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المستنصرية 
/كلية التربية 

 االساسية

التربية كلية 
 االساسية

قسم التربية البدنية وعلوم 
 الرياضة
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 أنور فرحان عواد 129
الجامعة 
 العراقية

 مقارنة األديان العلوم اإلسالمية

 صالح عبد االمير الساعديد. سعد  130
الجامعة 

 المستنصرية
كلية التربية 

 االساسية
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 قسم التاريخ االداب االنبار جهاد عبد العلوانيمحمد  136
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 الحاسبات التربية االساسية المستنصرية د. إبراهيم نضير ابراهيم الهنداوي 150

 اجتماع االداب االنبار محمد علي فدعم الدليمي 151

 م.م مقداد بشير حسين 152
كلية العمارة 

 الجامعة
كلية العمارة 

 الجامعة
 ضمان الجودة

 التربية البدنية وعلوم الرياضة التربية األساسية المستنصرية كريم حمد كاظم 153

 اللغة العربية اآلداب األنبار د. مصطفى صالح علي 154

 الكيمياء العلوم بغداد تمارا قدري منهي السهالني 155

 التربية البدنيه وعلوم الرياضة االساسية المستنصرية ليث قاسم مجيد 156

 جامعة ميسان الحسين عبد هللا الساعدي محمد عبد 157
كلية االدارة 
 واالقتصاد

 قسم اإلقتصاد

 اللغه االنجليزيه االداب االنبار طاهر يحيى فرحان الحلبوسي 158

 واسط شيرين شهاب حمد العتبي 159
التربيه للعلوم 

 االنسانية
 اللغة االنجليزية

 جامعة الفلوجة د.وضاح عامر عبد الباقي 160
كلية العلوم 
 االسالمية

 القرآن الكريم وعلومه
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 الحاسبات الهندسه االمام الصادق أحمد محمد حسين نصر هللا 161

 التربية البدنية وعلوم الرياضة التربية االساسية المستنصرية ا.د ماهر احمد عاصي العيساوي 162

 االنبار د. حسين حماد عبد الدليمي 163
التربية للعلوم 

 االنسانية
 التاريخ

 جامعة الفلوجة أ.م.د. عادل شافي عيفان 164
كلية العلوم 
 اإلسالمية

 القرآن الكريم وعلومه

 جامعة الفلوجة د . رقيب لطيف علي الدليمي 165
كلية العلوم 
 اإلسالمية

 قسم اللغة العربية وآدابها

 الجغرافيه اآلداب االنبار قيصر عبدهللا احمد 166

 قسم اللغة العربية كلية اآلداب جامعة األنبار د. طه شداد حمد العبيدي 167

 األنشطة الطالبيه االداب المستنصرية احمد حزام بدر الجيزاني 168

 قسم التربية الفنية كلية التربية جامعة الكوفة د.جوالن حسين جودي ساني 169

 ليلى عبد جاسم محمد الطائي 170
الجامعة التقنية 

 الوسطى
معهد االدارة/ 

 الرصافه
 مالية ومصرفية

 قسم النشاطات الطالبية رئاسة الجامعة المستنصرية عمار جبار كاظم 171

 اللغة العربية االداب االنبار وليد غازي عبدالعزيز المشهداني 172

 مركز الحاسبة االلكترونية الرئاسة جامعة االنبار م. احمد سليمان فرحان 173

 بغداد سهير كامل عواد 174
التربية البدنية 
 وعلوم الرياضة

 تريية رياضية

 جامعة الفلوجة ليث خالد خلف العلواني 175
كلية العلوم 
 اإلسالمية

 اللغة العربية

 جامعة بغداد غادة جمال مكي 176
كلية التربية ابن 

رشد للعلوم 
 االنسانية

 اللغة العربيه

 اللغة االنكليزية االداب جامعة الموصل دنيا علي حسين مصطفى 177

 م.م.مهند عبد كيطان 178
الجامعة 

 المستنصرية

كلية التربية 
البدنية وعلوم 

 الرياضة
 الدراسات العليا

 التأريخ االداب االنبار براء اسماعيل فزع المشهداني 179

 الجغرافيه التربية للبنات االنبار بثينه رحيم شوكت المحمدي 180

 بغداد نجالء جبار جاسم الساعديم. م.  181
ابن رشد للعلوم 

 االنسانية
 علوم القران والتربية االسالمية

 قسم اللغة االنجليزية كلية االداب جامعة االنبار علي صباح جميل الخياط 182



 

11 
 

 ميكانيك الهندسه التكنلوجية سجاد جليل عبدالحسن الساعدي 183

 اللغة العربية اآلداب االنبار حارث ياسين شكر 184

 االحياء المجهرية العلوم الكرخ للعلوم جنان عدنان عبد اللطيف البيروتي 185

 قسم اللغة العربية االداب االنبار عصام محمود كريكش 186

 الرياضة التربية االساسية المستنصرية أ.د.علي سموم الفرطوسي 187

 وزارة التربية ميساء جاسم محمد المرسومي 188
مديرية تربية 

 ديالى
 اللغة العربية

 بغداد أ.م.د.االء محمد الزم 189
كلية التربية 

للعلوم االنسانية 
 ابن رشد

 اللغة العربية

 التاريخ االداب االنبار م.د. .اسامه محمد عبد القادر 190

 جامعة الفلوجة حسن ابراهيم عبد 191
كلية العلوم 
 االسالمية

 قسم الشريعة

 انمار عدنان جواد المعموري 192
جامعة 

المنصورة/مصر 
 العربية

تربية بدنية 
 وعلوم الرياضة

 تربية بدنية وعلوم الرياضة

 ميسان محمد كاظم عاشور 193
كلية التربيه 

البدنيه وعلوم 
 الرياضة

 العلوم النظرية

 اللغة اإلنجليزية اآلداب األنبار د. عبد شاحوذ خلف 194

 جامعة دهوك كوثر محمد علي جبارة 195
كلية العلوم 

 اإلنسانية
مركز بيشكجي للدراسات 

 اإلنسانية

 اللغة االنكليزية التربية القادسية عبدالزهرة نعيت المحمداويسليمة  196

 االقتصاد االدارة واالقتصاد االنبار د. بالل محمد اسعد الهيتي 197

 البستنه وهندسة الحدائق الزراعه والغابات جامعة الموصل عبله احمد خطاب 198

 جامعة االنبار محمود فرحان تركي المحمديأسماء  199
كلية التربية 

 للعلوم اإلنسانية
 قسم اللغة العربية  فرع اللغة

 قسم اللغة اإلنجليزية كلية االداب جامعة االنبار استبرق رافع غركان 200

 بغداد أ.م.أ.م.د.نوري كاظم امنسف علي 201
بغداد/كلية جامعة 

 التربية  إبن رشد
 قسم اللفة العربية

 جامعة الفلوجة شروق اياد خضير الجشعمي 202
كلية العلوم 
 االسالمية

 قسم القرآن وعلومه

 وزارة التربية إبراهيم خزعل خليفة العبيدي 203
مديرية تربية 

 ٣بغداد الكرخ/
 اللغة العربية
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 اللغة العربية االداب االنبار صالح خليل إسراء 204

 اإلعالم اآلداب األنبار د.عقيل هايس عبدالغفور نجم 205

 قسم العمارة كلية الهندسة جامعة سامراء مروان إسماعيل عبدهللا العباسي 206

 اللغة اإلنكليزية كلية التربية جامعة القادسية باسم نشمي جلود الغزاوي 207

 اللغة العربية التربية األساسية الموصل سيف سعدهللا محمد البياتي 208

 االنبار حليم حماد سليمان العسافي 209
كلية التربية 

 األساسية حديثة
 اللغة العربية

 جامعة بغداد لقاء فالح عودة الطائي 210
التربية ابن كلية 

 رشد
 قسم اللغة العربية

 الجغرافيا التربية للبنات االنبار وفاء كامل فيصل الجميلي 211

 بغداد أمواج محمد علي قاسم 212
التربية البدنية 
 وعلوم الرياضة

 فرع االلعاب الفردية

 جامعة االنبار ساره محمود فرحان  المحمدي 213
كلية العلوم 

 الصرفة
 قسم  االحياء

 جامعة االنبار مها مجيد عنبر 214
كلية التربية 

 للعلوم االنسانية
الشؤون العلمية والدراسات 

 العليا

 اللغة العربية اآلداب األنبار بشار خلف عبود الحويجة 215

 األنبار فراس يحيى عبدالجليل 216
العلوم كلية 

 اإلسالمية
 التفسير وعلوم القرآن

 التربيه الرياضيه التربيه التستسيه المستنصريه اسراء ياسين عبد الكريم 217

 جامعة الفلوجة ياسر عبدالرحمن صالح المحمدي 218
كلية العلوم 
 االسالمية

 قسم الحديث وعلومه

 الكوفه جامعة حوراء اياد خضير 219
كلية التربيه 

 للبنات
 قسم علوم الحياة

 بابل م.د حيدر أياد خضير عباس 220
تكنلوجيا 
 المعلومات

 البرامجيات

 جامعة الموصل بان شريف مصطفى 221
كلية علوم 
الحاسوب 
 والرياضيات

 قسم علوم الحاسوب

 االنبار احمد علي محمد العيساوي 222
القانون والعلوم 

 السياسية
 العلوم السياسية

 جامعة بغداد أ.م.د.زهرة خضير عباس 223
كلية التربية/ ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانية

 قسم اللغة العربية

 الموصل مهند أحمد حسين الجبوري 224
التربية للعلوم 

 اإلنسانية
 اللغة العربية/ طالب دكتوراه
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 جامعة االنبار د. اسماعيل مجبل حمد الجنابي 225
كلية التربية 

 للبنات
 قسم التاريخ

 التاريخ اآلداب جامعة الموصل حاتم فهد هنو الطائي 226

 م. م زهراء فالح عودة 227
وزارة التعليم 
 العالي والبحث

دائرة األعمار 
 والمشاريع

 وزارة التعليم

 محمود شمس الدين الخزاعي 228
جامعة الفلوجة 

كلية العلوم 
 اإلسالمية

 الشريعة العلوم اإلسالمية

 بغداد د. سالفة صائب خضير 229
التربية ابن رشد 
 للعلوم االنسانية

 اللغة العربية

 االنكليزي التربية للبنات بغداد م. حنان عباس حسين 230

 د.حسين صالح حسن الربيعي 231

كلية االمام 
الكاظم للعلوم 

االسالمية 
 الجامعة

 الفكر االسالمي االمام الكاظم ع

 واثق عبد الرزاق عبد المجيد الكحلي 232
جامعة 
 الفلوجة..

كلية العلوم 
 اإلسالمية

 الشريعة

 اللغة الهربية التربية للبنات االنبار يسرى فريح هادي الكبيسي 233

 علوم القران التربية للبنات األنبار دكتور أحمد عبد الستار شالل 234

 االقتصاد االدارة واالقتصاد االنبار احمد حسين بتال 235

 علوم حاسبات الحاسوب االنبار رشا إبراهيم عدد الرزاق 236

 التاريخ اآلداب جامعة الموصل د.نشوان محمد عبدهللا الزبيدي 237

 جامعة االنبار سرمد حمدي محمود الغريري 238
التربية للعلوم 

 الصرفة
 كيمياء

 االقتصاد االدارة واالقتصاد االنبار م. م مروان عبد الرسول حمودي 239

 االقتصاد االدارة واالقتصاد االنبار صالح جسام الدليميمحمد  240

 تربية الكرم الثالثة ال يوجد ال يوجد فينوس صائب خضير العزاوي 241

 جامعة بغداد ا.م.د. بان جعفر حسن 242
كلية العلوم 

 للبنات
 قسم الرياضيات

 قسم علوم القران فرع الصويره كلية الكوت علي خالد عبد الرحمن 243

244 ahmed72sami@gmail.com اللغة العربية العلوم االسالمية جامعة الفلوجة 

 اللغة العربيك التربية ابن رشد بغداد نردين رضا كريم العميري 245
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 جامعة بغداد د.فرح غانم صالح البيرماني 246
التربية كلية 

 للبنات
 قسم اللغة العربية

 التاريخ االداب الموصل د. عبدالملك ناظم عبدهللا 247

 اللغة االنكليزية التربية القادسية حبيب محسن عريف 248

 االنبار دعبدهللا حميدحسين 249
التربية للعلوم 

 اإلنسانية
 اللغة العربية

 قسم اللغة االنكليزية كلية التربية جامعة القادسية دجلة كطان شنان 250

 اللغة العربية اآلداب جامعة الموصل د. وسام يعقوب هالل ال هالل 251

 التربية األساسية المستنصرية أ. م. د ژيان عبدهللا نوري 252
قسم التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة

 ا. م. د. علي اغنيان محمد الكبيسي 253
جامعة الفلوجة 
/كلية العلوم 

 اإلسالمية

كلية العلوم 
 اإلسالمية

 قسم القرآن الكريم وعلومه

 اللغة العربية االداب االنبار د.علي حسين خضير 254

 علوم الحياة العلوم األنبار إبراهيم عبدالنبي شبيب العاني 255

 الجغرافية اآلداب جامعة األنبار د. سعدون مشرف حسين الشعباني 256

 التاريخ التربية للبنات االنبار حماد فرحان حمادي 257

 العلوم التربية االساسية المستنصرية رغد اكرم عزيز اطرقجي 258

 اللغة العربية العلوم االسالمية الفلوجة شامل عبيد درع المشوحأ. م. د.  259

 االنبار نهاد محمد عبود الدليمي 260
مركز دراسات 

 الصحراء
 مركز دراسات الصحراء

 جامعة الموصل د. نجالء سفيان أحمد الشاوي 261
التربية للعلوم 

 اإلنسانية
 التاريخ

 قسم علوم الحياة كلية العلوم جامعة بابل رشا كاظم مهدي الخفاجي 262

 التاريخ االداب الموصل د. يونس حسين عبد هللا الحمداني 263

 اللغة العربية التربية االساسية الموصل فائزة محمد محمود المشهداني 264

 جراحة الوجه والفكين طب االسنان االنبار الرسول حمودي الغريريصباح عبد  265

 االسرية والمهن الفنية التربية االساسية المستنصرية سرى عبيد نعمة العيساوي 266

 قسم علوم الحياة كلية العلوم جامعة بابل شيماء عبيس حسين المعموري 267
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 علوم الحياة العلوم بابل سعدهلل ناجينور  268

 جامعة بغداد نسرين ستار جبار الساعدي 269
كلية التربية 

للعلوم االنسانية 
 ابن رشد

 اللغة العربية

 الهندسه المدينه كليه الهندسه جامعه األنبار شيالن محمود حمه 270

 وزارة الشباب عبد الكريم الدفاعيعلي حميد  271
مديرية شباب 

ورياضة 
 بغداد/الرصافة

 التربية البدنية وعلوم الرياضة

 اللغة العربية العلوم االسالمية الفلوجة وفاء عناد عبود 272

 د عقيل عبدهللا ياسين العابدي 273
جامعةواسط 
كلية التربية 

 للعلوم االنسانية

كلية التربية 
 للعلوم االنسانية

 التاريخ

 األنبار د. مهند حمد شبيب 274
التربية للعلوم 

 اإلنسانية
 اللغة العربية

 جامعة بغداد ا. م. خالدة حامد تسكام 275
كلية التربية 

 للبنات
 قسم اللغة اإلنكليزية

 اللغة االنكليزية التربية القادسية سوسن كريم زغير 276

 اللغة العربية االداب االنبار محمود عبد اللطيف فواز الهيتي 277

 اللغة العربية اآلداب االنبار د.رائد عكلة خلف 278

 اسامة حميد ابراهيم 279
جامعة الموصل 

كلية اآلداب 
 قسم الترجمة

 الترجمةقسم  كلية اآلداب

 الهندسة الكهربائية الهندسة االنبار د. معنى وليد ناجي األدهمي 280

 اللغة اإلنكليزية اآلداب األنبار أحمد خلف حمد المحمدي 281

 ديالى رياض عدنان محمد 282
كلية التربية 

 االساسية جامعة
 اللغة العربية

 محمد سعيد مهيدي الهيتيم.د محمد  283
المديرية العامة 
لتربية محافظة 

 األنبار
 التاريخ قسم تربية هيت

 اللغة االنكليزية التربية القادسية مهند عاجل هادي 284

 الشريعة العلوم االسالمية جامعة الفلوجة ا.م.د. عثمان احمد ابراهيم 285

 جامعة الفلوجة نجيب حمادي الجوعانيد.محمد  286
كلية العلوم 
 االسالمية

 الشريعة
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 0774085٣811التركي اآلداب الموصل حسن محمد فرحان عرب 287

 علوم الحياة العلوم بابل سرى احسان عبد 288

 جامعة الفلوجة سعدون جاسم نصير العيساوي 289
العلوم كلية 

 اإلسالمية
 القرآن الكريم علومه

 االرشاد الزراعي الزراعة والغابات الموصل رؤى محمد حامد الجلبي 290

 قسم اللغة اإلنكليزية التربية للبنات االنبار ايمان ياسين ثابت 291

 تاريخ. اداب. انبار. عبير عنايت سعيد. 292

 جامعة الفلوجة صالح محمد صالح النعيمي 293
كلية العلوم 
 االسالمية

 الشريعة

 جامعة الموصل فراس عزيز محمد الشمري 294
كلية اإلدارة 
 واالقتصاد

 قسم المحاسبة

 بغداد احالم هادي ابراهيم السوداني 295
كلية التربية ابن 

رشد للعلوم 
 االنسانية

 اللغة العربيةقسم 

 جامعة االنبار محمد نوري عباس العكيدي 296
التربية للعلوم 

 االنسانية
 اللغة العربية

 قسم علم االجتماع كلية االداب جامعة االنبار مؤيد منفي محمد الخليفاوي 297

 الموصل حسناء احمد اسماعيل الجّمال 298
جامعة رئاسة 

 الموصل
 الدراسات والتخطيط

 المحاصيل الحقلية الزراعة والغابات الموصل ميسر محمد عزيز الدليمي 299

 م.م. احسان سالم مصري 300
جامعة األنبار 
كليه االدارة 
 واالقتصاد

كليه اإلدارة 
 واالقتصاد

 إدارة االعمال

 حسام حامد تزكام 301
كلية الصفوة 

 الجامعة
 الصيدلة كلية الصيدلة

 اللغة العربية الكلية التربوية الكلية التربوية د. يحيى خليل إسماعيل 302

 محاسبة االدارة واالقتصاد جامعة الموصل سوسن احمد سعيد العلو 303

 سهاد جاسم عباس 304
الجامعة 
 العراقية

كلية التربية 
 للبنات

 اللغة العربية

 قسم المحاسبة االدارة واالقتصاد جامعة الموصل سنان زهير محمد جميل 305

 جامعة الفلوجة. م. بالل سعود جابر. 306
كلية العلوم 
 اإلسالمية.

 الشريعة

 التاريخ اآلداب االنبار أ.د. بديع محمد ابراهيم 307

 اللغة الفرنسية اآلداب جامعة الموصل براء ابراهيم محمود العبيدي 308
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 جامعة الفلوجة شيماء شاكر خشمان المشهداني 309
كلية العلوم 
 االسالمية

 قسم اللغة العربية

 جامعة الموصل م.م. ظفر موفق محمود الراوجي 310
التربية كلية 

 االساسية
 قسم اللغة العربية / ادب حديث

 جامعة الموصل زينة فتحي محمد يونس 311
كلية اإلدارة 
 واالقتصاد

 قسم المحاسبة

 قسم ادارة البيئة االدارة واالقتصاد جامعة بابل م. عبد الوهاب رزاق علوان 312

 محاسبة االدارة واالقتصاد االنبار عادل حسين علي 313

 العلوم التربية االساسية الموصل مصطفى رياض ادريس 314

 القران الكريم العلوم االسالميه الفلوجه أ. م. د. محمد حسين عوده 315

 اللغة االنكليزية االداب جامعة الموصل مروان نجيب توفيق 316

 اللغة العربية االداب الموصل ايناس عطوان سليمان 317

 جامعة الموصل شيماء محمد سمير الراوي 318
كلية االدارة 
 واالقتصاد

 قسم المحاسبة

 االجتماع االداب الموصل غادة علي سعيد العبيدي 319

 قسم اللغة العربية االداب جامعة الموصل د.عبير طارق ظاهر 320

 االرشاد الزراعي ونقل التقنيات الزراعة والغابات جامعة الموصل اسماء زهيريونس الحافظ 321

 جامعه الفلوجه احمد عبدهللا حسن المحمدي 322
كليه العلوم 
 االسالميه

 قسم الشريعه

 اللغة العربية التربية االساسية المستنصرية تغريد عبدهللا احمد الدهيمي 323

 المستنصرية حسام جمعة رشيد 324
التربية البدنية و 

 علوم الرياضة
 العلوم النظرية

 اللغة العربية االداب االنبار أ.د.ليث قهير عبدهللا 325

 التربية البدنية وعلوم الرياضة التربية االساسية المستنصرية صدام جاسم محمد 326

 جامعة الموصل م.شيماء محمد سمير الراوي 327
كلية االدارة 
 واالقتصاد

 قسم المحاسبة

 جامعة الموصل وعد حسين شالش الجميلي 328
كلية اإلدارة 
 واالقتصاد

 قسم المحاسبة

 جامعة االنبار د . زياد ناظم جاسم حمادي 329
كلية القانون 

 والعلوم السياسية
 قسم القانون

 جامعة نينوى ثابت حسان ثابت 330
كلية هندسة 
 االلكترونيات

قسم هندسة الحاسوب 
 والمعلوماتية

 جامعة الموصل ا.م.د. االء عبد الواحد ذنون 331
كلية االدارة 
 واالقتصاد

 محاسبة
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 المعلومات االداب الموصل ا.د.عمار عبداللطيف زين العابدين 332

 اللغة العربية االداب جامعة االنبار اسيل رعد تحسين 333

 ترجمة االداب الموصل ا.د.هالة خالد نجم 334

 كيمياء التربية للبنات موصل رؤى مهند خليل 335

 الطب الباطني والوقاءي الطب البيطري الموصل عاصم محمدهديل  336

 الفلسفة االداب المستنصرية د. احمد عبد خضير الجنابي 337

 جامعة االنبار أ.د. محمد سلمان حسين النعيمي 338
كلية التربية 

 للبنات
 قسم علوم القرآن

 اللغة العربية االداب تكريت د.ميالد عادل جمال المولى 339

 اللغة العربية التربية للبنات االنبار هديل رعد تحسين 340

 العلوم التربية االساسية الموصل حازم عزيز جردو 341

 وزارة التربية م. د عادل حامد عبيد الدليمي 342
مديرية تربية 
 الرصافة األولى

 االعداد والتدريبمديرية 

 قسم التاريخ كلية اآلداب جامعة األنبار براء اسماعيل فزع المشهداني 343

 طرائق تدريس عامة التربية االساسية جامعة الموصل رنا أكرم محمد علي الرجبو 344

 وزارة التربية وسام معارج جابر 345
مديرية تربية ذي 

 قار
 اللغة العربية

 موصل د.صفوان عمر حسون 346
علوم الحاسوب 

 والرياضيات
 البرمجيات

 ميسان صادق ابراهيم عبدهللا البيضاني 347
التربية البدنية 
 وعلوم الرياضة

 تربية بدنية وعلوم الرياضة

 االنبار أ.م.د زياد رشيد حمدي 348
التربية كلية 

 االنسانية
 قسم علوم القران

349 
األستاذة الدكتورة عهود عبد الواحد 

 عبد الصاحب العكيلي
 بغداد

التربية للعلوم 
اإلنسانية / ابن 

 رشد
 اللغةالعربية

 التربية للبنات جامعة االنبار نورية صبار احمد المحمدي 350
القران والتربية قسم علوم 

 االسالمية

 قسم اللغة العربية تربية ابن رشد جامعة بغداد فاطمة كريم رسن الكعبي 351

 بغداد يحيى ولي فتاح 352
التربية ابن رشد 
 للعلوم اإلنسانية

 اللغة العربية

 التاريخ االداب الموصل د. سعد توفيق عزيز البزاز 353

 دعاء ضياء حميد گنو 354
الجامعة 
 العراقية

كلية التربية 
 للبنات

قسم علوم القران والتربية 
 االسالمية
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 جامعة الموصل م.م محمد توفيق محمد 355
كلية التربية 

 االساسية
 التربية البدنية وعلوم الرياضة

 اليوجد اليوجد اليوجد وسن صبري سلمان الدليمي 356

 االدب المقارن االداب المستنصرية م.م. مصطفى صالح فارس 357

 جامعه ميسان م.م مروة عقيل جاسب الشويلي 358
كلية التربية 

البدنية وعلوم 
 الرياضة

 قسم التربية الرياضية

 التربية الرياضية اإلساسيةالتربية  الموصل احمد خليل ابراهيم الزبيدي 359

 التربية البدنية وعلوم الرياضة التربية االساسية المستنصرية صادق جعفر صادق الحسيني 360

 االعالم االداب االنبار د عبد الستار حميد جديع 361

 اللغة العربية اآلداب االنبار د. محمود خلف حمد عبيد السبهاني 362

 اسماعيل عبدالوهاب اسماعيل 363
كلية المأمون 

 الجامعة
كلية المأمون 

 الجامعة
 اللغة االنكليزية

 العلوم االساسية كلية طب االسنان جامعة الموصل م.م.كرم توفيق محمد 364

 التربية البدنية وعلوم الرياضة االساسيةالتربية  المستنصرية اسماعيل عبدزيد عاشور 365

 جامعة الموصل أ.م.د عامر عبدالرزاق عبدالمحسن 366
كلية االدارة 
 واالقتصاد

 نظم المعلومات االدارية

 بسرى غازي علوان 367
الجامعة 
 العراقية

كلية التربية 
 للبنات

 اللغة العربية

 جامعة الموصل محفوظ يونس المالذنونرنا  368
كلية التربية 

 االساسية
 قسم التربية الخاصة

 سمير جعفر ياسين 369
الجامعة 

 المستنصرية
 اللغة الع بية كلبة االداب

 الرياضيات التربية االساسية مستنصرية نور علي مهدي 370

 التربية االساسية المستنصرية إيمان حمد شهاب الجبوري 371
قسم التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة

 علي زهير حسن السراي 372

الجامعة 
المستنصرية 

قسم النشاطات 
 الطالبية

قسم النشاطات 
 الطالبية

 قسم النشاطات الطالبية

 االسالميةالتربية  تربية ابن رشد جامعة بغداد ضحى عامرعزيز 373

 اللغة العربية اآلداب األنبار د. بيان محمد فتاح الجباوي 374

 الرياضيات التربية المستنصرية ا.د.رياض فاخر حميد 375

 فائزة عبد القادر عبد الرزاق الجلبي 376
الجامعة 

 المستنصرية
كلية التربية 

 االساسية
 الرياضيات
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 جامعة االنبار مصطفى عدنان عبدالغفور المحمدي 377
كلية التربية 

 للبنات
 قسم علوم القران

 الرياضيات التربية المستنصرية علي ابراهيم منصور الطائي 378

 نظم معلومات ادارية ادارة واقتصاد الموصل محمد عبدالرزاق محمد حمو خليل 379

 قسم اللغة العربية التربية ابن الرشد جامعة بغداد د. حنان علي محسن الكعبي 380

 قسم الفلسفة كلية اآلداب جامعة الموصل زياد كمال مصطفى الجاف 381

 علوم الحياه كلية العلوم جامعة الموصل اسراء توفيق عزيز 382

 جامعة الفلوجة محمد عبد ذيابأ.م.د  383
كلية العلوم 
 االسالمية

 اللغة العربية

 االنشطه الطالبيه رئاسه الجامعه المستنصريه علي غضبان مهدي العامري 384

 قسم اللغة الفرنسية كلية االداب جامعة الموصل آالء توفيق عزيز البزاز 385

 المحاسبه االداره واالقتصاد جامعه الموصل الهادي يحيىهاله عبد  386

 اللغة العربية العلوم اإلسالمية الفلوجة د. رامي عماش على 387

 سهاد حسن اعبيد 388
الجامعة التقنية 

 الوسطى

كلية التقنيات 
الصحية والطبية 

 /بغداد
 قسم المختبرات الطبية

 تقنيات االدارة االلكترونية التقنية االدارية التقنية الشمالية عمر سالم عزيز المولى 389

 علوم الحياة ٣التربية للعلوم  الموصل د.نجوى ابراهيم خليل البرهاوي 390

 قسم اللغة العربية كلية اآلداب جامعة كركوك طه إبراهيم رشيد الزيدي 391

 قسم الفلسفة كلية اآلداب جامعة الموصل سامي محمود ابراهيم الجبوري 392

 ا.م. أنس خالد إبراهيم 393
كلية المأمون 

 الجامعة
كلية المأمون 

 الجامعة
 الترجمة وعلم اللغة

 االنبار وليد كريم عواد الكبيسي 394
علوم الحاسوب 

وتكنولوجيا 
 المعلومات

 علوم الحاسبات

 التربية البدنية وعلوم الرياضة التربية االساسية المستنصرية م.د ميادة تحسين عبدالكريم القيسي 395

 ميسان د علي مطير حميدي الكريزي 396
التربيه البدنيه 
 وعلوم الرياضه

 العلوم النظريه
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 طه خالد إبراهيم 397
المأمون كلية 

 الجامعة
كلية المأمون 

 الجامعة
 الشؤون المالية

 المستنصرية مروه هاشم عدنان 398
كلية التربية 

 االساسية
 قسم الرياضيات

 علوم تربوية ونفسية تربية بنات بغداد ا.م.د.نسرين جواد شرقي 399

 عامرة عبدالوهاب علي 400
الجامعة 
 العراقية

 الشريعة التربية للبنات

 ندى عبدهللا الضاهر 401
جامعة المدينة 

 العالمية
 لغة اللغات

 االجتماع االداب االنبار معاذ احمد حسن االعرجي 402

 االنبار أ.د عثمان عبد الحليم جلعوط الراوي 403
التربية للعلوم 

 االنسانية
 العربيةاللغة 

 القادسية م. م. محمد هاني حسين 404
كلية الفنون 

 الجميلة
 قسم الترويح

 اللغة العربية اآلداب كركوك صالح نجم الدين أمين بابان 405

 اللغةالعربية االداب االنبار اسماء ابراهيم عباس العبيدي 406

 0 0 0 نورالدين أحمدفيان  407

 الموصل م.م فرات علي حميد صكر الخفاجي 408
التربية للعلوم 

 االنسانية
 قسم الجغرافية

 ضرغام عبد الزهرة حمزة الربيعي 409
الجامعة 

 المستنصرية
 مكتبة القانون كلية القانون

 فرع القانون الخاص الحقوق الموصل سجى عمر شعبان ال عمرو 410

 جامعة الموصل محمد عمر شعبان العمرو 411
كلية علوم 
الحاسوب 
 والرياضيات

 قسم الرياضيات

 تاريخ اآلداب الموصل رائد محمد حامد الطائي 412

 التاريخ االداب الموصل هناء سالم ضايع الراشدي 413

414 
ا.د إقبال عبد الحسين نعمة 

 العيساوي
 جامعة بغداد

كلية التربية 
البدنية وعلوم 
 الرياضة للبنات

 فرع االلعاب الفرقية

 التاريخ االداب الموصل د . محمد عبد الكريم احمد النعيمي 415

 العربيةاللغة  اآلداب كركوك توفيق هالل أحمد آل ناصر الجبوري 416

 التاريخ االداب الموصل عمر احمد سعيد الحمداني 417

 التاريخ االداب الموصل د.وجدان عبد الجبار حمدي النعيمي 418
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 التاريخ اآلداب الموصل عماد كامل مرعي اللهيبي 419

 اللغة العربية اآلداب الموصل أ.د. عبدالستار فاضل خضر النعيمي 420

 جامعة ديالى ا.د.وضحة عليوي صالح الجبوري 421
كلية العلوم 
 اإلسالمية

 العقيدة والفكر االسالمي

 التاريخ التربية االساسية ديالى م.د.علي نايف مجيد 422

 التاريخ االداب جامعه الموصل صفوان خيري خمروك 423

 عبدالقادر عزيز احمد الحيالي 424
الجامعة 
 العراقية

 كلية التربية
قسم علوم القرآن والتربية 

 االسالمية

 محمد كاظم جاسم 425
الجامعة 
 العراقية

 علوم القرآن والتربية اإلسالمية كلية التربية

 جامعة بغداد د.وسن عداي مهدي المرسومي 426
كلية العلوم 

 للبنات
 بايولوجي

 اللغة العربية االداب الموصل االء احمد حسن حسان العبيدي 427

 التاريخ االداب الموصل د.غادة قحطان حسن 428

 اللغة اإلنكليزية االدآب الموصل سامان خيري خمروك 429

 ديالى سهى سالم علي الشمري 430
التربيه للعلوم 

 االنسانيه
 الجغرافيه

 م.ايمان محمد خضير 431
الجامعة 

 المستنصرية
 قسم التاريخ كلية التربية

432 
أالستاذ المساعد الدكتور رائد حميد 

 هادي
 ديالى

كلية التربية 
 االساسية

 قسم اللغة العربية

 التشكيلي الفنون الجميلة جامعة ديالى شيماء نزار عايش 433

 التاريخ التربية االساسية المستنصرية نادية كاظم محمد 434

 ديالى أ.م.د قحطان احمد فرهود المشهداني 435
التربية للعلوم 

 االنسانية
 التاريخ

 التاريخ اآلداب جامعة الموصل هاشم عبد الرزاق الطائي 436

 اللغة العربية االداب الموصل د.اخالص محمود عبدهللا 437

 التاريخ الحديث والمعاصر التربية سامراء احمد هادي حسين الجبوري 438

 حسين حاتم حسين العبيدي 439
العراقية كلية 

 التربية
 علوم القرآن التربية

440 
الكريم عزالدين صادق أ.د.عبد 

 االعرجي
 التاريخ التربية للبنات جامعة بغداد

 التاريخ االداب الموصل محمود صالح سعيد عبد هللا 441
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 بشار عبد اللطيف علوان في 442
الجامعة 
 العراقية

 علوم القران كلية التربية

 م.د.تأثير عبد الجبار ناجي 443
الجامعه 

 المستنصريه
 التربيه

قسم ضمان جودة واالداء 
 الجامعي

 ذي قار أ. د تحسين جاسم شنان 444
التربية للعلوم 

 اإلنسانية
 الجغرافيا

 الفيزياء العلوم ديالى زيد عبدالهادي عبد 445

 ديالى ليث سامي علوان 446
للعلوم التربية 

 اإلنسانية
 اللفة العربيه

 جامعة واسط هديل علي كاظم 447
كلية التربية 

 للعلوم االنسانية
 قسم اللغة العربية

 التاريخ االداب الموصل نايف محمد شبيب العلي 448

 التاريخقسم  التربية االساسية ديالى صباح نوري هادي العبيدي 449

450 
أ.م.د ثريا  محمود عبد الحسن 

 الخزعلي
 تاريخ التربية االساسية جامعة ديالى

 العلوم التربوية والنفسية التربية المستنصرية م.زينة عبداالمير عبدالحسن 451

452 
ا. د عبد الرحمن ابراهيم حمد 

 الغنطوسي
الجامعة 
 العراقية

 قسم التاريخ كلية التربية

 جامعة تكريت د. ساجد سامي محجوب اللهيبي 453
كلية التربية 

 للعلوم اإلنسانية
 قسم اللغة العربية

 ديالى عبد الحكيم طلب جعفر الشمري 454
التربية للعلوم 

 اإلنسانية
 التاريخ

 قار جامعة ذي شيماء كاسب لعيوس 455
كلية التربية 
 للعلوم الصرفة

 علوم حاسبات

 اللغة العربية التربية العراقية طالب فرحان سعود 456

 قسم العلوم التربويه والنفسيه التربيه جامعه العراقيه م. م. ميامي علي داود سلمان 457

 التاريخ االداب الموصل محمد علي صالح 458

 التاريخ االداب الموصل قيس فتحي احمد 459

 زينب محمد صالح المشهداني 460
الجامعة 
 العراقية

 قسم العلوم التربوية والنفسية كلية التربية

 العلوم التربوية التربية العراقية مهند مجيد رشيد 461

 بغداد فايق جزاع الفهداويوليد  462
علوم الهندسة 

 الزراعية
علوم األغذية والتقانات 

 االحيائية

 قسم التاريخ التربية االساسية جامعة ديالى خالد تركي عليوي الفريح 463

 قسم اللغة الروسية اللغات بغداد ا.د. منى عارف جاسم 464

 علم نفس التربية العراقية ايمان جاسم محمدم.م  465

 العلوم التربوية والنفسية التربية العراقية ايناس اسماعيل شحاذه 466
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 الموصل سعد عبد العزيز مسلط الجبوري 467
التربية للعلوم 

 االنسانية
 التاريخ

 قسم التاريخ كلية االداب كركوكجامعة  أ.م.د. دلشاد عمر عبد العزيز 468

 التاريخ التربية للبنات بغداد أ.م.د.بهجه علي محمد البياتي 469

 حمزة شهاب احمد الجبوري 470
الجامعة 
 العراقية

 العلوم التربوية والنفسية كلية التربية

 سعاد طاهر حسين 471
الجامعة 
 العراقيه

 قسم العلوم التربوية والنفسية التربيةكلية 

 انور جمال حسين البياتي 472
جامعة جعفر 
 الصادق )ع(

 علوم القرآن اآلداب

 االدب تربية وزارة التربية سعد دليان انور 473

 لمى سعدون جاسم سبع 474
الجامعة 
 العراقية

كلية التربية 
 للبنات

 اللغة العربيةقسم 

 اللغة العربية التربية طوز تكريت وعد دليان انور 475

 أ.م.د.بان كاظم مكي السامرائي 476
الجامعة 
 العراقية

كلية التربية 
 للبنات

 قسم اللغة العربية

 تربية فنية كلية الفنون جامعة الموصل كرم مؤيد احمد الشيخ 477

 علوم القران التربية العراقية د.محمد عبد الرضا هادي الشجيري 478

 علم االجتماع االداب جامعة الموصل م. ريم عبد الوهاب اسماعيل الطائي 479

 الموصل معن يونس عناد 480
علوم الحاسوب 

 والرياضيات
 علوم الحاسوب

 الموصل عباس يونس ال عربويونس  481
التربيه للعلوم 

 الصرفه
 علوم الحاسوب

 االنبار مروان محمد فرحان 482
 -العلوم التطبيقية

 هيت
 الكيمياء التطبيقية

 التاريخ الحديث االداب الموصل احمد سلطان عطية 483

 جامعة تلعفر عمر سامي طه المولى 484
التربية كلية 

 االساسية
 قسم الرياضيات

 يحيى يونس سعيد 485
كلية الحدباء 

 الجامعه
 قسم علم الحاسوب كلية الحدباء

 وزارة التربية م.د ياسر توفيق علوان الحرباوي 486
المديرية العامة 
 لتربية كركوك

 االقتصاد االسالمي

 جامعة ديالى ا. م. د. سنان صادق جواد السعدي 487
كلية التربية 

 للعلوم اإلنسانية
 تاريخ حديث
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 ا. م. د. سردار رشيد حمة صالح 488
جامعة 

 السليمانية
كلية العلوم 
 االسالمية

 قسم اصول الدين

 سهى سعدون جاسم القيسي 489
الجامعة 
 العراقية

التربية كلية 
 للبنات

 قسم علوم القرآن

 دهوك نادية علي ابراهيم 490
االداب قسم اللغة 

 اإلنجليزية
 قسم اللغة االنكليزية

 قسم علوم الحياة كلية العلوم جامعة االنبار يعرب قحطان حميد 491

 اللغة العربية التربية الحمدانية بكر عبدهللا البوتاني 492

 الموصل أ.د. برزان ميسر الحـــامد 493
التربية للعلوم 

 االنسانية
 التاريخ

 أصول الدين العلوم اإلسالمية تكريت مكرم حسين محمد البياتي 494

 جامعة الموصل عمار عواد صالح 495
كلية التربية 

 االساسية
 التربية الخاصة

 اسنان طب موصل مروان خيري خيروك 496

 قسم اللغة االنكليزية كلية االداب جامعة الموصل اوس عباس يونس ال عربو 497

 لغة االداب جامعة الموصل نوار محمد اسماعيل 498

 النشاطات الرياضيةشعبة  رئاسة الجامعة تلعفر محمد ذنون يونس ال عربو 499

 مناهج وطرائق التدريس العامة التربية العراقية وسام حمد شهاب احمد 500

 اللغه العربيه التربيه للبنات تكريت وسام سعود حسين 501

 الفلسفة االداب المستنصرية د.رائد جبار كاظم 502

 التاريخ االداب االنبار محمود حمادي العبيديإيمان  503

 جامعه الموصل اسامه طه ياسين 504
علوم الماليه 
 والمصرفيه

 علوم ماليه ومصرفيه

 التاريخ االداب بفداد ا.د. وفاء عدنان حميد 505

 اللغة التركية االداب الموصل علي عباس يونس ال عربو 506

507 Haron Hussein Ahmed 
كلية المأمون 

 الجامعة
كلية المأمون 

 الجامعة
 تقنيات المختبرات الطبية

 جامعة االنبار علي داود سالم الدوسري 508
كلية العلوم 
 التطبيقية هيت

 قسم البيئة

 جامعة تكريت وصال سعود حسين 509
كلية علوم 
الحاسوب 
 والرياضيات

 علوم حاسوب

 رؤى شاكر محمود الحيالي 510
الجامعة 

 التكنولوجية

قسم هندسة 
الليزر 

وااللكترونيات 
 البصرية

 فرع هندسة الليزر
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 عمر حمدي عبدالرحمن 511
كلية المعارف 

 الجامعة
 التربية البدنية وعلوم الرياضة المعارف الجامعة

 حسين علي احمد الحيالي 512
الجامعة التقنية 

 الشمالية
المعهد 

 التقني/الدور
 التقنيات الميكانيكية

513 
معتز لؤي محي الدين مصطفى 

 الصباغ
 جامعة تكريت

كلية التربية 
 للعلوم االنسانية

 طرائق تدريس

 التاريخ التربية العراقبة صهيب محمد ناصر الخطيب 514

 وزارة التربية ايثار حمدي عبد الرحمن الشمري 515
مديرية تربية 

 االنبار
 قسم تربية هيت

 م.م هدى قحطان طعمة 516
كلية المعارف 

 الجامعة
كلية المعارف 

 الجامعة
 تربية رياضية

 حسين حزام بدر 517
الجامعة 

 المستنصرية
مركز الدراسات 

 العربية
 القانون /مالية عامه

 اللغة العربية التربية للبنات العراقية د هبة أحمد طه 518

 جغرافية االداب بغداد أنفال سعيد داود 519

 اآلداب بغداد شروق نعيم جاسم الجبوري 520
الجغرافية ونظم المعلومات 

 الجغرافية

 الجامعة دهوك سرمد حميد شفان القائدي 521
كلية التربية 

 األساسية
 اللغة العربية

522 Ahmed Raoof Mahmood 
اإلمام جعفر 

الصادق ع فرع 
 كركوك

تقنيات المختبرات 
 الطبية

 تقنيات المختبرات الطبية

 المعاون االداري اآلداب االنبار عبدالرزاق حسين صالح الفهداوي 523

 زينة عامر ادريس الشريفي 524
الجامعة التقنية 

 الشمالية
 رئاسة الجامعة

قسم ضمان الجودة واألداء 
 الجامعي

 م.م فرح عبد حسين 525
الجامعة 
 العراقية

 قسم العلوم التربوية والنفسية كلية التربية

 الجغرافية االداب بغداد محمود عيال االمارةشاكر  526

 كلية اآلداب جامعة بغـــداد ان رجب احمد 527
الجغرافية ونظم المعلومات 

 الجغرافية

 الحاسوب التربية العراقية صبا عبد الباقي سلمان الخيالني 528

 جامعة األنبار أيمن ماجد نصار الهيتي 529
كلية العلوم 
 التطبيقية هيت

 قسم البيئة

 موارد المائية كلية الهندسة جامعة دهوك جانيا عيدو كمال 530

 الترجمة االداب الموصل سنابل ازهر سليمان الحمداني 531
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 السياسيةالعلوم  العلوم السياسية جامعة الموصل محمد احمد فكاك البدراني 532

 الحاسوب التربية العراقية د.عمر عبد الوهاب محمد 533

 سعد عباس عبد المشهداني 534
الجامعة 
 العراقية

 الحاسوب كلية التربية

 رشا طالل حميد 535
الجامعة 
 العراقية

 قسم الحاسوب كلية التربية

 محمد بن ساعو 536
 2سطيفجامعة 

 الجزائر -

كلية العلوم 
اإلنسانية 
 واإلجتماعية

 العلوم اإلنسانية

 عماد حميد عبدهللا المحمدي 537
الجامعة 
 العراقية

 اللغة العربية كلية التربية

 قسم تاريخ التربية العراقية تقى مؤيد فاضل الشيخلي 538

 طرائق التدريس العامة التربية االساسية الموصل محمود خلف عبيد الجبوري 539

 جامعة بغداد وفاء حسن عيسى الفريداوي 540
كلية التربية 

 للبنات
 قسم رياض األطفال

 الموصل نادية جاسم محمد 541
التربية للعلوم 

 اإلنسانية
 التاريخ

 االنبار د.صالح هندي صالح الحلبوسي 542
كلية التربية 

 للبنات
 قسم اللغة العربية

 التربية االساسية المستنصرية محمد غني حسين الجبوري 543
قسم التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة

 االعالم االداب االنبار ا. م.د. عمر جياد علي الفهداوي 544

 وزارة التربية زيدان خلف حمد 545
مديرية تربية 

 كركوك
 العلوم التربوية والنفسية

 د. علي مناتي أحمد الحمراني 546
الجامعة 

 المستنصرية

كلية التربية 
البدنيةوعلوم 

 الرياضة
 فرع االلعاب الفرقية

 الجغرافية اآلداب العراقية خليل كاظم جاسم العيساوي 547

 خدمة االجتماعية التربية للبنات بغداد حسين حسن الجبوريساره  548

 ا.د.ايمان عبد الكريم ذيب الجبوري 549
الجامعة 
 العراقية

كلية التربية 
 للبنات

قسم رياض األطفال والتربية 
 الخاصة

 تاريخ االداب جامعة الموصل م.دسجى مشعل رشيد الطائي 550

 ديالى حاتم شوكت ابراهيم الدليمي 551
كلية التربية 

البدنية وعلوم 
 الرياضة

 االلعاب الفرقية

 اللغة العربية العلوم اإلسالمية كربالء معالي هاشم علي أبو المعالي 552
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 الحديث وعلومه العلوم االسالمية االنبار د. عناد مخلف مهبش الهيتي 553

 الشريعة العلوم اإلسالمية العراقية أ.د.صالح علي مضعن المحمدي 554

 منى غسان يونس النعيمي 555
الجامعة 
 العراقية

 قسم الحاسوب كلية التربية

 الموصل محمود راكان احمد الرحو 556
التربية للعلوم 

 االنسانية
 اللغة اإلنكليزية

 اللغة العربية كلية اآلداب جامعة الموصل د. شيماء أحمد محمد البدراني 557

 أ.م.د. إيناس عبد الرزاق علي 558
الجامعة 

العراقية /كلية 
 التربية للبنات

الجامعة العراقية 
/كلية التربية 

 للبنات
 شويعه

 أ.م.د.سالم عبود حسن 559
الجامعة 
 العراقية

التربية  كلية/

 للبنات
 علوم القران

 أسماء مصطفى شكري علي 560
الجامعة 
 العراقية

كلية العلوم 
 االسالمية

 قسم الشريعك

 بغداد سمير عداي سلمان الجميلي 561
كلية التربية 
 -للعلوم الصرفة 

 ابن الهيثم
 قسم الكيمياء

 جامعة الفلوجة باسم فيصل  عبد نايفا.م.د   562
كلية االدارة 
 واالقتصاد

 االدارة العامة

 هبه محمد محسن المشهداني 563
الجامعه 
 العراقية

 قسم علوم القرآن كلية التربية

 االنبار د.خليل إبراهيم عالوي 564
التربية للعلوم 

 اإلنسانية
 اللغة العربية

 جامعة االنبار رياض ناجي عبيد الحلبوسي 565
كلية التربية 

 للعلوم اإلنسانية
 علوم القرآن والتربية اإلسالمية

 وزارة التربية د.أمجد ستار ساجت 566
قسم البحوث 
 والدراسات

 اللغة العربية

 جامعة الفلوجة. أ.م.د.حسن عبد العزيز العاني. 567
كلية العلوم 
 االسالمية.

 قسم القرآن الكريم وعلومه.

 قسم المالية والمصرفية العلوم االسالمية العراقية مصطفى رحيم طاهر المحمدي 568

 ال توجد فراس نعيم جاسم محمد الجبوري 569
الكلية التربوية 

 المفتوحة
 قانون دولي

 الحديث وعلومه العلوم االسالمية االنبار محمد نجم الدليميقاسم  570
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 جامعة الموصل عمر عكلة سليمان الحوري 571
كلية التربية 

 االساسية
قسم التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة

 تكريت د.محمد عطيه زبار 572
التربيه للعلوم 

 االنسانيه
 قسم علوم

 م.م. مصطفى خالد جهاد 573
مديرية تربية 
 صالح الدين

قسم تربية 
 سامراء

 سامراء

 الشريعة العلوم االسالمية العراقية ا.د عبيدة عامر توفيق 574

 ثامر عبد الكريم ظاهر 575
الجامعة 
 العراقية

 مركز البحوث والدراسات رئاسة الجامعة

 قسم المالية المصرفية العلوم االسالمية العراقية عبد الرحمن عدناند.نهى  576

 أ. د ياسين خضير عباس الجميلي 577
الجامعة 
 العراقية

 الشريعة العلوم اإلسالمية

 الفلوجة عبد القادر محمد حسين 578
كلية العلوم 
 اإلسالمية

 قسم الحديث وعلومه

 العقيدة والدعوة والفكر العلوم االسالمية جامعة االنبار ا.م.د هادي عبيد حسن الويسي 579

 قسم اللغة اإلنكليزية كلية التربية جامعة القادسية رنا فرحان طاهر الكاظم 580

 سراب غني عاشور البطاوي 581
الجامعة 
 العراقية

كلية العلوم 
 اإلسالمية

 مقارنة األديان

 العقيدة العلوم االسالمية االنبار ابراهيم رجب عبدهللا 582

 الموصل عمار شهاب احمد 583
التربية البدنية 
 وعلوم الرياضة

 قسم النشاطات الطالبية

 رافد سالم سرحان 584
الجامعة التقنية 

 الوسطى
المعهد التقني 

 االنبار
 تقنيات ادارة المواد/اداري

 علم االجتماع االداب جامعة الموصل نورا مجيد علي الشاهين 585

 جامعة االنبار ادريس سمير دلي الدليمي 586
كلية العلوم 
 االسالمية

 قسم العقيدة والدعوة والفكر

 التفسير وعلوم القرآن االسالميةالعلوم  األنبار اثير طارق نعمان الجباري 587

 الجغرافية االداب االنبار وليد حنوش حمد الفهداوي 588

 صيدلة صيدلة كركوك زهراء عباس حسين السعيدي 589

 اللغة العربية اآلداب األنبار نهاد فخري محمود 590

 سهى هادي علوش النداوي 591
الجامعة 
 العراقية

 العقيدة العلوم االسالمية
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 تكريت ايناس سعر حسن 592
التربيه للعلوم 

 االنسانيه
 علم نفس

 العمادة طب االسنان جامعة الموصل اية محمد عبدالرحمن الشكرجي 593

 


