


التحصيل الدراسي(اخرى/المعهد/الجامعة)جهة االنتساب بدون لقب علمي- االسم الثالثي باللغة العربية ت

ماجستٌرالمعهد التقنً كوت / الجامعة التقنٌة الوسطى جاسم كشٌش زوٌد 1

دكتوراةوزارة التربٌة المدٌرٌة العامة لتربٌة كركوك ٌاسر توفٌق علوان2

دكتوراةتكرٌتابراهٌم خلٌل صالح3

ماجستٌرالكلٌة للتقنٌة المسٌباثٌر صالح حسون4

بكلورٌوسوزارة التربٌة والتعلٌم العراقٌةاثٌر مصطفى عبدهللا5

دكتوراةكلٌة التربٌة طوز- جامعة تكرٌتاحسان عبد العزٌز عبد الرحٌم6

ماجستٌرجامعة تكرٌت ــ كلٌة الحقوق احمد برهان الدٌن عبد الرحمن 7

اخرىالكلٌة التقنٌة المسٌب /جامعة الفرات االوسط التقنٌة احمد زهٌر خضر 8

دكتوراةجامعة تكرٌتاحمد سعٌد عثمان9

ماجستٌراخرىاحمد عبدالساده مزهر 10

ماجستٌرمدٌرٌة تربٌة بابلاحمد عماد هادي11

دكتوراةجامعة تكرٌت كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة احمد مناف حسن12

ماجستٌرقسم المختبرات الطبٌة/المعهد التقنً المسٌب /جامعة الفرات االوسط التقنٌة احمد هادي محمد13

ماجستٌروزارة التربٌةاروه سعود علوان14

ماجستٌرقسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم/جامعة المثنى ازل شاكر وهٌب15

دكتوراةجامعة بابل العلومازهار عمران لطٌف16

دكتوراةتقنٌات المختبرات الطبٌة. المعهد التقنً المسٌب ازهار موسى جعفر17

بكلورٌوسالكلٌه التقنٌه المسٌب/جامعه الفرات االوسطاسراء علً عبد 18

دكتوراةالفنون الجمٌلة / القادسٌةاسعد جواد ٌوسف 19

ماجستٌرالمسٌب/كلٌة التقنٌةاالء عقٌل جاسم20

دكتوراةكلٌة الطب / جامعة ذي قار امل خضٌر خلف 21

ماجستٌرالكلٌة التقنٌة المسٌب/ جامعة الفرات االوسط التقنٌة امٌر محمد عباس22

اخرىالمسٌب_ جامعة الفرات االوسط التقنٌةامٌره سهٌل نجم 23

ماجستٌرالجامعة المستنصرٌة كلٌة التربٌة قسم علوم حاسبات انتصار محسن سعدون 24

دكتوراةمدٌنة العلم الجامعة انسام قاسم غضبان 25

دكتوراةفرع كركوك (ع)جامعة جعفر الصادق انور جمال حسٌن26

بكلورٌوسالجامعة التقنٌة الجنوبٌة اٌاد علً حنٌش 27

دبلوم عالًالكلٌة التقنٌة المسٌباٌاد علً محمد28

بكلورٌوسالكلٌة التقنٌة المسٌب / جامعة الفرات األوسطاٌاد ٌاس خضٌر 29

ماجستٌركلٌة المنصور الجامعةاٌة عدنان ٌاسٌن30

دكتوراةكلٌة العلوم السٌاسٌة -حامعة النهرٌناٌضاح نعمان خزعل31

دكتوراةالكلٌة التقنٌة المسٌباٌمان جواد كاظم 32

دكتوراةكلٌة العلوم/ الجامعة المستنصرٌة اٌمان طارق محمد نجٌب33

ماجستٌروزارة العلوم والتكنولوجٌااٌمان عباس محسن34

ماجستٌرمعهد تقنً كركوك / الجامعة التقنٌة الشمالٌة اٌوب عصام كمال35

ماجستٌركلٌة اآلثار/ جامعة ذي قار إٌالف شاكر زبٌل36

بكلورٌوسجامعة تكرٌت كلٌة التربٌة للعلوم الصرفه . طالبة دراسات علٌاإٌمان خالد خلف 37

دكتوراةجامعة الفرات األوسطحسام علً محمد.د.أ38

ماجستٌرجامعة الموصل أسماء موفق محمد 39

دكتوراةاللغة العربٌة / االداب / القادسٌةأسٌل سامً امٌن 40

ماجستٌرجامعة الكوفة كلٌة التربٌة للبنات أفراح مهدي عبد علً الظالم41ً

ماجستٌرالكلٌة التقنٌة المسٌب أمٌر جواد كاظم 42

دكتوراةجامعة تكرٌتباسم صالح نجم 43

بكلورٌوسألمسٌب/  الكلٌة التقنٌة / جامعة الفرات االوسط التقنٌة بان مهدي صاحب44

دبلومقسم تربٌة الخالص/مدٌرٌة تربٌة دٌالىبتول كاصد جعفر45

دكتوراةالجامعة المستنصرٌة بسام جبار جاسم 46

ماجستٌرالمعهد التقنً كركوك / الجامعة التقنٌة الشمالٌة بسام محسن عطٌة 47

ماجستٌركلٌة التربٌة طوزخورماتو/ جامعة تكرٌتبصٌرة قاسم سلٌمان 48

ماجستٌرجامعة تكرٌت كلٌة الطب بلقٌس رمضان عباس 49

دكتوراةكلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم قسم الكٌمٌاء جامعه بغدادتغرٌد باقر علوان 50



دكتوراةالمعهد التقنً كركوك.الجامعه التقنٌة الشمالٌةتوركان ابراهٌم عل51ً

ماجستٌرالمدٌرٌة العامة لتربٌة دٌالى ثائر احمد مزهر 52

ماجستٌرالمعهد التقنً كوت/ الجامعة التقنٌة الوسطىجاسم كشٌش زوٌد 53

ماجستٌركلٌة االدارة واالقتصاد/ جامعة جانكريجمٌل محمد جمٌل54

ماجستٌركلٌة الهندسة /جامعة دٌالى جنان نصٌف شهاب 55

ماجستٌركلٌة الهندسة / جامعة دٌالى جنان نصٌف شهاب 56

ماجستٌرجامعة دٌالى كلٌه التربٌه األساسٌة حاتم فٌاض حمادي حسن 57

ماجستٌرقسم تقنٌات المختبرات الطبٌة/ المعهد التقنً المسٌب/الفرات األوسط التقنٌةحسام حسٌن علٌوي58

دكتوراةجامعة دٌالى حسام نجم الدٌن عبد 59

دكتوراةالكلٌة التقنٌة المسٌب /جامعة الفرات االوسط التقنٌة حسن هادي حمزة 60

ماجستٌررئاسة الجامعة / جامعة الفرات االوسط التقنٌة حسٌن عبد غازي جعاز61

بكلورٌوسكلٌة التربٌة للعلوم للالنسانٌة/جامعة دٌالىحسٌن علً جبار62

دكتوراةجامعة البصره كلٌة الهندسه قسم الهندسه المدنٌهحسٌن علً حسٌن كصب الكصب63

ماجستٌرجامعة تكرٌتحال حمٌد مجٌد64

ماجستٌركلٌة اإلدارة واالقتصاد /جامعة تكرٌت حمٌد حسن خلف 65

دكتوراةكلٌة التربٌة للبنات / جامعة تكرٌت حمٌد فارس حسن66

دكتوراة(قسم شإون الطلبة والتسجٌل)رئاسة الجامعة / جامعة الكرخ للعلوم حنان عبدهللا علً الشمري67

دكتوراةالكلٌة التقنٌة المسٌب/ جامعة الفرات األوسط التقنٌة حٌدر خضٌر لطٌف68

دكتوراةالكلٌة التقنٌة المسٌب/ جامعة الفرات االوسط التقنٌة حٌدر طالب حسٌن69

ماجستٌركلٌة التربٌة األساسٌة / جامعة مٌسانحٌدر طعمة جاسم الساعدي 70

بكلورٌوسجامعة الفرات االوسط التقنٌة/الكلٌة التقنٌة المسٌب حٌدر هادي رحٌم71

ماجستٌرالمدٌرٌة العامة لتربٌة القادسٌةحٌدر وهاب عزوز72

دكتوراة جامعة تكرٌت كلٌة الزراعة قسم البستنة وهندسة الحدائقخالد عبدهللا سهر73

دكتوراةكلٌة العلوم/ جامعة دٌالى خزعل ضبع وادي74

دكتوراةقسم الكٌمٌاء - كلٌة العلوم - جامعة تكرٌت خلف احمد جاسم75

بكلورٌوسكلٌة تقنٌة مسٌب_جامعة الفرات االوسط التقنٌة خلود عمران عل76ً

دكتوراةجامعة الموصل خنساء محمد ٌونس 77

دكتوراةالكلٌة التقنٌة المسٌب.  الفرات األوسط التقنٌةابراهٌم مرضً راضً. د78

دكتوراةطوزخورماتو / كلٌة التربٌة- جامعة تكرٌت إبراهٌم علً سلمان . د79

دكتوراةكلٌة العلوم/جامعة الكرخ للعلومجنان عدنان عبد اللطٌف البٌروتً . د80

دكتوراةكلٌة القلم األهلٌة الجامعة ساجد سامً محجوب. د81

دكتوراةجامعة تكرٌت عبدهللا حسن محمد . د82

دكتوراةجامعة ذي قار- كلٌة الطبمحمد جاسم محمد شالل. د83

بكلورٌوسمستشفى دٌالى البٌطري/دائره البٌطره امواج داود راضً.د84

دكتوراةقسم االتصاالت/ الكلٌة التقنٌه الهندسٌة/جامعة الفراهٌدي اٌمن محمد خضٌر .د85

دكتوراةكلٌة الزراعة/جامعة القاسم الخضراء أحمد ثامر كامل السلطانً.د86

دكتوراةجامعة الفرات األوسطحٌدر فوزي محمود.د87

دكتوراةقسم الرٌاضٌات/كلٌة العلوم/جامعة المستنصرٌةربٌعة كاطع عبطان.د88

دكتوراةالكلٌة التقنٌة المسٌبسعد ٌاسٌن طه.د89

دكتوراةكلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت سوسن غانم قدوري.د90

دكتوراةكلٌة العلوم /جامعة الكرخ للعلومعدنان محسن علً المعموري .د91

دكتوراةجامعة الفرات االوسط التقنٌة/ الكلٌة التقنٌة المٌب فراس جمعه طه.د92

دكتوراةالمسٌب / جامعة الفرات االوسط التقنٌة، الكلٌة التقنٌة كرار عماد عبد الصاحب .د93

دكتوراةالمعهد الطبً المنصورمدٌحه حمودي حسٌن.د94

دكتوراةجامعة الموصلمها صالح مطر.د95

دكتوراةكلٌة العلوم االسالمٌة/ جامعة االنبارنضال علً حسٌن .د96

ماجستٌرجامعة الفرات االوسط التقنٌة دالٌا حمزة موسى 97

ماجستٌركلٌة الكوت الجامعه االهلٌه دعاء عالء غنً 98

ماجستٌرقسم علوم الحٌاة / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/ جامعة ذي قاردموع ماجد ناصر 99

دكتوراةجامعة بغدادرجاء سعدي لفتة100

ماجستٌرجامعة الموصلرجاء ٌونس محو101

اخرىكلٌة التربٌة /جامعة القادسٌة رحٌم عبد الزهرة جمٌل 102

دكتوراة جامعة سامراء كلٌة التربٌة رسالة عبداللة خلف 103

ماجستٌرالكلٌة التقنٌة المسٌب /جامعة الفرات األوسط التقنٌةرغد كطران حسن 104

ماجستٌرالكرخ الثاتٌة / وزارة التربٌة رغد هاشم محمد105



ماجستٌرالموصل رغٌد ابراهٌم اسماعٌل 106

ماجستٌرقسم علوم  الحاسبات - كلٌة التربٌة - الجامعة المستنصرٌة رفل ناصر صالح 107

ماجستٌرالمسٌب/ المعهد التقنً/ جامعة الفرات االوسط التقنٌةرقٌه علً سلمان108

ماجستٌرالكلٌة التقنٌة المسٌب/جامعة الفرات االوسط التقنٌة رواء عادل عبد النب109ً

بكلورٌوسالكلٌة التقنٌة المسٌب / جامعة الفرات االوسط التقنٌة رٌهام كرٌم علوان 110

ماجستٌروزارة الزراعه زكرٌا عبد األمٌر عباس111

ماجستٌر(عقد)المعهد التقنً المسٌبزهراء عبد العزٌز ٌوسف112

بكلورٌوسثانوٌة المصطفى للبنٌن /تربٌة المسٌب زهراء عصام جلٌل جعفر 113

ماجستٌرالمعهد التقنً بابل/جامعة الفرات االوسط التقنٌة زهراء موسى كاظم 114

ماجستٌرالمعهد التقنً المسٌبزٌد طالب شمران115

ماجستٌرالكلٌة التقنٌة المسٌب/جامعة الفرات االوسط التقنٌةزٌنب طالب عبدالكاظم116

دكتوراةالعلوم / مٌسان زٌنب عبد الحباررضا117

بكلورٌوسكلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة زٌنب غاٌب عبد الحسن118

ماجستٌرمحاسبة /كلٌة االدارة واالقتصاد /جامعة واسطزٌنب فائق محمد 119

ماجستٌرجامعة كركوكزٌنب ماجد حمٌد120

بكلورٌوسخارجًزٌنب محسن حسن121

ماجستٌرجامعة تكرٌت زٌنه طه عبدالقادر 122

ماجستٌرجامعة صالح الدٌنژاله محمد احمد123

بكلورٌوسالكلٌة التقنٌة المسٌب//جامعة الفرات االوسط التقنٌة ....خرٌج ساجد عبد العباس بناي124

ماجستٌرالكلٌة التقنٌة المسٌب/ جامعة الفرات االوسط التقنٌة سارة ستار خضٌر125

ماجستٌركلٌة الزراعة / جامعة تكرٌت سارة سعٌد لطٌف 126

ماجستٌرالكلٌة التقنٌة المسٌبسارة علً حسٌن127

بكلورٌوسكلٌة اآلثار -جامعة سامراء ساره عدنان جاسم 128

دكتوراةكلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / جامعة االنبار سجى سعدون فارس129

ماجستٌرجامعة الفرات االوسط التقنٌة سحر حسٌن تخٌل 130

دكتوراةجامعة الموصل كلٌة العلومسحر عبد قاسم131

ماجستٌرتربٌة كركوك سعد دلٌان انور 132

ماجستٌركلٌة الهندسة- جامعة تكرٌت سعد سامً فرحان133

دكتوراةكلٌة الفارابً الجامعةسعد عبدهللا خلف134

دكتوراةجامعة القاسم الخضراءسعد والً علوان135

ماجستٌرجامعة تكرٌت سعدٌه محمد سحاب 136

ماجستٌركلٌة التربٌة للبنات/ جامعة الموصل سلوان طالل عبد الكرٌم137

دكتوراةجامعة تكرٌتسلوى عبد الستار جبار138

ماجستٌرجامعة وارث األنبٌاء سلٌم رشٌد عبود 139

ماجستٌرجامعة تكرٌتسمار نشؤت عل140ً

ماجستٌركلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة تكرٌت سناء ابراهٌم عبدهللا141

دكتوراةكلٌة اآلداب/جامعة تكرٌتسهى رشٌد حمد142

دكتوراةكلٌة الزراعة /جامعة القادسٌة سوالف حامد تٌموز 143

ماجستٌرجامعة تكرٌت كلٌة التربٌة طوز خورماتوسٌروان جبار خضر144

بكلورٌوسمعهد تقنً كوفهسٌف فاضل سعٌد145

ماجستٌرجامعة تكرٌتشروق حمٌد مجٌد146

ماجستٌرجامعة الكتاب شنست ابراهٌم محمد علً 147

اخرىالموصلشهاب احمد جاسم148

ماجستٌركوت جامعةشهد قاسم محمد149

ماجستٌرجامعة الموصل شٌماء رافع سلطان 150

ماجستٌرقسم علوم الحٌاة/كلٌة العلوم /جامعة بابلشٌماء عبد الهادي كاظم 151

بكلورٌوسجامعة كربالءصاحب علٌوي صاحب152

دكتوراةهٌئة البحث والتطوٌر الصناعً/وزارة الصناعة والمعادن صادق كاظم تعبان عداي153

بكلورٌوسالكلٌة التقنٌة المسٌب صفا نعمه كرٌم 154

ماجستٌروزارة التربٌة ضحى ساجد ابراهٌم 155

دكتوراةكلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / جامعة كركوك طاووس محمد كامل احمد الشوانً 156

دكتوراةجامعه بغداد عامر عباس رمضان 157

ماجستٌرالمعهد التقنً كركوك / الجامعة التقنٌة الشمالٌةعباس بهاءالدٌن نوري 158

ماجستٌرمدٌرٌة تربٌة كركوك عبدالجبار علً مظهر159

بكلورٌوسوزارة الشباب والرٌاضة عزام حامد عطٌة160



ماجستٌرقسم الهندسة المدنٌة/كلٌة الهندسة/جامعة الموصلعشتار صالح أحمد161

ماجستٌرالمعهد التقنً بعقوبة - الجامعة التقنٌة الوسطىعقٌل عباس نعمان162

بكلورٌوسجامعة تكرٌتعال جمعه عل163ً

بكلورٌوسجامعة كربالء عال كطران حسن 164

دكتوراةكلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / جامعة االنبار عالء عدنان عواد165

بكلورٌوسجامعة واسط علً جبار ٌاسٌن 166

ماجستٌرالجامعة االسالمٌة كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة علً حمزة جبر 167

ماجستٌرالكلٌة التقنٌةرالمسٌبعلً صالح حسون168

بكلورٌوسصحه بابلعلً عبدالساده مزهر 169

دكتوراةالكلٌة التقنٌة المسٌبعلً عزٌز عباس170
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