظم عبيد الطائي  2391

 الموصل دكتوراه استاذ مساعد نبهان عبدالكريم حمدون 2392

 جامعة الفرات األوسط التقنية  ماجستير استاذ مساعد حامد عبد زيد سعود  2393

 الموصل  بكالوريوس اليوجد ياسين صالح فياض  2394

2395 Safa Ruda Jasim اخرى ماجستير مدرس مساعد 

 الجامعه المستنصرية ماجستير استاذ ايمان محمد احمد 2396

 جامعة تكريت ماجستير مدرس مساعد غدير حاتم محمد 2397

 كلية التمريض/جامعة الكوفة دكتوراه استاذ دكتور دينا عدنان عبدهللا 2398

 الكوفة  ماجستير مدرس مساعد مصطفى ضياء جعفر  2399

2400 Dr. Muhannad sami jalil  المستنصرية دكتوراه مدرس دكتور 

 جامعة ديالى / كلية الطب البيطري  ماجستير مدرس هناء كريم علي  2401

 جامعة الموصل  دكتوراه مدرس امنة الياس أحمد  2402

 جامعه سومر كلية االدارة واالقتصاد ماجستير مدرس مساعد مروة جمعة طعمة  2403

 جامعة ديالى/كلية التربية االساسية ماجستير مدرس مساعد م.م ايثار رياض عبدهللا  2404

 بغداد دكتوراه استاذ دكتور ياسين مصطفىعدنان  2405

 جامعة بابل  دكتوراه مدرس دكتور د. نيران كاظم فرهود  2406

 جامعه تكريت دكتوراه استاذ مساعد هيثم يونس محمد 2407

 جامعة القادسية / كلية التربية دكتوراه مدرس دكتور وسام عبدان واوي 2408

 المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد شذى سامي حسين 2409

 المسيب-جامعه الفرات االوسط التقنيه / الكليه التقنيه  ماجستير مدرس م. رشا عادل عبد النبي البكري 2410

 تكريت  ماجستير مدرس مساعد رغد محمد عمر  2411

 المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد د. خالد صادق حسين 2412

 المستنصريه ماجستير مساعدمدرس  دعاء باسل عبد الرزاق 2413

 المستنصرية دكتوراه استاذ دكتور د.علي اسماعيل عبدهللا محمد  2414

 الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم علوم الحياة ماجستير مدرس مساعد م.م.غنية جاسم شنيور 2415
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 المستنصرية /كلية العلوم  دكتوراه استاذ مساعد د.وفاء مهدي صالح 2416

 رئاسة الجامعة المستنصرية/ قسم شؤون الديوان ماجستير مدرس مساعد حيدر محمد حيدر 2417

 جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم االنسانية  ماجستير مدرس امين عبالواحد خلف  2418

 المستنصرية  ماجستير استاذ مساعد حكمت عبدالرحيم شغاتي  2419

 جامعه بغداد / كليه التربيه للبنات/اقتصاد منزلي ماجستير مدرس م اشراق جهاد خضير  2420

 جامعة بغداد/ مركز بحوث السوق وحماية المستهلك دكتوراه استاذ دكتور محمد عبد الرزاق علي 2421

 جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم الصرفة  ماجستير مدرس زينة حميد صالح 2422

 المستنصرية ماجستير استاذ مساعد عبد الرضااالستاذ المساعد منال خالد  2423

 ماليةجامعة االمام جعفر الصادق)ع(_كلية العلوم االدارية وال ماجستير مدرس مساعد نغم عبد الحسين محمد  2424

 القادسية  ماجستير مدرس رائد كوكب عبد الحسين  2425

 التقنية...المعهد التقني المسيبجامعة الفرات األوسط  ماجستير مدرس صباح حاتم عبيد جاسم 2426

 جامعة تكريت دكتوراه استاذ مساعد ممتاز اسحق حمود 2427

 جامعة الكرخ للعلوم دكتوراه استاذ مساعد أ.م.د.ساجدة كريم راضي 2428

 وزارة التربية/مديرية تربية البصرة ماجستير مدرس مساعد ندية خلف جبر 2429

 المستنصرية  دكتوراه استاذ لقاء حميد مجيد 2430

 االنبار ماجستير مدرس مساعد رجاء حامد صالح 2431

 جامعة بغداد ماجستير مدرس لندا طالب امين 2432

 الجامعة المستنصرية / مركز الحاسبة االلكترونية  دكتوراه مدرس مساعد د. محمد خليل ابراهيم امين 2433

 التقنية الشماليةالجامعة  دكتوراه مدرس احمد وليد قاسم 2434

 تكريت ماجستير مدرس مساعد احمد علي سلمان  2435

 جامعة الموصل _كلية التربية للعلوم الصرفة/علوم الحياة  ماجستير مدرس مساعد وفاء عصام عبدالقادر  2436

 كلية المتصور الجامعة دكتوراه مدرس دكتور د.عبير عبدالرحيم خوجة 2437

 البصرة دكتوراه استاذ مساعد عمار سلمان داود 2438

 المستنصرية ماجستير مدرس مساعد ياسمين عمار صالح 2439

 جامعة القادسية ماجستير مدرس مساعد بشرى عبد جبر  2440

 المستنصرية ماجستير مدرس نادية مقبل حسن 2441

 القادسية  دكتوراه مدرس دكتور م.د. رنا فرمان محمد  2442

 جامعة الموصل ماجستير مدرس مساعد نعم خزعل عزيز 2443

 جامعة أوروك  ماجستير مدرس مساعد محمد احمد محمد عطيوي  2444

 جامعة القادسية/كلية الصيدلة دكتوراه استاذ ا.د. نيران عبيد جاسم 2445

 الجامعة التقنية الشمالية دكتوراه مدرس دكتور وليد احمد سليمان  2446

 المستنصرية / كلية العلوم / علوم الحاسبات  مرحلة ماجستير اليوجد هدى محسن عجيل  2447

 مستنصرية دكتوراه استاذ مساعد هيام عودة محمد 2448

 بغداد  دكتوراه استاذ مساعد أ.م.د. رحيم مزهر جبر  2449

 جامعة القادسية / كلية الزراعة دكتوراه مدرس دكتور شروق حسين جابر 2450

 كلية مدينة العلم الجامعة  ماجستير مدرس مساعد مروى عالء كاظم  2451

 جامعة واسط كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  دكتوراه استاذ مساعد د علي حميد جبيل البديري  2452

 جامعة واسط  ماجستير مدرس مساعد نور نعيم شاكر  2453

 جامعة تكريت ماجستير مدرس منى أحمد عبدهللا 2454

 القادسية ماجستير مدرس أمال حسن عبد  2455

 كلية االسراء الجامعة ماجستير مدرس مساعد رقية اياد عباس  2456

 المستنصرية  دكتوراه مدرس د.ثبات جمعة عبد 2457

 جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الفلك والفضاء دكتوراه مدرس د.هدى شاكر علي يوسف 2458

 جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم  دكتوراه دكتورمدرس  زينب وجدي احمد  2459
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 بغداد بكالوريوس اليوجد انعام جاسم سلمان 2460

 المستنصرية / كلية العلوم / علوم الحاسبات  مرحلة ماجستير اليوجد هدى محسن عجيل  2461

 المستنصريه ماجستير مدرس مساعد رياض حازم مهدي 2462

 جامعة سومر دكتوراه استاذ دكتور السجاد عبد الساه البدرانعبد  2463

 جامعة الفرات االوسط التقنية  ماجستير مدرس مساعد قصي عبدهللا عبد  2464

 المستنصرية ماجستير اليوجد مدين احمد خلف 2465

 وزارة التربية / مديرية تربية النجف دكتوراه مدرس دكتور عالء عباس عبد الزهرة 2466

 الجامعة المستنصرية دكتوراه استاذ مساعد سوسن عبدالهادي محمود 2467

 التكنولوجية دكتوراه مدرس دكتور حيدر عادل عبد الحميد  2468

 جامعة االنبار ماجستير مدرس ناصر طالب شريف 2469

 الموصل دكتوراه استاذ مساعد احمد محمد علي 2470

 كربالء دكتوراه استاذ مساعد ضمياء مكي حمزة 2471

 ديالى دكتوراه مدرس دكتور علي خليفة بريص 2472

2473  Marwah Salman Kadhim  ماجستير مدرس مساعد Baghdad University  

 جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الفلك والفضاء دكتوراه مدرس د.هدى شاكر علي يوسف 2474

 الجامعة التقنية الوسطى / معهد تكنولوجيا بكالوريوس اليوجد ابراهيم ثائر حميد 2475

 وزارة التربية / مديرية تربية النجف دكتوراه مدرس دكتور عالء عباس عبد الزهرة 2476

 جامعة الكرخ دكتوراه مدرس دكتور امجد محمد شريف  2477

 القاسم الخضراء ماجستير مدرس مساعد امير شمخي نور 2478

 الجامعة العراقية كلية االداب  دكتوراه مدرس دكتور حسن عبد الجبار ناجي  2479

 جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة دكتوراه استاذ دكتور ا.د ماجدة حميد كمبش 2480

 االنبار  دكتوراه استاذ مساعد سامي عوض محمد  2481

 الهندسة جامعة القادسية كلية دكتوراه استاذ مساعد نبيل كاظم عبدعلي 2482

 بغداد كلية التربية ابن الهيثم  مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد سوزان عبد الرحيم حسن  2483

 كلية المعارف الجامعة بكالوريوس اليوجد نور صباح شندوخ 2484

 القادسية ماجستير مدرس رشاحسوني عبدهللا 2485

 كلية العلوم فيزياءالجامعة المستنصرية  دكتوراه مدرس دكتور سحر عيسى سعيد 2486

 كلية المأمون الجامعة  ماجستير مدرس مساعد شهد نصير سعدي حسن  2487

 المستنصرية ماجستير مدرس مساعد توحيد فاضل جابر 2488

 جامعة الفرات االوسط/المعهد التقني /ديوانية بكالوريوس مدرس مساعد ايمان عبيد جاسم 2489

 تكريت ماجستير مساعدمدرس  م.م منتصر حسن محمد 2490

 البيان ماجستير مدرس خلود سعدون سالم 2491

 الجامعة المستنصرية /كلية العلوم /قسم الفيزياء ماجستير مدرس زينب شاكر ناصر 2492

 المستنصرية / كليه العلوم/ علوم الحاسبات مرحلة ماجستير اليوجد هدى محسن عجيل  2493

 تكريت  مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد صفاء حسين محمد  2494

 جامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا  ماجستير مدرس مساعد هبه شاكر حسين  2495

 جامعة الموصل كلية الزراعة والغابات  دكتوراه مدرس دكتور د. هايس صايل جرجيس 2496

 الجامعة العراقية كلية اآلداب  دكتوراه استاذ مساعد عصام محمود محمد  2497

 الجامعة العراقية دكتوراه استاذ دكتور اكرم عبد خليفة 2498

 اربيل ماجستير استاذ دكتور سعد عبد هللا عبد المجيد 2499

 جامعة القادسية ماجستير مدرس مساعد م.م. جمانة محمد خليل 2500

 جامعه ميسان  دكتوراه مدرس دكتور حوراء حميد راضي  2501

 جامعة القادسية كلية الهندسة دكتوراه مساعداستاذ  نبيل كاظم عبدعلي 2502

 الجامعة العراقية ماجستير مدرس مساعد سرمد محمد عيسى 2503
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 جامعة ديالى كلية القانون والعلوم السياسية  ماجستير مدرس مساعد م. م عال سامح لطفي  2504

 جامعة اوروك ماجستير مدرس مساعد طيبه عبد الرحمن خضير 2505

 الجامعة التقنية الوسطى / معهد تكنولوجيا بكالوريوس اليوجد ثائر حميدعال  2506

 جامعة الموصل  ماجستير مدرس مساعد ليث محمود يحيى 2507

 معهد تقني نينوى  الدبلوم العالي استاذ سلمه عبد هللا عبد المجيد  2508

 القادسية ماجستير مدرس فاضل شعالن جبار 2509

 جامعة القادسية  دكتوراه مدرس دكتور ورقاء محمد شريف  2510

 جامعه بابل دكتوراه استاذ دكتور ازهار عمران لطيف 2511

 جامعة الكرخ للعلوم / كلية العلوم دكتوراه استاذ مساعد احمد عبدالرضا مناتي 2512

 واالتصاالتجامعة تكنولوجيا المعلومات  دكتوراه مدرس دكتور ياسين ناصر جرن 2513

 بابل دكتوراه مدرس د.رقيه هادي عبد الصاحب 2514

 مديرية تربية ديالى  دكتوراه مدرس دكتور االء عبد الحسين علوان  2515

 العراقية ماجستير مدرس مساعد محمد عبد الجبار عمران 2516

 بابل دكتوراه استاذ مساعد د. ندى خزعل كاظم هندى 2517

 الجامعه المستنصرية دكتوراه مدرس دكتور سوزان محمد فرج 2518

 جامعة واسط بكالوريوس اليوجد جعفر عبد الهادي عبد الكاظم 2519

 القادسية ماجستير مدرس مساعد عبير عدنان خلفة  2520

 جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم دكتوراه استاذ مساعد مها عبدالوهاب يونس 2521

 بغداد  دكتوراه استاذ مساعد ميسون طارق توفيقد :   2522

 جامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم  ماجستير مدرس مساعد اسراء محمد راضي  2523

 بغداد دكتوراه مدرس بسمة حربي مهدي 2524

 الجامعة العراقية ماجستير مدرس مساعد انتصار مصطفى احمد 2525

 بغداد دكتوراه استاذ مساعد شاكررائد مصطفى  2526

 وزارة التربية / مديرية تربية النجف دكتوراه مدرس دكتور عالء عباس عبد الزهرة 2527

 العراقية دكتوراه استاذ مساعد اسماعيل مخلف خضير 2528

 ابن الهيثم  قسم الكيمياءبغداد كلية التربية للعلوم الصرفة  دكتوراه استاذ مساعد نوال محمدجواد محمد علي الشماع  2529

 سومر  ماجستير مدرس مساعد مرتضى فاضل هداد 2530

 الجامعة التقنية الوسطى/ كلية التقنيات الصحية والطبية/ بغداد ماجستير مدرس مساعد شيماء حسين علي 2531

 الجامعة التقنية الوسطى معهد تكنولوجيا بكالوريوس اليوجد رغد حيدر عبد علي  2532

 القا  دكتوراه مدرس دكتور علي نوري فجر  2533

 جامعة الموصل كلية التربية للعلوم االنسانية دكتوراه استاذ مساعد لقمان حسن عبدهللا 2534

 مديرية تربية ديالى ماجستير اليوجد علي احمد مهدي  2535

 االنبار دكتوراه استاذ مساعد جمال مال هللا رزيج  2536

 الرشيد دكتوراه استاذ مساعد سعد محي عارف 2537

 جامعة بغداد كلية اللغات دكتوراه استاذ دكتور فائزة عبد األمير نايف الهديب  2538

 جامعة الفرات االوسط/المعهد التقني /ديوانية بكالوريوس مدرس مساعد ايمان عبيد جاسم 2539

 تكريت دكتوراه مدرس دكتور د.عبدهللا حسن محمد  2540

 قسم العماره -جامعه بابل. / كليه الهندسه  دكتوراه مدرس عمران لطيفعلي  2541

 بغداد  دكتوراه استاذ خالد فهد علي 2542

 العراقية دكتوراه مدرس دكتور محمد حمدي عبيد 2543

 ابن الهيثم -بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفة  دكتوراه استاذ مساعد نغم هادي عبد االمير 2544

 القادسية دكتوراه استاذ مساعد اخالص عباس مرهون 2545

 بابل دكتوراه استاذ مساعد د.احمد سليم عباس 2546

 جامعة بغداد / كلية التربية للبنات / قسم االقتصاد المنزلي  ماجستير مدرس باهرة محمود جعفر  2547
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 القادسية ماجستير مدرس مساعد هبة مخلف حردان 2548

 جامعة تكريت/ كلية طب االسنان ماجستير مدرس مساعد ارحيمنور صباح  2549

 المستنصرية بكالوريوس اليوجد وسناء جليل حمود 2550

 القادسية مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد مروة سامي علوان  2551

 االسنانجامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب  دكتوراه مدرس دكتور نادية نوري حسن 2552

 كليه الكوت الجامعه دكتوراه مدرس دكتور نوره ماجد كاظم 2553

 بغداد دكتوراه استاذ دكتور خالد فهد علي 2554

 الجامعة العراقية / كلية االداب  ماجستير مدرس مساعد خلود نعيم امير  2555

 جامعة واسط كلية التربية للعلوم اإلنسانية  ماجستير اليوجد ابراهيم جبار كاظم  2556

 جامعة بغداد  ماجستير مدرس مساعد أسماء نهاد زكي  2557

 جامعه تكريت/كليه طب االسنان ماجستير مدرس مساعد هدى يونس يحيى 2558

 جامعة واسط دكتوراه مدرس دكتور د. فراس عدنان حسين 2559

 جامعة القادسية/كلية الصيدلة دكتوراه استاذ دكتور ا.د. نيران عبيد جاسم 2560

 جامعة سومر كلية العلوم ماجستير مدرس مساعد م.م. سجى حميد كريم 2561

 العراقية ماجستير مدرس عمر فالح عبد الجبار 2562

 الجامعة العراقية كلية اآلداب  دكتوراه استاذ مساعد عمار عبد الكريم عبد المجيد   2563

 كلية المعارف الجامعة ماجستير مدرس مساعد هبه موفق سليم 2564

 المثنى  بكالوريوس استاذ صفاء حميد عموش  2565

 جامعه تكريت كلية طب االسنان دكتوراه استاذ مساعد هيثم يونس محمد  2566

 بغداد ماجستير استاذ مساعد ضفاف فالح حسن 2567

 الكاظمكلية االمام  دكتوراه مدرس دكتور زينب حسين كاظم  2568

 المامون ماجستير مدرس لمى ماجد حميد 2569

 التكنولوجية ماجستير مدرس عفاف عبد الرحمن ايوب 2570

 الفرات االوسط التقنية/معهد تقني مسيب  دكتوراه استاذ دكتور جبار عباس جابر  2571

 العامة للتربية في محافظة النجف االشرفوزارة التربية / المديرية  دكتوراه مدرس دكتور عالء عباس عبد الزهرة 2572

 القادسية ماجستير مدرس مساعد وفاء هادي عبد الصاحب 2573

 جامعة ديالى كلية التربية للعلوم االنسانية قسم الجغرافية دكتوراه استاذ مساعد مي ثامر رجب عبود 2574

 العراقية دكتوراه استاذ مساعد مروان صباح ياسين 2575

 جامعة بابل دكتوراه استاذ مساعد ابراهيم حسينبتول  2576

 الجامعة التقنية الوسطى/ المعهد التقني الصويرة ماجستير مدرس مساعد ساره عادل مظلوم 2577

 رئاسة الجامعة المستنصرية دكتوراه مدرس سهد محمد كاظم علي 2578

 جامعة الموصل  ماجستير مدرس مساعد السيد ياسين ميسر فتحي  2579

 وزارة التربية المديرية العامة لتربية االنبار  دكتوراه مدرس دكتور د. موسى عدنان موسى العاني  2580

 جامعة القادسية ماجستير مدرس مساعد هيفاء مطر جواد 2581

 العراقية دكتوراه استاذ مساعد عدنان علي حمزه 2582

 العراقية دكتوراه استاذ مساعد أحمد علي نعمة 2583

 الموصل دكتوراه استاذ مساعد علي عبد الستار عبد الجبار  2584

 كربالء دكتوراه استاذ دكتور أ.د.ايمان طالب كريم 2585

 كربالء دكتوراه استاذ مساعد خالد خليل ابراهيم 2586

 بغداد دكتوراه مدرس ايناس جاسم وحيد 2587

 ميسان دكتوراه مدرس دكتور عدنان راضي فرج 2588

 كربالء دكتوراه استاذ مساعد وهاب نعمه مهدي 2589

 القادسيه كليه الزراعه  ماجستير مدرس مساعد ابتهال كاظم عزره  2590

 بغداد ماجستير مدرس مساعد د.فلاير محمود عبد الرضا  2591
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 جامعة الموصل دكتوراه مدرس حنان صديق سعدون  2592

 الموصل دكتوراه مدرس د.منى محسن محمدعلي 2593

2594 Noor Flayyih Hasan تدريسية في جامعة اهل البيت  مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد 

 جامعة تكريت  ماجستير مدرس مساعد سراج عواد عبدهللا  2595

 الموصل ماجستير مدرس هنادي داود سليم 2596

 الصرفه/ابن الهيثمجامعة بغداد/كلية التربيه للعلوم  بكالوريوس اليوجد نبراس عبدالعال نجم 2597

 الجامعة التقنية الشمالية ماجستير مدرس مساعد دعاء قاسم صبري علي اليونس 2598

 الجامعة العراقية /كلية التربية  ماجستير مدرس مساعد م.م مصطفى رقيب محمد  2599

 بغداد دكتوراه مدرس سرى عبد المناف عبد الوهاب 2600

 تربية ميسان ماجستير مساعدمدرس  سدير حسام كريم القيسي 2601

 الموصل  بكالوريوس اليوجد ياسين صالح فياض  2602

 جامعة تكريت  ماجستير مدرس مساعد سراج عواد عبدهللا  2603

 بغداد/ كليه التربيه للعلوم الصرفه  بكالوريوس اليوجد هالة بدري عيسى ر 2604

 جامعة القادسية  دكتوراه مدرس دكتور د.قاسم حسن عبيس  2605

 كلية طب االسنان جامعه تكريت ماجستير مدرس مها عصام عبد العزيز 2606

 جامعة بابل ماجستير مدرس مساعد سحر كاظم عباس 2607

 كلية التراث الجامعة ماجستير مدرس محمد حسين علي فهد 2608

 بغداد ماجستير مدرس م. ايمان مطر عطيه 2609

 التكنولوجيه / العلوم التطبيقيه/ الرياضيات وتطبيقات الحاسوب  ماجستير استاذ مساعد بشرى عيسى غشيم  2610

 جامعة الموصل ماجستير مدرس مساعد م.م. رجاء يونس محو 2611

 الجامعه التقنية الوسطى ماجستير مدرس مساعد محمد مالح راضي 2612

2613 Abeer Ataallah Ayyed Al-Hadidy جامعة الموصل/ كلية العلوم/ قسم علوم الحياة دكتوراه مدرس دكتور 

 جامعة الموصل ماجستير مدرس مساعد م. م. محمد احمد محل عطية 2614

 جامعة بابل كلية طب األسنان دكتوراه استاذ مساعد فاطمة مالك عبود 2615

 ابن الهيثم -للعلوم الصرفة  جامعة بغداد/ كلية التربية دكتوراه استاذ مساعد أ. م. د. أمينة عبدالرحمن فياض 2616

 جامعة الموصل  دكتوراه مدرس د.محمد ميسر فتحي  2617

 جامعة واسط/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  دكتوراه مدرس دكتور حسن صبري محمد  2618

 المستنصرية  ماجستير مدرس مساعد دالل عبد الستار اسعد  2619

 المستنصرية  ماجستير مدرس مساعد دالل عبد الستار اسعد  2620

 الموصل ماجستير مدرس همسة داؤد سليم 2621

 واسط ماجستير مدرس مساعد م.م. سيف حسام كريم 2622

 جامعة بغداد  بكالوريوس اليوجد علياء عبدهللا  2623

 بغداد  بكالوريوس اليوجد هالة بدري عيسى  2624

 بغداد دكتوراه استاذ مساعد د اريج خضر حسن 2625

 القادسية  دكتوراه مدرس افراح رحمان كاظم  2626

 جامعة بابل كلية التمريض  دكتوراه استاذ مساعد هبه جاسم حمزه  2627

 تدريسي في جامعة اهل البيت  ماجستير مدرس مساعد ياسر عامر ابراهيم  2628

2629 Zahraa Falah AbdAlaali Annooz  الفرات االوسط التقنية ماجستير مدرس مساعد 

 جامعة البصرة  دكتوراه استاذ مساعد سلوى جمعة فاخر  2630

 ذي قار  دكتوراه مدرس دكتور د.عهود كاظم زيد  2631

 بغداد مرحلة  دكتوراه مدرس نهى سامي محسن 2632

 جامعة الكرخ للعلوم/ كلية علوم الطاقة والبيئة  ماجستير مدرس مساعد غسان هادي زغير  2633

 بغداد ماجستير مدرس عذراء عبد االمير كتاب  2634

 التكنولوجية  ماجستير مدرس ميساء عادل علي  2635
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 جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني المسيب ماجستير مدرس مساعد رنا عادل عبدالنبي 2636

 مديرية تربية القادسية  بكالوريوس مدرس ايناس عبد الزهرة دواي الربيعي  2637

 الموصل دكتوراه استاذ مساعد باسم عباس حسن 2638

 ميسان كلية التربية البدنيه وعلوم الرياضه  مرحلة  دكتوراه مدرس ماجد محمد مساعد   2639

 جامعة بغداد كلية التربية للبنات دكتوراه استاذ مساعد الدكتورة مياسة حاتم نايف 2640

 ذي قار  ماجستير مدرس مساعد عبدالكريم صكر كمر  2641

 كرميان دكتوراه مدرس أيوب عيسى توفيق  2642

 واسط ماجستير مدرس مساعد م. م. سرى هاشم فرحان  2643

 القادسية مرحلة  دكتوراه مدرس مساعد بثينه شهيد ياسر  2644

 جامعة البصرة  دكتوراه مدرس دكتور سندس جمعة فاخر  2645

 جامعة القادسية ماجستير مدرس مساعد رنا عبد االمير محمد  2646

 بغداد  بكالوريوس اليوجد هاله بدري عيسى  2647

 معهد تقني المسيب _جامعه الفرات االوسط  دكتوراه استاذ مساعد مروان زهير رجب  2648

 جامعة بغداد  بكالوريوس اليوجد رزوقي علياء عبدهللا 2649

 الموصل دكتوراه استاذ مساعد اخالص سعد هللا احمد  2650

 كليه طب االسنان -جامعه ابن سينا للعلوم الطبيه والصيدالنيه دكتوراه استاذ مساعد منال عزت عزيز 2651

 الكرخ للعلوم /كلية التحسس النائي و الجيوفيزياء  ماجستير مدرس مساعد ايمن موفق أحمد  2652

 جامعة االنبار /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  دكتوراه مدرس دكتور ياسين علي خلف  2653

 بغداد دكتوراه استاذ مساعد د.ريما محمد عبد 2654

 العراقية  دكتوراه مدرس دكتور نعمان نافع عبيد  2655

 بغداد ماجستير مدرس وديان غسان علي  2656

 جامعة بغداد كلية التربية للبنات ماجستير استاذ مساعد علياء سعد عبد الرحمن 2657

 جامعة ذي قار  ماجستير مدرس مساعد كاظم عبد الحسن كاظم علوان 2658

 الجامعه التقنيه الوسطى ماجستير مدرس مساعد قاسم جعيول عودة 2659

 الجامعة التقنية الوسطى دكتوراه مدرس هادي صالحد. منى  2660

 بغداد دكتوراه مدرس مها عيسى توفيق  2661

 الجامعة العراقية ماجستير مدرس مساعد سارة وليد عبد المجيد 2662

 جامعة القادسية دكتوراه استاذ مساعد أسيل نجاح صبر 2663

 كليه الطب -ابن سينا للعلوم الطبيه والصيدالنيه جامعه دكتوراه مدرس دكتور عبد الكريم شهاب ذياب 2664

 بغداد ماجستير مدرس عمار عامر فتضل 2665

 قادسية  ماجستير مدرس مساعد عبدهللا جبار حميدي  2666

 كلية الحدباء الجامعة دكتوراه مدرس دكتور دكتورة منى سالم حسين مرعي  2667

 جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني المسيب ماجستير مدرس مساعد محمد صاحب عبد  2668

 الموصل  دكتوراه استاذ مساعد عمر صابر قاسم  2669

 جامعة القادسبة دكتوراه مدرس دكتور ورقاء محمد شريف 2670

 بغداد  دكتوراه استاذ دكتور د باسمه محسن سرحان 2671

 المستنصرية دكتوراه مدرس دكتور علي دهش حلو 2672

 بغداد  ماجستير مدرس مساعد عثمان عبد اللطيف عبد المجيد  2673

 جامعة الكرخ للعلوم دكتوراه استاذ مساعد احمد عباس حسن حسين 2674

 بغداد دكتوراه استاذ مساعد أ. م. د. واثق نجاح عبدهللا  2675

 بغداد/ كلية الهندسة دكتوراه استاذ مساعد منى هادي صالح 2676

2677 ALI IHSAN TILI ماجستير استاذ Duhok 

 جامعة القادسية كلية الهندسة دكتوراه استاذ مساعد علي عبد الحسين جازع 2678

 الكلية التقنية المسيبجامعة الفرات األوسط التقنية /  دكتوراه مدرس دكتور د. عمار عادل عبدالنبي البكري 2679
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 الكوفة دكتوراه استاذ مساعد سحر عبد الرضا مجيد 2680

 جامعة الكرخ للعلوم دكتوراه استاذ مساعد أ.م.د. اوراس محي طه 2681

 جامعة الفرات االوسط المعهد التقني الديوانية  ماجستير مدرس مساعد ندى احمد فيروز  2682

 جامعة كربالء / كلية الزراعة ماجستير مدرس مساعد منى محمد غني 2683

 العراقية  ماجستير مدرس مساعد رائد عبدالرضا علي  2684

 الجامعة العراقية  دكتوراه استاذ مساعد احمد خضير عمير  2685

 جامعة بغداد دكتوراه استاذ دكتور د.نسرين حسين كرم 2686

 جامعة ديالى/ كلية الهندسة  دكتوراه مدرس د. ناهدة حميد حمزة  2687

 الكفيل دكتوراه مدرس اسراء عبد االمير فليح 2688

 الكوف  دكتوراه استاذ مساعد سحر عبد الرضا مجيد 2689

 القادسية دكتوراه استاذ مساعد وداد عبد جواد عيسى  2690

 جامعه بغداد دكتوراه مدرس دكتور ريم وليد يونس 2691

 جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة /أبن الهيثم ماجستير مدرس نبراس مظفر جميل 2692

 جامعة ديالى / كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب  ماجستير مدرس مساعد عادل عبد الجبار محمد  2693

 جامعة القاسم الخضراء دكتوراه استاذ مساعد حسين عليوي حسن 2694

 الجامعة الوطنية للعلوم والتكنلوجيا ماجستير مدرس مساعد بريق كاظم شبيب  2695

 تكريت دكتوراه استاذ شيالن اكبر انور  2696

 كلية علوم البيئة.  -جامعة القاسم الخضراء دكتوراه مدرس دكتور د. حيدر مهدي حمزة الشريفي 2697
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