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 ت األسم الثالثي مكان العمل

 1 أ.د. احمد حسن علي جامعة المثنى / كلية الهندسة

 2 ا.د حسين منديل عاشور الخزاعي كلية الهندسة. قسم المدني جامعة المثنى

 3 ا.د. حسن منديل حسن كلية التربية للبنات جامعة بغداد

 4 ا. د. سالم هادي حسين جامعة بابل /كلية الهندسة المسيب /قسم هندسة السيارات

 5 ا.د رائد طارق هادي جامعة المثنى كلية الهندسة قسم الهندسة الكيمياوية

 6 ا.د.علي حميد عزيز الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني

 7 ا.د.عالء جبار عبد المنهل جامعة البصرة/ كلية الزراعة/قسم علوم االغذية

 8 أ.د.محمود حميد مجبل العيساوي التربية للعلوم االنسانية /قسم علوم القران والتربية االسالميةجامعة االنبار /كلية 

 9 ا.د الدكتور فهد مزبان خزار جامعة البصرة / مركز دراسات البصرة والخليج العربي / قسم الجغرافية

 11 ا.م.د حسين يوسف عزيز جامعة المثنى. كلية الهندسة. قسم المدني

 11 أ.م.د. منذر خضر يعقوب جامعة الموصل/ االدارة واالقتصاد/ قسم ادارةا التسويق

 12 ا.م.د احمد عبدالعالي رشيد جامعة المثنى. كلية الهندسة. قسم العمارة

 13 ا.م.د باسم جبار عباس الموسوي جامعة المثنى. كلية الهندسة. قسم المدني

 14 ا.م.د جعفر فاضل عودة جامعة الكرخ للعلوم / كلية العلوم

 15 ا.م.د زياد عبد النبي كبة جامعة المثنى. كلية الهندسة. قسم المدني

 16 أ.م.د جاسم خلف مرص جامعة واسط/كلية التربية االساسية

 17 أ.م.د.محمد اسماعيل عليوي جامعة تكريت/كلية الهندسة

 18 أ.م.د. دلشاد عمر عبدالعزيز جامعة كركوك/كلية االداب

 19 أ.م.د ندى فاضل الراوي جامعة نينوى/كلية الطب/التشريح

 21 أ.م.د محمد سعدي شفيق العبيدي كلية االمام االعظم قسم اصول الدين الفلوجة

 21 ا.م.د احمد راجح حسن جامعة المثنى. كلية الهندسة. قسم الكيمياوي

 22 أ.م.د.بان كاظم مكي الجامعة العراقية /كلية التربية للبنات / قسم اللغة العربية

 23 ا.م.د سردار رشيد حمة صالح جامعة السليمانية كلية العلوم االسالمية قسم اصول الدين

 24 ا.م.د رشا علي حسين جامعة المثنى/ كلية الهندسة/ قسم الهندسة المدنية

 25 ا.م.د شيماء حليم ناجي جامعة المثنى كلية هندسة قسم العمارة

 26 ا م د عبدالمنعم جبار عبيد بغداد/التربية/اللغة العربية

 27 حنان عباس خيرهللا 1د1م1أ جامعة ذي قار كلية التربية للعلوم االنسانية

 28 أ.م.د.أمجد رحيم محمد الكبيسي جامعة االنبار/ كلية التربية للعلوم االنسانية/ قسم الجغرافية

 29 ا.م.د ناديه صالح مهدي الوائلي جامعه كربالء/كليه العلوم السياحيه

 31 ا.م.د عصام هنداوي هويدي المثنى الهندسه المدني

 31 أ.م.د. ليث جعفر حنوش جامعة الكوفة

 32 ا.م مصطفى عبد الرسول جاسم جامعة المثنى / كلية الهندسة / الهندسة المدنية

 33 د. طارق حسين عبيس جامعة المثنى/ كلية الهندسة/ قسم المدني

 34 د. سمير سعدي شماس قسم الهندسة المدنية -كلية الهندسة -جامعة الموصل 

 35 د.عدي عسل صالح جامعة الموصل / كلية الهندسة /ققسم الهندسة المدنية

 36 د. عالء سالم شاكر جامعة المثنى / كلية الهندسة

 37 شيماء عبد المطلب هاشمد.  الجامعة المستنصريه/ كلية الهندسة/قسم هندسة الموارد المائية

 38 د. محمد مخلف خلف جامعة الموصل/كلية الهندسة

 39 د.علي حسن علي المدني-الهندسة-المستنصرية
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 41 د. بالل محمد اسعد محمود جامعة االنبار كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة االنبار

 41 د.امواج داود راضي دائره البيطره /مستشفى ديالى البيطري

 42 د. الره رياض عبد الواحد الجامعة التقنية الوسطى / معهد تقني بعقوبة

 43 د حسين كريم سلطان جامعة المثنى / كلية الهندسة / قسم هندسة العمارة

 44 د. محمد بالي مهدي جامعة المثنى / كلية الهندسة / قسم هندسة العمارة

 45 العبيديد. رائد  كلية تكنولوجيا المعلومات -جامعة بابل 

 46 د. عماد نوئيل نعوم جامعة الموصل/ كلية الهندسة/قسم المدني

 47 د. حيدر كامل شنباره جامعة المثنى / كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية

 48 د. حميد رشيد العامري جامعة المثنئ كلية الهندسة  قسم الهندسة الكيمياوية

 49 د.علي عبد الحسين جواد الجامعة المستنصرية/ كلية الهندسة

 51 د. عبدهللا حسن محمد جامعة تكريت/ كلية الزراعة/ قسم المحاصيل الحقلية

 51 د. علي هادي حسن حسين جامعة كركوك

 52 د.وليد عواد وريوش المستنصرية كلية الهندسة قسم المدني

 53 الكريم جاسمد. معن عبد  جامعة الموصل.  كلبة التربية البدنية وعلوم الرياضه

 54 د. شيماء عبدالغني محمد الجامعة التكنولوجية / قسم الهندسة الكهربائية

 55 د.صباح كاظم مرزوق جامعة البصرة/ كلية الزراعة/ قسم االنتاج الحيواني

 56 د. علي مطر فنوص الهيأة العامة للمساحة

 57 د.زهير اسماعيل موسى قره باش جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية

 58 د.سندس محمد عباس جامعة القادسية/ كلية القانون قسم العام

 59 د. علي غازي مطر جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة/ قسم التصميم / تخصص التصميم

 61 د. حيدر طالب مهدي العجيلي الكلية التقنية المسيب-جامعة الفرات األوسط التقنية

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

 62 د. حسام سعيد العارضي جامعة القادسية

 63 د . محمود عبدهللا محمد المفرجي جامعة كركوك / كلية العلوم / قسم الجيولوجيا

 64 د. عمر هاشم حسون الجامعة التكنولوجية قسم هندسه االنتاج والمعادن

 65 د.فاطمة عبودي علي جامعة اربيل الطبيه

 66 د. حسن فالح حسن الجامعة الميتنصرية/ كلية الهندسة/ قسم المدني

 67 د. سامرة نعمة كامل قسم التربة -جامعة القاسم الخضراء / كلية الزراعة 

 68 د. فاطمة عزيز مهدي جامعة ذي قار / كلية التربية للعلوم الصرفة / قسم علوم الحياة

 69 د.تغريد باقر علوان العتابي كلية التربية للعلوم الصرفه أبن الهيثم قسم الكيمياء جامعة بغداد

 71 د. سحر بلكت حسين كلية الرافدين الجامعه /قسم الصيدلة

 71 د.الهام علي بعيوي العنوز جامعة بغداد كلية الهندسة قسم هندسة العمارة

 72 د. هيثم لطيف عبد الهادي للعلوم الصرفة/قسم علوم الحياةجامعة االنبار/كلية التربية 

 73 د. هيثم لطيف عبد الهادي جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة/ قسم علوم الحياة

 74 د. احسان محمد هادي ---

 75 د. حسنين كريم عطية جامعه المثنى/كليه الهندسه/قسم الكيمياوي

 76 د. بليغ سعود عبدالرزاق الهندسة قسم الهندسة الكيمياويةجامعة المثنى كلية 

 77 م. حيدر عرابي ابراهيم جامعة المثنى /كلية الهندسة /المدني

 78 م. ضي علي عزيز جامعه المثنى/ كليه العلوم/ قسم علوم الحياه

 79 م. وفاء مهدي ساجت جامعة المثنى / كلية العلوم/ قسم الكيمياء

  81 م.م اثير محمد علي جاسم المثنى/كلية الهندسة/قسم الهندسة المدنيةجامعة 
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 81 م.م كرار عبد االمير عباس جامعة المثنى / كلية الهندسة / الكيمياوي

 82 م.م احمد رعد رديف جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الهندسة المدنية

 83 قيصر حمزةم.م سارة  جامعة المثنى/كلية الزراعة/ هندسه ميكانيك

 84 م.م ميثاق سعيد مطرود جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الهندسة المدنية

 85 م.م عذراء حسين ثامر جامعة المثنى/ كلية الزراعة/ قسم التصحر

 86 م.م عالء طه محمد جامعة المثنى/كلية الهندسة/ المدنى/ مقرر القسم

 87 م.م سارة صفاء الدين موسى والمشاريعجامعة المثنى/ رئاسة الجامعة/ قسم االعمار 

 88 جابر عوض حسينم.م  جامعة المثنى/ كلية الهندسة/ القسم المدني

 89 هديل سعد رزوقي المثنى / الهندسة / العمارة

 91 م.م علي سعد عبد الوهاب جامعة المثنى / كلية الهندسة / قسم هندسة العمارة

 91 م.م. ذنون يحيى سبع العزاوي قسم علوم الحياةالجامعة العراقية كلية التربية 

 92 م.م قاسم حسن عبيس الجليحاوي جامعة القادسية كلية التربيةالكيمياء

 93 م.م. علي ظافر عبد الجامعة المستنصرية/ كلية الهندسة/ قسم المدني

 94 م.م حسن عطاهللا تقي الخلخالي التربية ابن رشد كلية بغداد /جامعة 

 95 .م. لمياء طالب راشدم  ---

 96 عباس صويح عطيةم.م  جامعة المثنى /كلية الهندسة/قسمالمدني

 97 محمد موفق عزيز جامعة اربيل التقنية

 98 شيماء رافع سلطان جامعة الموصل كلية التربية األساسية قسم التاريخ

 99 مصطفى نعمة مصطفى الجامعة العراقية

 111 هبه عبد الستار مهدي التربية/قسم اللغة االنكليزيةجامعة كرميان/كلية 

 111 محمد فاروق عبدالرزاق جامعة االنبار / كلية القانون والعلوم السياسية / االدارية

 112 مصطفى خاشع فرج الهيتي جامعة االنبار / رئاسة الجامعة / العقود الحكومية

 113 مها عبداالله محمد حسن البدراني قسم البرمجياتجامعة الموصل كلية علوم الحاسوب والرياضيات 

 114 ميسر خليل ابراهيم جامعة دهوك

 115 الضحى حسن عيسى كلية المناره للعلوم الطبيه

 116 لمى اسماعيل ابراهيم المشهداني الجامعه العراقيه/كليه التربيه /قسم الكيمياء

 117 ميس عبد الرضا حمد جامعة بابل/كلية الهندسة

 118 أياد طارق ناجي شركة شيخان للمقاوالت العامة

 119 مرتضى منصور عبدهللا جامعة واسط كاية االدارة واالقتصاد قسم االحصاء

 111 كرار رشيد ياسر وزارة الموارد المائية

 111 عبد الحق هادي عبد علي المستنصريه / كليه الهندسه / قسم هندسه الطرق و النقل

 112 حسين علي حسين كصب الكصب ية الهندسهلحامعة البصره ك

 113 مصطفى احمد عبدالسالم جامعة كركوك. كلية القانون.

 114 م.م ود شاكر هادي تربية ذي قار مديرية

 115 محمد قاسم رحيم شعبان جامعة الفرات األوسط التقنية

 116 شيماء عبيس حسين جامعة بابل/ كلية العلوم / قسم علوم الحياة

 117 ابراهيم محمد سبهان الجامعة التقنية الشمالية/ الكلية التقنية الهندسية/ موصل /قسم البناء واالنشاءات

 118 حيدر قاسم رحيم جامعة الكفيل/كلية طب األسنان

 119 سرى احسان عبد جامعة بابل / العلوم /علوم حياة

 121 شاكرأحمد جواد  جامعة الكوفة / كلية العلوم / قسم علوم االرض

 121 عبداإلمام كريم مهدي امعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الهندسة المدنية
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 122 وسام علي ابراهيم مديرية زراعة ديالى/شعبة زراعة الخالص

 123 مريم عبدالباري عربي مطرود جامعه البصرة كليه الزراعه

 124 رشا كاظم مهدي جامعة بابل/ كلية العلوم/ قسم علوم الحياة

 125 سامر عبد الباقي جبار الجاسم جامعة البصرة/ كلية الهندسة/ قسم الهندسة المدنية

 126 زياد غازي عزيز جامعة الموصل كلية هندسة النفط والتعدين قسم هندسة المكامن النفطيه

 127 حارث صباح ناجي كلية الهندسة - رجامعة االنبا

 128 احمد يوسف علي الرصافة الثالثةالمديرية العامة للتربية -وزارة التربية

 129 ميس ربيع عبد الغني جامعة النهرين/ كلية الهندسة/ قسم الهندسة المدنية

 131 محمد حسين علي شبع جامعة الفرات األوسط الكلية التقنية المسيب قسم تقانات المقاومة االحيائية

 131 حسن فاضل قاسم جامعة ميسان / كلية العلوم السياسية

 132 زهره مكي محمود جامعة الفرات االوسط التقنية / المعهد التقني كربالء / قسم صحة المجتمع

 133 احمد صالج حميد جامعة بابل/ كلية طب االسنان

 134 علي كريم حسين جامعه ميسان كلية طب االسنان

 135 شيرين ياسين قاسم جامعة الموصل /التربية للعلوم الصرفة/علوم الحياة

 136 حسام سلمان جاسم جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفه ابن الهيثم /قسم الكيمياء

 137 لمى فاضل حسين الجامعة المستنصرية كلية الهندسة قسم المدني

 138 عمر خاجي محمد جامعة ديالى كلية التربية للعلوم الصرفة

 139 صفوكاسعد عبدهللا  وزارة التربية / مديرية تربية ذي قار

 141 ايسن كمال محمد كليه التمريض جامعه بغداد فرع صحه مجتمع

 141 شيماء عبد حسين جامعة ميسان / مركز الحاسبة االلكترونية

 142 ختام عبد الحسين سعيد الجامعة المستنصرية / كلية الهندسة/ قسم هندسة الموارد المائية

 143 هدى ناطق فارس العقاقيرجامعة ذي قار / كلية الصيدله / قسم 

 144 زهراء عباس زياره جامعة بغداد

 145 رفيف محمد حمزة جامعة القادسيه/كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/قسم نظم المعلومات

 146 ازهار عبيس غالي جامعة القادسية /كلية الصيدلة  /فرع الكيمياء الصيدالنية

 147 سماح عبد الهادي عباس كليةعلوم بنات  -جامعة بابل 

 148 اسراء تركي عطية ---

 149 عالء ناصر عذاب المديرية العامة لتربية القادسية

 151 اسما سميع كرومي جامعة كركوك/ كلية العلوم/ علوم الحياة

 151 عمر حسين أحمد جامعه تكريت كليه الصيدله قسم العقاقير ونباتات طبية

 152 حوراء رزاق عبد األمير كلية الحسين )ع(الجامعة

 153 بتول كاصد جعفر مديرية تربية ديالى/قسم تربية الخالص

 154 عامر شريف سعيد كركوك

 155 بيداء عبد حسين قسم العلوم-كلية التربية االساسية-جامعة ميسان

 156 هالة بدري عيسى جامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفه ابن الهيثم/ كيمياء

 157 آرام محمد رحيم جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الهندسة المدنية

 158 فرح محمد نعمه كلية الحسين

 159 زهراء عبد حسين كلية المنارة للعلوم الطبية /قسم الحسابات

 161 نوره عباس علي بابل كلية التربية االساسية

 161 الفتاح لطيفزينب عبد  جامعة سامراء /كلية التربيه /قسم علوم الحياة

 162 االء نوري حسين كلية الحلة الجامعة االهلية
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 163 سفيان منذر صالح جامعة النهرين / كلية الهندسة / قسم هندسة طب الحباتي

 164 إيالف شاكر زبيل جامعة ذي قار كلية اآلثار قسم االثار والحضارة االسالمية

 165 نهله صالح زيدان جامعه كفر الشيخ

 166 محمد عباس هاشم اإلمام الكاظمكلية 

 167 احمد هادي حسين جامعة بابل/كلية الهندسة المسيب /قسم هندسة الطاقة

 168 حيدر هادي عباس كلية المنصور الجامعة / قسم هندسة تقنيات الحاسوب

 169 فاطمة اسعد طيب الجامعة التقنية الوسطى/معهد التقني الكوت

 171 نصر موفق يونس التمريضجامعة الموصل/ كلية 

 171 هبه عبد الستار مهدي جامعة كرميان/كلية التربية/قسم االغة االنكليزية

 172 سيف علي يحيى اقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغداد

 173 اسراء كمال جعفر الجامعة المستنصرية /كلية الهندسة /قسم الهندسة المدنية

 174 راسم حسين كاظم الشمري االتحاديديوان الرقابة المالية 

 175 رسل حميد محمود جامعة ديالى كلية التربية للعلوم الصرفة

 176 اياد عبد الخالق يحيى قسم التقنيات المدنية -المعهد التقني في البصرة -الجامعة التقنية الجنوبية 

 177 فالح شريف عبد سهيل كلية العلوم

 178 اميرحكيم جايد بغداد/كلية الطب البيطري

 179 زينه وليد عباس الجامعه المستنصريه كليه الهندسه

 181 محمد مؤيد جواد الرحيم وزارة الزراعة العراقية/هيئة اإلرشاد والتدريب الزراعي

 181 لينا ناصر محسن مديرية التربية

 182 سعد كاظم طاهر وزارة الصحة

 183 هناء قاسم مذبوب قسم المحاسبةجامعة واسط / كلية االدارة واالقتصاد / 

 184 جمال عبدالواحد جاسم الجامعه التقنيه الوسطى /معهد الفنون التطبيقيه

 185 حسن عبد شراد حكومي

 186 رنا ريس عراك جامعة الفرات األوسط التقنيه الكلية التقنية المسيب تقنيات االنتاج النباتي

 187 احمد كاظم شنان الصرفةكلية التربية للعلوم  \جامعة البصرة

 188 نادية مقبل حسن الزبيدي المستنصرية / الهندسة / الحاسوب

 189 حيدر نجم عبد راضي الحجامي وزارة التربية /مديرية تربية النجف االشرف

 191 حيدر صبيح كاظم ميسانجامعة 

 191 رشا عبد حسين كلية المنارة

 192 علي طالب مهدي قسم شؤون المواطنينوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 193 حيدر ناصر حسين جامعه اإلمام كاضم ع

 194 شيماء عبد الحسين محمد جامعة الكوفة/ كلية الصيدلة / العقاقير والنباتات الطبية

 195 سليم رشيد عبود جامعة وارث األنبياء كلية اإلدارة واالقتصاد قسم المحاسبة

 196 مصطفى حسن هادي التربيه للعلوم الصرفه/ قسم الرياضياتجامعه بابل /كليع 

 197 فراس عزيز علي الجامعة التقنية الشمالية

 198 امل خضير خلف جامعة ذي قار / كلية الطب

 199 اسالم محمد محمود كلية المعارف الجامعة قسم العلوم المالية والمصرفية

 211 عبدالعزيز خليل الساطوري عامر جامعة األنبار كلية العلوم االسالمية

 211 زينب فائق محمد جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد/محاسبة

 212 عبد الناصر محمد عباس قسم الهندسة المدنية -كلية الهندسة  -جامعة البصرة 

 213 مرتضى عبد علي فرحان جامعة القادسية كلية التربية قسم الكيمياء
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 214 محمد طاهر رضا الحاسوب والرياضيات /قسم علوم الحاسوبجامعة تكريت /كلية علوم 

 215 وسام نجم محمد جامعة سومر كلية التربية األساسية قسم العلوم

 216 حال عبد الكريم احمد جامعة ميسان كلية التربية قسم التاريخ

 217 هشام عبد اللطيف نعمان المستنصرية/الهندسة/قسم الهندسة المدنية

 218 جنان ناظم صادق القادسية /كلية الطب البيطريجامعة 

 219 هديل قاسم غني قسم علوم الحاسوب --كلية العلوم للبنات  --جامعة بابل 

 211 االء نزار محمود الجامعة التقنية الشمالية /المعهد التقني /الموصل

 211 حسنين محمد منجي مديرية تربية بابل

 212 هبه موفق سليم تقنيات المختبرات الطبيةكلية المعارف الجامعة / 

 213 عباس قاسم محمد الماجدي المستنصرية/ القانون/ الخاص

 214 احالم سعيد ابراهيم وزارةالصحة /دائرة صحة نينوى

 215 ماجد عطية حميدي وزارة التربية تربية ذي قار

 216 محمد ذيابحسنين  جامعة الكوفة / كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية

 217 افتخار مزهر علي عداي جامعة ديالئ-كلية التربية االساسية 

 218 ميادة صالح الدين تاج الدين جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصاد / قسم العلوم المالية والمصرفية

 219 ناظم عبدالواحد حمه سور جامعة كرميان / كلية الهندسة / المدني

 221 سرمد محمد بكر رئاسة مكتبة مركزيةجامعة كربالء 

 221 سارهزجاسم زامل جامعة الفرات االوسط/الكلية التقنية المسيب

 222 محمد جواد جادر كلية العلوم للبنات -جلمعة بابل

 223 إسحق يوسف حمدان جامعة سامراء كلية اآلثار قسم السياحة

 224 رشا عادل عبد النبي المقاومه االحيائيهالمسيب/  -جامعه الفرات االوسط / الكليه التقنيه

 225 عفراء ابراهيم خليل جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات

 226 هبة كاظم سلمان المستنصرية/الهندسة/موارد مائية

 227 عروبة جميل محمود جامعة الموصل مركز دراسات الموصل جامعة قسم. الدراسات التاريخية واالجتماعية

 228 عفاف شعيب يوسف تلعفرجامعة 

 229 علي عبد الزهرة صافي الجنابي كلية القانون جامعة االمام جعفر الصادق فرع النجف

 231 حسين غلي عثمانجوبان سلجوق/تركيا

 231 بالل ناجي حسين جامعة الفرات االوسط / المعهد التقني في السماوة

 232 سامر محمد حبيني مديرية تربية ميسان

 233 سهاد كريم راهي راضي المكصوصي ------

 234 امير محمد خلف عبد جامعة االنبار / كلية التربية للعلوم االنسانية / قسم الجغرافية

 235 زيد حسن خضير تربيه النجف

 236 جمانة محمد خليل جامعة القادسية / كلية الفنون الجميلة / قسم الترية الفنية

 237 هادي جبار مجيبل العكيلي التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثمجامعة بغداد كلية 

 238 هديل ساجد ابراهيم جامعة ديالى كلية التربية للعلوم الصرفة قسم علوم الحياة

 239 بشار رشيد محمد علي كلية التمريض -جامعة الكوفة 

 241 محمد عدنان عبد كلية المعارف الجامعة/قسم العلوم المالية والمصرفية

 241 احمد عبدالساده مزهر ----

 242 هاله غريب محيسن العبودي كليه دجله الجامعه

 243 حنان عبد الجليل راصي جامعه البصره.علوم كيمياء

 244 وسام عقيل مسلم العرداوي جامعة الكوفة كلية العلوم قسم علوم الحياة
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 245 احمدمحمد شهاب  جامعة تكريت / كلية االداب / قسم االثار

 246 نصير عبد الحسين ناصر الجامعة التكنولوجيه /قسم هندسة المواد

 247 حيدر محمد علي يوسف جامعة واسط/ كلية االدارة واالقتصاد / قسم العلوم المالية والمصرفية

 248 زينب محسن حسن ----

 249 كاظممحمد حمودي  جامعة القادسية كلية االدارة واالقتصاد قسم ادارة اعمال

 251 ندى جاسم محمد جامعة تكريت / كلية التربية للبنات / قسم الرياضيات

 251 محمد عبد العباس ناجي وزارة التربية/ مدرية تربية النجف االشرف

 252 محمود حسن زغير وزارة التربية

 253 رياض ظاهر نصيف جامعة المثنى كلية الهندسة القسم المدنية

 254 ابتسام اسماعيل حنا كلية االدارة واالقتصاد/ قسم ادارة االعمالجامعة الحمدانية/ 

 255 سياق صبيح عبد وزارة الموارد المائية

 256 هيثم محمد مشرف جامعه بغداد

 257 معتز كاظم مظلوم القسم المدني -كلية الهندسة  -الجامعة المستنصرية 

 258 دكتور عبدهللا فرج هوير الجامعة التكنولوجية

 259 اسماء شاكر عاشور جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 261 سعد عبد السادة صباح قسم اللغة العبرية -كلية اللغات   -جامعة بغداد  

 261 زهير خضر عالوي جامعة النهرين / كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية

 262 مروه جواد كاظم ---

 263 فهد خلف ياسين التقني الموصلالمعهد -الجامعة التقنية الشمالية

 264 محمد شهاب محمود كلية الهندسة/ جامعة ديالى

 265 محمود عبد سليمان قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة االنبار

 266 تمارا عدنان قاسم المستنصرية/الهندسة/المدني

 267 عبدالخالق شاكر يوسف دائرة صحة نينوى .مسؤول وحدة التعليم المستمر

 268 وعد حسين شالش جامعة الموصل /كلية اإلدارة واالقتصاد /قسم المحاسبة

 269 اسراء خلف كريم بغداد/ابن رشد/اللغة العربية

 271 عباس عدنان كامل وارث االنبياء ع _هندسة الطب الحياتي

 271 مهند مجيد رشيد العراقية التربية العلوم التربوية والنفسية

 272 واثق شهيد عاجل المثنىمديرية تربية 

 273 سجى حسين دلفي جامعة واسط

 274 ياسر مولى حمود الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الهندسة المدنية

 275 زينب محمدصالح الجامعة العراقية/ كلية التربية/ قسم العلوم التربوية والنفسية

 276 قصي عبد حسين الجغرافيا جامعة االنبار كلية التربية للعلوم األنسانية قسم

 277 أحمد عبدالرضا فجيج جامعة المثنى /كلية الهندسة /قسم الهندسة المدنية

 278 عبدالرحمن معاذ عبد العليم كلية المعارف الجامعة

 279 عالء عبد الحسين الكوفة جامعة

 281 عمر فاروق يونس كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة الموصل 

 281 حسن هادي حسين متوسطة ال ياسين

 282 ابراهيم جبار كاظم جامعة واسط كلية التربية للعلوم اإلنسانية

 283 علي حسين حسن مجلس القضاء االعلى

 284 شهد رحيم المالكي جامعه البصره

 285 لمياء محمد جواد مهدي كلية االسراء الجامعة /كلية الهندسة/ الهندسة المدنية
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 286 علي صبري شاكر القادسية /كلية الطبجامعة 

 287 انتصار علي سلمان القادسية الطب االحياء المجهرية والمناعة

 288 زهراء كريم حسين جامعة ميسان /كلية العلوم السياسية

 289 أسراء نجم عبدهللا كلية الطب البيطري جامعة. القادسية

 291 ايات جاسم محمد الطبيعيةجامعة البصرة كلية التربية قسم الجغرافيا 

 291 نسرين سعد هادي جامعة بابل

 292 هبة عدنان وريور مديرية تربية ذي قار / قسم تربية الناصرية

 293 فرات علي حميد تربية نينوى

 294 نهاية عواد عريان المثنى _كلية التمريض

 295 علي احسان تيلي دهوك دهوك قانون

 296 علي كامل جابر الشاهر وزارة الموارد المائية

 297 زينب كاظم عطية عليوي الزيدي مديرية تربية ذي قار

 298 صبا عبد الباقي سلمان الجامعة العراقية / كلية التربية / قسم الحاسوب

 299 خالد صبار محمد جامعة االنبار / كلية التربيه للعلوم االنسانيه/ الجغرافيا

 311 م.م طه ياسين صالح قسم الفيزياءكلية التربيه جامعة االنبار 

 311 صباح انورعبد الكريم جامعة ديالى /كلية الهندسة

 312 المستشار القانوني حيدر جاسب قسم القانونية / المديرية العامة لتربية في محافظة ميسان

 313 عبدالسالم محمود حسن المديرية العامة لتربية ديالى

 314 سعدون ظاهر خلف التربية للعلوم االنسانيةجامعة االنبار كلية 

 315 طاووس محمد كامل احمد الشواني جامعة كركوك / كلية التربية للعلوم الصرفة

 316 فرح محمد حسين الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية

 317 ياسين عبدالرزاق وهيب جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 318 دالل عبد الحسن جوالن جامعة كركوك / االداب/ التاريخ

 319 عقيل رحيم جبر كلية الهندسة الجامعة المستنصرية قسم المدني

 311 عثمان عبد اللطيف عبد المجيد بغداد /االداب /اللغه العربيه

 311 مروان سالم محمد كلية االمام الجامعة

 312 سمر حسن ياسين التربية ابن رشد/قسم اللغة العربيةجامعة بغداد /كلية 

 313 سراب جاسم محمد جامعه بغداد كليه التربيه ابن الهيثم للعلوم الصرفه

 314 حسين خلف جارهللا الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الهندسة المدنية

 315 الواحد عزت مها عبد الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الهندسة المدنية

 316 مرتضى صالح عباس القادسية االدارة واالقتصاد علوم ماليه ومصرفيه

 317 علي ناظم محيسن التكنولوجية

 318 مهند كريم صالح جامعة الفرات األوسط

 319 أحمد عدنان كاظم جامعة الفرات االوسط التقنية الكلية التقنية المسيب قسم تقنيات اإلنتاج النباتي

 321 علي احسان تيلي دهوك

 321 احمد صاحب ذياب قسم الهندسة المدنية-كلية الهندسة-الجامعة المستنصرية

 322 حسين نجيب والي جامعة بغداد/ كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية /جغرافية

 323 سيف الدين عبد الودود عثمان جامعة البصرة كلية الفنون الجميلة قسم التربية الفنية

 324 عمادالدين عطية حسين الجامعة التقنية الشمالية / المعهد التقني الطبي كركوك


