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العمل عنوان  ت اللقب العلمي واالسم الثالثي 

  .1 ا م د تغريد فاضل عباس جامعه بغداد كليه االداره واالقتصاد قسم اداره صناعيه

مركز بحوث النانوتكنولوجي والمواد المتقدمة -الجامعة التكنولوجية  حقي إسماعيل كاطع. م. ا   2.  

شيماء حليم ناجي.  د. م. ا جامعة المثنى  كلية الهندسة قسم العمارة  3.  

قسم الهندسة المدنية-كلية الهندسة-جامعة كوية فارس رشيد احمد.  د. م. ا   4.  

محمد عباس احمد.  د. م. ا  جامعة النهرين  5.  

نوال طارق ابراهيم.  د. م. ا جامعة بغداد كلية االدارة واالقتصاد قسم العلوم المالية والمصرفية  6.  

قسم هندسة التصنيع-كلية الهندسة-جامعة كوية بيمان صحبة احمد. د. م. ا   7.  

قسم الهندسة المدنية/ كلية الهندسة/ جامعة الكوفة  ي حسان شبرخولة حمود. د. م. أ   8.  

جامعة الكفيل/كلية الهندسة نصير قاسم الباجةجي. د. م. ا   9.  

قسم علوم الحياة7كلية التربيه للعلوم الصرفه/جامعة كربالء ماجد خليف الكمر.د.أ   10.  

فرع  التشريح واالنسجه/كلية  الطب /جامعة بابل   جوان  أحمد  علي. م.أ   11.  

زينة طه حسون .م.ا جامعة الموصل كلية التربية االساسية  12.  

قسم العمارة/ كلية الهندسة / جامعة المثنى  د  احمد عبدالعالي رشيد.م.ا   13.  

قسم هندسة الجيوتكنك -كلية الهندسة-جامعة كوية زهراء نوري رشيد. د.م.ا   14.  

قسم علوم الحياة -كلية العلوم للبنات  -جامعة بغداد  عادل حسين طالب. د.م.أ   15.  

العقاقير والنباتات الطبية/لة كلية الصيد/ جامعة الكوفة شيماء عبد الحسين محمد.د.م.ا   16.  

قسم الفيزياء-كلية العلوم والصحة -جامعة كوية  نجيبه فرهاد صالح.د.م.ا   17.  

  .18 االء هادي زويد ----

  .19 أحمد ابراهيم صاحب دائرة صحة المثنى

قسم علوم الحياة_كلية العلوم _جامعة كركوك    .20 احمد سعاد شكور 

د الرافدين الجامعة األهليةكلية بال   .21 أحمد عبد السالم ابراهيم 

  .22 احمد محسن خميس طالب جامعة المثنى كلية الهندسة قسم الهندسة الكيمياوية

  .23 أريج عبد حمد الراوي طالبة ماستر علوم حياة كلية التربية الجامعة العراقية

  .24 أسامة عبدالرحيم محمود كلية االمام االعظم الجامعة

فرع العلوم الرياضية/ كلية التربية البدنية وعلوم/ لموصلجامعة ا جمال شكري بسيم.استاذ مساعد د   25.  

تقنيات المختبرات الطبية/بالد الرافدين الجامعه   .26 اسراء عامر شاكر 

قسم الهندسة الكيمياوية/ كلية الهندسة / جامعة المثنى    .27 اسيل احمد هول 

  .28 أمل فرج موسى جامعة واسط

كيمياوي/الهندسة/المثنى   .29 إنعام عابر عريان 

  .30 إيناس عبد الباقي يوسف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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  .31 أيوب يوسف محمد سعيد الهندسة الميكانيكية

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة /جامعة كربالء   .32 بسمة عزيز حميد 

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعه بابل   .33 بلقيس مالك هالل 

ة الهندسةكلي/ جامعة المثنى   .34 تمارا معتز عبد المجيد 

  .35 جاسم محمد عبد حمد القره غولي مديرية الزراعة في محافظة االنبار

قسم الطب الحياتي/كليه الهندسه/جامعه كربالء   .36 حسن حمود جبير 

تقنيات تحليالت طبيه -كلية بالد الرافدين جامعه    .37 حسين مشحن ابراهيم 

  .38 حيدر مؤيد حاتم جامعة المثنى كلية الهندسة قسم الهندسة الكيمياوية

شركة مصافي الشمال/ وزارة النفط لف احمد عبدهللاخ   39.  

قسم هندسة العمارة/ كلية الهندسة  /جامعة المثنى    .40 د حسين كريم سلطان 

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة\جامعة الموصل    .41 د زيني مشكو حجي ال مراد 

  .42 د محمد محمود محمد وزارة التربية

مركز الحاسبة -جامعة بغداد    .43 د هاله حسن محمود 

قسم تقنيات المختبرات الطبية. جامعة االمام جعفر الصادق ع فرع كركوك  احمد رؤوف محمود .د   44.  

قسم التقنيات المدنية -المعهد التقني في البصرة  -الجامعة التقنية الجنوبية  اياد عبد الخالق يحيى. د   45.  

الكيمياوي/ كلية الهندسة / المثنى بليغ سعود عبدالرزاق. د   46.  

ياءقسم الفيز/ كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة االنبار جمال فاضل محمدد.    47.  

حارث كريم جياد .د وزارة التربية المديرية العامة لتربية االنبار  48.  

بلديات واسط/ وزارة البلديات واالشغال  حسنين عويد عليوي د.   49.  

قسم البستنة وهندسة الحدائق -كلية علوم الهندسة الزراعية -جامعة بغداد  حسين نوري رشيد. د   50.  

قسم الجغرافيا/ كلية التربيه للعلوم االنسانيه/ جامعة االنبار  محمد الشجيري خالد صبار. د   51.  

قسم االحصاء والمعلوماتية/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل خالدة احمد محمدد.    52.  

تقنيات المختبرات الطبية -جامعة االمام جعفر الصادق  خمائل عارف مهدي .د   53.  

العماره/ الهندسه/ المثنى   .54 رياض داخل منصورد.  

قسم االنتاج الحيواني...كلية الزراعة...جامعة المثنى سعد عطاهللا عبدالسادة. د   55.  

قسم علوم االرض/ كلية العلوم / جامعة الموصل  سند عبد االله محمود الخشاب . د   56.  

قسم التاريخ_ كلية التربية األساسية_ الموصلجامعة  شيماء رافع سلطان .د   57.  

قسم هندسة العمارة /كلية الهندسة / جامعة المثنى  عالء سالم شاكر. د   58.  

فاضل يونس حسين. د جامعة الموصل كلية العلوم اإلسالمية  59.  

قسم الهندسة الكيمياوية/ الهندسة / المثنى  فرات ياسر الجابري. د   60.  

هاب المولىفرح فتح هللا ش. د المستشفى البيطري في نينوى  61.  
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محسن جبار كبيان .د التقنيه الجنوبيه  62.  

قسم هندسة العمارة/ كلية الهندسة / جامعة المثنى  محمد بالي مهدي. د   63.  

قسم فيزياء الليزر_ العلوم للبنات كلية_ جامعة بابل محمد جواد جادر النعيمي. د   64.  

قسم السدود والموارد المائية -كلية الهندسة  -جامعة الموصل  محمد مخلف خلف. د   65.  

فرع الباثولوجي -كلية الطب  -جامعة الفلوجه  محمود نزار مصطفى. د   66.  

مصطفى عبدالغفور عبدالكريم د. هيأة المسح الجيولوجي  67.  

معن عبد الكريم جاسم. د جامعة الموصل  68.  

كلية هندسة النفط/ جامعة العين ناجح يوسف العلي. د   69.  

قسم التعليم المهني/المديرية العامة لتربية صالح الدين / وزارة التربية اضواء محمد سلمان.د   70.  

ارة واالقتصاد قسم االقتصادجامعة بغداد كلية االد تأميم محمد سلوم.د   71.  

مدرس/جابر عمر دحلوس.د جامعة كربالء  72.  

قسم العلوم األساسية-كلية طب األسنان-جامعة الكفيل جالوي سلطان عبطان.د   73.  

االحياء المجهرية/البيطري كلية الطب /جامعة القاسم الخضراء  حوراء كريم جودي.د   74.  

رواء كريم جودي.د المستشفى البيطري في بابل  75.  

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء زينب خليل ابراهيم.د   76.  

سماح ياسين طه.د ----  77.  

قبس خالد ناجي صالح.د ----  78.  

محسن جبار كبيان.د التقني عماره  79.  

ن هيأة المسح الجيلوجي شعبة البحث والتطويروزارة الصناعه والمعاد هدى عباس نعمان.د   80.  

  .81 رسل فارس عبدالخضر ----

قسم الكيمياء/كلية العلوم/ة النهرينجامع   .82 رندة محمد لؤي 

قسم الكيمياوي/كليه الهندسه/جامعه المثنى   .83 رؤى رياض محسن 

فسم اللغة العربية/كلية التربية للبنات /الجامعة العراقية    .84 ريهام منصور حسين 

  .85 زهراء ميثم حافظ كليه بالد الرافدين  قسم تقنيات المختبرات الطبيه

القسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى   .86 زين العابدين حسين رباط 

  .87 سجاد عبدالكريم فاخر طالب جامعي

  .88 سرمد عبد الهادي غازي الروازق مديرية دفاع مدني النجف االشرف

  .89 سلوى حاتم شكر جامعه كركوك

لبناء واالنشاءاتقسم ا/ الموصل  -الكلية التقنية الهندسية / الجامعة التقنية الشمالية   .90 سمير عيسى حسن 

  .91 سندس محمد نوري وزارة التعليم العالي الجامعة التكنولوجية قسم االنتاج والمعادن

  .92 سيف رائد كلية بالد الرافدين الجامعة
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قسم تاريخ-كلية العلوم االنسانية-جامعة بابل    .93 شمس موسى جاسم 

يك القدرهالجامعة التقنية الوسطى المعهد التقني كوت ميكان   .94 شهد صالح سليمان 

ميكانيك القدرة/معهد تكنولوجيابغداد/الجامعة التقنية الوسطى    .95 شيرين محمد جاسم 

  .96 شيماء حسن علي قاسم مديرية تربية كركوك

قسم هندسة العمارة_ كلية الهندسة _ جامعة المثنى    .97 صالح الدين عبد الجبار مزهر 

كلية الطب البيطري/ الكوفة  ميد الحيدريضرغام ح   98.  

الكيمياء -العلوم -االنبار   .99 ضرفام علي حميد 

  .100 عبدالرحمن كريم عليوي جامعة االنبار مركز التعليم المستمر

ية االنبارالمديرية العامة لترب   .101 عبدالستار هالل فرحان 

  .102 عثمان زاهد محيسن الكبيسي الجامعة العراقية كلية العلوم اإلسالمية العقيدة

College pen university 103 عصام خالد احمد.  

  .104 عالء فاضل عيدان وزارة التعليم العالي الجامعة التكنولوجية مركز التدريب والمعامل

قانون .قانون . دهوك    .105 علي احسان تيلي 

  .106 علي سعد كاظم جامعه المثنى كليه الهندسه قسم الهندسه الكيمياويه

قسم علوم الحياة_ كلية التربية_جامعة القادسية    .107 علي عماد زحوار 

قسم الكيمياوي/كليةالهندسة/جامعة المثنى   .108 علياء ستار ثجيل 

قسم الكيمياء -كليه علوم -جامعة الموصل    .109 عمر عبد الجبار لطيف 

كغدير بسام روا جامعة المثنى كليه الهندسة المدني  110.  

  .111 غصون كاظم هاشم جامعة القادسية كلية الطب البيطري

الصيدله/المستنصريه  زهراء احمد اوختي. م    112.  

قسم الموارد البشريه-جامعة بغداد    .113 م رشا فالح مصطفى 

االعمار والمشاريع-رئاسة الجامعة-جامعة االنبار احمد عدنان سعيد م.   114.  

ب البيطري فرع الجراحة والتوليدجامعة القادسية كلية الط احمد كاظم مناحي. م   115.  

أيام منصور حسين. م جامعه بغداد كلية التربية للبنات العلوم التربوية والنفسية  116.  

يشقسم التفت/دائرة صحة نينوى/وزارة الصحة و البيئة زيد سامي خضر. م   117.  

فرع الجراحه والتوليد/كلية الطب البيطري/ءجامعة القاسم الخضرا زينب جواد مالك م.   118.  

االدارة الصناعية/ كلية االدارة واالقتصاد /جامعة بغداد  سهاد كشكول عبد. م   119.  

سيناء مالك حسين. م جامعه سومر  120.  

قسم الكيمياء/ كلية العلوم/ جامعة تكريت عماد محمد عوسج الجنابي. م   121.  

قسم االدارة الصناعية/ كلية االدارة واالقتصاد / جامعةبغداد لمى سعدي عبد الخالق .م   122.  

علوم حياة_مدرسة_وزارة التربية م سجى محمود نجم. م   123.  
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م فاطمة يوسف كطان. م مديرية تربية المثنى  124.  

م هبة جمعة جعفر. م جامعة ديالى كلية التربية االساسية قسم العلوم  125.  

م يقين سعد علي. م جامعة األنبار كلية علوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  126.  

رند كامل عباس. م. م المديرية العامة لتربية ذي قار  127.  

مركز بحوث البيئة -الجامعة التكنولوجية  عبدالرحمن شاكر محمود. م. م   128.  

كلية الطب -جامعة الفلوجه  محمود نزار مصطفى. م. م   129.  

قسم العلوم األساسية_ كلية الزراعة _ جامعة دهوك  ميسر خليل ابراهيم. م. م   130.  

محمد ثامر جعفر. م جامعة كربالء كلية الهندسة قسم هندسة النفط  131.  

ندسهكلية اله -جامعة كركوك  محمد كمال علي. م   132.  

قسم الهندسة المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء والء عبد الهادي عبد الرسول .م   133.  

تدريسي -مديرية تربية النجف االشرف  -وزارة التربية    .134 حيدر نجم الحجامي. م .م 

مركز الدراسات االستراتيجية-جامعة االنبار  م حسين خليل ابراهيم.م   135.  

م رحاب عارف مهدي خشان الكالبي.م جامعة الكوفة  136.  

قسم االعمار والمشاريع/ رئاسة الجامعة / جامعة المثنى  م سارة صفاء الدين موسى.م   137.  

ياتقسم البرامج-كلية الهندسة-جامعة كويه م كارولين يوسف دانيال.م   138.  

الكيمياوي/ كلية الهندسة/ جامعة المثنى  م كرار عبد االمير عباس.م   139.  

قسم التربيه الرياضية/مديرية تربية ميسان/وزارة التربية م مروة عقيل جاسب.م   140.  

م هاشم حمزه جبر العيساوي.م جامعه الكوفة كليه التربيه االساسية رياض االطفال  141.  

قسم العمارة/ كلية الهندسة / مثنى جامعة ال م هديل سعد رزوقي.م   142.  

م ورود محمد جبار.م جامعة العين كلية هندسة النفط  143.  

قسم االعداد والتدريب/مديرية تربية االنبار م وسام محمد عبد.م   144.  

بصره/ المعهد التقني/الجامعه التقنيه الجنوبيه م وسن عبدهللا فاضل.م   145.  

قسم التربية الخاصة/ كلية التربية االساسية / جامعة بابل  ازهار دودان طاهرم.م.    146.  

النفط جامعة كربالء كلية الهندسة قسم هندسة اسعد سالم بديد .م.م   147.  

العلوم المختبرية السريرية-ية الصيدلةكل-الجامعة المستنصرية اسيل غسان داود. م.م   148.  

قسم االنتاج الحيواني/ الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات االوسط التقنية  طالب احمد حامد م.م.   149.  

قسم الكيمياء/ كلية العلوم  /   جامعة المثنى   عفاف مرتضى كاظم. م.م   150.  

ماجده ابراهيم مخلف. م.م مديرية تربية االنبار  151.  

مشتاق محمد عبد م.م. تربية األنبار  152.  

قسم التخدير/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى دقميثم صباح صا. م.م   153.  

مديرية تربية ذي قار/ وزارة التربية  نعيم عبد السادة بشير عطية الخفاجي. م.م   154.  
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قسم علوم الحاسوب/ كلية العلوم للبنات/ جامعة بابل  هديل قاسم غني. م.م   155.  

قسم علوم الحياة/ كلية التربية للبنات/ جامعة الكوفة  هند كامل عباس. م.م   156.  

سم االثارق/كلية االثار/جامعة الموصل احالم كاظم ذنون.م.م   157.  

قسم تقنيات المساحة/المعهد التقني كوت/الجامهة التقنية الوسطى صالح سليمان كشاش.م.م   158.  

م حسينغيداء ابراهي.م.م جامعة الموصل كلية الهندسة قسم الهندسة الميكانيكية  159.  

قسم البولمرات_كليه هندسه النفط والغاز_جامعه البصره للنفط والغاز مروه احمدجايد.م.م   160.  

زي علوانناهدة غا.م جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم قسم علوم الحياة  161.  

قسم المدني\كلية الهندسة\جامعة المثنى هادي محمد شيال.م   162.  

  .163 محمد زاهد محيسن الكبيسي جامعة االنبار كلية العلوم االسالمية قسم الحديث النبوي الشريف

الهندسه الكيمياويه والصناعات النفطيه كلية المستقبل الجامعه قسم   .164 محمد عوده تالي 

دنيةقسم الهندسة الم -كلية الهندسة  -جامعة المثنى    .165 المدرس المساعد احمد رعد رديف 

قسم الهندسة الكيمياوية/ كلية الهندسة / جامعة المثنى    .166 مرتضى عبد الكاظم فود 

  .167 مرتضى عبد علي فرحان جامعة القادسية كلية التربية قسم الكيمياء

كلية الطب البيطري/اسم الخضراءجامعة الق   .168 مريم عادل حسن 

كلية الطب البيطري/ جامعة القاسم الخضراء -طالبة مريم كاظم جساب    169.  

  .170 مريمة بلغول جامعة فرحات عباس

معهد تكنلوجيا بغداد/الجامعه التقنية الوسطى    .171 مصطفى سالم خلف 

  .172 منال عكلة بنيان ----

سرمنتهى عبدالرحيم يا وزاره الصحه  173.  

قسم الهندسة الكيمياوية/الهندسة/ جامعة بغداد   .174 مها محي علوان 

قسم علوم المواد/ مركز ابحاث البوليمر/جامعة البصرة   .175 ناظم عبدالجليل عبدهللا 

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء   .176 هدى محمد جليل 

قسم الفيزياء_كلية التربية للعلوم الصرفة_جامعة االنبار   .177 هدى محمد عبد 

كلية الطب البيطري-جامعة القاسم الخضراء   .178 هدى موسى جاسم الطفيلي 

  .179 هيام فائز احمد المستشفى البيطري التعليمي في بابل

  .180 وداد عادل كاظم جامعة ديالى كلية العلوم قسم علوم الحياة

  .181 ورود قاسم حاتم دائرة توزيع كهرباء الجنوب

  .182 والء جاسم عليوي وزارة الثقافة

قسم الكيمياء/ كليه علوم / جامعة االنبار    .183 وهج رائد عباس 

  .184 وئام منصور حسين هيئة اإلعالم واالتصاالت

 


