


اللقب العلمي (اخرى-المعهد-الجامعه)جهه االنتساب بدون لقب علمي -االسم الثالثي بالغه العربيه ت

استاذ مساعدالمسيب/الكلية التقنيةابراهيم مرضي راضي1

استاذ مساعدقسم الجغرافية/كلية التربية/الجامعة المستنصريةاحالم احمد عيسى العامري2

مدرس مساعدجامعة تكريت ــ كلية الحقوق احمد برهان الدين عبد الرحمن 3

اخرىالكليه التقنيه المسيب/جامعه الفرات االوسط احمد زهير خضر 4

مدرس مساعدالمديرية العامة لتربية صالح الدين احمد علي كردي 5

استاذجامعة بابل العلومازهار عمران لطيف الذهب6

مدرس مساعدالمسيب/الكلية التقنيةاالء عقيل جاسم7

مدرس مساعدكلية الفارابي الجامعةانس عدنان ياسين8

اخرىجامعة بابل كلية العلوماوس مصطفى عدنان9

الكلية التقنية المسيباياد علي محمد10

اخرىاخرىايمان عباس محسن11

اخرىالجامعه بابل كليه العلوم ايمان مسلم غانم12

مدرسالكلية التقنية المسيب- جامعة الفرات االوسط التقنية ايناس عبدالستار عبدالجبار13

اخرىالمعهد الطبي التقني باب المعظم إسراء محمد علي األمين 14

جامعة الفرات األوسطحسام علي محمد.د.أ15

مدرسجامعة الفرات األوسطد كاظم فاضل ناصر .م.أ16

مدرسجامعه كركوك أسيل شرف عبدهللا الهندي 17

مدرس مساعدكلية االداب _  الجامعة العراقيةآالء عبد شنان 18

مدرس مساعدجامعة تكريت كلية الطب بلقيس رمضان عباس 19

اخرىوزارة الثقافة جنان علي حسين 20

مدرسمديرية تربية ذي قار حازم حسن ناصر 21

مدرسكلية التربية للبنات/ جامعة تكريت حميد فارس حسن22

مدرس مساعدكلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة تكريت حنان عبدالجبار اسعد 23

جامعة الفرات األوسطحيدر رحمن داود الحمداني24

استاذ مساعدجامعه الفرات االوسط التقنيهاحمد كريم عبدهللا البكري. د25

مدرسالكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات األوسط التقنية  عمار عادل عبدالنبي البكري. د26

مدرسقسم العلوم التربوية والنفسية /كلية التربية للعلوم اإلنسانية /البصرةمدين عباس غانم الساعدي . د27

استاذ مساعدكليه الطب البيطري- بغداد مهند عبد اللطيف محمود. د28

جامعة الفرات األوسطحيدر فوزي محمود.د29

استاذ مساعدجامعة بابلزيتون عبدالرضا أكحيوش الخفاجي .د30

اخرىمركز صحي الدوره لصحه االسره طبيبه اسنان ممارسه/دائره صحه الكرخ داسراء قيس احمد31

اخرىديوان الرقابة المالية االتحادي راسم حسين كاظم الشمري 32

مدرس مساعدمديرية تربية بابل رافد ريس عراك المعموري 33

استاذ مساعدجامعة بغدادرجاء سعدي لفتة34

المسيب/ الكليه النقنيه - جامعه الفرات االوسط التقنيه رشا عادل عبد النبي البكري35 مدرس

مدرسجامعة تكريت رعد محمد ندا 36

مدرس مساعدالكلية التقنية المسيب /جامعة الفرات األوسط التقنيةرغد كطران حسن37

الكرخ الثاتية / وزارة التربية رغد هاشم محمد38

مدرس مساعدجامعة الفرات األوسط التقنيه الكلية التقنية المسيب رنا ريس عراك 39

مدرس مساعدالمعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةرنا عادل عبدالنبي البكري40

اخرىكليه الهادي الجامعةرند تحرير فهد41

مدرسجامعة بابل، كلية التربية االساسيةرؤى احمد لطيف42

مدرسقسم تربية الدور _ المديرية العامة لتربية صالح الدين رياض سعيد طه 43

اخرىالكلية التقنية المسيب /جامعة الفرات األوسط التقنية ريهام كريم علوان 44

اخرىكلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة ديالىزهراء يونس جياد 45

اخرىكلية الهادي الجامعةزيد عادل عبيد46

مدرسوزارة التربية العراقية زيد لؤي هادي47

اخرىجامعة بابلزينب عباس غانم48

مدرس مساعدالجامعة التقنية الشماليةسارة طيفور عزيز49

مدرسكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىساهرة عواد عبد علي50



مدرساخرىسجاد منعم علوان51

مدرسكلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة االنبار سجى سعدون فارس52

مدرس مساعدجامعة سامراء سراب خليل حسين 53

اخرىوزارة الصحة والبيئةسعد كاظم طاهر54

قسم الكيمياء/ كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة تكريت سوزان جميل علي 55 استاذ

مدرس مساعدالمديرية العامة لتربية االنبارسيف الدين جاسم محمد56

مدرسجامعة القادسية شيماء كاظم نور الزاملي 57

اخرىالمسيب/الكلية التقنية الهندسية صادق علي محمد 58

مدرسكلية التربية االساسية/ الجامعة المستنصريةضياء عبد الخالق حسين 59

استاذ مساعدكلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة كركوك طاووس محمد كامل احمد الشواني 60

مدرس مساعدالمعهد التقني المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنيةُعال نجاح كاظم61

مدرس مساعدجامعة تكريت كلية التربية طوزخورماتوعامر شريف سعيد62

مدرسجامعة القادسية عباس علي حسين اللبان 63

استاذ مساعدالكلية التقنية المسيب- جامعة الفرات االوسط التقنية عباس غانم حمزه64

مدرسقسم إدارة االعمال/ كلية دجلة االجامعةعبدالرحمن طاهر شنيتر65

استاذ مساعدليبيا/ طرابلس عبير حسين ابوراس66

مدرسالكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات االوسط التقنية عقيل عباس محمد 67

اخرىجامعة الكوفهعال حسن علي اللهيبي 68

اخرىجامعة كربالء عال كطران حسن69

استاذ مساعدجامعه الفرات االوسط التقنيهعالء عباس فاضل70

استاذكلية طب االسنان /جامعة واسط علي جبار ياسين 71

مدرس مساعد٢المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ/وزارة التربيةعلي طاهر شنيتر72

اخرىجامعة كربالءغفران عقيل عدنان73

مدرس مساعدخارجيغيداء سعيد طه74

اخرىكلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالءفاطمة عباس غانم75

الكلية التقنية المسيبفاطمة هادي كريم76

اخرىكليه العلوم /جامعه بابل فاطمه مسلم غانم 77

استاذجامعة بغدادفضيلة سلمان داود78

اخرىجامعة بابل كلية العلومكوثر عباس غانم79

اخرىجامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم كوثر عصام حميد 80

اخرىمختبر الصحة العامة المركزي لورنا عامر حبيب81

مدرسكلية االدارة واالقتصاد- جامعة ديالى ليث طالب رشيد82

مدرس مساعدشركة ارض الخير لالستثمار الزراعي والحيوانيليث كريم عبيد83

مدرس مساعدجامعة الفرات األوسطعلياء جبار حامد. م.م84

مدرس مساعدقسم البيئة / كلية علوم البيئة / جامعة القاسم الخضراء محمد خليل ابراهيم 85

مدرس مساعدالمعهد التقني المسيب/جامعة الفرات األوسط التقنية محمد صاحب عبد الجليحاوي86

مدرس مساعدالمعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية محمد صالح حسن 87

استاذ مساعدجامعة الفرات االوسط التقنيةمحمد طرخان ابو الميخ88

اخرىجامعة الفرات االوسط التقنيةمحمد عبد الرزاق خضير89

اخرىكلية الهادي الجامعة مريم أحمد عبد الجليل 90

اخرىالجامعهمصطفى أبراهيم عبدالرحمن91

مدرسدائرة فحص وتصديق البذور فرع صالح الدين /وزارة الزراعة منى عايد يوسف 92

اخرىجامعة تكريت كلية التربية للعلوم الصرفة قسم الرياضيات ميس صالح عبد االمير 93

مدرس مساعدجامعة الكوفة نبأ محمد علوان 94

مدرسالمعهد التقني المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنية نصير علي حسون95

مدرس مساعدجامعة بغداد هدى ريس عراك 96

مدرس مساعدالكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات االوسط هديل عباس حسن 97

اخرى Baghdad universityوائل عادل عبيد98

مدرسوزارة التربية العراقيةوسام صباح ضاري السامرائي99

مدرسجامعة سومر وسام نجم محمد 100

مدرسكلية التربية- الجامعة المستنصرية وفاء اسماعيل سعد101

استاذ مساعدكلية طب الكندي / جامعة بغداد وفاء حازم صالح 102

اخرىجامعة ديالى كلية التربية للعلوم الصرفةوفاء مجيد يحيى حسين 103

اخرىالمسيب/الكلية التقنية /جامعة الفرات األوسط والء كطران حسن104

اخرىجامعة الفرات األوسط معهد تقني المسيبيوسف سعدون عبدهللا 105

استاذ مساعدطب االسنان- جامعة بابليونس عبدالرضا كحيوش الخفاجي106


	كورونا
	COVID-19 (د.عادل)[75]

