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 ل ــــــــالعم عنوان االسم الثالثي  ت

1.  
 جامعة الموصل كلية التربية للعلوم اإلنسانية قسم العلوم التربوية والنفسية  فضيلة عرفات محمد . د. أ

2.  
 كلية الطب -جامعة النهرين  سلمان علي حسن .د .أ

3.  
 قسم اللغة االنجليزية/ كلية التربية/ جامعة ميسان االء ظافر عامر . د .ا

4.  
 قسم الهندسة المدنية/ كلية الهندسة/ جامعة المثنى حسين منديل عاشور الخزاعي. د .ا

5.  
 قسم االقتصاد المنزلي/ كلية التربية للبنات/ جامعة بغداد عفراء ابراهيم خليل العبيدي. د .أ

6.  
 كلية الطب/جامعة البصرة  عيدان السيمري احسان. د .ا

7.  
 قسم العلوم التربوية /كلية التربية للبنات/جامعة بغداد سندس عبد القادر عزيز. د .أ

8.  
 قسم اللغة العربية / كلية الفقه  /جامعة الكوفة محمد صبار نجم الزرفي . د .ا

9.  
 قسم علوم المعلومات / كلية اآلداب/ جامعة بني سويف رحاب فايز أحمد سيد يوسف. د .أ

11.  
 قسم الجغرافيا/كليه التربيه ابن رشد/ جامعة بغداد د حنان نعمان وسين القرة لوسي. م. ا

11.  
 جامعه االنبار  د نصر خالدعبد الرزاق. م. ا

12.  
 قسم هندسة االتصاالت /الجامعة التكنولوجية اثير عالء صبري . د. م. ا

13.  
 ةالمدنيقسم  الهندسة  /الهندسةكلية  /المثنىجامعة  حسين يوسف عزيز .د. م. ا

14.  
 قسم هندسة االتصاالت/ الجامعة التكنولوجية زينب ناصر جميل. د. م. أ

15.  
 قسم علوم الحياة/ كلية التربية للبنات / جامعة االنبار  مثنى بديع فرحان. د. م. ا

16.  
 الكلية التقنية المسيب /جامعة الفرات االوسط التقنية  مثنى صباح عزاوي . د. م. أ

17.  
 قسم التطور االحيائي/ مركز علوم البحار/ جامعة البصرة حليمة جبار عبد الرزاق.د. م. أ 

18.  
 قسم العقيدة -كلية الفقه -جامعة الكوفة  زينه علي جاسم. د. م .أ

19.  
 المعهد التقني المسيب/التقنيةجامعة الفرات االوسط  مجيد رشيد سبع. د. م.أ

21.  
 مدير قسم الشوون العلمية في رئاسة الجامعة \الجامعة التقنية الوسطى  مها عبد االمير كاظم  .د .م .ا

21.  
 دائرة التعليم الديني والدراسات اإلسالمية، قسم الثانويات  احمد نوري نصار الهاشمي . د. م. أ

22.  
 جامعة السليمانية كلية العلوم االسالمية قسم اصول الدين  سردار رشيد حمة صالح . د. م. ا

23.  
 جامعة األنبار كلية العلوم  عامر عبدالعزيز خليل الساطوري . د. م. أ

24.  
عبد هللا حسن محمد. د  قسم المحاصيل الحقلية / كلية الزراعة/ جامعة تكريت 

25.  
احمد محمد نجم الدين . د  جامعة دهوك  
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26.  
علي مطر فانوس . د  الهيأة العامة للمساحة 

27.  
بالل محمد اسعد . د  جامعة األنبار كلية اإلدارة واالقتصاد قسم االقتصاد  

28.  
معن عبد الكريم جاسم . د  جامعة الموصل  

29.  
 كلية دجلة الجامعة االهلية  هبة عادل مهدي  .د

31.  
 قسم هندسة تقنيات التبريد و التكييف /كلية دجلة الجامعة  منصور علي اسماعيل . د 

31.  
 كليه العلوم /جامعة بغداد  ناصر حسين الجبوري . د

32.  
 قسم هندسة العمارة/ كلية الهندسة / جامعة المثنى  حسين كريم سلطان. د

33.  
 كيمياء / كلية الهندسة/ جامعة االسكندرية عزة أحمد شكر. د

34.  
 قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة -جامعة الموصل قره باشزهير اسماعيل موسى .  د

35.  
 جامعة تكريت كلية التربية للعلوم االنسانية ابتسام حمود محمد . د

36.  
 جغرافية  -كلية التربية للعلوم األنسانية   -جامعة البصرة   أحمد سراج جابر . د

37.  
 قسم الرياضيات/ للعلوم الصرفةكلية التربية / جامعة البصرة احمد كاظم شنان. د

38.  
 . الجامعة التقنية الوسطى أسعد عاتي هليل سعد . د

39.  
 كلية الهندسة المدنية \جامعة الموصل ايمان خالد ابراهيم. د

41.  
 كلية التربيه للعلوم االنسانيه/ جامعة االنبار خالد صبار محمد. د

41.  
 قسم هندسة العمارة/ كلية الهندسة / جامعة كربالء  رائد فوزي محمد امين. د

42.  
 قسم هندسة الجيوتكنك/ كلية الهندسة/ جامعة كوية زهراء نوري رشيد. د

43.  
 قسم الهندسة المدنية/ كلية الهندسة/ جامعة الموصل  سمير سعدي شماس . د

44.  
 جامعة الفرات االوسط التقنية عصام عيسى عمران. د

45.  
 االسالمية قسم العفيدةجامعة الموصل كلية العلوم  فاضل يونس حسين . د

46.  
 قسم هندسة النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل محمد حسين احمد المولى. د

47.  
 جامعة دهوك كلية التربية عقرة  مرتضى عبدالرزاق مجيد . د

48.  
 قسم المدني/ كلية الهندسة / جامعة الموصل  معتز عبدالجبار العبيدي. د

49.  
 قسم العلوم المالية والمصرفية -كلية العلوم اإلسالمية  -الجامعة العراقية  طهنادية محمد . د

51.  
 طالب.قسم االعالم والعالقات العامة د/رئاسة الجامعة/جامعة بغداد احمد ناجي حسين الجمل .د

51.  
 االحصاء المعلوماتية/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل خالدة احمد محمد .د
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52.  
 االمراض العام_ كلية الطب _جامعة ميسان  علي جواد جابر المالكي  .د

53.  
 قسم فيزياء الليزر_ كلية العلوم للبنات_ جامعة بابل محمد جواد جادر .د

54.  
 جامعة الموصل كلية التربية للعلوم الصرفة علوم الحياة محمد عرفات محمد .د

55.  
 قسم تقنيات االشعة والسونار/الجامعةكلية النسور  فاضل عباس عمران المعموري.  د

56.  
 سيةقسم العلوم التربوية والنف/ كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة الموصل اسراء غانم عبد فتحي. د 

57.  
 جامعة بغداد كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة انتصار فيصل عبد محمد. د 

58.  
 كلية التربية األساسية جامعة ديالى  ياسر محمود وهيب المكدمي . د

59.  
 ----- أمين محسن جاسم . م

61.  
 قسم الموارد البشرية/رئاسة جامعة بغداد  رشا فالح مصطفى. م

61.  
 قسم هندسة تقنيات الحاسوب/ كلية االسراء الجامعة كرار سعد فرج. م. م

62.  
 هندسة الحاسوب / كلية الهندسة / الجامعة االسالمية  كرار شاكر مطير حمزه النعماني . م. م

63.  
 كلية السالم الجامعة بالل ماهر حمدهللا. م.م

64.  
 جامعة االنبار  حسين خليل ابراهيم . م.م

65.  
 قسم السياسة الدولية/كلية العلوم السياسية_جامعة النهرين  رونق ناطق محمد علي. م.م

66.  
 قسم االعمار والمشاريع/ رئاسة الجامعة / المثنى جامعة  م سارة صفاء الدين موسى.م

67.  
 مديرية تربية ذي قار  م علي عباس نعمه .م

68.  
 تربية بابل سعد محمود فرمان.  م.م

69.  
 كلية التربيه البدنيه وعلوم الرياضه / جامعة ذي قار امجد عبد كاظم جابر االزيرجاوي . م.م

71.  
 جامعة ديالى كلية الهندسة قسم الهندسة الكيمياوية  عبدهللا محسن هزبر . م.م

71.  
 قسم الفيزياء / كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة ذي مرتضى جميل ايدام . م.م

72.  
 قسم هندسة االتصاالت/ الجامعة التكنولوجية محمد رشيد حسين.م.م

73.  
 كلية تقنيات التحليالت المرضية /جامعة البيان  ميثم جبوري عبد الحسين شعالن .م.م

74.  
 ----- مبدر ابراهيم .م

75.  
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعة البصرة  عبد الواحد بندر حنون 

76.  
 - عبير سفيان فاضل العاني 

77.  
 جامعة واسط   احمد شهاب حمد
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78.  
 كلية الصيدلة / الجامعة الوطنية الطبية احمد وفيق راشد

79.  
 تربية نينوى  علياء حسين عبد القادر

81.  
مركز أبحاث نخيل التمر /جامعة البصرة انسام مهدي صالح   

81.  
 كلية الفارابي الجامعة  اسماء غسان سامي 

82.  
 قسم المعادن / كليه هندسة المواد/جامعه بابل بلقيس مالك هالل 

83.  
 جامعه كرميان  /كليه التربيه / قسم الرياضيات   عبدالرحيم بسيه كاكه وال   

84.  
 مديرية تربية بابل فالح مجيد حسون الحار 

85.  
 دائرة االعمار الهندسي هبة قاسم حسين 

86.  
 كلية الطب البيطري / جامعة الموصل  حسام محمد صبحي االمام 

87.  
 العلوم االساسيه/التمريض/الموصل ابراهيم طالل داوود

88.  
القادرجنان حسين عبد   قسم العقيدة و الفكر األسالمى / كلية العلوم االسالمية/ جامعة الموصل  

89.  
كلية الزراعة / جامعة سليمانية  كوشر عمر صالح   

91.  
 القسم الكيمياء / الكلية العلوم / جامعة اليرموك  محمد احمد الحوامده

91.  
 جامعة التن باش كلية علوم الحاسوب نظم المعلومات  مهند عبد الرحيم محمود

92.  
كلية التمريض/ جامعة البيان منى عبد الوهاب خليل   

93.  
 الهندسة المدنيه/الجامعه التكنولوجيه نورا حميد مجيد 

94.  
 قسم الكيمياء / كليه علوم / جامعة موصل  عمر عبد الجبار لطيف 

95.  
 جامعة الموصل كلية العلوم قسم الفيزياء  قصي خطاب عمر 

96.  
رقية قيس صباح    جامعة النهرين  

97.  
 جامعة العميد  سهر برهان الجاف 

98.  
 مديرية زراعة نينوى   سالم ذنون خليل االبار

99.  
 بايلوجي/كلية العلوم/جامعة صالح الدين شانك زياد عبد القادر 

111.  
 قسم الكيمياء/ كليه علوم / جامعة انبار  وهج رائد عباس 

111.  
 قسم علوم الحياة /كلية التربية للبنات /جامعة ذي قار  ابتهاج احمد كاظم 

112.  
 قسم البيئة/كلية الهندسة /جامعة بابل  أبرار فالح ناجي

113.  
 الموصلجامعة  ابراهيم خضر محمد 
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114.  
 علوم الحياة/علوم/جامعه تكريت ابوبكر محمد عبود

115.  
 كلية الهندسة / ى جامعة المثن احمد رعد رديف 

116.  
 قسم الهندسة المدنية-كلية الهندسة -الجامعة المستنصرية  احمد صاحب ذياب 

117.  
 كلية طب االسنان/ جامعة بابل   احمد صالح حميد

118.  
 القسم المدني_ كلية الهندسة_ جامعة االنبار أحمد عاشور عناد الفاعوري

119.  
 والمشاريع االعمار/جامعة االنبار احمد عدنان سعيد

111.  
 معلم جامعي تربيه ميسان احمد علي عبدالحسن 

111.  
 جامعة القادسية كلية الطب البيطري فرع الجراحة والتوليد احمد كاظم مناحي

112.  
 قسم الفيزياء/كلية العلوم/جامعة ديالى احمد نصيف جاسم

113.  
 الجامعة التكنولوجية احمد يعقوب يوسف

114.  
 المديرية العامة لتربية االنبار  إدريس عبد محمد

115.  
 جامعة كرميان ازاد علي حسن

116.  
 قسم التاريخ/ كلية التربية / الجامعة المستنصرية  ازهار جبار شكر

117.  
 جامعة الموصل كلية التربية للبنات قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية  ازهار يحيى قاسم 

118.  
 كلية األمام األعظم الجامعة  قسم أصول الدين  أسامة عبدالرحيم محمود 

119.  
 الفلوجه / اعداديه التمريض إسراء أكرم حسين العريبي 

121.  
 فرع العلوم م المختبرية السريرية-كلية الصيدلة -جامعة االنبار اسراء عبد الكريم معروف

121.  
 جامعة كربالء كلية الطب الشؤون العلمية اسراء ماجد خليف

122.  
 قسم الهندسة الكيمياوية/ كلية الهندسة / جامعة المثنى  اسيل احمد هول

123.  
 اللغة العربية/ االداب/ القادسية أسيل سامي امين

124.  
 العلوم المختبرية السريرية/كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية اسيل غسان داود

125.  
 جامعة تكريت  اشجان نزار كامل 

126.  
 كلية الهندسة  -الجامعة المستنصرية  أشرف عبد الهادي محمد 

127.  
 التربية البدنية /جامعة ديالى نعمة اضواء ورور

128.  
 قسم ادارة االعمال /كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية افتخار جبار عبد 

129.  
 فرع الكيمياء التطبيقية/قسم العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية افنان اسماعيل عبد الوهاب
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131.  
 الكيمياء/العلوم/الموصل مؤيد يونسافياء 

131.  
 تاريخ /كلية التربية للعلوم اإلنسانية /جامعة ديالى اكرم إسماعيل جاسم حيدر 

132.  
 كلية الهندسة، الجامعة المستنصرية اكرم راضي ناصر

133.  
تكنولوجيا الهندسة الكهروميكانيكية/ كلية المجتمع صنعاء  أكرم محمد عبده هاشم الرباصي  

134.  
 كلية التربية -جامعة سوران جمعةامجد احمد 

135.  
 معهد تقني كوت/ الجامعة التقنية الوسطى امجد محمد صاحب

136.  
 قسم الكيمياء / كلية العلوم/ جامعة الموصل امل غازي عبد 

137.  
 جامعه الفرات االوسط التقنيه المعهد التقني المسيب قسم تقنيات الموارد المائية  امير هاشم حسين 

138.  
 الجامعة المستنصرية محمدانسام اسماعيل 

139.  
 جامعة الموصل كلية الهندسة قسم هندسة العمارة  انفال عزام حمودات

141.  
 ديوان الرقابة المالية االتحادي انور عيسى محمد

141.  
 دنيةقسم التقنيات الم -المعهد التقني في البصرة  -الجامعة التقنية الجنوبية  اياد عبد الخالق يحيى

142.  
 المديرية العامة لتربية األنبار  اياد نعمان فهد العامري 

143.  
 أيام منصور حسين 

جامعه بغداد كلية التربية للبنات العلوم التربوية والنفسية ماجستير النفس 

 التربوي

144.  
 كلية المنصور الجامعة اية عدنان ياسين

145.  
 مديرية تربية االنبار_ وزارة التربية ايثار حمدي عبد الرحمن 

146.  
 صحه مجتمع/كليه التمريض  ايسن كمال محمد

147.  
 كلية الطب البيطري / جامعة الموصل إيفا أيسر عجاج 

148.  
 كلية الطب البيطري /جامعة الموصل ايمان دحام هادي 

149.  
 الهندسه الكيمياويه /الجامعة التكنولوجيه إيمان هاشم خضر 

151.  
 قسم التاريخ _كلية اآلداب _جامعة األنبار  براء اسماعيل فزع المشهداني 

151.  
 جامعة كربالء كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم الصحة البيئية براء ماجد خليف

152.  
 معهد الفنون التطبيقية الجامعة التقنية الوسطى بسام جاسم حسين

153.  
 المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات بشار جبار هاشم

154.  
 المامون الجامعةكلية  بشار قيس محمد
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155.  
 قسم الهندسة الكيمياوية/ الجامعة التكنولوجية بشير احمد عبد الحسين

156.  
 قسم التقانة االحيائية /كلية العلوم التطبيقية /جامعة الفلوجة  بشير عايد احمد 

157.  
 لتقويمواالقياس / العلوم التربوية والنفسية/ كلية التربية / جامعة تكريت  بهاء حيدر محمد األنصاري

158.  
 الجامعة العراقيه  بهاء مصطفى حميد الجنابي 

159.  
 قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية بيفيان اسماعيل عبدالوهاب

161.  
 البصرة/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الجنوبية التفات حميد سعود

161.  
 جامعة الكوفة كلية طب األسنان فرع العلوم األساسية  تمارا عالء حسين

162.  
 قسم المكائن و االالت الزراعية /كلية الزراعة /جامعة تكريت  ثائر تركي عبد الكريم 

163.  
 التربية االساسية/ الكوفة  ثائر فاضل عبد علي 

164.  
 القسم المدني / كلية الهندسة/ جامعة المثنى جابر عوض حسين 

165.  
 جامعة الموصل كلية اإلدارة واالقتصاد  الحارث زياد خلف 

166.  
 المديرية العامة لتربية األنبار وزارة التربية  حارث كريم جياد 

167.  
 جامعه ذي قار كليه األدب قسم اللغه االنكليزيه  حبيبه حسين علي 

168.  
 وزارة التربية مديرية الكرخ الثانية  حسام عبد الرحيم مهدي 

169.  
 التخطيط الحضري/التخطيط العمراني / الكوفة حسن أزهر شاكر

171.  
 جامعة ديالى كلية الهندسة القسم المدني حسن عبيد عباس

171.  
 عقاقير/الصيدلة/جامعة البيان حسن عالء الدين خلف

172.  
 شركة نفط الشمال/ وزارة النفط حسن علي حسن

173.  
 الجامعة المستنصرية كلية الهندسة قسم المدني حسن عيسى عبد الكريم

174.  
 واسط كلية الطب العام جبار مجيبلحسن هادي 

175.  
 قسم تربية الرفاعي /مديرية تربية ذي قار/وزارة التربية حسنين احمد 

176.  
 وزارة البلديات واالشغال حسنين عويد عليوي

177.  
 قسم اللغة العربية . كلية اإلمام األعظم حسين ريحان عبد 

178.  
 االنسانيةكلية التربية للعلوم / جامعة ديالى  حسين علي جبار

179.  
 جامعة كربالء كلية العلوم الطبيه التطبيقيه قسم التحليالت المرضيه  حسين علي محسن 

181.  
 مديرية تربيه ميسان  حذيفه حيدر شاتي 
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181.  
 ذي قار التربية حمود ناصر حسون

182.  
 العلوم التمريضية االساسية/كلية التمريض /جامعة الموصل  حنان سامي نوري

183.  
 التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء ابراهيم عبد الكريمحوراء 

184.  
 ---- حوراء راضي مايع

185.  
 كلية تربيه حوراء قاسم جعفر

186.  
 جامعة بغداد كلية إدارة واقتصاد قسم علوم مالية ومصرفية  حوراء كريم شغاتي 

187.  
 جامعة ذي قار كلية التربية للعلوم الصرفة قسم الفيزياء  حوراء محمد خضير 

188.  
 قسم هندسة مدنية/كلية هندسة/الرافدين حوراء هاشم خضر

189.  
 الجامعة التكنولوجية  حيدر رزاق محمد

191.  
 جامعة المثنى  حيدر ضياء شاكر 

191.  
 كلية الهندسة/جامعةالمثنى  حيدر عرابي ابراهيم 

192.  
 قسم النفط/ كلية الهندسه/جامعه ميسان/ ميسان شركة نفط  حيدر قاسم زيدان

193.  
 قسم الهندسة المدنية/ كلية الهندسة / جامعة المثنى  حيدر كامل شنباره

194.  
 كلية االسراء الجامعة حيدر محسن عبود

195.  
 جامعة بغداد حيدر مهدي علوان

196.  
 جامعة ذي قار كلية اآلثار قسم اآلثار والحضارة القديمه  حيدر ناجي مطلك 

197.  
 مديرية تربية النجف االشرف / وزارة التربية حيدر نجم عبد راضي الحجامي 

198.  
 مديرية مجاري صالح الدين  حيدرجعفر صادق 

199.  
 كلية العلوم/ جامعة الكرخ خالد جعفر محمد

211.  
 جامعة ذي قار خالد عبد القادر علي

211.  
 الفسلجه واألدوية / كلية الطب البيطري/ جامعة القادسية  ختام عبدالسادة علي الهاللي 

212.  
 كلية التربية للبنات/ جامعة بغداد خضر عبد الرضا جاسم

213.  
 قسم الكيمياء -كلية العلوم  -جامعة تكريت  خلف احمد جاسم

214.  
 جامعة االمام جعفر الصادق  خمائل عارف مهدي 

215.  
 الجامعة السليمانية داكان بختيار عمر

216.  
 قسم التاريخ /كليه التربيه للعلوم االنسانيه /جامعه ديالى  دجله طه مصطفى المجمعي 



" التي  DYNAMIC EFFECT OF PILE INSTALLATION ON ADJACENT STRUCTURESعمل "  لورشة احلاضرين امساء
 عقدتها كلية اهلندسة/ جامعة املثىن

 

9 
0202-5- 71الحد ا  

217.  
 قسم المحاصيل  -كلية الزراعة  -جامعة السليمانية  دزوار ظاهر لطيف 

218.  
 قسم التاريخ/ كلية االداب/ جامعة كركوك دالل عبد الحسن جوالن

219.  
 شاءات بناء وان/ الموصل _ الكلية التقنية الهندسية / الجامعة التقنية الشمالية رافد احمد حميد 

211.  
 كلية الفقه –جامعة الكوفة  رافد ياسين جاهل

211.  
 قسم الثانويات. دائره التعليم الديني والدراسات االسالميه راميه محمد أحمد 

212.  
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  رائد شاكر 

213.  
 نظم المعلومات /كليه علوم الحاسبات وتكنلوجيا المعلومات / جامعه االنبار  رجاء خضير احمد 

214.  
 االمام االعظم رحمه هللا رجوة رعد صاحي

215.  
 جامعة الكوفة كلية التربية للبنات قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة  رحاب عارف مهدي خشان الكالبي 

216.  
 تكنولوجيا المعلومات/ جامعة بابل رحاب هادي خضير

217.  
 ---- رحمن صاحب مله

218.  
 جامعة المستنصرية رسل صباح نجيب الرماحي

219.  
 ---- رسل فارس عبدالخضر 

221.  
 مديرية تربية الديوانية رسول وداي متعب

221.  
 ----- رشا علي سعود

222.  
 قسم الكيمياء/كليةالعلوم/جامعةبغداد رغد حامد اسماعيل

223.  
 العمرانيمخطط .م رغد مهدي مسلم العميدي

224.  
 ملية الزراعة. جامعةالبصرة  رغدان هاشم محسن الشرع

225.  
 كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة/جامعة بغداد  رنا حميد عذاب 

226.  
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضه/ طالبة في جامعة البصرة  رنا سالم جبر سعيدان

227.  
 اللغة العربية قسم/كلية االمام االعظم الجامعة  رنا هادي صالح

228.  
 قسم علوم حياة/ كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة تكريت رهام حسين احمد علي

229.  
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة القادسية رؤى عباس اسيود 

231.  
 جامعة المثنى كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية  رياض ظاهر نصيف 

231.  
 قسم البناء واالنشاءات / المعهد التقني كوت/ الجامعة التقنية الوسطى ريفان سلمان حسين 

232.  
 قسم الموارد المائية /تكنلوجي/المعهد التقني الشمالي ريم نشوان محمدبشير 
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233.  
 الجامعة العراقية كلية التربية للبنات قسم اللغة العربية ريهام منصور حسين

234.  
 وزارة الزراعة  زكريا عبد االمير عباس 

235.  
 كلية التمريض/ جامعة كربالء زكي صباح مصيحب

236.  
 جامعة الكوفة  زمان عبد المالك عبد علي الحلو 

237.  
 جامعه كربالء كليه العلوم الطبيه التطبيقيه قسم تحليالت مرضيه زمن عبدهللا علي

238.  
 المعهد التقني الطبي الصويرة _ الجامعه التقنيه الوسطى  زهراء حبيب عبد مظلوم 

239.  
 قسم الميكانيك/المعهد التقني  المسيب/ جامعة الفرات األوسط زهرة جبار هاشم 

241.  
 جامعة الموصل كلية الفنون الجميلة قسم التربية الفنية  زياد خلف حسن 

241.  
 مستشفى الكفيل التخصصي  زيد حيدر فاضل 

242.  
 القانون العام/ كلية القانون/ جامعة القادسية زينب صبري محمد

243.  
 قسم علوم الحياة/كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/جامعة بغداد  نايفزينب محمد 

244.  
 كلية الهندسة -جامعة البصرة سامر عبد الباقي جبار

245.  
 الءفرع كرب/ هيأة توزيع الفرات االوسط / شركة توزيع المنتجات النفطية  سجى جاسم محمد 

246.  
 كلية الفارابي الجامعة/ قسم التقنيات المختبرات الطبية  سجى علي شريف

247.  
 جامعة تكريت كلية اآلداب سرمد جاسم محمد الخزرجي

248.  
 قسم الميكانيك/ كلية الهندسة/جامعة بغداد سرمد عزيز عبد الحسين

249.  
 جامعة كربالء سرمد محمد بكر

251.  
 مديريه تربيه نينوى  سرى خليل حمودي  

251.  
 مديرية تربية كركوك سعد جادهللا حمد

252.  
 جامعة بغداد  ، كلية اللغات  ، قسم اللغة العبرية  سعد عبد السادة صباح 

253.  
 وزارة الصحة والبيئة سعد كاظم طاهر

254.  
 صحة الديوانية سعد وداي متعب

255.  
 كلية التربية االساسية/ حامعة كركوك سكينه علي كريم

256.  
 قسم االعالم/ كلية الفارابي سالم يوسف دبي

257.  
 كلية الهندسة الجامعة المستنصرية قسم الهندسة المدنية  سلوى رحمن رشيد 

258.  
 كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة وارث األنبياء  سليم رشيد عبود 
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259.  
 جامعة بغداد كلية االدارة واالقتصاد قسم محاسبة سمر فالح حسن 

261.  
 سمير عيسى حسن

ناء قسم الب/ الموصل -الكلية التقنية الهندسية / الجامعة التقنية الشمالية 

 واالنشاءات

261.  
 تربية البصرة  سميرة سلمان عبد الرسول 

262.  
 ---- سميه علي عطيه 

263.  
 جامعة بابل كلية التربية االساسية قسم العلوم  سناء حسن عبد األخوة 

264.  
 ميكانيك / كلية الهندسة/ جامعة البصرة سناء مهدي شرامة 

265.  
 الفيزياءجامعة النهرين كلية العلوم قسم  سنان محمد حسن

266.  
 قسم علوم االرض / كلية العلوم / جامعة الموصل سند عبد االله محمود

267.  
 ---- سيبال ايوب نواب الدين

268.  
 قسم الهندسة المدنية/ كلية الهندسة/ جامعة بغداد سيف الدين ماجد اسماعيل

269.  
 جامعة الموصل سيف محمد ضياء يونس

271.  
 جامعه الموصل كليه الطب البيطري فرع الطب الباطني والوقائي  سيماء فيصل حسب هللا 

271.  
 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية / اآلداب / بغداد  شروق نعيم جاسم 

272.  
 مديرية زراعة النجف االشرف . وزاره الزراعة شميم عبد هادي هاشم 

273.  
 قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت شهد محمود خليل

274.  
 جامعة الموصل كلية طب االسنان قسم العلوم االساسية حازم احمد خروفةشهلة 

275.  
 قسم علوم الحياة /كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة الموصل  شيرين ياسين قاسم 

276.  
 مديرية مرحبا مليون  شيماء حسن علي قاسم 

277.  
 جامعة الموصل كلية التربية األساسية قسم التاريخ  شيماء رافع سلطان 

278.  
 العقاقير والنباتات الطبية / كلية الصيدلة/ جامعة الكوفة شيماء عبد الحسين محمد 

279.  
 التربية الخاصة/ التربية االساسية/جامعة الموصل صابر طه ياسين 

281.  
 قسم الفيزياء/ كلية العلوم /جامعة ذي قار  صادق خيون عجيل

281.  
 معهد التاريخ العربي صالح هايس مخلف

282.  
 كليو التربية البدنية وعلوم الرياضة/جانعة القادسية صبا شاكر فرحان

283.  
 ---- صفا حميد مجيد
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284.  
 جامعة القادسية صفاء كاظم راضي

285.  
 قسم التقنيات المدنية /المعهد التقني كركوك /الجامعة التقنية الشمالية  صالح الدين نجم الدين مجيد 

286.  
 قسم األنسجة و التشريح -كلية الطب البيطري -جامعة البصرة ضحى عادل كريم 

287.  
 قسم الهندسة المدنية/ كلية الهندسة / جامعة المثنى  طارق حسين عبيس

288.  
 كلية التمريض  طه محمود محمد شريف 

289.  
 االنشاءاتهندسة تقنيات البناء و/الكليه التقنيه الهندسيه/الجامعه التقنيه الشماليه طه منور مطني

291.  
 ،كلية التربية/قسم الفيزياء /جامعة االنبار  طه ياسين صالح

291.  
 ادارة عامه/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت  عائشة عبد الخالق اسماعيل

292.  
 المدني/كلية الهندسة/ جامعة المثنى عباس  صويح عطية

293.  
 ةالتقنيات المدنيقسم / المعهد التقني ناصرية / الجامعة التقنية الجنوبية  عباس جبار محمد

294.  
 جامعه كركوك كليه التربيه للعلوم الصرفه قسم علوم الحياة  عباس صايم عمر 

295.  
 قسم تقنيات المساحه /المعهد التقني بعقوبه /الجامعه التقنيه الوسطى  عباس هاتف ناجي 

296.  
 مديرية التربية في محافظة النجف االشرف عبد العباس عبد االمير شاكر

297.  
 شركة غاز الشمال إسماعيل ياسعبدالحق 

298.  
 دائرة صحة نينوى  عبدالخالق شاكر يوسف 

299.  
 المديرية العامة لتربية االنبار عبدالستار هالل فرحان

311.  
 قسم وقاية النبات / كلية الزراعة/  جامعة الكوفة عبدهللا جواد كاظم 

311.  
 قسم ادارة االعمال / كلية االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد  عبدهللا صادق عبدهللا 

312.  
 شركة نفط الشمال عبدهللا فؤاد ابراهيم

313.  
 قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة ديالى عثمان كهالن فرحان

314.  
 قسم الهندسة المدنية/ كلية الهندسة/ جامعة تكريت عدي عبداالله اسماعيل

315.  
 قسم الفيزياء/ كلية العلوم /  جامعة النهرين عصام محمد رشيد 

316.  
 ---- عقيل رحيم جبر 

317.  
 كلية دجلة  عقيل عبد الكريم محمد حسن الحسني

318.  
 نيةقسم التقنيات المد/ المعهد التقني في البصرة/ الجامعة التقنية الجنوبية عقيل محمد حمود

319.  
 واالستصالحالهيأة العامة لمشاريع الري / وزارة الموارد المائية  عالء بهاء حميد
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311.  
 المدني/ كلية الهندسه / جامعة المثنى  عالء طه محمد

311.  
 قسم علوم الحياة/ كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة تكريت  علي حسين الطيف خضير

312.  
 هندسه تقنيات حاسبات: القسم/كليه القلم الجامعه علي حسين سليمان

313.  
 المدني/الهندسةكلية /جامعة المثنى علي خليل اسماعيل

314.  
 وزارة االتصاالت العراقية علي عبد العزيز علي

315.  
 كلية المنصور الجامعة قسم العلوم الصناعية علي عبدالقادر عزيز

316.  
 جامعة كربالء كلية اإلدارة واالقتصاد  علي عوده خضير اسماعيل العلي 

317.  
 كليه الكوت الجامعة  علي فاضل محسن صالح الزاملي 

318.  
 ---- علي فائق شهيد

319.  
 ---- علي محمد عبدالرحيم العزاوي

321.  
 المديرية العامة لتربية المثنى/ وزارة التربية  علياء عبد األمير عباس

321.  
 وزارة الدفاع عماد حمزه عاكول

322.  
 قسم الكيمياء /كلية العلوم/ جامعة تكريت عماد محمد عوسج الجنابي

323.  
 مديرية تربيه النجف االشرف عمار نعمه حسين

324.  
 كلية الهندسة/جامعة الموصل حازم خروفةعمر 

325.  
 كلية المعارف الجامعة  عمر حمدي عبدالرحمن 

326.  
 صناعة االسنان/ كلية طب االسنان/جامعة الموصل عمر عبد المحسن شيت

327.  
 وزارة النفط  عمر عبدالكريم محمود السعدي

328.  
 جامعة الفرات االوسط التقنيه المعهد التقني ديوانيه  عموده عبيد حسين 

329.  
 قسم البناء واالنشاءات/ كلية الهندسة/جامعة كرميان  غازى بهروزجمعة

331.  
 كلية الطب البيطري جامعة القادسية  غصون كاظم هاشم 

331.  
 جامعة الموصل كلية الهندسة قسم الهندسة الميكانيكية  غيداء ابراهيم حسين 

332.  
 القسم المدني  --فاكلتي الهندسة  --جامعة كوية  فارس رشيد احمد 

333.  
 المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى فاطمة اسعد طيب

334.  
 جامعة االنبار كلية التربية البدينة وعلم الرياضه فراس رشيد سبتي 

335.  
 المستشفى البيطري في نينوى  فرح فتح هللا شهاب المولى 
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336.  
 الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة الكيمياوية  فردوس محمود عبدهللا علي 

337.  
 قسم اللغة العربية / كلية االداب / جامعة كركوك  فردوس ياسين حميد

338.  
 جامعة األنبار كلية العلوم التطبيقية هيت  فالح عبد الرسول حمودي 

339.  
 المعهد التقني الموصل-الشماليةالجامعة التقنية  فهد خلف ياسين الدليمي 

341.  
 قسم اللغة العربية / كلية التربية / جامعة الحمدانية  فؤاد سالم رشيد 

341.  
 كلية المنصور الجامعة قاسم علي حسين

342.  
 كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة األنبار  قائد نعمان عبد الملك 

343.  
 ---- قبس خالد ناجي

344.  
 جامعة االنبار كلية التربية البدينه وعلوم الرياضة  قصي رشيد سبتي 

345.  
 وزارة النفط كرار عباس جوحي

346.  
 قسم علوم القرآن /كلية اآلداب /جامعة اإلمام جعفر  كوثر جلوب كاظم صالح العبيدي 

347.  
 هندسة تقنيات الحاسوب ( عليه السالم)كلية اإلمام الكاظم  لبنى عماد كاظم 

348.  
 موارد المائية / معهد تكنلوجي/ الجامعة التقنية الشمالية  لمى أحمد يحيى 

349.  
 جامعة الموصل كلية العلوم قسم علوم األرض لمى حازم أحمد خروفة

351.  
 قسم الجغرافية_كلية التربية /جامعة الحمدانية لمياء أحمد اسماعيل

351.  
 قسم الكيمياء / كليه العلوم للبنات / جامعه بابل  ليالي عبدهللا عباس 

352.  
 مديرية تربية االنبار ماجده ابراهيم مخلف

353.  
 المدني/الهندسة/التكنولوجيا  مازن جبارحسين 

354.  
 جامعة ديالى كلية العلوم الزراعية  مائدة خلدون حميد 

355.  
 كلية الطب جامعة االنبار مثنى علي خليل

356.  
 كليةالعلوم قسم  األحياء الدقيقة / جامعة جانكيري تركيا مجيد جاسم نايف 

357.  
 الجامعة العراقية كلية التربية للبنات قسم علوم القران والتربية االسالمية محاسن احمد حسين

358.  
 محكمة استئناف ميسان  المحامي علي محمود تولي 

359.  
 جامعة االنبار محمد ابراهيم ضاحي حمادي

361.  
 قسم علوم األغذية / كلية الزراعة/ جامعة تكريت محمد جميل محمد 

361.  
 قسم االجتماع/كلية االداب/جامعة الموصل  محمد سالم احمد
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362.  
 كلية االمام االعظم  محمد سعدي شفيق العبيدي 

363.  
 شركة مصافي الوسط مصفى السماوة  محمد سفاح شعيبث 

364.  
 جامعة االنبار كلية التربية للبنات قسم علوم القرآن  محمد سلمان حسين نعمان النعيمي 

365.  
 هيئة الحج والعمرة محمد صالح هايس

366.  
 كلية التربية البدنية/ جامعة تكرية  محمد ضايع محمد

367.  
 قسم هندسة السدود والموارد المائية /كلية الهندسة /جامعة االنبار  محمد طراد نوار 

368.  
 الجامعة التكنولوجية  محمد عبدالكاظم عبد العكيلي

369.  
 لالعمالقسم ادارة / كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة العراقية  محمد عصام محمد رشيد

371.  
 جامعه تكريت كليه الهندسة قسم الكهرباء  محمد نجاة موسى 

371.  
 طالب دراسات عليا محمد هالل عبد

372.  
 طالب جامعي كليه المعارف الجامعه قسم تربيه بدنيه وعلوم الرياضه  محمد وفيق رشيد 

373.  
 قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة /كلية التربية األساسية / جامعة ديالى محمود رشيد كاظم 

374.  
 دائرة صحة نينوى محمود علي طارق ألرفاعي

375.  
 جامعة الموصل كلية التربية للعلوم اإلنسانية قسم اللغة االنكليزية  محمود محمد عبد 

376.  
 قسم التأريخ /كلية التربية للبنات /الجامعة العراقية  مديحة يعقوب يوسف 

377.  
 مربم هاشم حمد البدري 

كلية االمام الكاظم . كلبة اإلمام الكاظم علبه السآلم العلوم اإلسالمية الجامعة

 قسم علوم القران. فرع واسط
378.  

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

379.  
 جامعة القادسية كلية التربية قسم الكيمياء  مرتضى عبد علي فرحان 

381.  
 جامعة واسط كلية االدارة واالقتصاد قسم االحصاء مرتضى منصور عبدهللا

381.  
 الجامعة المستنصرية التربية االساسية رياضيات مرفت محمد عبدهللا

382.  
 اتصاالت /الهندسة /ديالى  مريم حميد احمد 

383.  
 الجامعه التقنيه الوسطى الكلية التقنية الهندسيه بغداد  مريم صالح حسن 

384.  
 جامعة الفرات األوسط التقنية المعهد التقني الطبي كربالء  مسلم موحان عبود الصالحي 

385.  
 جامعه كربالء  مشتاق طالب سلمان 

386.  
 محكمة استئناف النجف االتحادية  مصطفى احمد عبد مسلم عبد الحسين 

387.  
 اعدادية الرافدين الصناعيه / قسم التعليم المهني الكرخ  المصطفى إيهاب شوقي 
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388.  
 جامعة االنبار مصطفى صالح هايس

389.  
 الهندسة المدنية/ كلية الهندسة/ جامعة المثنى  مصطفى عبد الرسول جاسم

391.  
 مديرية تربية البصرة مصطفى فاضل حميد

391.  
 قسم الهندسة المدنية / الجامعة التكنولوجية  مصطفى محمد طيب 

392.  
 وزارة االعمار واالسكان والبلديات مصطفى محمود شاكر

393.  
 قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة مصطفى مروي دويج

394.  
 جامعة بغداد كلية اآلداب قسم التاريخ القديم مصطفى وداي متعب 

395.  
 وزارة الخارجية مصطفى يحيى علم 

396.  
 كلية النربية االساسية/المستنصرية  معتز خليل ابراهيم

397.  
 كلية طب االسنان/جامعة العين معزز عبد الخالق مالح

398.  
 قسم  الترجمه /كليه اآلداب/جامعه الموصل مفاز خليل حمودي 

399.  
 قسم هندسة العمارة/ كلية الهندسة / جامعة الموصل  ممتاز حازم داؤد الديوجي

411.  
 مديرية تربية ديالى / ديالى  منى حميد أحمد 

411.  
 كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين منى كامل حمد

412.  
 جامعة الموصل كلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم البرمجيات  مها عبداالله محمد حسن البدراني 

413.  
 قسم علوم االرض التطبيقية/ كلية العلوم / جامعة تكريت  مهنا متعب احمد

414.  
 قسم الكيمياء/كلية التربية/جامعة سامراء عطوانمهند عواد 

415.  
 ---- المهندس حسين علي حسن 

416.  
 مدير ماء الحبانية  المهندس فراس علي حسن 

417.  
 وزارة الموارد المائية المهندسة وسناء منير عطية

418.  
 فرع الطرق والجسور / كلية الهندسة / الجامعة التكنولوجية  ميامي محمد هالل 

419.  
 قسم التخدير/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى صادقميثم صباح 

411.  
 معهد الفنون الجميلة للبنات  ميرفت محمد جاسم 

411.  
 قسم العلوم األساسية / كلية الزراعة/ جامعة دهوك ميسر خليل ابراهيم 

412.  
 كلية التربية للبنات/ جامعة بغداد ميسون حامد طاهر

413.  
 جامعة واسط طب أسنان  ميسون محمد حسن محمد 
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414.  
 كلية هندسة النفط / جامعة العين ناجح يوسف العلي 

415.  
 جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم قسم علوم الحياة  ناهدة غازي علوان

416.  
 قسم التحليالت المرضية  -كلية العلوم الطبية التطبيقية  -جامعة كربالء  نبأ أزهر عبد المطلب 

417.  
 قسم علوم المحاصيل الحقلية/ كلية الزراعة/ جامعة ديالى نبيل ابراهيم محمد

418.  
 كلية اللغات  نجدت ياشر مراد

419.  
 قسم الشؤون العلمية/ جامعة ديالى  نجم عبدهللا جمعه

421.  
 جامعة كوية نجيبه فرهاد صالح

421.  
 تربية ديالى نزار حميد سلمان 

422.  
 جامعة كركوك كلية التربية للعلوم الصرفة قسم الفيزياء  نصار احمد حمد الجبوري 

423.  
 جامعة اورال الفيدرالية في روسيا  نصر ثويني احمد

424.  
 كلية التمريض / جامعة الموصل نصر موفق يونس 

425.  
 والموارد المائيةفيم المنشات /كلية الهندسة/جامعة الكوفة نغم مهدي صادق

426.  
 قسم التحليالت المرضية / كلية العلوم الطبية التطبيقية/ جامعة كربالء  نور الهدى عبد المنعم خضير 

427.  
 كلية التربية األساسية /الجامعة المستنصرية نور صداع صبار

428.  
 كلية مدينة العلم الجامعة  نور عامر قاسم 

429.  
 العالميةجامعة المصطفى  نورس هاشم جبر القريشي 

431.  
 جامعة بغداد كلية التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثم قسم الفيزياء هادي جبار مجيبل

431.  
 جامعة المثنى كلية الهندسة المدني هادي محمد شيال

432.  
 جامعة الفرات االوسط المعهد التقني السماوة  هاني كاني جابر 

433.  
 موارد مائية / الهندسة / المستنصرية  هبة كاظم سلمان 

434.  
 تحليالت مرضية /كلية العلوم الطبية التطبيقية /جامعة كربالء  هدى حمزه كاظم 

435.  
 الطب البيطري/جامعة القاسم  هدى موسى جاسم

436.  
 جامعة االنبار كلية االدارة واالقتصاد  هديل صادق سمير 

437.  
 قسم علوم الحاسوب --كلية العلوم للبنات  --جامعة بابل  هديل قاسم غني

438.  
 قسم وقاية النبات/كلية الزراع/جامعة الكوفة شنانهديل مراد 

439.  
 قسم الهندسة المدنية/الهندسة/المستنصرية هشام عبد اللطيف نعمان
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441.  
 جامعه ديالى كليه العلوم قسم الفيزياء  هند وليد عبدهللا 

441.  
 جامعة الموصل كلية الطب البيطري  هيفاء حسين علي 

442.  
 الصيدلةكلية /جامعة كربالء  هيفاء رشيد محسن 

443.  
 الجامعة كوية هيوا عبد الرحمن احمد

444.  
 قسم علوم الحياة/ كلية التربية للبنات / جامعة الكوفة  وجدان كمال نور

445.  
 الجامعة المستنصرية كلية التربية قسم الرياضيات  وجدي محمد فريد حسن 

446.  
 جامعة البصرة كلية الهندسة قسم الهندسة الكيمياوية  ورود قاسم حاتم 

447.  
 جامعة العين كلية هندسة النفط  ورود محمد جبار 

448.  
 مكتب المتسار/ وزارة التعايم العالي والبحث العلمي  وسام فاضل وعل

449.  
 مديرية تربية االنبار  وسام محمد عبد 

451.  
 رئيس قسم العلوم العامة / كلية التربية االساس/ جامعة صالح الدين والء غازي محمود

451.  
 الكليه التقنية المسيب /جامعة الفرات االوسط التقنيه  والء كطران حسن 

452.  
 بغداد كلية التربية ابن رشد  والء لعيبي جالب اسماعيل 

453.  
 الشركة العامة لصناعة الزجاج والحراريات وليد خالد محمد نجم الشمري

454.  
 الكوفة كلية الصيدلة قسم الفيزياء  وئام عبد العباس محمود 

455.  
 هيئة اإلعالم واالتصالت  وئام منصور حسين 

456.  
 قسم الهندسة المدنية/ كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية ياسر مولى حمود

457.  
 جامعة بغداد كلية اآلداب  ياسمين جرجيس يونس 

458.  
 جامعة سليمانية  يونس مصطفى علي 


