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الجامعة او مكان العملاالسم الثالثياللقب العلميت

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة ذي قار ابتسام علي صكر مدرس مساعد1
كلية الزراعة /جامعة االنبار اثير هاشم عبد المجيد الراوي مدرس مساعد2
كلية االدارة واالقتصاد/ الجامعة المستنصريةاحمد جاسم محمد الخفاجيمدرس3
كليه علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعه ذي قار احمد حميد كاملمدرس مساعد4
قسم شؤون الدراسات العليا/رئاسة جامعة بغداداحمد زهير محمد حسين البصاممدرس5
جامعة ميساناحمد شهاب احمدمدرس6
جامعة بغداد احمد طه سالم مدرس7
جامعة الفرات االوسط التقنية كلية التقنيات الصحية والطبية كوفة احمد عباس حسن الروكان استاذ مساعد8
كلية الهندسة. المستنصرية احمد عالء حسينمدرس9
مديرية تربية بابلاحمد عماد هاديمدرس مساعد10
روسيا االتحادية / جامعة روستوف احمد معد سلمان ابراهيم مدرس مساعد11
بلد- كلية االمام الجامعة احمد نوار نصيفمدرس12
قسم الرياضيات. كلية العلوم. الجامعه المستنصريهاركان جاسم محمداستاذ مساعد13
مديرية تربية الديوانية/وزارة التربيةارکان بهلول صبخه العليمدرس مساعد14
جامعة بغداد كلية العلوم اسامة عبد الحميد مجيد مدرس مساعد15
جامعة الكرخ للعلوم اسامة محمد نوري مدرس مساعد16
العلوم / المستنصرية استبرق محمد علي سلمان استاذ مساعد17
قسم علوم الحاسوب- الجامعة التكنولوجيةاسراء عبد االمير عبد الجباراستاذ مساعد18
المستنصريةاسراء فاخر خلفمدرس19
الجامعة المستنصرية كلية العلوم اسماء هادي محمد استاذ مساعد20
قسم علوم الحياة -كلية التربيه للبنات-جامعة االنباراسماء وجيه جمعة مدرس21
كلية علوم الهندسة الزراعية/  جامعة السليمانيةاشتيخواز احمد شريفمدرس22
قسم علوم الحياة/ كلية العلوم/الجامعة المستنصريةاشرف سامي حسناستاذ مساعد23
بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية االء خضير حسانمدرس24
معهد التكنولوجيا بغداد االء قحطان نوري مدرس مساعد25
جامعة المثنى كلية التربية االساسية االء كتاب حميد مدرس مساعد26
كلية الطب / جامعة ذي قار امل خضير خلف استاذ مساعد27
جامعه اوروكانتصار كاظم فرهوداستاذ مساعد28
قسم علوم الحياة_ كلية العلوم _ الجامعة المستنصرية انمار سعدي عبوداستاذ مساعد29
قسم علوم الحاسبات / كلية التربية / الجامعة المستنصرية ايمان حسين رحيم مدرس30
وزارة العلوم والتكنلوجيا ايمان حسين عبد مدرس31
كلية العلوم/ الجامعة المستنصرية ايمان طارق محمد نجيباستاذ32
جامعة بغدادايناس علي عبدالمنعممدرس مساعد33
كلية علوم الهندسة الزراعية /جامعة بغداد ايناس مظفر خليل استاذ مساعد34
جامعة الكوفة كلية التربية للبناتإحسان عباس حسن الموسويمدرس مساعد35
جامعة الفرات األوسط التقنية المعهد التقني كوفة إسراء منعم عبد الحسين 36
كلية االمام الكاظم عليه السالم للعلوم االسالمية أحمد عليوي صاحب مدرس37
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كلية العلوم للبنات/ جامعة بابل باسم عبد اللطيف غالباستاذ مساعد38
قسم العلوم التطبيقيه - الجامعة التكنلوجية بان خالد محمد استاذ مساعد39
قسم علوم الحياة\ كلية العلوم \ الجامعه المستنصرية بتول عبد االمير باقرمدرس40
كلية طب األسنان /جامعة الموصل براء وعداهلل نجم فتحي العاني مدرس مساعد41
قسم علوم الحاسبات- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية بشرى فاضل زبوناستاذ مساعد42
جامعه اوروك االهليه،  كليه طب االسنان بيداء احمد ياس استاذ مساعد43
جامعه بغدادبيداء حسين عبد عوناستاذ مساعد44
مديرية تربية ذي قارتهاني جبار خريبطمدرس مساعد45
جامعة ميسان ثاني اسمر راضي مدرس46
الجامعة التقنية الوسطىجاسم كشيش زويدمدرس مساعد47
وزارة التربيهحاتم فياض حمادياستاذ48
المثنىحسن رحيم خضر مدرس49
جامعة القادسيةحسنين علي كاظم مدرس مساعد50
جامعة بغدادحسين جبار محمدمدرس51
البحوث الزراعية/ وزارة الزراعة حسين جعفر رمضانمدرس مساعد52
كلية العلوم الجامعة المستنصريةحنان عوده نايفمدرس53
كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة ديالىحوراء ستار عطيةمدرس مساعد54
المستنصريةحيدر حسن جاسماستاذ مساعد55
مديرية تربية بابلحيدر حسن داود56
الجامعة المستنصرية كليلة العلومختام جابر نبهان مدرس57
مديريه تربيه ذي قار خلود مساعد ايدام مدرس مساعد58
جامعة ذي قاردعاء سامي رشاشمدرس59
كلية التربية للبنات_جامعة الكوفة دالل عبد الحسين كاظم استاذ مساعد60
كلية التربية للبنات /جامعة تكريتدينا سعدي محمدصبحي مدرس مساعد61
قسم الحاسبات /كلية التربية/الجامعة المستنصريةدينا نادر جورج مدرس مساعد62
جامعة بغدادرجاء سعدي لفتةاستاذ مساعد63
ديوان وزارة التربيةرضا طعمه عبيد العجيليمدرس64
قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةرغد أحمد فاضلمدرس مساعد65
كلية الفنون الجميلة / جامعة بغدادرغد منذر أحمد فوزي مدرس66
قسم الفيزياء /كلية العلوم /الجامعة المستنصرية رنا أسماعيل خليل محي الدين مدرس67
قسم الفيزياء-كليةالعلوم-الجامعه المستنصريهرنده كامل حسيناستاذ مساعد68
قسم النشاطات الطالبية/ جامعة تلبصرة رواء عبد االمير عباسمدرس69
االرشاد والتدريب الزراعي- وزارة الزراعة روان عامر رّيس70
الجامعه المستنصريه/كلية العلوم رياض حازم مهديمدرس مساعد71
جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية رياض سالم محمد استاذ مساعد72
قسم الفيرياء/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةزهراء صباح رشيدمدرس73
الجامعة المستنصريهزهراء صالح مهديمدرس74
كلية العلوم/ جامعة النهرين زهراء عبد الحسين جعازمدرس مساعد75
كلية التربية للبنات/ الجامعة العراقيةزهراء عبد العزيز سعيدمدرس76
كلية النور الجامعةزهراء عبد المنعم رؤوفمدرس مساعد77



كلية الكوت الجامعة زهراء عيسى صادق مدرس مساعد78
قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قارزهور مساعد ايداممدرس مساعد79
قسم علوم الحاسوب /كليه العلوم /الجامعه المستنصريه زيد عثمان احمد مدرس80
كلية الرافدينزينب حسين رحيم81
التربية/المستنصريةزينب طالب سلمانمدرس مساعد82
جامعة واسط زينب فائق محمد مدرس مساعد83
الجامعة مستنصرية كلية العلوم زينب مجيد عبودمدرس مساعد84
جامعة ميسان/ كليه الطبزينب محمد عيدي عبيد الالميمدرس مساعد85
جامعة بابلزينب محمود جوادمدرس86
كلية التربية حويجة /جامعة كركوك زينة عبد المنعم عبد الرزاقمدرس مساعد87
جامعة تكريت كلية التربية للبناتزينه طه عبدالقادر مدرس88
قسم العلوم/ كلية التربية االساسية/جامعة ميسانسارة طعمة رزاق السرايمدرس مساعد89
كلية العلوم / جامعة بغداد  سارة مهدي شلش مدرس مساعد90
كلية دجلة الجامعة سالم محمد زكي محمود مدرس91
جامعة النهرين كلية العلوم سحر سمير محمد  مدرس92
جامعة بغداد سداد هشام حميد استاذ93
جامعة بغداد كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفةسراب جاسم محمدمدرس مساعد94
كلية العلوم/الجامعة المستنصريةسرور نوري اسماعيلمدرس95
قسم علوم الحاسوب / الجامعة التكنولوجيه سرى محمود عبداهلل احمد مدرس96
كلية العلوم- الجامعة المستنصرية سعد نافع ابراهيممدرس97
جامعة تكريت سماهر عبد الرزاق طويسان 98
قسم الفيزياء/ كليه العلوم / الجامعه المستنصريه سناء رسول سالماستاذ مساعد99
قسم الفيزياء كلية العلوم الجامعة المستنصرية سنار كاصد حسن مدرس100
الجامعة المستنصريةسهاد جواد فرج الساكنياستاذ مساعد101
قسم تربية القائم/ مديرية تربية االنبارسيف طالب جاسممدرس102
كلية التربية للعلوم الصرفة/ تكريت شذى حازم شاكرمدرس103
المستنصرية كلية الطبشذى سامي حسيناستاذ مساعد104
جامعة الكوفة كلية التربية االساسيةشفاء غني راضيمدرس مساعد105
وزارة التربية والتعليم شهد ابراهيم محمد مدرس مساعد106
كلية العلوم / جامعة بغداد شهد عماد حميد مدرس107
جامعة االنبار كلية التربيه للبنات قسم علوم الحياة شيماء حجالن ساير مدرس108
الجامعة المستنصرية كلية العلوم قسم علوم الحياةشيماء خضر عباس مدرس109
جامعة بغداد كلية الفنون الجميلة شيماء كامل داخل استاذ مساعد110
كلية التربية للبنات-جامعة االنبار شيماء محي داودمدرس111
قسم الرياضيات/ كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة ذي قار صبا علي حسين112
الجامعة المستنصرية، كلية العلوم، قسم علوم الحياة صبا هادي بنيد استاذ مساعد113
الجامعة المستنصرية كلية العلومصفاء فرهود مدلولمدرس114
جامعة الكرخ للعلوم ضحى محمود حامد مدرس مساعد115
جامعة بغدادعبود خريبط جاسممدرس116
قسم الكيمياء/ كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة الموصل عبير سالم محمد احمد النعيمي مدرس117



قسم علوم الحياة/كلية العلوم/الجامعه المستنصريهعبير صالح عليمدرس118
جامعة القادسيةعشتار عدنان محمد العذاريمدرس119
مديرية تربية بغداد الرصافة االولىعلي جبار محمدمدرس مساعد120
كلية طب االسنان-جامعة الموصل علي طارق خليلمدرس مساعد121
جامعة ميسان كلية العلوم علي عبدالواحد قاسماستاذ122
الجامعة المستنصرية علي فاخر عبدمدرس123
جامعة الفرات االوسط التقنية علي فاضل ناصر استاذ مساعد124
جامعة الكوفة كلية الزراعة علياء عبد الكاظم جبار العبودي استاذ مساعد125
قسم الكيمياء / كلية العلوم / الجامعة المستنصرية عماد ملك حسين مدرس126
جامعة البصرةعمار سلمان داوداستاذ مساعد127
جامعة ديالى كلية العلوم االسالمية عمر خزعل جاسم محمد مدرس128
علوم الحياة/كلية العلوم /الجامعة المستنصرية غيداء حسين عبد علياستاذ مساعد129
كلية العلوم/ جامعة بابلغيداء عبدالحافظ جابرمدرس130
قسم هندسة السيطرة والنظم- الجامعة التكنولوجية فراس عبد الرزاق رحيماستاذ مساعد131
قسم االعالم/ كلية االداب/ الجامعة المستنصرية كاظم عيدان شديد مدرس132
قسم الشؤون العلمية/ رئاسة الجامعة/جامعة االنبارالرا هاشم عبدالمجيدمدرس مساعد133
العلوم/  المستنصرية  لقاء حميد مهدياستاذ134
كلية الصيدلة الجامعة المستنصرية لمى عامر موسى مدرس135
كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم /جامعةبغداد لمى ناجي محمد توفيق استاذ136
قسم الكيمياء/كليه العلوم/الجامعه المستنصريهلميس باسم حسينمدرس137
الجامعه العراقيه كليه االدابمحمد حاتم فياض حماديمدرس138
كلية التراث الجامعةمحمد حسين علي فهدمدرس139
الجامعة المستنصريةمحمد ضياء حمديمدرس140
كلية الطب/جامعة ميسان محمد عبد درويشاستاذ مساعد141
الجامعة المستنصرية كلية الصيدلة فرع الكيمياء الصيدالنيةمحمد عبداهلل احمدمدرس142
كركوكمحمد ناصح اسماعيلمدرس143
المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتمحمد نوري جبار فارس144
المستنصريةمحمد يوسف كاملاستاذ مساعد145
وزارة التربية والتعليم محمود رفيق الشيخ أحمد 146
قسم الفيزياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية مروة عبد المحسن حسنمدرس147
وزارة التربية والتعليم مروج عبد رحيم البياتي مدرس مساعد148
كلية الرافدينمريم حسين رحيم149
كلية العلوم / جامعة بغداد مريم محمد حسينمدرس مساعد150
كلية التربية/ الجامعة المستنصرية مشتاق طالب عجه151
كلية الهندسة/جامعه كربالءمنال حسين نويرمدرس152
كلية اإلمام الكاظم للعلوم اإلسالمية الجامعة منتصر حسين جواد مدرس153
جامعة ذي قار منن عبد الكاظم حمود الخفاجي مدرس154
جامعة االمام جعفر الصادقمنى جبار محمدمدرس مساعد155
جامعة القادسيةمنى عباس مسيرمدرس مساعد156
كلية العلوم االسالمية/ جامعة الموصلمها صالح مطرمدرس157



كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةمها عبد الواحد عزت السودانيمدرس158
المعهد التقني المسيب- جامعة الفرات االوسط التقنية مواهب مدحت حسينمدرس159
كلية الطب البيطري/ جامعة تكريت موفق حسين علي الجميليمدرس160
جامعة الموصل كلية الصيدلة مي عطااهلل محمد الجماس استاذ مساعد161
كليه العلوم قسم الفيزياء/جامعه ميسان ميادة جاسم محمدمدرس162
قسم علوم الحياة/كلية العلوم /جامعة بابل ميساء عادل هادياستاذ163
الجامعة المستنصريةميسون عالوي سليممدرس164
كلية الطب البيطري/جامعة القادسيةميعاد جبار صاحب الهالليمدرس165
كلية الفنون الجميلة/ جامعة بغداد نجالء خضير حسان حسينمدرس166
كلية طب االسنان/ جامعة اوروكنجالء صالح مهدي العبيديمدرس مساعد167
نداء حسين عبد عون168
كلية التربية للبنات/ جامعة تكريت ندى جاسم محمد العبيديمدرس169
كلية العلوم /الجامعة المستنصرية ندى ذنون احمد استاذ مساعد170
الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان ندى علي مهديمدرس171
الجامعة المستنصريةنرجس مزعل شاتياستاذ مساعد172
جامعة االنبار كلية التربية للبنات نضال ابراهيم لطيفمدرس173
تكريتنغم خليل ابراهيم174
المستنصريةنغم عبيد كريماستاذ مساعد175
جامعة تكريتنهاد شريف خلف استاذ مساعد176
جامعة واسطنوال عباس عكالمدرس مساعد177
قسم علوم الحاسوب / كليه العلوم/ الجامعه المستنصريهنور ثامر محمود مدرس178
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