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 العمل عنوان األسم الثالثي ت

 جامعة البصرة/قسم الجفرافيا كلية التربية للعلوم األنسانية رويده مصطفى منصور 1

 جامعة كربالء/كلية الطب زهراء مالك كريم 2

 جامعة بغداد/الفنون الجميلة/ تصميم د.رجاء سعدي لفتة 3

 الزراعة/ البستنة وهندسة الحدائقكربالء/ كلية الزراعة /كلية  سوسن فاضل فواز أبراهيم 4

 جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم/ قسم التحليالت المرضية ندى سعد ناجي 5

 القادسية/التربية / العلوم عبيس غالي ازهار . 6

 جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/المدن الذكيه صاحب ضياء محمد 7

 كلية العلوم جامعة بغداد/ سما فائز خضير 8

 قسم الهندسة البيئية-جامعة بابل /كلية الهندسة  ا. م. رشا صالح مهدي 9

 جامعة البصرة/مركز علوم البحار ا.د. عبدالزهرة عبدالرسول نعمة الحلو 10

 جامعة الفرات االوسط التقنية/المعهد التقني/ المسيب ا.د. عصام عيسى عمران 11

 /العلومسومر  ا.د. علي مانع حسين 12

 القادسية/التمريض/ العلوم الطبية واالساسية ا.د.بهيجة عبيس حمود 13

 جامعة البصرة /كلية الزراعة/قسم علوم االغذية ا.د.عالء جبار عبد المنهل 14

 جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد ا.د.علي حلو حواس 15

 التصميمقسم -بغداد/كلية الفنون الجميلة ا.د.نصيف جاسم محمد 16

 ا.م.د افتخار محمد مناحي 17
الجامعة العراقية /كلية اإلدارة واالقتصاد/ قسم العلوم المالية 

 والمصرفية

 جامعه بابل /كليه الهندسه / القسم المدني ا.م.د سيف صالح القزويني 18

 جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات ا.م.د. بان جعغر حسن 19

 الساكنيا.م.د. سهاد جواد  20
ية قسم الترب -الجامعة المستنصرية /كلية التربية االساسية

 االسرية والمهن الفنية

 ا.م.د. سهاد جواد فرج الساكني 21
ية قسم الترب -الجانعة المستنصرية/كلية التربية االساسية 

 االسرية والمهن الفنية

 ختبرات الطبيةكلية المأمون الجامعة/قسم تقنيات الم ا.م.د. عالء شريف عباس 22

 الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية ا.م.د.احمد سعدي حسن 23

 الجامعة التكنولوجية/قسم هندسة الكهروميكانيكية ا.م.د.حسين ثاني رشك 24
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 جامعة الموصل/كلية العلوم/قسم الكيمياء ا.م.د.عامره فارس محمد 25

 الجامعة التكنولوجية/قسم الهندسة الكهروميكانيكية ا.م.د.غيداء كائن صالح 26

 جامعة الموصل /كلية التربية للبنات /قسم اللغة العربية ا.م.د.وسن عبد الغني مال هللا المختار 27

 جامعة تكريت /كلية الهندسة الكيمياوية ابتسام احمد جدوع 28

 الصرفة / قسم الفيزياءجامعة تكريت/كلية التربية للعلوم  ابراهيم خلف سلمان 29

 جامعة ديالى/كليه الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية ابراهيم نزار عايش 30

 جامعة ميسان/كلية الهندسة ابوذر طالب حلبوص 31

 المثنى /كلية الهندسة /  قسم الهندسة المدنية اثير محمد علي جاسم 32

 العمارةالمثنى /الهندسة   احد عبدالعالي رشيد 33

 جامعة ميسان/قسم االنشطة الطالبية احسان علي ثابت 34

 جامعة الموصل/كلية العلوم/قسم علوم حياة احالم حسين صالح 35

 جامعة واسط /العلوم قسم علوم الحياة احالم حميد مجيد 36

 قسم االقتصاد-جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد احمد حسين بتال 37

 جامعة المثنى /كلية الهندسة. قسم الكيمياوي حسن احمد راجح 38

 جامعه االنبار /كليه الزراعه قسم التربة والموارد المائية احمد شاكر محمود 39

 الجامعه العراقيه/كلية الطب /قسم الكيمياء السريريه احمد عبيد جاسم 40

 السياسيةاالنبار/القانون والعلوم السياسية قسم العلوم  احمد علي محمد 41

 جامعة بابل/كلية التربية للعلوم اإلنسانية.قسم التاريخ احمد فليح حسين 42

 احمد كاظم جليل 43
وزارة الشباب والرياضة دائرة شؤون الهندسية والفنية /وزارة 

 الشباب والرياضة دائرة شؤون الهندسية والفنية

 يم االقتصاد المنزلقس -جامعة تكريت /كلية التربية للبنات  اريج علي حسين 44

 ازهر كامل رشيد 45
جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/قسم 

 الكيمياء

 الجامعة التكنولوجية/كلية هندسة الكهروميكانيك اساور خضر كاظم 46

 القاسم الخضراء/كليه الزراعه / االنتاج الحيواني اسراء جواد كاظم 47

 جامعة المثنى /كلية الزراعة اسراء راهي صيهود 48
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 جامعة كربالء/كلية الطب الشؤون العلمية اسراء ماجد خليف 51

 جامعة بغداد/معهد الهندسة الوراثية اسراء منقذ عبد الجبار 52

 جامعة الكوفة /الزراعة / علوم التربة والموارد اسعد رزاق اعناد 53

 بابل/التربية االساسية/قسم الرياضيات والحاسبات اسماء شاكر عاشور 54

 كلية الفارابي الجامعة /قسم الهندسة المدنية اسماء غسان سامي 55

 جامعة واسط/كلية العلوم / قسم علوم الحياة اسماء فاضل عبد الرضا 56

 جامعة بغداد كلية الهندسة/كلية الهندسة الكيمياوية اسماء محمود مصطفى 57

 القادسية/العلوم اسماء معن نعمة 58

 المستنصرية/العلوم /قسم علوم الحياة اشرف سامي حسن 59

 اءقسم الكيمي \\الصرفة  جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم اكرم عبدالقادر محمد 60

 جامعة كركوك/العلوم  /الكيمياء االء انور علي 61

 جامعة اوروك/كلية التقنيات الطبية والصحية االء رزاق شاكر 62

 الدكتور أحمد جميل صبر 63
قسم  /-إبن الهيثم-جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة 

 علوم الحياة

 المستنصرية/كلية الهندسة هندسة المواد المدرس نسرين مزهر رحمة 65

 ماهر صعب سالمة 66
وزارة الكهرباء العراقية/الشركة العامة النتاج الطاقة 

 الكهربائية  المنطقة الوسطى

 التقنية الوسطى/معهد تقني كوت/ قسم المساحة امجد محمد صاحب 67

 التقني نجفجامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد  امير حسين محمد 68

 جامعة بغداد /كلية اإلدارة واالقتصاد/ قسم ادارة االعمال اميرة شكر ولي البياتي 69

 جامعة الفرات االوسط /الكلية التقنية المسيب انتصار خليل  عطية 70

 الجامعة التقنية الجنوبية /المعهد التقني الشطرة اياد علي حنيش 71

 المستنصرية/المركز الوطني لعالج وبحوث امراض الدم ايمان جاسم محمد 72

 بابل /هندسة المواد / هندسة المعادن ايمان سليمان عبيد 73

 جامعة بونا/كلية علوم الحياة /احياء مجهرية ايمان عصام جندي 74

 ايناس جبار محمد 75
ك ميكاني\جامعة الفرات االوسط التقنية/المعهد التقني بابل 
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 أ. د. فضيلة عرفات محمد 78
جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم اإلنسانية قسم العلوم 

 التربوية والنفسية

 العلوم /قسم الطاقات الجديدة والمتجددةجامعة الموصل /كلية  أ. م. د. لمياء عدنان سرسم 79

 الجامعة التقنية الشمالية /المعهد التقني الحويجة /اللغة العربية أ. م. د.حسين خلف صالح 80

 قسم علوم األغذية-جامعة البصرة/كلية الزراعة أ.د . عالء كريم نعيمة 81

 أ.د شامل يونس حسن الحمداني 82
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 الحدائق

 جامعة المثنى/كلية الهندسة أ.د. أحمد حسن علي 83

 جامعة تكريت/الزراعة قسم البستنة وهندسة الحدائق أ.د.خالد عبدهللا سهر الحمداني جامعة تكريت كلية 84

 جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات أ.د.عبد الرزاق شنين الجنابي 85

 جامعة االنبار /كلية التربية للعلوم االنسانية أ.د.محمود حميد مجبل العيساوي 86

 البصرة/الزراعة/ قسم علوم االغذيه أ.م.د شيماء ذياب جدوع 87

 جامعة بابل/كلية الصيدلة أ.م.د. أمل طالب عطيه السعدي 88

 جامعة تكريت/كلية الطب فرع األحياء المجهرية أ.م.د. آالء زنزل رعد 89

 ديالى/العلوم أ.م.د. جمال مصطفى عباس 90

 قسم علوم الحياة -جامعة كركوك/كلية التربية/ الحويجة  أ.م.د. عبدالقادر رؤوف أحمد البرزنجي 91

 جامعة الفرات االوسط التقنية/المعهد التقني المسيب أ.م.د.مجيد رشيد سبع 92

 الهندسةجامعة تكريت/كلية  أ.م.د.محمد اسماعيل عليوي 93

 بغداد/الهندسة أحمد عذاب معيبد 94

 الموصل/الهندسة أديب علي حسين 95

 جامعة المثنى /كلية اآلداب_   قسم اإلجتماع أركان ناهي موسى 96

 كلية الطب/جامعة جابر بن حيان/فرع الفسلجة الطبية أزهار أزهر محمد 97

 الصرفةاالنبار/كلية التربية للعلوم  أزهار جمال عبدهللا 98

 الحاسبات\كركوك/الهندسة\جامعة امام جعفرالصادق)ع( أنس محمدعلي نورالدين 99

 قسم هندسة المساحة -جامعة بغداد/كلية الهندسة  أياد طارق ناجي 100

 الجامعة التقنية الوسطى /المعهد التقني كوت أياد هادي عبدالباري 101
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 وزارة التربية/مديرية تربية واسط باسم كاظم بريسم 104

 جامعة األنبار /كلية اآلداب_قسم التاريخ براء اسماعيل فزع المشهداني 105

 الجامعة التقنية الشمالية /المعهد التقني / الحويجة بروين رحيم كريم 106

 القادسية/التمريض/ العلوم األساسية بشار صباح صاحب 107

 األنبار /كلية التربية للعلوم الصرفة/ قسم الكيمياء بشار عبدالعزيز محمود 108

 قسم علوم الحاسبات -المستنصرية /كلية العلوم  بشرى فاضل زبون 109

 الموصل/الهندسة/قسم الميكانيك نوري خضربكر  110

 الكيمياوي -المثنى/الهندسة بليغ سعود عبدالرزاق 111

 جامعة ذي قار /كلية التربية للعلوم الصرفة بيداء طالب عبد الحسن 112

 تكريت /التربية بنات تحسين علي صالح 113

 الكيمياءجامعة سامراء /كلية التربية / قسم  تيسير عبد القادر صالح 114

 المثنى/الهندسة جابر عوض حسين 115

 البصرة/االدارة واالقتصاد جاسم دويج دعير 116

 الجامعة التقنية الوسطى /المعهد التقني كوت/تقنيات المحاسبة جاسم كشيش زويد 117

 جامعة ديالى/كلية الطب جليل ابراهيم كاظم 118

 قسم وقاية النبات -والغاباتجامعة الموصل/كلية الزراعة  جمعة طة محمد 119

 مديرية تربية واسط/ الحي/جامعة واسط كلية العلوم جنان مشير غائب 120
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 القادسيه/العلوم / البيئهجامعه  حازم عبد والي السعدي 123
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جامعة القادسية/كلية الطب البيطري/فرع االمراض وامراض 

 الدواجن

 جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية حسين علي جبار 130

 جامعة االنبار /كلية الهندسة/ قسم المدني حسين علي حسن 131

 حميد رسول فرحان 132
قسم الهندسة الكهربائية  -جامعة كربالء/كلية الهندسة 

 واإللكترونية

 جامعة الموص/كليى الهندسة/قسم هندسة البيئة حنان حقي اسماعيل الخياط 133

 االساسيةجامعة الموصل/التمريض/العلوم المريضية  حنان سامي نوري 134

 حياة سعيد 136
جامعة محمد بوضياف المسيلة الجزائر/كلية العلوم االقتصادية 

 والتجارية وعلوم التسيير. قسم علوم التسيير

 جامعة بابل /كلية التربية األساسية قسم الجغرافية حيدر حسن شاطي 137

 جامعة المثنى /كلية الهندسة قسم مدني حيدر عرابي ابراهيم 138

 حيدر غني وناس الكرعاوي 139
قسم العلوم المالية  -جامعة بابل /كلية االدارة واالقتصاد، 

 والمصرفية

 خالد احمد شعبان 140
جامعة الموصل /كلية الطب البيطري /فرع الفسلجة والكيمياء 

 الحياتية واألدوية

 قسم هندسة البيئة -جامعة تكريت/كلية الهندسة  خالد احمد صالح 141

 جامعة االنبار/التربيه للعلوم االنسانيه/ الجغرافيا خالد صبار محمد 142

 جامعه الموصل /كلية العلوم / قسم علوم الحياة خالدة عبدهللا سليمان 143

 كلية أصول الدين الجامعة /تقنيات المختبرات الطبية خالده صالح مرزه 144

 القادسيه /العلوم/البيئة خديجة عبيس حمود 145

 جامعةاالنبار/كلية الزراعة علوم األربع والموارد المائية خضير ياس خضير الكبيسي 146

 قسم الكيمياء -جامعة تكريت/كلية العلوم  خلف احمد جاسم 147

 جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية المسيب خلود عمران علي 148

 د . صادق كاظم تعبان عداي 149
والمعادن /هيئة البحث والتطوير وزارة الصناعة 
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 جامعة المثنى/كلية الهندسة / قسم هندسة العمارة د حسين كريم سلطان 150

 د قاسم علي حسين 151
كلية المنصور الجامعة /قسم الهندسة المدنية / كلية المنصور 

 الجامعة
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 كليه المامون الجامعه/تقنيات المختبرات الطبيه د. تماره سامي ناجي 153

 د. تيسير سمير جعاز 154
جامعة الفرات االوسط التقنية/الكلية التقنية المسيب/قسم البناء 

 واالنشاءات

 القادسية/التربية د. حسام سعيد العارضي 155

 كربالء/كلية الهندسة / قسم هندسة العمارةجامعة  د. رائد فوزي محمد امين 156

 د. سليم حمزه طرير الطويل /جامعة القادسية _كلية العلوم د. سليم حمزه طرير الطويل 157

 جامعة الموصل /كلية علوم الحاسوب والرياضيات د. صفوان ناظم راشد العكاش 158

 جامعة البصرة/مركز علوم البحار د. عباس عادل حنتوش 159

 جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات / قسم وقاية النبات د. عماد قاسم محمد 160

 جامعة القادسية /كلية التربية قسم علوم الحياة د. محمد صالح مهدي 161

 الموصل /كلية التربية للعلوم الصرفة د. محمد عرفات محمد 162

 السدود والموارد المائيةجامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم  د. محمد مخلف خلف 163

 جامعة الموصل /كلية العلوم /قسم الطاقات الجديدة والمتجددة د. ميعاد سالم يونس 165

 جامعة كركوك/كلية الطب/فرع األحياء المجهرية د. نازك منصور حسين 166

 فرع الفسلجة والفيزياء الطبية \جامعة ذي قار/كلية الطب د. هادي والي صاحب الصكر 167

 المستنصرية/العلوم /الرياضيات د.احمد حنون عبود 168

 جامعة اوروك االهلية/قسم هندسة العمارة د.اريج كريم مجيد السدخان 169

 جامعة تكريت/كلية الزراعة قسم علوم األغذيه د.اغاريد علي حسين 170

 جامعه ديالى/طب بيطري د.امواج داود راضي 171

 المثنى /الهندسة / قسم هندسة العمارةجامعة  د.عالء سالم شاكر 173

 د.عمار سعدي إسماعيل 174
جامعة تكريت/كلية الزراعة / قسم علوم التربة والموارد 

 المائية

 الجامعة  العراقية /اآلداب د.محمد حسون نهاي 175

 الموصل/التربية للعلوم الصرفة د.محمد سعيد فيصل 176

 د.مها عبدالنبي غثوان 177
بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفه ابن الهيثم. قسم علوم جامعة 

 الحياة

 المثنى/كلية اآلداب د.ميثم حياوي عبدنور الحاجي 178

 العراقية /اآلداب د.محمد حسون نهاي 179
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 جامعة تكريت /الهندسة المدني دريد عبدالقادر صالح 180

 دعاء علي كاظم 181
الزراعة / دائرة البحوث جامعة القاسم الخضراء /كلية 

 الزراعية

 كوفة/تربية للبنات دالل عبد الحسين 182

 الكوفة /كلية التربية للبنات.علوم الحياة دالل عبد الحسين كاظم 183

 الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية كركوك دلير عبدهللا عمر 184

 قسم علوم الحياةجامعة القادسية/كلية التربية/  دنيا باهل جدعان 185

 كلية المامون/كلية المأمون  الجامعه/ قسم علوم الحاسوب دنيا حامد حميد 186

 بابل/التربية للعلوم االنسانية قسم الجغرافية دنيا شكر عباس 187

 جامعة الكوفة/كلية االدارة واالاقتصاد/ ادارة اعمال راسم حسين كاظم الشمري 188

 رافع عبد المجيد مصطفى 189
كلية المأمون الجامعة/كلية المامون الجامعة/قسم تقنيات 

 المختبرات الطبية

 جامعة كربالء/العلوم اإلسالمية قسم الدراسات القرآنية رائد خضير محمد 190

 كلية اإلمام األعظم/قسم أصول الدين /سامراء رباب ذياب عبد 191

 جامعة  ديالى/كلية العلوم رحاب فالح حسن 192

 جامعة الكوفه/التربيه للبنات /قسم الجغرافيه ابراهيم مردانرسل  193

 بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم رشا إبراهيم خلف 194

 رئاسة جامعة بغداد /قسم األعمار والمشاريع رشا حسين حسان 195

 الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/علوم حياة رشا سعد نعمان 196

 الموصل/االثار نجم رشا عادل 197

 جامعة النهرين/كلية الهندسة / قسم هندسة العمارة رشا عبدالكريم علي 198

 جامعة الموصل /كلية العلوم ...قسم الفيزياء الحياتية رغد رياض شفيق 199

 رفاه اسماعيل نوري 200
جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم /قسم 

 الفيزياء

 موفق اسماعيلرفل  201
الجامعة التقنية الشمالية /معهد تقني/ قسم تقنيات المختبرات 

 الطبية

 جامعة ديالى/كلية الزراعة/ قسم االنتاج الخيواني رقاد فيصل علي 202

 جامعة كربالء/كلية الزراعه رنا حسن شاطي 203

 جامعة المثنى/كلية الهندسة / قسم هندسة العمارة رهف مشتاق خضير 204
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 بابل/الصيدلة رواء جبار عبدهللا 205

 ديالى/هندسه/اتصاالت رياض خلف احمد 206

 جامعة المثنى /الهندسة/ المدني رياض ظاهر نصيف 207

 جامعة تكريت /كلية االداب / قسم التاريخ ريم رياض حسين 208

 وزارة الصحة /محافظة ذي قار زهراء جبار جحيل 209

 بغداد /كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة زهراء حسين حسان 210

 كلية بغداد للصيدلة/كلية بغداد للصيدلة زهراء منقذ عبدالجبار البكر 211

 كلية بغداد للصيدلة/كلية بغداد للصيدلة زهراء منقذ عبدالجبار البكر 212

 زهره مكي محمود 213
جامعة الفرات االوسط التقنية/المعهد التقني كربالء / قسم 

 المجتمعصحة 

 زهره مكي محمود 214
جامعة الفرات االوسط التقنية/المعهد التقني كربالء/ قسم صحة 

 المجتمع

 زياد غازي عزيز يوسف 215
جامعة الموصل /كلية هندسة النفط والتعدين قسم هندسة 

 المكامن النفطيه

 الكوفة /العلوم زيد مكي محمد 216

 التمريضجامعة بغداد/كلية  زينب سليم كريم 217

 الجامعة المستنصرية /كلية العلوم /قسم الرياضيات زينب شهاب حامد 218

 جامعة واسط /كلية االدارة واالقتصاد محاسبة زينب فائق محمد 219

 جامعة بغداد/االداب /تاريخ زينه قاسم هاشم 220

 جامعه بغداد /كليه التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثم زينه نبيل نصيف 221

 جامعة سامراء/كلية التربية/قسم الكيمياء سارة سعد محمد جواد 222

 جامعة البصرة /كلية االدارة واالقتصاد/ قسم االحصاء ساهرة حسين زين 223

 جامعة كربالء /كلية الزراعة قسم االنتاج الحيواني سجاد محمد عباس 224

 قسم الفيزياءجامعة تكريت/كلية تربية طوز خورماتو /  سجاد نهاد علي 225

 الجامعه التقنيه الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنين سحر خليل اسماعيل 226

 سراب سعدي جحيل 227
جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم /قسم 

 الفيزياء

 بغداد/كلية التربية للبنات/الوحدة االرشادية سعاد سبتي عبود 228

 جامعة الكوفة/كلية العلوم عبد الرزاقسعاد عبد الهادي  229
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 سالم غياض عنبر الشرباوي 230

جامعة واسط كلية التربية للعلوم االنسانية قسم العلوم التربوية 

والنفسية/جامعة واسط كلية التربية للعلوم االنسانية قسم العلوم 

 التربوية والنفسية

 للعلوم االنسانيةجامعة ديالى /كلية التربيه  سماهر محي موسى 231

 جامعة كركوك/كلية العلوم /قسم علوم الحياة سناء حسين محمد 232

 سنان رحيم جاسم 233
كلية االدارة واالقتصاد / جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد 

 / جامعة االنبار

 قسم الكيمياء \جامعة كركوك/كلية العلوم  سنبل مصطفى انور 234

 جامعة القادسية/كلية الطب عبدالكاظمسهاد جاسم  235

 جامعة الموصل /كلية الهندسة قسم الميكانيك سهى هاشم أحمد محمود 236

 جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة/قسم علوم الحياة سوسن سمير هادي 237

 جامعة كربالء /كلية الزراعة/ البستنة وهندسة الحدائق سوسن فاضل فواز إبراهيم 238

 جامعه بغداد /كليه االداره واالقتصاد سؤدد احمد مجيد 239

 جامعة تكريت/كلية التربية للبنات/ قسم علوم الحياة شروق حميد مجيد 240

 رئاسة جامعة بغداد/قسم البعثات والعالقات الثقافية شهاب أحمد عطية 241

 شيماء خالد موفق 242
الجامعه ) قسم تقنيات كلية المأمون الجامعه /كلية المأمون 

 المختبرات الطبية (

 جامعة الموصل /كلية التربية األساسية قسم التاريخ شيماء رافع سلطان 243

 جامعة ديالى /كلية الهندسة قسم هندسة الحاسوب صباح انور عبد الكريم 244

 جامعة الموصل / مركز التحسس النائي /مركز التحسس النائي صباح حسين علي 245

 جامعة بغداد /كلية الهندسة قسم المساحة صفا نعمه كريم 246

 الموصل/العلوم الكيمياء صفاء عبدالعليم أحمد 247

 جامعة البصرة/مركز دراسات البصرة والخليج العربي صفية شاكر معتوق 248

 جامعة المثنى/كلية الهندسة / قسم الهندسة الكيمياوية ضرغام اياد عبد الواحد 249

 المستنصرية /العلوم ضفاف احمد حميد 250

 جامعة كركوك /كلية التمريض ضياء الرحمن حسين عبدهللا 251

 جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية ضياء عباس علي 252

 جامعة االنبار/كلية التربية قسم الفيزياء طه ياسين صالح 253

 العلوم / قسم الفيزياءجامعة الموصل/كلية  عابدة تحسين توفيق 254
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 عادل فريد سلمان 255
وزارة التربية /المديرية العامة للتربية في بغداد الرصافة 

 الثالثة

 جامعة المثنى/كلية الهندسة /المدني عباس صويح عطية 256

 وارث االنبياء ع /كلية الهندسة قسم الطب الحياتي عباس عدنان كامل  الجنابي 257

 قسم التفسير -جامعة االنبار/العلوم االسالمية مصلحعبد ابراهيم  258

 كلية المأمون الجامعة/قسم ادارة االعمال عبد العزيز براك محسن 259

 جامعة الموصل/كلية التمريض عبدالخالق شاكر يوسف 260

 وزارة التربية /مديرية تربية كركوك عبدالعظيم حبيب حمد 261

 بابل/طب االسنان عبدالمنعم سلمان مدلول 262

 الجامعة التقنية الشمالية/وحدة بحوث الطاقات المتجددة عبيد مجيد علي 263

 الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني في البصرة عبير صبري بشاره 264

 الجامعة العراقية /مركز البحوث والدراسات )مبدأ( عبير عبد الرزاق ابراهيم الجبوري 265

 وزارة االعمار واإلسكان والبلديات /بلدية الناصرية فرهودعدي حظي  266

 كلية المستقبل الجامعة/هندسة تقنيات التكييف والتبريد عذراء حميد تركي 267

 جامعة الفرات االوسط التقنية/المعهد التقني نجف عذراء عبد الهادي زويد 268

 الجغرافيةجامعة ميسان /كلية التربية قسم  عفاف رحيمة شميل 269

 وزارة التربية /مديرية تربية علي جاسم محمد 270

 تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة / قسم علوم الحياة علي حسن عبدالوهاب 271

 اللغة االلمانية -بغداد/اللغات  علي حسين عبد المجيد الزبيدي 272

 تكريت/الهندسة علي خالد محمد علي 273

 سامراء/تاريخ علي خضر عبيد 274

 كلية السالم الجامعة/قسم هندسة تقنيات الحاسوب علي رفعت علي 275

 علي عبد الكاظم ابوشنين 276
مجلس القضاء األعلى /رئاسة محكمة استئناف المثنى 

 االتحادية

 جامعة ذي قار /كلية التمريض علي عنايه عبد 277

 الجامعة االسالمية/القانون علي مجيد خليل 278

 جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني كربالء علي نعمه حسن االعرجي 279

 جامعة بابل /القانون العام عماد محمد شاطي 280
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 جامعة الموصل /كلية طب االسنان... الجراحة عمر شامل يونس 281

 ديالى /التربية للعلوم الصرفة عمر محمد عبدالمحسن 282

 الوقف السني/دائرة الشؤؤن الهندسيهديوان  عمر محمد نده 283

 الجامعة العراقية/كلية الطب عمر نهاد احمد 284

 جامعة بغداد/كلية العلوم / علوم الحاسبات عهود سعدي عبدالكريم 285

 جامعة المثنى/الهندسة الكيمياوية غازي فيصل ناصر 286

 الهندسة الميكانيكيةجامعة الموصل /كلية الهندسة.  قسم  غيداء ابراهيم حسين 287

 جامعة الكوفة/كليى الهندسة/ قسم المدني فاطمة رشيد جمعة 288

 فاطمة طاهر محسن 289
الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا /الجامعة الوطنية للعلوم 

 والتكنولوجيا /كلية التمريض

 جامعة ميسان/هندسة النفط فاطمة عدنان هاشم 290

 فاطمة محمد كاظم 291
نجف/  -جامعة الفرات األوسط التقنية/الكلية التقنية الهندسية 

 هندسة تقنيات إلكترونيات الطيران

 جامعة كربالء /كلية التمريض فاطمة مكي محمود 292

 جامعة بغداد /كلية اللغات فائزة عد األمير نايف الهديب 293

 مديرية تربية بابل/قسم الهاشمية فالح مجيد حسون 294

 الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الموصل خلف ياسين فهد 295

 جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم الصرفة فهمي فخري حميد الطائي 296

 فيصل کريم هادي 297
جامعة الفرات االوسط التقنية /معهد تقني نجف قسم تقنيات 

 السياحة

 جامعة كركوك /كلية التمريض فيصل يونس سمين 298

 تكريت /التربية قتيبة علي صالح 299

 البصرة/مركز علوم البحار قصي حامد عبدالقادر 300

 قسم الفيزياء-كلية العلوم -جامعة االنبار / قيس عبدهللا عباس 301

 جامعة تكريت/التربية قسم اللغة العربية كاني قاسم احمد 303

 حمورابي/ القسم الطبيجامعة بابل/كلية طب  كرار ابراهيم محمود الزركاني 304

 جامعة كربالء /كليه العلوم قسم علوم الحياة كرار حميد عموش 305

 البصرة/الهندسة.ميكانيك كرار عباس جوحي 306
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 كرار كاظم اسماعيل 307
جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات / 

 قسم علوم الحاسوب

 /كلية التربية للعلوم الصرفة/ قسم علوم الحياةجامعة ديالى  لقاء طاهر كامل 308

 الجامعه الوطنيه للعلوم والتكنلوجيا/كليه طب االسنان لمياء عبد الخالق العزاوي 309

 جامعة ديالى /كليه التربيه للعلوم اإلنسانية /قسم اللغه العربيه لواء طاهر كامل 310

 العلومالجامعة المستنصرية/كلية  لورنا عامر حبيب 311

 االدارة العامة -ديالى/االدارة واالقتصاد  ليث طالب رشيد 312

 م .د حنان عبدهللا علي حسن الشمري 313
جامعة الكرخ للعلوم /رئاسة الجامعة )قسم شؤون الطلبة 

 والتسجيل(

 فرع الكيمياء الصيدالنية -بابل /الصيدلة  م م صبا عبد المنعم حبيب 314

 جامعة المثنى/كلية الهندسة / قسم الكيمياوي صفوكم. اسعد عبدهللا  315

 كليه الطوسي الجامعه /كليه الطوسي الجامعه /قسم التمريض م. د علي فارس السعدي 316

 االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة م. د. جمال فاضل محمد 317

 الرياضياتجامعة القادسية/كلية التربية/قسم  م. د. فرح حسن جاسم الحسيني 318

 جامعة بغداد /كلية اللغات/ قسم اللغة العبرية م. زينة جابر ياس 319

 جامعة الموصل /كلية االدارة واالقتصاد/ قسم المحاسبة م. شيماء محمد سمير إبراهيم 320

 جامعة الموصل/كلية طب الموصل/ قسم التشريح م. هناء نجم عبدهللا النعيمي 321

 جامعة ميسان/كلية التربية /قسم اللغة االنكليزية م. وفاء حسين جبر 322

 جامعة بابل / كلية طب االسنان / فرع العلوم االساسية م.د. احمد شاكر حسين  323

 جامعة تكريت/كلية التمريض / قسم علوم التمريض االساسية م.د. سرى سعد عبدالعزيز 324

 العلوم /قسم الكيمياءالجامعة المستنصرية /كلية  م.د.ختام جابر نبهان 325

 الجامعة التقنية الوسطى /معهد تكنلوجيا بغداد م.د.ستار جابر عجيل 326

 الجامعة التكنولوجية/قسم الهندسة الكيمياوية م.د.والء عبدالهادي نوري 327

 م.م إنتصار جارهللا فاضل 328
جامعة الفلوجة/مركز التقنيات األحيائية والبيئية /قسم التقنيات 

 الطبية

 وزارة التربية /المديرية العامة لتربية ديالى م.م جنان حميد جاسم 329

 وزارة التربية/المديرية العامة لتربية المثنى م.م حسن هادي منشد 330

 جامعة المثنى/رئاسة الجامعة / قسم االعمار والمشاريع م.م سارة صفاء الدين موسى 331
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 جامعة المثنى/كلية الهندسة / الكيمياوي العاقوليم.م كرار عبد االمير عباس  332

 م.م محمد صبيح محمد 333
الجامعة التكنولوجية / مركز التدريب والمعامل/مركز التدريب 

 والمعامل

 جامعة ذي قار /كلية العلوم / قسم الكيمياء م.م نعيم عبد السادة بشير الخفاجي 334

 الفلوجة/كلية العلوم اإلسالميةجامعة  م.م. ثامر حميد عالوي 335

 م.م. حميد مظلوم كاظم السعيدي 336
كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة /كلية بغداد للعلوم 

 إدارة االعمال -االقتصادية الجامعة 

 جامعه االنبار /كليه االدارة واإلقتصاد قسم ادارة االعمال م.م.احسان سالم مصري 337

 الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية مطرم.م.وئام حسين  338

 جامعة االنبار /كلية التربية قسم اللغه االنكليزيه ماجده ابراهيم مخلف 339

 جامعة كركوك/كلية التربيه للعلوم االنسانيه ماهية محسن حسن 340

 جامعة ديالى/كلية الهندسة مآثرعبدالرحمن أبراهيم 341

 جامعة القادسية /كلية التربية/قسم علوم الحياة كريم عباسمثال  342

 الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة/فرع األدوية والسموم مثنى إبراهيم العزي 343

 جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية مثنى سرهيد صالح 344

 الفقه واصوله جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية /قسم مجيب سعد ابوكطيفة 345

 الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية كركوك محمد احمد نجم الدين 346

 محمد أحمد إبراهيم 347
الجامعة التقنية الشمالية /الكلية التقنية الهندسية الموصل/ قسم 

 هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

 للبنات_ قسم فيزياء الليزرجامعة بابل/كلية العلوم  محمد جواد جادر 348

 العراقيه/االداب تاريخ محمد حاتم فياض حمادي 349

 الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الموصل محمد حازم نذير 350

 الكيمياء -جامعة سامراء / التربية  محمد حسن عبد 351

 محمد حسين علي فهد 352
قسم هندسة تقنيات كلية التراث الجامعة/كلية التراث الجامعة 

 الحاسوب

 محمد سعدي شفيق العبيدي 353
كلية االمام االعظم الجامعة/كلية االمام االعظم قسم اصول 

 الدين الفلوجة

 محمد سعدي شفيق علي العبيدي 354
كلية االمام االعظم الجامعة /كلية االمام االعظم قسم اصول 

 الدين الفلوجة
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 جامعة االنبار /كلية التربية للبنات النعيميمحمد سلمان حسين نعمان  355

 الموصل/الهندسة/هندسة العمارة محمد صالح غانم 356

 جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية محمد عباس فاضل 357

 كلية االمام الكاظم/كلية االمام الكاظم/ قسم القانون محمد عباس هاشم 358

 /العلومديالى  محمد عبد الدايم صالح 359

 جامعة سامراء /كلية التربية قسم الكيمياء محمد مدلول محمد 360

 جامعة المثنى/كلية الهندسة /الكيمياوي محمد مزعل راشد 361

 جامعة األنبار /كلية العلوم اإلسالمية محمد مطني احمد 362

 دائرة البحوث الزراعية /ال محمد نزهان مهدي 363

 محمد نوري جبار 364
الفرات االوسط التقنية/كلية التقنية نجف قسم هندسة جامعة 

 االنصاالت

 المستنصرية/الهندسة مدرس نسرين مزهر رحمة 366

 جامعة الموصل /كلية التربية مروة زكريا محمد المولى 367

 الجامعة المستنصرية/كلية العلوم مروة عبد المحسن حسن 368

 للعلوم الصرفه قسم الرياضياتتكريت/كلية التربية  مروج عبد رحيم 369

 جامعة تكريت/كلية الزراعة مروه ابراهيم عبد 370

 جامعة الموصل /كلية التربية مروه زكريا محمد المولى 371

 جامعة ديالى/كليه العلوم قسم الكيمياء مريم احمد رستم 372

 جامعة البصرة/مركز علوم البحار/قسم الكيمياء مريم فوزي حميد 373

 فرحات عباس/قسم بيولوجيا وفيزيولوجيا الحيوان مريمة بلغول 374

 جامعة المثنى/كلية الهندسة/ الهندسة المدنية مصطفى عبد الرسول جاسم 375

 جامعة شهيد بهشتي طهران/كلية العلوم كيمياء تحليلية مصطفى علي سلمان 376

 مصطفى محمد حمزة 377
واالقليمي للدراسات جامعة بغداد /مركز التخطيط الحضري 

 العليا

 جامعة ديالى /كلية العلوم معاذ عزيز ابراهيم 378

 رئاسه الجامعه/جامعه ذي قار معتز جبار جحيل 379

 جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات مناهل مهدي كامل 380

 جامعة كربالء /كلية التربية للعلوم الصرفة /قسم علوم الحياة منى ابراهيم جاسم 381
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 جامعة كرميان/كليه التربية البدنية وعلوم الرياضة منى زيدان بكي 382

 قسم علوم الحياة-جامعة بغداد/كلية العلوم منى سعدي عبد الكريم 383

 مها عبداالله محمد حسن البدراني 384
جامعة الموصل كلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم 

 اتالبرمجي البرمجيات /كلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم

 جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة / قسم الفيزياء مي عالء عبد الهالق الياسين 385

 بغداد/قسم الفيزياء/كلية العلوم ميادة بدري مرزة القزويني 386

 جامعة الموصل /كلية االدارة واالقتصاد ميادة صالح الدين تاج الدين 387

 جامعة تكريت/كلية الطب ميادة كامل محمد الجنابي 388

 جامعة بابل /كلية العلوم االسالمية /علوم القرآن ميامن حميد عباس 389

 جامعة بنكلور/كلية العلوم / قسم الفيزياء ميثم جاسم علوان 390

 ميديا ازاد اسماعيل 391
ة البيئة قسم هندس\الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية كركوك

 والتلوث

 جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم الصرفة حسام احمد الفخريميسم  392

 الجامعة التقنية الجنوبية/كلية التقنيات الصحية والطبية ميسون حسين زين 393

 جامعة واسط /طب اسنان ميسون محمد حسن محمد سعيد 394

 جامعة البصرة/كلية االداب/قسم اللغة العربية ناجح سالم موسى 395

 علوم القران -جامعة الموصل/التربية للعلوم االنسانية  يوسف عبدهللاناصر  396

 جامعة البصرة/مركز ابحاث البوليمر ناظم عبدالجليل عبدهللا 397

 القادسية/القانون نبال رويس حمزة 398

 جامعة الموصل /كلية العلوم /قسم علوم الحياة نجلة احمد سليمان 399

 ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفةجامعة  نجم عبدهللا جمعه 400

 المديرية العامة لتربية كركوك /ثانوية المتفوقات للبنات ندى إحسان عبد الوهاب 401

 الجامعة التقنية الشمالية /الكلية التقنية الشمالية نسرين احمد عبدهللا 402

 قلوالنالجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم هندسة الطرق  نسرين حميد ناجي 403

 الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل نسرين حميد ناجي 404

 جامعة ذي قار /كلية العلوم / قسم الكيمياء نعيم عبد السادة بشير الخفاجي 405

 جامعة كركوك /علوم الحياة كلية التربية نغم عبد الغني محمد راضي 406

 التربية /قسم الكيمياءجامعة سامراء /كلية  نها علي هادي 407
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 جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم هندسة المواد نهى هادي جاسم 408

 جامعة الكوفة/التربية األساسية _ علوم القرآن _ نور أحمد عبد الحسين 409

 وزارة العمل/وزارة العمل نور حسن جبر 410

 جامعة نولج/هندسة البيئة نور خالد يوسف 411

 جامعة الكوفة كلية التربية األساسية /كلية التربية األساسية مزهرنور رحمن  412

 نور سعد محسن 413
كلية االمام األعظم الجامعة/كلية االمام األعظم الجامعة /قسم 

 الدعوة والخطابة

 نورا هاني شريف 414
كلية التراث الجامعة/كلية التراث الجامعة قسم هندسة تقنيات 

 الحاسوب

 جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفه ابن الهيثم مجيبل العكيليهادي جبار  415

 المدني\جامعة المثنى/الهندسة  هادي محمد شيال 416

 جامعة تكريت/كلية الهندسة /قسم البيئة هاژه جالل احمد 417

 شركة نفط ميسان/قسم البيئة هاشم عدنان هاشم الهاشمي 418

 كركوك/الصيدلة هالة صالح ياسين 419

 جامعة بغداد/مركز الحاسبة هاله حسن محمود 420

 هبة حكمت عبدالعزيز 421
جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية.قسم اللغة 

 االنكليزية

 جامعه ذي قار /كليه العلوم / قسم الكيمياء هبه خالد طعيس 422

 صالح الدين /العلوم هجران صنعان جبار 423

 جامعه ذي قار /كليه الهندسه القسم المدني خالد طعيسهدى  424

 بغداد/كلية االعالم هدى فاضل عباس 425

 جامعة بابل/كلية العلوم للبنات/ قسم علوم الحاسوب هديل قاسم غني 426

 جامعة واسط /كلية االدارة واالقتصاد / قسم المحاسبة هناء قاسم مذبوب 427

 االسراء الجامعه /تربيه بدنيه وعلوم الرياضهكليه  هند سالم تايه 428

 جامعة التقنية الوسطى /معهد إدارة التقني بغداد هيثم صالح عبد رشيد 429

 حلبجة-جامعة السليمانية التقنية/الكلية التقنية للعلوم التطبقية ههژار جالل علی 430

 الموصل الجامعة التقنية الشمالية /المعهد التقني وجدان محمد صالح 431

 الجامعة التقنية الشمالية /المعهد التقني الموصل /الشعبة العلمية وجدان محمد صالح 432
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 وسام علي ابراهيم 433
مديرية زراعة ديالى/شعبة زراعة الخالص/بكالوريوس علوم 

 الهندسة الزراعية/انتاج حيواني

 واالقتصاد /اقتصاديات الطاقةكلية االدارة  -جامعة البصرة  وطفاء كامل مكي عبود 434

 واسط/التربية االساسية وفاء حسن جبر 435

 جامعة الزهراء للبنات/كلية التقنيات الطبية و الصحية والء عبدالكريم جعفر 436

 وليد خالد شحاذة الجحيشي 437
قسم المحاصيل  -جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات 

 الحقلية

 ميسان/العلوم السياسية جامعة وليد سعيد راضي 438

 وليد يوسف شهاب 439
الجامعة التكنولوجية/قسم هندسة الكهروميكانيكية / فرع 

 المعدات النفط والغاز

 جامعة الموصل /الزراعة والغابات/المحاصيل الحقلية وئام يحيى رشيد الشكرجي 440

 سامراء /التربية علوم الحياة ياسر عبدالقادر صالح 441

 جامعة الموصل/كلبة التربية للعلوم االنسانية قسم الجغرافية فوزي غائب ياسمين 442

 دائرة صحة كركوك/جامعة كركوك. قسم علوم الحياة ياسين فاتح محمد صالح 443

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


