


الكلية/ مكان العمل الجامعة اللقب العلمي :(بدون ذكر اللقب العلمي)االسم الثالثي باللغة العربية ت

المعهد التقني كركوك/ الجامعة التقنية الشماليةاستاذ مساعدليلى عبد الستار صادق. د.م.ا1

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة ذي قار مدرس مساعدابتسام علي صكر2

المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنيةاستاذ مساعدابتسام محمد حسين3

جامعة واسطاخرىابراهيم جبار كاظم4

الكلية التقنية المسيباستاذ مساعدابراهيم مرضي راضي5

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنيةمدرس مساعداثير صالح حسون6

جامعة تكريت كلية التربية طوزاستاذ مساعداحسان عبد العزيز عبد الرحيم7

جامعة تكريت ــ كلية الحقوقمدرس مساعداحمد برهان الدين عبد الرحمن8

كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة واسط مدرساحمد بشار جمعه9

مديرية تربية بابلاخرىاحمد حمزه كاظم الفتالوي10

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعه ذي قار مدرس مساعداحمد حميد كامل11

دائرة صحة ذي قارمدرس مساعداحمد حيران رمضان12

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات األوسط التقنية اخرىاحمد زهير خضر13

قسم الفيزياء- كليه العلوم - جامعه بغداد مدرساحمد صالح احمد علي العلي14

جامعة بغداد كلية اللغاتمدرساحمد طه سالم15

خارجياخرىاحمد عبدالساده مزهر الجبوري16

إدارة واقتصاد جامعه واسطاستاذ مساعداحمد عبدهللا سلمان الوائلي17

المديرية العامة لتربية بابل/وزارة التربيةاخرىاحمد علي كاظم18

المديرية العامة لتربية صالح الدينمدرس مساعداحمد علي كردي19

مديرية تربية بابلمدرس مساعداحمد عماد هادي20

كلية التربية للعلوم اإلنسانية/جامعة بابلمدرساحمد فليح حسين21

واسط كليه التربيه للعلوم االنسانيةاستاذ مساعداحمد محمد جودي22

كلية االداب/ جامعه كركوك استاذ مساعداديب صالح عبد23

جامعة كركوك كلية االداباستاذ مساعداديب صالح عبد منصور24

الجامعة التكنولوجيةاستاذ مساعدازهار محمود حليم25

كلية الزراعة- جامعة االنبار استاذ مساعداسامة حسين مهيدي26

اخرىاسراء جواد كاظم27

الشركه العامه للتجهيزات الزراعيه /وزراه الزراعه 

فرع بابل

الجامعة التقنية الشماليةمدرس مساعداسراء رستم الخياط28

الكليه التقنيه المسيب/جامعة الفرات االوسطاخرىاسراء علي عبد29

جامعة واسط كلية التربية للعلوم اإلنسانيةاستاذاسراء مهدي مزبان30

المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط اخرىاسراء موفق كامل31

كلية التربية للبنات/ جامعة تكريتاستاذ مساعداسماء هاشم شاكر32

اخرىاسماعيل علي حمد33

قسم / كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة القادسية 

االحصاء

كليه الطب البيطري/ جامعه بغداد مدرساسيل محمد حسين عبد الرضا34

رئاسه الجامعة/جامعة واسط مدرس مساعداسيل محمود لفته35

كلية اآلداب/ جامعة غازي عنتاب الحكومية مدرس مساعداشرف سعدون طه36

جامعة الكوفة كلية طب األسناناستاذ مساعداعياد عمار صيهود37

وزارة التربيةاخرىافراح داود سلمان38

مدرس مساعداقبال عمران سلمان39

الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الوسطى 

الكهربائية

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات األوسط التقنيةمدرساكرم عبد الكاظم هادي40

جامعة تكريت علوم الحاسوب والرياضياتاخرىاالء حسين علي41

جامعة بغداد كلية علوم الهندسة الزراعيةاستاذاالء صالح عاتي42

المسيب/الكلية التقنيةمدرس مساعداالء عقيل جاسم43

كلية العلوم الصحية/ جامعة هولير الطبيةمدرساالء ميسر احمد44



االدارة واالقتصاد/ كلية الحلة الجامعة االهليةمدرساالء نوري حسين45

كلية التربية للعلوم اإلنسانية/جامعة واسط استاذ مساعدالدكتور فاضل كاظم حنون46

كلية التربية للعلوم اإلنسانية/جامعة واسط استاذالدكتور فاهم نعمة الياسري47

كلية التربية للعلوم اإلنسانية/جامعة واسط استاذالدكتور محمد حسين علي السيوطي48

كليه الطب/جامعة تكريتاستاذ مساعدالهام مجيد محمود49

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنية مدرس مساعدامير محمد عباس50

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد مدرساميرة حسن حمد51

تقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية اخرىاميرة سهيل نجم52

المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط مدرس مساعداوراس محسن كاظم53

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات األوسطاخرىاياد ياس خضير54

الكلية التقنية المسيباستاذ مساعدايمان جواد كاظم55

تكريتمدرس مساعدايمان خالد خلف56

استاذ مساعدايمان قيس عبدالجليل57

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا / جامعة البصرة

المعلومات

كلية العلوم/جامعة بابل اخرىايمان مسلم غانم58

جامعة تكريت كلية التربية للعلوم الصرفهمدرس مساعدايمان نزهان مهدي59

كلية الحلة الجامعة األهليةمدرس مساعدايناس كاظم عبد األمير60

جامعة سامراء كلية اآلثار قسم السياحةمدرسإسحق يوسف حمدان61

كلية التربية البدينة و علوم الرياضة/ جامعة ديالىمدرس مساعدإياد كامل شعالن62

طالبة دراسات عليااخرىإيمان خالد خلف63

القاسم الخضراءاخرىإيمان سليمان عبيد64

كلية الهندسة/جامعة تكريتاستاذ مساعدمحمد اسماعيل عليوي.د.م.أ65

جامعة الفرات االوسط التقنية، الكلية التقنية المسيباستاذ مساعدأحمد عدنان كاظم66

كلية الحلة الجامعةمدرس مساعدأرياف محمود سبع67

المكتبة المركزية/جامعة الموصل مدرس مساعدأسماء موفق محمد68

الكليه التقنية المسيب/جامعة الفرات األوسط التقنية اخرىأمجد ميثم خلف69

جامعة تكريت كلية اآلداب قسم الترجمةاستاذ مساعدأمل محمد جاسم70

مدرسأنور جمال حسين71

قسم / كلية التربية طوز خورماتو / جامعة تكريت 

اللغة العربية

العلوم االسالمية/ تكريت استاذأنور فارس عبد72

كلية االداب/جامعة تكريت مدرس مساعدأوس علي محمد73

الكليه التقنيه المسيب/جامعه الفرات األوسط التقنيه استاذ مساعدباسمه عذار عسل74

كلية التربية للبنات/ جامعة تكريت مدرس مساعدبان داود صالح75

مدرسة زنوبيا االبتدائية للبناتاخرىبتول كاصد جعفر76

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات األوسط مدرس مساعدبدر كمون دبيس77

جامعه كركوك كليه العلوم قسم علوم الحياةاستاذ مساعدبري لطيف محمد78

جامعة تكريت كلية الطبمدرسبسام طه صالح79

كلية التمريض،/جامعة القادسيةمدرس مساعدبشار صباح صاحب80

جامعة الفرات االوسط التقنية المعهد التقني الديوانيةمدرسبشائر خضير عباس81

وزارة العلوم والتكنولوجيااستاذبشرى رزوقي مهدي82

كلية العلوم- الجامعة المستنصرية استاذ مساعدبشرى فاضل زبون83

كلية التقنيات الصحية والطبية/جامعة التقنية الوسطى مدرس مساعدبشرى قاسم ضمد84

كلية التقنيات الصحية والطبية/جامعة التقنية الوسطى مدرس مساعدبشرى قاسم ضمد85

كلية االداب/الجامعه المستنصريهاستاذ مساعدبشرى ناصر هاشم86

جامعة تكريت كلية التربية طوزمدرسبصيرة قاسم سليمان87

كلية التمريض/ جامعة القادسيةاستاذبهيجة عبيس حمود الخالدي88



جامعة كربالءاخرىبيداء كطران حسن89

جامعة تكريت علوم الحاسوب والرياضياتاخرىتبارك رزاق علي90

مديرية العامه لتربية ذي قارمدرس مساعدتهاني جبار خريبط91

جامعة سامراء كلية التربية قسم اللغة العربيةمدرستيسير صبار طه92

كلية التربية/ جامعة سامراء مدرستيسير عبد القادر صالح93

المديرية العامة لتربية ديالىمدرس مساعدثائر احمد مزهر94

جامعة تكريت كلية العلوممدرس مساعدثريا يعرب صبري95

جامعة الفرات االوسط الكلية التقنية المسيباستاذجاسم جواد جادر96

المعهد التقني كوت/ التقنية الوسطىمدرس مساعدجاسم كشيش زويد97

وزارة الصناعة والمعادناخرىجمال موحان حيدر98

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة جانكرياخرىجميل محمد جميل99

جامعة تكريت-كلية الطب استاذ مساعدحسن خضر رجب100

حكومياخرىحسن عبد شراد101

جامعة واسط كلية االدارة واالقتصاداستاذ مساعدحسين شناوة مجيد102

مديرية بلدية بعقوبةاخرىحسين علي احمد سلمان103

المعهد التقني سماوة/ جامعة الفرات االوسط التقنية مدرسحقي امين توماس104

كليه التقانات األحياءيه/ جامعه القاسم الخضراء مدرسحال جمعه عصري105

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت مدرسحال حميد مجيد106

كليه الطب-جامعه ابن سينا استاذ مساعدحال محمد مجيد107

االدارة واالقتصاد/ جامعة ديالى مدرسحمزة حميد ياسين108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت استاذ مساعدحميد حسن خلف109

كلية التربية للبنات/ جامعة تكريت مدرسحميد فارس حسن110

المديرية العامة لتربية ديالىمدرسحيدر إياد مجيد111

مديرية تربية بابلاخرىحيدر حسن داود112

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات األوسط التقنيةمدرسحيدر خضير لطيف113

مدرسحيدر خلف جبار114

كلية / فرع ميسان (ع)جامعة األمام جعفر الصادق 

تكنلوجيا المعلومات

كلية الطب/جامعة تكريتمدرسحيدر سعد احمد115

الكلية التقنية المسيب- جامعة الفرات االوسط التقنيةمدرس مساعدحيدر سعد عليوي116

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات األوسط التقنيةاستاذ مساعدحيدر طالب حسين117

كلية التمريض/ جامعة القادسيةمدرس مساعدحيدر كامل جبار الكعبي118

المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبيةمدرسحيدر محمد حسن119

جامعة االمام كاظم عاخرىحيدر ناصر حسين120

مديرية تربية صالح الدينمدرسخالد دعيجل نجم121

جامعة تكريت كلية الزراعةاستاذخالد عبدهللا سهر122

كلية المستقبل الجامعةمدرسخالد عمران علي123

جامعة ديالى كلية الطب البيطريمدرسخالده حسين يونس124

جامعة تكريت/كلية الطب استاذ مساعدخضير محمد عبد125

كلية تقنية مسيب_ جامعة الفرات االوسط التقنيةاخرىخلود عمران علي126

مديريه تربيه ذي قارمدرس مساعدخلود مساعد ايدام127

المعهد التقني سماوة/جامعة الفرات األوسط التقنية مدرس مساعدخليل راضي حسن الزلزلي128

الجامعه االسالمية فرع الديوانيةمدرسزهراء خضير عباس الخفاجي. د 129

استاذ مساعدد قناة محمود عطيه130

Tikrit university.College of science 

biology dept

جامعه الفرات االوسط التقنيهاستاذ مساعداحمد كريم عبدهللا البكري. د131

بلد- كلية االمام الجامعة مدرساحمد نوار نصيف. د132

جامعة تكريت/ كلية الطباستاذاسراء هاشم سعدون. د133

كلية الهندسة/ جامعة بابل مدرساسيل هادي حمزة. د134



طوزخورماتو/ كلية التربية- جامعة تكريت مدرسإبراهيم علي سلمان. د135

الكلية التقنية المسيب-جامعة الفرات األوسط التقنيةمدرسحيدر طالب مهدي العجيلي. د136

كلية الصيدلة/ جامعة بابل استاذسماح احمد كاظم الجبوري. د137

كلية الزراعة/ جامعة تكريتمدرسعبدهللا حسن محمد. د138

الطب/تكريتمدرسعبدالناصر عبدالقادر صالح السامرائي. د139

جامعة الموصل كلية علوم الحاسوب والرياضياتمدرسعدي هاشم سعيد الوتار. د140

جامعة الفرات االوسط التقنية/الكلية التقنية المسيباستاذ مساعدفراس جمعه طه. د141

كلية علوم الهندسة الزراعية، جامعة بغدادمدرسقاسم حسين احمد. د142

كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة تكريت مدرسكيالن اسماعيل عبدهللا. د143

جامعة تكريت/كلية الطبمدرس مساعدميسلون احمدخضير. د144

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء مدرساحمد ثامر كامل.د145

المستشفى البيطري ديالىاخرىامواج داود راضي.د146

جامعة تكريت كلية اآلدابمدرسسرمد جاسم محمد الخزرجي.د147

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات األوسط استاذ مساعدعبدهللا فاضل سرهيد.د148

مركز الليزر والفوتونيات/جامعة الحمدانيةمدرسعلي حسين احمد سليمان.د149

المديريه العامه التربيه صالح الدين/وزارة التربيهمدرسعلي عطاهللا محمد الدوري.د150

جامعة اربيل الطبيهاستاذ مساعدفاطمه عبودي علي.د151

كلية التربية للعلوم االنسانية.جامعة واسط استاذ مساعدمحمد مزعل خالطي.د152

جامعة األنبار كلية الزراعةاستاذ مساعدمؤيد هادي إسماعيل.د153

كلية الطب/ جامعة تكريت استاذ مساعدنادية ابراهيم صالح.د154

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات األوسط التقنيةاستاذ مساعدناصر معروف ناصر العامري.د155

كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة ذي قار مدرس مساعددعاء حازم محمد156

كلية التمريض-جامعة ذي قارمدرسدعاء سامي رشاش157

وزارة النفطاخرىدعاء عبد االمير عبد المهدي158

كلية الكوت الجامعه االهليهمدرس مساعددعاء عالء غني159

دائرة البحوث الزراعية/ وزارة الزراعة مدرس مساعددعاء علي كاظم160

مدرس مساعددموع ماجد ناصر161

قسم علوم / كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة ذي قار

الحياة

شركة اهليةاخرىدنيا نهاد علي162

كلية العلوم- جامعة صالح الدين استاذ مساعدديار صالح الدين علي163

كلية التربيه للعلوم الصرفه/ جامعة ذي قار مدرس مساعدذكرى حسن داحس164

جامعة بابل كلية العلوممدرس مساعدرافد ريس عراك165

مديرية تربية بابلمدرس مساعدرائد حسن زغير166

كليه الطب جامعة تكريتمدرسرباح علي حسين167

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد استاذ مساعدرجاء سعدي لفتة168

الجامعة التكنولوجية قسم العلوم التطبيقيةمدرسرشا جالل متلف169

المسيب- الكليه التقنيه / جامعه الفرات االوسط التقنيه مدرسرشا عادل عبد النبي170

جامعة تكريت/كلية الطب استاذ مساعدرشيد علي راشد171

جامعة تكريت/كلية الطب مدرسرغد سعد عبد الكريم172

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات األوسط التقنيةمدرس مساعدرغد كطران حسن173

جامعة تكريت كلية الطباستاذرفل خليل فرحان174

جامعة تكريت كلية التربية للبناتمدرس مساعدرقية برهان الدين عبد الرحمن175

كلية الزراعة/جامعة كربالءمدرس مساعدرقيه عبد الزهرة عباس176

التربية للبنات/جامعة تكريت استاذ مساعدرنا بهجت ياسين177

جامعة الفرات األوسط التقنيه الكلية التقنية المسيبمدرس مساعدرنا ريس عراك178

وزارة الزراعةمدرس مساعدروان عامر ريّس179

كلية الصيدلة_ الجامعة المستنصرية اخرىرؤى عبدالستار علي180



كلية الطب جامعة تكريتاستاذريكان سليمان جمعة181

كلية اآلداب/جامعة الموصل مدرسريم محمد طيب حامد182

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات األوسط التقنيةاخرىريهام كريم علوان183

جامعة القادسيةمدرس مساعدزكريا يحيى محمد184

جامعة االمام جعفر الصادق عمدرسزهراء فالح عزيز185

قسم ضمان الجودة وتقويم االداء/ جامعة الكوفة مدرس مساعدزهراء فيصل حسن186

كليه علوم الحاسوب والرياضيات/جامعه ذي قار مدرس مساعدزهور مساعد ايدام187

كلية االدارة واالقتصاد/حلمعة تكريتمدرسزياد مشحن عبدهللا188

المعهد التقني المسيبمدرسزيد جعفر هاشم189

جامعة تكريت/ كلية الطب استاذزيدان جايد زيدان190

كلية العلوم/جامعة كركوك مدرسزينب حسين فاضل191

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنيةمدرس مساعدزينب طالب عبدالكاظم192

كلية التربية/ جامعة بابل اخرىزينب عباس غانم193

جامعة بابل كلية التربية للعلوم االنسانيةمدرسزينب عباس غانم194

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطمدرس مساعدزينب فائق محمد195

خارجياخرىزينب محسن حسن196

جامعة سامراء كليه العلوم التطبيقيةمدرسزينب هاشم محمد197

كلية التربية للبنات/ جامعة تكريت مدرسزينه طه عبدالقادر198

اخرىساجد عبد العباس بناي199

خريج من جامعة الفرات االوسط ...اليوجد عمل 

قسم تقنيات التربة ..الكلية التقنية المسيب//التقنية 

والمياه

كلية التربية/جامعة سامراءمدرس مساعدسارة سعد محمدجواد200

الكلية التقنية المسيبمدرس مساعدسارة علي حسين201

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسطمدرس مساعدساره جاسم زامل202

Tikrit University medical collegeاستاذسالم حسين ابراهيم203

كلية الطب جامعة تكريتاستاذ مساعدسامي اكريم زبار204

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات األوسط التقنيةمدرسسبأ جواد عبد الكاظم205

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية مدرس مساعدسحر حسين تخيل206

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنية مدرس مساعدسحر حسين تخيل207

جامعة الموصل كلية العلوماستاذ مساعدسحر عبد قاسم208

كلية التربية االساسية/السليمانيةمدرس مساعدسحر علي شريف209

مديرية تربية ميسانمدرس مساعدسدير حسام كريم210

جامعة بغداد كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفةاخرىسراب جاسم محمد211

الكلية التقنية المسيب.جامعه الفرات االوسط التقنية استاذ مساعدسرمد علي حسين212

Salahaddin Universityمدرس مساعدسروة رمضان حمزة213

مديرية تربية ميسانمدرس مساعدسرى هاشم فرحان214

تربيةمدرسسعد دليان انور215

جامعة القاسم الخضراءاستاذ مساعدسعد والي علوان216

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةاستاذ مساعدسعد ياسين طه217

كليه الطب جامعه تكريتاخرىسعدي صالح محمد218

كلية التربيه للبنات/ جامعة تكريتمدرس مساعدسعديه محمد سحاب219

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت مدرسسلمى خالد ياسين220

كلية التربية للبنات/ جامعة الموصل مدرس مساعدسلوان طالل عبد الكريم221

جامعة وارث األنبياءمدرس مساعدسليم رشيد عبود222

طوز/ كلية التربية مدرس مساعدسمار نشأت علي223

جامعة تكريت كليه علوم الحاسوب والرياضياتاخرىسماهر عبد الرزاق طويسان224

االداب-المستنصريةاستاذسمر رحيم نعيمة225



جامعه تكريت كليه الطباستاذ مساعدسمير خيرهللا محمد226

المسيب/الكلية التقنية -جامعة الفرات األوسط التقنية مدرسسنا قاسم حسن227

مديرية تربية محافظة واسطاخرىسناء كاظم علي خان228

قرنه-كلية التربيه /جامعة البصره مدرسسنان سعيد جاسم االسدي229

مديرية تربية صالح الدينمدرس مساعدسندس طارق جواد230

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةمدرس مساعدسها مهدي حسين231

مدرسسهاد حسن اعبيد232

كلية التقنيات الصحية /الجامعة التقنية الوسطى

بغداد/والطبية

جامعة الفرات االوسط التقنية المعهد التقني الديوانيةمدرسسهام جبار مزهر233

كلية العلوم/ جامعة كركوك استاذ مساعدسيران ستار صالح234

الكلية التقنية/جامعة الفرات االوسط مدرس مساعدسيف الدين كريم لهيمص235

مديرية تربية ميسانمدرس مساعدسيف حسام كريم236

جامعة تكريت كلية الهندسةمدرسسيف صباح ارحيم237

معهد تقني كوفهاستاذسيف فاضل سعيد238

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضه/ جامعة كركوك استاذ مساعدشاهين رمزي رفيق239

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتمدرسشذى حازم شاكر240

كلية التربية للبنات/ جامعة تكريتمدرسشروق حميد مجيد241

صيدلة/ الجامعة الوطنية مدرس مساعدشمم كريم عودة242

كوت الجامعةمدرس مساعدشهد قاسم محمد الحمداني243

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطمدرسشيماء بدر عبدهللا نصر السراي244

مدرس مساعدشيماء حسين علي245

كلية التقنيات الصحية - الجامعة التقنية الوسطى

بغداد/ والطبية

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/بابل استاذشيماء علي خميس246

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءمدرس مساعدشيماء هادي نعمة الخفاجي247

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراءمدرسصابرين شاكر محمود248

الهيئة العامة للضرائب/ وزارة المالية اخرىصاحب عليوي صاحب249

المسيب/ الكلية التقنية الهندسيةاخرىصادق علي محمد250

قطاع خاصمدرس مساعدصالح مرعي محمد251

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة ذي قار اخرىصبا علي حسين252

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات األوسط التقنية استاذ مساعدصباح لطيف عاصي253

جامعة بغداد كلية العلوممدرس مساعدصالح جاسم صالح254

جامعة تكريتمدرسصهيب عبدالرحمن طعمة255

جامعة الفرات األوسط/الكلية التقنية المسيباخرىضحى ياس خضير256

كلية الطب/ جامعة تكريت مدرس مساعدطارق عايد مطر257

مديرية تربية بابلمدرسطارق مهدي عباس258

كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة كركوك استاذ مساعدطاووس محمد كامل احمد الشواني259

كلية العلوم/ جامعة تكريت مدرس مساعدعادل حسين دلف260

كليه الطب جامعه تكريتمدرسعاصم محمد سليمان261

كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ديالى مدرسعامر رشيد عنيد المسعودي262

كليه العلوم/جامعه بغداد مدرسعامر عباس رمضان263

كلية الهندسة/جامعة وارث االنبياء ع مدرس مساعدعباس عدنان كامل الجنابي264

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات األوسط التقنية استاذ مساعدعباس غانم حمزه265

الكلية التقنية المسيب\ جامعة الفرات االوسط التقنية استاذ مساعدعباس غانم حمزه266

وزارة التربية المديرية العامة للتربية في ذي قارمدرسعباس فاضل عبدهللا267

كلية الطب-جامعة تكريت استاذعبدالرحمن جهاد منصور268

الكلية التقنية المسيب/الفرات االوسط التقنيةاخرىعبدالستار هاشم عبدالغني269



كلية الحقوق- جامعة الموصلمدرس مساعدعبدهللا ذنون عبدهللا270

271

عبدالهادي محمد جمعه

جامعة تكريت كلية الطبمدرس مساعد

جامعة بغداد كلية العلوم السياسيةمدرس مساعدعبير محمد عبد272

جامعة الكوفةمدرس مساعدعبير ميري عبدهللا273

كلية الطب جامعة تكريتمدرسعبير ناهي حمدي274

مديرية تربية األنبارمدرس مساعدعدنان علي حماد275

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوماستاذ مساعدعدنان محسن علي المعموري276

كلية التربيه/الجامعه المستنصريةاستاذ مساعدعصام كاظم عبد الرضا277

جامعة تلعفرمدرس مساعدعفاف شعيب يوسف278

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت اخرىعال جمعه علي279

280

عال كطران حسن 

جامعة كربالءاخرى

جامعه الفرات االوسط التقنيهاستاذ مساعدعالء عباس فاضل281

التقنية المسيبمدرس مساعدعلي282

جامعة االمام جعفر الصادق عاخرىعلي جان نهاد علي283

جامعة واسطاخرىعلي جبار ياسين284

كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة تكريت مدرس مساعدعلي حسن عبدالوهاب285

كلية التربية للعلوم الصرفة/ جلمعة البصرةمدرس مساعدعلي حسن علي286

الجامعة التقنية الوسطى المعهد التقني كوتمدرس مساعدعلي حسين مهاوش287

مديرية تربية بابلمدرس مساعدعلي خضر عبيد288

الكلية التقنية المسيبمدرس مساعدعلي صالح حسون289

كلية الطب/جامعة القادسية مدرس مساعدعلي صبري شاكر290

جامعة البصرةمدرس مساعدعلي طه ياسين291

صحه بابلاخرىعلي عبدالساده مزهر292

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةمدرس مساعدعلي كريم حسين الطائي293

اخرىعلي كويش هارون294

قسم /كليه االداره واالقتصاد/ جامعه القاادسية

طالب ماجستير/االحصاء

الجامعة االسالميةمدرس مساعدعلي مجيد خليل295

كلية الزهراوي الجامعةمدرس مساعدعلي محمود ريشان296

جامعة ذي قار االدابمدرسعلي ناصر حسين العبودي297

جامعة االنبار/كلية الزراعة مدرسعماد محمود علي298

جامعة تكريت كلية الطبمدرسعماد نعمان شريف299

تربية صالح الدين/ وزارة التربية مدرس مساعدعمار عبد الفتاح حبيب300

كلية الزراعه/ جامعة األنباراستاذ مساعدعمر حازم إسماعيل301

الكلية التقنيه جامعة الفرات االوسطمدرسعمر حمد عبيد302

جامعة ديالى كلية العلوم االسالميةمدرسعمر خزعل جاسم محمد303

وزارة التربيةاخرىعمر ضياء اسماعيل304

مدرسعمر طارق جواد305

جامعة تكريت كلية التربية للعلوم الصرفة قسم علوم 

الحياة

ديوان الوقف السنيمدرس مساعدعمر محمد نده306

كلية الطب/ جامعة العراقية اخرىعمر نهاد احمد307

ديوان محافظة ديالىمدرسعمر وهيب ياسين308

المعهد التقني المسيب/ جامعة الفرات االوسطمدرس مساعدغادة ماجد عبدهللا309

جامعة الموصلاستاذ مساعدغادة مؤيد رشيد النعيمي310

جامعة ديالى كلية التربية للعلوم اإلنسانية قسم التأريخاستاذ مساعدغصون عبد صالح311

جامعه بغدادمدرس مساعدغصون فاضل حسين312

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةمدرسغفران محمد عبيد313



كلية العلوم/جامعة المستنصريةاستاذ مساعدغيداء حسين عبد علي314

مديرية تربية البصرةمدرس مساعدفاتن احمد رجب السويج315

المييب/ الكلية التقنية مدرسفاخر رسن صحن316

طب اسنان...بغداداستاذ مساعدفادية عبد المحسن محمد علي317

استاذ مساعدفاضل عباس جمعة السامر318

الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات األوسط التقنية 

قسم هندسة القدره الكهربائية/

جامعة الموصل كلية العلوم االسالميةاستاذ مساعدفاضل يونس حسين319

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالءاخرىفاطمة عباس غانم320

المعهد التقني ديوانيةاستاذ مساعدفاطمة عبود جلوب321

كلية الهندسة/ جامعة القاسم الخضراء اخرىفاطمة عماد هادي322

كلية العلوم/ جامعة بابلاخرىفاطمة مسلم غانم323

كليه التقنيه المسيب/جامعه الفرات االوسطمدرس مساعدفاطمه ابراهيم كعيد324

العلوم.جامعة كركوكمدرسفائزة ناصر طعمة325

جامعة سامراء كلية التربيةمدرسفتحي طه ضاري326

كلية العلوم/ جامعة تكريت مدرسفراس فارس رجا327

جامعة بغداد كلية االدارة واالقتصاداستاذفضيلة سلمان داود الغراوي328

جامعة تكريت كلية العلوم اإلسالميةاستاذ مساعدفالح حسن محمد329

المعهد التقني الموصل-الجامعة التقنية الشماليةمدرسفهد خلف ياسين330

كلية الطب\جامعة واسطمدرسفوزي حسن زاير الفهداوي331

الكليه التقنيه المسيباخرىفيصل حلبوص مزعل332

الكلية التقنية ، المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنية مدرسكرار عماد عبد الصاحب333

كلية الطب/ جامعة تكريتمدرسكريم محمود حسين334

كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة تكريت استاذ مساعدكفاح عباس محيميد335

كلية القانون الجامعة اإلسالميةمدرس مساعدكوثر صالح مهدي336

الكليه التقنيه المسيب- جامعه الفرات االوسط التقنيه مدرسكوثر فاضل علوان337

كلية التربية للبنات/ جامعة تكريت استاذ مساعدلمى سعد عبد الباقي هاني338

جامعة تكريت كلية التربيه للبناتاستاذ مساعدلمياء احمد رشيد339

الجامعه الوطنيه للعلوم والتكنلوجيااستاذ مساعدلمياء عبد الخالق العزاوي340

العلوم/المستنصرية مدرسلمياء علي لطيف341

كلية الهندسة/ جامعة تكريت مدرسلمياء نجاح سنودي342

قسم الكيمياء/كلية التربية /جامعة القادسيةاستاذليث سمير جاسم343

كلية االدارة واالقتصاد- جامعة ديالى مدرسليث طالب رشيد344

كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة تكريتاستاذ مساعدليث نعمان حسون345

جامعة تكريتمدرسلينا قيس ياسين346

جامعة واسطمدرس مساعدم علي حميد فرج الطائي.م347

جامعة واسطمدرس مساعدم فؤاد عباس علي.م348

الكلية التقنية المسيبمدرس مساعدماجدة محمد حسن محيبس349

كلية الطب/جامعة تكريتاستاذ مساعدمازن انور يادكار350

التربية للعلوم الصرفة/تكريتاستاذماهرة ربيع قاسم351

كلية الطب/ جامعة تكريت مدرسمجاهد خلف علي352

كلية العلوم جامعة تبوكاستاذ مساعدمحمد ابراهيم سكران353

كلية العلوم جامعة تبوك السع ديةاستاذ مساعدمحمد ابراهيم سكران354

االنباراخرىمحمد ابراهيم ضاحي حمادي355

الكلية التقنية الطبية/ جامعة الكتاب مدرس مساعدمحمد بالل عبدهللا356

جامعة الكوفة كلية التمريضمدرسمحمد حاكم شمران357

كلية التربية للعلوم االنسانية. جامعة كربالء استاذمحمد حسين عبد هللا المهداوي358



جامعة الفرات األوسط الكلية التقنية المسيبمدرس مساعدمحمد حسين علي شبع359

Iraqi Aireaysاخرىمحمد خضير عباي360

قسم البيئة/ كلية علوم البيئة / جامعة القاسم الخضراء مدرس مساعدمحمد خليل ابراهيم361

كلية االداب/ جامعة تكريت مدرس مساعدمحمد شهاب احمد362

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت اخرىمحمد طاهر رضا363

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات األوسط التقنية استاذ مساعدمحمد طرخان ابو الميخ364

النجف/ الهندسة التقنية/ جامعة الفرات االوسط التقنيةاخرىمحمد عبد الرزاق خضير365

كلية الطب/ جامعة تكريت مدرسمحمد غالب زكري366

كلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت مدرس مساعدمحمد فخري محمد367

كلية االداب/ جامعة كركوك مدرسمحمد ناصح اسماعيل368

جامعة كربالءاخرىمحمد نجم عبدالنبي369

دائرة البحوث الزراعيةاخرىمحمد نزهان مهدي370

المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتاخرىمحمد نوري جبار371

جامعة تكريت كلية الزراعة قسم التربةاستاذ مساعدمحمدجارهللا فرحان372

جامعة تكريتمدرس مساعدمحمود علي أحمد373

جامعة القادسيةمدرس مساعدمرتضى صالح عباس374

االدارة واالقتصاد/ جامعة واسطمدرس مساعدمروان شاكر عبيد375

كلية الكوت الجامعةمدرس مساعدمروة برهان فرمان376

وزارة التربية والتعليماخرىمروج عبد رحيم377

جامعة المثنى كلية االدارة واالقتصادمدرسمشعل حربي عودة378

مصرف الرشيد اشنونااستاذ مساعدمصطفى حامد عبد محسن الطائي379

طالب دكتوراهمدرس مساعدمصطفى سليم حبيب380

كلية شط العرب الجامعةمدرس مساعدمصطفى طه ياسين381

جامعة االمام جعفر الصادقمدرسمصطفى قحطان عبد المنعم السوداني382

جامعة الفلوجةمدرس مساعدمعتز محمد غازي383

قسم الكيمياء/كلية التربية /جامعة القادسية مدرس مساعدمكارم علي مهدي384

جامعة دي قار كلية الطبمدرسمنن عبد الكاظم حمود الخفاجي385

كلية التربية/ جامعة القادسيةمدرس مساعدمنى عباس مسير386

كلية الطب/جامعة تكريت مدرسمها ارشد حمدي387

كلية الطب البيطري/بغدادمدرسمها عبدهللا وزوقي388

جامعة بغداد التربية للبناتاستاذ مساعدمها مازن كامل389

جامعة تكريت كلية الطبمدرسمهدي صالح محمد390

كلية الطب/ جامعة تكريتمدرسمهدي صالح محمد391

جامعة تكريت- كلية الطب استاذمهيب احمد صالح392

المعهد التقني المسيب-جامعة الفرات االوسط التقنية مدرسمواهب مدحت حسين393

?جامعة الفرات االوسط كلية التقنية المسيبمدرسمي عبدهللا رزوقي394 ?f

جامعة تكريتمدرسميادة كامل محمد الجنابي395

كلية التربية/ جامعة القادسية مدرسميادة مهدي رؤوف396

اخرىميس صالح عبد االمير397

جامعه تكريت كلية التربية للعلوم الصرفة قسم 

الرياضيات

رئاسة الجامعة التقنية الشماليةمدرسميسلون عبد قاسم398

الهندسة/ المستنصرية مدرسنادية مقبل حسن399

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة واسطمدرسنجم ربح نجم الغنيماوي400

كلية التربية للبنات/ جامعة تكريت مدرسندى جاسم محمد401

كلية المستقبل الجامعةمدرسندى حسن حسين402



كلية الطب/جامعة تكريت استاذ مساعدندى خليل ياسين403

الجامعة المستنصرية كلية التربيةمدرس مساعدنزار راهي خصاف404

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/جامعة بغداد استاذنسرين حسين كرم405

كلية الطب/ جامعة تكريت استاذنسرين محمد ابراهيم406

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةمدرسنضال علي حسين407

وزلرةالتربيةاخرىنغم خليل ابراهيم408

جامعة تكريت كلية التربية للبناتاستاذ مساعدنهاد شريف خلف409

تكريتاستاذ مساعدنهاد علي شفيق410

جامعة تكريت كلية الطباستاذنهاد نجرس هالل411

كفر الشيخاستاذ مساعدنهله صالح محمد السعداوي استاذ412

صيدلة/جامعه كركوكاستاذ مساعدنهله كمال اسعد413

الدور- المعهد التقني / الجامعة التقنية الشمالية مدرسنهى صافي عبد غنام414

كلية التربية للبنات/ جامعة تكريت مدرس مساعدنور عبد السالم محمد415

كلية التربية/ جامعة سامراء مدرسنور محمد ثابت416

مديرية تربية بابلمدرس مساعدنور محمد عبد االله417

المديرية العامة لتربية بابل/ وزارة التربية اخرىنور محمد محمد عبداالله418

تربية البدنية وعلوم رياضية/ جامعة بغداد مدرس مساعدنورس محمودسبع419

كلية القانون- جامعة تكريت اخرىنوفل كامل يعقوب420

كلية العلوم/كركوك استاذهاجر علي شريف421

جامعة الفرات األوسط التقنية الكلية التقنية المسيبمدرسهادي عبد الجليل نعاس422

المديرية العامة لتربية األنبار/وزارة التربية اخرىهارون رشيد خلف423

اليوجداخرىهاژه جالل احمد424

كلية الطب/ جامعة تكريت مدرسهاشم عبد الستار جبار425

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسطمدرس مساعدهبة علي حسين426

Salahaddin Universityاستاذ مساعدهجران صنعان جبار427

قسم الجغرافية- كلية االداب- جامعة االنبارمدرسهدى حسين علي428

كلية الفنون الجميلة/بغداد مدرس مساعدهدى ريس عراك429

كلية العلوم- جامعة ذي قارمدرس مساعدهدى صالح مهدي430

المديرية العامة لتربية بابل/ وزارة التربية مدرس مساعدهدى محمد شهيد431

جامعة النهريناخرىهدى منذر مهدي432

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط مدرس مساعدهديل احمد عبد الرحيم433

جامعة واسط كلية التربية للعلوم االنسانيةمدرس مساعدهديل علي كاظم434

كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة واسط مدرس مساعدهناء قاسم مذبوب435

الجامعة الميتنصرية كلية االداباستاذ مساعدهناء كاظم خليفة436

جامعة دهوك التقنيمدرس مساعدهوكر محمد شكري سعدي437

وزارة الصناعة والمعادناخرىهيثم كطران حسن438

جامعة كربالء كلية الهندسة قسم الهندسة الكهربائيةمدرس مساعدوسام إبراهيم حسن439

جامعة تكريت كلية التربية للبناتمدرس مساعدوسام سعود حسين440

وزارة التربيةمدرسوسام صباح ضاري السامرائي441

شعبة زراعة الخالصاخرىوسام علي ابراهيم442

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراءمدرس مساعدوسن عبد المنعم طه443

كلية الطب/جامعة تكريت مدرسوصال رؤوف ياسين444

جامعة تكريت كلية التربية طوزاستاذ مساعدوعد دليان انور445

طالبةاخرىوالء رسول عبد الحسين446

كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىمدرس مساعدوالء طه يوسف447

ملية التقنيات الطبية و الصحية/جامعة الزهراء للبناتمدرس مساعدوالء عبدالكريم جعفر الموسوي448



الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية اخرىوالء كطران حسن449

جامعة تكريت كلية العلوم االسالميهمدرسوميض فارس صعب450

كلية العلوم التطبيقية/ جامعة سامراء مدرس مساعدوهران خضير عباس451

كلية الطب/جامعة تكريتمدرسوهيب فرج داود452

كلية العلوم السياسيه/ جامعة بغدادمدرس مساعدياسر جاسم عسكر العمري453
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