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 التربية االساسية/قسم الرياضياتالمستنصرية/كلية الجامعة  استاذ مساعد شيماء عامر عبد الكريم  .936

 جامعة الكوفة /كلية الصيدلة/ العقاقير والنباتات الطبية استاذ مساعد شيماء عبد الحسين محمد  .937

 كلية المستقبل الجامعة قسم المختبرات الطبيه استاذ مساعد صادق جعفر باقر  .938

 جامعة بغداد/كلية الهندسة استاذ مساعد صادق حبيب عبدالحسين  .931

 الهندسة/ الكيمياويكلية  القادسية/جامعة  استاذ مساعد صالح عبد الجبار صالح  .942

 جامعة البصرة/مركز دراسات البصرة والخليج العربي استاذ مساعد صفية شاكر معتوق  .949

 جامعة األنبار /كلية العلوم االسالمية اللغة العربية استاذ مساعد عامر عبدالعزيز خليل الساطوري  .940

 جامعة الموصل /كلية طب االسنان استاذ مساعد قاسم عائشة اكرم  .943

 جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم علوم قرآن استاذ مساعد عباس محمد رشيد  .944

 جامعة النهرين/كلية العلوم استاذ مساعد عبد الكريم مرهج راضي  .945

 /كلية العلوم التطبيقيةجامعة ذمار العلوم التطبيقية تقنية النانو  استاذ مساعد عبده محمد مفتاح  .946

 جامعة الموصل/مركز دراسات الموصل استاذ مساعد عروبة جميل محمود  .947

 جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوس وتكنولوجيا المعلومات استاذ مساعد عزمي شوكت عبدالباقي اسمير  .948

 جامعة تكريت /كلية العلوم /قسم الكيمياء استاذ مساعد عفراء صابر شهاب  .941

 جامعة الفرات االوسط التقنية/كلية التقنيات الصحية والطبية / كوفة استاذ مساعد هاشم عبد عليعالء   .952

 تقانه حياتية -االنبار /كليه العلوم جامعة  استاذ مساعد علي حازم عبد الكريم  .959

 ةالهندسكلية  جامعة القادسيه/ استاذ مساعد علي حسين عبار  .950

 الفرات االوسط التقنية/المعهد التقني كربالء/ادارة مساعد استاذ علي عبد الحسين جبر الجشعمي  .953

 المثنى/كلية التربية للعلوم اإلنسانيةجامعة  استاذ مساعد علي هاشم طالب  .954

 جامعه الكوفه /كليه التربيه للبنات/الجغرافيه استاذ مساعد علياء معطي حميد  .955

 العلوم  /قسم علوم الحياةجامعة الموصل/كلية  استاذ مساعد غادة عبدالرزاق محمد  .956

 حائل/كليةالتربية /قسم رياض االطفالجامعة  استاذ مساعد غادة كمال محروس  .957

 جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد/قسم االقتصاد استاذ مساعد غفران حاتم علوان  .958

 الجغرافيةقسم  -جامعة دهوك/كلية العلوم االنسانية استاذ مساعد فاتن خالد عبد الباقي  .951

 جامعة بغداد/كلية التربية استاذ مساعد فاضل محمد رضا الشرع  .962

 الصيدلةكلية  المستنصرية /الجامعة  استاذ مساعد فتوة منور عزيز  .969

 الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد قسم ادارة االعمال استاذ مساعد فراس بحر محمود  .960

 بغداد/كلية اإلدارة واالقتصادجامعة  استاذ مساعد فراس رحيم يونس  .963

 الجامعة التكنولوجية /قسم الهندسة الكيمياوية استاذ مساعد فرح طالب جاسم محمد السوداني  .964

 هيت //كلية العلوم التطبيقية جامعة األنبار استاذ مساعد فالح عبد الرسول حمودي  .965

 التأريخجامعة األنبار/كلية األداب/قسم  استاذ مساعد قحطان عدنان بكر  .966

 جامعة البصرة/مركز علوم البحار استاذ مساعد قصي حامد عبدالقادر  .967

 جامعة تكريت /كلية العلوم قسم علوم الحياة استاذ مساعد قناة محمود عطيه  .968

 جامعة بغداد /كلية طب الكندي قسم الجراحه استاذ مساعد قيس احمد حسن  .961
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 تصادية ، التجارية الجزائر/كلية العلوم االق،  0جامعة قسنطينة استاذ مساعد لمياء بوعروج  .972

 الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة استاذ مساعد مثنى إبراهيم العزي  .979

 جامعة الفرات االوسط التقنية/المعهد التقني المسيب استاذ مساعد مجيد رشيد سبع  .970

 ة /قسم التقنياتاالحيائية والبيئجامعة الفلوجة /مركز التقنيات  استاذ مساعد مجيد هادي صالح الحمداني  .973

 جامعة كركوك/كلية الزراعة / قسم النباتات الطبية والصناعية استاذ مساعد محمد ابراهيم محمد  .974

 جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد استاذ مساعد محمد جاسم محمد حسين  .975

 التقني كوفهجامعة الفرات األوسط التقنيه /المعهد  استاذ مساعد محمد حميد جعفر  .976

 كلية االمام االعظم الجامعة /كلية االمام االعظم استاذ مساعد محمد سعدي شفيق العبيدي  .977

 جامعة بابل /كلية التربية للعلوم االنسانية استاذ مساعد محمد نوري محمد الموسوي  .978

 جامعة دهوك /كلية التربية عقرة قسم التاريخ استاذ مساعد مرتضى عبدالرزاق مجيد  .971

 جامعة المثنى /كلية الهندسة/ الهندسة المدنية استاذ مساعد مصطفى عبد الرسول جاسم  .982

 ربية االساسيةتالكلية المستنصرية/الجامعة  استاذ مساعد معتز خليل ابراهيم  .989

 جامعة الموصل /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضه استاذ مساعد معن عبد الكريم جاسم  .980

 قسم هندسة العمارة -جامعة الموصل/كلية الهندسة استاذ مساعد الديوجيممتاز حازم داؤد   .983

 الجامعة المستنصرية/طب االسنان استاذ مساعد مناد جهاد عاشج  .984

 كربالء المقدسه /الطب البيطري /التشريح واالنسجةجامعة  استاذ مساعد منى حسين حسن  .985

 القانونكلية  بابل/جامعة  استاذ مساعد منى عبدالعالي موسى  .986

 جامعة النهرين/اقتصاديات االعمال استاذ مساعد منى كامل حمد  .987

 اليمن /كلية االداب /قسم اللغة االنجليزية-جامعة ذمار استاذ مساعد منيرة يحي مفتاح  .988

 الجامعة التقنية الوسطى /مدير قسم الشؤون العلمية استاذ مساعد مها عبد االمير كاظم  .981

 دارة واقتصادكلية اإل بغداد/جامعة  مساعداستاذ  مها كامل جواد  .912

 جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية استاذ مساعد مهدي حسن حسين  .919

 جامعة الموصل / كلية طب األسنان / فرع العلوم األساسية استاذ مساعد مهى خالد يوسف الجميل  .910

 جامعة القادسية/كلية الهندسة استاذ مساعد موسى هادي والي  .913

 جامعة الموصل/كلية االداب/قسم الترجمة استاذ مساعد مكرم عبد العزيز مي  .914

 جامعة بغداد/كلية العلوم/جامعة بغداد استاذ مساعد ميادة بدري مرزة  .915

 جامعة تكريت/كلية الطب البيطري / فرع الطب الباطني استاذ مساعد ميثم عبد االله اسماعيل  .916

 /كلية التمريض فرع العلوم الطبيةجامعة بابل كلية التمريض  استاذ مساعد ميس هادي جبر  .917

 الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية /قسم تقنيات االعالن استاذ مساعد نادية خليل اسماعيل  .918

 قسم التاريخ /ةيالتربكلية  جامعة الموصل/ استاذ مساعد نازدار عبدهللا محمدسعيد  .911

 جامعة البصرة/مركز ابحاث البوليمر استاذ مساعد ناظم عبدالجليل عبدهللا  .022

 جامعة بغداد / كلية التربية. ابن رشد. قسم التاريخ استاذ مساعد نجله ابراهيم مصطفى  .029

 الموصل/علوم الحاسوب والرياضياتجامعة  استاذ مساعد ندى نعمت سليم  .020

 الصرفة قسم الرياضياتية للعلوم جامعة الموصل كلية الترب استاذ مساعد ندى ياسين قاسم  .023
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 / العلوم التربوية والنفسيةبغدادجامعة  استاذ مساعد نسرين جواد شرقي  .024

 وم الرياضةجامعة الموصل/كلية التربية البدنية وعل استاذ مساعد نشأت بشير ابراهيم  .025

 جامعة الموصل /كلية التمريض استاذ مساعد نصر موفق يونس  .026

 المستنصرية/الهندسةالجامعة  استاذ مساعد نغم عبيد كريم  .027

 جامعة واسط /كلية اآلداب قسم اللغة الفارسية استاذ مساعد نهاد حسن حجي  .028

 المستنصرية/طب اسنان الجامعة استاذ مساعد نهاد علوان حسن  .021

 بغداد /علوم سياسية/ دراسات دوليه جامعة استاذ مساعد نهرين جواد شرقي  .092

 الموصل/كلية التربية للبنات/كلية التربية للبنات/قسم الكيمياء جامعة استاذ مساعد نهى محمد يحيى  .099

 الجامعة العراقية /كلية األداب/قسم التاريخ استاذ مساعد هدى فاضل حسين  .090

 قسم هندسه الموارد المائيه-المستنصريه/الهندسه  الجامعة استاذ مساعد هدى مهدي مظلوم  .093

 التكنولوجية /قسم هندسة الموادالجامعة  استاذ مساعد هناء عرير سميج  .094

 جامعه بغداد/كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفه استاذ مساعد هناء غالي عطيه  .095

 فرع المواد العام -الجامعة التكنولوجية /هندسة المواد  استاذ مساعد وفاء مهدي صالح  .096

 بغداد/االدارة واالقتصاد جامعة استاذ مساعد وقاص سعد خلف  .097

 جامعة ذي قار /كلية التربية للبنات مدرس احمد كاظم ابتهاج  .098

 الجامعة المستنصرية/العلوم /الرياضيات مدرس احمد حنون عبود  .091

 جامعه بغداد/قسم علوم الكمياء مدرس احمد خالد احمد  .002

 جامعة االنبار/مركز دراسات الصحراء مدرس احمد شهاب احمد  .009

 اللغات الوحدة الرياضيةجامعة بغداد /كلية  مدرس احمد طه سالم  .000

 جامعة االنبار/مركز تنمية حوض أعالي الفرات مدرس احمد طه ياسين المعضادي  .003

 جامعة بغداد /كلية اللغات / قسم اللغة العبرية مدرس احمد عباس علي  .004

 جامعة زاخو/فاكلتي العلوم/ قسم الفيزياء مدرس احمد فتاح عبدالرحمن  .005

 التربية/مديرية تربية نينوىوزارة  مدرس احمد وليد محمد  .006

 گرميان/التربية البدنية وعلوم الرياضية خانقين مدرس ازاد علي  حسن  .007

 بغداد/الصيدلة جامعة مدرس ازهار مهدي جاسم  .008

 جامعة القادسية/التربية/ قسم الفيزياء مدرس اسامة نوفل عودة  .001

 تكريت /العلوم / علوم الحياة جامعة مدرس استبرق محمود مهدي  .032

 جامعة االنبار/كلية الصيدلة فرع العلوم المختبرية السريرية مدرس اسراء عبد الكريم معروف  .039

 جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية/ التربوية والنفسية مدرس اسراء غانم عبد فتحي  .030

 المستنصرية/الطب قسم االشعة الجامعة مدرس اسماء حسين داوود  .033

 جامعة بغداد /إدارة واقتصاد /قسم محاسبة مدرس اسماء محمد عبدالرزاق  .034

 ميسان/الغلوم جامعة مدرس اسوان كاظم جبر  .035

 جامعة كركوك/طب االسنان / فرع العلوم االساسية مدرس اسيل  شرف عبدهللا الهندي  .036

 جامعة تكريت /كلية الزراعة /قسم البستنة وهندسة الحدائق مدرس اشجان نزار كامل  .037
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 ديالى/التربية البدنية جامعة مدرس نعمةاضواء  ورور   .038

 جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم االنسانية قسم اللغة االنكليزية مدرس اطياف حسن ابراهيم  .031

 جامعة القادسية/كلية اإلدارة واالقتصاد مدرس افتخار جبار عبد  .042

 الكهربائيةجامعة الكوفة/كلية الهندسة / قسم الهندسة  مدرس افراح حسون عريبي  .049

 الجامعه المستنصريه/كلية العلوم قسم علوم الحياة مدرس افراح عبد الرضا عجيل  .040

 جامعة الموصل/العلوم/الكيمياء مدرس افياء مؤيد يونس  .043

 كلية االمام الكاظم ع /كلية االمام الكاظم ع علوم القران مدرس الهام طابور غضب البهادلي  .044

 جامعة بغداد /كلية اإلدارة واالقتصاد مدرس اميرة شكر ولي البياتي  .045

 كلية دجلة الجامعة/االعالم مدرس امينة سلمان عبد الرزاق  .046

 الجامعه التقنيه الوسطى /رئاسه الجامعه التقنيه الوسطى مدرس انتصار حسن عبدهللا  .047

 نوبية/المعهد التقني في البصرةالجامعة التقنية الج مدرس اياد عبد الخالق يحيى  .048

 جامعه بغداد/كليه التمريض مدرس كمال محمدايسن   .041

 جامعة كركوك/كلية العلوم/قسم علوم الحياة مدرس ايمان تاجر عبد هللا  .052

 ةللدراسات المحاسبية والماليجامعة بغداد/المعهد العالي  مدرس ايمان حسين داود  .059

 جامعه تكريت/كليه التربية /علوم تربويه ونفسيه مدرس ايناس سعر العزاوي  .050

 الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهروميكانيكية مدرس ايناس مزاحم عبد  .053

 جامعة الكوفة /كلية العلوم مدرس ايهاب يحيى جابر  .054

 جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم اإلنسانية/قسم الجغرافية مدرس إيمان حسن علي  .055

 جامعة الكفيل /كلية القانون مدرس أبوطالب هاشم احمد  .056

 وزارة التربية/مديرية تربية ميسان مدرس الجبار غيدانأحمد عبد   .057

 جامعة الموصل/كلية التربية للبنات / قسم علوم الحياة مدرس أزهار عبدالجبار حامد  .058

 البصرة /الهندسة/ الميكانيك جامعة مدرس أسماء عاصي كاوي  .051

 جامعة بابل /كلية العلوم قسم الفيزياء مدرس أنعام مهدي جابر  .062

 عقرة / قسم اللغة الكردية -جامعة دهوك/كلية التربية  مدرس يونس اسماعيلأياس   .069

 ي قارمديرية تربية محافظة ذ مدرس باسم ريحان مغامس  .060

 الجامعه التقنيه الوسطي /معهد إعداد المدربين التقنيين مدرس باسمه عبود مجيد  .063

 التطبيقيةالجامعة التكنولوجية /قسم العلوم  مدرس بان ايوب يوسف  .064

 لصرفه ابن الهيثمجامعة بغداد /كلية التربيه للعلوم ا مدرس بثينه عبد العزيز حسن المكدمي  .065

 وزارة التربية/ممثليةاربيل/االشراف االختصاصي مدرس بسمان محمود ايوب  .066

 الجامعة المستنصرية كلية الصيدلة /العلوم المختبرية مدرس بسمة طالب جاسم السوداني  .067

 جامعة كربالء /كلية الزراعة/ قسم المحاصيل الحقلية مدرس عزيز حميدبسمة   .068

 جامعة الموصل/كلية العلوم/قسم علوم االرض مدرس بشار عزيز الجريسي  .061

 الجامعة التكنولوجية/قسم الهندسة الكيمياوية مدرس بشير احمد عبد الحسين  .072

 اليكيمياوي \المثنى/ الهندسة جامعة مدرس بليغ سعود عبدالرزاق  .079
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 التكنولوجية/قسم الهندسة المدنية مدرس بيفيان اسماعيل عبدالوهاب  .070

 جامعة الموصل/كلية اآلداب/اللغة العربية مدرس ثامر عبد الجبار نصيف النعيمي  .073

 جامعة الفلوجة /كلية الطب البيطري / فرع االحياء المجهرية مدرس ثائر محمد نجم الجميلي  .074

 ميسان /تربية االساسية جامعة مدرس جاسب غازي رشك  .075

 جامعة الكوفة/كلية الطب مدرس جميل محمد علي محمد  .076

 القادسية/التربية مدرس حسام سعيد العارضي  .077

 جامعة بغداد /التربية مدرس حسام محمد قاسم  .078

 جامعة البصرة/كلية العلوم مدرس الرضاحسين علي حسين عبد   .071

 المثنى/كلية الهندسة / قسم هندسة العمارةجامعة  مدرس حسين كريم سلطان  .082

 جامعه بابل/كلية التربية للعلوم االنسانيه مدرس حسين محمد علي هداد العبودي  .089

 كلية االسراء الجامعة قسم القانونو/كلية االسراء الجامعة مدرس حماده خير محمود احمد  .080

 قسم اللغة اإلنكليزية جامعة ميسان /كلية التربية االساسية / مدرس حيدر طعمة جاسم  .083

 التقنية الوسطى /معهد االدارة الرصافة الجامعة مدرس حيدر عدنان غناوي  .084

 جامعة االنبار/كلية التربيه للعلوم االنسانيه/ قسم الجغرافيا مدرس خالد صبار محمد  .085

 جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات مدرس خالدة احمد محمد  .086
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 الجامعة المستنصرية/كلية العلوم /قسم الكيمياء مدرس ختام جابر نبهان  .088

 جامعة البصرة/كلية العلوم قسم الرياضيات مدرس خلدون سعد غالب  .081

 جامعة تكريت/كلية العلوم / قسم الكيمياء مدرس خلف احمد جاسم  .012

 التربية / مديرية تربية بابل /الكلية التربوية المفتوحةوزارة  مدرس خلف عبيد حمود  .019
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 جامعة زاخو/كلية التربية / علوم الحاسبات مدرس دخيل نايف حسن  .013

 جامعة كركوك/كلية االداب قسم التاريخ مدرس دالل عبد الحسن جوالن  .014

 جامعة السليمانية/كلية علوم االنسانية مدرس حمه شيرين دلكش ابراهيم  .015

 جامعة بابل/كلية طب األسنان / فرع معالجة االسنان مدرس ذوالفقار غالي حميد  .016

 قسم الكيمياء التطبيقية-جامعة سامراء /كلية العلوم التطبيقية  مدرس رابعة طالع محمود  .017

 بابل/تكنولوجيا المعلومات مدرس رائد العبيدي  .018

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدرس رائد شاكر  .011

 جامعة الموصل/كلية التربية االساسية مدرس ربيع محمد هاني دارغوث  .322
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 جامعه کرميان/التربيه قسم الکيمياء مدرس رحمن عزيز محدمراد  .320

 الجامعة التكنولوجية /قسم الهندسة المدنية مدرس رشا رحمان روضان  .323
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 جامعة الموصل/االدارة واالقتصاد مدرس رغيد ابراهيم اسماعيل  .326

 جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم الصرفة مدرس الشمريروعة ناجي   .327

 جامعة الكوفة /كلية الهندسة مدرس زمان عبد المالك عبد علي الحلو  .328

 المستنصريه /الصيدلة مدرس زهراء احمد اوختي  .321

 جامعة الموصل/كلية العلوم/قسم الطاقات ااجديدة والمتجددة مدرس زهراء بديع ابراهيم  .392

 جامعة االمام جعفر الصادق ع/قسم تقنيات المختبرات الطبيه مدرس عزيز لطيفزهراء فالح   .399

 جامعة المثنى/كلية التربية االساسية/ قسم العلوم مدرس زينب جاسم خضير  .390

 جامعه بغداد كليه العلوم /كليه العلوم مدرس زينب خضير حسين  .393

 االنكليزيةكلية المـأمون الجامعة/قسم اللغة  مدرس زينب سمير شاكر  .394

 الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة الرصافة مدرس زينب صالح وهاب  .395

 جامعة بابل/كلية التربيه االساسيه مدرس زينب عباس موسى  .396

 جامعة اوروك/كلية التقنيات الطبية والصحية مدرس زينه محمود شريف الحطاب  .397

 الدين/ كلية العلومجامعة صالح الدين /جامعة صالح  مدرس ژاله محمد احمد  .398

 جامعة االنبار/كلية التربية مدرس سامر فخري عبدالقادر  .391

 جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة / قسم الفيزياء مدرس سامية عزيز علي  .302

 جامعة واسط /كلية العلوم / قسم الفيزياء مدرس ستار حسين سويلم  .309

 االدارة واالقتصادجامعة بغداد/كلية  مدرس سحر طالل ابراهيم  .300

 تكريت/االداب قسم االجتماع مدرس سرمد جاسم محمد الخزرجي  .303

 جامعة المثنى/كلية الزراعة...قسم االنتاج الحيواني مدرس سعد عطاهللا عبد السادة  .304

 جامعة كركوك/التربية االساسية/ قسم رياض االطفال مدرس سكينه علي كريم  .305

 البصرة /كلية الهندسةجامعة  مدرس سناء مهدي شرامة  .306

 جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة مدرس سناء مهدي عريبي  .307

 جامعة بغداد /كلية الطب البيطري فرع الجراحة و التوليد البيطري مدرس سنان عدنان محمد نوري  .308

 جامعة الموصل/كلية العلوم. قسم علوم االرض مدرس سند عبد االله محمود  .301

 البصره/العلوم علوم حياه مدرس خالدسندس وليد   .332

 جامعة الكوفه/كلية الهندسه/ القسم المدني مدرس سهاد عبد الستار حسن  .339

 الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية  مدرس شذى مزهر حسن  .330

 جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم الصرفة /قسم علوم الحياة مدرس شيرين ياسين قاسم  .333

 جامعة واسط/التربية للعلوم االنسانية /التاريخ مدرس عبدهللا نصر السرايشيماء بدر   .334

 الجامعة المستنصرية /كلية الهندسة مدرس شيماء حسن فاضل  .335

 جامعة القادسية /كلية التربية للبنات مدرس شيماء ياس خضير  .336

 العلوم/ قسم الكيمياء كلية مدرس صبا زهير حسين  .337

 البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفةجامعة  مدرس صالح حسن فالح  .338

 جامعة النهرين/مركز الدنا العدلي للبحث والتدريب مدرس ضحى سالم نعمة  .331



 " التي عقدتها كلية اهلندسة/جامعة املثىناأللف اىل الياء( نشر البحوث العلمية )منعمل "  لورشة احلاضرين امساء
 

11 
0202-5- 91لثالثاء ا  

 جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة _إبن الهيثم قسم الفيزياء مدرس ضحى سعدي عبد المجيد  .342

 الهندسة الكيمياويةجامعة المثنى/كلية الهندسة / قسم  مدرس ضرغام اياد عبد الواحد  .349

 جامعة البصرة/كلية الزراعة/قسم المكائن واالالت الزراعية مدرس ضياء سباهي عاشور  .340

 جامعة كركوك/كلية الهندسة / قسم الهندسة الميكانيكية مدرس ِعماد ِصّديق محمد  .343

 جامعة القادسية /كلية التربية/ قسم الفيزياء مدرس عادل عيدان عبد  .344

 كلية االسراء الجامعة /كلية االسراء الجامعة قسم القانون مدرس عادل محمد مصطفى  .345

 جامعة القادسية /كلية الطب البيطري/ األمراض وأمراض الدواجن مدرس عباس هادي جاسم  .346

 جامعة تكريت /كلية الزراعة/ قسم المحاصيل الحقلية مدرس عبدهللا حسن محمد  .347

 البيطري فرع الجراحه والتوليد البيطريبغداد/كليه الطب  مدرس عبير احمد مجيد  .348

 جامعة االنبار/كليةالتربيةللبنات/قسم علوم القران مدرس عبير جاسم محمد  .341

 جامعة بغداد  /كلية اإلدارة واالقتصاد مدرس عبير سالم علوان  .352

 جامعة ديالى/كلية العلوم مدرس عثمان كهالن فرحان  .359

 الجامعه/هندسة تقنيات الحاسوبكليه دجله  مدرس عدي كامل حامد  .350

 جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية/ قسم اللغة االنجليزية مدرس عالء حسين شرهان  .353

 تكريت /كلية الطب. الفسلجة الطبية جامعة . مدرس عالء صابر شهاب  .354

 التعليم االهلي/كلية السالم الجامعة /االعالم مدرس علي جاسم طالل  .355

 كلية األمون الجامعة/كلية األمون الجامعة مدرس غفوريعلي جاسم   .356

 جامعة الموصل/كلية الحقوق فرع القانون العام مدرس علي عدنان الفيل  .357

 جامعة ذي قار/علوم القران مدرس علي ناصر حسين  .358

 جامعة الكوفة/كلية الزراعة مدرس عمار سامي عبد العزيز البياتي  .351

 الجامعة التكنولوجية/المدني مدرس عمار عباس محمد شبر  .362

 جامعة الموصل/كلية طب االسنان/قسم صناعة االسنان مدرس عمر عبد المحسن شيت  .369

 كرميان/التربية البدنية وعلوم الرياضة مدرس عمر علي حسن  .360

 جامعة أوروك /كلية القانون مدرس عيد نصرهللا سعد  .363

 تونس/كلية العلومجامعة قابس  مدرس عيشوش مريم بن محمد الكبير  .364

 جامعة كرميان/كلية الهندسة/ قسم هندسة البناء واالنشاءات مدرس غازى بهروز جمعة  .365

 المثنى/الهندسة الكيمياوية مدرس غازي فيصل ناصر  .366

 الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية مدرس فاتن فخري خزعل  .367

 الكوفة/الطب جامعة مدرس فاضل حسين ناصر  .368

 للغاتجامعة بغداد /كلية ا مدرس جبار المحمداويفاضل عباس   .361

 جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية مدرس فاضل يونس حسين  .372

 جامعة ذي قار /كلية التربية للعلوم الصرفة / قسم علوم الحياة مدرس فاطمة عزيز مهدي  .379

 د اإلدارة الرصافة الجامعة التقنية الوسطى معه مدرس فاطمة فزع هداب  .370
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 جامعة ذي قار /كلية الطب فرع الفسلجة والفيزياء الطبية مدرس فلاير يونس نزال  .374

 ةالتربوية والنفسي /جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم اإلنسانية  مدرس فضيلة عرفات محمد  .375

 وزارة التربية/مديرية تربية بابل مدرس الحارفالح مجيد حسون   .376

 بغداد/التمريض جامعة مدرس قصي حسن منسي  .377

 الجامعة الرافدينكلية  مدرس كرار صالح جبر سهيل  .378

 جامعة االنبار /التربية البدنية وعلوم الرياضة مدرس كريم جاسم محمد  .371

 العلوم االنسانيةو جامعة السلطان سليمان المغرب/كلية االداب مدرس كريم يوسوفي  .382

 جامعة بغداد /علوم الهندسة الزراعية مدرس گلبوي عبد المجيد ناصر  .389

 الموصل/التربية االساسية جامعة مدرس لجين محمد زكي  .380

 جامعة الكوفة/كلية العلوم مدرس لمى حاكم علي  .383

 المستنصرية/الطب/الفسلجة الجامعة مدرس لمياء حسن رهيف  .384

 جامعه المثنى/كليه الهندسه/قسم العماره مدرس لميس علي خلف  .385

 جامعة الفرات االوسط التقنية/المعهد التقني النجف االشرف مدرس لؤي محمد علي اسماعيل  .386

 بغداد/ابن الهيثم فيزياء مدرس ماهر جبار ابراهيم  .387

 وزارة التربية/مديرية تربية بغداد الكرخ الثانية مدرس ماهر حمود كاظم  .388

 جامعة الموصل /كلية هندسة النفط والتعدين مدرس سعدهللا مجاهد عبدالواحد  .381

 التقنية الجنوبيه/المعهد التقني عماره مدرس محسن جبار كبيان  .312

 جامعة ميسان /التربية مدرس محمد جبار حواس الالمي  .319

 جامعة ذي قار /االداب مدرس محمد حسن عريبي  .310

 بغداد-الطبي لتقني الجامعة التقنية الوسطى/المعهد مدرس محمد حسن علي  .313

 جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين مدرس محمد حسين احمد المولى  .314

 جامعة البصره/كلية العلوم مدرس محمد ساري كاظم  .315

 مركز الدراسات والتصاميم الهندسية /قسم التدريب والتطوير مدرس محمد شهد وهد الجبوري  .316

 /كلية التربية /قسم علوم الحياةجامعة القادسية  مدرس محمد صالح مهدي  .317

 الموصل/التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة مدرس محمد عبد الوهاب عزيز الحيالي  .318

 جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم الصرفة مدرس محمد عرفات محمد  .311

 جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية مدرس محمد مخلف خلف  .422

 جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات مدرس ناصر حسونمحمد   .429

 جامعة تكريت/كلية الزراعة/ قسم علوم التربة والموا د المائية مدرس محمود احمد لطيف  .420

 الجامعة العراقية /كلية التربية للبنات/ قسم التأريخ مدرس مديحة يعقوب يوسف  .423

 التربية قسم الكيمياءجامعة القادسية /كلية  مدرس مرتضى عبد علي فرحان  .424

 الجامعة االسالمية /كلية التربية/ قسم اللغة اإلنجليزية مدرس مريم دويح سفاح  .425

 جامعة بغداد/كلية اللغات مدرس مريم محمود حكمت  .426
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 التكنولوجبة/قسم الهندسة المدنيةالجامعة  مدرس جميل-معن نهاد ابراهيم ال  .428

 الوسطى/معهد الفنون التطبيقية الجامعة التقنية مدرس منتهى عبد النبي حسن  .421

 جامعة بغداد /كلية العلوم للبنات / قسم الكيمياء مدرس منى سرحان صندو  .492

 جامعة الموصل/كلية العلوم اإلسالمية/قسم العقيدة والفكر اإلسالمي مدرس مها صالح مطر  .499

 جامعة بغداد//كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/قسم الكيمياء مدرس مهاعبد الستارمحمد نجيب  .490

 جامعة البصرة /كلية العلوم مدرس مهند رياض سعد  .493

 وزارة التربية/تربية القادسية مدرس مهند كاظم رشيد  .494

 ديالى/العلوم مدرس مؤيد طاهر احمد  .495

 المستنصرية/ملية الهندسة/ قسم المدنيالجامعة  مدرس مي سمير صالح  .496

 جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد  مدرس ميثاق طالب غركان  .497

 المستنصرية /الصيدلة مدرس ميساء عصام عبدهللا  .498

 جامعة العين /كلية هندسة النفط مدرس ناجح يوسف العلي  .491

 والرياضيات/ قسم البرمجياتجامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب  مدرس نادية معن محمد  .402

 الحاسوب -المستنصرية /الهندسة مدرس نادية مقبل حسن الزبيدي  .409
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 كلية االسراء الجامعة /كلية االسراء الجامعة مدرس نبأ عفيف عبد العزيز  .404

 قسم هندسة الحاسوب-الجامعة المستنصرية/ كلية الهندسة  مدرس فاضل محسننداء   .405

 تربية الكرخ الثانية مديرية/ وزارة التربية  مدرس ندى سهيل عبد  .406
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 جامعة واسط/كلية العلوم مدرس نضال حسيب فلفل  .408

 القادسية/العلوم/ قسم الكيمياء مدرس خنطيل جبارنوال   .401

 نسائية وتوليد -االنبار/الطب  مدرس نور حازم عبد الكريم  .432

 جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد/قسم المحاسبة مدرس نورالهدى محمود عبد  .439

 قسم المدني\جامعة المثنى/كلية الهندسة مدرس هادي محمد شيال  .430

 جامعه كركوك/كليه التربيه للعلوم الصرفه /قسم الكيمياء مدرس هاژه ستار مجيد  .433

 الجامعة االسالمية/كلية الهندسة التقنية مدرس هبة عبدالجليل كزار االسدي  .434

 جامعه بغداد/كليه العلوم قسم الرياضيات مدرس هبه عبد هللا ابراهيم  .435

 قسم الجغرافية -جامعة االنبار /كليةاآلداب  مدرس هدى حسين علي  .436

 جامعه البصره/كليه العلوم / قسم الرياضيات مدرس هدى زكي ناجي  .437

 جامعة بغداد /كلية العلوم مدرس هدى عبد الستار عبد عون  .438

 وزارة التربية مديرية تربية االنبار قسم تربية حديثة /و زارة التربية مدرس هدى عبدهللا علي  .431

 جامعة بغداد/الهندسة مدرس هدى محمود حكمت  .442

 جامعة صبراته /كلية العلوم / قسم علم النبات مدرس المهدي أبوحبيلهناء   .449
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 جامعة الموصل /كلية التمريض/قسم العلوم التمريضية السريرية مدرس هناء حسين مخلف  .440

 جامعة الموصل/كلية طب الموصل مدرس هناء نجم عبدهللا النعيمي  .443

 اساسية /قسم تربية خاصةجامعة الموصل /تربية  مدرس هيفاء عبد الرحمن ابراهيم  .444

 جامعة الموصل/كلية العلوم/ قسم الكيمياء مدرس هيفاء يونس حسين  .445

 كوية/فكلتي علوم و صحة مدرس هيوا عبد الرحمن احمد  .446

 الجامعة التقنية الشمالية /المعهد التقني الموصل مدرس وجدان محمد صالح الحمداني  .447

 المستنصرية /كلية التربية قسم الرياضياتالجامعة  مدرس وجدي محمد فريد حسن  .448

 جامعة بغداد /كلية اإلدارة واالقتصاد قسم اإلدارة الصناعية مدرس وداد موسى محمد  .441

 / كلية اللغات والعلوم االنسانيةجامعة كرميان /قسم اللغة االنكليزية مدرس والء جبار كاطع  .452

 الصادق ع/كلية العلوم اإلدارية والماليةجامعة اإلمام جعفر  مدرس والء سلمان عبد الحمزة  .459

 جامعة صالح الدين /كليه التربية االساس قسم العلوم العامة مدرس والء غازي محمود دزه يى  .450

 جامعه النهرين/كليه العلوم مدرس اد+ولدان محمد عو  .453

 الحقليةجامعة الموصل /كلية الزراعة والغابات/ قسم المحاصيل  مدرس وليد خالد شحاذة الجحيشي  .454

 جامعه بوترا/كليه الهندسه مدرس وليد خليل حسون  .455

 الموصل/التربية البدنية وعلوم الرياضة مدرس وليد عامر ضائع العبيدي  .456

 جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز مدرس وهام اسهير لفته  .457

 جامعة المثنى/كلية العلوم مدرس ياسر عادل جبار  .458

 جامعة كربالء /كلية التربية للعلوم الصرفه /قسم علوم الحياة مدرس جواد القزوينييعرب مضر   .451

 كلية السالم الجامعة/كلية السالم الجامعة / قسم الدراسات اإلسالمية مدرس يوسف نوري حمه باقي  .462

 جامعة االنبار كليه االدارةواإلقتصاد /كليه االدارة واإلقتصاد مدرس مساعد احسان سالم مصري  .469

 جامعة الموصل/العلوم/قسم علوم حياة مدرس مساعد احالم حسين صالح  .460

 جامعه البصره/كليه التمريض، مدرس مساعد احمد ثامر سعود  .463

 جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد / قسم ادارة االعمال مدرس مساعد احمد حسين احمد  .464

 الهندسة المدنيةجامعة المثنى/الهندسة/ قسم  مدرس مساعد احمد رعد رديف  .465

 جامعة المثنى /كلية الزراعة /قسم اإلنتاج الحيواني مدرس مساعد احمد ريسان محمد علي الخطيب  .466

 وزارة التربية/مديرية تربية كربالء المقدسة مدرس مساعد احمد صالح عبيد  .467

 جامعة تكريت /كلية التمريض/ قسم العلوم السريرية مدرس مساعد احمد محمود يونس  .468

 جامعة ديالى/كلية العلوم مدرس مساعد احمد نصيف جاسم  .461

 كلية الكوت الجامعة/قسم اللغة العربية مدرس مساعد احمد هاشم جواد كاظم  .472

 ةني العمارالجامعة التقنية الجنوبية / المعهد التق مدرس مساعد احمد هاشم كريم  .479

 كربالء/التربيه مدرس مساعد اخالص عبيس راشد  .470

 الجامعة التقنية الجنوبية /الكلية التقنية االدارية مدرس مساعد محيسن مصعبازهار عبد   .473

 كليه الحكمه الجامعه/قسم هندسه تقنيات الحاسوب مدرس مساعد اسامه وليد عالوي  .474

 المعارف الجامعة قسم العلوم المالية والمصرفية كلية/- مدرس مساعد اسالم محمد محمود  .475
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 جامعة واسط/كلية العلوم / قسم علوم الحياة مساعد مدرس اسماء فاضل عبد الرضا  .476

 عة/كلية االعالمكلية االمام الكاظم.ع.للعلوم االسالمية الجام مدرس مساعد اسيه خضير علي  .477

 بغداد/كلية علىم الهندسة الزراعية مدرس مساعد اشرف حميد خلف  .478

 واالقتصادجامعة ذي قار/كلية االداره  مدرس مساعد افياءرحيم خضير  .471

 جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم اإلنسانية/القسم  التاريخ مدرس مساعد اكرم إسماعيل جاسم حيدر  .482

 الكوفة /اإلدارة واالقتصاد قسم اقتصاد مدرس مساعد االء محمود عاشور  .489

 النهرين/كلية الهندسة / قسم الطب الحياتي مدرس مساعد االء ناهض ساجد  .480

 سية/البصرةالجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهند مدرس مساعد سعودالتفات حميد   .483

 جامعة القاسم الخضراء/كلية هندسة الموارد المائية مدرس مساعد امير شمخي نور  .484

 الجامعة التقنية الجنوبيه /الكلية التقنية ذي قار مدرس مساعد انتصار نعمه مانع  .485

 ديوان الوقف السني/دائرة التعليم الديني والدراسات االسالميه مدرس مساعد انور عبدهللا فرحان الخطيب  .486

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/جامعة االدارة مدرس مساعد انيس زيارة محيي  .487

 الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد مدرس مساعد اي نور ابراهيم علي جان  .488

 بابل/تكنولوجيا المعلومات مدرس مساعد ايالف عادل عباس  .481

 الجامعة المستنصرية/المركز الوطني لبحوث وعالج امراض الدم مدرس مساعد ايمان جاسم محمد  .412

 وزارة التربية مدرس مساعد ايمان سعدي هوبي  .419

 جامعة بابل /كلية تكنولوجيا المعلومات مدرس مساعد ايمان كاظم عبود  .410

 التكنولوجية/مركز تكنولوجيا المعلومات مدرس مساعد إدريس عالء جاسم  .413

 جامعة الفرات االوسط التقنية/المعهد التقني الديوانية/ التمريض مدرس مساعد إسراء ناظم عبد الستار  .414

 جامعه البصرة /كلية العلوم قسم الكيمياء مدرس مساعد إيمان سمير محمدنوري  .415

 التربية للعلوم اإلنسانية، قسم اللغة العربيةجامعة المثنى /كلية  مدرس مساعد أحمد سعيد جبار  .416

 جامعة األنبار /كلية اإلدارة واالقتصاد مدرس مساعد أحمد مشرف رشيد  .417

 الجامعة التكنولوجية/مركز تكنولوجيا المعلومات مدرس مساعد أحمد يعقوب يوسف  .418

 المعلومات الجغرافية وجامعة بغداد/كلية العلوم / التحسس النائي  مدرس مساعد أسامة هادي مطلك  .411

 المنوفية مصر/اآلداب قسـم اللغة الفرنسية مدرس مساعد أسماء جعفر عبد الرسول  .522

 جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب /فرع الفسلجة مدرس مساعد أصالة حسين علي  .529

 االعظم الجامعةكلية اإلمام األعظم الجامعة /كلية االمام  مدرس مساعد أنسام عبد السالم داود الكبيسي  .520

 الجامعة التقنية الوسطى /المعهد التقني كوت مدرس مساعد أياد هادي عبدالباري  .523

 جامعة بغداد /كلية العلوم للبنات مدرس مساعد آمنة فراس حميد  .524

 الجامعة التكنولوجية /قسم هندسة اإلنتاج والمعادن مدرس مساعد باقر اياد احمد  .525

 جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم الصرفة مساعدمدرس  براء صالح عبد القادر  .526

 ويم واألطفالجامعة الموصل /كلية طب االسنان /قسم التق مدرس مساعد براء وعدهللا نجم  .527

 بغداد/االدارة و االقتصاد/ قسم االحصاء مدرس مساعد بشرى سعد جاسم  .528

 جامعة بغداد/كلية الهندسة مدرس مساعد بشيرة محمدرضا محمود  .521
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 -- مدرس مساعد بكر رشيد مجيد القيسي  .592

 جامعة الموصل /كلية اإلدارة واإلقتصاد مدرس مساعد بالل توفيق يونس  .599

 كركوك/العلوم / علوم الحياة مدرس مساعد پرژين سردار محمد  .590

 الجامعة العراقية/كلية التربية مدرس مساعد تقى مؤيد فاضل  .593

 الفلوجة/كلية العلوم االسالمية / قسم اللغة العربيةجامعة  مدرس مساعد ثامر حميد عالوي  .594

 راثالعلمي قسم التجامعة النهرين/معهد التاريخ العربي والتراث  مدرس مساعد جزائر شهاب حامد  .595

 قسم العلوم األساسية-جامعة الكفيل /كلية طب األسنان  مدرس مساعد جالوي سلطان عبطان  .596

 جامعه البصره/كليه الزراعه/قسم البستنة وهندسه الحدائق مساعدمدرس  جمال عبد الرضا عبد السيد  .597

 جامعة البصرة/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة مدرس مساعد جنان صافي عبد المياحي  .598

 جامعة البصرة/كلية العلوم /قسم الرياضيات مدرس مساعد جنان عبدالرضا رسن  .591

 /كلية الهندسة _ قسم الهندسة المدنيةجامعة ميسان  مدرس مساعد جواد كاظم طاهر  .502

 جامعة االنبار /كلية االداب قسم اللغة العربية مدرس مساعد حارث ياسين شكر  .509

 جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة قسم الفيزياء مدرس مساعد حسن ابراهيم عسكر  .500

 المدنيه قسم الهندسه -جامعه ميسان/كليه الهندسه  مدرس مساعد حسن حمد فالح  .503

 جامعة واسط /كلية الطب مدرس مساعد حسن صويح جبار  .504

 تربية النجف األشرف/جامعة بغداد / كلية التربية مدرس مساعد حسن عطاهللا تقي الخلخالي  .505

 البيان/الصيدلة/العقاقير مدرس مساعد حسن عالء الدين خلف  .506

 التصحر المثنى /كلية الزراعة قسم مكافحة مدرس مساعد حسن عويد فزاع  .507

 وزارة التربية_مديرية تربية المثنى/مديرية تربية المثنى مدرس مساعد حسن هادي منشد  .508

 وزارة التربية /مديرية تربية بابل مدرس مساعد حسنين محمد منجي  .501

 قسم التراث والحضارة-جامعة االنبار /مركز الدراسات االستراتيجية  مدرس مساعد حسين خليل ابراهيم  .532

 وزارة التربية/تربية محافظة نينوى مدرس مساعد العابدين عبدهللاحسين زين   .539

 جامعة كربالء /كلية اإلدارة واالقتصاد قسم اقتصاد مدرس مساعد حسين علي عباس  .530

 جامعة بغداد /كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية مدرس مساعد حسين نجيب والي  .533

 ادارة االعمال /كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة  مدرس مساعد حميد مظلوم كاظم السعيدي  .534

 جامعة الكوفة/جامعة الكوفة مدرس مساعد حميدة كريم شعالن  .535

 جامعة بغداد /كلية العلوم اإلسالمية مدرس مساعد حنين عبدهللا صالح  .536

 قسم علوم الجو -الجامعة المستنصرية /كلية العلوم  مدرس مساعد حنين قصي اديب  .537

 جامعة البصرة مركز /مركز علوم البحار مدرس مساعد شاكر درويش حيدر  .538

 /كلية اإلدارة واالقتصاد/ قسم العلوم المالية ةجامعة البصر مدرس مساعد حيدر صالح هاشم  .531

 جامعة االنبار /كلية االدارة واالقتصاد _ قسم االدارة العامة مدرس مساعد حيدر طه عبدهللا  .542

 تربيه تاريخ مدرس مساعد حيدر عبد العظيم خضير  .549

 جامعة بغداد /رئاسة جامعة بغداد.  قسم الشؤون القانونية مدرس مساعد حيدر عدنان صادق  .540

 الجامعة اإلسالمية فرع بابل /كلية العلوم اإلسالمية مدرس مساعد حيدر فوزي محمد علي  .543



 " التي عقدتها كلية اهلندسة/جامعة املثىناأللف اىل الياء( نشر البحوث العلمية )منعمل "  لورشة احلاضرين امساء
 

17 
0202-5- 91لثالثاء ا  

 واسط /التربية مدرس مساعد حيدر ناصر عبدهللا  .544

 وزارة التربية /مديرية تربية النجف االشرف مدرس مساعد الحجاميحيدر نجم عبد راضي   .545

 جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم اإلنسانية/القسم التاريخ مدرس مساعد دجلة طه مصطفى خميس  .546

 جامعه تكريت /كليه التربيه للبنات /قسم االقتصاد المنزلي مدرس مساعد دعاء مثنى شعبان  .547

 الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم علوم الجو مدرس مساعد المناف رضا رسل عبد  .548

 مديرية تربية الديوانية/العلوم مدرس مساعد رسول وداي متعب  .541

 جامعة الموصل /كلية طب االسنان / قسم التقويم مدرس مساعد رشا يحيى الدرزي  .552

 المدنيةالجامعة التكنولوجية /قسم الهندسة  مدرس مساعد رعد عبدالخضر سحيب  .559

 ية كركوك /بغداد / كلية اللغاتمديرية ترب مدرس مساعد رعد عطاهلل علي  .550

 جامعة الكوفة/كلية االداب /قسم اللغة العربية مدرس مساعد رغد عبد ابو جاسم  .553

 جامعه الموصل/كليه طب االسنان مدرس مساعد رنا خيري امين  .554

 االدارة واالقتصاد / قسم االحصاءجامعه بغداد/كلية  مدرس مساعد رؤده رعد يوسف  .555

 جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة/ قسم التربة والموارد المائية مدرس مساعد رؤى مكي شعالن  .556

 جامعة المثنى /كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية مدرس مساعد رياض ظاهر نصيف  .557

 السياسيةجامعة تكريت/كلية العلوم  مدرس مساعد رياض ناظم حميد الدوري  .558

 خارجي/اإلدارة واالقتصاد / قسم ادارة االعمال مدرس مساعد زهراء جمال صبري  .551

 جامعة ذي قار /كلية علوم الحاسوب والرياضيات /قسم الحاسبات مدرس مساعد زهراء راضي وعد  .562

 االولىجامعة ميسان/كلية التربية االساسية قسم معلم الصفوف  مدرس مساعد زهراء عبد الزهرة سالم  .569

 جامعة كربالء/كلية الصيدلة / قسم الصيدالنيات مدرس مساعد زهراء عالء حسن  .560

 جامعة ذي قار/التريبه البدنية و علوم الرياضة مدرس مساعد زيد محمد جبار  .563

 جامعة الكوفة/كلية طب االسنان مدرس مساعد زيد محمود عبد الرزاق  .564

 االنبار/مركز بحوث الطاقه المتجددهجامعه  مدرس مساعد زين العابدين حسين عبيد  .565

 واسط/كلية التربية / قسم اللغة العربية مدرس مساعد زينب جبار حمود األمير  .566

 جامعة الموصل/كلية التربية للبنات /قسم الكيمياء مدرس مساعد زينب حازم محمد  .567

 االحصاءجامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد / قسم  مدرس مساعد زينب حامد حميد  .568

 قسم الرياضيات-جامعة البصرة/كلية العلوم  مدرس مساعد زينب سامي ماضي  .561

 جامعة المثنى /كلية الصيدلة مدرس مساعد زينب عبد الكاظم ابوشنين  .572

 جامعة واسط /كلية االدارة واالقتصاد مدرس مساعد زينب فائق محمد  .579

 للعلوم االنسانية/العلوم التربوية والنفسيةجامعة واسط /كلية التربية  مدرس مساعد زينب مهدي محسن  .570

 جامعة القاسم الخضراء /كلية هندسة الموارد المائية مدرس مساعد زينب يحيى عباس  .573

 جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم اإلنسانية مدرس مساعد زينة داود سلمان  .574

 كلية الفارابي الجامعة/هندسة الحاسوب مدرس مساعد سارة رعد قاسم  .575

 جامعة المثنى/رئاسة الجامعة/ قسم االعمار والمشاريع مدرس مساعد سارة صفاء الدين موسى  .576

 جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال / ادارة الصيرفة والتمويل مدرس مساعد سارة عبد الكريم مرهج  .577
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 جامعة ذي قار /كلية التربية / اللغة العربية مدرس مساعد سارة هاشم عبد اليمة  .578

 الجامعة التكنولوجية/مركز تكنولوجيا المعلومات مدرس مساعد سامر عالء حسين  .571

 المديرية العامة للتربية في محافظة ميسان /القانونية مدرس مساعد سجاد خالد عبد الرحمن الالمي  .582

 جامعة البصرة /كلية التربية للعلوم الصرفة قسم علوم الحياة مدرس مساعد سجى جعفر طالب  .589

 جامعة كربالء /كلية الطب البيطري /فرع الفسلجة مدرس مساعد رحمان كريمسجى   .580

 وزارة التربية /مديرية تربية صالح الدين / الدور مدرس مساعد سجى سعد محسن  .583

 جامعة البصرة  /كلية الطب فرع التشريح البشري مدرس مساعد سجى محمود  علي  .584

 التقنيه الوسطى /معهد اعداد المدربينالجامعة  مدرس مساعد سحر خليل اسماعيل  .585

 جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم مدرس مساعد سراب سعدي جحيل  .586

 الجامعه العراقيه/كليه الطب الجامعه العراقيه مدرس مساعد سراب هشام مولود  .587

 جامعة السليمانية /كلية الزراعة مدرس مساعد سروود سامال شوكت  .588

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/الدائرة االدارية والمالية مدرس مساعد رباح عوادسرى   .581

 جامعة بابل/التربية االساسية قسم التربية الخاصة مدرس مساعد سرى رشيد هارون الكوام  .512

 بابل/بابل / تربية مدرس مساعد سرى مكي شعالن  .519

 كركوك/مديرية تربية كركوكمديرية تربية  مدرس مساعد سعد جادهللا حمد  .510

 جامعة بغداد /كلية الصيدلة مدرس مساعد سالم شنته طاهر  .513

 جامعة المثنى/كلية الهندسة مدرس مساعد سلوان فاضل عباس  .514

 جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفه ابن الهيثم مدرس مساعد سلوى علي غانم العبادي  .515

 كلية دجله الجامعة /قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف مدرس مساعد سليمه راشد صالح العبودي  .516

 ة/ كلية العلوم/ قسم علوم الحياةماليزيالجامعة بوترا  مدرس مساعد سما فائز خضر  .517

 التربية/قسم اللغة العربيةجامعة واسط/كلية  مدرس مساعد سماح مهدي مريح  .518

 جامعة المثنى/االدارة واالقتصاد مدرس مساعد سماح هادي الربيعي  .511

 الجامعة التقنية الشمالية /الكلية التقنية الهندسية  الموصل مدرس مساعد سمير عيسى حسن  .622

 جامعه بغداد/كليه االداره واالقتصاد مدرس مساعد سؤدد احمد مجيد  .629

 جامعة االنبار/كلية علوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  مدرس مساعد نجم الربيعيسيف الدين محمود   .620

 جامعة االنبار /قسم علوم الحياة مدرس مساعد سيف صبحي نوري  .623

 جامعة أوروك/الكلية التقنية الطبية والصحية مدرس مساعد سيف صالح عبد الحسن  .624

 اربيل/العلوم االدارية والماليةجامعة نولج/  مدرس مساعد سيف قدامه يونس  .625

 كركوك /كلية التربية للعلوم االنسانية قسم الجغرافية مدرس مساعد سيف مزهر حمد  .626

 جامعه الموصل /كليه الطب البيطري فرع الطب الباطني والوقائي مدرس مساعد سيماء فيصل حسب هللا  .627

 التقني االداريجامعة بوليتكنيك اربيل/المعهد  مدرس مساعد شاكر رضا احمد  .628

 جامعة البصرة /كلية التربية للعلوم الصرفة/ قسم الفيزياء مدرس مساعد شذى سامي عبادي  .621

 جامعة السليمانية/كلية الزراعةوالبستنة مدرس مساعد شلير حسن محمود  .692

 جامعة واسط/كليه العلوم مدرس مساعد شهد قاسم محمد الحمداني  .699
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 مجلة النهرين للعلوم الهندسية -جامعة النهرين  /كلية الهندسة  مدرس مساعد شيالن سروك كمال  .690

 جامعة بغداد /كلية االدارة واالقتصاد مدرس مساعد شيماء مهدي كاظم  .693

 جامعة القادسية/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة مدرس مساعد صفاء كاظم راضي  .694

 /فرع طب االسرة والمجتمعجامعة الموصل /كلية الطب  مدرس مساعد صالح علي محمود  .695

 قسم الرياضيات -جامعة القادسية /كلية العلوم  مدرس مساعد ضحى طعيمة عبد الكاظم عيسى  .696

 جامعة البصرة /كلية الطب البيطري /قسم األنسجة و التشريح مدرس مساعد ضحى عادل كريم  .697

 االحصاء جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد/قسم مدرس مساعد ضمياء حامد شهاب  .698

 جامعة االنبار/كلية التربية /قسم الفيزياء مدرس مساعد طه ياسين صالح  .691

 الجامعة االسالمية/الكليه الهندسية التقنية مدرس مساعد ظافر ثامر احمد  .602

 جامعة الكوفة/كلية الزراعة مدرس مساعد عادل حسن عبد  .609

 العلوم االنسانية و االجتماعيةجامعة محمد لمين دباغين /كلية  مدرس مساعد عائشة بلغول  .600

 جامعة المثنى/كلية الهندسة/المدني مدرس مساعد عباس صويح عطية  .603

 جامعة وارث االنبياء ع /هندسة الطب الحياتي مدرس مساعد عباس عدنان كامل  .604

 المديريه العامه لتربيه ميسان /كليه الزراعه قسم االنتاج الحيوانى مدرس مساعد عباس ناصر خلف  .605

 جامعة واسط/العلوم علوم حياة مدرس مساعد عباس ناصر رشيد  .606

 جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات مدرس مساعد عبد الحسين عبد االمير كريم  .607

 الجامعة التكنولوجية /مركز بحوث البيئة مدرس مساعد عبدالرحمن شاكر محمود  .608

 جامعة طرابلس/الطب مدرس مساعد عبير حسين ابوراس  .601

 جامعة الفلوجة /كلية العلوم التطبيقية/ قسم الكيمياء التطبيقية مدرس مساعد غازي نجيبعثمان   .632

 جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية مدرس مساعد عدنان حسين علي  .639

 جامعة كركوك/االدارة واالقتصاد مدرس مساعد عدي احمد صالح  .630

 مصر/الهندسة كيمياءجامعة االسكندرية  مدرس مساعد عزة أحمد شكر  .633

 وزارة التربية/المديرية العامة للتربية في محافظة الديوانية مدرس مساعد عقيل عبد الحمزة حسين  .634

 وزارة التربية/مدرس مادة الفيزياء مدرس مساعد عالء حسين نجم  .635

 الجامعة التقنية أربيل /المعهد التقني اإلداري اربيل مدرس مساعد على حسن حسين  .636

 جامعة ميسان /كليه التربيه والعلوم البدنيه مدرس مساعد خلف جمعةعلي   .637

 كلية المعارف الجامعة /قسم تقنيات المختبرات الطبية مدرس مساعد علي سامي ذياب  .638

 المثنى/الهندسة / قسم الهندسة الكيميائية مدرس مساعد علي صالح جعفر  .631

 والغاز/كلية هندسة النفط والغاز / البوليمرجامعة البصرة للنفط  مدرس مساعد علي صالح لعيبي  .642

 جامعة الموصل /طب االسنان قسم العلوم األساسية مدرس مساعد علي طارق خليل  .649

 جامعة ميسان/كلية التربية االساسية مدرس مساعد علي عاجب عبدهللا  .640

 بابل/كلية التربية االساسية قسم التربية الخاصة مدرس مساعد علي فالح العجرش  .643

 الجامعة المستنصرية/كلية االداب _ قسم علم النفس مدرس مساعد علي مالح مهدي  .644

 الجامعة االسالمية/القانون مدرس مساعد علي مجيد خليل  .645
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 جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات مدرس مساعد علي محمود شاكر  .646

 التمريضجامعه البصره/كلية  مدرس مساعد علياء حسين علي  .647

 ---- مدرس مساعد علياء حسين هاشم الشريفي  .648

 رئاسة جامعة ديالى قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي  مدرس مساعد علية كاظم فندي المسعودي  .641

 جامعة االنبار /التربية للعلوم االنسانية مدرس مساعد عمر خلف رشيد علي  .652

 المنصور -التقني  الوسطى/المعهد الطبي الجامعة التقنية مدرس مساعد عمر عبد اللطيف جاسم  .659

 جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم االنسانيه/قسم الجغرافية مدرس مساعد عمر غافل حجي  .650

 جامعة الموصل/كلية طب األسنان مدرس مساعد عمر مازن امين  .653

 بغداد /القانون / الخاص مدرس مساعد عمر مال هللا شرقي  .654

 جامعة الفرات االوسط التقنيه /المعهد التقني ديوانيه مساعدمدرس  عموده عبيد حسين  .655

 كلية االمام الكاظم ع للعلوم االسالميه الجامعه/ القران والحديث مدرس مساعد فاتن جبار كريم  .656

 جامعة القاهرة/كلية الهندسة مدرس مساعد فاطمة العادل مصطفي  .657

 المعلومات واالتصاالت/رئاسة الجامعةجامعة تكنولوجيا  مدرس مساعد فرات كاظم جلوب  .658

 جامعة بابل /كلية العلوم _قسم علوم الحياة مدرس مساعد فراس مكي عبد  .651

 تكريت/التربية مدرس مساعد فؤاد سالم احمد  .662

 جامعة الحمدانية /كلية التربية / قسم اللغة العربية مدرس مساعد فؤاد سالم رشيد  .669

 قسم البعثات والعالقات الثقافية -االنبار /رئاسة الجامعة  جامعة  مدرس مساعد فيصل غازي حمود  .660

 كلية اإلمام الكاظم ع للعلوم اإلسالمية الجامعة /أقسام ميسان مدرس مساعد قاسم رزوقي قاسم  .663

 جامعة بابل/كلية هندسة مواد مدرس مساعد قبس خالد ناجي  .664

 الهندسة االلكترونية جامعة ديالى/كلية الهندسة قسم مدرس مساعد قتيبة مدحت فارس  .665

 جامعة الموصل /كلية الهندسة / قسم الهندسة الميكانيكية مدرس مساعد قيس حازم اسماعيل  .666

 التربية في اربيل وزارة التربية/االشراف االختصاصي في ممثلية مدرس مساعد قيس يونس محمود  .667

 جامعة الكفيل /كلية التقنيات الطبية والصحية  مدرس مساعد كرار عباس تكي  .668

 البصرة/الهندسة ميكانيك مدرس مساعد كرار عباس جوحي  .661

 جامعة المثنى/كلية الهندسة/ قسم الهندسة الكيمياوية مدرس مساعد كرار عبد االمير عباس  .672

 المثنى /رئاسة الجامعة مدرس مساعد كريم زاير نكاد  .679

 جامعة الفرات االوسط التقنية/الكلية التقنية االدارية/كوفة مدرس مساعد كفاح طه خضير  .670

 جامعه تكريت /كليه التربيه للعلوم االنسانيه مدرس مساعد لطيف حمد محمد  .673

 جامعة الموصل /كلية طب االسنان قسم االطفال  مدرس مساعد لقاء هاشم سالم  .674

 القانون العامجامعة الموصل/كلية الحقوق قسم  مدرس مساعد لمياء هاشم سالم  .675

 9الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة الرصافة مدرس مساعد ليلى عبد جاسم  .676

 مديرية تربية االنبار/كليه التربية قسم اللغه االنكليزيه مدرس مساعد ماجده ابراهيم مخلف  .677

 االمام االعظم/كلية االمام االعظم / قسم اصول الدين مدرس مساعد مالك انس عبد العليم  .678

 المستنصرية /التربية /اللغة العربية مدرس مساعد مالك محمود جاسم  .671
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 جامعة فردوسي/علوم الحياة مدرس مساعد محمد جاسم جلوب  .682

 جامعة الفرات األوسط /الكلية التقنية المسيب مدرس مساعد محمد حسين علي شبع  .689

 االنبار /اآلداب /التاريخ مدرس مساعد محمد خيري رزا  .680

 جامعة الموصل /كلية اآلداب قسم الترجمة مدرس مساعد ياسينمحمد طه   .683

 جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة / قسم علوم الحياة مدرس مساعد محمد عبد العزيز اسماعيل  .684

 وزارة التربية/التربية مدرس مساعد محمد عبدالحسن جاسم  .685

 ذي قار الكيمياء تربية ذي قار /تربية مدرس مساعد محمد عبدالحسن شالل  .686

 الجامعة التقنية الوسطى /كلية التقنيات الصحية والطبية الجامعة مدرس مساعد محمد عبدالحميد يونس  .687

 تكريت/التربية للعلوم الصرفة / الفيزياء مدرس مساعد محمد عبدالرزاق جبر  .688

 الرياضياتجامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم  مدرس مساعد محمد عمر شعبان  .681

 كركوك/كلية العلوم / قسم الكيمياء مدرس مساعد محمد مديح امين  .612

 جامعة ذي قار /كلية اآلداب قسم اللغة العربية مدرس مساعد محمد نازك عبد الصاحب  .619

 جامعه البصره /كلية التربيه للعلوم الصرفة /قسم الرياضيات مدرس مساعد محمد وليد عبد الرضا  .610

 الكهربائية/ التقنية/المعهد التقني كربالء  جامعة الفرات االوسط مدرس مساعد محمود حاكم عناد  .613

 جامعة القادسية /كلية الزراعة مدرس مساعد محمود عبد هللا علي  .614

 جامعة ميسان/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة مدرس مساعد مروة عقيل جاسب  .615

 ليبيا /كلية العلوم قسم علم الحيوانجامعة بنغازي  مدرس مساعد مروة يونس القاضي  .616

 جامعه البصره للنفط والغاز/كليه هندسه النفط  مدرس مساعد مروه احمد جايد  .617

 جامعة االنبار/كلية التربية بنات . قسم اللغة العربية مدرس مساعد مروه خليل جبار  .618

 جامعة واسط/كلية التربية قسم اللغة العربية مدرس مساعد مريم صادق عباس  .611

 فرحات عباس/علوم الطبيعة و الحية مدرس مساعد مريمة بلغول  .722

 جامعة تكريت/كلية العلوم مدرس مساعد مزاحم عزيز عبدهللا العامري  .729

 جامعة الكفيل /كلية طب االسنان مدرس مساعد مصطفى اركان هادي  .720

 ماجستير تاريخ قديم جامعة بغداد كلية اآلداب قسم التاريخ  مدرس مساعد مصطفى وداي متعب  .723
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 المستنصرية/كلية العلوم / قسم الحاسبات ---- احمد عامر عبد الكريم  .837

 الجامعة التكنولوجية /الهندسة الكهربائية ---- احمد عباس علي  .838

 جامعة القاسم الخضراء/ماجستير كلية علوم الهندسة الزراعية  ---- احمد محمد رشيد  .831

 جامعة البصرة /مركز دراسات البصرة والخليج العربي ---- اسيل وسام يوسف  .842

 جامعة بغداد/كلية الهندسة / القسم المدني ---- اكرم غالم عوازلي  .849

 جامعة االنـبار /كلية التربية للبنات ـ قسم اللغة العربية ---- ايمان محمد خلف مرهاش   .840

 جامعة ديالى /كلية الهندسة ---- ايمان محمدسامي علي  .843

 /إدارة األعمال األنبار /اإلدارة واالقتصاد ---- ايمن ذنون عبطان الكبيسي  .844

 واسط كلية التربية للعلوم اإلنسانية جامعة/- ---- إبراهيم جبار كاظم  .845

 الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد قسم ادارة اعمال ---- أسامة محمد حماد  .846

 االنبار/الهندسة ---- بان غازي عبد اللطيف الراوي  .847

 المستقلة لالنتخابات/الكترونيكالمفوضية العليا  ---- بشار جبار هاشم  .848

 المستنصرية/اآلداب/المكتبات والمعلومات ---- تغريد طالب حسن  .841
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 جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات ---- تماضر علي محمود  .852

 واسط/التربية اللغة العربية ---- حامد هاشم ذبيح  .859

 جامعة الكفيل/كلية القانون ---- حيدر صفاء علي  .850

 وزارة النفط/شركة مصافي الشمال/قسم السالمة ---- عبدهللاخلف احمد   .853

 وزارة النفط /وزارة النفط ---- مصطفى محمدرضا سبهان  .854

 دائرة البيطرة/المستشفى البيطري في بابل ---- رواء كريم جودي  .855

 وزارة التربية /مديريه تربيه القادسيه مدرسه الزيتون ---- رنا محمود محمد عطا  .856

 جامعه األنبار /كليه التربيه للبنات /قسم التاريخ ---- محمد رنده جاسم  .857

 جامعة ميسان/كلية طب االسنان ---- ريام سعد الدين علي جاسم  .858

 جامعة الفرات األوسط /المعهد التقني المسيب ---- زهرة جبار هاشم  .851

 جامعة بابل/مركز ابحاث الحمض النووي ---- زينب قاسم محمد  .862

 الجامعة التقنية الوسطى /معهد اعداد المدربين /مركز الحاسبه ---- سرور منذر عبيد  .869

 صحة الديوانية/صحة مجتمع ---- سعد وداي متعب  .860

 الجامعة التكنولوجية/هندسة البناء واالنشاءات / االنشاءات ---- سالم زماوي نعمة  .863

 جامعة األنبار /كلية التربية للبنات ---- سما بهاء هادي  .864

 جامعه تكريت/كليه االدارة واالقتصاد ---- العزاويسمر لورنس   .865

 جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية ---- سياق صبيح عبد  .866

 وزارة الموارد المائية/الهيأة العامة لمشاريع الري واالستصالح ---- شهد علي عبد الحسين  .867

 العلومجامعة بابل /كلية التربية االساسية قسم  ---- ضفاف قيس جاسم  .868

 وزارة التخطيط/الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ---- ضياء زماوي نعمة  .861

 ./. ---- ضياء صفاء نوري فنجان  .872

 الموصل/التمريض ---- عبدالخالق شاكر يوسف  .879

 دائرة صحة صالح /قسم الصيدله ---- عال عالء التكريتي  .870

 كربالء/ قسم النشاطات الطالبية جامعة كربالء/رئاسة جامعة ---- علي صبحي عاصي  .873

 خارجي/خارجي ---- علي عبدالساده مزهر  .874

 مستشفى البيطري في الهاشميه/جامعه بغداد ---- علي محمد حسين  .875

 المديرية العامة لتربية محافظة ميسان /ديوان المديرية ---- عمار عبد الكريم عبد الحسين  .876

 الدولةمجلس الدولة /مجلس  ---- عمر حماد صالح  .877

 بغداد /الصيدله ---- عمر مصدق محمد  .878

 سامراء /كلية التربية  قسم اللغة االنكليزية ---- فاتن عزيز  علي  .871

 هيت –جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية  ---- فاروق يحيى عبود  .882

 الطبيةجامعة تكنلوجيا المعلومات واالتصالت /الكلية المعلوماتية  ---- فنن زيد عبد الكريم  .889

 الجامعة التكنولوجية/قسم اإلعمار والمشاريع ---- مازن أنور طاهر  .880

 واسط/ادارة واقتصادجامعة  ---- محمد شمال خليف موسى  .883
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 الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية ---- محمد عبد الكريم خضر  .884

 جامعة المثنى/كلية الهندسة ---- محمود عبداالمير شرشوح  .885

 جامعة الموصل/كلية الطب ---- طارق ألرفاعيمحمود علي   .886

 الجامعة التقنية الشمالية /المعهد التقني كركوك/قسم ميكانيك القدرة ---- مرال محمود حسين  .887

 جامعة ذي قار /كلية العلوم ---- مرتضى محمد جبر البكاء  .888

 المستنصرية /االساسية قسم رياضيات ---- مرفت محمد عبدهللا  .881

 شعبة العقود الحكومية -جامعة االنبار/رئاسة الجامعة ---- فرجمصطفى خاشع   .812

 محافظة ميسان/مديرية طرق وجسور ميسان ---- مصطفى كامل عاتي  .819

 بابل/الهندسة ---- ميثم شاكر خضر  .810

 الجامعة التقنية الوسطى /الكلية التقنية الهندسية /بغداد ---- نجالء كاظم عبد الواحد  .813

 جامعة المثنى/كلية الزراعة/ قسم االنتاج الحيواني ---- نهى طالب شريف  .814

 جامعة الفرات االوسط المعهد التقني السماوه  ---- هاني كاني جابر  .815

 وزارة التربية /مديرية تربية نينوى ---- هبة عبد الستار قاسم الحميد  .816

 جامعة ديالى/كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية ---- هبة قاسم حسين  .817

 جامعة البصرة/كلية القانون  / القانون الجنائي ---- عبدالجواد علوان هناء  .818

 وزاره الزراعه    دائره البيطره /المستشفى البيطري في بابل ---- هيام فائز احمد  .811

 جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم الصرفة ---- ورود خالد محمد  .122

 قسم الهندسة الكيمياوية جامعة البصرة /كلية الهندسة ---- ورود قاسم حاتم  .129

 األردن  -جامعة آل البيت و كلية المجتمع اإلسالمي  ---- وفاء قاسم محمد جباره  .120

 قسم علوم الحياة-جامعة االنبار/كلية العلوم  ---- يعرب قحطان حميد  .123

 ---- ---- احمد عبدالساده مزهر  .124

 كلية الطب /جامعة ديالى  ---- اروى فراس محمد  .125

 جامعه المثنى/كليه الهندسه/قسم الكيمياوي ---- ادريس تعيباشواق   .126

 جامعة الموصل /كلية اإلدارة واالقتصاد قسم االقتصاد ---- الحارث زياد خلف  .127

 علوم وتقنيات النشاطات الجزائر/  -0-مصطفى بن بولعيد باتنة  ---- إبراهيم بخوش  .128

 المثنى/الهندسة/الكيمياوي ---- إنعام عابر عريان  .121

 الجامعة المستنصرية /كلية التربية قسم التاريخ ---- بان علي حمد  .192

 جامعه بابل/كلية هندسة المواد قسم المعادن ---- بلقيس مالك هالل  .199

 جامعة كركوك/اآلداب _اللغة العربيه ---- بنان برهان فاتح  .190

 جامعة المثنى /كلية الهندسة/ قسم الكيمياوي ---- تبارك حامد كاظم  .193

 الجامعة المستنصرية/كلية التربية_قسم علوم الفيزياء ---- صباح جاسمحسن   .194

 الجامعة االسالمية /كلية الهندسة ---- حسين وليد اسماعيل  .195

 وزارة الصحة/وزارة الصحة ---- حميد كريم شعالن  .196

 المثنى /الهندسه قسم الكيمياوي ---- حنين عبد الرحمن فالح  .197
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 التكنولوجيه/هندسه ميكانيك ---- حوراء راضي مايع  .198

 جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري ---- حوراء كريم جودي  .191

 جامعة تكريت/كلية الصيدلة ---- دنيا عصام علي  .102

 جامعه المثنى/كلية الهندسه قسم الكيمياوي ---- راني سوادي شعيل  .109

 جامعه االنبار /كليه علوم الحاسبات وتكنلوجيا المعلومات  ---- رجاء خضير احمد  .100

 جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني ---- رسل فارس عبدالخضر  .103

 جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية/العقيدة والفكر االسالمي ---- رفل عباس كامل  .104

 الكيمياويجامعه المثنى /كليه الهندسه قسم  ---- رقيه عبد الحمزه كشيش  .105

 جامعه البصرة /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضه ---- رنا سالم جبر سعيدان  .106

 جامعة حماه/كلية الزراعة قسم االنتاج الحيواني ---- رهف موفق السيد  .107

 الفرات االوسط/كوفة/كلية التقنيات طبية والصحية ---- زينب باسل جبار  .108

 المثنى/كلية الهندسة القسم كيمياويجامعة  ---- زينب طالب كاظم  .101

 ---- ---- زينب محسن حسن المنصوري  .132

 جامعه المثنى /كليه الهندسه الهندسه الكيميائيه ---- زينب واثق عمران  .139

 جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية المسيب ---- ساجد عبد العباس بناي  .130

 قسم المحاصيل الحقلية كركوك/كلية الزراعة ---- ساره حسن محمد  .133

 جامعه واسط /كليه التربيه علم النفس ---- ساره رحيم عبد هللا عزيز  .134

 جامعة المثنى/كلية الهندسه/القسم الكيمياوي ---- سراء حيدر كاظم  .135

 كليه الحدباء الجامعه /كليه العلوم قسم علم الحاسوب ---- سرى خليل حمودي  .136

 /كلية التربية قسم الجغرافيةكربالء  ---- شهد إسماعيل طه  .137

 الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني كوت ميكانيك القدرة ---- شهد صالح سليمان  .138

 جامعة ذي قار/كلية الهندسة /قسم الميكانيك ---- صفا حميد مجيد  .131

 ءكلية الحدباء/كلية الحدبا ---- صفاء عامر محمد  .142

 االسراء الجامعة /الهندسة المدنيةكلية  ---- ضرغام محسن عبد الحسين  .149

 الجامعه التقنيه الشماليه/الكليه التقنيه الهندسيه ---- طه منور مطني  .140

 جامعة المثنى /كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية ---- طيف عبدهللا بزون  .143

 الحيوانيجامعة األنبار /كلية الزراعة / قسم اإلنتاج  ---- عبد الكريم هيثم كريم المعيني  .144

 جامعة المثنى/كلية الهندسة قسم الكيمياوي ---- عذراء عبدالرزاق ناصر  .145

 جامعة سامراء/كلية العلوم  التطبيقية _ قسم التحليالت المرضية ---- علي فائق شهيد  .146

 جامعه القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري ---- علي محمد حسين  .147

 المثنى/كلية الهندسة / قسم الكيمياويجامعة  ---- علياء ستار ثجيل  .148

 جامعة البصرة /اللغة االنكليزية _قسم الترجمة ---- فاطمة الزهراء شاكر محمود  .141

 جامعه البصره/كليه العلوم / قسم الفيزياء ---- فاطمه زكي ناجي  .152

 جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي ---- فاطمه طعمه رزاق  .159
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 جامعة بابل/كلية العلوم/قسم الفيزياء ---- فاطمه محمد حسين  .150

 الجامعة التقنية الجنوبية/كلية التقنيات الصحية والطبية ---- مجتبى ابراهيم خلف الجابري  .153

 بغداد/هندسة الطاقةجامعة  ---- محمد حسن محمد  .154

 جامعة الموصل /كلية هندسة النفط والتعدين ---- محمد رفعت طعمه  .155

 جامعة البصرة/كلية تكلنولوجيا المعلومات والحاسوب ---- عبدالرحمنمحمد فيصل   .156

 جامعه تكريت /كليه الهندسة ---- محمد نجاة موسى  .157

 جامعه المثنى /كليه الهندسه الكيمياويه ---- محمود محمد وحيلي  .158

 جامعة ميسان /كلية الهندسة /قسم مدني ---- مرتضى داود سلمان  .151

 الجامعة المستنصرية/كلية العلوم قسم علوم الحياة ---- مريم قاسم محمد  .162

 جامعة الكوفة /كلية القانون ---- مصطفى احمد عبد مسلم  .169

 كليه الرافدين الجامعه/كليه الرافدين الجامعه قسم علوم حاسبات ---- مها عدنان رحيم  .160

 الكوفة/التخطيط العمراني قسم التخطيط البيئي ---- نبأ رحمان محمد جواد  .163

 جامعة االنبار/كلية الهندسة /قسم السدود والموارد المائية ---- نور حازم ثابت  .164

 البصرة /هندسه كهرباء ---- هاجر عماد احمد  .165

 كلية بالد الرافدين الجامعة/تقنيات المختبرات الطبية ---- هشام عبد الستار عبد الكريم  .166

 جامعة تكريت/كلية العلوم ---- والء حازم حميد  .167

 جامعة سامراء/كلية الهندسة/مدني ---- عبد الهادي عبد الرسولوالء   .168

 جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم االنسانية ---- يونس خالد شحاذة  .161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


