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 جامعة المثنى كلية الهندسة القسم المدنية  مدرس مساعد ريا  ظاهر نصيف   .096

 قسم ادارة االعمال/ كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الحمدانية مدرس مساعد ابتسام اسماعيل حنا  .097

 --- مدرس مساعد مروه جواد كاظم  .098

 اللغة العربية/ابن رشد/بغداد مدرس مساعد اسراء خلف كريم  .099
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 هندسة الطب الحياتي _وارث االنبياء ع  مدرس مساعد عباس عدنان كامل   .033

 العراقية التربية العلوم التربوية والنفسية مدرس مساعد مهند مجيد رشيد  .031

 جامعة واسط مدرس مساعد سجى حسين دلفي  .030

 قسم العلوم التربوية والنفسية / كلية التربية/ الجامعة العراقية مدرس مساعد زينب محمدصالح   .030

 كلية المعارف الجامعة  مدرس مساعد عبدالرحمن معاذ عبد العليم   .034

 جامعه البصره  مدرس مساعد شهد رحيم المالكي   .035

 كلية الطب /جامعة القادسية  مدرس مساعد علي صبري شاكر   .036

 القادسية الطب االحياء المجهرية والمناعة مدرس مساعد انتصار علي سلمان  .037

 جامعة البصرة كلية التربية قسم الجغرافيا الطبيعية مدرس مساعد ايات جاسم محمد   .038

 قسم تربية الناصرية / مديرية تربية ذي قار  مدرس مساعد هبة عدنان وريور   .039

 تربية نينوى مدرس مساعد فرات علي حميد   .013

 كلية التمريض_المثنى  مساعدمدرس  نهاية عواد عريان   .011

 مديرية تربية ذي قار  مدرس مساعد زينب كاظم عطية عليوي الزيدي   .010

 الجغرافيا/ كلية التربيه للعلوم االنسانيه/ جامعة االنبار  مدرس مساعد خالد صبار محمد  .010

 كلية التربيه جامعة االنبار قسم الفيزياء  مدرس مساعد طه ياسين صالح   .014

 كلية الهندسة/جامعة ديالى  مدرس مساعد انورعبد الكريمصباح   .015

 المديرية العامة لتربية ديالى  مدرس مساعد عبدالسالم محمود حسن   .016

 قسم الهندسة المدنية/ كلية الهندسة /الجامعة المستنصرية مدرس مساعد فرح محمد حسين  .017

 قسم علوم الحياه / كليه العلوم/ جامعه المثنى مدرس مساعد ضي علي عزيز   .018

 كلية الهندسة الجامعة المستنصرية قسم المدني مدرس مساعد عقيل رحيم جبر   .019

 اللغه العربيه /االداب /بغداد  مدرس مساعد عثمان عبد اللطيف عبد المجيد   .003

 قسم اللغة العربية /كلية التربية ابن رشد/جامعة بغداد  مدرس مساعد سمر حسن ياسين   .001

 القادسية االدارة واالقتصاد علوم ماليه ومصرفيه مدرس مساعد مرتضى صالح عباس  .000

 جغرافية /كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية / جامعة بغداد مدرس مساعد حسين نجيب والي   .000

 كلية المنارة للعلوم الطبية قسم تقنيات المختبرات  مدرس مساعد حسين حميدي جليب الكعبي   .004

 قسم البيئة / كلية علوم البيئة / جامعة القاسم الخضراء  مدرس مساعد محمد خليل ابراهيم   .005

 جامعة اوروك كلية طب األسنان  مدرس مساعد هند صباح قاسم   .006

 المدنيقسم  -كلية الهندسة  -جامعة ميسان  مدرس مساعد جواد كاظم طاهر   .007

 طالبة دكتوراه مدرس مساعد شيماء جبار يعقوب   .008

 مديرية تربية ذي قار / وزارة التربية  مدرس مساعد محمد جليل مطير   .009

 الجامعةالتقنية الوسطى الكلية التقنية الهندسية بغداد الميكانيك التطبيقي مدرس مساعد سحر ناجي خلف  .003

 كلية التربية /جامعة الحمدانية  مدرس مساعد وسام صالح الدين إبراهيم علي   .001

 قسم التحليالت المرضية/ المعهد التقني الدور / الجامعة التقنية الشمالية مدرس مساعد لمى صافي عبد  .000

 وحدة الرقابه والتدقيق /كليه التربيه للعلوم االنسانية / جامعه ديالى  مدرس مساعد ميس الريم خضير عباس   .000

 قسم هندسة العمارة/ كلية الهندسة/ جامعة كربالء مدرس مساعد صهيب عباس علي  .004

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعه ميسان مدرس مساعد مروة عقيل جاسب  .005

 القسم المدني  -كلية الهندسة -الجامعة المستنصرية مدرس مساعد رغد محمد خداداد  .006

 معهد االدارة التقني/ الجلمعة التقنية الوسطى مدرس مساعد راجحة محمود شهاب  .007

 قسم هندسة المساحة/بغداد-الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى مدرس مساعد مروه عبدالهادي حسن  .008

 معهد اوكسفورد بالس للغات والتدريب والتنمية الثقافية  مدرس مساعد محمد باسم محمد الجزائري   .009

 معهد الفنون الجميلة للبنات مدرس مساعد هند عبد الجبار عبد الكريم  .043

 الجامعة العراقيه كلية االداب قسم الجغرافيه مدرس مساعد وسن محمد جديع  .041

 مديرية تربية ذي قار  مدرس مساعد حيدر رزاق عبد   .040

 الرياضيات/ كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعه ذي قار  مدرس مساعد احمد حميد كامل  .040

 كلية التربيه للعلوم الصرفه / جامعة ذي قار  مدرس مساعد ذكرى حسن داحس   .044

 قسم علوم الحاسوبخخ/ كليه علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعه  تكريت مدرس مساعد روان عادل فوزي  .045

 وزارة التربية المديرية العامة  تربية االنبار مدرس مساعد هدى عبد الكريم محسن   .046

 الجميله للبنات  صباحي   قسم التصميممعهد الفنون  مدرس مساعد هدى جاسم محمد  .047

 قسم الدراسات والتصاميم /مديرية الموارد المائية في المثنى مدرس مساعد صادق عزيز عبد  .048

 قسم اللغة العربية/كلية التربية/الجامعة العراقية  مدرس مساعد احمد ضاري نصيف  .049
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 قسم هندسة المواد/ بغداد  -الكلية التقنية الهندسية / الجامعة التقنية الوسطى مدرس مساعد مهند مزاحم خلف احمد  .053

 قسم علوم الحاسوب/ الجامعة التكنولوجية  مدرس مساعد دينا كاظم محسن  .051

 قسم علوم الحياة/كلية العلوم/جامعة القادسيه مدرس مساعد ماجدة محمد عبدفلحي المرمضي  .050

 المدني/كلية الهندسة /جامعة بغداد  مدرس مساعد ماهر مراد جبر   .050

 الدراسه الصباحيه -معهد الفنون الجميله للبنات مدرس مساعد مها عبد الصمد سلمان  .054

 الجامعة التقنية الجنوبية  مدرس مساعد ازهار عبد محيسن الركابي   .055

 الدراسه الصباحيه -معهد الفنون الجميله للبنات مدرس مساعد مها عبد الصمد سلمان  .056

 . المعهد التقني كركوك. جامعة التقنية الشمالية مدرس مساعد سعاد كاكل احمد  .057

 قسم المساحة/ المعهد التقني بصرة /الجامعة التقنية الجنوبية مدرس مساعد حيدر عبدالحسين عودة  .058

 قسم الهندسة المدنية / كلية الهندسة/جامعة الموصل  مدرس مساعد زينا احمد صالح  .059

 شركة كهرباء أخرى حيدر جاسب مجبل  .063

 وزارة الصحة والبيئة أخرى فاخر مطرودنبراس   .061

 مشاريع  أخرى علي جعفر عبيد   .060

 بغداد / دائرة شؤون االلغام / وزارة الصحة والبيئة  أخرى منتهى خضير محمد   .060

 قسم الهندسة المدنية -كلية الهندسة -جامعة االنبار  أخرى سمية طالب خيري  .064

065.  GAURAV أخرى India 

 مجلس القضاء األعلى  أخرى علي عبد الكاظم ابوشنين   .066

 كلية التربية االساسية قسم رياضيات/الجامعة المستنصرية أخرى مرفت محمد عبدهللا  .067

 وزارة التربية  أخرى مروة زكريا محمد المولى   .068

 القسم المدني/ كلية الهندسة / جامعة المثنى  أخرى حيدر عبدعلي والي سلمان  .069

 الحسابات/ كلية العلوم االسالمية/ جامعة الفلوجة أخرى مروان محي الدين خلف   .073

 القسم مدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار أخرى نور عادل داود   .071

 --- أخرى علي عبد الساده مزهر الجبوري  .070

 كلية الهادي الجامعه  أخرى رهف محمد مخلف   .070

 جامعة ديالى كلية التربية للعلوم الصرفة قسم الحاسبات  أخرى شهد علي محيسن  .074

 وزارة التربية أخرى فهمي فخري حميد الطائي   .075

 دات ومع ة المسيب قسم هندسة تقنيات مكائنالكلية التقني/جامعة الفرات االوسط التقنية  أخرى والء كطران حسن   .076

 مديرية تربية تلعفر  أخرى إسماعيل ابراهيم خليل البرزنجي   .077

 وزارة التربية  أخرى حسنين نعيم شنين   .078

 مكتب هندسي  أخرى حوراء ناظم محمد  .079

 جامعة االنبار كلية الهندسه قسم الهندسه المدنيه أخرى شهد كريم خلف  .083

 كلية االمام الجامعة  أخرى مروان سالم محمد  .081

 الهيثم للعلوم الصرفهجامعه بغداد كليه التربيه ابن  أخرى سراب جاسم محمد  .080

 التكنولوجية  أخرى علي ناظم محيسن   .080
 المعهد التقني الطبي كركوك/ الجامعة التقنية الشمالية  أخرى عمادالدين عطية حسين  .084

085.  S C TRipathi أخرى KKSPUN India Ltd 

 جامعة الكوفه كلية التمريض  أخرى رونق حسين جحيل   .086

 كلية العلوم السياسية /جامعة ميسان  أخرى زهراء كريم حسين   .087

 جامعة بابل أخرى نسرين سعد هادي  .088

 وزارة الموارد المائية  أخرى علي كامل جابر الشاهر   .089

 المديرية العامة لتربية في محافظة ميسان / قسم القانونية  أخرى المستشار القانوني حيدر جاسب عريبي   .093

 ... أخرى صادق علي محمد  .091

 متوسطة ال ياسين أخرى حسينحسن هادي   .090

 جامعة واسط كلية التربية للعلوم اإلنسانية  أخرى ابراهيم جبار كاظم   .090

 مجلس القضاء االعلى أخرى علي حسين حسن  .094

 مديرية تربية المثنى اخرى واثق شهيد عاجل   .095

 جامعه بغداد  أخرى هيثم محمد مشرف   .096

 قسم الميكانيك-الهندسةكلية -جامعة االنبار أخرى محمود عبد سليمان  .097

 مسؤول وحدة التعليم المستمر.دائرة صحة نينوى  أخرى عبدالخالق شاكر يوسف  .098

 --- أخرى زينب محسن حسن   .099
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 جامعة القادسية كلية االدارة واالقتصاد قسم ادارة اعمال أخرى محمد حمودي كاظم  .433

 تركيا/سلجوق أخرى حسين غلي عثمانجوبان  .431

 ---- اخرى المكصوصي سهاد كريم راهي راضي  .430

 ---- أخرى احمد عبدالساده مزهر الجبوري  .430

 كليه دجله الجامعه  أخرى هاله غريب محيسن العبودي   .434

 قسم علوم الحاسوب /كلية علوم الحاسوب والرياضيات /جامعة تكريت  أخرى محمد طاهر رضا  .435

 الموصل/ المعهد التقني/الجامعة التقنية الشمالية  أخرى االء نزار محمود   .436

 جامعة ديالئ -كلية التربية االساسية  أخرى افتخار مزهر علي عداي   .437

 ميسان أخرى حيدر صبيح كاظم  .438

 جامعه اإلمام كاضم ع  أخرى حيدر ناصر حسين   .439

 وزارة الصحة أخرى سعد كاظم طاهر  .413

 --- أخرى حسن عبد شراد  .411

 قسم االغة االنكليزية/التربيةكلية /جامعة كرميان أخرى هبه عبد الستار مهدي  .410

 الهيأة العامة للمساحة أخرى علي مطر فنوص  .410

 ديوان الرقابة المالية االتحادي  أخرى راسم حسين كاظم الشمري   .414

 جامعة ديالى كلية التربية للعلوم الصرفة أخرى رسل حميد محمود  .415

 ---- اخرى لمياء طالب راشد   .416

 قسم الحسابات/المنارة للعلوم الطبية كلية  أخرى زهراء عبد حسين  .417

 قسم تربية الخالص/مديرية تربية ديالى أخرى بتول كاصد جعفر  .418

 كيمياء / كلية التربية للعلوم الصرفه ابن الهيثم/ جامعة بغداد أخرى هالة بدري عيسى   .419

 ---- أخرى اسراء تركي عطية  .403

 جامعة بغداد  أخرى زهراء عباس زياره  .401

 قسم الهندسة المدنية/ كلية الهندسة/ جامعة النهرين أخرى الغني ميس ربيع عبد  .400

 كلية العلوم السياسية/ جامعة ميسان  أخرى حسن فاضل قاسم  .400

 جامعه ميسان كلية طب االسنان أخرى علي كريم حسين   .404

 جامعة ديالى كلية التربية للعلوم الصرفة  أخرى عمر خاجي محمد   .405

 مركز الحاسبة االلكترونية/ ميسان  جامعة أخرى شيماء عبد حسين  .406

 كلية المناره للعلوم الطبيه أخرى الضحى حسن عيسى  .407

 قسم الكيمياء/كليه التربيه /الجامعه العراقيه أخرى لمى اسماعيل ابراهيم المشهداني  .408

 شركة شيخان للمقاوالت العامة أخرى أياد طارق ناجي  .409

 مستشفى ديالى البيطري/دائره البيطره  أخرى امواج داود راضي.د  .403

 االدارية/ كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة االنبار  أخرى محمد فاروق عبدالرزاق  .401

 العقود الحكومية / رئاسة الجامعة / جامعة االنبار  أخرى مصطفى خاشع فرج الهيتي   .400

 االنكليزيةقسم اللغة /كلية التربية/جامعة كرميان أخرى هبه عبد الستار مهدي  .400

 شعبة زراعة الخالص/مديرية زراعة ديالى أخرى وسام علي ابراهيم  .404

 قسم البناء واالنشاءات/موصل / الكلية التقنية الهندسية/ الجامعة التقنية الشمالية أخرى ابراهيم محمد سبهان  .405

 كلية طب األسنان/جامعة الكفيل أخرى حيدر قاسم رحيم  .406

 . كلية القانون. جامعة كركوك أخرى مصطفى احمد عبدالسالم   .407

 وزارة الموارد المائية  أخرى كرار رشيد ياسر   .408

 

 


