


مكان العملاللقب العلمياألسمت

جامعة ديالىاستاذ مساعد   سالم عبدالخالق نعمان1

المعهدالتقني المسيب/جامعةالفرات االوسط التقنية مدربين فنيين.ر   علياء محمود عباس2

معهدالفنون التطليقيه-الجامعه التقيه الوسطیرئيس مدربين اقدم   فيان حمه علی3

كلية التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثم/ جامعة  بغداد استاذ  د باسمه محسن سرحان4

كلية مدينة العلم الجامعةمعيد  رغد نزهان جاسم5

المعهد التقني المسيب مدرس  محمد عبيس يوسف 6

جامعة الموصل كلية العلوم قسم الفيزياء استاذأنور مصطفى عزت الفيضي. د. ا7

الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى مدرس مساعد ايمان صبحي محمود8

ابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفه /جامعة بغداداستاذ مساعد حاتم يحيى خلف9

الجامعة العراقية كلية اآلداب مدرس مساعد حسن عباس جمال 10

كلية طب االسنان/ الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيامدرس خنساء عودة حسين الجبوري11

معهد التكنولوجيا بغداد/ الجامعة التقنية الوسطى مدرسحيدر عبد الهادي عبد الواحد .  د12

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية كلية طب األسنان مدرس زياد قدوري حميد 13

كلية االدارة واالقتصاد/ الجامعة المستنصرية أستاذ مساعد زينة خضر عباس14

كلية اإلعالم الجامعة العراقيةمدرس مساعد علي محمد ياسين15

مركزدراسات الموصل/ جامعة الموصلاستاذ مساعد مها سعيد حميد16

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

18Ahmedالكلية التقنية المسيب. جامعه الفرات األوسطمدرس مساعد

19Ahmed Abdulbari AbdulwahidAssitantUnivrtsity of Tikret

20Ahmed Adhab Alkhafajee المشاريع الهندسيةمدرس

21Ahmed Esmael Mohanالكلية التقنية المسيب. جامعة الفرات األوسط التقنيةمدرس مساعد

22Ali Fadhil Abduljabbar- كوت/المعهد التقني

23Ali Fadhil Abduljabbar-المعهد التقني كوت/الجامعه التقنيه الوسطى

24Audai Hussein Al-Abbasالكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات األوسط التقنيةاستاذ مساعد

25Badr kamoon Dabis Assistant teacher Al-Musayyib college of Technology 

26Dr jassim  jawad jaderProf.الكلية التقنية المسيب

27Dr. Kamil jawad kadhimالمعهد التقني المسيب/ جامعة الفرات األول مدرس

28Farah Salam Daabool جامعة القاسم الخضراء كلية التقانات االحيائية مدرس

29Hiyam adilالكلية التقنية المسيب. جامعة الفرات األوسطمدرس مساعد

30Hiyam Adil Habibالكلية التقنية المسيب. جامعة الفرات األوسط التقنيةمدرس مساعد

31HUDA MAHDI SALIMجامعة الفرات االوسط الكلية التقنية المسيبمدرس مساعد

32Karrar Salah MahdiEngineerKarbala refinery project

33Marwah Ali oudah تقنيات صحة مجتمع/المعهد التقني ديوانيةمدرس مساعد

34MOHAMMED SIHAM RASHEED ASSISTANT PROFESSOR UNIVERSITY OF TECHNOLOGY/APPLIED SCIENCES DEPARTMENT 

جامعة الفرات االوسط التقنية استاذ مساعد علي فاضل ناصر . د. م. ا35

الكلية التقنية المسيب /جامعة الفرات االوسط التقنية استاذ مساعد علي فاضل ناصر . د. م. ا36

قسم الكيمياء كلية العلوم جامعة بغداد استاذ مساعد علياء خضر عباس . د. م. ا37

المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةاستاذعصام عيسى عمران. د.ا38

المسيب/المعهد التقني/جامعة الفرات االوسط التقنيةاستاذعصام عيسى عمران. د.ا39

كلية العلوم/ جامعة بغداداستاذمحمد رفعت احمد. د.ا40

جامعه بغداد كلية التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثماستاذلقاء خالد عبد الكريم.د.ا41

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعةبغداداستاذ مساعدم هدى احمد حسن معطي.ا42

الجامعة العراقية كلية االعالماستاذ مساعداحمد عبد الوهاب مهدي.م.ا43

كلية التربية للعلوم االنسانية- جامعة الموصل استاذ مساعدبرزان ميسر الحـــــامد. د.م.ا44

كلية التربية للعلوم االنسانية- جامعة الموصل استاذ مساعدبرزان ميسر الحـــامد. د.م.ا45

قسم الكيمياء/ كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/ جامعة بغداداستاذ مساعدحسام سليم خلف. د.م.ا46

كلية التربية للبنات/ جامعة بغداداستاذ مساعدرنا حميد البحراني. د.م.ا47

كلية العلوم/ جامعة بغداداستاذ مساعدشذى عبدالودود عبدالرحمن. د.م.ا48

الكلية التقنية المسيباستاذ مساعدمكي جعفر محمد الوائلي. د.م.ا49

قسم الكيمياء/ كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم / جامعة بغداد استاذ مساعدايمان محمد حسين عبد االمير.د.م.ا50



قسم الكيمياء/ كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم / جامعة بغداداستاذ مساعدايمان محمد حسين عبد االمير .د.م.ا51

كلية العلوم للبنات استاذ مساعد سحر صبيح حسن .د.م.ا52

جامعه الفرات االوسط التقنية  الكلية التقنية المسيباستاذ مساعدسرمد علي حسين.د.م.ا53

جامعه الفرات االوسط التقنيهاستاذ مساعدسرمد علي حسين.د.م.ا54

كلية التقنية المسيب.جامعه الفرات االوسط التقنية استاذ مساعدسرمد علي حسين.د.م.ا55

كليه العلوم للبنات/جامعه بغداداستاذ مساعدسناء عبد الصاحب عبد الكريم .د.م.ا56

كلية الهندسة/جامعة تكريتاستاذ مساعدمحمد اسماعيل عليوي.د.م.ا57

الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة الميكانيكية استاذ مساعدوفاء عبد سعود .د.م.ا58

وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي  الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة الميكانيكية استاذ مساعدوفاء عبد سعود حميد.د.م.ا59

المعهد التقني نجف رئيس مدرب فني اقدمابتسام كاظم جاسم60

جامعة جابر بن حيان الطبيه مدرس ابراهيم احمد سلمان العامري 61

جامعة ذي قارمدرساحسان مجيد حميد62

المعهد التقني الديوانيةمدرس مساعداحالم عباس بطي63

المكتبة المركزية/ جامعة الموصل مدرس مساعداحالم محمد نذير عبد العزيز64

كلية اآلداب /الجامعة العراقية مدرس مساعد احمد ابراهيم جمعة65

الكلية التقنية المسيب. جامعة الفرات األوسط التقنيةمدرس مساعداحمد اسماعيل موحان66

مديريه تربيه االنبار مدرس مساعد احمد جمال عواد 67

كليه العلوم/ جامعة بغداد مدرساحمد حسن عبدهللا68

المعهد التقني الديوانيه مدرس مساعداحمد حمزه نجم69

الجامعة العراقية استاذ مساعداحمد خضير عمير 70

جامعة القادسيةمساعد باحثاحمد رحيم جبار71

جامعة كركوكمدرس مساعد احمد عبدالرحمن محمد 72

الكلية التقنية مسيبمدرساحمد عبيد عفتان73

جامعة الموصلمدرس مساعداحمد عزالدين ذنون74

مديرية تربية بابلمدرس مساعداحمد فاضل سلمان ذهب75

رئاسة الجامعة المستنصرية مدرس مساعد احمد كامل عواد 76

كلية التربية /الجامعة العراقيةليس لدي لقباحمد محمد سليمان77

قسم هندسة التعدين / كلية هندسة النفط و التعدين / جامعة الموصلمدرساحمد محمود عبدهللا دعبو78

المكتبة المركزية /جامعة الموصل مدرس احمد ميسر محمود 79

جامعة بغداد/ كلية الفنون الجميلةاستاذاحمد هاشم عبد الكريم80

الجامعة التقنية الشمالية مدرساحمدجدعان علي81

قسم الفيزياء- كلية العلوم-جامعة الموصلمدرسادريس عيدان غدير سليمان العبيدي82

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثماستاذ مساعداريج خضر حسن83

جامعة كربالءمدرس مساعداساور اسعد محمد84

الجامعة التقنية الوسطى /كلية التقنيات الصحية والطبية بغداد تقني طبي متدرب اسراء حسن هادي 85

المعهد الطبي التقني المنصور/الجامعة التقنية الوسطىمدرس مساعد اسراء داود سالم 86

المنصور _المعهد الطبي التقني /الجامعة التقنية الوسطى مدرس مساعد اسراء داود سالم 87

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم جامعة بغدادمدرس مساعداسراء محمد راضي 88

الجامعة التكنولوجيهاستاذ مساعداسراء هادي حسن89

كلية الطب- جامعة القادسية مدرساسعد عبد الحسين محمد90

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم / جامعة بغدادمدرساسماء عبد عصواد91

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجيامدرياسماء عبداالله عبدالرحم92

كلية العلوم للبنات / جامعة بغداد مدرساسماء كاظم عيال93

كلية العلوم/جامعة بغداد استاذ مساعداسماء محمد نوري خليل94

الجامعة العراقيةاستاذ مساعداسماعيل مخلف خضير95

الجامعة العراقية /كلية طب االسنان مدرس مساعداسيا عبد احمد 96

كلية العلوم /جامعة كربالء استاذ مساعداسيا مهدي ناصر حسين الزبيدي97

جامعة القادسيةباحثاسيل امين حربي98

جامعة القادسيةمدرس مساعداسيل جمعة علي العتابي99

جامعة القادسية مدرس دكتورافراح رحمان كاظم 100

المعهد التقني ديوانية مدرس مساعد افراح رحيم عيدان 101

المعهد التقني كوتمدرس مساعد افراح محمد كاظم 102

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم /جامعة بغدادمدرسافراح ياسين محمد103

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم /جامعة بغدادمدرسافراح ياسين محمد 104

المكتبة المركزية/جامعة الموصل م مديراكرام شهاب عزيز105

المكتبة المركزية /جامعة الموصل مدير اكرام شهاب عزيز 106

الكلية التقنية المسيب قسم تقنيات االنتاج النباتي مدرساكرم عبد الكاظم هادي 107

قسم علوم القران/كلية االداب /الجامعة العراقية استاذ دكتوراكرم عبد خليفة 108

كلية الفارابي الجامعة . د. ماالء حسين حسن 109



كلية الفارابي الجامعة . د. ماالء حسين حسن 110

قسم هندسة العمارة/ كلية الهندسة /الجامعة المستنصرية مدرساالء طالب كريم111

معهد االدارة الرصافة/ الجامعة التقنية الوسطىمدرس مساعداالء عبد االمير احمد112

كلية المسيب التقنية_جامعة الفرات االوسط مدرساالء عدنان عبيس 113

كليه العلوم /جامعه ذي قار استاذ مساعداالء ناصر حسين 114

الجامعة العراقية / كلية الطب استاذ مساعد الدكتور احمد رشدي عبد هللا 115

جامعة الفرات االوسط التقنية معهد التقني المسيب استاذ مساعدالدكتور شاكر محمود موس 116

المهعد التقني المسيب/الجامعة  الفرات االوسط التقنية استاذ مساعدالدكتور شاكر محمود موسى117

الكلية التقنية المسيباستاذ مساعدالزبيدي118

مركز بحوث السدود والموارد المائية /جامعة الموصل مهندسالمهندسة بسمة عبدالمنعم الجوادي 119

جامعة سومر مدرس مساعدامجد جاسم نعيمه 120

جامعة كركوكمدرسامجد علي فليح 121

قسم العلوم التطبيقيه/الجامعه التكنولوجيهمدرس مساعداناهيد حمدي حميد122

الجامعة العراقية.م.مانتصار مصطفى احمد123

الجامعة العراقية.م.مانتصار مصطفى الجنابي124

كلية التربية للبنات جامعة تكريت مدرس مساعد انتصار مظهر خيرو 125

جامعة الموصل مدرس مساعد انفال عزام محمد حمودات 126

المكتبة المركزية/جامعة الموصلاليوجدانوار بدران محمود127

جامعة القادسية كلية الصيدلة مدرس مساعد انوار عبد الهادي حمود128

جامعة القادسية كلية الصيدلةمدرس مساعدانوار عبد الهادي حمود 129

جامعه بغداد كليه التربيه ابن الهيثم للعلوم الصرفه قسم الكيمياءاستاذ مساعدانوار فاروق مسلم130

جامعة القادسية كلية االدابمدرسانيس شهيد محمد131

جامعة القادسية كلية االداب مدرسانيس شهيد محمد132

جامعة القادسية كلية االدابمدرسانيس شهيد محمد 133

جامعة القادسيةمدرس دكتوراوراس ماضي سهيد134

المعهد التقني المسيبمدرس مساعداوراس محسن كاظم135

قسم تربية الدور - مديرية تربية صالح الدين  مدرس مساعداوس اسعد حمدي 136

جامعة القادسية-كلية الطباستاذ مساعداوس رسول حسين137

الكليه التقنيه المسيب- جامعه الفرات االوسط التقنيه مدرساوهام جمعه سلمان138

كلية الحقوق . جامعة النهرينمدرسايات سلمان شهيب139

كلية الحقوق_جامعة النهرين مدرسايات سلمان شهيب 140

المعهد التقني النجفمدرس مساعداياد عادل الفياض141

المعهد التقني النجف/ جامعة الفرات األوسطمدرس مساعداياد عادل عبد الحسن142

الكلية التقنية المسيبمهندس اقدماياد علي محمد143

الكلية التقنية المسيبمهندس اقدماياد علي محمد144

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات األوسط استاذ مساعد ايمان جواد كاظم 145

جامعة ديالىاستاذ مساعدايمان رياض اديب146

المكتبة المركزية /جامعة الموصل مالحظ فني ايمان عبد محمود 147

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/ جامعة بغداد استاذ مساعدايمان عبدعلي عباس 148

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثممدرسايناس جاسم وحيد149

كلية التقنيات الطبية والصحية/جامعة اوروكمدرس مساعد ايه ناطق فاضل150

كلية التقنيات الطبية والصحية/جامعة اوروكمدرس مساعدايه ناطق فاضل151

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية و الصيدالنية /كلية طب االسنان استاذ مساعدايهان عبد الهادي حسين 152

جامعة القادسية كلية التربية مدرس مساعد إسراء حليم علي 153

قسم الشؤون القانونيه _رئاسة جامعة القادسيه مدرس مساعدإيمان حايف محمد 154

كلية التربية للعلوم الصرفة إبن الهيثم/ جامعة بغداداستاذ مساعدإيمان عبد اللطيف عبد الرزاق155

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة بغداد كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفه قسم الكيمياء مدرسإيناس حسين علي عبد 156

كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفه قسم الكيمياء /جامعة بغداد / وزارة التعليم العالي والبحث العلميمدرسإيناس حسين علي عبد 157

جامعة الموصل كلية العلوم مدرسإيناس محمد يونس 158

جامعة ذي قار استاذ مساعد أ م وليد خالد جابر 159

كلية التربية- جامعة القادسية استاذ مساعد د علي أحمد نجيب. م. أ160

كلية التربية- جامعة القادسية استاذ مساعدد علي أحمد نجيب. م. أ161

ابن العيثم-كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة بغداد استاذ مساعدأمينة عبدالرحمن فياض. د. م. أ162

كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية استاذ مساعد بشرى حسين صالح . د. م. أ163

قسم اللغة العربية/ نسانيةإلكلية التربية للعلوم ا/ جامعة كركوكأستاذ مساعدسعد عبد الرحيم أحمد الحمداني. د. م. أ164

جامعة بغداد كلية التربية ابن الهيثم استاذ مساعد واثق نجاح عبدهللا . د. م. أ165

الجامعة العراقية أستاذ د سعدون أحمد علي .أ166

كلية العلوم/ جامعة ذي قار استاذباسم يوسف الخفاجي. د.أ167

الجامعة العراقية/ كلية اآلداب أستاذحيدر علي نعمة محمد الزبيدي. د.أ168



جامعة بابلاستاذعلي حسين المرزوكي. د.أ169

جامعة كربالءاستاذ ايمان طالب كريم.د.أ170

جامعة كربالء كلية الطب البيطرياستاذايمان طالب كريم الربيعي.د.أ171

جامعة تكريت كلية الزراعة قسم البستنة وهندسةاستاذخالد عبدهللا سهر الحمداني.د.أ172

كلية االداب / الجامعة العراقيةاستاذمثنى فاضل ذيب.د.أ173

الجامعة العراقية كلية اآلداب أستاذ دسعدون احمد علي .أ174

المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةأستاذ مساعدحامد عبدزيد سعود. م.أ175

المعهد التقني الديوانيهاستاذ مساعدغانم عويز عباس. م.أ176

المعهد التقني المسيب- جامعة الفرات األوسط التقنية استاذ مساعد وسام عبد العباس عبد هللا. م.أ177

جامعة الموصلاستاذ مساعدد شذى حازم كوركيس.م.أ178

قسم الكيمياء / كلية العلوم / جامعة الموصلأستاذ مساعد زينة عبد المنعم الجوادي . د.م.أ179

إبن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة بغدادأستاذ مساعد ميسون طارق توفيق . د.م.أ180

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/ جامعة بغداداستاذ مساعدهند شاكر أحمد. د.م.أ181

معهد االدارة الرصافة- الجامعة التقنية الوسطى استاذ مساعدهيفاء عبدالزهرة عاتي. د.م.أ182

جامعة ديالىاستاذ مساعدسالم عبدالخالق نعمان.د.م.أ183

كلية التربية للبنات- جامعة الكوفةاستاذ مساعدصفا مجيد حميد.د.م.أ184

وزارة التربية استاذ مساعد عايد خضير ضايع.د.م.أ185

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات األوسط التقنيةأستاذ مساعد.فاضل عباس جمعة السامر.د.م.أ186

جامعة بغداد مدرسأحمد حسن عبد هللا187

كلية اآلداب /الجامعة العراقية مدرس مساعد أحمد خليفة علي 188

كلية اآلداب / الجامعة العراقية أستاذ دكتور أحمد سهام رشيد النعيمي 189

كلية اآلداب / الجامعة العراقيةمدرسأحمد عبد الرزاق خليل 190

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل مدرس مساعدأحمد محمد أمين سعيد191

كلية اإلعالم / الجامعة العراقيةمدرس مساعدأسماء حسن عبود كشكول192

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم / جامعة بغدادمدرس مساعدأسماء نهاد زكي حسين 193

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم / جامعة بغدادمدرس مساعد أسماء نهاد زكي حسين 194

كلية االداب / القادسية استاذ مساعد أسيل سامي أمين195

جامعة بابل كلية العلوم أستاذ أنوار كاظم حسين الصفار196

قسم العقود الحكومية /وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدرس مساعد أيهم نافع ياسين 197

جامعة گرميان مدرس دكتور أيوب عيسى توفيق 198

الجامعة المستنصريةمدرس مساعدآيات خيري هاشم199

المعهد التقني الرميثةمدرس مساعدباسم عبداللة كاظم200

الرميثة/ المعهد التقني /جامعة الفرات االوسطمدرس مساعدباسم عبدهللا كاظم201

كلية التربية للبنات/ جامعة تكريتمدرس مساعدبان داود صالح202

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنيةمدرس مساهدبان عباس ناصر 203

ابن الهيثم/ كلية التربيه للعلوم الصرفة / جامعة بغداداستاذ مساعدبثينه نجاد شهاب204

مديرية تربية صالح الدين قسم تربية الدورمدرس مساعد بشرى اسماعيل ابراهيم 205

ابن الهيثم قسم الكيمياء/  جامعة بغداد كليه التربيه للعلوم الصرفهاستاذبشرى حميد علي206

العلوم التطبيقيه/ الجامعه التنكولوجيهاستاذ مساعدبشرى عيسى غشيم207

ابن الهيثم قسم الكيمياء/  جامعة بغداد كليه التربيه للعلوم الصرفهاستاذبشرئ حميد علي208

جامعة الكوفة كلية التخطيط العمرانيمدرسبيداء عبد الحسين بديوي الحسيني209

جامعة الكوفة كلية التخطيط العمرانيمدرس دكتوربيداء عبد الحسين بديوي دهش الحسيني210

كليه التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم قسم الكيمياء جامعة بغدادمدرستغريد باقر علوان211

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم قسم الكيمياء جامعة بغدادمدرستغريد باقر علوان212

شركة ديالى للصناعات الكهربائية معاون رئيس كيميائين تغريد عادل علي 213

هندسة تقنيات البناء واالنشاءات- الكلية التقنية المسيب مدرستيسير سمير جعاز214

ال يوجد مدرس مساعد تيماء عبد الحسين مهدي الجبوري215

جامعة بابلمدرس مساعد تيماء عبد الحسين مهدي الجبوري 216

كلية االداب / الجامعة العراقية مدرسثامر فيصل اسكندر217

كلية الطب جامعة القادسية مدرس ثامر محمد كاظم 218

المعهد التقني كوت/ الجامعة التقنية الوسطىمدرس مساعدجاسم كشيش زويد219

الجامعة العراقية كلية اآلداب قسم علوم القرآن أستاذ جاسم مبارك مشوح 220

كلية االداب/ الجامعة العراقية استاذ مساعد جاسم محمد سلمان 221

معهد تقني مسيب استاذ جبار عباس جابر 222

المعهد التقني المسيبأستاذ جبار عباس جابر 223

معهد تقني مسيب أستاذجبار عباس جابر الخفاجي 224

كليه التربيه ابن الهيثم للعلوم الصرفه-جامعه بغداد مدرسجميله كاظم طاهر225

قسم هندسة حاسوب/ كلية الهندسة / جامعة الموصل مدرس مساعدجوان اثيل احمد عقراوي226

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة مدرسجيهان رزاق مسلم 227



مديرية تربية بابلمدرس مساعد حاتم كريم سليمان علي الجبوري 228

جامعة القادسيةمدرسحامد دخيل هللا حبيب229

جامعة الموصل كلية الهندسة مدرس مساعد حامد عبدالعزيز محمود 230

المعهد التقني المسيباستاذ مساعدحامد عبدزيد سعود231

قسم الكيمياء /كلية التربية للعلوم الصرفه ابن الهيثم /جامعة بغداد استاذ مساعدحسام سلمان جاسم 232

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة واسط مدرس دكتور  حسن صبري محمد 233

الجامعة العراقية كلية االداب مدرسحسن عبد الجبار ناجي 234

الكلية التقنية المسيب. جامعة الفرات األوسطاستاذ مساعدحسن علي جرمط235

الكلية التقنية المسيب استاذ مساعدحسن علي جرمط 236

الكلية التقنية المسيباستاذ مساعدحسن علي جرمط 237

الكلية التقنية المسيب استاذ مساعدحسن هادي حمزة 238

الكلية التقنية المسيبحسن هادي حمزة 239

شركة ديالى للصناعات الكهربائية مهندس حسن هادي عسكر 240

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات استاذ مساعدحسنين خليل ابراهيم241

معهد التقني في الديوانيةمدرس مساعدحسنين علي هادي242

الجامعة  العراقية  /  كلية  اإلعالم  أستاذ  مساعد  دكتور  حسين  علي  إبراهيم  الفالحي  243

 (ع)كلية اإلمام الكاظممساعد. محسين حمة علي244

الجامعة التكنولوجية قسم هندسة االتصاالتمدرسحسين عبد الكريم حماس245

المعهد التقني سماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية مدرسحقي امين توماس246

الجامعة المستنصرية مدرس مساعد حكمت داود سليمان 247

الجامعة التقنية الوسطى مدرس حكيم عماد محيبس 248

قسم الفيزياء / كلية العلوم / جامعة الموصل مدرسحال ابراهيم جاسم محمد249

المسيب/الكليه التقنيهمدربين فنيين.ر.محمديةصكب جاسم250

جامعة القادسيةمدرسحميد مانع دايخ251

قسم االنكليزي-كلية التربية للبنات-جامعة بغدادمدرسحنان عباس حسين252

المعهد التقني نجف/ جامعة الفرات االوسط التقنيةمدرس مساعدحنان عباس سلمان253

المسيب/ الكلية االقنية- جامعة الفرات االوسط التقنيةمهندس زراعيحنين عادل عبد النبي البكري254

المسيب/ الكلية التقنية- جامعة الفرات االوسط التقنيةمهندس زراعيحنين عادل عبد النبي البكري255

الجامعة التكنولوجيةمدرسحوراء قاسم حميد256

الجامعة المستنصرية مدرس مساعد حيدر توفيق قدوري 257

جامعة الكوفة كلية اإلدارة واالقتصاد أستاذ مساعدحيدر جاسم عبيد الجبوري 258

المعهد التقني المسيب مدرس مساعد حيدر جاسم كريم 259

الجامعة التقنية الشمالية المعهد التقني الدور اليوجدحيدر حاتم عبدالوهاب 260

جامعة كربالءمدرسحيدر حسن مجيد261

المركز الصحي / جامعة بغدادمدرسحيدر حسين عبيد السعيدي262

الكلية التقنية المسيب مدرسحيدر خضير لطيف شهاب263

جامعة الفرات األوسط مدرسحيدر رحمن داود الحمداني264

الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات األوسط مدرس حيدر رحمن داود الحمداني265

جامعة الفرات األوسطمدرسحيدر رحمن داود الحمداني266

المعهد التقني مسيب م مساعد حيدر طالب شمران 267

المعهد التقني الشطرة _الجامعة التقنية الجنوبية مدرسحيدر محمد حسن 268

كلية اآلداب / الجامعة العراقيةاستاذ مساعدخالد أحمد سليمان 269

قسم علوم القران / كلية االداب / الجامعة العراقية مدرس مساعد خلود نعيم امير 270

المكتبة المركزية /جامعة الموصل محاسب خليل ابراهيم محمد امين 271

كلية الطب جامعة القادسيةاستاذ مساعدخليل كريم العمري272

ذي قار-جامعة الوطنيةمدرسخنساء عودة حسين273

الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا مدرس دكتورخنساء عودة حسين الجبوري 274

المعهد التقني المسيباستاذجواد كاظم علي.د 275

جامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثماستاذ مساعدد اريج خضر حسن276

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفه ابن الهيثم استاذ مساعدد اريج خضر حسن277

الكلية التقنبة المسيباستاذد جاسم جواد جادر278

كلية الزراعة جامعة تكريت استاذ د حارث برهان الدين عبدالرحمن 279

جامعة بغداداستاذ مساعدد محمد سعدون حثيل280

قسم الكيمياء / أبن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة بغداد أستاذ مساعدد وليد حالد مهدي281

كلية العلوم/ جامعة الموصلمدرسابتسام يحيى عبدهللا. د282

جامعة الموصل كلية العلوم مدرسابتسام يحيى عبدهللا . د283

الكلية التقنية المسيبمدرساكرم عبد الكاظم هادي . د284

كليه العلوم /جامعه ذي قار استاذ مساعد االء ناصر حسين . د285

الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات االوسط التقنيةمدرسايناس عبدالستار عبدالجبار . د286



الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات االوسط التقنيةمدرس ايناس عبدالستار عبدالجبار . د287

الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات االوسط التقنيةمدرسايناس عبدالستار عبدالجبار . د288

المعهد التقني الحويجة /الجامعة التقنية الشمالية استاذ مساعد بصير خلف خزعل . د289

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم مدرسبيداء كريم سلمان . د290

المعهد التقني المسيباستاذ مساعدجواد كاظم عبود الرفاعي. د291

جامعة الموصل كلية العلوم قسم الكيمياء استاذذكرى علي علوش . د292

المعهد التقني المسيب مدرسرياض احمد سرحان . د293

كلية االعالم/ الجامعة العراقية مدرسزيد محمود سلمان. د294

الجامعة المستنصريةمدرس دكتورسيف الدين احمد حسن. د295

جامعة الفرات األوسط الكلية التقنية المسيب أستاذ مساعد عبدهللا فاضل سرهيد . د296

الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات األوسط أستاذ مساعد عبدهللا فاضل سرهيد . د297

جامعة النهرين/ كلية العلوممدرسعمار عبدالستار زغير الراوي. د298

الكليه التقنيه المسيباستاذ مساعد عهد عبد علي هادي مطلوب . د299

ة التقنية المسيب 4الكلي. جامعة الفرات االوسط التقنيةاستاذ مساعد عهد عبد علي هادي مطلوب . د300

الجامعة العراقية - كلية التربية بنات مدرس دكتور غادة فائق محمد. د301

الجامعة العراقية مدرس مساعد غادة فائق محمد . د302

كليه الهندسة/ جامعة النهرين  مدرسغانم شاكر صادق. د303

جامعة بابلمدرسفراس صباح صالح الطريحي. د304

جامعة واسطمدرسفراس عدنان حسين. د305

كلية اآلداب/ الجامعة العراقية استاذقيس عبد اللطيف احمد. د306

الجامعة العراقية - كلية التربية للبناتمدرس جامعيمازن محمد سفر عبد هللا . د307

كلية التقنيات الصحية والطبية الجامعة التقنية الوسطى مدرس دكتور محمد مزهر حسين الغانم . د308

كلية الزراعة والغابات/ جامعة الموصل مدرسهايس صايل جرجيس. د309

كلية اآلداب - الجامعة العراقية مدرس دكتور هشام نهاد شهاب . د310

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/جامعة بغداداستاذ مساعدهند شاكر أحمد. د311

كلية التربية/جامعة القادسيةاستاذ  ماعداحمد جاسم حسن.د312

قسم الكيمياء/كلية العلوم/جامعة بغداد استاذ مساعداسماء محمد نوري خليل.د313

الكلية التقنية المسيب مدرساكرم عبد الكاظم هادي .د314

كلية العلوم/جامعة الموصل مظرسايمان عبدالمنعم الجوادي.د315

كلية اآلداب/ الجامعة العراقيةأستاذ مساعدأحمد علي نعمة الزبيدي.د316

جامعة كربالء   كلية االدارة واالقتصاداستاذ مساعدجاسم ناصر حسين.د317

المعهد التقني المسيباستاذجواد كاظم علي.د318

المسيب/الكلية التقنية-جامعة الفرات األوسط التقنية المسيبمدرسحيدر طالب مهدي األحمر.د319

المعهد التقني المسيبمدرسخالد محمد بريسم.د320

جامعة الموصل كلية العلوم قسم الكيمياء أستاذ ذكرى علي علوش .د321

كلية التربيه للعلوم االنسانية/جامعة بابل مدرسرقيه هادي عبد الصاحب.د322

ابن الهيثم -كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة بغداد استاذ مساعد زينب عزيز احمد .د323

جامعة بغداظ/ابن الهيثم _كلية التربية العلوم الصرفة استاذ مساعدساهرة صادق عبد الرازق .د324

كلية التربية المختلطة /جامعة الكوفةمدرسشروق جمعة سريح الجنابي.د325

هندسة كيمياوية/جامعة التكنولوجية مدرسشروق طالب رمضان.د326

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءاستاذ مساعدشروق عبد الرضا سعيد السباح.د327

جامعة الكرخ للعلوماستاذ مساعدعدنان ابراهيم خميس.د328

كلية العلوم-جامعة الموصلاستاذ مساعدعمار عبد الستار ابراهيم.د329

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات األوسط التقنية أستاذ مساعد.فاضل عباس جمعة السامر.د330

جامعة الموصلاستاذ مساعدفراس محمد علي فتحي.د331

المعهد التقني المسيب/ جامعة الفرات األوسط التقنيةمدرسكامل جواد كاظم.د332

جامعة الفرات االوسط التقنية مدرس كرار عماد عبد الصاحب .د333

كلية االداب / الجامعة العراقيةمدرس محمد حسون نهاي .د334

الجامعة المستنصرية كلية العلوم قسم الرياضياتمدرسمحمد عيد الهادي سرحان.د335

جامعة الموصل مدرسمحمد ميسر .د336

جامعة الموصلمدرسمحمد ميسر فتحي .د337

كلية االدارة واالقتصاد. الجامعة المستنصرية استاذ مساعدمصطفى كامل رشيد.د338

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصلمدرسمها عبدالمنعم الجوادي.د339

جامعة الكرخ للعلوممدرسهبه شاكر أحمد.د340

كلية طب االسنان /جامعة بغدادمدرس هدى شاكر احمد .د341

الجامعة العراقيةمدرسهدى عدنان عبدهللا.د342

قسم اللغة العربية.كلية التربية.جامعة القادسيةأستاذوحيدة صاحب حسن.د343

المعهد التقني كوت-الجامعة التقنية الوسطى استاذ مساعددجله مهدي محمود344

كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة األنبار مدرس مساعد دريد محمد أحمد عواد 345



كلية التربية للعلوم الصرفه/ جامعة ذي قارمدرس مساعد ذكرى حسن داحس346

كلية اإلدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية استاذ مساعد دكتور راوية عبد الفتاح عطوف 347

كلية اآلداب / الجامعة العراقية مدرس مساعد رائد عبدالرضا علي 348

جامعة بغداد/ كلية الطب البيطري مدرس مساعدرائد عبدالمنعم عبدالحميد349

كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة بغداداستاذ مساعدرائد مصطفى شاكر350

معهد تقني نجف /جاكعة الفرات االوسط مدرس مساعد رباب عدنان فاضل 351

جامعة الفرات االوسطمدرس مساعدرباب عدنان فاضل 352

معهد تقني كوتمدرسرجاء صادق بيجان353

الجامعة التكنولوجية مدرس مساعدرجاء كامل مجيد354

كلية التربيه /جامعة القادسيه استاذ مساعدرجاء مردان فليح 355

الكلية التقنية المسيبمدرس مساعدرسل جابر غايب356

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة ذي قار مدرس مساعدرشا باسم يوسف الخفاجي357

فرع الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/الجامعة التكنولوجية قسم العلوم التطبيقيةمدرسرشا جالل متلف358

المسيب-الكليه التقنيه - جامعه الفرات االرسط التقنيهمدرسرشا عادل عبد النبي359

المسيب/الكليه التقنيه - جامعه الفرات االوسط التقنيه مدرسرشا عادل عبد النبي البكري360

جامعة بغداد كلية العلوم للبناتمدرسرشا عبد جاسم361

الكلية التقنية المسيبمدرس مساعدرشا علي جودي362

جامعة ذي قار كلية التربية العلوم الصرفة مدرس مساعدرشا غني هاشم363

جامعة ذي قار كلية التربية للعلوم الصرفةمدرس مساعدرشا غني هاشم364

جامعة ذي قار كلية التربية للعلوم الصرفة قسم الرياضياتمدرس مساعدرشا غني هاشم 365

الكلية التقنية المسيبمدرس مساعدعلية جودي. رشا366

قسم العلوم التطبيقية -الجامعة التكنولوجية مدرس رغد إبراهيم صبري 367

الكرخ الثانية / بغداد/ وزارة التربية مدرس مساعدرغد هاشم محمد368

كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل مدرس رغيد ابراهيم اسماعيل 369

جامعة بغداد/مركز التخطيط الحضري واالقليمي مدرس مساعدرفاه زهير داود370

المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيهمحاضر خارجي/ال يوجد لقب رفيفةجمعه سلمان371

الكلية التقنية المسيب جامعه الفرات األوسط التقنيةمدرس مساعدرنا ريس عراك372

وزارة التربيةمدرس مساعدرنا شهاب أحمد373

المعهد التقني المسيب/ جامعة الفرات األوسط التقنية مدرس مساعدرنا عادل عبدالنبي374

المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةمدرس مساعدرنا عادل عبدالنبي البكري375

المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية مدرس مساعدرنا عادل عبدالنبي البكري376

جامعة الموصل كلية التربية للبنات قسم الكيمياءمدرس مساعدرنا فاضل جاسم377

وزارة التربيةبكالوريوسرنا محمد حمود378

قسم الطاقات الجديده والمتجددة/كليه العلوم / جامعه الموصلمدرسرنا هشام محمود العباجي379

كلية العلوم/جامعة الموصلمدرسرنا هشام محمود خضر380

كلية العلوم/ جامعة الموصلمدرسرنا وليد نجم معروف381

قسم تقنيات هنددسة القدرة الكهربائية/الكلية للتقنية المسيبمدرس مساعدرواء عادل عبد النبي البكري382

الكليه التقنية المسيب/جامعك الفرات االوسط التقنيه مدرس مساعدرواء عادل عبد النبي عباس383

قسم تقنيات هندسة القدرة الكهربائية/الكلية التقنية المسيب /جانعة الفرات االوسط التقنية مدرس مساعدرواء عادل عبد النبي عباس384

جامعة اوروك مدرس مساعد رؤى فارس حسين 385

كلية االداب/ جامعة واسط مدرس مساعدرؤى محمد كاظم386

جامعة بغداد استاذ مساعد ٥رياض 387

جامعه القادسيهاستاذ مساعدرياض جمعه حسن388

قسم الكيمياء /ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة بغداد استاذ مساعد رياض محمود أحمد 389

جامعة بغداد استاذ مساعد رياض محمود أحمد 390

جامعة الفرات االوسطمدرس مساعدريام محمد عباس391

جامعة الموصلمدرس ريم محمد طيب الحفوظي392

جامعة الكوفةاستاذ مساعدرئد عبد االمير نجم393

المعهد التقني في الديوانية /جامعة الفرات األوسط التقنيه استاذ مساعد زكي محمد عباس 394

الجامعة التكنولوجيةمدرس مساعدزهراء سعيد سلطان395

قسم الحاسبات/ كلية العلوم / جامعة النهرين مدرس مساعدزهراء عبد الحسين جعاز396

قسم العلوم التطبيقيه/ الجامعه التكنولوجيهمدرسزهراء عبد المنعم عبد الهادي397

الكلية التقنية الزراعية / الجامعة التقنية الشماليةمدرس مساعد زهراء عبدالرحمن صبري 398

معهد التقني النجفاستاذة محاضرةزهراء محمد رضا عبود399

المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط مدرس مساعدزهراء موسى كاظم 400

جامعة الكرخ للعلوممدرس مساعدزهراء ياسر عباس401

جامعة تكريت/ كلية الزراعةمدرسزياد شهاب احمد 402

المكتبة المركزية /جامعة الموصل مدير . مزيد سالم محمد 403

جامعة الفرات االوسط التقنية/الكلية التقنية المسيبرئيس مهندسين زينا حسين علي404



الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط النقنية رئيس مهندسين زينا حسين علي405

رئيس مهندسينرئيس مهندسينزينا حسين علي406

كلية طب االسنان/جامعة العميد مدرس مساعد زينا علي ديلي407

كلية االمام الكاظممدرس دكتورزينب حسين 408

جامعة الفرات االوسط التقنية الكلية التقنية المسيبمدرس مساعدزينب طالب عبدالكاظم409

كلية دجلة الجامعة األهلية مدرس مساعدزينب طالب كريم410

جامعه القادسيهاستاذ مساعدزينب عادل هاشم411

كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة/جامعة بغداداستاذ مساعد زينب عباس حسن 412

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل مدرسزينب عبد المنعم عبد الهادي413

جامعة بغداد /ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفةمدرسزينب علي هادي 414

جامعة بغداد /ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفةمدرس زينب علي هادي 415

كلية التربية االساسية / الجامعة المستنصرية استاذ مساعد زينب علي هادي 416

جامعة واسطمدرس مساعد زينب فائق محمد الشيخ 417

كلية االسراء االهليةمدرس مساعدزينب محمد جودة418

كلية االسراء االهليةمدرس مساعدزينب محمد جودة419

كلية التربية للعلوم الصرفة بن الهيثماستاذزينب منيب مالك420

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم / جامعة بغداد مدرسزينب وجدي احمد 421

جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم مدرس زينب وجدي احمد 422

كلية االدارة واالقتصاد / جامعة المستنصرية أستاذ مساعدزينة خضر عباس423

المكتبة المركزية /جامعة الموصل مدرس مساعد زينة طارق دحام 424

دائرة الرعاية العلمية-وزارة الشباب والرياضةمهندسزينة محمد فارس425

جامعة بغداد كلية تربية ابن العبثممدرس مساعدزينه حمودي حسين426

الكلية التقنية المسيب مدرس مساعدسارة ستار خضير427

المسيب - الكلية التقنية مدرس مساعدسارة ستار خضير 428

ابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادمدرسسارة سلمان عبدالرحمن429

الجامعة المستنصريةمدرس مساعدسارة محمد مطر430

المسيب/ الكليه التقنيه مدرس مساعد ساره جاسم زامل 431

المسيب/ الكليه التقنيه مدرس مساعد ساره جاسم زامل 432

المسيب/الكلية التقنيه مدرس مساعد ساره جاسم زامل 433

جامعة الفرااألوسط التقنية المعهد التقني كربالء استاذ مساعدسالم حسين حسن 434

جامعة بغداد كلية العلوم االسالميه معاون مهندس سالي محمد عبد 435

جامعة الفرات االوسط التقنية مدرس ساهرة عايد عبد الصاحب 436

كلية العلوم/ جامعة واسط مدرس مساعدستار عبيد مايوس437

كلية النور الجامعةمدرسسجى إسماعيل خليل438

جامعة القادسية/ كلية الطب مدرس مساعدسحر داخل يونس439

المعهد التقني كربالء/ جامعة الفرات االوسط التقنيه استاذ مساعدسحر صفاء هادي440

كليه الصيدله جامعه الكوفهاستاذ مساعد سحر عقيل حسين 441

جامعة بغداد/كلية طب االسناناستاذ مساعدسحر هاشم عبد الكريم 442

قسم الترجمة/كلية االداب/الجامعة العراقيةمدرس مساعدسرمد443

جامعة القادسيةاستاذسرمد جاسب رسن444

جامعه القادسيه كليه الطباليوجدسرى حيدر علي445

كلية التمريض- جامعة تكريت مدرسسرى سعد عبدالعزيز446

جامعة بغدادمدرسسرى عبد المناف عبد الوهاب447

جامعة الموصلاليوجدسرى عناد سعدهللا448

الجامعة العراقية كلية اإلعالم قسم الصحافةاستاذسعد خضير عباس449

الجامعة العراقية كلية اإلعالم قسم الصحافةاستاذسعد خضير عباس 450

الكلية التقنية المسيباستاذ مساعد سعد ياسين المشهداني451

جامعة بابل أستاذ مساعد سالم محمد حمزة الكرعاوي452

الجامعة التقنية الوسطىمدرس مساعدسلمان خيون خضر453

المعهد التقني ديوانيه_جامعه الفرات األوسطمدرس مساعدسليمه نجم عبدهللا454

جامعة القادسية كلية التربية مدرس دكتور سماح عبد الكريم عباس 455

الجامعة التقنية الشماليةاليوجدسمارة سعد يونس456

جامعة الموصل مدرسسمير محمود احمد 457

الديوانية / المعهد التقني -جامعة الفرات االوسط مدرس مساعد سناء سعد كاظم 458

جامعه بغداد دكتور.استاذ مساعدسناء عبد الصاحب عبد الكريم 459

جامعه بغداداستاذ  مساعد دكتورسناء عبد الصاحب عبد الكريم 460

جامعة النهرين مركز بحوث النهرين للطاقة المتجددة النانويةمدرس مساعدسنان محمد حسن461

جامعة بابل كليه هندسة المواداستاذ مساعدسندس عباس جاسم462

رئاسة الجامعة المستنصريةمدرس جامعيسهد محمد كاظم علي463



جامعة الموصل مدرسسهى عبدهللا نجم464

الجامعة التكنولوجية قسم العلوم التطبيقية استاذ سهى نجيب شهاب 465

كلية الفارابي الجامعة . م. مسهير شاطي صالح 466

قسم الرياضيات/ كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم  / جامعة بغداد مدرسسوسن جواد كاظم467

دائره االعمار الهندسي- وزاره االعمار واالسكان والبلديات العامه مهندسسيف جواد كاظم468

كلية التراث الجامعةمدرس دكتورسيف سعد احمد469

جامعة الموصل كلية طب االسنانمدرس مساعدسيف سفيان احمد470

جامعة القادسية/ كلية الطباستاذسيناء عبد االمير كاظم471

جامعة االنبار مدرس مساعدشاكر اسماعيل عيد472

كلية االدأب _ الجامعة العراقيةاستاذشاكر محمود عبد السعدي 473

معهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةاستاذ مساعدشاكر محمود موسى474

قسم الكيمياء -ابن الهيثم -كلية التربية للعلوم الصرفة -جامعة بغداداستاذ مساعدشذى محمد حسن عبيد 475

جامعة القادسيه كلية الطباستاذ دكتورشروق محمد عباس476

الجامعة التقنية الوسطىمدرسشعالن غنام عفلوك477

التربيةمدرسشميم راضي478

الجامعة التقنية الوسطى مدرس مساعد شميم مزهر راضي 479

المعهد التقني بعقوبة مدرس مساعدشهد شاكر محمود 480

كلية علوم الحاسوب والرياضيات / جامعة ذي قار أستاذ مساعد شهيد ناصر حسين 481

جامعة الكتاب االهلية مدرس مساعدشيماء جابر حميد 482

جامعة القادسية  كلية الطب مدرسشيماء عبد االمير كاظم 483

الكلية التقنية المسيب مدرس مساعد شيماء عبد الخضر حمزة 484

قسم الكيمياء/كلية التربيةللعلوم الصرفه ابن الهيثم/جامعة بغدادمدرسشيماء عبد سعود485

الكلية التقنية الهندسية الموصل /الجامعة التقنية الشمالية مدرس مساعدشيماء مقداد محمد نجيب486

كلية التربية للبنات /جامعة القادسية مدرس مساعد شيماء ياس خضير 487

جامعة الموصل مدرس مساعد صالح صبرى علي 488

جامعة الموصل كلية العلوم قسم الكيمياء مدرس مساعد صبا حازم صديق حسن 489

الجامعة العراقية كلية اإلعالم قسم العالقات العامة استاذ مساعد صباح أنور محمد 490

المعهد التقني المسيبمدرسصباح حاتم عبيد جاسم491

المعهد التقني المسيبمدرسصباح حاتم عبيد جاسم492

قسم علوم القرآن..كلية اآلداب..الجامعة العراقيةمدرسصباح نوري حمض العيساوي493

قسم الفيزياء.كلية التربية للعلوم الصرفه .جامعة بابل مدرس مساعدصفا احمد جبار494

الجامعه المستنصريهمدرس مساعدصفا خضير كريم 495

الجامعة العراقية كلية اآلداب استاذ دكتور صالح أحمد شالل 496

جامعه بغداد/كليه التربيه للعلوم الصرفه اب الهيثم استاذ مساعدضحى فاروق حسين497

ابن الهيثم/كلية التربيه للعلوم الصرفه /جامعة بغداداستاذ مساعدضفاف فالح حسن498

ابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة بغداد مدرسضفاف هاشم بدري499

مديرية تربية بابل مدرسطارق نجم عبدالواحد كاظم500

الديوانية / المعهد التقني مدرس طاهر حميد عباس 501

جامعة الموصل كلية الزراعة والغابات مدرس طالل سعيد حميد 502

جامعة الموصل مدرس طالل سعيد حميد 503

مركز الحاسبه/ المعهد التقني المسيبمدرس مساعدُعال نجاح كاظم504

المعهد التقني المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنيةمدرس مساعدُعال نجاح كاظم كريم505

قسم الفيزياء/ كلية العلوم / جامعة الموصل مدرس مساعدعابدة تحسين توفيق حمودات506

كلية التربية / جامعة القادسيةمدرسعادل عيدان عبد 507

كلية الطب جامعة القادسيةاستاذعادل موسى احمد508

جامعة القادسية كلية التربية مدرس دكتور عباس عبد سويف 509

جامعة الموصل كلية الزراعة والغابات مدرس عبد العزيز حميد مدهاس 510

جامعة تكريت كلية الطب استاذ مساعد عبد أحمد سلمان المحمود 511

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسيةجاري الحصول عليهعبدهللا جبارحميدي الربيعي512

النجف / المعهد التقني أستاذ مساعدعبدالوهاب عبدالرزاق513

المعهد التقني المسيبمدرس مساعدعبير كاظم عليوي514

ابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة -جامعة بغداد مدرس مساعدعثمان مهدي صالح515

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات األوسط التقنية استاذ مساعدعدي حسين كاظم العباس516

العلوم/ جامعة ذي قارمدرسعذراء عودة حسين517

جامعة ذي قار-كلية العلوم مدرسعذراء عودة حسين الجبوري518

الجامعة العراقية كلية اآلداب أستاذ مساعد دكتور عصام محمود محمد 519

اآلداب / العراقية مدرس دكتورعقيل رحيم كريم520

العراقية االدابمدرس دكتورعقيل رحيم كريم 521

قسم هندسة تقنيات المضخات/ الكلية التقنية المسيب مدرس دكتورعقيل عباس محمد 522



الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات األوسط التقنيةمدرس دكتور عقيل عباس محمد 523

كلية االمام الكاظم بابلمدرس مساعدعقيل علوان محسن524

جامعة البصرةاستاذعالء جبار عبد المنهل525

قسم اللغة الغربية/ كليةةاآلداب / الجامعة العراقية أستاذ مساعد دكتورعالء طالب عبدهللا526

الكليه التقنيه المسيب/ جامعه الفرات االوسط التقنيهاستلذ مساعدعالء عباس فاضل527

العلوم السياسية/جامعة بعدادمساعد مدرسعالء عبيس راضي528

معهد تقني المسيبمدرس مساعدعالء علي سلمان الطائي529

كلية االعالم.. الجامعة العراقيةمدرس دكتور عالء نجاح نوري530

جامعة الفرات األوسط التقنية المعهد التقني المسيب قسم التقنيات المالية والصرفية مدرس مساعدعلبة جسام محمد531

جامعة واسطمدرس مساعدعلي532

كلية التربية- جامعة القادسية استاذ مساعدعلي أحمد نجيب533

كلية الطب جامعة القادسيةمدرسعلي جواد حمزة الشمري534

جامعة الفرات االوسط- الكلية التقنية المسيبمدرس مساعدعلي حسين فاهم535

الكلية التقنية المسيب- جامعة الفرات االوسط مدرس مساعدعلي حسين فاهم536

الجامعة التقنية الوسطى المعهد التقني كوت لشهر مدرس مساعد علي حسين مهاوش 537

جامعة القادسية كلية الطبمدرس دكتورعلي صالح مهدي538

كلية التقنية المسيب/جامعه الفرات االوسط مدرس مساعدعلي طالب شمران 539

جامعة القادسيةمدرس مساعدعلي عباس عبد الحسين540

المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةمدرسعلي عبد الرزاق جاسم541

هندسة كهروميكانيك_الجامعة التكنلوجية مدرسعلي عبد الوهاب اسماعيل542

قسم الهندسة الكهروميكانيكية . الجامعة التكنلوجيةمدرسعلي عبد الوهاب اسماعيل 543

كلية الطب جامعة القادسيةاستاذ مساعدعلي عبداالمير جواد544

 طالب دراسات عليا في جامعة الكوفه طبيب بيطريعلي كريم حسون545

الكلية التقنية المسيبمدرس مساعدعلي كريم حسين546

الكلية التقنية المسيبمدرس مساعدعلي كريم حسين 547

الكلية التقنية المسيبمدرس مساعد علي كريم حسين 548

كلية الفارابي الجامعةمدرسعلي محمود ابراهيم549

المعهد التقني المسيب/جامعه الفرات االوسط التقنيهاليوجدعلي محمود عبدهللا550

كلية التقنيات الطبية والصحية /جامعة الكفيل مدرس مساعدعلياء حسين جميل الموسوي 551

قسم الكيمياء كلية العلوم جامعة بغداد استاذ مساعد علياء خضر عباس 552

المعهد التقني المسيب مدرس مساعد علياء كاظم عيال 553

المعهد التقني المسيبمدرس مساعد علياء كاظم عيال 554

المعهد التقني المسيب/جامعةالفرات االوسط التقنيةمدربين فنيين.رعلياء محمود عباس555

جامعة الفرات االوسط التقنية المعهد التقني المسيب مدرس مساعدعلية جسام محمد 556

كلية التربية للبنات/ جامعة االنبار مدرسعماد حسن صالح القيسي557

جامعة ذي قاراستاذ مساعدعماد عبد الرزاق سلمان558

مركز التخطيط الحضري واالقليمي/ جامعة بغداد مدرسعمار خليل ابراهيم559

مركز التخطيط الحضري واإلقليمي للدراسات العليا- جامعة بغداد مدرسعمار خليل ابراهيم الزبيدي560

جامعة البصرة استاذ مساعد عمار سلمان داود 561

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنية مدرس مساعدعمار عادل عبدالنبي البكري562

كلية اآلداب / الجامعة العراقيةأستاذ مساعد عمار عبد الكريم عبد المجيد محمود 563

الجامعة التقنية الوسطى مدرس دكتور عمار وليد سعيد564

جامعة الموصل كليه التربية البدنية وعلوم الرياضةمدرسعمارشهاب احمد 565

كلية اآلداب الجامعة العراقيةمدرسعمر فالح عبد الجبار566

الكلية التقنية المسيبمساعد مدرسعمر محسن رشيد567

المعهد التقني كوت/ الجامعة التقنية الوسطى أستاذ مساعدعواد علي سهر568

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/ جامعة بغداد مدرسغادة حسن ابراهيم569

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصلمدرس مساعدغزوان احمد دحام 570

روسيا االتحادية /طالب ماجستير جامعة ساراتوف الحكومية طالب ماجستير غسان بكر حمود 571

الكلية التقنية المسيبمهندس.مغفران محمد عبيد572

الكلية التقنية المسيب مدرس مساعدفاتن 573

المكتبة المركزية/جامعة الموصل معاون مترجمفاتن فاضل  قاسم574

المكتبة المركزيةمعاون مترجمفاتن فاضل قاسم575

الكلية التقنية المسيبمدرس مساعدفاتن مزهر راضي576

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات األوسط التقنيةأستاذ مساعدفاضل عباس جمعة السامر577

المعهد التقني في الديوانية أستاذ مساعد فاطمة عبود جلوب 578

الكلية التقنية المسيبمدرسفاطمة هادي كريم579

وزارة الشباب والرياضة مدرس مساعد فخرالدين نورالدين رشيد 580

جامعة الموصلاستاذفدوى خالد توفيق581



كلية القانون والعلوم السياسية /الجامعة العراقية مدرس فرح جهاد عبد السالم 582

جامعة القاسم الخضراء كلية التقانات االحيائية مدرسفرح سالم دعبول 583

الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة الكيمياوية استاذ مساعدفرح طالب جاسم محمد السوداني 584

جامعة بغداد/كلية العلوم استاذ مساعدفضاء عثمان سمير585

كلية العلوم /جامعة الكوفة استاذ مساعدفوزي يحيى وداي586

جامعة االنبار رئاسة الجامعة قسم البعثات والعالقات الثقافية مدرس مساعد فيصل غازي حمود عفتان587

معهد افنون التطبيقيه-الجامعه التقنيه الوسطی رئيس مدربين اقدمفيان حمه علی588

المعهد التقني المييبمدرسقاسم علي عمران589

المعهد التقني المسيبمدرسقاسم علي عمران590

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطىمدرسقاسم مهلهل ازبين591

الكلية التقنية المسيبمدرسقصي أحمد صبحي592

بغداد/المعهد الطبي التقني/الجامعه التقنيه الوسطى مدرس مساعدقصي عبد اللطيف حسن593

الجامعة العراقيةمدرس دكتورقصي فاضل محمد594

قسم الفيزياء /كلية التربية /جامعة القادسية مدرسكوثر حسن عبيس 595

الكليه التقنيه المسيب مدرسكوثر هادي عبود596

المسيب/الكليه التقنيه مدرسكوثر هادي عبود597

جامعة القادسيةمدرسكوركيس شهيد محمد598

كلية التربية/ جامعة القادسيةمدرس دكتوركوركيس شهيد محمد599

الجامعة المستنصرية كلية الهندسةمدرس مساعدلبنى محمد عبد600

الجامعة المستنصرية كلية الهندسةمدرسلبنى محمد عبد601

كلية التربية للبنات /جامعة الكوفةاستلذ مساعدلقاء حسين كاظم602

كلية طب االسنان/ الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيااستاذ مساعدلمياء عبد الخالق محمد603

كلية طب األسنان /  الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجياأستاذ مساعد لمياء عبد الخالق محمد 604

الجامعه الوطنيه للعلوم والتكنلوجيااستاذ مساعدلمياء عبد الخالق محمد سعيد605

المسيب/الكليةالتقنية رئيس مدربين فنيينلمياء غانم سالم606

جامعة القادسية كلية الصيدلة أستاذ مساعدليث محمد عباس 607

كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصلمدرس مساعد ليث محمود يحيى خليل608

الجامعة التقنية الوسطى المعهد التقني كوتمدرس مساعدليلى جميل عباس609

جامعة اوروك االهلية / كلية التقنيات الطبية والصحيةمدرس مساعد لينه اياد اسعد 610

كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة الموصل مدرس مساعدم سنان عادل مولود ال حسن.م 611

جامعة بابل كلية التربيه البدنية وعلوم الرياضة مدرسد سعاد خيري كاظم . م612

جامعة بابل كلية التربيه البدنية وعلوم الرياضة مدرس د سعاد خيري كاظم . م613

كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية مدرسنوره كطاف هيدان . د. م614

وزارة التربية والتعليم مدرس مساعد م بثينة محمد حمود . م615

قسم اللغة االنكليزية /كليه التربيه للبنات !/جامعه بغدادمدرس مساعد رغد فهمي اعجمي . م. م616

الديوانية / المعهد التقني / جامعة الفرات االوسط التقنية مدرس مساعد شيماء نهرو جبل . م. م617

جامعة الكفيل مدرس مساعدعلياء حسين جميل الموسوي . م. م618

كلية الزراعة / جامعة القادسية مدرس مهند عباس متعب شعالن الجبوري . م619

المعهد التقني ديوانية / جامعة الفرات االوسط التقنية مدرسمؤمل حسين جويسم . م620

ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة مدرسايمان مطر عطيه.م621

المعهد التقني ديوانيه/جامعه الفرات االوسط التقنيه مدرسخيريه عبد فضل عباس.م622

قسم علوم الحاسبات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية مدرسجواد كاظم طاهر . د.م623

رئاسة الجامعة المستنصرية / الجامعة المستنصرية مدرسدعاء طالب هاشم. د.م624

الجامعة المستنصرية/كلية العلوممدرس دكتورزينب عيسى عبد النبي. د.م625

الجامعة المستنصرية/ كلية العلوممدرس دكتورقاسم عباس حسين. د.م626

معهد التكنولوجيا / الجامعة التقنية الوسطى مدرسمصطفى رضا مزعل. د.م627

كليه التربيه ابن الهيثم للعلوم الصرفة جامعة بغدادمدرسانتصار فيصل عبد محمد.د.م628

قسم االحصاء/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء مدرس دكتورايناس عبد الحافظ محمد.د.م629

قسم االحصاء/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء مدرس دكتورايناس عبد الحافظ محمد.د.م630

كلية التربية للبنات-جامعة الكوفة مدرسمحمد حسين دوش.د.م631

جامعة ذي قارمدرس مساعدم احمد حميد كامل.م632

كلية العلوم السياحية مدرس مساعدم احمد طالب مهدي.م633

كلية الهندسة-جامعة النهرين مدرس مساعدم ايناس عبد االمير عبود.م634

قسم شؤون الديوان / رئاسة الجامعه المستنصريهمدرس مساعد م جنان محمد حمود .م635

كلية القانون جامعة اوروك االهلية مدرس مساعدم ناصر فاضل حسين.م636

وزارة الشباب والرياضةمدرس مساعدجاسم محمد حمود. م.م637

جامعة القادسيةمدرس مساعدجمانة محمد خليل. م.م638

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدرس مساعد علي طالب مهدي .م.م639

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدرس مساعد علي طالب مهدي .م.م640



كلية العلوم/ جامعة الموصل استاذ مساعدمازن احمد عبد غزال641

وزارة الماليةمدرس مساعدمامون ادم معروف642

الكلية التقنية المسيب مدرسماهر عبد األمير كاظم 643

المعهد التقني المسيب مدرسماهر علي حسين 644

جامعة القادسية - كلية الطب مدرسمآثر باقر حسين 645

كلية االعالم الجامعة العراقيةاستاذ مساعدمحسن عبود كشكول646

كلية الزراعة/ جامعة تكريت استاذ مساعد محمد احمد جاسم647

جامعة القادسيةاستاذ مساعدمحمد احمد محمد648

المعهد التقني الموصل / الجامعة التقنية الشماليةمدرب فني محمد اسماعيل عابد غفار الهورامي 649

كلية الزراعة والغابات /جامعة الموصل مدرس مساعدمحمد اياد حرباوي 650

كلية اآلداب- الجامعة العراقيةمدرسمحمد حمدي عبيد651

المعهد التقني المسيب/ جامعة الفرات األوسط لتقنية مدرس مساعدمحمد صاحب عبد652

المعهد التقني المسيب /جامعة الفرات االوسط التقنية مدرس مساعد محمد صاحب عبد 653

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنيةاستاذ مساعدمحمد طرخان ابو الميخ654

الكلية التقنية المسيباستاذ مساعدمحمد طرخان ابو الميخ655

الجامعة العراقيةاستاذ مساعد دكتورمحمد عباس جاسم656

كلية دجلة الجامعةمدرس محمد عبد الجبار احمد عداي657

الجامعة العراقيةمدرس مساعدمحمد عبد الجبار عمران658

جامعة بغداد مدرسمحمد عبد الواحد 659

كلية الزهراوي الجامعة مدرسمحمد عالء عبد الزهره 660

كلية علوم الهندسة الزراعية /جامعة بغدادمدرس مساعدمحمد علي حسين661

قسم علوم الحاسبات/جامعه التكنلوجيةمدرسمحمد ناطق فاضل662

شركة نفط الشماللم احصل بعد محمد نجيب عبد المجيد 663

كلية الزراعة والغاباتمدرس مساعدمحمود حسن رفيق664

جامعة الموصل- كلية الزراعة والغاباتمدرس مساعدمحمود حسن رفيق665

جامعة األنبار كلية اآلداب قسم اللغة العربية أستاذ مساعد محمود خلف حمد عبيد السبهاني 666

الموصل/ الكلية التقنية الزراعية مدرس مساعدمحمود شاكر محمود التوتونجي667

الجامعة التقنية الشماليةمدرس مساعدمحمود شاكر محمود التوتونجي668

كلية اآلداب _الجامعة العراقية أستاذ مساعدمحمود شالل حسين 669

الجامعة العراقية/ كلية اآلداب أستاذ مساعد محمود فوزي عبد هللا670

جامعه الفرات االوسط. معهد تفنى مسيباستاذ مساعدمروان زهير رجب 671

جامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم الصرفة  / قسم علوم الحاسوب مدرسمروان سالم محمود672

جامعة الموصلمدرسمروة ثامر محمود673

مديرية تربية ذي قارمدرس مساعدمروة جبير مجير674

المعهد التقني ديوانية/جامعة الفرات االوسط التقنيةمدرس مساعدمروة علي عودة675

جامعة بغداد.د.ممروة محمد علي جاسم676

الجامعة العراقيةمدرسمصطفى فالح صالح677

وزارة التربية مدرس مساعدمصطفى وليد عواد الفهداوي 678

جامعة تكريت كلية الطباستاذ مساعدمعتز صباح احميد679

الجامعة العراقية أستاذ مساعد معمر منير مسيهر علي العاني 680

المعهد التقني بابل/ جامعة الفرات االوسط التقنية مدرس مساعدمنار حيدر علي681

جامعة تكريت كلية الزراعة مدرسمنال صالح مهدي682

جامعة كربالء كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة مدرس منتظر صاحب مهدي 683

جامعة الفرات االوسط التقنية الكليه التقنيه الهندسيه نجف مدرس مساعد منتظر محمدعلي سعيد 684

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة بغدادمدرسمنى داود سلمان685

المستنصريه م م منى سعد ابراهيم 686

كلية الهندسة/ جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمدرس مساعدمنير سمير غني منصور687

مركز دراسات الموصل/ جامعة الموصلاستاذ مساعدمها سعيد حميد688

جامعة الموصلاستاذ مساعدمها سعيد حميد689

جامعة الموصل كلية اآلداب مدرسمها سعيد حميد 690

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم-جامعة بغداداستاذ مساعدمها عبدالوهاب الدباغ691

جامعة كربالءاستاذ مساعدمهدي وهاب نعمه692

كلية الزراعة / جامعة القادسية مدرس مهند عباس متعب شعالن الجبوري 693

الديوانية- المعهد التقني مدرس مساعدمهند عزيز كاظم694

المسيب/الكلية التقنية /جامعة الفرات االوسط التقنيةمدرس مساعدمهند كاظم عبد الحسين695

شركة الوراثيون العراقيونمدرسمهند كريم عنيد الساعدي696

الكلية التقنية الهندسية الموصل / الجامعة التقنية الشماليةمدرسمهند لقمان احمد مصطفى 697

قسم الفيزياء/كلية العلوم /جامعة الموصلمدرس مساعدمهند مؤيد الياس698

قسم الفيزياء/كلية العلوم/جامعة الموصلمدرس مساعدمهند مؤيد الياس699



جامعة الكرخمدرس مساعدموج رياض اسماعيل700

فرع الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم التطبيقية-الجامعة التكنولوجيةمدرسميادة نزار محمدعلي701

الجامعة التكنولوجية مدرسميساء 702

المعهد التقني المسيبمدرسميساء سالم فليح703

الجامعة التكنولوجية مدرس ميساء عادل علي 704

قسم ألفيزياء / كليه العلوم/جامعة الموصل مدرس مساعد ميسم شهاب أحمد 705

قسم ألفيزياء / كليه العلوم/جامعة الموصل مدرس مساعد ميسم شهاب أحمد 706

قسم ألفيزياء /كليه العلوم /جامعه الموصل مدرس مساعد ميسم شهاب أحمد 707

نجف/ المعهد التقني _ جامعة الفرات االوسط التقنية مدرس مساعدميمونه مهدي محمد708

الكلية التقنية المسيباستاذ مساعدناصر معروف ناصر حسين العامري709

المكتبة المركزية /جامعة الموصل رئيس مترجمين ناظم عبد الهادي مصطفى 710

جامعة بغداد/ كلية التربية للبناتاستاذ مساعدنبراس جواد كاظم711

بغداد/معهد التكنولوجيا /الجامعة الفنية الوسطى استاذ مساعدنبراس عبد األمير عبود712

كلية الطب جامعة القادسية أستاذ مساعد نجاة عادل هاشم 713

المكتبة المركزية /جامعة الموصل رئيس مترجمين نجم الدين عبدهللا خلف 714

ابن الهيثم-كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادمدرس مساعدنجوى عبد المنعم جاسم النوري715

الجامعة العراقيةمدرس مساعدندى صائل حسين716

الجامعة العراقيةمدرس مساعدندى صائل حسين717

كلية علوم الحاسوب والرياضيات / جامعة ذي قار مدرس ندى عبد الحسين لعيبي 718

كلية التربية/جامعة القادسية مدرسندى هاشم عبدهللا719

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم جامعة بغداداستاذنسرين حسين كرم720

جامعة الفرات االوسط التقنية المعهد التقني المسيبمدرسنصير علي حسون721

شعبة العقود الحكومية /رئاسة جامعة الموصلمدرس مساعدنضال محمد رشيد صالح 722

_مدرس دكتور نعمان نافع عبيد 723 كلية اآلداب_الجامعة العراقية   

كليه طب االسنان/جامعه ابن سينا للعلوم الطبيه والصيدالنيه مدرس مساعد نغم حسين علي 724

جامعة الموصلمدرس مساعدنغم سالم محمد725

كلية العلوم/جامعة الموصلمدرس مساعدنغم سالم محمد726

كلية العلوم/جامعة الموصلمدرس مساعدنغم سالم محمد الليلة727

كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد مدرسنهلة عبدالرحمن العساف728

ابن الهيثم-كلية التربيه للعلوم الصرفه /جامعة بغدادمدرسنوار جمال عبد الرضا729

ابن الهيثم-كلية التربيه للعلوم الصرفه /جامعة بغدادمدرسنوار جمال عبدالرضا730

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم قسم الكيمياء جامعة بغداداستاذ مساعدنوال محمد جواد الشماع731

قسم الكيمياء-كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم /جامعة بغداد استاذ مساعدنوال محمد جواد الشماع732

جامعة بغداد/قسم الكيمياء -ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة استاذ مساعدنوال محمد جواد الشماع 733

المعهد التقني المسيب ال يوجدنور الهدى صباح جاسم734

الكليه التقنيه الزراعيه /الجامعه التقنيه الشماليه مدرس مساعد نور عبد المنعم قاسم النعيمي 735

مركز البحوث والدراسات البيئية /جامعة بابلمدرسنور عالء عبد الحسين 736

جامعة القادسيةمدرس مساعدنورا نضال صالح737

جامعة بغداداستاذ مساعدنورهان خالد شفيق738

قسم الرياضيات/كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/حامعة بغداداستاذ مساعدنيران صباح جاسم739

جامعة الفرات االوسط التقنيةاستاذ مساعدهاشم جبار مجيد الدده740

معهد بابل.. جامعة الفرات االوسط التقنيةاستاذ مساعدهاشم جبار مجيد الدده741

قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي/رئاسة جامعة الفرات االوسط التقنيةمدرس مساعدهاشم حميد عباده الشمري742

الكلية التقنية مسيبمدرسهاني مزهر ماجد743

الكلية التقنية مسيبمدرسهاني مزهر ماجد744

كلية النور الجامعةمدرس مساعدهبة رافد كمال جميل االعظمي745

جامعة القادسية/كلية الطب /مختبر االمراض والطب العدلي بالهبة عدنان عزيز 746

المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات األوسطال يوجدهبة علي كريدي747

المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات األوسطال يوجدهبة علي كريدي748

جامعة الموصل كلية العلوممدرسهبة محمد طاهر خليل الحبيطي749

كلية الزراعة/ جامعة القادسية مدرس مساعدهبة مخلف حردان750

قسم العلوم التطبيقيه/ الجامعه التكنولوجيهاستاذ مساعدهبه منير عبد الحسن751

الجامعه التكنلوجيهاستاذ مساعدهبه منير عبد الحسن الخفاجي752

كليه طب االسنان جامعه بغداد مدرسهبه نافع ياسين 753

كليه التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثم مدرسهدى حمودي عمران754

جامعه الفرات األوسط التقنية الكليه التقنيه المسيب مهندسه هدى صالح مخيلف 755

كلية العلوم _جامعة ذي قار مدرس مساعدهدى صالح مهدي 756

جامعة القادسيةمدرسهدى عباس فيصل 757

قسم تقنيات المقاومة االحيائية / الكلية التقنيه المسيب / جامعة الفرات االوسط التقنية بايلوجي هديل عباس حسن 758



قسم تقنيات المقاومه االحيائية / الكلية التقنيه المسيب بايلوجيهديل عباس حسن فاضل 759

المعهد التقني المسيب _جامعة الفرات األوسط التقنية أستاذ مساعد هشام عطوان سوادي 760

جامعة بابل أستاذ مساعد هضاب خالد عبيس الجبوري 761

الجامعة التكنولوجية عبدالواحد همسة 762

جامعة واسطمدرس مساعد هناء قاسم مذبوب763

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةأستاذ مساعد دكتورهناء محمود اسماعيل764

الكلية التقنية المسيب//جامعة الفرات االوسط مدرس مساعدهيام عادل حبيب765

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية مدرس مساعد Hiyam Adil Habeeb/هيام عادل حبيب766

جامعة كرباالء كلية الزراعةاستاذ مساعدهيفاء علي عواد767

جامعة القادسية استاذ مساعدواثق محمد عبدهللا768

جامعة بغداد كلية التربية ابن الهيثم استاذ مساعد واثق نجاح عبدهللا 769

المعهد التقني الديوانيه/ جامعه الفرات االوسط التقنيه رئيس مدربيين اقدموجود صالل جوده770

جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم مدرس مساعد وداد جاسم فندي 771

كلية العلوم / جامعة بغداد مدرس وديان غسان علي 772

المعهد التقني ديوانية/ جامعة الفرات األوسط مدرس مساعدوسن عباس بطي773

المعهد التقني ديوانية/ جامعة الفرات االوسط مدرس مساعد وسن عباس بطي 774

جامعة بغداد كلية التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثم مدرس مساعد وسن عبدالواحد جاسم775

ابن الهيثم _كلية التربية للعوم الصرفهمدرس مساعدوسن قاسم نعمه776

التقنيات االحيائية/العلوم التطبيقيه/الجامعة التكنولوجيةاستاذ مساعدوسناء هاتف محمد777

جامعه القادسيةمدرس مساعدوفاء هادي عبد الصاحب778

كليه التربيه - جامعه سامراء - وزارة التعليم العالي مساعد مدرس وقاس شهاب احمد السامرائي 779

وزارة التربية والتعليماستاذوليد 780

كلية الطب/ جامعة الموصل مدرس مساعدوليد خالد سعدون781

كلية الزراعة / جامعة القادسية مدرس مساعدوليد سامي جواد البكري782

المعهد التقني الديوانيه/ جامعه الفرات االوسط التقنيهمدرس مساعدياس خضير عباس783

مكتب المساعد االداري/جامعة كربالءمدرسياسمين حاتم بديد784

جامعة الموصل كلية العلوم قسم الفيزياءمدرسيسرى مال هللا عبدهللا785
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