


الهاتف رقماألنتساب جهةاألسمت

7800693567الكلٌة التقنٌة المسٌب أمٌر جواد كاظم1

 بدر كمون دبٌس2

الكلٌة /جامعة الفرات األوسط 

7711963639التقنٌة المسٌب

7709730090جامعة سامراء رشا عبد العظٌم ٌاسٌن3

7802853512جامعة الفرات االوسط ساجد عبد العباس بناي4

5Dr. Abdullah H. MohammedTikrit University7831752951

6Dr.Nassr Thwaini AhmedUral federal university7811249499

7ghusoon Fadilً7806324360محاضر خارج

8Ghusoonfadil

محاضر خارجً كلٌه التقٌنة 

7806323460المسٌب

9

HAYDER HASAN KHALEEL

University of 

Anbar/college of 

Applied Sciences/Heet7830027938

10Hisham Atwan Swadi7702568445جامعة الفرات األوسط التقنٌة

11
MSC. Zainab Abd Alfattah 

Lateef7714244951وزارة التربٌه

12Mufeed Dhahir Talibuniversity of Basrah7817526290

13Mufeed Dhahir TalibUniversity of Basrah781526290

14
Rasim Hussein Kadhim 

AlShammari7702828152دٌوان الرقابة المالٌة االتحادي

15
دكتورة طاووس محمد كامل احمد . م . ا 

الشوانً

كلٌة التربٌة / جامعة كركوك 

7701331306للعلوم الصرفة

7506933700كلٌة التربٌة الجامعة العراقٌةا م د ولٌد شعبان عل16ً

17
سالم هادي حسٌن. د. ا

كلٌة الهندسة /جامعة بابل 

قسم هندسة السٌارات /المسٌب 

7802431066ارات

دعبدالهادي حمٌد مهدي. ا18

جامعة بغداد كلٌة التربٌه البدنٌة 

7722869073وعلوم الرٌاضة

احالم سادر محمد. د. م. ا19

قسم /الجامعة التكنولوجٌة 

7716701191الهندسة المدنٌة

7702991161كلٌة الزراعة جامعة تكرٌتد أحمد عبد علو.ا20

د سعد عبد الجبار اسمٌر.ا21

جامعة /كلٌة الزراعة والغابات

7701632512الموصل

د سعد عبد الجباراسمٌر.ا22

كلٌة الزراعة / جامعة الموصل 

7701632512والغابات

7702991161كلٌة الزراعة جامعة تكرٌتاحمد عبد علو. د.ا23

سعاد شالل شحاذة.د.ا24

مركز دراسات _جامعة االنبار 

7805007852الصحراء

7706643174جامعة تكرٌتطارق خلف حسن الجمٌلً.د.ا25

محمد عثمان موسى.د.ا26

مركز دراسات _جامعة االنبار 

7906262141الصحراء

7703718641كلٌة العلوم_جامعة االنبار نبٌل ابراهٌم فواز.د.ا27

7905532455كلٌة طب الكندي/ جلمعة بغداد وفاء حازم صالح. م.ا28

7707904409جامعة بغدادد مائدة رحٌمة غضٌب.م.ا29

اكرم عبدالقادر محمد. د.م.ا30

كلٌة التربٌة \\ جامعة الموصل

7740896840للعلوم الصرفة



7722012199جامعة البصرةعمار سلمان داود. د.م.ا31

لٌلى عبد الستار صادق. د.م.ا32

المعهد / الجامعة التقنٌة الشمالٌة

7723375368التقنً كركوك

منى ٌونس حسٌن. د.م.ا33

مستنصرٌه كلٌة االداره 

7715599437واالقتصاد قسم االقتصاد

34
حسن عبد الرزاق علً.د.م.ا

كلٌة /قسم علوم الحٌاة

الجامعة /العلوم

7711302425(زراعة انسجة)المستنصرٌة

سرمد علً حسٌن.د.م.ا35

جامعه الفرات االوسط التقنٌة 

7714914582الكلٌة التقنٌة المسٌب

سرمد علً حسٌن.د.م.ا36

جامعه الفرات االوسط التقنٌة 

7714914582الكلٌة التقتٌة المسٌب

7702907719جامعة سامراءعمر رحٌم خلف العبٌدي.د.م.ا37

7707904409جامعة بغدادمائدة رحٌمة.د.م.ا38

39
ناصر معروف ناصر العامري.د.م.ا

جامعة الفرات األوسط 

الكلٌة التقنٌة المسٌب /التقنٌة

٠٧٧٢٥١7725100280

7702183022جامعة تكرٌت كلٌة التربٌة طوزوعد دلٌان انور.د.م.ا40

7734478697مدٌرٌة زراعة األنباراحمد ثوٌنً احمد المعاضٌدي41

7709524233وزارة التربٌةاحمد عبدالخالق صالح42

7706938666كلٌة العلوم- جامعة واسط احمد مهدي رحٌمة43

استاذ مساعد دكتورة نجلة هشام طاهر44

كلٌة التربٌة / جامعة الموصل 

7740896916للبنات

اسماعٌل محمد حمزه45

جامعة الفرات االوسط الكلٌة 

7808653631التقنٌة المسٌب

افراح صبٌح محٌسن46

جامعة القادسٌة كلٌة الطب 

7817522848البٌطري

7707493855الكلٌة التقنٌة الزراعٌة الموصلاالء خالد ابراهٌم47

7829281650جامعة بابل/ كلٌة طب حمورابً االستاذ الدكتور محمد كاظم طاهر الحطاب48

7810047604جامعة واسط كلٌة العلومالمدرس المساعد احالم حمٌد مجٌد49

المدرس زٌنب حسن شاكر50

قسم /الجامعه التكنولوجٌه 

7904857173الهندسه المدنٌه

7706613163مدٌرٌة زراعة كركوكعمارجبار امٌن/ المهندس الزراعً 51

7702078248المسٌب/ الكلٌة التقنٌة الهندسٌةالمهندس صادق علً محمد52

المهندسة والء كطران حسن53

الكلٌة /جامعة الفرات االوسط 

7712083843التقنٌة المسٌب

7719130594الكلٌه التقنٌه المسٌبالمهندسه اسراء علً عبد54

اٌاد علً حنٌش55

المعهد - الجامعة التقنٌة الجنوبٌة 

7810734744التقنً الشطرة

7903239425المسٌب التقنٌة الكلٌةمحمد علً اٌاد56

7515984207المعهد الطبً التقنً باب المعظمإسراء محمد علً األمٌن57

7813160463جامعة ذي قار كلٌة اآلثارإٌالف شاكر زبٌل58

د عبدالهادي حمٌد مهدي التمٌمً. أ59

جامعة بغداد كلٌة التربٌه البدنٌة 

7722869073وعلوم الرٌاضة

حٌدر حافظ حمٌش الدفاعً. د. م. أ60

المعهد . الجامعة التقنٌة الوسطى

7802041752التقنً كوت



هشام عطوان سوادي. د. م. أ61

جامعة الفرات األوسط التقنٌة 

7702568445المعهد التقنً المسٌب/

7723115074األوسط الفرات جامعةمحمد علً حسام.د.أ62

7802790059المعهد التقنً المسٌبوسام عبد العباس عبد هللا. م.أ63

7901666179جامعة دٌالى/ كلٌة الهندسة احمد عبد هللا منصور. د.م.أ64

رفل عبد الدائم عمر. د.م.أ65

كلٌة الطب / جامعة بغداد 

7709237004البٌطري

رفل عبدالدائم. د.م.أ66

كلٌة الطب / جامعة بغداد 

7709237004البٌطري

67
فاضل عباس جمعة السامر. د.م.أ

/ جامعة الفرات األوسط التقنٌة 

قسم / الكلٌة التقنٌة المسٌب 

7703321433الكهرباء

7830774546المسٌب-الكلٌة التقنٌة مكً جعفر الوائلً. د.م.أ68

7802562604كلٌة الصٌدلة/ جامعة الكوفةشٌماء عبد الحسٌن محمد.د.م.أ69

أزهار حبٌب مهدي70

كلٌة االمام الكاظم للعلوم 

7828940891االسالمٌة

7825017708كلٌة الطب/جامعة القادسٌة أزهار عبد السادة نعمة71

باسمة جاسم محمد72

كلٌة الطب /جامعة القادسٌة

7828783921البٌطري

باٌولوجً بارق طارق خضٌر73

جامعة دٌالى كلٌة التربٌة للعلوم 

7717001338الصرفة

7812348374جامعة االنباربشرى حماد آمون74

75
وسام /بكالورٌوس علوم الهندسة الزراعٌة

علً ابراهٌم

شعبة /مدٌرٌة زراعة دٌالى

7706239905زراعة الخالص

7815750294جامعة ذي قارجنان عواد محمد76

7703789743وزارة التربٌةحسام عبد الرحٌم مهدي77

7724802000وزارة التربٌةحسن حسٌن على ال مطروح78

حال جمعه عصري79

كلٌه / جامعه القاسم الخضراء 

7813939006التقانات األحٌاءٌه

7702301488جامعه الحمدانٌةحمد علً احمد80

حمد كرٌم عبد الرضا81

مدٌرٌة / وزارة التربٌة والتعلٌم 

7800003614تربٌة بابل

7717949404المعهد التقنً المسٌبحمدٌة علً عطٌة82

7828783921المسٌب التقنٌة الكلٌةالحمدانً داود رحمن حٌدر83

حٌدر علً عبد الحسٌن العل84ً

/ جامعة الفرات االوسط التقنٌة 

7809269998كوفة/ المعهد التقنً 

خالد وساف الٌعقوب85ً

المدٌرٌة العامة لتربٌة الدٌوانٌة 

7807664811وزارة التربٌة

خلود عمران عل86ً

_ جامعة الفرات االوسط التقنٌة

7817869625كلٌة تقنٌة مسٌب

87
صادق كاظم تعبان عداي.د 

هٌئة /وزارة الصناعة والمعادن 

7801857784البحث والتطوٌر الصناعً

7831532854كلٌة العلوم/ جامعة واسط د احسان علً عبداالمٌر88

7807179963جانعة القادسٌةحسام سعٌد العارضً. د89

7727461997المعهد التقنً المسٌبرٌاض احمد سرحان. د90

سبأ جواد عبد الكاظم. د91

جامعة / الكلٌة التقنٌة المسٌب

7803787808الفرات االوسط التقنٌة



سعد هاشم غمٌس. د92

كلٌة الطب البٌطري، جامعة 

7702822276القادسٌة

93
صادق كاظم تعبان عداي. د

هٌئة /وزارة الصناعة والمعادن 

7801857784البحث والتطوٌر الصناعً

صالح سعٌد اهالل الجبوري. د94

جامعة الموصل كلٌة التربٌة 

للبنات

7831752951جامعة تكرٌتعبدهللا حسن محمد. د95

7701317490جامعة كركوكعلً هادي حسن حسٌن. د96

7713959590الجامعة التقنٌة الشمالٌةعمر حازم محمد. د97

7700062088الزراعة/ بغداد ٌحٌى عاجب عوده. د98

احمد ناجً حسٌن الجمل.د99

جامعة بغداد رئاسة الجامعة قسم 

7716111094االعالم والعالقات العامة

100
بكالورٌوس طب /امواج داود راضً .د

وجراحه بٌطرٌة عامه

مستشفى دٌالى /دائره البٌطره 

7830980235البٌطري

7735078723كلٌة طب األسنان-جامعة الكفٌلجالوي سلطان عبطان.د101

7711302425الجامعة المستنصرٌة/كلٌة العلوم حسن عبد الرزاق علً.د102

7707634577األوسط الفرات جامعةمحمود فوزي حٌدر.د103

سنا قاسم حسن.د104

-جامعة الفرات األوسط التقنٌة 

7706023800المسٌب/الكلٌة التقنٌة 

105
غانم الحمدانً.د

كلٌة التربٌة / جامعة الموصل 

7740896919قسم اللغة العربٌة/للعلوم االنسانٌة 

7735387470جامعة الفرات االوسط التقنٌةكرار عماد عبد الصاحب.د106

7710999562كلٌة اآلثار- جامعة سامراءمهند فالح كزار.د107

7811249499جامعة اورال الفٌدرالٌة فً روسٌانصر ثوٌنً احمد.د108

وسن.د109

كلٌة التربٌة /جامعة الموصل 

7740896865قسم اللغة العربٌة/للبنات 

7715655222جامعة مٌسان كلٌة الصٌدلةٌسرى صبري عبد الصاحب.د110

دتول كاصد جعفر111

قسم تربٌة /مدٌرٌة تربٌة دٌالى

7818893414الخالص

112
دعاء حازم محمد

كاٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

7818912392جامعة ذي قار قسم علوم الحٌاة

7726486899جامعة الحمدانٌةرائد احمد ٌوسف113

7723115074جامعة واسط كلٌة العلومرحٌم عزٌز حسٌن114

رسل مهدي صالح115

جامعة دٌالى كلٌة التربٌة للعلوم 

7719383300الصرفة

116
7815750294الثاتٌة الكرخ/  التربٌة وزارةمحمد هاشم رغد

7505882244كلٌة العلوم-جامعة دهوكرغد ٌوسف محمد117

7724863831جامعة كربالءزهراء جواد كاظم118

زهراء صبحً خزعل119

معهد الفنون الجمٌلة الكاظمٌة 

7905619015المقدسة

زٌنا حسٌن عل120ً

/ جامعة الفرات االوسط النتقنٌة

7803361545الكلٌة التقنٌة المسٌب

7719932902كلٌة العلوم/ جامعة زٌنب جاسم محمد121



زٌنب صبري عباس122

كلٌة - الجامعة المستنصرٌة 

العلوم

7740870599الجامعة التقنٌة الشمالٌةزٌنة عامر ادرٌس الشرٌف123ً

ساجد عبد العباس بناي124

الكلٌة ...جامعة الفرات االوسط 

7802853512التقنٌة المسٌب

7803552603جامعة االنبارسارة مذري عبد صكار125

7714802346تربٌةسعد دلٌان انور126

7707906627وزارة النفطسماء حٌدر عل127ً

سمٌه سعد مجٌد128

دائرة البحوث / وزراة الزراعة 

الٌوجدالزراعٌة

سؤدد ابراهٌم سهٌل129

جامعة بغداد كلٌة التربٌه البدنٌة 

7711923840وعلوم الرٌاضة

7702363896الموصلشهاب احمد جاسم130

7705129968الهٌىة العامة لآلثار والتراثضحى منذر رحٌم131

7503804109جامعة الموصل كلٌة طب األسنانعبدالرحمن إبراهٌم عل132ً

7716082274جامعة تلعفرعفاف شعٌب ٌوسف133

عقٌل عباس محمد134

/ جامعة الفرات األوسط التقنٌة

7813963318الكلٌة التقنٌة المسٌب

7809494398جامعة كربالءعال كطران حسن135

علً حسٌن حسن136

رئاسة محكمة استئناف كربالء 

7714878261المقدسة االتحادٌة

7809849600تربٌة ذي قارعلً حسٌن عل137ً

عواد عل138ً

كلٌة / الجامعة التقنٌة الوسطى 

7719187708الفنون التطبٌقٌة

علً كاظم احمد139

قسم اإلعالم /رئاسة جامعة بغداد

7825513551و العالقات العامة

7721033522الجامعة التقنٌة الشمالٌةعمر محمود140

141
غصون فاضل حسٌن

محاضر خارجً كلٌه تقٌمه 

7806324360مسٌب قسم التربه والموارد المائٌه

غفران محمد عبٌد142

جامعة الفرات االوسط التقنٌة 

7826983279الكلٌة التقنٌة المسٌب/

7903239425المسٌب التقنٌة الكلٌةكرٌم هادي فاطمة143

فاطمه ابراهٌم كعٌد144

الكلٌه /جامعه الفرات األوسط 

7801883073التقنٌه المسٌب

كرم سالم145

جامعة بغداد كلٌة التربٌه البدنٌة 

7722869073وعلوم الرٌاضة

7700886383دٌالى كلٌة التربٌة للعلوم الصرفةكٌمٌاوي مصطفى خالد محمد146

7504114211كلٌة الطب-جامعة زاخولٌنا ٌوسف محمد147

7821145093كلٌة اآلداب/ جامعة ذي قارلمٌاء طالب راشد. م.م 148

نصٌر علً حسون.م 149

/ جامعة الفرات االوسط التقنٌة 

7828770434المعهد التقنً المسٌب

7813038539كلٌة الصٌدلة-جامعة االنبارم د اسراء عبد الكرٌم معروف150

7717503900الجامعة التكنولوجٌةم زٌنب رعد مهدي151

7702943937الجامعة التكنولوجٌةاسٌل عبدالعزٌز عبدالرضا. م152

7740365458كلٌة الحلة الجامعة االهلٌةاالء نوري حسٌن. م153

7702596409كلٌة دجلة الجامعة االهلٌةد هبة عادل مهدي. م154



إبراهٌم علً سلمان. د. م155

/ كلٌة التربٌة- جامعة تكرٌت 

7706655097طوزخورماتو

7702677877كلٌة االمام االعظم الجامعةعلً داود خلف. د. م156

7802552306المعهد التقنً المسٌبزٌد جعفر هاشم. م157

فرح سالم دعبول. م158

جامعة القاسم الخضراء كلٌة 

7725975222التقانات االحٌائٌة

7723482953جامعة دٌالىلٌث طالب رشٌد. م159

7808411022جامعه العمٌدم احمد علً خٌرهللا. م160

7726814822طالب دكتوراهم مصطفى سلٌم حبٌب. م161

7830560884كلٌة الكوت الجامعه االهلٌهدعاء عالء غنً. م. م162

رسل مهدي صالح. م. م163

جامعة دٌالى كلٌة التربٌة للعلوم 

7719383300الصرفة

7714244951وزارة التربٌهزٌنب عبد الفتاح لطٌف محمد. م. م164

7821145093كلٌة اآلداب/ جامعة ذي قار لمٌاء طالب راشد. م. م165

محمد خماط صابر. م. م166

اعدادٌه الزبٌر المهنٌه وزاره 

7705720189التربٌه

7831329969جامعة العمٌد كلٌة الطبمحمد عباس حسن. م. م167

7810006598كلٌة الزراعة جامعة كربالءمرٌم حسٌن جفات. م. م168

7809038394جامعة بغدادولٌد فاٌق جزاع. م. م169

ماجد محمد مساعد الكعبً. م170

كلٌة التربٌة - جامعة مٌسان 

7718581227البدنٌة وعلوم الرٌاضة

هدى حسٌن علً. م171

قسم - كلٌة االداب- جامعة االنبار

7806883994الجغرافٌة

بشار نوري كاظم.م172

كلٌة / جامعة القاسم الخضراء

7809324223الطب البٌطري

7715095582جامعة الكرخ للعلومد حنان عبدهللا علً حسن الشمري.م173

د خلف احمد جاسم.م174

- كلٌة العلوم - جامعة تكرٌت 

7701656691قسم الكٌمٌاء

د غزوان فٌصل غازي.م175

كلٌة التربٌة البدنٌة . جامعة دٌالى

7719612152وعلوم الرٌاضة

7801389280جامعة البصرةد لٌنا سمٌر محمد.م176

د مضر عبدالحسٌن مهدي.م177

كلٌة االمام الكاظم ع للعلوم 

7801024792اإلسالمٌة الجامعة

7713553577كلٌة العلوم/جامعة دٌالىعصام حامد حمٌد. د.م178

7513358436التكنولوجٌةعلً عطٌة جبر. د.م179

7808277878كلٌة طب االسنان- جامعة الكوفة علً هادي فهد. د.م180

7711602729دٌوان محافظة دٌالىعمر وهٌب ٌاسٌن. د.م181

إسراء عبدالحسٌن جاسم.د.م182

كلٌة الزراعة / جامعة الموصل

7704528177والغابات

أثٌر زكً محسن.د.م183

كلٌة / جامعة القاسم الخضراء 

7801108699هندسة الموارد ألمائٌة

أحمد ثامر كامل.د.م184

كلٌة /جامعة القاسم الخضراء 

7831720381الزراعة

حمٌد فارس حسن.د.م185

كلٌة التربٌة / جامعة تكرٌت 

7706151813للبنات

سنا قاسم حسن.د.م186

/ جامعة الفرات األوسط التقنٌة 

7706023800الكلٌة التقنٌة المسٌب



187
سنان عدنان محمد نوري.د.م

وزارة التعلٌم العالً والبحث 

العلمً جامعة بغداد كلٌة الطب 

7901845803البٌطري

7802519954جامعة البصرةمحمد علوان سلمان.د.م188

7702984213وزارة التربٌةوسام صباح ضاري.د.م189

7711086602التكنولوجٌةسرى اموري عباس.م190

7713930229جامعة الموصلشٌماء رافع سلطان.م191

عامر رشٌد عنٌد المسعودي.م192

كلٌة االدارة - جامعة دٌالى

7707311798واالقتصاد

كٌمٌائً رؤى مهدي ماٌح.م193

كلٌة /جامعة القاسم الخضراء 

7802117662التقانات اإلحٌائٌة

7801389280جامعة البصرةلٌنا سمٌر محمد.م194

7810047604جامعة واسط كلٌة العلومم احالم حمٌد مجٌد.م195

7809699912جامعة بابلم حسٌن جمعه محمد.م196

7703066242التعلٌم المهنً/تربٌة بابلم خلود ناجً عطٌة.م197

7805859250مدٌرٌة تربٌة ذي قارم رحاب خماط حشٌش.م198

7724863831جامعة كربالءم زهراء جواد كاظم.م199

م زٌنة ولٌد عباس.م200

الهندسة / الجامعة التكنولوجٌة

7722292874المدنٌة

7828934961جامعة ذي قارم سالم دعدع ناٌف.م201

7730001921كلٌة المستقبل الجامعهم سكٌنه مصدق جعفر.م202

7716082274كلٌة الزراعة_ جامعة تلعفر م عفاف شعٌب ٌوسف.م203

م علً حازم حسن.م204

المدٌرٌة العامة / وزارة التربٌة

782492758لتربٌة صالح الدٌن

7726814822مختبر الوقاٌه/مدٌرٌة زراعة بابلم نٌفٌن هادي محمد.م205

اخالص متعب احمد مرٌر. م.م206

كلٌة علوم الهندسة /جامعة دٌالى

7711208523الزراعٌة

7723912381كلٌه الكوت الجامعهاٌات علً محمود. م.م207

208
دموع ماجد ناصر. م.م

كلٌة التربٌة / جامعة ذي قار

7805022846قسم علوم الحٌاة/ للعلوم الصرفة

رشا كاظم حسون. م.م209

كلٌة التربٌة للعلوم /جامعة دٌالى

7713553577الصرفة

7707862164جامعة كوٌهسمره سمٌر جوزٌف فرناندس. م.م210

211
شٌماء حسٌن علً. م.م

كلٌة - الجامعة التقنٌة الوسطى

7811446664بغداظ/ التقنٌات الصحٌة والطبٌة

7701861669جامعة الموصلغٌداء ابراهٌم حسٌن. م.م212

7808218265مدٌرٌة تربٌة الدٌوانٌةلٌث ابراهٌم علٌوي. م.م213

7822970048مدٌرٌة التربٌهلٌنا ناصر محسن. م.م214

7700100176جامعة الفرات األوسطمحمد حسٌن علً شبع. م.م215

محمد خلٌل ابراهٌم الحمدانً. م.م216

كلٌة الزراعه - جامعة الموصل 

7518625255والغابات

7816191592تربٌة ذي قارمحمد عبدالحسن شالل. م.م217

7714258853مدٌرٌة تربٌة االنبارمحمد نوري علً. م.م218

محمود رافع المالح. م.م219

كلٌة طب - جامعة الموصل 

7701603667االسنان



7808389939جامعة ذي قارنهاد طالب عوٌد. م.م220

احمد هادي حسٌن.م.م221

كلٌة الهندسة /جامعة بابل 

7812111711قسم هندسة الطاقة/المسٌب 

7830808470جامعة االنبارخالد ابراهٌم حسٌن.م.م222

رغد كطران حسن.م.م223

جامعة الفرات األوسط التقنٌة 

7801942930الكلٌة التقنٌة المسٌب/

رغد كطران حسن.م.م224

جامعة الفرات األوسط 

7801942930الكلٌة التقنٌة المسٌب/التقنٌة

7801883073الكلٌه التقنٌه المسٌبفاطمه ابراهٌم كعٌد.م.م225

7812348374مدٌرٌة زراعة االنبارمحمد حماد آمون.م.م226

7818764777مدٌرٌة تربٌة االنبارنصر محمود جاسم العٌساوي.م.م227

7810050560وزارة التربٌةمصطفى مهدي محمد.م228

كٌمٌاوي آٌة صبري عبدهللا/م229

جامعة دٌالى كلٌة التربٌة للعلوم 

7722050335الصرفة

7707904409جامعة بغداد كلٌة التربٌةمائدة رحٌمة غضٌب230

جامعة بغدادمحمد ابراهٌم مهدي231

7806885527الجامعة العراقٌة كلٌة التربٌةمحمد كاظم جاسم232

7801449727كلٌة الهندسة-جامعة االنبارمحمود عبد سلٌمان233

7816131408مدرسة الصمود االبتدائٌة للبناتمعلمة جامعٌة سرى هادي حسٌن234

7817526290كلٌة الزراعة_جامعة البصرة مفٌد ظاهر طالب عبد الحسٌن235

7806824535جامعة الفرات االوسط التقنٌةمؤمل حسٌن جوٌسم236

ناجً كاظم عل237ً

جامعة بغداد كلٌة التربٌه البدنٌة 

7723585176وعلوم الرٌاضة

7725353258الجامعة المستنصرٌةنغم عبٌد كرٌم238

7725283149معهد الزراعههبه أحمد العاص239ً

وزارة النفطهدى سعد عبادي240

هدٌل احمد عبد الرحٌم مدرس مساعد241

الكلٌه / جامعة الفرات االوسط

7814940740التقنٌه المسٌب

242ًّ هدٌل هادي جواد البٌات

كلٌة الطب /جامعة القادسٌة 

7816239012البٌطري

وسام سعود حسٌن العزاوي243

وزاره التعلٌم العالً جامعه 

7703063883تكرٌت

7801466506جامعة األنبارومٌض وردي جمٌل244

ٌاسر عبدالقادر صالح245

دائرة التعلٌم الدٌنً والدراسات 

7703776676اإلسالمٌة

7726465851مفتشٌة اثار وتراث كركوكٌوسف أحمد ٌوسف246

7702388017كركوكٌوسف شهاب احمد247
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