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 جامعة بغداد / الهندسة/ البيئة حمزة قاسم علي  .162

 جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني د.عماد نوئيل نعوم  .161

 كلية حسين غافل شخير  .167

 جامعة تكريت روى احمد ابراهيم  .163

 الجامعة العراقية كلية التربية للبنات قسم التاريخ د.عبدالباسط عباس محمد  .164

165.  
شيماء محمد سمير ابراهيم جامعة 

 الموصل
 جامعة الموصل/ كلية االدارة واالقتصاد/ قسم المحاسبة

 قسم التقنيات المدنية -المعهد التقني البصرة  -الجامعة التقنية الجنوبية  اياد عبد الخالق يحيى  .166

 الرشيد الجامعةكلية  عكرمة خيون شاكر  .162

 المديرية العامة لتربية محافظة ديالى/ النشاط الرياضي والمدرسي ليث إسماعيل أبراهيم محمد  .168

 جامعة المثنى/ كلية العلوم/ قسم الكيمياء شيماء عادل محمد  .169

 كليه التمريض جامعه بغداد ايسن كمال محمد  .122

 الحياة جامعة ديالى / كلية العلوم / قسم علوم سلمى حامد عيسى  .121

 جامعة االمام الصادق ع/ فرع ديالى محسن حنون غالي  .127

 جامعة القادسية / كلية الطب علي صبري شاكر  .123

 جامعة الكوفة /كلية التخطيط العمراني انتصار عباس محمد  .124

 قسم االدارة العامة -كلية االدارة واالقتصاد  -جامعة ديالى  ليث طالب رشيد  .125

 الجامعة العراقية -التربية بنات كلية  د. غادة فائق محمد  .126

 تربية محافظة نينوى م.م فرات علي حميد الخفاجي  .122

 تكريت / العلوم / الكيمياء خلف احمد جاسم  .128

 وزارة النفط ميثاق حميد جبار  .129

 جامعة البصرة كلية االداب حسام عبد الرحيم مهدي  .182

 الكلية التقنية ذي قار -التقنية الجنوبية حيدر محمد حسن  .181

 جامعة الكوفة /كلية الصيدلة/ الصيدلة السريرية علي شالش عبد الحمزة  .187

 جامعة بابل/كلية القانون حسين جمعه محمد  .183

 جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة د.نسرين رزاق ابراهيم  .184

 وزارة العمل والشؤون االجتماعية زهراء عباس علي حسين  .185

 التكنولوجيا / الهندسة المدنيةالجامعه  علياء حسين محمد  .186

 المفوضية العليا لحقوق اإلنسان/ مكتب المثنى علي عبدهللا ناجي  .182

 الجامعة المستنصرية محمد عباس هاشم  .188

 جامعة واسط كلية العلوم احالم حميد مجيد  .189

 العراقية /كلية التربية/العلوم التربوية والنفسية مهند مجيد رشيد  .192
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 الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الموصل علي يونس صالح  .191

 جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصاد الدكتورة ميادة صالح الدين تاج الدين  .197

 كلية المنارة للعلوم الطبية حسين حميدي جليب حمد الكعبي  .193

 مديرية تربية بابل احمد فليح حسين  .194

 االدارة واالقتصاد قسم االحصاءجامعة واسط كلية  مرتضى منصور عبدهللا  .195

 جامعة الفرات االوسط الكلية التقنية المسيب صفا نعمه كريم  .196

 وزارة الموارد المائية / الهيأة العامة للسدود والخزانات محمد فالح عالوي  .192

 جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/قسم الرياضيات هدى زيد جميل  .198

 كربالء/العلوم السياحية/السياحة الدينيةجامعة  ياسمين حاتم بديد  .199

 رئاسة جامعة كركوك ايناس قيس نجم  .722

 قسم العلوم التربوية والنفسية -كلية التربية للعلوم االنسانية -جامعة الموصل د. اسراء غانم عبد فتحي  .721

 مديرية التربية صبا سعد حسين  .727

 مديرية تربية بابل رائد حسن زغير  .723

 مديرية تربية واسط اياد جبار خضير  .724

 جامعة بغداد /كلية القانون /فرع القانون الخاص ندى عبد الكاظم حسين  .725

726.  
حسن محمدمهدي عبدالوهاب 

 الجواهري
 قسم هندسة الحاسوب -كلية االمام الكاظم الجامعة 

 جامعة كركوك/ كلية الهندسة/ قسم الهندسة المدنية ارام محمد رحيم  .722

 الكوفة/ كلية التخطيط العمراني/ التخطيط البيئيجامعة  اسامة جاسم محمد  .728

 الكلية التقنية كركوك محمد أ نجم الدين  .729

 كلية االداب -ذ ي قار  د. عبدهللا مسلم شطب  .712

 كلية الزراعة جامعة االنبار سفيان محمود فرحان  .711

 كلية االمام الكاظم )ع( / اقسام الديوانية محمد سعيد السعداوي  .717

 جامعه المثنى/كلية الهندسه/قسم الهندسه الكيمياويه حسنين كريم عطية  .713

 جامعة القادسية كلية االدارة واالقتصاد ادارة االعمال فالح حسن  .714

 كلية المنارة رشا عبد حسين  .715

 ---- احمد عبدالساده مزهر الجبوري  .716

 جامعة بابل كلية التربيه البدنية وعلوم الرياضة م. د سعاد خيري كاظم  .712

 الجامعة التقنية الشمالية/ المعهد التقني في الموصل / قسم االلكترونيك عبدالقادر رفيق الغضنفريوضاح   .718

 طالبة دراسات عليا نسرين عبد المطلب احمد  .719

 ------. صفا ناصر محمدسعيد  .772

 ------ المهندس احمد جاسم محمد  .771

 المدنيةجامعة كربالء /كلية الهندسة/قسم الهندسة  محمد رياض محمد على  .777

 الحويجة /قسم النباتات الطبية والصناعية -جامعة كركوك /كلية الزراعة  حسين حبيب مصطفى  .773

 جامعة المثنى / كلية العلوم / قسم علوم الحياة هناء علي عزيز  .774

 ---- حسن عبد شراد  .775

 جامعة ديالى / كلية التربية االساسية / قسم العلوم زهير حسين جواد  .776

 الجامعة المستنصرية / كلية الطب ميادة حسن رهيف  .772

 جامعة الموصل/كلية الفنون الجميلة/شعبة التخطيط علي هاشم حمو  .778

 جامعة القادسية.كلية الطب قحطان خيون حمود  .779

 جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية حسين علي جبار  .732

 الصرفة /قسم الرياضياتجامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم  ا.م د. ندى ياسين قاسم  .731

 جامعة سومر كلية التربية األساسية م.د. وسام نجم محمد  .737

 جامعة ديالى كلية التربية للعلوم الصرفة قسم الحاسبات شهد علي محيسن  .733

 جامعة تكريت/ التربية البدنية وعلوم الرياضة/ العلوم النظرية سالم خلف فهد  .734

 الوسطى المعهد الطبي التقني بغدادالجامعه التقنية  انتصار خليل سمين  .735

 محاضرة في جامعة الموصل كلية التربية للعلوم االنسانية ياسمين فوزي غائب  .736

 كلية المامون الجامعة د. سعد عبد العزيز عبد الرحمن  .732
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 جامعة بغداد محمد احمد محمود  .738

 االنسانية/ قسم التاريخجامعةوتاموصل / كلية التربية للعلوم  ا.م.د. برزان ميسر الحـــامد  .739

 مديرية تربية األنبار م. م. ساره عدنان ثرثار  .742

 جامعة تكريت/ كلية الهندسة/قسم الهندسة المدنية عدي عبداالله اسماعيل  .741

 جامعة المثنى /كلية الطب هبة ستار جبار منصور  .747

 الجغرافيهجامعة البصرة/كلية التربيه للعلوم االنسانيه /قسم  مكرم جمال عباس  .743

 كلية الحلة الجامعة االهلية/ االدارة واالقتصاد/ االقتصاد االء نوري حسين  .744

 مهندس / رئاسة محكمة استئناف المثنى االتحادية علي عبد الكاظم ابوشنين  .745

 دهوك دلكش حسين علي  .746

 جامعة الموصل/ كلية االثار/قسم االثار رشا عادل نجم  .742

 االحياء المجهرية-الطب-القادسيةجامعة  انتصار علي سلمان  .748

 قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة االنبار محمود عبد سليمان  .749

752.    

 جامعة القادسية /كلية التربية /قسم الكيمياء مكارم علي مهدي  .751

 جامعة بابل/ كلية التربية االساسية / قسم الرياضيات والحاسوب نسرين سعد هادي  .757

 التراث الجامعةكلية  ورود كريم عبود  .753

 ISTIDAMA GREEN SMART CITIES NGO حيدر الكفيشي  .754

 وزارة الموارد المائية كرار رشيد ياسر  .755

 قسم فيزياء الليزر-كلية العلوم للبنات -بابل  محمد حمزة خضير المعموري  .756

 جامعة االنبار/ مركز الدراسات االستراتيجية سعد جمار نشمي  .752

 تربية بابلمديرية  محمد فليح حسين  .758

 جامعة الموصل كلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم البرمجيات مها عبداالله محمد حسن البدراني  .759

 المستنصرية / االداب / االنثروبولوجيا واالجتماع سناء صالح عبد علي  .762

 جامعة النهرين/ كلية الهندسة/ قسم الهندسة المدنية ميس ربيع عبد الغني  .761

 وزارة التربية / مديرية تربية القادسية الجنابيعلي حسين علي   .767

 جامعة واسط رسول حمزه خضر  .763

 جامعة ميسان شيماء عبد حسين  .764

 جامعة كربالء/مركز الدراسات االستراتيجية/قسم االدارة االزمات عبير مرتضى حميد  .765

 شركة زين لالتصاالت محمد عبد الرزاق خضير  .766

 طب االسنانجامعة بابل/ كلية  احمد صالح حميد  .762

 كلية الحسين )ع(الجامعة حوراء رزاق عبد االمير  .768

 جامعة سومر / كلية التربية االساسية مشتاق احمد كاظم الديوان  .769

 الجامعة التقنية الوسطى / معهد الفنون التطبيقية سمية عبدالوهاب محمد  .722

 جامعة بغداد/كلية القانون/القسم العام ايثار حسين جواد  .721

 جامعة ديالى /كلية التربية المقداد /شعبة المكتبة قهرمانمروة اكرم   .727

 كلية الرشيد الجامعة عبد الجبار خليل ابراهيم  .723

 جامعة الموصل  . كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة د. معن عبد الكريم جاسم  .724

 مديرية تربية ديالى/قسم تربية الخالص بتول كاصد جعفر  .725

 المثنى /كلية الهندسة/ قسم العمارةجامعة  هديل سعد رزوقي  .726

 جامعة كرميان/كلية التربية/قسم اللغة االنكليزية هبه عبد الستار مهدي حسين  .722

 جامعة ذي قار/كلية الصيدلة مريم علوان عبد الرضا  .728

 جامعة كركوك/ كلية اآلداب / قسم التاريخ هاشم حمه رشيد فتاح  .729

 /كلية التربية اساسية / رياضيات جامعة الموصل فاطمة محمدرافع يونس محمد  .782

 جامعة ذي قار كلية العلوم سامية مزهر مرداس  .781

 قسم االنتاج الحيواني -جامعة كربالء _ كلية الزراعة  سجاد محمد عباس  .787

 جامعة واسط كلية االدارة واالقتصاد محمد رياض اعناد الحسيني  .783

 جامعة الكوفة كلية التربية االساسية طارق حسن شريف  .784

 خارجي زينب محسن حسن المنصوري  .785
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 الموصل / االدارة  واالقتصاد/  االدارة الصناعية رغيد ابراهيم اسماعيل  .786

 مديرية بلدية بعقوبة حسين علي احمد سلمان  .782

 جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات د.ميسون حامد طاهر  .788

 جامعة تكريت /كلية الطب البيطري مروة عادل حميد  .789

 وزارة الزراعة العراقية/هيئة اإلرشاد والتدريب الزراعي جوادمحمد مؤيد   .792

 جامعة كربالء/ العلوم الطببة التطببقية سهاد عبد الحمزة حسين  .791

 جامعة االنبار /كلية الهندسة /العمادة نور عبد الرزاق رجب  .797

 جامعة الموصل/كلية االداب/قسم المكتبات رامي راكان عرب  .793

 تربية واسط مديرية باسم كاظم بريسم  .794

 جامعة الفلوجة المهندس عثمان شعبان حمزة  .795

 جامعة الموصل/ كلية الزراعة والغابات جمعة طة محمد  .796

 القاسم الخضراء/الزراعة/التربة والموارد المائية هدى محمد هناء حميد  .792

 جامعة الكوفة كلية العلوم وسام عقيل مسلم  .798

 التربية/ قسم الجغرافيةجامعة الحمدانية/ كلية  رائد احمد يوسف  .799

 الهيئه العامه للضرائب فرع المسيب حسن عليوي صاحب عبد  .322

 جامعة سلجوق/تركيا حسين علي عثمان جوبان  .321

 جامعة كربالء / كلية االدارة واالقتصاد / قسم ادارة االعمال م.م. احمد حسين احمد  .327

 علوم الحياةجامعة تكريت/ كلية التربية للبنات/ قسم  شروق حميد مجيد  .323

 جامعة ديالى/ كلية التربية االساسية/قسم العلوم لينا بهنام ياقو  .324

 مديرية تربية االنبار / قسم تربية الفلوجة ايهاب مالك رشيد  .325

 جامعة االنبار كلية االدارة واالقتصاد قسم االقتصاد د. بالل محمد اسعد  .326

 الحويجة التقنيالجامعة التقنية الشمالية/معهد  استبرق علي حميد  .322

 جامعة ديالى كلية التربية المقداد/رياضيات زهراء حسن علي  .328

 ديوان الوقف الشيعي سيف الدين سعد عبيس  .329

 وزراة التربية مديرية تربية النجف االشرف نبيل عبود كاظم  .312

 جامعة ذي قار /كلية العلوم/قسم الكيمياء هدى صالح مهدي  .311

 العلوم/ قسم علوم الحياه جامعه المثنى/ كليه ضي علي عزيز  .317

 المفوضية لالنتخابات محمد نوري جبار  .313

 دائرة التعليم الديني والدراسات االسالمية أيوب صالح الدين مخلف  .314

 الجامعة المستنصرية.  كلية الطب.  فرع الفسلجة لمياء حسن رهيف  .315

 جامعة جانكري/ كلية االدارة واالقتصاد جميل محمد جميل  .316

 مديرية تربية بابل ناصرتغريد عبيد   .312

 كلية الرشيد الجامعة/قسم القانون م. د. تامر محمد ابراهيم  .318

 جامعة كربالء/ كلية العلوم السياحية/ قسم السياحة الدينية زينب حسين علوان  .319

 لكوفة / االدارة واالقتصاد / االقتصادا حسام الدين همام عبد الهادي   .372

 الثقافةوزارة  جنان علي حسين  .371

 جامعة تكريت رئاسة الجامعة نادرة هيالن يعقوب  .377

 الجامعة التقنية الشمالية /المعهد التقني في الموصل /التقنيات الكهربائية شذى يوسف اسماعيل  .373

 الجامعة العراقية رئاسة الجامعة مصطفى نعمة مصطفى  .374

 العلوم التربوية والنفسيةالجامعة العراقية/كلية التربية/قسم  م.م ايناس اسماعيل شحاذه  .375

 جامعة بابل/كلية العلوم/قسم علوم الحياة نور سعدهلل ناجي  .376

 جامعة االنبار/كلية االداب/قسم االعالم جنان محمد عباس التميمي  .372

 جامعة القادسية كلية القانون د.سندس محمد عباس  .378

 الجامعة التقنية الشمالية يمان قيس سعد هللا العزاوي  .379

 قسم علوم القرآن الكريم -جامعة سامراء/ كلية التربية علو بكر محمود  .332

 جامعة الكوفة كلية االدارة واالقتصاد قسم السياحة حسين كريم جاسم  .331

 الجامعه التقنيه الوسطى معهد تكنولوجيا بغداد القسم المدني سيدا سركيس مسروب  .337

 المدنيةجامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الهندسة  احمد رعد رديف  .333
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 مديرية تربية ميسان سامر محمد حبيني  .334

 جامعة كربالء/الهندسة/األطراف والمساند الصناعية أسيل عباس حسين  .335

 جامعة بابل /كلية العلوم /قسم علوم الحياة شيماء عبيس حسين  .336

 جامعة الموصل /كلية الحقوق سحر حيال غانم  .332

 واالقتصاد/ اقتصادجامعة بغداد /كلية االدارة  سيف علي يحيى  .338

 جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات رفيف محمد حمزة  .339

 الجامعة العراقية كلية التربية قسم علوم الحياة م.م. ذنون يحيى سبع العزاوي  .342

 جامعة بغداد / مركز الحاسبة هاله حسن محمود  .341

 الباطنيجامعة تكريت / كلية الطب / الطب  محمد غالب زكري  .347

 جامعة الكوفة/كلية التربية األساسية/قسم اللغة العربية علياء وهاب إبراهيم  .343

 الفرات االوسط التقنية/ الكلية التقنية اإلدارية كوفة مصطفى محمد عبد مسلم  .344

 كلية الكوت الجامعة قسم إدارة األعمال مهدي علي عبد الحسين  .345

 التربية للعلوم االنسانية/ قسم االنكليزيجامعة المثنى /كلية  اثمار عباس كريم  .346

 معهد الفنون التطبيقيه. /الجامعه التقنيه الوسطى جمال عبد الواحد جاسم  .342

 جامعة القادسيه/ كلية الهندسة/ قسم هندسة الطرق والنقل زيد عبد الزهره مهدي  .348

 مديرية التربية النجف االشرف باسم شعالن خضير  .349

 جامعة الموصل/ كلية العلوم /قسم الطاقات الجديدة والمتجددة العبيديأ. م. ثناء يعقوب يوسف   .352

 وزارة الصحة والبيئة رئيس مهندسين اقدم سالم جاسم دهش  .351

 جامعة ميسان كلية التربية البدنيه وعلوم الرياضه ماجد محمد مساعد الكعبي  .357

 قسم وقاية نبات-جامعة ميسان /كلية الزراعة  ورود جبار عيدان  .353

 الجامعة المستنصرية ايهاب عدنان ثابت  .354

 جامعة الفلوجة عبدالكريم عادل عبدالكريم  .355

 جامعة الفرات األوسط التقنيه الكلية التقنية المسيب تقنيات االنتاج النباتي رنا ريس عراك  .356

 جامعة الفرات االوسط التقنية / الكلية التقنية المسيب اياد علي محمد  .352

 جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية صدام عبدالحسين رميش  .358

 وزارة التربية / مديرية تربية ذي قار م .م. نعيم عبد السادة بشير عطية  .359

 جامعة ميسان/ كلية االدارة واالقتصاد/ قسم االقتصاد علي سلمان طعمه  .362

 جامعة الفرات األوسط التقنية _المعهد التقني المسيب_تقنيات محاسبة محمد نصر حسين  .361

 جامعة الموصل /كلية طب األسنان نزار محمد عليبان   .367

 جامعة ديالى /كلية االدارة واالقتصاد م.م عقيل حميد فرحان  .363

 جامعة القادسية/كلية القانون زينب صبري محمد  .364

 كلية الهندسة التقنية احمد مجيد مظلوم  .365

 م. تربية ميسان ميثاق عبدالواحد سابط  .366

 القسم المدني -كلية الهندسة-جامعة المثنى  هدى محمد سلمان  .362
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 جامعة ديالى.. كلية التربية للعلوم اإلنسانية سنان صادق جواد  .323

 وعلوم الرياضةجامعةميسان/ كلية التربية البدنية  عباس طه حسين  .324

 جامعة الموصل/كلية الحقوق ساره احمد حمد  .325
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 ميسانالمديرية العامة لتربية محافظة  عمار عبد الكريم عبد الحسين  .328
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 بغداد/ كلية الطب البيطريجامعة  هناء صالح عبدعلي  .388

 مهندس مدني اعمال حره حسين علي حسن  .389

 جامعة القاسم الخضراء كلية التقانات االحيائية قسم التقانات االحيائية فرح سالم دعبول  .392

 جامعة كربالء/السياحة/السياحة الدينية ياسمين حاتم بديد  .391
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 االنبار/الزراعة/شعبة العلوم االساسية سميرة عدنان ثرثار  .393
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 بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة-الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية م.م مروه عبدالهادي حسن  .422

 جامعة الكفيل /كلية القانون أبوطالب هاشم احمد  .421

 الجامعة التقنية الشمالية/ الكلية التقنية االدارية الموصل/ قسم تقنيات اإلدارة  وليد احمد سليمان  .427
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 جامعة بغداد /كليه التربيه للبنات/اقتصاد منزلي م اشراق جهاد خضيرة  .422
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 مركز  ابابيل للدراسات اإلستراتيجية جامعة بغداد محمد فخري المولى  .415
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 جامعة ديالى / االدارة واالقتصاد حمزة حميد ياسين  .419
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 كلية السالم الجامعة د. يوسف نوري حمه باقي  .432

 الرياضياتقسم  \كلية التربية للعلوم الصرفة \جامعة البصرة احمد كاظم شنان  .431
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 قار/كلية العلوم/قسم الكيمياءجامعة ذي  زينب مجيد كريم  .442

 ديوان محافظة ديالى م.د. عمر وهيب ياسين  .441

 جامعة البصرة  مركز الخليج قسم تاريخ وجدان جعفر غالب  .447

 جامعة دهوك / كلية الزراعة/ قسم العلوم األساسية ميسر خليل ابراهيم  .443

 سالميةاالواالنسانية / قسم علوم القران جامقسم علومعة االنبار / كلية التربية للعلوم  صهيب عباس عوده  .444

 جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الهندسة المدنية اسراء صالح حسين  .445

 جامعة ديالى كلية التربية للعلوم الصرفة علوم الحاسوب م.مبرمج وديان غالب اسماعيل  .446

 المستنصرية / الهندسة / الحاسوب نادية مقبل حسن  .442

 كلية المعارف الجامعة قسم هندسة تقنيات الحاسوب ياسين صالح فياض  .448

 جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي سهام محسن امويلح  .449

 قسم التشريح-كلية الطب البيطري  -جامعة الموصل  نزيهة سلطان احمد  .452

 جامعة كركوك / كلية التربية للعلوم الصرفة طاووس محمد كامل احمد الشواني  .451

 جامعة الكوفة  كلية اآلداب د. احمد يحيى عباس  .457

 وزارة التربية العراقية وسام صباح ضاري السامرائي  .453

 جامعة ديالى /كلية القانون والعلوم السياسية زهراء عبد المنعم عبد هللا  .454

 جامعه الكتاب /كليه الصيدله سعاد يوسف الدوركي  .455

 جامعة ديالى ايثار رياض عبدهللا  .456

 جامعة الفلوجة إنتصار جارهللا فاضلم.م   .452

 قسم وقاية النبات -كلية الزراعة والغابات  -جامعة الموصل  د. علي حمود ذنون  .458

 ذي قار/الهندسة رائد شاكر  .459

 مديرية تربية البصرة -وزارة التربية  أحمد سراج جابر  .462

 الفسلجةجامعة ميسان كلية الطب فرع علم وظائف االعضاء  وليد خالد حمود  .461

 الجامعة العراقية /كلية التربية /قسم علوم التربوية والنفسية علي ستار متعب  .467

 معهد تكنولوجيا بغداد هيثم عبد الهادي محمد سرحان  .463

 التعليم العالي/مقر الوزارة د. علي خلف صايل  .464

 جامعة العين/ كلية هندسة النفط د. ناجح يوسف العلي  .465

 المديرية العامة للتربية في محافظة ميسان الالميم.م.سجاد خالد عبد الرحمن   .466

 جامعة ديالى كلية القانون والعلوم السياسية نجاح ابراهيم سبع  .462

 جامعة الفرات االوسط التقنية/ المعهد التقني المسيب/ قسم تقنيات المحاسبة مروه حسن علي الشمري  .468

 ديوان الرقابة المالية االتحادي راسم حسين كاظم الشمري  .469

 جامعة ديالى كلية التربية االساسية علي نايف مجيد  .422

 الجامعة التكنولوجية/قسم الهندسه الكهروميكانيكية/ فرع هندسة النظم ايناس مزاحم عبد  .421

 امعة بغداد / كلية االداره واالقتصاد / قسم االداره الصناعيهج ا.م.د.نغم يوسف عبدالرضا سلمان   .427

 جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة عثمان محمود شحاذه  .423

 المديرية العامة لتربية ميسان حيدر عباس عبد زبون  .424

 جامعة القادسية/كلية الطب البيطري/فرع الفسلجة واألدوية وسام حسين سلمان  .425

 الجامعة المستنصرية كلية اإلدارة واالقتصاد ميس الريم خضير عباس  .426

 جامعة بغداد /كلية التربية للبنات/ قسم الجغرافية جامعة د.رفل ابراهيم طالب  .422
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 طب كركوك مفيد اكرم طه  .428

 المثنى/كلية الزراعة/ قسم المحاصيل الحقلية سارة قيصر حمزة  .429

 جامعة بابل/ كلية العلوم/ قسم علوم الحياة رشا كاظم مهدي  .482

 والمياهجامعة المثنى /كلية الزراعة / قسم التربة  مصطفى عبد منشود -م  .481

 جامعة سرت / االقتصاد/  محاسبة ادارية د. ابراهيم علي حمد امشهر  .487

 طالبة دراسات عليا /جامعة بابل قبس عالء حسين  .483

 كلية الحسين الهندسيه فرح محمد نعمة  .484

 مديرية تربيه ميسان نعيم محمد حبين  .485

 دائرة البحوث الزراعية محمد نزهان مهدي  .486
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 منظمة سفراء السالم في ألعالم م.د. شاخـــوان سعود نوري  .497

 جامعة السليمانية كلية العلوم االسالمية قسم اصول الدين ا. م. د. سردار رشيد حمة صالح  .493

 جامعة تكريت /كلية الطب البيطري نور عدنان عزاوي  .494

 جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم سراب سعدي جحيل  .495

 تكريت /كلية التربية للعلوم الصرفة/قسم علوم الحياة شذى حازم شاكر  .496

 مديرية زراعة ديالى يعمر احمد علي  .492

 المديرية العامة لتربية بابل قاسم عقيل كرم جاسم الخفاجي  .498

 الصحة/دائرة صحة النجف/مستشفى النجف العام)االلماني(وزارة  وليد درويش كاظم  .499

 وزارة التربية والتعليم مروج عبد رحيم  .522

 جامعة بغداد/ كلية الهندسة /قسم الميكانيك سرمد عزيز عبد الحسين  .521

 جامعة تكريت علوم الحاسوب والرياضيات قسم الحاسوب االء حسين علي  .527

 ذي قارمديرية العامة لتربية  فرات عادل لفته  .523
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 التربية للعلوم الصرفه ابن الهيثم قسم الكيمياء جامعة بغداد م.د.تغريد باقر علوان العتابي  .525

 جامعة سامراء /كلية العلوم التطبيقيه /قسم التحليالت المرضية سراب خليل حسين  .526

 ديوان الوقف الشيعي/مالحظية اوقاف بلد جعفر صادق البلداويعباس   .522
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 جامعة الموصل كلية العلوم قسم الكيمياء صبا حازم صديق العباسي  .511

 جامعة كويا/ قسم الفيزياء فاتن عادل اسماعيل  .517

 جامعة ذي قار / كلية التربية / قسم اللغة االنكليزية م.م سالم دعدع نايف  .513

 جامعة الموصل.  كلية الهندسة.  قسم الهندسة الميكانيكية غيداء ابراهيم حسين  .514

 جامعة القادسية /كلية التربية نورا نضال صالح  .515

 جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية معالي ستار نامق  .516

 جامعة تكريت /كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم علوم الحاسوب محمد طاهر رضا  .512

 كلية االمام الكاظم صبري سعيد علوان العبيدي  .518

 مديرية تربيه واسط اعدادية الكوت الصناعية رحمن شاتي ثجيل  .519

 جامعة الكفيل كلية الصيدله بدرقاسم عالوي   .572

 جامعة واسط / كلية التربية للعلوم الصرفة / قسم الرياضيات ظاهر والي فريح  .571

 الجامعة العراقية كلية التربية قسم العلوم التربوية والنفسية م.م نور الدين مهدي احمد حسين  .577

 القادسيه/الطب/االمراض والطب العدلي هبة الموسوي  .573

 الحامعة التقنية الشمالية ادريس الشريفيزينة عامر   .574

 الجامعة التكنولوجية ا.م.د.غيداء كائن صالح  .575
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 الجامعة العراقية/ كلية التربية/ قسم العلوم التربوية والنفسية زينب محمد صالح  .576

 ---- داليا حجي شمو  .572

 جامعة تكريت د. حسن حمادة  .578

 كلية المستقبل الجامعه ايالف جاسم محان  .579

 جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفه ابن الهيثم /قسم الكيمياء سلمان جاسمحسام   .532

 جامعة القادسية سهاد جاسم عبدالكاظم  .531

 مدرسه في متوسطة سوق الشيوخ للبنين محافظه ذي قار نور كاظم خير هللا  .537

 محاسبيةقسم التقنيات ال -التقنية االدارية / كوفة الكلية  -جامعة الفرات االوسط التقنية  م . م  حسن طاهر بريبر الجبوري  .533

 كلية التربية األساسية/ جامعة ديالى أ.م.د.سراب قادر مغير  .534

 مديرية تربية واسط/ الحي جنان مشير غائب  .535

 الجامعه المستنصرية كلية العلوم مروة صبار فالح  .536

 ديالى/ الهندسة أ.م.د. احمد عبد هللا منصور  .532

 مديرية تربية النجف عطاهللا تقي الخلخاليم.م حسن   .538

 الجامعة التكنولوجية قسم هندسة الكهروميكانيكية ا.م.د.حسين ثاني رشك  .539

 جامعة بغداد كلية اللغات قسم اللغة التركية ابتسام عريبي عبدهللا  .542

 الجامعة التكنولوجية /قسم الهندسة المدنية ا. م. د. احالم سادر محمد  .541

 جامعة تكريت/ كلية الهندسة/ قسم الهندسة المدنية علوان البياتيهناء خليل   .547

 جامعة بغداد / كلية اللغات / قسم اللغة التركية ميسون هادي فرحان  .543

 جامعة التقنية الشمالية معهد تقني كركوك كرم عقيل محمد  .544

 جامعة الفرات االوسط التقنية / المعهد التقني سماوة حقي امين توماس  .545

 جامعه بغداد / كليه العلوم مكيه كاظم حمد الخفاجيا. م.   .546

 جامعة االنبار كلية التربية للعلوم االنسانية قسم الجغرافيا عبدالرزاق محمد جبار المحمدي  .542

 الجامعة العراقية/ كلية التربية/ قسم علم النفس ايمان جاسم محمد  .548

 جامعة كربالء سعاد سعد خضير  .549

 شركة نفط ميسان -وزارة النفط  حيدر محيسن عبد الساده  .552

 جامعة واسط كلية العلوم قسم علوم الحياة رفل فراس جابر  .551

 جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات م.م. نهاد طالب عويد  .557

 مديرية تربية صالح الدين ياسر خضير عباس  .553

 جامعة الموصل / كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية د.محمد أحمد حمودي حسين  .554

 جامعة تكريت سماهر عبد الرزاق طويسان  .555

 جامعة بغداد / كلية التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثم / قسم الكيمياء د.شيماء عبد سعود  .556

 ذي قار /االداب/تاريخ مروه جواد كاظم  .552

 جامعة تكريت / كلية االداب / قسم االثار م.م محمد شهاب احمد  .558

 جامعة سومر حازم عبد عزيز  .559

 قسم اللغة العربية -كلية التربية/ ابن رشد للعلوم اإلنسانية -جامعة بغداد خضير عباس د.زهرة  .562

 جامعه بغداد /كليه العلوم /قسم الفيزياء عامر عباس رمضان  .561

 الجامعة التقنية الوسطى/ معهد التكنولوجيا بغداد عمار محمد مهدي  .567

 للمكتبه مركزيهجامعه بغداد /االمانه العامه  م.ياسر نوري محمد  .563

 جامعة تكريت / كلية الزراعة / قسم المحاصيل الحقلية د. عبدهللا حسن محمد  .564

 جامعة كربالء/ كلية الزراعة/ محاصيل حقلية م.م نورس نعمة جواد  .565

 جامعة تكريت /كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب عال جمعه علي  .566

 الصيدله قسم العقاقير ونباتات طبيةجامعه تكريت كليه  عمر حسين أحمد  .562

 جامعة كربالء /كلية الزراعة/ قسم البستنة وهندسة الحدائق زيد خليل كاظم  .568

 المسيب/هندسة الطاقة-جامعة بابل/ كلية الهندسة علي محمد مقداد  .569

 جامعة كربالء كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة منتظر صاحب مهدي  .522

 العلوم -المستنصرية  ريم سامي علي  .521

 الجامعه التكنولوجيه قسم ضمان الجوده ايمان عدنان محمد  .527

 جامعة كركوك / كلية العلوم / قسم الجيولوجي صالح راكان شالل  .523
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 جامعة الكوفة أ.م.د. ليث جعفر حنوش  .524

 العراقيه كليه االداب تاريخ محمد حاتم فياض حمادي  .525

 /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل  د. بسام خلف سليمان  .526

 قسم الهندسة المدنية -كلية الهندسة -الجامعة التكنولوجية مروان محمد حميد  .522

 جامعه بغداد كلية التربية للبنات العلوم التربوية والنفسية علم النفس التربوي أيام منصور حسين  .528

 /قسم العلوم العامه جامعة ميسان /كلية التربية االساسية د. هديل صالح مهدي  .529

 جامعة القادسية -كلية الهندسة  حسين علي جنة  .582

 جامعة ديالى /كلية التربية لهلوم الصرفة ابتسام خليل علوان  .581

 جامعة ذي قار كلة االداب قسم الجغرافيا علي حسين شريف  .587

 جامعة الفرات االوسط التقنية ُعلل نجاح كاظم  .583

 الرافدين الجامعة/ديالىكلية بالد  علي سلمان محمود  .584

 الجامعة المستنصرية كلية التربية االساسية قسم علوم الحياة سرى ستار حسن  .585

 جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسيه/ نظم سياسية ياسر جاسم عسكر العمري  .586

 الجامعة المستنصرية هدى حميد حسن  .582

 الزراعية /قسم البستنهجامعة رابرين/ كلية علوم الهندسة  انتصار رزاق ابراهيم  .588

 وزارة التربيه د.علي عطاهللا محمد  .589

 الجامعة المستنصرية/كلية التربية االساسية/قسم التاريخ ماريا حسن التميمي  .592

 وزارة التخطيط / دائرة التنمية االقليمية والمحلية وسن حمزة يوسف  .591

 قسم الجغرافيا جامعة االنبار/كلية التربيه للعلوم االنسانيه/ خالد صبار محمد  .597

 جامعة االنبار/كلية التربية/قسم اللغه االنكليزيه ماجده ابراهيم مخلف  .593

 جامعة القاسم الخضراء / كلية الزراعة / قسم التربة والموارد المائية آالء جواد كاظم  .594

 الجامعة التكنولوجية / قسم الهندسة المدنية ا.م.د. احالم سادر محمد  .595

 بغداد. كلية اللغات. القسم التركيجامعة  منال علي حسين  .596

 وزارة التربية /مديرية تربية النجف االشرف محمد عبد العباس ناجي  .592

 جامعة بغداد /  كلية هندسة الخوارزمي ا.م.د. نمير احمد فواد  .598

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات لمى سعد عبد الباقي هاني  .599

 جامعة تكريت عامر شريف سعيد  .622

 الجامعة المستنصرية/كلية التربية االساسية محمد عبدهللامرفت   .621

 جامعه بغداد كليه النربيه للبنات نور حسين عبد الجليل حسن  .627

 كلية الصفوة الجامعة زهراء جاسب حميد  .623

 مديرية التربيه في محافظة ذي قار حيدر كاظم جهاد  .624

 الجامعة التقنية الجنوبية م.م. ازهار عبد محيسن الركابي  .625

 الجامعة الوطنية / كلية الصيدلة شمم كريم عودة  .626

 جامعة االنبار كلية التربية للعلوم االنسانية قسم الجغرافية قصي عبد حسين العلي  .622

 جامعة ديالى كليه التربيه األساسية م.م حاتم فياض حمادي حسن  .628

 مديريه الوقف الشيعي في كربالء المقدسه جواد عباس جواد  .629

 الجامعة العراقية كلية التربية الطارميةقسم العلوم التربوية والنفسية فرح عبد حسين  .612

 جامعة تكريت/ التربية للعلوم الصرفة/ قسم رياضيات ايمان خالد خلف  .611

 جامعة المثنى /كلية الهندسة / القسم المدنيطالبة/  منى عباس حواس  .617

 العلوم التربويه والنفسيهالجامعه العراقيه كليه التربيه قسم  نورس عدنان اسماعيل  .613

 جامعة بغداد /كلية اللغات م.م.منى فاضل جهانكير  .614

 جامعة ديالى /كلية االدارة واالقتصاد /قسم االقتصاد نزار معن عبد الكريم  .615

 مديريه تربيه ذي قار خلود مساعد ايدام  .616

 جامعة الفرات األوسط التقنيه / المعهد التقني المسيب علي احمد زيدان حديد  .612

 تكريت/كليةالتربيةللعلوم الصرفة/قسم الرياضيات نغم خليل ابراهيم  .618

 هيئة اإلعالم واالتصاالت /قسم الحسابات /شعبة المصروفات وئام منصور حسين  .619

 جامعة القاسم الخضراء/كلية هندسة الموارد المائية/قسم هندسة ألمنشآت الهيدروليكية م.د.أثير زكي محسن ألقيسي  .672

 جامعة بغداد /كلية الفنون الجميلة /قسم التربية الفنية عراكهدى ريس   .671
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 المستنصريه/العلوم/علوم الحياة نورالهدى علي عبد الحسين  .677

 العراقيه /كليه التربيه ميامي علي داود  .673

 جامعة الفلوجة كلية العلوم اإلسالمية سعدون محمد جواد  .674

 مديرية تربية بابل حسنين محمد منجي  .675

 جامعة كركوك كلية الزراعة قسم البستنة وهندسة الحدائق علي حسين كريمم. سوزان   .676

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات / قسم علوم القرآن والتربية االسالمية مروان حكم توفيق  .672

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات / قسم االقتصاد المنزلي اريج علي حسين  .678

 وزارةالصحة /دائرة صحة نينوى احالم سعيد ابراهيم  .679

 المديرية العامة لتربية ديالى ثائر احمد مزهر  .632

 لجامعة العراقية كلية التربية قسم التاريخا ا. د عبد الرحمن ابراهيم حمد   .631

 الجامعة التقنية الشمالية _المعهد التقني_الدور حسين علي أحمد  .637

 مديرية تربية ذي قار زينب كاظم عطية  .633

 جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد/قسم المحاسبة ليث نعمان حسون  .634

 الجامعة النكنولوجية  قسم الهندسة المدنية سرى اموري عباس  .635

 ----- رحمة زغير منديل  .636

 الجامعة التقنية الشمالية/ رئاسة الجامعة د. عمر حازم محمد  .632

 بغداد/اللغات/قسم اللغة التركية رنا محمد قنبر  .638

 جامعه بغداد كليه التربيه ابن الهيثم للعلوم الصرفه قسم الكيمياء سراب جاسم محمد  .639

 كلية اإلمام االعظم الجامعة م.فاروق نهاد عبد  .642

 الموصل كلية /علوم الحاسوب والرياضيات /الرياضيات غادة مؤيد رشيد النعيمي  .641

 جامعة الكفيل كرار عباس تكي  .647

 كلية التربية للبناتر/ قسم الرياضياتجامعة تكريت /  ندى جاسم محمد  .643

 الجامعه التقنيه الوسطى /كليه الفنون التطبيقيه احمد باسل محمود  .644

 كلية اإلدارة واالقتصاد -جامعة تكريت  د. كيالن إسماعيل عبدهللا  .645

 جامعة ديالى /كلية العلوم عثمان كهالن فرحان  .646

 الزراعةجامعة كربالء /كربالء/كلية  منار احمد عباس  .642

 جامعه البصره/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/علوم الحاسوب ايمان قيس عبدالجليل  .648

 مديرية تربية الرصافة االولى عدي خليل ابراهيم  .649

 جامعة تكريت / كلية االداب / قسم االثار م.م محمد شهاب احمد  .652

 جامعة بابل / العلوم / علوم حياة سرى احسان عبد  .651

 جامعة بغداد /كلية العلوم اإلسالمية/قسم الشريعة هيفاء رزاق ناهي  .657

 جامعة الفرات االوسط المعهد التقني السماوة هاني كاني جابر  .653

 جامعة كركوك كلية الزراعة قسم البستنة وهندسة الحدائق أحمد صالح الدين بهاء الدين  .654

 إدارة االعمالالقادسية كلية االدارة واالقتصاد قسم  مليحة جبار عبد  .655

 العراقية/ التربية/ الحاسوب صبا عبد. الباقي سلمان  .656

 جامعة الموصل/ كلية االثار /قسم االثار م. د هيفاء احمد عبد  .652

 وزارة التربية مديرية تربية ديالى نجاح صالح هادي  .658

 جامعة تون حسين الماليزية موفق محمد بكر  .659

 جامعة بابل/ كلية العلوم رشا كاظم مهدي  .662

 كليه الزراعه حنين فاضل كاظم عباس العامري  .661

 جامعه البصرة/كليه التربيه /قسم الجغرافيه وفاء سلمان حسن  .667

 قسم التاريخ-كلية االداب  -جامعة الكوفة  م د فاطمة عبد المنعم سعيد  .663

 جامعة كربالء/ كلية الزراعة لقاء حسين محمد  .664

 المدنى / مقرر القسم جامعة المثنى / الهندسة / قسم عالء طه محمد  .665

 الجامعة العراقية /كلية التربية /قسم التاريخ ايمان منذر احمد  .666

 دهوكجامعة  علي احسان تيلي  .662

 جامعة القادسية قسم الشؤون العلمية محمد حمودي كاظم  .668

 جامعه بابل/كليه الطب/التعليم الطبي د.صفا عامر علي  .669



 التي عقدتها كلية اهلندسة /جامعة املثىن" االسرتاتيجية العامة للنهوض بواقع النقل واملرور يف العراق عمل " لورشة احلاضرين امساء

 

16 
7272-4-72 ثنين اال  

 ----- حيدر جاسب مجبل  .622

 جامعة الموصل كلية العلوم السياسية محمدم.م.رشا سهيل   .621

 الجامعة التقنية الشمالية /الكلية التقنية كركوك سندس محمد طيفور  .627

 القادسية /االدارة واالقتصاد /المالية والمصرفية مرتضى صالح عباس  .623

 قسم الرياضيات -جامعة المثنى/ كلية التربية للعلوم الصرفة علياء عبد الكاظم صبري  .624

 كوت الجامعة قاسم محمدشهد   .625

 جامعة واسط/ كلية االدارة واالقتصاد/ مالية مصرفية م.م. مروان شاكر عبيد  .626

 جامعة تكريت/ كلية التربية للبنات/ قسم علوم القرآن نضال مجيد عبود  .622

 الجامعة العراقية /كلية التربية للبنات /قسم اللغة العربية ريهام منصور حسين  .628

 قسم طب االطفال والتقويم والطب الوقائي  كليه طب االسنان جامعه الموصل بكر ميمونة عبد الكريم  .629

 جامعة كربالء/رئاسة الجامعة مصطفى طه ياسين  .682

 ---- م. م. لمياء طالب راشد  .681
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