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 ت م الثالثيــــاالس لـــــــــمكان العم
  .1 أ.د. أحمد حسن علي المثنى / كلية الهندسة جامعة

  .0 ا. د. فاتن عباس لفتة حيال االسدي /كلية الفنون الجميلة /قسم التصميم /تخصص تصميم داخلي جامعةبغداد

  .3 أ.د. علي فرحان جواد قسم اللغة العربية -المثنى / كلية التربية للعلوم اإلنسانية  جامعة

  .4 ا.د.شيماء ابراهيم محمود المثنى كلية الزراعه قسم المحاصيل الحقلية جامعة

  .5 ا. د خالدية مصطفى عطا العراقية كلية االدارة واالقتصاد   ادارة اعمال الجامعة

  .6 أ.د.محمود حميد مجبل العيساوي االنبار_ كلية التربية للعلوم االنسانية _قسم علوم القرآن الكريم والتربية االسالمية جامعة

  .7 حسن هادي عبادي .ا االمام الكاظم قسم علوم القران كلية

  .8 ا.د.حنان عبد الجليل راضي كيمياءقسم ال– علومكلية ال-بصرهجامعة ال

  .9 ا.م.د.اريج كريم مجيد السدخان قسم هندسة العمارة-كلية الهندسة-اوروك االهلية جامعة

  .12 ا م د مي عطاهللا الجماس الموصل كلية الصيدلة جامعة

  .11 ا.م.د. وسام داود سلمان جامعة ديالى كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية

  .10 رشيدا.م.د احمد عبدالعالي  جامعة المثنى / الهندسة / العمارة

  .13 أ. م. د احمد راجح حسن جامعة المثنى. كلية الهندسة. قسم الكيمياوي

  .14 ا.م.د.حسين ثاني رشك التكنولوجية الجامعة

  .15 شرين السيد ابراهيم محمد خليل. ا.م.د ---

  .16 أ.م عباس جابر عبدهللا قسم الجغرافية -كلية التربية للعلوم االنسانية -جامعة المثنى 

  .17 ممتاز حازم داؤد الديوجي أ.م. كلية الهندسة / قسم هندسة العمارةجامعة الموصل / 

  .18 د محمد سعدي شفيق العبيدي أ.م. االمام االعظم قسم اصول الدين الفلوجة كلية

  .19 ا.م. مريمة بلغول فرحات عباس معةجا

  .02 العباديا. م. د. عماد نعمة  المستنصرية / كلية التربية األساسية / قسم التاريخ الجامعة

  .01 مجيد رشيد سبع المرسومي .د. أ.م الفرات االوسط التقنية/المعهد التقني المسيب/قسم تقنيات الموارد المائية جامعة

  .00 كبةعبد النبي أ.م.د. زياد  قسم الهندسة المدنية -كلية الهندسة -المثنى جامعة

  .03 ا.د.حنان عبد الجليل راضي علوم/ كلية البصرهجامعة ال

  .04 أ.م.د عدنان عودة الطائي المثنى / كلية التربية للعلوم االنسانية/ الجغرافية جامعة

  .05 ا.م.د.حسين ثاني  رشك التكنولوجية قسم هندسة الكهروميكانيكية  الجامعة

  .06 ا.م.د.غيداء كائن صالح التكنولوجية.قسم هندسة الكهروميكانيكية الجامعة

  .07 فق يونسنصر مو  ..ما جامعة الموصل/ كلية التمريض

  .08 منهل يحيى اسماعيل. د. م.أ الموصل كلية العلوم اإلسالمية جامعة

  .09 ا.م.د. رشا علي حسين المثنى/ كلية الهندسة/ قسم الهندسة المدنية جامعة

  .32 أ . م . هناء حسن سدخان القادسية / كلية اآلداب/ قسم علم االجتماع جامعة

  .31 أ.م.د. رفل عبد الدائم عمر فرع الجراحة والتوليد -كلية الطب البيطري  -بغداد  جامعة

  .30 شرين السيد إبراهيم محمد خليل. ا.م.د ----

  .33 ا.م.د ياسر صائب خورشيد ديالى كلية العلوم االسالمية قسم الشريعة جامعة

  .34 عبدالقادر رؤوف أحمد البرزنجيأ.م.د.  قسم علوم الحياة -كلية التربية/الحويجة -كركوك جامعة

  .35 ا. م. د. احمد يونس محمود الموصل / كلية التربية للعلوم االنسانية جامعة

  .36 ا. م. امير هاشم حسين الفرات االوسط التقنيه المعهد التقني المسيب قسم تقنيات الموارد المائية جامعه

  .37 أ.م.د. رفل عبد الدائم عمر فرع الجراحة والتوليد -كلية الطب البيطري  -بغداد  جامعة

  .38 ا. م. د. رياض محمود احمد بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم قسم الكيمياء جامعة

  .39 أ.م.مصطفى حسن هادي بابل/كلية التربية للعلوم الصرفه/قسم الرياضيات جامعه

  .42 عبطانا.م.د.ربيعة كاطع  المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات جامعة

  .41 ميادة صالح الدين تاج الدين د.  الموصل / كلية االدارة واالقتصاد / قسم العلوم المالية والمصرفية جامعة

  .40 مروه عزيز داخل د. القادسيه/كلية الطب البيطري جامعة

  .43 ستار جابر عجيلم.د.  قسم الموارد المائية -معهد تكنلوجيا -التقنية الوسطى  الجامعة

  .44 د. عبد الملك ناظم عبد هللام.  الوقف السني ، دائرة التعليم الديني ديوان

  .45 م .د .حنان عبدهللا علي الشمري الكرخ للعلوم /رئاسة الجامعة )قسم شؤون الطلبة والتسجيل( جامعة
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  .46 م. د. نور عيدان جراد المعموري القادسيه /كلية الطب البيطري /األحياء المجهريه جامعة

  .47 م. د. يونس حسين عبد هللا الحمداني تربية نينوى مديرية

  .48 باسمة احمد عبدالهادي سليم م. الموصل/كلية العلوم/قسم الكيمياء جامعة

  .49 م. وفاء مهدي ساجت المثنى/ كلية العلوم/قسم الكيمياء جامعة

  .52 . رونق حسين جحيلدم.  الكوفه /كلية التمريض /فرع الصحه النفسيه والعقلية جامعة

  .51 زيادغازي عزيز م.د.  الموصل كلية هندسة النفط والتعدين قسم هندسة المكامن النفطيه جامعه

  .50 م.أسيل محمود جرجيس قسم العلوم التربوية والنفسية-الموصل_ كلية التربية للعلوم االنسانية جامعة

  .53 د. معن عبد الكريم جاسم الموصل جامعة

  .54 م.د.ميثم حياوي عبدنور المثنى _ كلية اآلداب _ معاون العميد للشؤون العلمية جامعة

  .55 م.د.اسيل موسى جاسم قسم ادارة االعمال -الرافدين الجامعة  كلية

  .56 م. د. جمال فاضل محمد االنبار/ كلية التربية للعلوم الصرفة/ قسم الفيزياء جامعة

  .57 م.د.خالد صبار محمد سانيه/ قسم الجغرافيااالنبر/ كلية التربيه للعلوم االن جامعة

  .58 م. د. زينب شهاب حامد المستنصرية/ كلية العلوم /قسم الرياضيات الجامعة

  .59 د.لميس علي خلفم.  جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة

  .62 د. وئام نصير خضير العبيدي معهد الصحة العالي بابل

  .61 م.د. حيدر محمد حسن قسم الكهروميكانيك -الكلية التقنية ذي قار -التقنية الجنوبية  الجامعة

  .60 م.د. مرتضى عبد علي فرحان القادسية كلية التربية قسم الكيمياء جامعة

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

  .64 الخزعليمحمود حسن زغير  م.د. التربية وزارة

  .65 م. د. نور عيدان جراد المعموري جامعة القادسيه /كلية الطب البيطري/األحياء المجهريه

  .66 م. ايناس مزاحم عبد التكنولوجية/قسم الهندسه الكهروميكانيكية/ فرع هندسة النظم الجامعة

  .67 م. د. سليم حمزه طرير كلية العلوم -القادسية  جامعة

  .68 م.د. بليغ سعودعبدالرزاق الكيمياوي -الهندسة -المثنى

  .69 مهاعبداالله محمد حسن البدراني م.  الموصل كلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم البرمجيات جامعة

  .72 م.شيماء رافع سلطان الموصل _كلية التربية االساسية _قسم التاريخ جامعة

  .71 م. علي ناظم صبار المثنى، كلية العلوم، قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب جامعة

  .70 هادي محمد شيالم.  جامعة المثنى كلية الهندسة المدنية

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

  .74 دلير عبدهللا عمرم.  الكلية التقنية كركوك الجامعة التقنية الشمالية

  .75 اسراء صالح حسين م. قسم الهندسة المدنية-كلية الهندسة-تكريت جامعة

  .76 نسرين مزهر رحمة م.  المواد -كلية الهندسة  -المستنصرية  الجامعة

  .77 د. عالء سالم شاكرم.  / كلية الهندسة / قسم هندسة العمارة المثنى

  .78 كاظم تعبان عدايد . صادق م.  الصناعة والمعادن /هيئة البحث والتطوير الصناعي وزارة

  .79 سؤدد عبد الغني شياع م. المثنى /كلية الهندسة / العمارة جامعة

  .82 د. سليم حمزه طرير الطويل القادسية _ كلية العلوم جامعة

  .81 م.ابراهيم سلمان قاسم االمام الكاظم عليه السالم للعلوم االسالمية الجامعة قسم الشريعة اإلسالمية كلية

  .80 م.د. لقاء عبد الزهرة اسماعيل الوائلي المثنى/ كلية التربية األساسية/ قسم اللغة العربية جامعة

  .83 د.احمد حنون عبود / العلوم/ الرياضياتالمستنصرية

  .84 م. والء جبار كاطع قسم اللغة االنكليزية/ كلية اللغات والعلوم االنسانية/ جامعة كرميان

  .85 رياض داخل منصورد.  العماره \الهندسه  \المثنى

  .86 م.د. اسامة بالسم أحمد قسم الهندسة الميكانيكية -التكنولوجية  الجامعة

  .87 د.اميد رحيم شمس الدين كرميان / كلية اللغات والعلوم االنساية / قسم اللغة الكردية جامعة

  .88 م.د.اسيل موسى جاسم قسم ادارة االعمال-الرافدين الجامعة  كلية

  .89 م. أسيل محمود جرجيس الموصل_ كلية التربية للعلوم االنسانية_ قسم العلوم التربوية والنفسية جامعة

  .92 فاضل يونس حسيند.  الموصل كلية العلوم االسالمية قسم العقيدة والفكر االسالمي جامعة

  .91 م. فاطمة محمد كاظم الكوفة كلية التخطيط العمراني قسم التخطيط الحضري جامعة

  .90 م.د.أضواء محمد سلمان العامة لتربية صالح الدين /قسم التعليم المهني المديرية
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  .93 م.د.اسيل موسى جاسم الرافدين الجامعة كلية

  .94 د. جواد كاظم زياد المثنى / كلية الزراعة / قسم مكافحة التصحر جامعة

  .95 م. هاوكار محمود رؤوف كركوك ،كلية الهندسة،قسم الميكانيك جامعة

  .96 م.د فليح حامد كسار المثنى/ كلية الزراعة جامعة

  .97 م. عبدالكريم كاظم عليجان كلية الهندسة -المثنى  جامعة

  .98 م. نبراس محمد عبد الرسول الصفار بغداد/ مجمع الجادرية/ مركز بحوث السوق وحماية المستهلك جامعة

  .99 التميميم. وفاء حسين جبر  ميسان/كلية التربية/ قسم اللغة االنكليزية جامعة

  .122 د عصام عكلة عبد القهار الكبيسي االنبار/ كلية العلوم االسالمية/ قسم التفسير جامعة

  .121 د.بيريفان هادي مهدي كلية علوم الهندسة الزراعية\دهوك جامعة

  .120 د. فاضل حسين ناصر المحنك الكوفة كلية الطب جامعة

  .123 غادة مهدي كامل م.د. التكنلوجية/قسم العلوم التطبيقية/فرع الكيمياء التطبيقية الجامعة

  .124 وفاء محمد كريم الخزرجي د. المستنصريه/كليه اآلداب الجامعه

  .125 م.د غادة عبد الستار عواد بغداد كلية الفنون الجميلة قسم التربية الفنية جامعة

  .126 وجدي محمد فريد حسنم.د.  المستنصرية كلية التربية قسم الرياضيات الجامعة

  .127 د. خالدة على ثجيل الكرخ للعلوم جامعة

  .128 م.د. سنان عدنان محمد نوري ----

  .129 لرحمن صالح لطيفا م.د.عبد كلية القانون-الفلوجة جامعة

  .112 م.م بيداء عبد حسين ميسان/ كلية التربية االساسية جامعة

  .111 م.م. نسرين احمد عبدهللا التقنية الشمالية الكلية التقنية كركوك الجامعة

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

  .113 م.م. محمد علي رمضان سلمان قتصادالو االقتصاد/ ا دارةالجامعة فردوسي / كلية ا

  .114 م.م اثير محمد علي جاسم المثنى / كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية جامعة

  .115 رنا جبار كاصدم.م.  التكنلوجية كلية الهندسة المدنية فرع هندسة الجيوماتك الجامعة

  .116 تمارا معتز عبد المجيدم.م  قسم هندسة العمارة-كلية الهندسة-جامعة المثنى

  .117 م.م رياض ظاهر نصيف المثنى كلية الهندسة القسم المدنية جامعة

  .118 م.م. زينب فتاح يوسف طالب السهيل للمتميزين\الكرخ الثالثة ثانوية  \التربية وزارة

  .119 م. م. براء ابراهيم محمود العبيدي قسم اللغة الفرنسية -كلية اآلداب  -الموصل  جامعة

  .102 م.م. يعمر احمد علي ديالى جامعة

  .101 منهل يحيى اسماعيل الموصل كلية العلوم اإلسالمية جامعة

  .100 م.م نهى سالم محمد المعهد التقني بعقوبة-التقنية الوسطى  الجامعة

  .103 م.م. نسمة بالسم احمد التكنولوجية/ قسم الهندسة الكيمياوية الجامعة

  .104 م.م نبيل ابراهيم محمد علوم المحاصيل الحقلية-كلية الزراعة -ديالى جامعة

  .105 م. م. فاطمه احمد خلف _التربية _الفيزياء المستنصرية

  .106 م.م. هدى صالح مهدي قسم الكيمياء-كلية العلوم-ذي قار جامعة

  .107 م.م. سهاد فيصل عبود التراث الجامعة/ قسم العلوم المالية والمصرفية كلية

  .108 الرحمن م.م.شيماء مثنى عبد التعليم العالي الجامعه التكنولوجية قسم هندسة وزارة

  .109 تحسين ناجي ياسينم.م  تكريت كلية الحقوق جامعة

  .132 جابر عوض حسينم.م  المثنى/ كلية الهندسة/ القسم المدني جامعة

  .131 م.م نجوى هادي محمد الحقوق /  جامعة النهرين كلية

  .130 م.م. حسين شهاب عبدالرزاق كلية االدارة واالقتصاد-ميسان جامعة

  .133 م.م. مالك محمود جاسم العامة لتربية واسط المديرية

  .134 زهراء عبد األمير واسط كليه الزراعه قسم علوم التربة والموارد المائية جامعه

  .135 م.م.رغدة عواد شعبان قسم الحاسوب -كلية علوم الحاسوب والرياضيات  -تكريت  جامعة

  .136 رزوقي هديل سعدم.م  المثنى /كلية الهندسة/ قسم هندسة العمارة جامعة

  .137 عباس صويح عطيةم.م  المثنى/كلية الهندسة/القسم المدني جامعة

  .138 م.م. مضر محمد صالح تربية النجف االشرف مديرية

  .139 م.م  نعيم عبد السادة بشير عطية الخفاجي التربية / مديرية تربية ذي قار وزارة
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  .142 محمد محمود تفاحم.م  فسم الكيمياء -كلية التربية للعلوم الصيرفة -تكريت  جامعة

  .141 م.م. سلوان فاضل عباس المثنى/ كلية الهندسة جامعة

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

  .143 م.م بدور عبد اللطيف ثامر المثنى/ كلية التربية االساسية جامعة

  .144 م.م. احمد حسين احمد قسم ادارة االعمال -كلية االدارة واالقتصاد  -كربالء  جامعة

  .145 م.م. جنان حسين عبدالقادر الموصل/ كلية العلوم االسالمية /قسم العقيدة و الفكر االسالمي جامعة

  .146 بتول عبد الزهرة كاطعم.م  فردوسي جامعة

  .147 م. م.عباس خليل علي كركوك جامعة

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

  .149 م.م علي خلف جمعة شباب ورياضه ميسان مديرية

  .152 م. م عدنان حسين علي ديالى / كلية التربية للعلوم اإلنسانية جامعة

  .151 احمد رعد رديفم.م  قسم الهندسة المدنية -كلية الهندسة  -المثنى  جامعة

  .150 م.م سارة صفاء الدين موسى المثنى/ رئاسة الجامعة / قسم المشاريع واالعمار جامعة

  .153 م.م أمين محمد مهدي تربية كركوك مديرية

  .154 سالم حسين أحمد م.م  السليمانية كلية التربية األساسية قسم الحاسبات جامعة

  .155 م م اريج عدنان عبد القيسي المعارف الجامعه / قسم علوم الحاسوب كليه

  .156 م.م  غيداء ابراهيم حسين الموصل جامعة

  .157 م.م دينا كاظم محسن التكنولوجية /قسم علوم الحاسوب الجامعة

  .158 م.م. هدى عامر هادي قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-بابل جامعة

  .159 م.م سلوان طالل عبدالكريم الموصل /كلية التربية للبنات جامعة

  .162 م.م سنان محمد حسن النهرين كلية العلوم قسم الفيزياء جامعة

  .161 م.م. احمد كريم عليوي تربية النجف االشرف مديرية

  .160 م.م.هدى عامر هادي قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-بابل جامعة

  .163 م.م فيان عبد البصير محمد حسن التكنولوجية قسم هندسة العمارة الجامعة

  .164 م.م.أسماء موفق محمد الموصل /المكتبة المركزية جامعة

  .165 عامر صغير علوان العامري العراقية. المديرية العامة للتربية في محافظة النجف االشرفوزارة التربية 

  .166 زياد خلف عبدهللا تكريت / العلوم / الكيمياء

  .167 فالح عبد الرسول حمودي بطاح الغريري جامعة األنبار. كلية العلوم التطبيقية هيت

  .168 موعد كاظم جابر الدينيةجامعة كربالء /كلية العلوم السياحية /قسم السياحة 

  .169 المهندس صادق محمد شنان النفط/شركة نفط ميسان وزارة

  .172 سدن عزمي محمد ----

  .171 شيماء عبد حسين مركز الحاسبة االلكترونية/ جامعة ميسان  -لي والبحث العلمي التعليم العا وزارة

  .170 سياق صبيح عبد الموارد المائية / الهياة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل وزارة

  .173 رهف محمد مخلف الهادي الجامعه قسم تقنيات اشعه وسونار كلية

  .174 الهندسة ابتسام كاظم علي /معهدتكنولوجيابغداد/قسم التقنيات الكهربائيةالجامعةالتقنيةالوسطى

  .175 ماهر ناصر عبدهللا المثنى/ كلية التربية للعلوم االنسانية جامعة

  .176 فهمي فخري حميد الطائي التعليم الثانوي -المديرية العامة لتربية نينوى  -التربية  وزارة

  .177 م . مخطط عمراني  رسل فارس عبدالخضر ----

  .178 نور محمد عبداالله التربية / المديرية العامة لتربية بابل وزارة

  .179 سفير جاسم حسين قسم الجغرافيا -كلية التربية -المثنى

  .182 المهندس حذيفه خالد دحام خلف االنبار / كلية الهندسة / قسم الهندسة الكهربائية جامعة

  .181 بلغول عائشة مجمد لمين دباغين جامعة

  .180 ساره عبدهللا كامل / ماجستير علوم كيمياء تكريت جامعه

  .183 معند رمضان سفر الحمدانية جامعة

  .184 م/مروة هادي عبدهللا االول التشكيل

  .185 احمد مبدر ناجي العزاوي الصحة _صحة صالح الدين وزارة

  .186 نبأ رحمان محمد جواد  ---
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  .187 رنا محمود محمد عطا /معلمه جامعيه تربيه القادسيه /مدرسه الزيتون مديريه

  .188 رسل جاسم عطيه شراد ذي قار / كلية القانون / قسم القانون جامعة

  .189 النوريحسين محمد شنان  التدريب النفطي البصرة معهد

  .192 محمد علي قاسم ----

  .191 المهندسة ابتسام كاظم علي /معهدتكنولوجيا/بغداد/قسم التقنيات الكهربائيةالجامعةالتقنيةالوسطى

  .190 عباس احمد علي  كلية العلوم -واسط  جامعة

  .193 سرة عناد سعدهللا الموصل /المكتبة المركزية جامعة

  .194 مريم سالم جعفر ----

  .195 مروه عزيز داخل القادسيه/كلية الطب البيطري جامعة

  .196 أمين محمد مهدي تربية كركوك مديرية

  .197 مهندس محمد صالح غانم البلديات العامة/بلدية الموصل مديرية

  .198 المهندسه نور رعد نواف االنبار/كليه الهندسه/الهندسه المدنيه جامعه

  .199 إسراء ناظم عبد الستار الزبيدي الفرات األوسط التقنية /المعهد التقني الديوانية جامعة

  .022 مصطفى مجيد رشيد سبع الفرات االوسط التقنية/المعهد التقني المسيب/تقنيات االنتاج الحيواني جامعة

  .021 زهراء عبد حسين المنارة للعلوم الطبية كلية

  .020 هيام مجيد جابر البكري قسم هندسة العمارة-كلية الهندسة-المستنصرية الجامعة

  .023 المهندس حذيفة خالد دحام خلف االنبار /كلية الهندسة / قسم الهندسة الكهربائية جامعة

  .024 االستاذ خضير عباس جلود البصرة تربية

  .025 البياتيهيثم مجبل حسن  جانكري كليه العلوم قسم الكيمياء ماجستير كيمياء جامعه

  .026 المهندس حذيفة خالد دحام خلف االنبار /كلية الهندسة / قسم الهندسة الكهربائية جامعة

  .027 مساعد مخطط عمراني حال فائز عبيد ----

  .028 فرح نمير ابراهيم ديالى /كلية علوم الزراعية/هندسة الحدائق جامعه

  .029 رسل عبد االمير هادي الكوت الجامعة كلية

  .012 طالبه بكلوريوس /فرح لطيف يوسف واسط كليه التربيه للعلوم اإلنسانيه جامعه

  .011 كرم معتصم سعدهللا األسكان واألعمار /مختبر ميسان األنشائي وزارة

  .010 ذكرى محمود ايوب الحمدانية كلية التربية قسم اللغة اإلنكليزية جامعة

  .013 زكريا محمد المولىمروة  اللغه االنكليزية-التربية _اعدادية الكفاح وزارة

  .014 الكيميائي / محمد دحام محمد صحة االنبار / مستشفى الفلوجة التعليمي للنسائية واالطفال / شعبة المختبرات دائرة

  .015 غواس سفيان تصاديةالعلوم االق /الحدائق سكيكدة ،العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية 

  .016 زهراء عبد األمير واسط كليه الزراعه قسم علوم التربة والموارد المائية جامعه

  .017 المهندس سيف سعدون والي قسم الهندسة المدنية-كلية الهندسة -المثنى جامعة

  .018 هناء كائن صالح تكريت /كلية العلوم/ قسم الكيمياء جامعة

  .019 تحسين ناجي ياسين مدرس مساعد تكريت كلية الحقوق جامعة

  .002 زياد خلف عبدهللا تكريت كليه العلوم الكيمياء جامعه

  .001 حنين رضوان عبدالقادر التخطيط _ دائرة تخطيط القطاعات وزارة

  .000 االنسه علياء حسين عبد القادر نينوى تربية

  .003 مخطط عمراني خديجة جبير محمد علي م. ----

  .004 أحمد جبار غازيمهندس  قسم األعمار والمشاريع -ديوان الجامعة  -الكوفة  جامعة

  .005 وسام حمد شهاب كلية التربية قسم علوم الحياة-العراقية  الجامعة

  .006 مؤيد خلف بندر --

  .007 منذر نعمان مشعان الخالدي --

  .008 دلير عزيز محمود كركوك/كلية االداب /قسم التاريخ جامعة

  .009 مالزم عمر اسعد حمزة عمليات سامراء قيادة

  .032 الجبورياحمد عبدالساده مزهر  ----

  .031 الدكتورة نور باسم جمعة الصحة /دائرة صحة ميسان وزارة

  .030 علي عبد الرزاق عبيد بغداد/كلية طب الكندي/فرع طب االطفال جامعة

  .033 د. رضا جاسم عطيه شراد صحة ذي قار دائرة
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  .034 ايالف جبير احمد المعارف الجامعه كليه

  .035 عادل اسماعيل منى الفرات االوسط.....المعهد التقني الكوفة جامعة

  .036 علياء حمزة حمدي بابل/ كليه الهندسه/ قسم الهندسه الكيمياوية جامعه

  .037 هاجر كريم منشد  المثنى كلية الهندسة قسم العماره جامعة/طالبة 

  .038 م.مدير اكرام شهاب عزيز الموصل /المكتبة المركزية جامعة

  .039 حسين/فيزياويزينا حميد  التقنية الوسطى/معهدتكنولوجي/بغداد الجامعة

  .042 زياد احمد حسين .ميسر جامعه

  .041 عامر جبار اعياده البيان /كلية التمريض جامعة

  .040 االء نزار محمود/مدرب فني اقدم التقنية الشمالية المعهد التقني الموصل تقنيات المختبرات الطبية الجامعة

  .043 نبأ عبدالحسين كاظم فردوسي مشهد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك جامعة

  .044 اسراء احمد جدوع المعارف الجامعة/قسم علوم الحاسوب كلية

  .045 نازك عدنان نوري الفرات االوسط التقنية/ المعهد التقني المسيب/ قسم التقنيات المدنية جامعة

  .046 علياء حمزه حمادي بابل /كليه الهندسه /قسم الهندسه الكيمياوية جامعه

  .047 منى عادل اسماعيل الفرات االوسط جامعه

  .048 احمد عبدالساده مزهر الجبوري ---

  .049 مي عالء عبد الخالق الياسين قسم الفيزياء -كلية التربية للعلوم الصرفة  -بابل  جامعة

  .052 م.عبير أحمد مجيد بغداد كلية الطب البيطري فرع الجراحه والتوليد جامعة

  .051 نور صباح شندوخ المعارف الجامعه االهلية قسم علوم الحاسوب كلية

  .050 زينه حسين عطيه كربالء/ كلية طب االسنان جامعة

  .053 المهندسة بان غازي عبد اللطيف النقل وزارة

  .054 جاسم حمد عبد تكريت /كلية العوم /قسم الكيمياء جامعة

  .055 زينب محسن حسن المنصوري ----

  .056 علي عبدالساده مزهر الجبوري ----

  .057 ايناس عالء الدين حسين تكريت جامعة

  .058 محيسن المنصوريمحسن حسن  ----

  .059 ياسر عادل جبار العبدلي المثنى/ كلية العلوم/ قسم علوم الحياة جامعة

  .062 حيدر محمد سعدان محمد رضا الحساني العامة للتربية في النجف المديرية

  .061 وسام مجيد جابر البكري قسم اللغة العربية -كلية اآلداب  -المستنصرية  الجامعة

  .060 االستاذ امجد علي حسين حميد قسم البيئة وإدارة الموارد الطبيعة -معهد العلوم الطبيعية -ادمورتيا الحكومية جامعة

  .063 السيدة مروة محمد صبري االنبار كلية التربية للعلوم الصرفة قسم كيمياء جامعة

  .064 الصيدالنيه سهاد رحيم سايل الحسين التعليمي م
 


