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أسماء حضور ورشة عمل الضعف االمالئي مضاهره وأسبابه وعالجه )قسم اللغة 

 23/4/2020العربية( بتاريخ 

 الكلية الجامعة االسم الثالثي واللقب ت

 0 0 احسان محمد هادي 1
2   0 

جامعة  نزار موسى درويش 3
 التربية االساسية الموصل

كلية التربية  جامعةتكريت ايمان نزهان مهدي الصميدعي 4
 للعلوم الصرفه

 كلية الزراعة جامعة المثنى حميد علي وضح العصمي 5

جامعة الكوفة  زينه علي جاسم 6
 كلية الفقه كلية الفقه -

 . . صفا ناصر محمدسعيد 7

جامعة الكرخ  امنية كاظم عبد 8
  للعلوم

جامعة  لقمان عبد الكريم ناصر 9
 _كلية  االداب الموصل

 Diyala Collage of علياء يونس علي الزهيري 10
medicine 

 سحر محمد زكي عبداهلل 11
Hawler 
medical 

University 

College of 
Health 

Sciences 

 Sousse اسراء اسماعيل حسين 12
University 

Electrical 
Engneering 
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 Koya م.م. سمره سمير جوزيف فرناندس 13
university 

Faculty 
science and 

health 

 High سرمد نعيم عبد الحسن 14
school High school 

 University عبدالمهيمن وسام فخري المفتي 15
Baghdad 

Presidency 
Baghdad 
university 

 University عبدالمهيمن وسام فخري المفتي 16
Baghdad 

Presidency 
Baghdad 
university 

Kafershei نهله صالح محمد 17
k 

Specific 
education 

 اداب الموصل ايمان عبد الرحمن حسن االعثمان 18
 اداب تكريت محمد شهاب احمد 19

جامعة  حسام جبار شلتاغ 20
 ادارة اعمال صفاقس

 ادارة واقتصاد الموصل انهار خيرالدين محمد 21
 ادارة واقتصاد جيدك عمر محمود نجم 22
 ادارة واالقتصاد كركوك اراس غازي كريم زه نگنه 23
 ادارة واالقتصاد المستنصرية سهيلة عبد الزهرة مستور الحجيمي 24
 االثار القادسية رائد عباس فاضل 25
 االداب تكريت سرمد جاسم محمد الخزرجي 26
 االداب كركوك فردوس ياسين حميد 27
 االداب الموصل نادية مسعود شريف الجراح 28
 االداب كركوك دالل عبد الحسن جوالن 29
 االداب كركوك محمد حمد حمادي 30
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 رانيه شاكر صاحب االنصاري 31
جامعة 

الصادق/فرع 
 النجف

 االداب

 االداب كركوم اسماء عبدالكريم ابراهيم حسين الخزرجي 32
 االداب كركوك محمد ناصح إسماعيل 33
 االداب كركوك سوسن جبار عبدالرحمن شريف 34
 االداب كركوك محمد حمد حمادي حسين 35
 االداب القادسية رسل محمدمقبل مجيد الشريفي 36
 االداب الموصل سمية يونس سعيد الخفاف 37
 االداب كركوك ا.م.د.سلوى جرجيس سلمان 38
 االداب الموصل سمية يونس سعيد الخفاف 39
 االداب الموصل وعد ابراهيم خليل 40
 االداب جامعة ذي قار مروه جواد كاظم الغزي 41
 االداب واسط أ.م.د. وليد عبد جبر 42
 االداب كركوك يوسف خورشيد سعيد 43
 االداب العراقيه محمد حاتم فياض حمادي 44
 االداب كركوك ماردين نقي علي 45

 محمد فياض 46
طنطا / 

جمهورية 
 مصر العربية

 االداب

 االداب تكريت محمد شهاب احمد 47
 االداب كركوك دحام علي حسين العبيدي 48
 االداب الموصل ساره سعد أحمد محمود 49

جامعة  د.عبير طارق ظاهر الحاصود 50
 االداب الموصل

 االداب الموصل ديما آيدن جالل آوجي 51
 االداب الموصل عمر احمدسعيد الحمداني 52
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 االداب جامعة كركوك ازهر حسين رزوقي البديري 53
 االداب الكوفة نوال هادي حسن 54
 االداب كركوك بنان برهان فاتح 55
 االداب الموصل لمى عبد العزيز مصطفى العنزي 56
 االداب بغداد م. م. عثمان عبد اللطيف عبد المجيد 57
 االداب تكريت االستاذ سرمد نزهان هادي الفياضي 58
 االداب كركوك سنان عبدالعزيز عبدالرحيم النفطچي 59
 االداب بغداد أنفال سعيد داود 60
 االداب بابل احمد عبد عباس الجبوري 61
 االداب الموصل علياء احمد جاسم الحيالي 62
 االداب الكوفة ازهار حسين عبيد السلطاني 63
 االداب الموصل ذاكر محي الدين عبد اهلل 64
 االداب الموصل رابحة محمد خضير الجبوري 65
 االداب الموصل سرمد صديق غازي العبيدي 66

جامعة  د.ريم محمد طيب الحفوظي 67
 االداب الموصل

 االداب الموصل ماهر حسين علي الجرجري 68
 االداب الموصل ابتهال عبد الجواد كاظم 69
 االداب تكريت هيثم فيصل علي 70
 االداب المستنصرية سمر رحيم نعيمة الخزاعي 71
 االداب ذي قار علي ناصر حسين العبودي 72
 االداب المستنصريه بشرى ناصر هاشم الساعدي 73
 االداب الموصل مظفر حسين علي 74

جامعة  نوار محمد اسماعيل 75
 االداب الموصل

 االداب الكوفة ا.م.د.علي خليل احمد 76
 االداب القادسية أمير عاجل بعيوي الفتالوي 77
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 االداب الكوقة علي خليل احمد البياتي 78
 االداب القادسية زينة علي عباس الحجامي 79
 االداب واسط امل حسن طاهر الدلفي 80
 االداب الموصل نذير محمد امين الجبوري 81
 االداب الكوفة علي كاطع خلف 82
 االداب كركوك محمد ناصح إسماعيل 83
 االداب الموصل هند فخري اخمد العبداهلل 84
 االداب كركوك صكر خلف عواد الشعباني 85
 االداب الموصل عمراحمدسعيد الحمداني 86
 االداب بغداد يوسف احمد يوسف الجبوري 87
 االداب كركوك ابتهال عادل ابراهيم الطيبي 88
 االداب الموصل وسن سامي سعداهلل 89
 االداب كوكوك اديب صالح عبد منصور 90
 االداب الموصل هبه سعداهلل يونس 91
 االداب الموصل عمر توفيق عبدالقادر اللولجي 92
 االداب الكوفة ا.د. جميل حليل نعمة المعلة 93
 االداب الموصل ايناس عطوان سليمان 94
 االداب بغداد م.م شيماء زاحم حسوني 95

جامعة  شيماء هاشم يوسف المحروك 96
 االداب الموصل

االداب قسم اللغة  كركوك م.م. محمد عماد أبراهيم 97
 العربية

 االداب. االعالم الموصل رعد احمد امين الطائي 98
 االدارة واالقتصاد القادسية جعفر طالب كريم شبر 99
 االدارة واالقتصاد جامعة ميسان محمد رؤوف محمود الموسوي 100
 االدارة واالقتصاد االنبار محمد ابراهيم ضاحي حمادي 101
 االدارة واالقتصاد جامعة واسط محمد رياض اعناد المهناوي 102
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 االدارة واالقتصاد بغداد فضيلة سلمان داود 103
 االدارة واالقتصاد تكريت احمد عبدالخالق صالح الجواري 104
 االدارة واالقتصاد جامعة الفلوجة م.م.باقر جلوي علوان 105
 االدارة واالقتصاد القادسية محمد حمودي كاظم الموسوي 106
 االدارة واالقتصاد المستنصرية مصطفى كامل رشيد النعيمي 107
 االدارة واالقتصاد القادسية مرتضى صالح عباس السعيدي 108
 االدارة واالقتصاد المستنصرية د.حافظ عبد االمير امين الصباغ 109
 االدارة واالقتصاد جامعة تكريت كفاح عباس محيميد الجنابي 110
 االدارة واالقتصاد العراقية خالدية مصطفى عطا 111
 االدارة واالقتصاد القادسية مرتضى صالح عباس السعيدي 112
 االدارة واالقتصاد بابل محمد حمزة عباس السلطاني 113

جامعة  االء وضاح محمود 114
 االدارة واالقتصاد الموصل

 محمد باسم محمد الجزائري 115

جامعة 
تامبوف 
التقنية 
 -الحكومية 
روسيا 
 االتحادية

 االدارة واالقتصاد

 االدارة واالقتصاد الموصل عامر عبدالرزاق عبدالمحسن 116
 االدارة واالقتصاد بغداد رافد صباح عبد الرضا 117

 عصام عبد الخضر سعود 118

الجامعة 
المستنصرية 
كلية االدارة 
 واالقتصاد

 االدارة واالقتصاد

 االدارة واالقتصاد جامعه واسط نورس صاحب خليل الحسيني 119
 االدارة واالقتصاد الموصل خالد غازي عبود التمي 120
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جامعة  ميسون عبداهلل احمد الشلمة 121
 الموصل

االدارة واالقتصاد 
 قسم ادارة االعمال

 االدارة واإلقتصاد القادسية مليحة جبار عبد 122
 االداره واالقتصاد جامعه واسط زينه عبد الكريم جابر الشمري 123

جامعة  لمى عادل صابر السالم 124
 االقسام الداخلية الموصل

 اإلدارة واالقتصاد المستنصرية عفيفة بجاي شوكت الالمي 125
 اإلدارة واالقتصاد القادسية مليحة جبار عبد 126

االمام االعظم  حسين علوان حسين الجبوري 127
 الجامعة

اإلمام االعظم 
 الجامعه

 األثار سامراء إسحق يوسف حمدان آلعياش 128
 األداب كركوك. قاسم عدنان صالح المفرجي 129
 األداب كركوك قاسم عدنان صالح المفرجي 130
 اآلثار الكوفة حسين نجم عبد السادة الشيباني 131

جامعة  م. د. عيسى فاضل نزال 132
 اآلداب الموصل

 اآلداب الكوفة أ.م.د. عالء عبد األمير شهيد العبودة 133
 اآلداب الكوفة د. حيدر جبار عيدان 134
 اآلداب الكوفة هناء عباس عليوي كشكول 135
 اآلداب الموصل د.سروة يونس أحمد 136
 اآلداب بيروت العربية علي طالب حسين علي بيج 137
 اآلداب الموصل خليل إبراهيم أحمد 138

جامعة  خالد علي سليمان 139
 اآلداب الموصل

جامعة  أحمد محمد علي الرحيم 140
 اآلداب الموصل

 اآلداب الموصل صالح احمد صالح الجبوري 141
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 اآلداب الموصل خالد فارس خليل الدلي 142
 اآلداب كركوك د. عالء عبد الوهاب عبد الرزاق 143
 اآلداب الكوفة أد حسن عبد المجيد عباس الشاعر 144
 اآلداب كركوك توفيق هالل أحمد الجبوري 145

جامعة  فاتن غانم فتحي النعيمي 146
 اآلداب الموصل

جامعة  فاتن غانم فتحي النعيمي 147
 اآلداب الموصل

 اآلداب القادسية زينة علي عباس الحجامي 148
 اآلداب كركوك صالح نجم الدين أمين بابان 149
 اآلداب بغداد م. م. إيمان محمد عبد 150
 اآلداب بغداد ا. م. د. كفاح احمد محمد نجار 151
 اآلداب الموصل رفل نزار عبد القادر 152
 اآلداب بغداد شروق نعيم جاسم الجبوري 153
 اآلداب كركوك صالح نجم الدين أمين بابان 154

جامعة  د.عبير طارق ظاهر الحاصود 155
 اآلداب الموصل

 اآلداب الموصل د. هاشم عبد الرزاق صالح 156
 اآلداب الموصل أحمد عدنان حمدي الوتار 157

 اشرف سعدون طه 158

جامعة غازي 
عنتاب 

الحكومية/ 
 تركيا

 اآلداب

 اآلداب كركوك محمد حسين محمود 159
 اآلداب كركوك محمد حسين محمود 160
 التربية البصرة محمد وحيد حسن 161
 التربية الموصل ابراهيم صالح الدين ابراهيم علي الجحيشي 162



 

10 
 

 التربية المستنصرية جنان رضا مطر 163

مديرية تربية  محمد نوري علي 164
 التربية االنبار

 التربية كركوك فتوح حسين فدعوس 165
 التربية العراقية ا.م.د. عراك جبر شالل 166
 التربية القادسية عبد األمير عباس بطي 167
 التربية المستنصرية فاطمه احمد خلف العبيدي 168
 التربية المنصورة غادة حلمي مخلوف 169
 التربية العراقية طالب فرحان سعود 170
 التربية القادسية شيماء خيري فاهم الشباني 171

جامعة  د. بسمة محمد محمود 172
 التربية ااموصل

جامعة  عبداهلل حبيب كاظم التميمي 173
 التربية القادسية

 التربية تكريت نصر ياسين خضر 174
 التربية القادسية رياض حمزة عبود 175

مديرية تربية  م.ضياءرشيد حميد 176
 التربية ديالى

 التربية نينوى هبة عز الدين محمد 177
 التربية العراقية ذنون يحيى سبع العزاوي 178
 التربية تكريت م.م. عابدين وهبي قادر 179
 التربية االنبار حسن هادي حسين 180
 التربية االنبار ماجده ابراهيم مخلف 181
 التربية بغداد رافع عبد اللطيف عبد المجيد 182
 التربية االنبار اشرف عدنان ثرثار 183
 التربية القادسية حسام سعيد العارضي 184
 التربية المستنصرية مالك محمود جاسم 185
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 التربية الموصل شذى ادريس احمد النعيمي 186
 التربية سامراء لقاء حسين علوان السامرائي 187
 التربية القادسية افراح داود سلمان 188
 التربية القادسية نجوان نوري هاني الكرعاوي 189
 التربية القادسية ليث سمير جاسم الحيدر 190
 التربية القادسية افراح داود سلمان 191
 التربية القادسية افراح داود سلمان 192

الجامعة  أ.د.حسنين غازي لطيف 193
 التربية المستنصرية

 التربية ميسان ايات محمد جبر الساعدي 194
 التربية ذي قار باسم عزيز دخيل السهالني 195
 التربية الموصل شذى ادريس احمد النعيمي 196
 التربية المستنصرية سحر حسين محمد 197
 التربية الموصل شذى ادريس احمد النعيمي 198
 التربية االنبار م.م. دالل عبد الفتاح مالك 199
 التربية القادسية هادي مدلول حمزة 200
 التربية المستنصرية عدي حسين علي الربيعي 201
 عقرة -التربية  دهوك نزار خورشيد مامه 202

التربية /ابن رشد  بغداد ساجدة مزبان حسن الساعدي 203
 للعلوم االنسانية

التربية ابن الهيثم  جامعة بغداد علي هادي حسين 204
 للعلوم الصرفة

 التربية ابن رشد بغداد بلقيس حمود كاظم الحجامي 205
 التربية ابن رشد بغداد بلقيس حمود كاظم الحجامي 206
 التربية ابن رشد بغداد د. بشرى ياسين محمد 207

التربية ابن رشد   بغداد ثناء عبد الودود عبد الحافظ الشمري 208
قسم العلوم 
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 التربوية والنفسية

التربية ابن رشد  بغداد ازهار علوان كشاش 209
 للعلوم االنسانية

التربية ابن رشد  بغداد حسين نجيب والي 210
 للعلوم االنسانية

التربية ابن رشد  بغداد ا.د.شذى عادل فرمان 211
 للعلوم االنسانية

التربية ابن رشد  بغداد احالم هادي ابراهيم السوداني 212
 للعلوم االنسانية

 التربية االساسية جامعة الكوفة انسام منهل عزيز الموسوي 213
 التربية االساسية ديالى ابراهيم عبداهلل مراد 214
 التربية االساسية ديالى عمار حسين محمد العبيدي 215
 التربية االساسية ميسان حسين امير عباس السراجي 216
 التربية االساسية ديالى ساره محمد ابراهيم 217
 التربية االساسية ديالى شاكر محمود سلمان العزاوي 218
 التربية االساسية جامعة دهوك جوان محمد محمد مهدي 219

االمام جعفر  م.م ضحى جبار عبد الرماحي 220
 التربية االساسية الصادق )ع(

 نور محمد عبداالله الغزالي 221
معلم جامعي 
لدى مديرية 
 تربية بابل

 التربية االساسية

 التربية االساسية الموصل صابر طه ياسين الجميلي 222
 التربية االساسية المستنصرية ماريا حسن التميمي 223
 التربية االساسية ديالى ا.د.اسماء كاظم فندي المسعودي 224
 التربية االساسية جامعة بابل دعاء عباس عبدالكاظم 225
 التربية االساسية الموصل محمد علي محمد باقر 226
 االساسية التربيةجامعة  آمنة علي حمزة الصوفي 227
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 الموصل
 التربية االساسية ديالى خوله ابراهيم احمد 228

االمام جعفر  م.م ضحى جبار عبد الرماحي 229
 التربية االساسية الصادق )ع(

االمام جعفر  م.م ضحى جبار عبد الرماحي 230
 التربية االساسية الصادق )ع(

 التربية االساسية جامعة سومر مشتاق احمد كاظم الديوان 231
 التربية االساسية سومر افراح علي عبداالمير 232
 التربية االساسية سومر افراح علي عبداالمير 233

جامعة  عكاب يوسف جمعة 234
 الموصل

التربية االساسية 
 قسم التاريخ

التربية االساسية  ميسان عالء كاظم ربع الموسوي 235
 قسم اللغة العربية

 سومر افراح علي عبداالمير 236
التربية 

االساسيةاالساسي
 ة

 التربية األساسية ديالى قحطان حميد كاظم العنبكي 237
 التربية األساسية الكوفة ستار جبر حسين 238
 التربية األساسية بابل نسرين حمزة عباس السلطاني 239
 التربية األساسية بابل نسرين حمزة عباس السلطاني 240
 التربية األساسية سومر م.د. وسام نجم محمد 241

جامعة الكوفة  د. محمد مرتضى محمد علي المظفر 242
 التربية األساسية -

 التربية األساسية جامعة ديالى م.م حاتم فياض حمادي حسن 243
 التربية األساسية سومر رائد رمثان حسين التميمي 244
 التربية األساسية دهوك سعيد عايد عطيه العبداهلل 245
 التربية األساسية المستنصرية ا. م. دَ صبيحة حسن طعيس 246
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 نسرين محمد عبداهلل 247

جامعة دهوك 
/ اقليم 

كوردستان 
 العراق

التربية األساسية 
/ قسم اللغة 

 العربية

 التربية البدنية ميسان احمد حنون خنجر الساعدي 248
 التربية البدنية ميسان محمد حسين حميدي 249
 التربية البدنية ميسان عال كمال ياسين السامرائي 250

التربية البدنية  ميسان ابو الحسن رؤوف محمود الموسوي 251
 وعلوم الرياضة

جامعة  معن عبد الكريم جاسم الحيالي 252
 الموصل

التربية البدنية 
 وعلوم الرياضة

التربية البدنية  الموصل صباح جاسم محمد الحيالي 253
 وعلوم الرياضة

التربية البدنية  جامعة ميسان حسين محسن سعدون 254
 وعلوم الرياضة

التربية البدنية  بابل شيماء علي خميس النعيمي 255
 وعلوم الرياضة

الجامعة  بشار صالح جبار الجيزاني 256
 المستنصرية

التربية البدنية 
 وعلوم الرياضة

التربية البدنية  االنبار الكيالنينصر خالد عبد الرزاق  257
 وعلوم الرياضة

التربية البدنية  المستنصرية كريم مهلهل كريم 258
 وعلوم الرياضة

التربية البدنية  الموصل م.د احمد يونس حامد 259
 وعلوم الرياضة

التربية البدنية  كربالء عزيز كريم وناس 260
 وعلوم الرياضة

التربية البدنية  الموصل م.د علي انور احمد 261
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 وعلوم الرياضة

التربية البدنية  جامعة كربالء مازن جليل عبد الرسول 262
 وعلوم الرياضة

التربية البدنية  ميسان رافد دفار عرير السراي 263
 وعلوم الرياضة

جامعة  زيد فتاح محمد 264
 الموصل

التربية البدنية 
 وعلوم الرياضة

التربية البدنية  الموصل سلوان خالد محمود 265
 وعلوم الرياضة

التربية البدنية  ميسان حسين فاخر جاسم العتابي 266
 وعلوم الرياضة

التربية البدنية  ميسان اد ماجد عزيز الساعدي 267
 وعلوم الرياضة

التربية البدنية  جامعة ميسان د عمار علي اسماعيل 268
 وعلوم الرياضة

التربية البدنية  االنبار ياسين علي خلف الفهداوي 269
 وعلوم الرياضة

 محمد هاتو علي 270
طالب دكتوراه 
/ الجامعة 
 المستنصرية

التربية البدنية 
 وعلوم الرياضة

التربية البدنية  كربالء علي حسين علي الجاسم 271
 وعلوم الرياضة

 التربية الحويجة كركوك خليل ابراهيم محمد العكيدي 272
 التربية النوعية االسكندرية قيس احمد شعالن الحواسي 273
 التربية إبن رشد جامعة بغداد م.د.سرّاء قيس األوسي 274
 التربية بنات العراقية غادة فائق محمد 275
 التربية حويجة كركوك م. م. حنان ماجد صالح 276
التربية طوز  جامعة تكريت ا.م.د.وعد دليان انور 277
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 خورماتو

التربية  تكريت بصيرة قاسم سليمان 278
 طوزخورماتو

 التربية للبنات الكوفة د.وفاء عبد االمير هادي 279
 التربية للبنات االنبار م.م. شيماء شهاب عبداهلل 280
 التربية للبنات جامعة تكريت حميد فارس حسن الحسني 281
 التربية للبنات الكوفة أ.د. عبد الرزاق شنين الجنابي 282
 التربية للبنات الكوفة رشا علي دهن الجبوري 283
 التربية للبنات الموصل ماهر عبد الرزاق محمد الطائي 284
 التربية للبنات ذي قار محمد عبد العباس حسن محمد 285
 التربية للبنات العراقية مروة مرشد محمد 286
 التربية للبنات العراقية مديحة يعقوب يوسف 287

التربية للبنات /  الكوفة هيلين محمد عبد الحسين 288
 قسم الجغرافيه

التربية للعلوم  الموصل رياض يونس خلف الكاصومي 289
 االنسانية

جامعة  شيماء ادريس محمد 290
 الموصل

التربية للعلوم 
 االنسانية

التربية للعلوم  الموصل قيس محمد علي 291
 االنسانية

التربية للعلوم  ديالى حسين ابراهيم مبارك 292
 االنسانية

التربية للعلوم  واسط شيماء بدر عبداهلل نصر السراي 293
 االنسانية

التربية للعلوم  واسط د.محمد مزعل خالطي السراي 294
 االنسانية

التربية للعلوم  واسط احمد بشار جمعه العبد 295
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 االنسانية

التربية للعلوم  واسط علي خيري مطرود الحجامي 296
 االنسانية

التربية للعلوم  بابل أ.د. علي ابراهيم محمد سعيد 297
 االنسانية

للعلوم التربية  ديالى إسراء قحطان خلف البياتي 298
 االنسانية

التربية للعلوم  ديالى م.د انتصار يونس مهيهي الطائي 299
 االنسانية

التربية للعلوم  الموصل ا.م.د. برزان ميسر الحـــامد 300
 االنسانية

التربية للعلوم  كركوك نبيل عكيد محمود المظفري 301
 اإلنسانية

التربية للعلوم  الموصل هاجر سالم األحمد 302
 اإلنسانية

التربية للعلوم  ديالى سهى ياسين زيد الكروي 303
 اإلنسانية

التربية للعلوم  االنبار هيثم لطيف عبد الهادي 304
 الصرفة

التربية للعلوم  االنبار لؤي حاتم علي الدليمي. 305
 الصرفة

التربية للعلوم  جامعة ديالى صحاري موفق محمود الربيعي 306
 الصرفة

التربية للعلوم  كربالء سراب فاضل حسين العامري 307
 الصرفة

التربية للعلوم  كربالء ميثم علي كريم 308
 الصرفة

التربية للعلوم  البصرة احمد كاظم شنان 309
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 الصرفة

التربية للعلوم  الموصل حامد حسان حامد االعرجي 310
 الصرفة

التربية للعلوم  الموصل بيداء عبد العزيز محمد صالح 311
 الصرفة

التربية للعلوم  تكريت عمر صالح حسن الدليمي 312
 الصرفة

التربية للعلوم  تكريت عمر عدنان هاشم 313
 الصرفة

التربية للعلوم  كركوك بيمان مجيد محمود الداودي 314
 الصرفة

التربية للعلوم  االنبار مثنى محمد عواد 315
 الصرفة

التربية للعلوم  كركوك اميد مجيد حميد المهندس 316
 الصرفة

التربية للعلوم  تكريت مروج عبد رحيم البياتي 317
 الصرفه

التربية وعلوم  المستنصرية علي عبدالحسين حمود الزركاني 318
 الرياضة

 التربية/عقرة دهوك إسماعيل محمد سعيد إسماعيل 319

التربية/قسم  القادسية سامي حميد كاظم الخطاط 320
 الكيمياء

 التربيه المستنصريه عصام كاظم عبد الرضا الفيلي 321
 التربيه القادسيه نبال عباس هادي 322
 التربيه الحمدانية حمد علي احمد 323
 التربيه المستنصرية عمار هادي محمد رؤوف الجنابي 324

التربيه ابن الهيثم  بغداد حنان عدنان شاكر النعيمي 325
للعلوم الصرفه 



 

19 
 

 قسم الكيمياء

 بغداد حنان عدنان شاكر النعيمي 326
التربيه ابن الهيثم 
للعلوم الصرفه 
 قسم الكيمياء

 التربيه االساسيه بابل أسامه صاحب منعم الجنابي 327

التربيه البدنيه  الموصل د.عمار شهاب احمد 328
 وعلوم الرياضة

التربيه البدنيه  كربالءجامعة  عمار حسن عبد الرضا السلطاني 329
 وعلوم الرياضة

التربيه البدنيه  كركوك محمد ثامر كريم العبيدي 330
 وعلوم الرياضه

التربيه البدنيه  ميسان رغد علي حسين الالمي 331
 وعلوم الرياضه

البدنيه التربيه  كربالء رامي عبد االمير حسون العبودي 332
 وعلوم الرياضه

التربيه البدنيه  ميسان د علي مطير حميدي الكريزي 333
 وعلوم الرياضه

التربيه البدنيه  المستنصريه الهام علي حسون السماوي 334
 وعلوم الرياضه

الجامعه  م.م شهد صالح شاكر 335
 المستنصريه

التربيه البدنيه 
 وعلوم الرياضه

التربيه البدنيه  ديالى الحسين حميد علي 336
 وعلوم الرياضه

التربيه الرياضيه  جامعه ديالى م.م احمد نافع كامل 337
 وعلوم الرياضه

 التربيه للبنات تكريت وسام سعود حسين العزاوي 338

للعلوم  التربيه االنبار خالد صبار محمد الشجيري 339
 االنسانيه
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التربيه للعلوم  جامعة كربالء ماجد خليف الكمر 340
 الصرفه

كلية المستقبل  احمد مكي عبد نصار 341
 التقنيات الطيبة الجامعة

كلية المعارف  م. م بالل عبدالمجيد مخلف 342
 الجامعة

التقنيات 
 المختبرات الطبيه

الفرات االوسط  علي صالح حسون 343
 التقنية المسيب التقنية

التقنية  شيماء عبد حسين 344
 التقنية بغداد الوسطى

 التقنيه االداريه الفرات االوسط ريام محمد عباس دوش 345
 التمريض الكوفة أحمد لطيف عبد الخاقاني 346
 التمريض الموصل ابراهيم طالل داود الصواف 347
 التمريض تكريت سرى سعد عبدالعزيز التكريتي 348
 التمريض القادسية بهيجة عبيس حمود الخالدي 349
 التمريض القادسية بشار صباح صاحب الشوكه 350
 التمريض الموصل نصر موفق يونس 351
 التمريض الموصل عالء يوسف عايد العباوي 352
 التمريض الموصل نصر موفق يونس 353
 التمريض ميسان م. م. حميد ابولول جبجاب الماجدي 354
 الحقوق الموصل خليل ابراهيم محمد الكيكي 355
 الحقوق الموصل مروه يونس حامد 356
 الرصافة االولى وزارة التربية انوار سعدون نجم 357
 الزراعة تكريت ياسمين اسماعيل خليل 358

القاسم  رافد أحمد عباس الخالدي 359
 الزراعة الخضراء

 الزراعة جامعة تلعفر م.م عفاف شعيب يوسف 360
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 الزراعة االنبار م.احمد شهاب عبداهلل 361
 الزراعة كركوك ا.د.كريم سعيد عزيز العبيدي 362
 الزراعة جامعة تلعفر م.م عفاف شعيب يوسف 363
 الزراعة كربالء لقاء حسين محمد حسين الزهيري 364
 الزراعة تكريت أ.د.خالد عبداهلل سهر الحمداني 365
 الزراعة تلعفر جامعة م.م عفاف شعيب يوسف 366
 الزراعة تكريت ايثار زكي ناجي الفراجي 367
 الزراعة كركوك كريم عبداهلل حسن البياتي 368
 الزراعة كركوك چرو احمد خورشيد الشواني 369
 الزراعة كربالء منار احمد عباس 370
 الزراعة كركوك جرو احمد خورشيد 371
 الزراعة االنبار احمد شهاب عبداهلل 372
 الزراعة كركوك محسن عمر محمد 373
 الزراعة كركوك خطاب عبداهلل محمد الجبوري 374
 الزراعة كربالء عدي حامد طه التميمي 375
 واالهوارالزراعة  ذي قار هديه عبد عطية الشامي 376

جامعة  محمد احمد محل 377
 الزراعة والغابات الموصل

 الزراعة والغابات الموصل د. فارس اكرم صالح الوزان 378
 الزراعه جامعه الكوفه شرف علي هادي الشيخ 379
 الزراعه الكوفه شرف علي هادي الشيخ 380
 الزراعه واألهوار جامعه ذي قار ساره نعيم عبدالحسن 381

جامعة  عبله احمد خطاب 382
 الزراعه والغابات الموصل

 الشريعة االردنية ا.م.د. عبداهلل مناور عبدالرحيم وردات 383
 الصيدلة جامعة كربالء هيفاء رشيد محسن 384
 الصيدلة الكوفة ا.د. فالح شريف عبد سهيل 385
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 الصيدلة الكوفة فالح شريف عبد سهيل 386
 الصيدلة الموصل بان علي احمد النعيمي 387
 الصيدلة الموصل بان علي احمد النعيمي 388
 الصيدلة جامعة كربالء هيفاء رشيد محسن 389

كلية الزهراوي  إيفان مالك شاكر الطالقاني 390
 الصيدلة الجامعة

 الصيدلة الموصل براء جاسم محمد السبعاوي 391
 الطب تكريت مصطفى عبدالجبار جميل السامرائي 392
 الطب ميسان عامر هاتو حميد 393
 الطب كركوك مفيد اكرم طه 394
 الطب زاخو لينا يوسف محمد 395
 الطب الموصل ماهر عبد الستار ابراهيم الدباغ 396
 الطب الموصل ماهر عبد الستار ابراهيم الدباغ 397
 الطب الكوفة د.ساره سوادي ياسين 398
 الطب البيطرى الموصل فدوى خالد توفيق 399
 الطب البيطري تكريت ريم سهيل نجم الشمري 400
 الطب البيطري ديالى بشار عبد الجبار شبيب 401
 الطب البيطري ديالى خالد ابراهيم عبد الخزرجي 402

 رياض عجمي سلمان 403
طالب 

ماجستير في 
 جامعة بغداد

 الطب البيطري

 العربية طوز تكريت احسان عبد العزيز عبد الرحيم النفطجي 404
 العلوم كركوك هوراز ناظم جبار الصاله يي 405
 العلوم جامعة كركوك اوميد احمد توكمجي 406
 العلوم كركوك عمر عبود حسين الجبوري 407
 العلوم كركوك هوراز ناظم جبار الصاله يي 408
 العلوم المستنصرية لمياء علي لطيف 409
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 العلوم كركوك مروة نهاد عبد اهلل 410
 العلوم المستنصرية عباس فاضل هاتو الفرطوسي 411
 العلوم المستنصرية نضال علي حسين 412
 العلوم جامعة ميسان دعاء ليث محمد السامرائي 413
 العلوم جامعة كركوك م.م صالح راكان شالل 414
 العلوم جامعة بابل م.م ذوالفقار علي حميد 415

 عبدالسالم محمود حسن الجبوري 416
المديرية 

العامة لتربية 
 ديالى

 العلوم

الجامعة  رغد عبداهلل كاظم 417
 العلوم المستنصرية

 العلوم الموصل صبا حازم صديق العباسي 418
 العلوم دهوك رغد يوسف محمد 419
 العلوم المستنصرية لمى ياسين عباس 420
 العلوم تكريت احمد سليمان جمعه الجبوري 421
 العلوم الكوفة فرح خالد حسين 422
 العلوم الكوفة سندس خليل إبراهيم 423

جامعة  د.عمار عبد الستار ابراهيم 424
 العلوم الموصل

 العلوم الموصل أ.م.عمار عبد الستار ابراهيم الدباغ 425
 العلوم كركوك عماد عدنان خضر 426
 العلوم كربالء حيدر رضا علي ابراهيم 427
 العلوم بابل رافد ريس عراك المعموري 428
 العلوم كركوك م. مروة نهاد عبداهلل 429
 العلوم الموصل عمار عبد الستار ابراهيم الدباغ 430
 العلوم البصرو وفاء كاظم شنان الجابري 431
 العلوم كربالء بلقيس هادي هاشم 432
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433 sanaa.kadium@gmail.com العلوم البصرة 
 العلوم النهرين امينة محسن عباس 434
 العلوم بغداد نهى نهاد عبد الوهاب 435
 العلوم كركوك عماد عدنان خضر زنكنه 436
 العلوم النهربن امينة محسن عباس 437
 العلوم الموصل عمار عبد الستار ابراهيم 438
 العلوم الموصل امجد عبد الهادي محمد 439
 العلوم الموصل رنا طارق يحيى 440
 العلوم كركوك نور عبدالواحد احمد محمد 441
 العلوم المستنصرية عباس فاضل هاتو الفرطوسي 442
 العلوم المستنصرية عباس فاضل هاتو الفرطوسي 443
 العلوم الموصل جاسم محمد طه 444
 العلوم واسط أ.م. زينة شاكر شالل 445
 العلوم جامعة الكوفة م.م. وسام عقيل مسلم 446
 العلوم كركوك م. نادية قادر حاج 447

 عبدالسالم محمود حسن الجبوري 448
المديرية 

العامة لتربية 
 ديالى

 العلوم

 العلوم بابل رافد ريس عراك المعموري 449
 العلوم الموصل صبا حازم صديق العباسي 450
 العلوم النهرين امينة محسن عباس 451
 العلوم االسالمية العراقية رغدان عدنان عبد الرزاق العاني 452
 العلوم االسالمية الفلوجة منى عبد الغفور دحام العاني 453

جامعة  مروه رياض هاشم النعيمي 454
 العلوم االسالمية الموصل

 العلوم االسالمية االنبار عبد ابراهيم مصلح 455
 العلوم االسالمية الفلوجة منى عبد الغفور دحام العاني 456
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 العلوم االسالمية جامعة بغداد حيزومة شاكر رشيد 457
 العلوم االسالمية جامعة بغداد ليلى الزوبعي 458
 العلوم االسالمية الموصل سالمة محمود محمد 459
 العلوم االسالمية االنبار محمد مطني احمد الدليمي 460
 العلوم االنسانية جامعة زاخو عّزة عدنان أحمد عّزت 461
 العلوم االنسانية جامعة زاخو عّزة عدنان أحمد عّزت 462
 العلوم اإلسالمية الموصل كيالن خليل حيدر األتروشي 463
 العلوم التطبيقية جامعة سامراء محمد خطاب عمر 464
 العلوم التطبيقية سامراء زينة لفتة حسن 465
 العلوم التطبيقية جامعة سامراء محمد خطاب عمر 466
 العلوم السياحية كربالء م.ياسمين حاتم بديد 467
 العلوم السياحية كربالء م.ياسمين حاتم بديد 468
 العلوم السياسية الموصل وجيه عفجو علي 469
 العلوم السياسية الموصل صهيب خالد جاسم الطائي 470
 العلوم السياسية المستنصرية محمد عباس هاشم الفرطوسي 471

جامعة  بان غانم احمد 472
 العلوم السياسية الموصل

 العلوم السياسية المستنصرية محمد عباس هاشم الفرطرسي 473

جامعة  [د. شعالن عبد القادر باراهيم 474
 العلوم السياسية الموصل

 العلوم السياسية المستنصرية محمد عباس هاشم الفرطوسي 475
 العلوم السياسية ميسان وليد سعيد راضي 476
 العلوم السياسية الموصل ابراهيم احمد حسن ناصر الجبوري 477
 العلوم السياسية ميسان محمد طعمة جودة 478
 العلوم السياسية الموصل خيراهلل سبهان عبداهلل الحوري 479
 العلوم السياسية الموصل زينب ادريس محمد آل قبع 480
 العلوم السياسية الموصل عمر هاشم ذنون الحيالي 481
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 العلوم السياسية الموصل وجيه عفدو علي 482
 العلوم السياسيه بغداد ياسر جاسم عسكر 483
 العلوم السياسيه بغداد ياسر جاسم عسكر 484
 العلوم السياسيه بغداد أنوار عدنان جياد البهادلي 485

جامعه ههولير  رسول جميل علی /سيان 486
 العلوم الصحيه الطبيه

 العلوم الصحيه ههولير الطبيه رسول جميل علی /سيان 487
 العلوم للبنات بابل علي حسين المرزوكي 488
 العلوم للبنات بابل هديل قاسم غني الخفاجي 489
 الفقه الكوفة علي جعفر محمد الرماحي 490
 الفقه الكوفة سندس خليل إبراهيم 491
 الفقه الكوفة حيدر عبد الجبار كريم الوائلي 492
 الفنون الجميلة جامعة بغداد اخالص عبد سلمان الساعدي 493
 الفنون الجميلة جامعة بغداد شيماء كامل داخل. 494
 الفنون الجميلة بغداد م د. هدى ريس عراك 495

 سماح مهدي صالح العلياوي 496
جامعة 

الصادق/ فرع 
 النجف

 القانون

 القانون بابل علي عبد الخضر محمد 497
 القانون كركوك إيناس سامي إبراهيم 498
 القانون كركوك إيناس سامي إبراهيم 499

كلية المعارف  احمد صفاء يحيى 500
 القانون الجامعة

 القانون ديالى م. م مصطفى تركي حومد 501
 القانون المستنصرية عباس قاسم محمد الماجدي 502

جامعة الكتاب  م. م أميره عبدالرحمن علي 503
 القانوناالهلية / 
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 كركوك

 م.م اميره عبد الرحمن علي 504
جامعة الكتاب 

االهلية / 
 كركوك

 القانون

 القانون بابل وسن قاسم غني الخفاجي 505
 القانون المستنصرية حيدر وهاب عبود 506
 القانون جامعة كركوك إيناس سامي إبراهيم 507
 القانون القادسية هديل حاكم حمزه الموسوي 508
 القانون سومر م. م. أنوار محمد هادي 509
 القانون بغداد لمى عبدالباقي محمود العزاوي 510
 القانون جامعة كركوك كاروان جعفر حسين 511

القانون / قسم  الكتاب م.م أميره عبدالرحمن علي 512
 القانون

القانون والعلوم  كركوك احمد محمد صديق 513
 السياسية

القانون والعلوم  جامعة كركوك هاشم حسين علي الجبوري 0د0م 514
 السياسية

القانون والعلوم  االنبار علي نجم العبداهلل 515
 السياسية

القانون والعلوم  كركوك ا.م.د. زانا اسماعيل عزيز المراد 516
 السياسية

والعلوم القانون  كركوك رائدة ياسين خضر 517
 السياسية

القانون والعلوم  جامعة كركوك مراد صائب محمود البياتي 518
 السياسية

القانون والعلوم  كركوك م. محمد شاكر محمود 519
 السياسية
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القانون والعلوم  كركوك احمد سمير محمد ياسين الصوفي 520
 السياسية

القانون والعلوم  كركوك ابراهيم شاكرمحمود الجبوري 521
 السياسية

القانون والعلوم  كركوك زياد خلف عليوي الجوالي 522
 السياسية

القانون والعلوم  كركوك رؤى ابراهيم خالد العزي 523
 السياسية

والعلوم القانون  كركوك ساره عدنان صالح حسن المفرجي 524
 السياسيه

الكلية التربوية  ال توجد فراس نعيم جاسم الجبوري 525
 المفتوحة

جامعة الفرات  حسن عبد شراد الخفاجي 526
 الكلية التقنية االوسط التقنية

 ازهار عبد محيسن الركابي 527
الجامعة 
التقنية 
 الجنوبية

الكلية التقنية 
 االدارية

 لميس محمد مطرود 528
الجامعة 
التقنية 
 الوسطى

الكلية التقنية 
 االدارية /بغداد

 وليد احمد سليمان الجرجري 529
الجامعة 
التقنية 
 الشمالية

الكلية التقنية 
 االدارية الموصل

 آمنة عبد الكريم علي أحمد 530
الجامعة 
التقنية 
 الوسطى

التقنية الكلية 
 االداريه /بغداد

جامعة الفرات  ساره جاسم زامل 531
 االوسط

الكلية التقنية 
 المسيب
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جامعة الفرات  مدرس مساعد /رنا ريس عراك 532
 األوسط التقنية

الكلية التقنية 
 المسيب

جامعة الفرات  أحمد عدنان كاظم 533
 االوسط التقنية

التقنية الكلية 
 المسيب

جامعة الفرات  محمد نوري جبار الجناحي 534
 االوسط التقنية

الكلية التقنية 
 الهندسية

جامعه الفرات  وليد عبد ابوحنه مرزوك 535
 االوسط

الكلية التقنية 
 نجف

الكليه التربويه  وزاره التربيه سرمد عياده خضير 536
 المفتوحه

جامعه الفرات  م. رشا عادل عبد النبي 537
 االوسط التقنيه

 -الكليه التقنيه 
 المسيب

جامعه الفرات  عالء عبد العباس مخيف 538
 االوسط التقنيه

الكليه التقنيه 
 االداريه كوفه

 اللغات بغداد م. معالي حسين علي 539
 اللغات كركوك سعد دليان انور 540
 اللغات كركوك سعد دليان انور 541
 اللغات بغداد رعد عطاهلل علي بكر 542
 اللغة العربية تكريت وسام صباح ضاري 543

المديرية العامة  وزارة التربية أحمد علي حياوي الجميلي 544
 لتربية بابل

المديرية العامة  وزارة التربية نور الهدى كاظم حسين 545
 لتربية بابل

 المركز الصحي جامعة بغداد حيدر حسين عبيد السعيدي 546

التقنية  لقمان خليل حيدر 547
 الشمالية

 -المعهد التقني 
 الموصل

الجامعة  ماهر طالل محمد االسعدي 548
التقنية 

التقني / المعهد 
 الموصل
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 الشمالية

 عبدالكريم شهيد صبر 549
الجامعة 
التقنية 
 الوسطى

المعهد التقني / 
 كوت

 مخلد نوري عبداهلل الحمداني 550
الجامعة 
التقنية 
 الشمالية

المعهد التقني 
 الحويجة

 أ. م. د. حسين خلف صالح 551
الجامعة 
التقنية 
 الشمالية

التقني المعهد 
 الحويجة

 أ. م. د.حسين خلف صالح 552
الجامعة 
التقنية 
 الشمالية

المعهد التقني 
 الحويجة

 ساره عادل مظلوم الرديني 553
الجامعة 
التقنية 
 الوسطى

المعهد التقني 
 الصويرة

جامعه الفرات  زهراء عبد الرضا باقر علي الفياض 554
 االوسط التقنيه

المعهد التقني 
 الطبي

 بهاء كريم محمد العتابي 555
الجامعة 
التقنية 
 الوسطى

المعهد التقني 
 الكوت

جامعة الفرات  علي احمد زيدان 556
 االوسط التقنية

المعهد التقني 
 المسيب

 عبدالرافع حسين مرعي اللويزي 557
الجامعة 
التقنية 
 الشمالية

التقني المعهد 
 الموصل

التقنية  طه ياسين عبدالقادر 558
 الشمالية

المعهد التقني 
 الموصل
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 د.شهلة سالم خليل العبادي 559
الجامعة 
التقنية 
 الشمالية

المعهد التقني 
 الموصل

التقنية  عبدالرافع حسين مرعي اللويزي 560
 الشمالية

المعهد التقني 
 الموصل

 محمد خيري حسين 561
الجامعة 
التقنية 
 الشمالية

المعهد التقني 
 الموصل

 ساهرة مهدي يعقوب ال محمد 562
الجامعة 
التقنية 
 الشمالية

المعهد التقني 
 الموصل

 هبه عبدالسالم سعيد الحلو 563
الجامعة 
التقنية 
 الشمالية

المعهد التقني 
 الموصل

 عمر ابراهيم احمد السيف 564
الجامعه 
التقنيه 
 الشماليه

المعهد التقني 
 الموصل

 عمر ابراهيم احمد السيف 565
الجامعه 
التقنيه 
 الشماليه

المعهد التقني 
 الموصل

 كفاء هادي ذنون البياتي 566
الجامعه 
التقنيه 
 الشماليه

المعهد التقني 
 الموصل

 م.د.فهد خلف ياسين 567
الجامعة 
التقنية 
 الشمالية

المعهد التقني 
 الموصل

الجامعة  عبدالرافع حسين مرعي اللويزي 568
التقنية 

المعهد التقني 
 الموصل
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 الشمالية

 معن محمد جاسم 569
الجامعة 
التقنية 
 الشمالية

المعهد التقني 
 الموصل

المعهد التقني  الفرات االوسط مرتضى محمد شاني 570
 بابل

 ايمان اسماعيل محمد المكدميد 571
الجامعة 
التقنية 
 الوسطى

المعهد التقني 
 بعقوبة

 جهاد حميد علي المفرجي 572
الجامعة 
التقنية 
 الوسطى

 المعهد التقني بلد

 بدور نوري اسحق 573
الجامعة 
التقنية 
 الجنوبية

المعهد التقني في 
 البصرة

 خولة هاشم حسين 574
الجامعة 
التقنية 
 الجنوبية

المعهد التقني في 
 البصرة

 حسن كريم عبد الرحمن 575
الجامعة 
التقنية 
 الشمالية

المعهد التقني 
 كركوك

 امل سعيد طعمة 576
الجامعة 
التقنية 
 الشمالية

المعهد التقني 
 كركوك

 سمكو شريف رحيم 577
الجامعة 
التقنية 
 الشمالية

المعهد التقني 
 كركوك

المعهد التقني الجامعة  أسو محمد لطيف الصالحي 578
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التقنية 
 الشمالية

 كركوك

 أسو بهاء الدين قادر 579
الجامعة 
التقنية 
 الشمالية

المعهد التقني 
 كركوك

 بسام محسن عطية 580
الجامعة 
التقنية 
 الشمالية

المعهد التقني 
 كركوك

 دريد عطاهلل علي الطائي 581
الجامعة 
التقنية 
 الشماليه

المعهد التقني 
 كركوك

 عباس بهاءالدين نوري 582
الجامعة 
التقنية 
 الشمالية

المعهد التقني 
 كركوك

 كوكمان مصطفى زينل الصابونجي 583
الجامعة 
التقنية 
 الشمالية

المعهد التقني 
 كركوك

التقنية  جاسم كشيش زويد 584
 الوسطى

المعهد التقني 
 كوت

 حيدر هادي كطوف السعدي 585
الجامعة 
التقنية 
 الوسطى

المعهد التقني 
 كوت

 حيدر حافظ حميش الدفاعي 586
الجامعة 
التقنية 
 الوسطى

المعهد التقني 
 كوت

 علي حسين مهاوش 587
الجامعة 
التقنية 
 الوسطى

المعهد التقني 
 كوت
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المعهد التقني  الفرات االوسط نجوى فندي عزيز 588
 مسيب

 كفاء هادي ذنون 589
الجامعة 
التقنية 
 الشمالية

المعهد التقني 
 موصل

 زينة عزالدين يونس دالل باشي 590
الجامعة 
التقنية 
 الشمالية

المعهد التقني 
 موصل

 صبا قاسم حسن 591
الجامعة 
التقنية 
 الشمالية

المعهد التقني 
 موصل

المعهد التقني  نينوى االستاذة سلمه عبد اهلل عبد المجيد 592
 نينوى

 ميعاد جواد كاظم 593
الجامعه 
التقنيه 
 الوسطى

المعهد 
 التقني/كوت

 لجين يونس عبد القادر 594
الجامعة 
التقنية 
 الشمالية

المعهد 
 التقني_موصل

 جامعة بغداد غازي معن فيصل 595

المعهد العالي 
للدراسات 
المحاسبية 

 والمالية
 الناصرية تربية ذي قار محمد عبدالحسن شالل الخفاجي 596

الندتربية للعلوم  تكريت عمر صالح حسن 597
 الصرفة

598 Haifaa Ahmed Hasan الهندسة الموصل 
 الهندسة كركوك هاوكار محمود رؤوف عبدالعزيز 599
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 الهندسة بغداد اصيل جمال خالد 600
 الهندسة المستنصرية نادية مقبل حسن الزبيدي 601
 الهندسة كرميان م.م. ناظم عبدالواحد حمه سور 602
 الهندسة الموصل هيفاء احمد حسن 603
 الهندسة الموصل ياسين صالح فياض 604

جامعة االمام  اسراء فايز يوسف شنون 605
 الهندسة جعفر الصادق

جامعة الفرات  محمد عبد الرزاق خضير عباس 606
 االوسط التقنية

الهندسة التقنية / 
 النجف

 الهندسة الزراعية الموصل حذيفة ناظم احمد حسن 607
 الهندسه ميسان احمد كاظم جبار 608
 الهندسه ديالى رفل تركان قادر 609
 الهندسه المثنى شيماء حسن محمد 610
 الهندسه كويه أوميد كمال خورشيد محمد 611
 إدارة واقتصاد الموصل رباب عدنان شهاب العبادي 612
 بال بال زياد خلف جميل 613

تخرجت من  سرى هادي حسين آل عربو 614
 جامعة بابل

تخرجت من كلية 
التربية للعلوم 

 الصرفة
 تربية ابن رشد جامعة بغداد فاطمة كريم رسن 615

تربية ابن رشد  بغداد م.م. اية علي ناصر 616
 للعلوم اإلنسانية

 تربية اساسية بابل صبيحة حمزة دحام 617
 تربية االساسية بابل رواء جواد كاظم 618

تربية النجف  التربيةوزارة  م.م.حازم محمدعلي عيسى 619
 األشرف

تربية بغداد الكرخ  وزارة التربية م.د ماهر حمود كاظم 620
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 الثانية

تربية بغداد الكرخ  وزارة التربية ماهر حمود كاظم الجبوري 621
 الثانية

تربية بغداد الكرخ  وزارة التربية د.ماهر حمود كاظم الجبوري 622
 الثانية

 تربية بنات العراقية د. غادة فائق محمد 623
 تربية نوعية القاهرة هبه ابراهيم جوده 624
 تربيه بنات العراقيه أ.م.د. عروبة خليل ابراهيم 625

كلية المنارة  محمد مصطفى عبدالكاظم 626
 للعلوم الطبية

تقنيات المختبرات 
 الطبية

كليه المستقبل  رسل طالب كاظم 627
 تقنيات تخدير الجامعه

كليه المستقبل  رسل طالب كاظم 628
 تقنيات طبيه الجامعه

كليه المستقبل  رسل طالب كاظم 629
 تقنيات طبيه الجامعه

 ايمن احمد زيدان 630
جامعة الفرات 
االوسط/المعهد 
 التقني االداري

 محاسبةتقنيات 

 علي احمد زيدان 631

جامعة الفرات 
االوسط/المعهد 

التقني 
 المسيب

 تقنيات ميكانيك

كلية يرموك  هبة معتصم بكر 632
 الجامعة

تقنية طبية 
 تحليالت مرضية

االمام جعفر  محمد جعفر ياسين الغالبي 633
 الصادق)ع(

تكنلوجيا 
 المعلومات

تكنولوجيا جامعة االمام  كرار عبد االمير كاظم زاهد 634
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 المعلومات جعفر الصادق
 تمريض الكوفة إسراء شاكر سعيد البهادلي 635

مديرية تربية  ريبين احمد علي معروف 636
 كركوك

ثانوية عدن 
 للبنين

مديرية تربية  وليد طوينة عبد الحمزة 637
 االنبار

خريج كلية اإلمام 
 االعظم الجامعة

دائرة االرشاد  وزارة الزراعة عبد الخضر عبد الخضر سعود العامري 638
 والتدريب الزراعي

 دائرة االصالح وزارة العدل حسين علي خضير عباس الحداد 639

 م.م زهراء فالح عودة 640
التعليم وزارة 

العالي والبحث 
 العلمي

دائرة األعمار 
 والمشاريع

دائرة البحوث  محمد نزهان مهدي 641
 الزراعية

دائرة البحوث 
 الزراعية

 دائرة الطب العدلي وزارة الصحة عثمان ثامر المهداوي 642

 راسم حسين كاظم الشمري 643
الرقابة ديوان 

المالية 
 االتحادي

دائرة تدقيق 
 المنطقة الثالثة

دائرة صحة  احمد حيران رمضان 644
 ذي قار

دائرة صحة ذي 
 قار

المعهد التقني  هند نعيم عبد الحسن 645
 الناصرية

دبلوم قسم االدارة 
 القانونية

 وجدان نعيم عبد الحسن سعداوي 646

التقني معهد 
ذي قار قسم 

القوى 
 الكهربائية

دبلوم قسم القوى 
 الكهربائية

 دكتوراه جامعة بغداد اخالص ياس  خضير البدري 647
 دكتوراه جامعة بغداد اخالص ياس  خضير البدري 648
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 رىاسة الجامعة الفلوجة م. م. مهند عدنان ثرثار 649
 رئاسة الجامعة كركوك نادية ابراهيم نايف الدليمي 650

 زينة عامر ادريس الشريفي 651
الجامعة 
التقنية 
 الشمالية

 رئاسة الجامعة

 رئاسة الجامعة جامعة كركوك ضياء عباس علي البياتي 652

الجامعة  د.رائد مجبل عبداهلل الجبوري 653
 المستنصرية

الجامعة رئاسة 
المستنصرية. 
 قسم الديوان

 علية كاظم فندي المسعودي 654

رئاسة جامعة 
ديالى قسم 

ضمان الجودة 
واالداء 
 الجامعي

رئاسة جامعة 
ديالى قسم ضمان 
الجودة واالداء 

 الجامعي

 علية كاظم فندي المسعودي 655

جامعة رئاسة 
ديالى قسم 

ضمان الجودة 
واالداء 
 الجامعي

رئاسة جامعة 
ديالى قسم ضمان 
الجودة واالداء 

 الجامعي

 رئاسه الجامعة جامعة واسط اسيل محمود لفته 656

شركة خطوط  وزارة النفط د. مصطفى محمدرضا سبهان 657
 االنابيب النفطية

 شركة مقاوالت كاسب صالح مرعي محمد الدليمي 658

شؤون الطلبة  ميسان محمد ماجد محمد صالح 659
 والتسجيل

 صيدلة اربيل الدكتور سعد عبد اهلل عبد المجيد 660

نادرة هيالن يعقوب طالبة ماجستير تأريخ  661
ماجستير طالبة  جامعة تكريت اسالمي

 تأريخ اسالمي
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 طب اسنان بغداد محمد سامي كاظم 662
 طب اسنان بغداد خالد حمدان غثوان 663
 طب االسنان المستنصرية غسق عاصم عبد الوهاب 664
 طب االسنان بغداد رشا محمد شاكر 665
 االسنانطب  بغداد سحر هاشم عبد الكريم 666
 طب االسنان بغداد محمد سامي كاظم 667
 طب االسنان الموصل ايناس عزيز محمد جواد 668
 طب االسنان كركوك سيوكي سامح هدايت ارسالن 669
 طب األسنان الموصل ندى محمد سعيد الصائغ 670
 طب األسنان الموصل ندى محمد سعيد الصائغ 671
 طب األسنان الموصل ندى محمد سعيد الصائغ 672
 طب األسنان الكوفة اعياد عمار صيهود 673
 طب األسنان كركوك محمد ابراهيم فتحي العزاوي 674
 طب الكندي بغداد منهال محمد كاظم سكر 675

جامعة  محمد خليل ابراهيم الحمداني 676
 الموصل

طلبة الزراعه 
 والغابات

 علوم كركوك ازهار ياسين نواف 677

علوم البيئة  الموصل عبد اهلل يونس حامد 678
 وتقاناتها

جامعة  اسماء هادي ذنون 679
 الموصل

علوم الحاسبات 
 والرياضيات

جامعة  لؤي سبهان عرب 680
 الموصل

علوم الحاسوب و 
 الرياضيات

علوم الحاسوب  جامعة تكريت االء حسين علي البياتي 681
 والرياضيات

علوم الحاسوب  جامعة تكريت تبارك رزاق علي العزاوي 682
 والرياضيات
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علوم الحاسوب  تكريتجامعة  سماهر عبد الرزاق طويسان الجنابي 683
 والرياضيات

علوم الحاسوب  جامعة تكريت عال جمعه الجنابي 684
 والرياضيات

 كركوك محمد علي احمد الجبوري 685
علوم الحاسوب 

وتكنلوجيا 
 المعلومات

علوم الطاقة  الكرخ للعلوم سهيلة نجم عبداهلل السلطاني 686
 والبيئة

 علوم القران اال مام الكاظم حليمه حمادي جالب الساعدي 687
688 Sanad waleed saaed علوم سياسية المستنصرية 
 علوم سياسية مستنصرية اسعد عبد الحسين خنجر 689

جامعة االمام  حليمة حمادي جالب الساعدي 690
 علوم قران الكاظم

 علوم كيمياء الموصل م.م فرح يونس حامد 691
 علوم كيمياء المستنصرية رؤى محمد كاظم سكر 692

كلية المامون  شهاب الدين حمد رفش 693
 قسم ادارة األعمال الجامعة

قسم االعالم  جامعة ميسان احمد كريم احمد البهادلي 694
 والعالقات العامة

 ا.م.د.خالد  عبد زيدان 695
كلية الرشيد 
الجامعة / 
 قسم التاريخ

 قسم التاريخ

كلية الرشيد  ا.د. خاشع عيادة مطر 696
 قسم التاريخ الجامعة

كلية الرشيد  ا. م.د. خالد عبد زيدان 697
 قسم التاريخ الجامعة

قسم التحليالت المنارة كلية  دعاء محمد جبر المالكي 698
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الجامعة للعلوم 
 الطبية

 المرضية

 دعاء محمد جبر المالكي 699
كلية المنارة 

الجامعة للعلوم 
 الطبية

قسم التحليالت 
 المرضية

كليه الكوت  كرار عبد الكريم خضير عباس 700
 الجامعة

قسم التربية 
البدنية وعلوم 

 الرياضة

كلية الكوت  كرار عبد الكريم خضير عباس 701
 الجامعة

قسم التربية 
البدنية وعلوم 

 الرياضة

كلية الرشيد  م.م. افاق مهدي 702
 قسم الصيدلة الجامعة

كلية الرشيد  م.د. اسراء غازي 703
 قسم الصيدلة الجامعة

 التكنولوجية رشا جالل متلف العبيدي 704

العلوم قسم 
التطبيقية فرع 
الرياضيات 
وتطبيقات 
 الحاسوب

كلية االمام  عبد الستار عبد الجبار سلمان 705
 الكاظم ع

قسم العلوم 
 المالية والمصرفية

کلية المستقبل  سعد کاظم طاهر الموسوي 706
 الجامعة

قسم المختبرات 
 الطبية

الجامعة  م.د. أركان خضير عبيد 707
 التكنولوجية

قسم الهندسة 
 المدنية

كلية االمام  رضوان حميد محمد 708
االعظم 

قسم أصول الدين 
 الضلوعية
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 الجامعة

 حسن غانم حسن 709
كلية اإلمام 

األعظم رحمه 
 اهلل الجامعة

قسم أصول الدين 
 الضلوعية

 احمد علي كردي حمود 710
المديرية 

العامة لتربية 
 صالح الدين

 قسم تربية العلم

قسم تربية سوق  تربية ذي قار علي عبود عبد الحجامي 711
 الشيوخ

 علي طالب مهدي 712

وزارة التعليم 
العالي والبحث 
العلمي قسم 

شؤون 
 المواطنين

قسم شؤون 
 المواطنين

االسراء كلية  انتصارجميل اسماعيل 713
 قسم طب االسناز الجامعه

قسم علوم  التكنولوجيه عالء كاظم فرحان الساعدي 714
 الحاسوب

الجامعة  نهاية محمد عبد علي 715
 التكنولوجية

قسم هندسة 
 االتصاالت

كلية اداب/ قسم  صالح الدين زينه حسن حسين 716
 علم االجتماع

جامعة  وسن عبد المطلب حسن المولى 717
 كلية االثار الموصل

جامعة  م.د هيفاء احمد عبد 718
 كلية االثار الموصل

جامعة  م.د هيفاء احمد عبد 719
 كلية االثار الموصل
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 كلية االداب جامعة كركوك إيناس صالح خورشيد 720

جامعة  سجى قحطان محمد قبع 721
 كلية االداب الموصل

جامعة  مؤيد فاهم محسن الفتلي 722
 كلية االداب القادسية

 كلية االداب جامعة كركوك الياس احمد كريم 723

جامعة  م.د. عيسى فاضل نزال 724
 كلية االداب الموصل

جامعة  ليلى يونس صالح المولى 725
 كلية االداب الموصل

جامعة  ليلى يونس صالح المولى 726
 كلية االداب الموصل

جامعة  ليلى يونس صالح المولى 727
 كلية االداب الموصل

الجامعة  علي عبد الوهاب مجيد 728
 كلية االداب العراقية

جامعة  سيماء فيصل محمد االرحيم 729
 كلية االداب الموصل

جامعة  سيماء فيصل محمد االرحيم 730
 كلية االداب الموصل

جامعة  ايمان عبدالرحمن حسن 731
 كلية االداب الموصل

جامعة  د.منال إياد علي حسين االشكيرة 732
 كلية االداب الموصل

جامعة  أ.م.د.رابحة محمد خضيرالجبوري 733
 كلية االداب الموصل

 كلية االداب جامعة االنبار خلدون وليد حسام المفتي 734
 كلية االداب جامعة بغداد استاذ مساعد دكتور إنتظار جاسم جبر 735
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جامعة  ايناس وليد اسعدالسعدي 736
 كلية االداب الموصل

 كلية االداب جامعة ذي قار زمن حسن كريدي 737

جامعة  محمود احمد محمود الحريثي 738
 كلية االداب الموصل

 كلية االداب جامعة بغداد ضحى منذر رحيم 739
 كلية االداب جامعة طنطا أمير عاجل بعيوي 740

جامعة  د. سماح محمود ناصر الرملي 741
 كلية االداب الموصل

 كلية االداب جامعة بغداد ياسمين جرجيس يونس 742

الجامعة  سوزان عادل لطيف 743
 كلية االداب العراقية

جامعة  د. سماح محمود ناصر الرملي 744
 الموصل

كلية االداب /قسم 
 الترجمة

االداب قسم كلية  جامعة كركوك م. م رحاب منير غيدان 745
 الجغرافية

كلية االداب/ قسم  جامعة كركوك دلشاد عمر عبد العزيز 746
 التاريخ

كلية االدارة  جامعة كربالء احمد حسين احمد الموسوي 747
 واالقتصاد

جامعة  مجيد عبدالحسين هاتف المرياني 748
 القادسية

كلية االدارة 
 واالقتصاد

جامعة  ا.م.د. االء عبد الواحد ذنون 749
 الموصل

كلية االدارة 
 واالقتصاد

كلية االدارة  جامعة كركوك هديل عماد ناصر العلي 750
 واالقتصاد

جامعة  م. شيماء محمد سمير ابراهيم 751
 الموصل

كلية االدارة 
 واالقتصاد
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كلية االدارة  جامعة تكريت كيالن إسماعيل عبداهلل العباسي 752
 واالقتصاد

كلية االدارة  جامعة واسط د.نورس صاحب خليل 753
 واالقتصاد

كلية االدارة  جامعة واسط زينب فائق محمد الشيخ 754
 واالقتصاد

كلية االدارة  جامعة واسط هناء قاسم مذبوب البدري 755
 واالقتصاد

 علي مهدي عباس 756

الجامعة 
المستنصرية 
/كلية االدارة 

 واالقتصاد

كلية االدارة 
 واالقتصاد

الجامعة  سليمة هاشم جاراهلل العبودي 757
 المستنصرية

كلية االدارة 
 واالقتصاد

 مليحة جبار عبد 758

جامعة 
القادسية كلية 

االدارة 
واالقتصاد قسم 
 إدارة االعمال

كلية االداره 
 واالقتصاد

كلية االسراء  االء علي محمود 759
 كلية االسراء الجامعة

كلية االسراء  اية فليح حسن حريش 760
 الجامعة

كلية االسراء / 
قسم اللغة 
 االنكليزية

كلية االسراء  م.م. نائلة ياسر صالح 761
 الجامعة

كلية االسراء 
 الجامعة

كلية االسراء  غادة طارق زيدان الزبيدي 762
 الجامعة

كلية االسراء 
 الجامعة
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كلية االمام  المدرس رافد كوان محمد 763
 االعظم

كلية االمام 
 االعظم

كلية االمام  جامعة كركوك د. احمد محمد حسن النعيمي 764
 االعظم

كلية االمام  جامعة بغداد فرات سمير فرج الدوسري 765
 االعظم

766 dr.musab982@gmail.com 
كلية االمام 
االعظم 
 الجامعة

كلية االمام 
 االعظم الجامعة

 ا. م. د احتراس شاكر فندي 767
االمام كلية 

االعظم 
 الجامعة

كلية االمام 
االعظم الجامعة 

 فرع االنبار

 م.م. إبراهيم نوري يحيى الخزرجي 768
كلية االمام 

االعظم رحمه 
 اهلل الجامعة

كلية االمام 
االعظم رحمه اهلل 

 الجامعة

 م.م. إبراهيم نوري يحيى الخزرجي 769
االمام كلية 

االعظم رحمه 
 اهلل الجامعة

كلية االمام 
االعظم رحمه اهلل 

 الجامعة

كلية االمام  علي خالد حسن 770
 الجامعة/بلد

كلية االمام 
 الجامعة/بلد

كلية االمام  علي خالد حسن 771
 الحامعة/بلد

كلية االمام 
 الجامعة/بلد

 مصطفى حسين حسن 772
االمام كلية 

الكاظم )ع( / 
 ديالى

كلية االمام الكاظم 
 )ع( / ديالى

جامعة  فراس عزيز محمد الشمري 773
 الموصل

كلية اإلدارة 
 واالقتصاد

كلية اإلدارة جامعة  قصي سالم جميل الرواس 774
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 واالقتصاد الحمدانية

جامعة  زينة فتحي محمد يونس الطائي 775
 الموصل

كلية اإلدارة 
 واالقتصاد

كلية اإلدارة  جامعة كربالء سيف حميد يوسف الصالح 776
 واالقتصاد

كلية اإلدارة  جامعة ميسان زينب خليل هاشم الزبيدي 777
 واالقتصاد

جامعة  وعد حسين شالش الجميلي 778
 الموصل

كلية اإلدارة 
 واإلقتصاد

جامعة  قصي سالم جميل الرواس 779
 الحمدانية

كلية اإلدارة 
 واإلقتصاد

كلية اإلمام  د. محمد صبار نعمة االحبابي 780
 االعظم

كلية اإلمام 
 االعظم

 م.فاروق نهاد عبد 781
كلية اإلمام 
االعظم 
 الجامعة

كلية اإلمام 
 االعظم الجامعة

 فؤاد مجبل كيف الخزرجي 782
كلية اإلمام 
األعظم 
 الجامعة

كلية اإلمام 
 األعظم الجامعة

 أنور راكان شالل العصيبي 783
كلية اإلمام 
األعظم 
 الجامعة

كلية اإلمام 
 األعظم الجامعة

 د. بشتيوان هادي حمه صالح 784
كلية اإلمام 
األعظم 
 الجامعة

اإلمام كلية 
األعظم الجامعة 

 في كركوك

كلية اإلمام  أمجد عباس عبدالرحيم البلداوي 785
 الجامعة بلد

كلية اإلمام 
 الجامعة بلد

كلية اإلمام الكاظم كلية اإلمام  منتصر حسين جواد 786
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الكاظم للعلوم 
اإلسالمية 
 الجامعة

للعلوم اإلسالمية 
الجامعة أقسام 

 ذي قار

جامعة  د.رنا سالم محمد الحفو 787
 كلية األداب الموصل

الجامعة  أ.م.د.محمود شالل حسين القيسي 788
 كلية األهداب العراقية

 كلية اآلثار جامعة سامراء رؤوف عبد الرزاق نوري الكليدار 789
 اآلدابكلية  جامعة كركوك أمل عبدالعزيز شريف 790
 كلية اآلداب جامعة كركوك م.د. رياض سالم عواد 791

الجامعة  أ.م.د عالء طالب عبداهلل 792
 كلية اآلداب العراقية

جامعة  نور رياض نزار العابد 793
 كلية اآلداب الموصل

جامعة  شيماء أحمد محمد 794
 كلية اآلداب الموصل

 كلية اآلداب جامعة واسط سوسن عبد الحسن عجيل 795

جامعة اإلمام  كوثر جلوب كاظم صالح العبيدي 796
 كلية اآلداب جعفر الصادق

الجامعة  محمود شالل حسين القيسي 797
 كلية اآلداب العراقية

 كلية اآلداب جامعة واسط سوسن عبد الحسن عجيل 798
 كلية اآلداب جامعة الكوفة رياض كريم عبد اهلل البديري 799
 كلية اآلداب جامعة طنطا أمير عاجل بعيوي الفتالوي 800
 كلية اآلداب جامعة كركوك م. م. عباس خليل علي محمد 801

جامعة اإلمام  فاتن حميد قاسم السراجي 802
 كلية اآلداب جعفر الصادق



 

49 
 

جامعة  الدكتوره ريم محمد طيب حامد 803
 كلية اآلداب الموصل

كلية الّتربية  جامعة تكريت كوكب داود سالم 804
 للعلوم الّصرفة

 كلية التربية جامعة بابل م.د. صبا عصام عبدالحسين الدليمي 805

جامعة  رياض خضير مشعب حلو 806
 كلية التربية القادسية

 كلية التربية جامعة رابرين سامي ناجي سوادي الكريماوي 807
 كلية التربية جامعة سامراء عدنان طلفاح محمد الدوري 808

جامعة  دنيا باهل جدعان الغانمي 809
 كلية التربية القادسية

 كلية التربية جامعة رابرين عبدالرحمن عزيز مصطفی 810

جامعة  منى عباس مسير العابدي 811
 كلية التربية القادسية

 كلية التربية البصرة محمد وحيد حسن الساعدي 812
 كلية التربية جامعة سامراء م.م. بكر محمود علو 813

جامعة  رافد قيس كمال البياتي 814
 كلية التربية القادسية

جامعة  غصون فيضي حميد 815
 كلية التربية القادسية

 كلية التربية جامعة كويه زينة كمال خورشيد حويزي 816

 -كلية التربية جامعة دهوك عبدالرزاق محمود ابراهيم الهيتي 817
 عقرة

جامعة  رائد احمد يوسف الجبوري 818
 كلية التربية الحمدانية

جامعة  يحيى خليفة حسن الشريفي 819
 كلية التربية القادسية
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 كلية التربية جامعة كربالء ميس هيبت حميد الصافندي 820

جامعة  م.م قاسم حسن عبيس الجليحاوي 821
 كلية التربية القادسية

جامعة  قاسم حسن عبيس الجليحاوي 822
 كلية التربية القادسية

جامعة  وسام هنداوي هويدي الجبوري 823
 كلية التربية القادسية

جامعة  د.وجدان مطرود كاظم العزاوي 824
 كلية التربية القادسية

كلية التربية /  جامعة دهوك بكر خالد بكر الحمداني 825
 عقرة

كلية التربية  جامعة دهوك منال صالح الدين عزيز الصفار 826
 /ئاكري

جامعة رابرين  شيماء رشيد محمد زنگنة 827
 )السليمانية(

كلية التربية _ 
 قسم اللغة العربية

كلية التربية _  جامعة رابرين أ. م. د. شيماء رشيد محمد زنگنة 828
 قسم اللغة العربية

 بغداد م.د. انتصار فيصل عبد محمد 829
كلية التربية ابن 
الهيثم للعلوم 

 الصرفة

كلية التربية ابن  جامعة بغداد ميس سعد رحيمه حيدر المحمداوي 830
 رشد

كلية التربية ابن  جامعة بغداد وصال عياش رجب 831
 رشد

كلية التربية ابن  بغدادجامعة  لقاء فالح عودة الطائي 832
 رشد

كلية التربية ابن  جامعة بغداد أ.م.د.كواكب محمود حسين 833
 رشد
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 جامعة بغداد ثناء عبد الودود عبد الحافظ الشمري 834
كلية التربية ابن 
رشد قسم العلوم 
 التربوية والنفسية

 بغداد صالح داود سلمان 835
التربية ابن كلية 

رشد للعلوم 
 االنسانية

 جامعة بغداد ختام محمد حسين العبودي 836
كلية التربية ابن 

رشد للعلوم 
 االنسانية

 جامعة بغداد مدرس مساعد غادة جمال مكي 837
كلية التربية ابن 

رشد للعلوم 
 االنسانية

 بغداد بشرى سعدون محمد النوري 838

التربية ابن كلية 
رشد للعلوم 

االنسانيه قسم 
 اللغه اإلنكليزية

 جامعة بغداد مياسة وليد طه النعيمي 839
كلية التربية ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانية

كلية التربية  جامعة ميسان بيداء عبد حسين الساعدي 840
 االساسية

كلية التربية  جامعة ديالى ا.م.د.بشرى عبد المهدي ابراهيم 841
 االساسية

كلية التربية  بابل فرح مؤيد احمد الشيخ 842
 االساسية

كلية التربية  جامعة بابل سالم ناظم ناصر الصائغ 843
 االساسية

كلية التربية  جامعه الكوفة هاشم حمزه جبر العيساوي 844
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 االساسية

جامعة  عمار ظاهر مصلح 845
 الموصل

كلية التربية 
 االساسية

كلية التربية  جامعة بابل م.د.انتصار رحيم عبيد مطر السلطاني 846
 االساسية

جامعة  محمد عبد الرحمن أحمد القزاز 847
 الموصل

كلية التربية 
 االساسية

التربية  كلية جامعة ميسان أحمد صيهود هاشم 848
 االساسية

كلية التربية  المستنصرية حسين كريم حمود 849
 االساسية

كلية التربية  جامعة ذي قار م.د علي محمد عاصي 850
 األساسية

 ديالى م .م وليد عبد الرزاق جبارة 851
كلية التربية 

األساسية جامعة 
 ديالى

جامعة  بسام خلف سليمان 852
 الموصل

كلية التربية 
 البدنية

جامعة  رشا عباس اسيود العيساوي 853
 القادسية

كلية التربية 
البدنية وعلوم 

 الرياضة

جامعة  رؤى عباس اسيود العيساوي 854
 القادسية

كلية التربية 
البدنية وعلوم 

 الرياضة

 جامعة كركوك معين علي عبيد 855
كلية التربية 
البدنية وعلوم 

 الرياضة
كلية التربية  جامعة ميسان عباس طه حسين القريشي 856
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البدنية وعلوم 
 الرياضة

 المستنصرية عصام سعدي محمد 857
كلية التربية 
البدنية وعلوم 

 الرياضة

 مبسان نادية مهدي محمد الساعدي 858
التربية كلية 

البدنية وعلوم 
 الرياضة

 ميسان ماجد محمد مساعد 859
كلية التربية 
البدنية وعلوم 

 الرياضة

الجامعة  ميثم حبيب خضير عباس 860
 المستنصرية

كلية التربية 
البدنية وعلوم 

 الرياضة

 جامعة بابل ايمن باسل منعم 861
التربية كلية 

البدنية وعلوم 
 الرياضة

 المستنصرية عباس سعدون كاطع 862
كلية التربية 
البدنية وعلوم 

 الرياضة

الجامعة  شاكر سريح كيالن 863
 المستنصرية

كلية التربية 
البدنية وعلوم 

 الرياضة

 جامعة ميسان المدرس المساعد شهاب احمد نعمه 864
التربية كلية 

البدنية وعلوم 
 الرياضة

كلية التربية  ميسان علي حسن فليح الحمراني 865
البدنية وعلوم 
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 الرياضة

 جامعة كربالء منتظر صاحب مهدي 866
كلية التربية 
البدنية وعلوم 

 الرياضة

 جامعة ديالى صداح ابراهيم سيدولي 867
التربية كلية 

البدنية وعلوم 
 الرياضة

 جامعة كربالء حيدر قيس ناجي العبيدي 868
كلية التربية 
البدنية وعلوم 

 الرياضه

كلية التربية  جامعة البصرة إسماعيل جمعة عباس 869
 القرنة

كلية التربية  جامعة ديالى م.د.مشتاق عبداالمير علوان 870
 المقداد

 كلية التربية بنات العراقية ا.م.د. سرى طه ياسين 871

كلية التربية طوز  جامعة تكريت سيروان جبار خضر /مدرس مساعد 872
 خورماتو

كلية التربية طوز  جامعة تكريت سيروان جبار خضر / الزنكنة 873
 خورماتو

كلية التربية طوز  تكريتجامعة  محمود علي أحمد البياتي 874
 خورماتو

كلية التربية طوز  جامعة تكريت سيروان جبار خضر /الزنكنة 875
 خورماتو

كلية التربية طوز  تكريت محمد جوادعلي البياتي 876
 خورماتو

 كلية التربية عقرة دهوك حسين ابراهيم محمد 877

جامعة  نشوان عبدالكريم يحيى الطائي 878
 الموصل

كلية التربية قسم 
العلوم التربوية 
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 والنفسية

جامعة  مرتضى عبد علي فرحان الجبوري 879
 القادسية

كلية التربية قسم 
 الكيمياء

كلية التربية  جامعة بغداد عفراء ابراهيم خليل العبيدي 880
 للبنات

كلية التربية  جامعه بغداد أيام منصور حسين 881
 للبنات

كلية التربية  جامعة تكريت شروق حميد مجيد 882
 للبنات

مديرية التربية  رحاب علي دهن الجبري 883
 في النجف

كلية التربية 
 للبنات

كلية التربية  جامعة تكريت شروق حميد مجيد الناصري 884
 للبنات

كلية التربية  جامعة الكوفة مقدام عبد الحسن باقر 885
 للبنات

كلية التربية  جامعة الكوفة االستاذ المساعد نهاد خضير كاظم الكناني 886
 للبنات

كلية التربية  جامعة تكريت حال حميد مجيد الناصري 887
 للبنات

كلية التربية  جامعة الكوفة نضال عبد الحسين مسان البديري 888
 للبنات

كلية التربية  جامعة بغداد د.فرح غانم صالح 889
 للبنات

كلية التربية  جامعة بغداد ا.م.د.هدى محمود شاكر 890
 للبنات

التربية كلية  جامعة بغداد م.د هيفاء خلف لفته 891
 للبنات

كلية التربية  جامعة ذي قار نور الهدى محمد عزيز 892
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 للبنات

كلية التربية  جامعة الكوفة نور ضياء جعفر 893
 للبنات

 هيلين محمد عبد الحسين 894

جامعة الكوفة/  
كلية التربية 
للبنات/  قسم 

 الجغرافيه

كلية التربية 
 للبنات

 تكريت إيناس خيراهلل مرشود العبيدي 895
كلية التربية 

للبنات / قسم علم 
 نفس

جامعة  كهرمان هادي عوده 896
 القادسية

كلية التربية 
للبنات/قسم 

االرشاد النفسي 
 والتوجيه التربوي

جامعة  اسراء غانم عبد فتحي 897
 الموصل

التربية كلية 
 للعلوم االنسانية

كلية التربية  جامعة كركوك د. شالل عواد سليم 898
 للعلوم االنسانية

جامعة  د.سعد غانم علي الطائي 899
 الموصل

كلية التربية 
 للعلوم االنسانية

كلية التربية  جامعة كركوك م.بيستون عادل علي 900
 للعلوم االنسانية

كلية التربية  جامعة بابل عال عصام عبد الحسين نومان 901
 للعلوم االنسانية

كلية التربية  جامعة كركوك م.بيستون عادل علي 902
 للعلوم االنسانية

جامعة  اسراء غانم عبد فتحي 903
 الموصل

كلية التربية 
 للعلوم االنسانية
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كلية التربية  جامعة البصرة م. وداد سالم محمد النعيم 904
 للعلوم االنسانية

كلية التربية  ديالى نوفل اسماعيل صالح 905
 للعلوم االنسانية

جامعة  بيداء سالم صالح 906
 الموصل

كلية التربية 
 للعلوم االنسانية

جامعة  نورا علي حمزة 907
 الموصل

التربية  كلية
 للعلوم االنسانية

كلية التربية  جامعة البصرة م. وداد سالم محمد النعيم 908
 للعلوم االنسانية

كلية التربية  جامعة ديالى م. نهى عامر كامل 909
 للعلوم االنسانية

التربية كلية  جامعة ديالى عماد احمد فرهود 910
 للعلوم االنسانية

جامعة  أ.م. د. مروان كاظم محمد 911
 -االنبار

كلية التربية 
 للعلوم االنسانية

كلية التربية  جامعة ذي قار حنان عباس خيراهلل 0د0م0أ 912
 للعلوم االنسانية

جامعة  مهى سالم صالح البكر 913
 الموصل

التربية كلية 
 للعلوم االنسانية

جامعة  أ.د. ابراهيم محمد محمود 914
 الموصل

كلية التربية 
 للعلوم االننسانية

كلية التربية  جامعة كركوك أ.م.د. ثامر حسن صبر 915
 للعلوم اإلنسانية

التربية كلية  جامعة تكريت ايناس شامل محمد 916
 للعلوم اإلنسانية

كلية التربية  جامعة ديالى سنان صادق جواد 917
 للعلوم اإلنسانية
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كلية التربية  جامعة واسط الدكتور فاضل كاظم حنون 918
 للعلوم اإلنسانية

التربية كلية  جامعة واسط الدكتور محمد حسين علي السيوطي 919
 للعلوم اإلنسانية

كلية التربية  جامعة واسط الدكتور فاهم نعمة الياسري 920
 للعلوم اإلنسانية

كلية التربية  جامعة واسط ا.د اسراء مهدي مزبان الخالدي 921
 للعلوم اإلنسانية

التربية كلية  جامعة األنبار د. أحمد محمود حمود 922
 للعلوم اإلنسانية

كلية التربية  جامعة واسط ابراهيم جبار كاظم عنك 923
 للعلوم اإلنسانية

 الموصل د. فضيلة عرفات محمد 924

كلية التربية 
للعلوم اإلنسانية 

قسم العلوم 
 التربوية والنفسية

كلية التربية  جامعة ديالى نجم عبداهلل جمعه الزبيدي 925
 للعلوم الصرفة

كلية التربية  جامعة ديالى نجم عبداهلل جمعه الزبيدي 926
 للعلوم الصرفة

كلية التربية  جامعة األنبار م.م عقبه عبد الحليم عبد الجبار الحديثي 927
 للعلوم الصرفة

جامعة  فتحي محمد جاسم البدراني 928
 الموصل

التربية كلية 
 للعلوم الصرفة

كلية التربية  جامعة ديالى وفاء مجيد يحيى 929
 للعلوم الصرفة

جامعة  م. م محمد خزعل صابر المعاضيدي 930
 الموصل

كلية التربية 
 للعلوم الصرفة
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جامعة  محمد خزعل صابر المعاضيدي 931
 الموصل

كلية التربية 
 للعلوم الصرفة

كلية التربية  كركوك طاووس محمد كامل احمد الشواني 932
 للعلوم الصرفة

كلية التربية  جامعة األنبار همام احمد عبدالرزاق البياتي 933
 للعلوم الصرفة

كلية التربية  كركوك طاووس محمد كامل احمد الشواني 934
 للعلوم الصرفة

جامعة  محمد عبداهلل محمود المولى 935
 الموصل

كلية التربية 
 للعلوم الصرفة

جامعة  محمد عبداهلل محمود المولى 936
 الموصل

كلية التربية 
 للعلوم الصرفة

جامعة  ِمرا اسامه احمد 937
 الموصل

كلية التربية 
 للعلوم الصرفة

كلية التربية  جامعة كربالء زينب نزار جواد 938
 للعلوم الصرفة

جامعة  اخالص خليفة حامد الحيالي 939
 الموصل

كلية التربية 
للعلوم الصرفة / 

 علوم حياة

 جامعة كركوك لنا عبد منصور النجار 940
كلية التربية 

للعلوم الصرفة 
 /قسم الكيمياء

 بغداد تغريد باقر علوان 941

كلية التربية 
للعلوم الصرفة 
ابن الهيثم قسم 

 الكيمياء

كلية التربية/  جامعة تكريت. د. إبراهيم علي سلمان العزي 942
 طوزخورماتو.
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كلية التربية/قسم  جامعة كرميان هبه عبد الستار مهدي حسين 943
 اللغة االنكليزية

 كلية التربيه جامعة سامراء شيماء حسن علي العباسي 944

 جامعة ميسان فرزدق عبد القادر حمدان 945
كلية التريبية 
البدنية وعلوم 

 الرياضة

جامعة الفرات  احمد عباس حسن الروكان 946
 االوسط التقنية

كلية التقنيات 
الصحية والطبية 

 كوفة

كلية التقنيات  جامعة الكفيل بنت الهدى حسين نعمة 947
 الطبية والصحية

 الدكتور محمود خليف خضير 948
الجامعة 
التقنية 
 الشمالية

كلية التقنية 
 الموصل

 كلية التمريض جامعة البصره حسين فاخر كامل 949

جامعة  احمد علي حسين الجميلي 950
 كلية التمريض الموصل

 كلية التمريض جامعة الكوفة م. محمد حاكم شمران 951
 كلية التمريض جامعة الكوفة م. م. عبير ميري عبداهلل 952

جامعة  محمود محمد أحمد السويداني 953
 كلية التمريض الموصل

جامعة  احسان خضير عباس الكارضي 954
 كلية التمريض القادسية

 كلية الحاسوب جامعة واسط علي محمد حسن 955

جامعة  وسام حميد خضير الخفاجي 956
 سوسة/ تونس

كلية الحقوق 
 والعلوم السياسية

جامعة القاسم  نور حسن لفتة العزاوي 957
 كلية الزراعة الخضراء
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جامعة القاسم  فاضل جواد كاظم 958
 الزراعةكلية  الخضراء

-كلية الزراعة جامعة كركوك عامر  نجات نجم ا لدين كاكه يى 959
 الحويجة

 كلية الزراعة جامعة كركوك م. رعد أحمد ميدان 960

جامعة  فلح حسن أحمد الحسن 961
 الموصل

كلية الزراعة 
 والغابات

جامعة  مثنى احمد محمد طيب 962
 الموصل

كلية الزراعة 
 والغابات

جامعة  صالح أحمد عيسى الجبوري 963
 الموصل

كلية الزراعة 
 والغابات

جامعة  محمد أياد حرباوي 964
 الموصل

كلية الزراعة 
 والغابات

كلية الزهراوي  علي موفق كامل الزهيري 965
 الجامعة

كلية الزهراوي 
 الجامعة

كلية الصفوة  زهراء جاسب حميد المنصوري 966
 الجامعة

كلية الصفوة 
 الجامعة

 كلية الصيدلة جامعة بغداد ا.م.د. ايناس جواد 967
 كلية الصيدلة جامعة كربالء وفاء طالب عويد 968
 كلية الصيدلة جامعة بابل سماح احمد كاظم الجبوري 969
 كلية الصيدلة جامعة الكوفة شيماء عبد الحسين محمد 970
 كلية الصيدله جامعه بغداد ا.د. نوال عياش رجب 971

جامعة  م.م. ماهر عبد الستار ابراهيم الدباغ 972
 كلية الطب الموصل

 كلية الطب جامعة تكريت عبد الجبار جميل مهدي السامرائي 973
 كلية الطب كركوك اسراء عبدالكريم محمد 974
 كلية الطبجامعة  انتصار احمد سليمان 975
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 الموصل

 ا.م.د حال محمد مجيد 976

جامعه ابن 
سينا للعلوم 

الطبية 
 والصيدالنية

 كلية الطب

كلية الطب  جامعة بغداد هناء صالح عبدعلي الرماح 977
 البيطري

كلية الطوسي  ايمان حساني شباط السالمي 978
 الجامعة

كلية الطوسي 
 الجامعة

 كلية العلوم جامعة بغداد د.فالح حسن علي 979
 كلية العلوم جامعة بغداد هبة محمد سلمان 980

جامعة  ندى بشير شريف 981
 كلية العلوم الموصل

جامعة  ايمان رضا جاسم 982
 كلية العلوم الموصل

جامعة  ندى بشبر شريف 983
 كلية العلوم الموصل

 ندى عبد الكريم كاظم ابو التمن 984
جامعة بغداد 
كلية العلوم 
 قسم الكيمياء

 كلية العلوم

 كلية العلوم جامعة كركوك صابر حسين عليوي الجبوري 985

جامعة الكرخ  جنان عدنان عبد اللطيف البيروتي 986
 كلية العلوم للعلوم

 كلية العلوم المستنصرية همسة حميد يوسف الصالح 987
 كلية العلوم جامعة الكوفة فوزي يحيى وداي 988
 كلية العلوم جامعة بغداد أ.م.د.أزهار عباس مجيد 989
 كلية العلوم جامعة كركوك رضوان خليل حيدر االتروشي 990
 كلية العلوم جامعة بابل شيماء عبيس حسين 991
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 كلية العلوم جامعه بغداد عامر عباس رمضان 992

جامعة الكرخ  عدنان محسن علي المعموري 993
 كلية العلوم للعلوم

 كلية العلوم جامعة كربالء صالح هاشم شهيد الفتالوي 994
 كلية العلوم جامعة كربالء صالح هاشم شهيد الفتالوي 995
 كلية العلوم جامعة كربالء إسراء حسام محمد الهاشمي 996
 العلومكلية  جامعة الكوفة ا. د. حوراء عبد االمير علي الدهان 997

جامعة  أ. د. لؤي عبد علي الهاللي 998
 كلية العلوم الموصل

جامعة  أ. د. لؤي عبد علي الهاللي 999
 كلية العلوم الموصل

100
 كلية العلوم جامعة المثنى أ. م. د. هناء كاظم شنان 0

100
كلية العلوم  جامعة بغداد عمر هاشم احمد الجميلي 1

 االسالمية

100
الجامعة  نهى عبد الرحمن عدنان االمين 2

 العراقية

كلية العلوم 
االسالمية /قسم 
 المالية والمصرفية

100
الجامعة  عبيدة عامر توفيق 3

 العراقية

كلية العلوم 
االسالمية/ قسم 

 الشرعية

100
 فادية عبدالرحمن خالد ابراهيم 4

جامعة زاخو / 
كلية العلوم 
االنسانية / 

قسم الدراسات 
 االسالمية

كلية العلوم 
االنسانية / قسم 

الدراسات 
 االسالمية

100
كلية العلوم  جامعة ديالى خالد خليل إبراهيم العزاوي 5

 اإلسالمية
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100
العلوم كلية  جامعة ديالى إ.م.د. طه ياس خضير رميض 6

 اإلسالمية
100
كلية العلوم  جامعة دهوك زيار صديق رمضان 7

 اإلنسانية
100
جامعة  ياسر يونس عبدالواحد البدراني 8

 الموصل
كلية العلوم 
 السياسية

100
كلية العلوم  جامعة ميسان صدام عبدالحسين رميش 9

 السياسية
101
جامعة  ليث مزاحم خضير العبدويس 0

 الموصل
كلية العلوم 
 السياسية

101
كلية العلوم  جامعة بغداد عزام حامد عطية 1

 السياسية
101
كلية العلوم  جامعة تكريت مثنى فائق مرعي العبيدي 2

 السياسية
101
جامعة  ساجدة فرحان حسين الجبوري 3

 الموصل
العلوم كلية 

 السياسية
101
جامعة  محمد زهير عبدالكريم دالل باشي 4

 الموصل
كلية العلوم 
 السياسية

101
جامعة اربيل  د.فاطمه عبودي علي الخزعلي 5

 الطبيه
كلية العلوم 

 الصحيه
101
كلية العلوم الطبية  جامعة كربالء زهراء فالح مهدي الفتالوي 6

 التطبيقية

101
 نبيل عبود كاظم 7

وزراة التربية 
مديرية تربية 

النجف 
 االشرف

كلية العلوم قسم 
 الفيزياء

101
 كلية العلوم للبنات جامعة بابل حسنين خليل ابراهيم 8
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101
 كلية العلوم للبنات جامعة بابل احمد خضير عبيس الحميري 9

102
 كلية العلوم للبنات جامعة بابل هدى جاسم محمد التميمي 0

102
كلية الفارابي  علي محمود ابراهيم 1

 الجامعة
كلية الفارابي 

 الجامعة
102
كلية الفقه  العراقية د. محمد علي احمد الشلبي 2

 واصوله
102
 الفنونكلية  جامع بغداد اخالص ياس خضير حمودي 3

102
جامعة  كرم مؤيد احمد الشيخ 4

 كلية الفنون الموصل

102
كلية الفنون  بغداد محمد سعدي لفتة 5

 الجميلة
102
كلية الفنون  جامعة بغداد رجاء سعدي لفتة 6

 الجميلة
102
كلية الفنون  بغداد احمد هاشم عبد الكريم 7

 الجميلة
102
كلية الفنون  بغداد احمد هاشم عبد الكريم الهنداوي 8

 الجميلة
102
كلية الفنون  جامعة بغداد ا. م. د. هند محمد سحاب 9

 الجميلة
103
كلية الفنون  جامعة بغداد م. رغد منذر أحمد 0

 الجميلة
103
الفنون كلية  جامعة بغداد ضفاف غازي عباس العبادي 1

 الجميلة
103
الجامعة  علي مجيد خليل العبودي 2

 كلية القانون االسالميه
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103
 كلية القانون جامعة بابل م.دايناس مكي عبد نصار 3

103
جامعة  سندس محمد عباس السعيدي 4

 كلية القانون القادسية

103
 كلية القانون المستنصرية أ.م.د.مالك منسي الحسيني 5

103
جامعة االمام  حسين علي محمد الجابري 6

 كلية القانون الكاظم ع

103
 كلية القانون جامعة كربالء حوراء علي حسين 7

103
 كلية القانون جامعة كربالء اسماء عبد الكاظم مهدي العجيلي 8

103
كلية القانون  جامعة كركوك اسراء عبد الهادي محمدالدباغ 9

 والعلوم السياسية
104
كلية القانون  جامعة كركوك م. م زينب محمود حسين 0

 والعلوم السياسية
104
كلية القانون  جامعة كركوك محمد مصطفى قادر الجشعمي 1

 والعلوم السياسية
104
كلية القانون  جامعة كركوك نجوى نجم الدين جمال امرلي 2

 والعلوم السياسية
104
الجامعة  علي حمزة جبر الجاسمي 3

 االسالمية
كلية القانون 

 والعلوم السياسية
104
 كلية اللغات جامعة بغداد هديل سلوان سامي 4

104
 كلية اللغات جامعة بغداد زينة أياد قاسم 5

104
كلية المأمون  اسماعيل خليل علي الزبيدي 6

 الجامعة
كلية المامون 
 الجامعة االهلية
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104
كلية المستقبل  ياسين عبد الحسين عبدالهادي الهندي 7

 الجامعة
كلية المستقبل 

 الجامعة
104
كلية المستقبل  م. م. رواء غازي عبد الواحد 8

 الجامعة
كلية المستقبل 

 الجامعة
104
كلية المعارف  هبه موفق سليم 9

 الجامعة
كلية المعارف 

 الجامعة
105
كلية المعارف  م. م هدى قحطان طعمة 0

 الجامعة
كلية المعارف 

 الجامعة
105
كلية المعارف  د عمر حمدي عبد الرحمن 1

 الجامعة
كلية المعارف 

 الجامعة
105
كلية المعارف  عمر حمدي عبدالرحمن الشمري 2

 الجامعة
كلية المعارف 

 الجامعة
105
 كلية المنارة كلية المنارة رشا عبد حسين 3

105
كلية المنارة  رشا عبد حسين 4

 الجامعة
كلية المنارة 

 الجامعة
105
المنصور كلية  م.م. نواف حازم نائف 5

 الجامعة
كلية المنصور 

 الجامعة
105
كلية المنصور  مهند حازم نصيف المياحي 6

 الجامعة
كلية المنصور 

 الجامعة
105
كلية النور  هبة رافد كمال جميل االعظمي 7

 الجامعة
كلية النور 

 الجامعة
105
كلية النور  انعام عناد جبوري 8

 الجامعة
النور كلية 

 الجامعة
105
كلية النور  عامر حادي عبداهلل 9

 الجامعة
كلية النور 

 الجامعة
106
كلية الهادي  نغم شريف غافل 0

 كلية الهادي االهلية
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106
 كلية الهندسة جامعة المثنى عبدالكريم كاظم عليجان يساري 1

106
 جامعة كاظم كريم عيدان الجليحاوي 2

 كلية الهندسة القادسية

106
 كلية الهندسة جامعة ديالى ناهدة حميد حمزة 3

106
 كلية الهندسة جامعة ديالى ناهدة حميد حمزة 4

106
 كلية الهندسة جامعة بابل رند عبد الكريم عبد الرزاق الحمداني 5

106
كلية الهندسة  بابلجامعة  احمد هادي حسين 6

 المسيب
106
كلية الهندسة  جامعة بابل ا. د. سالم هادي حسين 7

 المسيب
106
جامعة عجلون  د. محي الدين يعقوب أبو الهول 8

 كلية إدارة األعمال الوطنية

106
كلية الزهراوي  محمد جواد كاظم البيرماني 9

 كلية أهلية الجامعة

107
 رشا عدنان احمد 0

كلية بغداد 
للعلوم 

االقتصادية 
 للجامعة

 كلية بغداد

107
 م.د.علي سلمان محمود الكروي 1

كلية بالد 
الرافدين 

 الجامعة/ديالى

كلية بالد الرافدين 
 الجامعة/ديالى

107
 كلية تربية نوعية القاهرة د. هبه ابراهيم جوده 2

كلية تكنولوجيا جامعة اإلمام  زيد نضال خضير العبادي107
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جعفر الصادق  3
 ع

 المعلومات

107
 كلية صيدلة جامعة بغداد ا.م.د.اسامه بالل عياش 4

107
الجامعة  زينة كامل كاظم 5

 كلية طب االسنان المستنصرية

107
 كلية طب االسنان بغداد سحر هاشم عبد الكريم الهنداوي 6

107
 كلية طب االسنان جامعة الكوفة علي هادي فهد الفتالوي 7

107
 كلية طب االسنان جامعة تكريت سها اسود دهش العزاوي 8

107
الجامعة  زينة كامل كاظم 9

 كلية طب االسنان المستنصرية

108
 كلية طب االسنان بابلجامعة  وسن نجم عبد السادة الربيعي 0

108
 كلية طب االسنان جامعة كركوك أسيل شرف عبداهلل الهندي 1

108
 كلية طب االسنان جامعة كركوك سوزان بهاءالدين محمد 2

108
 كلية طب األسنان جامعة الكوفة ا. م. د. نجالء عبد االمير علي الدهان 3

108
 كلية طب الكندي جامعة بغداد منهال محمد كاظم 4

108
جامعة تبسة  أ. خالد حمادي 5

 الجزائر
كلية علوم اإلعالم 

 واالتصال
108
جامعة تبسة  أ. خالد حمادي 6

 الجزائر
كلية علوم اإلعالم 

 واالتصال
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108
القاسم جامعة  محمد خليل ابراهيم السعيدي 7

 كلية علوم البيئة الخضراء

108
جامعة  ليالي عادل صابر السالم 8

 الموصل
كلية علوم البيئة 

 وتقاناتها

108
جامعة  عالء حسين حمادي 9

 القادسية

كلية علوم 
الحاسوب و 
تكنولوجيا 
 المعلومات

109
 جامعة تكريت محمد طاهر رضا 0

علوم كلية 
الحاسوب 
 والرياضيات

109
 جامعة تكريت احمد سعدي عبداهلل الباشا 1

كلية علوم 
الحاسوب 
 والرياضيات

109
 جامعة تكريت تبارك رزاق علي العزاوي 2

كلية علوم 
الحاسوب 
 والرياضيات

109
 جامعة ذي قار رشا باسم يوسف الخفاجي 3

علوم كلية 
الحاسوب 
 والرياضيات

109
 جامعة ذي قار بيداء مطشر راشد 4

كلية علوم 
الحاسوب 
 والرياضيات

109
 جامعة ذي قار بيداء مطشر راشد الصافي 5

كلية علوم 
الحاسوب 
 والرياضيات

109
علوم كلية  جامعة تكريت سماهر عبد الرزاق طويسان الجنابي 6

الحاسوب 



 

71 
 

 والرياضيات

109
 جامعة ذي قار شاكر كاظم علي الشريفي 7

كلية علوم 
الحاسوب 
 والرياضيات

109
جامعة  مها عبداالله محمد حسن  البدراني 8

 الموصل

كلية علوم 
الحاسوب 

والرياضيات قسم 
 البرمجيات

109
كلية علوم  بغدادجامعة  د.جمال عبد الرحمن توفيق 9

 الهندسة الزراعية

110
 بغداد د ايمان محمد ابراهيم العبيدي 0

كلية للتربية ابن 
رشد للعلوم 
 االنسانية

110
كلية هندسة  جامعة نينوى ثابت حسان ثابت 1

 االلكترونيات
110
جامعة القاسم  فاطمة عماد هادي الجناحي 2

 الخضراء
هندسة كلية 

 الموارد المائية
110
جامعة  عبداهلل حسين ابراهيم السبعاوي 3

 الموصل
كلية هندسة النفط 

 والتعدين
110
كليةالتربيةللعلوم  جامعةكركوك م.عزالدين صابر محمد 4

 االنسانية
110
كليةالتربيةللعلوم  كركوك م.سيروان سمين احمد 5

 االنسانية
110
ديوان الوقف  مصطفى خضير حسين 6

 السني
كليه االمام 

 األعظم
110
كليه التربية  جامعه كربالء انتظار جبار محمد العيداني 7

 للعلوم الصرفه
كليه التقانات جامعه  جيان باهل جدعان110
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 االحيائيه القادسية 8

110
 بغداد غفران كريم حسين 9

كليه التقنيات 
الطبيه وصحيه 

 بغداد
111
 كليه المستقبل كليه المستقبل نور حسين محسن 0

111
 كليه المستقبل كليه المستقبل نور حسين محسن 1

111
 كليه الهندسة جامعة تكريت اسماء عبد الجبار جميل السامرائي 2

111
 جامعه بغداد سراب جاسم محمد العبيدي 3

كليه تربيه ابن 
الهيثم للعلوم 

 الصرفه
111
جامعه االمام  مصطفى قحطان عبد المنعم السوداني 4

 جعفر الصادق
كليه تكنولوجيا 

 المعلومات
111
 كليه طب األسنان جامعة كركوك أسيل شرف عبداهلل الهندي 5

111
كلية التربية  كركوكجامعة  سيروان سمين احمد 6

 للعلوم االنسانية
111
 ال يوجد ال يوجد وجدان جبار موازي الخفاجي 7

111
طالب سادس  ايوب نعيم عبد الحسن 8

 ال يوجد احيائي

111
 الساسية ديالى عدي صباح ابراهيم النعيمي 9

112
مديرية تربية  م.د ميساء ميساء سليم عبد الواحد محمد 0

 اليوجد بابل

 اليوجد ال يوجد لقاء نعيم عبالدحسن السعداوي112
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1 
112
مديرية تربية  ميساء ميساء سليم عبد الواحد محمد 2

 اليوجد بابل

112
 اليوجد غير متعين عمار خالد حسين 3

112
 اليوجد غير متعين سندس خليل ابراهيم الغرابي 4

112
 محافظة بغداد محافظة بغداد ايناس حامد عبد 5

112
 واسط محمد علي ابراهيم االسدي 6

مدرس التربية 
الفنية ع. دعبل 
الخزاعي للبنين 
/المديرية العامة 

 لتربية واسط

112
 م.م عدي جميل كاظم 7

مديريه تربيه 
الرصافه 
 الثالثه

 مدرس إعدادي

112
 مدرسة مدرسة لمى يعرب محمد الحربي 8

112
مديرية تربية  ايمان صبحي قاسم الجحيش 9

 مدرسة الخمائل ديالى

113
تربية الكرخ  رنا حسن عباس البيرماني 0

 الثالثة

مدرسة دار 
الحكمة االبتدائية 

 المختلطة
113
مديرية التربية  ال يوجد م.م ندى عبد االمير هادي 1

 لمحافظة النجف
113
مديرية الرصافة  وزارة التربية سمراء كاظم منصور الموسوي 2

 االولى
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113
مديرية تربية  وزارة التربية م.م خالد يحيى احمد محمود 3

 االنبار
113
تربية مديرية  وزارة التربية د. استبرق محمد عبداهلل القيسي 4

 االنبار
113
مديرية تربية  وزارة التربية ايثار حمدي عبد الرحمن 5

 االنبار
113
مديرية تربية  وزارة التربية م. م. ساره عدنان ثرثار 6

 األنبار
113
مديرية تربية  وزارة التربية احمد رياض هاشم 7

 النجف
113
مديرية تربية  وزارة التربية عادل علي عباس 8

 النجف االشرف
113
مديرية تربية  وزارة التربية عادل علي عباس 9

 النجف االشرف
114
 مديرية تربية بابل وزارة التربية احمد عماد هادي الجناحي 0

114
 مديرية تربية بابل وزارة التربية حميد مجيد عليوي 1

114
مديرية تربية  وزارة التربية م.م سالم محمد عبداهلل جاسم الخزرجي 2

 صالح الدين
114
مديرية تربية  وزارة التربية علي رحمان وحيد 3

 كربالء
114
مديرية تربية  وزارة التربية صالح مهدي محمود الهاشمي 4

 كربالء
114
كربالء جامعة  فالح مهدي محمود 5

 كلية العلوم
مديرية تربية 

 كربالء
114
مديرية تربية  وزارة التربية م. م. علي حسين عبداالمير المنكوشي 6

 كربالء
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114
مديرية تربية  0 فيان نورالدين أحمد جاف 7

 كركوك
114
تربية مديرية  وزارة التربية مثنى مهدي صالح الفهداوي 8

 محافظة االنبار
114
مديرية تربية  وزارة التربية م.د. قصي صالح مطلك البيكات 9

 محافظة األنبار
115
مديرية تربيه  القادسية شهد مناضل قاسم الحبيب 0

 القادسية

115
 باسم عبدالرحمن كمر سمين 1

مؤسسة 
السجناء 
 السياسيين

مديرية سجناء 
 كركوك

115
مديريه تربيه  وزاره التربيه رحاب علي دهن الجبوري 2

 النجف
115
مركز البحوث  العراقية م. عبدالخالق هشام يوسف سلمان 3

 والدراسات
115
مركز البحوث  جامعة بابل فاضل حسن علوان الدليمي 4

 والدراسات البيئية
115
مركز التعليم  الموصل باسمة جميل توشي 5

 المستمر
115
مركز الحاسبة  االنبار احمد سليمان فرحان 6

 االلكترونية

115
جامعة  إحسان فصيح حسن المصطفى 7

 الموصل

مركز بحوث 
السدود والموارد 

 المائية

115
 البصرة االستاذ الدكتور فهد مزبان خزار 8

دراسات مركز 
البصرة والخليج 

 العربي
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115
 نينوى هشام سوادي هاشم 9

مساعد رئيس 
جامعة نينوى 
 للشؤون االدارية

116
دائره صحه  د زينه أكرم حسين العلي 0

 نينوئ

مستشفئ 
الحمدانية/قسم 
 الجراحه العامه

116
 هدى ابراهيم رسول 1

الجامعة 
التقنية 

الوسطى معهد 
 اعداد المدربين

معهد اعداد 
 المدربين

116
 حنان علي عبد الحسين المكصوصي 2

الجامعة 
التقنية 
 الوسطى

 معهد االدارة

116
 م.نبراس محمد عباس 3

الجامعة 
التقنية 
 الوسطى

معهد االدارة / 
 الرصافة

116
 بيداء فاضل جاسم 4

الجامعة 
التقنية 
 الوسطى

معهد االدارة 
 التقني

116
 فرج غني عبود الكرعاوي 5

الجامعة 
التقنية 
 الوسطى

معهد االدارة 
 التقني

116
 االء عبد االمير احمد االمير 6

الجامعة 
التقنية 
 الوسطى

معهد االدارة 
 الرصافة

116
 هيفاء عبدالزهرة عاتي 7

الجامعة 
التقنية 
 الوسطى

معهد االدارة 
 الرصافة
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116
 قاسم جواد كاظم 8

الجامعة 
التقنية 
 الوسطى

معهد االدارة 
 الرصافة

116
 د. منى هادي صالح 9

الجامعة 
التقنية 
 الوسطى

معهد االدارة/ 
 الرصافة

117
جامعه  مجاهد عبد المنعم احمد سامي الدبوني 0

 الموصل
الفنون معهد 

 الجميله
117
جامعة الفرات  مهند كريم صالح 1

 األوسط
معهد المسبب 

 التقني
117
جامعة الفرات  مهند كريم  صالح  الشمري 2

 األوسط
معهد المسيب 

 التقني

117
 صفا رضا جاسم السلطاني 3

الهيئة العراقية 
للحاسبات 
 والمعلوماتية

المعلوماتية معهد 
 الدراسات العليا

117
 زهراء محمد سعيد اسماعيل 4

الجامعة 
التقنية 
 الشمالية

معهد تقني 
 موصل

117
 معهد تقني نجف الفرات األوسط رباب عدنان فاضل الربيعي 5

117
 محمود محيي فهد 6

الجامعة 
التقنية 
 الوسطى

معهد تكنولوجيا 
 بغداد

117
التقنية  مها محسن محمد علي 7

 الوسطى
معهد تكنولوجيا 

 بغداد

117
 ريا رياض حمود السعدون 8

الجامعة 
التقنية 
 الوسطى

معهد فنون 
 تطبيقية
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117
مكتب رئيس  ميسان عباس لعيبي عبيد 9

 الجامعة

118
 وسام لفته عبد علي الفريجي 0

التعليم وزارة 
العالي والبحث 

العلمي / 
مكتب 

 المستشار

مكتب مستشار 
 الوزارة

118
 مكتبة المركزية دهوك طه مراد محمد 1

118
 هندسة تكريت هاژه جالل احمد شواني 2

118
الجامعة  اثير عالء صبري 3

 هندسة االتصاالت التكنولوجية

118
هندسة  نينوى ضياء محمد علي 4

 االلكترونيات
118
هندسة  التكنلوجية جمال هادي حسين المسافري 5

 الكهروميكانيك
118
 هندسة معلومات بغداد رفد عدنان جليل السوداني 6

118
وزارة الزراعة  م.م محمد مؤيد جواد الرحيم 7

 العراقية
هيئة اإلرشاد 

 والتدريب الزراعي
118
وزارة الزراعة  م.م محمد مؤيد جواد الرحيم 8

 العراقية
هيئة اإلرشاد 

 والتدريب الزراعي
118
 وزارة التربية وزارة التريية نغم عبد المجيد حميد الحميداوي 9

119
 وزارة التربية وزارة التربية نغم عبد المجيد حميد الحميداوي 0

 -وزارة التربية وزارة التربية  م.د علي حميد علي الزبيدي119
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مديرية  - 1
تربية النجف 

 األشرف

مديرية تربية 
 النجف األشرف

119
وزارة الشباب  علي محمد حطاب الجابري 2

 والرياضة
وزارة الشباب 

 والرياضة
 


