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 مكان العمل اللقب العلمي األسم الثالثي ت

 الهندسة/ قسم الهندسة المدنيةكلية المثنى/جامعة  استاذ حسين منديل عاشور  .د.أ  2

 جامعة االنبار /كلية التربية للعلوم االنسانية/ قسم العلوم التربوية والنفسية استاذ .د. ياسر خلف رشيدأ  1

 كلية الهندسة المثنى/جامعة  استاذ احمد حسن علي .د.أ  3

 جامعة بغداد/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات استاذ سراء فؤاد صالحإ .د.أ  4

 االهلية /قسم علوم الحاسوب ةكلية المعارف الجامع استاذ اسراء احمد جدوعأ.د.   5

 مياويةقسم الهندسة الكي /ى/كلية الهندسةالمثنجامعة  استاذ رائد طارق هاديأ.د.   6

 ندسة البوليمراتالبصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز قسم ه استاذ عمار كاظم مكي البعاج أ.د.  7

 ية قسم العلوم التربوية والنفسيةجامعة الموصل كلية التربية للعلوم اإلنسان استاذ د. فضيلة عرفات محمدأ.  8

 االعظم الجامعة/قسم اصول الدينكلية االمام  استاذ انس عبدالعليم السعدي أ.د.  9

 للعلوم الصرفه ةكلية التربي جامعة كربالء/ استاذ ماجد خليف الكمر أ.د.  22

 ةزراعكلية ال كربالء/جامعة  استاذ ثامر كريم خضيرأ.د.   22

 ادارة اعمال //ادارة واقتصاد العراقيةالجامعة  استاذ خالدية مصطفى عطاأ.د.   21

 عقسم تقنيات صحة المجتم -الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي التقني / بغداد   استاذ سلوى صبر محسنأ.د.   23

 ةزراعكلية الجامعه كربالء / استاذ سالم مرزه سهيلأ.د.   24

 جامعة القاسم الخضراء/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة استاذ عايد كريم الكنانيأ.د.   25

 جامعة الفرات االوسط /المعهد التقني في السماوة  استاذ محمد رضا جميل ابراهيمأ.د.   26

 /علوم حاسبات مون الجامعةأكلية الم استاذ محمد عبدالهادي زعالن أ.د.   27

 الهندسة / العمارةكلية جامعة المثنى / استاذ مساعد احمد عبدالعالي رشيدا.م.د.   28

 التربية للبناتكلية  / جامعة الكوفة استاذ مساعد دالل عبد الحسينا.م.د.   29

 جامعه كربالء /كلية الزراعة استاذ مساعد زينب هادي عباسا.م.د.   12

 كلية االمام االعظم /كلية االمام االعظم الجامعة قسم اصول الدين الفلوجة استاذ مساعد محمد سعدي شفيقا.م.د.   12

 جامعة الموصل /كلية الطب البيطري استاذ مساعد هيفاء حسين عليأ.م.   11

 االنبار /قسم أصول الدين معة /كلية اإلمام األعظم الجا استاذ مساعد احتراس شاكر فندي الكبيسي .دا.م.  13

 قسم التفسير / كلية العلوم اإلسالمية /الجامعة العراقية  استاذ مساعد القادر شاكرابوالفتوح عبدا.م.د.   14

 /كلية التربية للعلوم االنسانية /قسم العلوم التربوية والنفسيةجامعة الموصل  استاذ مساعد احمد يونس محمود البجاريا.م.د.   15

 جامعة بابل/كلية التربية االساسية/قسم الرياضيات والحاسبات استاذ مساعد اسماء شاكر عاشورا.م.د.   16

 الجامعة التقنية الشمالية /الكلية التقنية كركوك استاذ مساعد إحسان فاضل عباسا.م.د.   17

 كلية اإلمام األعظم الجامعه رحمه هللا /دائرة التعليم الديني والدراسات اإلسالمية  استاذ مساعد نوري نصار الهاشميد. احمد أ.م.  18

 الجامعة العراقية /كلية االدارة واالقتصاد / ادارة اعمال استاذ مساعد سامي احمد عباس .أ.م.د  19

 بغداد/كلية القانونجامعة  استاذ مساعد أ.م.د. سامر سعدون العامري  32

 جامعة القادسية كلية العلوم قسم البيئة /كلبة العلوم استاذ مساعد حيدر مشكور حسين أ.م.د.  32

 ديوان الوقف السني / كلية اإلمام األعظم الجامعة استاذ مساعد أحمد محمود حسن البياتيا.م.د.   31

 معهد الفنون التطبيقيه الوسطى / ةالجامعه التقني استاذ مساعد جمال عبدالواحد جاسم ا.م.د.   33
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 جامعة البصرة للنفط والغاز/هندسة النفط والغاز استاذ مساعد حسين علي خضر العيدانيا.م.د.   34

 الجامعة التقنية الجنوبية /الجامعة التقنية الجنوبية استاذ مساعد علي هادي عبدالواحد .دا.م.  35

 جامعة المثنى/كلية الهندسة / الهندسة المدنية استاذ مساعد مصطفى عبد الرسول جاسمأ.م.   36

 جامعة دهوك كلية التربية عقرة /كلية التربية عقرة استاذ مساعد د. مرتضى عبدالرزاق مجيدا.م.  37

 جامعة الموصل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة استاذ مساعد د. معن عبدالكريم جاسما.م.  38

 الموصل/علوم الحاسوب والرياضيات مساعداستاذ  سماء ياسين حموأ د.ا.م.  39

 جامعة الموصل /الطب البيطري استاذ مساعد بنان خالد البكوع د.ا.م.  42

 جامعة ميسان /كلية الطب استاذ مساعد علي جواد جابر المالكي د.ا.م.  42

 الموصل/علوم الحاسوب والرياضيات قسم البرمجيات استاذ مساعد ندى نعمت سليم د.ا.م.  41

 جامعة بابل/كلية التربية للعلوم اإلنسانية، قسم اللغة اإلنجليزية استاذ مساعد رعد كريم عبدعون د.ا.م.  43

 جامعه كربالء /كلية الزراعة استاذ مساعد زينب هادي عباس د.ا.م.  44

 /كلية طب االسنان/تقويم اسناننطب االسنا جامعة بغداد/كلية استاذ مساعد الغفور محمدعبد شهباء د.ا.م.  45

 كلية الكوت الجامعة/القانون استاذ مساعد عنود مدلول سبهان د.ا.م.  46

 جامعة سامراء /كلية العلوم االسالمية /قسم العقيدة والفكر االسالمي استاذ مساعد فراس مدهللا مجيد د.ا.م.  47

 جامعة بغداد/كلية الهندسة / قسم هندسة الطاقة استاذ مساعد نبال فاضل فرمان د.ا.م.  48

 بغداد / تربية للبنات/ العلوم التربوية والنفسيةجامعة  استاذ مساعد نسرين جواد شرقي د.ا.م.  49

 بغداد /علوم سياسيةجامعة  استاذ مساعد نهرين جواد شرقي د.ا.م.  52

 جامعة بغداد /كلية طب الكندي / قسم الكيمياء الحياتية استاذ مساعد هدى سليم حنتوش د.ا.م.  52

 جامعة بغداد /كلية طب الكندي فرع االحياء المجهرية استاذ مساعد وفاء حازم صالح د.ا.م.  51

 الجامعة التقنية الشمالية /الجامعة التقنية الشمالية استاذ مساعد يمان قيس سعدهللا د.ا.م.  53

 جامعة المثنى/كلية الهندسة / قسم هندسة العمارة مدرس حسين كريم سلطان .دم.  54

 كلية الطب البيطري فرع الجراحة والتوليد / القادسيةجامعة  مدرس احمد كاظم مناحي  55

 التمريض ةقسم تقني جامعه الفرات االوسط/ مدرس احمد يونس احمد  56

 ديالى/التربية البدنيةجامعة  مدرس اضواء ورور نعمة  57

 كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة القادسية مدرس افتخار جبار عبد  58

 الموصل/العلوم/الكيمياءجامعة  مدرس افياء مؤيد يونس  59

 كلية الحلة الجامعة االهلية/االدارة واالقتصاد/ اقتصاد مدرس االء نوري حسين  62

 قسم المحاسبة/ جامعة الموصل /كلية االدارة واالقتصاد  مدرس انتصار صابر نوري الجبوري  62

 ةوعلوم الرياض ةالتربيه البدنيكلية  جامعة البصرة/ مدرس نس باسم جمعهأ  61

 الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني في البصرة مدرس اياد عبد الخالق يحيى  63

 جامعه بغداد/كليه التمريض مدرس ايسن كمال محمد  64

 جامعة كربالء /كلية الزراعة/ قسم المحاصيل الحقلية مدرس بسمة عزيز حميد  65

 مون الجامعةأكلية الم مدرس بشار قيس محمد  66

 المثنى/الهندسة/ الكيمياويجامعة  مدرس عبدالرزاقبليغ سعود م.د.   67

 المديرية العامة لتربية ديالى /متوسطة المسرة للبنات مدرس تقى محمود محمد  68
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 الجامعة التقنية الشمالية /المعهد التقني موصل مدرس جنان ادريس محمد  69

 ةجامعه بابل/كلية التربية للعلوم االنساني مدرس حسين محمد علي  72

 جامعة الفرات االوسط التقنية/المعهد التقني سماوة مدرس امين توماسحقي   72

 كلية االسراء الجامعة قسم القانون  مدرس حماده خير محمود  71

 جامعة الكرخ للعلوم/رئاسة الجامعة )قسم شؤون الطلبة والتسجيل( مدرس حنان عبدهللا علي الشمري  73

 مدني //الهندسةجامعة المثنى  مدرس حيدر عرابي ابراهيمم.   74

 جامعة أوروك /كلية القانون مدرس عيد نصرهللا سعد .دم.  75

 جامعة كربالء/كلية القانون مدرس د. اسماء عبد الكاظم مهدي م.  76

 جغرافية /جامعة البصرة /كلية التربية للعلوم األنسانية  مدرس د. أحمد سراج جابرم.  77

 التربية/ممثلية وزارة التربية في اربيلوزارة  مدرس د. بسمان محمود ايوبم.  78

 العلومكلية جامعه بغداد/ مدرس د. زينب خضير حسينم.  79

 جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية/اللغة العربية مدرس د. عناد مخلف مهبشم.  82

 المثنى/الهندسة / قسم الهندسة الكيمياويةجامعة  مدرس د. فرات ياسر الجابريم.  82

 جامعة الفلوجة/مركز التقنيات االحيائية والبيئية مدرس حساني محمودد. معد م.  81

 وزارة التربية مديرية تربية الكرخ األولى /معهد الفنون الجميلة للبنات مدرس د. ميرفت محمد جاسم الحياليم.  83

 جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات مدرس خالدة احمد محمد د.م.  84

 كلية االسراء الجامعة / قسم القانون مدرس مصطفىعادل محمد  د.م.  85

 ة/التقني العمارةالجنوبي ةالتقنيالجامعة  مدرس محسن جبار كبيان د.م.  86

 جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة علوم الحياة مدرس عرفات محمد محمد د.م.  87

 وعلوم الرياضة / االدارة والتنظيمجامعة الموصل /كلية التربية البدة  مدرس ذاكر محفوظ حامد .دم.  88

 قسم الكيمياوي /المثنى/الهندسة جامعة  مدرس رافع داخل حسينم.د.   89

 جامعة الفرات االوسط التقنية/المعهد التقني السماوة مدرس ريما نعمة هللا حسن  92

 جامعة بابل /كلية التربيه االساسيه مدرس زينب عباس موسى  92

 الموصل/التربية للبنات قسم الكيمياءجامعة  مدرس زينة اسامة جاسم  91

 تكريت/االدابجامعة  مدرس سرمد جاسم محمد الخزرجي  93

 قسم البيئة/جامعة القادسية /كلية العلوم  مدرس سليم حمزه طرير  94

 جامعة بغداد /كلية طب الكندي مدرس شذى صالح اسعد  95

 الصرفة /قسم علوم الحياةجامعة الموصل /التربية للعلوم  مدرس شيرين ياسين قاسم  96

 االمام الكاظم ع/كلية االمام الكاظم ع /التاريخ مدرس شيماء عبدالواحد غضبان  97

 جامعة المثنى/كلية الهندسة / قسم الهندسة الكيمياوية مدرس الواحداد عبدضرغام ايم.د.   98

 جامعة الموصل/كلية الزراعه والغابات مدرس عبله احمد خطاب  99

 جامعه ذي قار/كليه التربيه قسم علوم الحاسبات مدرس عتاب مندل عطيه  222

 جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الهندسة المدنية مدرس عثمان حميد زنكاحم.د.   222

 جامعة تكريت/التربية للعلوم الصرفة/ علوم الحياة مدرس علي حسين الطيف  221

 شؤون المواطنينوزارة التعليم العالي /مكتب الوزير قسم  مدرس علي طالب مهدي  223
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 الهندسة الكيمياويةقسم المثنى/جامعة  مدرس غازي فيصل ناصرم.   224

 جامعة الموصل /كلية العلوم قسم الفيزياء الحياتية مدرس قصي خطاب عمر  225

 جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد/ قسم المحاسبة مدرس لوره باسم بشير  226

 جامعة بغداد /كلية التربية ابن رشد وحدة الحاسبة مدرس م. اسماء خزعل عبد الصاحب علي  227

 مستنصرية /قسم هندسة البيئةالجامعة ال مدرس م. منار بنوان حسن  228

 قسم االنتاج الحيواني/ جامعة المثنى/كلية الزراعة مدرس سعد عطاهللا عبد السادة .م.د  229

 واالقتصادالجامعة العراقية / كلية االدارة  مدرس م.د. خالد عبدالخالق عبدو  222

 وزارة التربية/مديرية تربية ميسان مدرس أحمد عبد الجبار غيدان م.د.  222

 القانون / اوروكجامعة  مدرس رجائى عبدالرحمن عبدالقادر م.د.  221

 جامعة سامراء/كلية الهندسة مدرس مروة قدوري مجيد م.  223

 مديرية تربية نينوىالموصل/التربية البدنية وعلوم الرياضة/  مدرس الوهاب عزيزمحمد عبد  224

 جامعة ديالى /كلية العلوم مدرس معاذ عزيز ابراهيم  225

 جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد مدرس ندى عبد الرزاق سليمان  226

 المدني/جامعة المثنى/كلية الهندسة مدرس هادي محمد شيالم.   227

 التقنيةالجامعة االسالمية/كلية الهندسة  مدرس هبة عبدالجليل كزار االسدي  228

 جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية/ قسم المحاصيل الحقلية مدرس يسرى إسماعيل حسين الطائي  229

 جامعة المثنى/كلية الهندسة/المدني مدرس مساعد عباس صويح عطيةم.م.   212

 كلية االمام االعظم الجامعة/قسم اصول الدين مدرس مساعد ابوذر عمر عبد العزيزم.م.   212

 جامعة المثنى/كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية مدرس مساعد احمد رعد رديفم.م.   211

 انيكيةكيجامعة الفرات االوسط التقنية/ المعهد التقني في السماوة/قسم التقنيات الم مدرس مساعد احمد عبد المحسن عبد الصاحبم.م.   213

 واالقتصادجامعة الموصل/االدارة  مدرس مساعد احمد ميسر عبدم.م.   214

 م الحاسوب/قسم علة كليه المعارف الجامع مدرس مساعد اريج عدنان عبد القيسيم.م.   215

 جامعة واسط/كلية العلوم / قسم علوم الحياة مدرس مساعد اسماء فاضل عبد الرضام.م.   216

 جامعة الموصل/كلية العلوم اإلسالمية/ قسم الحديث وعلومه مدرس مساعد افراح شهاب أحمدم.م.   217

 جامعة الموصل/العلوم االسالمية مدرس مساعد االء يونس أحمدم.م.   218

 الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة مدرس مساعد التفات حميد سعودم.م.   219

 جامعة تكريت /كلية التربية للعلوم االنسانية/ قسم الجغرافية مدرس مساعد إدريس عبد محمدم.م.   232

 الجامعة المستنصرية /كلية الهندسة /قسم هندسة البيئة مدرس مساعد إسراء مرتضى حميدم.م.   232

 جامعة الموصل /كلية اإلدارة واإلقتصاد قسم االدارة الصناعية مدرس مساعد بالل توفيق يونسم.م.   231

 جامعة الفرات االوسط/المعهد التقني السماوة مدرس مساعد بيداء هادي محمد سعوديم.م.   233
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