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 االختصاصي

وزارة التربية  سيف كريم نعمه  56
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 بغداد قحطان عبد المحسنزينب   62
التربيه البدنيه 
وعلوم الرياضه 

 للبنات
 االلعاب الفرديه

كلية التربية البدنية  جامعة بابل سعاد خيري كاظم  63
 االلعاب الفرديه وعلوم الرياضة

التربية البدنية كلية  جامعة القادسية صفاء كاظم راضي  64
 االلعاب الفرقية وعلوم الرياضة
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AlHyali 
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 االمراض العام كلية الطب جامعة ميسان د.علي جواد جابر المالكي  66

 االنتاج الحيواني الزراعة جامعة تكريت خلف حسن الجميليا.د.طل ق   67

 االنتاج الحيواني الزراعة تكريت ا.د.طل ق خلف حسن الجميلي  68

 االنتاج الحيواني الزراعة ديالى رائد سامي عاتي  69

 االنتاج الحيواني والغاباتالزراعة  الموصل هيثم محمدصبيح هادي  70

 االنكليزي االداب ذي قار ازهر كاظم صبر  71

كلية اإلدارة  جامعة ديالى م. رحمن محمود شحاذة العزاوي  72
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 اإلعالم اآلداب المستنصرية عبدالزهرة اسماعيل سالم  73

 اإلنتاج الحيوانى الزراعة ديالى أ.د.رائد إبراهيم خليل  74

األحياء  كلية الطب البيطري جامعة الموصل هيفاء حسين علي  75
 المجهريه

 الهندسة كربالء أسيل عباس حسين  76
األطراف 
والمساند 
 الصناعية

التربيه البدنيه  بغداد بيداء رزاق جواد الَكرعاوي  77
 األلعاب الفرديه وعلوم الرياضه

التربية البدنية  بغداد نداء ياسر فرهود العبيدي  78
 األلعاب الفرقية وعلوم الرياضة

البستنة وهندسة  الزراعة تكريت خالد عبداهلل سهر  79
 الحدائق

البستنة وهندسة  كلية الزراعة جامعة تكريت محمد عبداهلل تحمد  80
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 البشري كلية الطب جامعة سرت امشهر علي حمد  81

 رىءاسة الجامعة جامعة بغداد نادية جبار جواد  82
البعثات 
والعالقات 
 الثقافية

 التاريخ االداب المستنصرية نعيمة سمر رحيم  83
 التاريخ االداب المستنصرية هناء كاظم خليفة  84
 التاريخ االداب الموصل عمر احمد سعيد  85

التربية للعلوم  واسط شيماء بدر عبداهلل نصر السراي  86
 التاريخ االنسانية

 التاريخ االداب جامعة الموصل محمد خضيررابحة   87
 التاريخ اآلداب الموصل قيس فتحي احمد  88
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 التاريخ االداب الموصل بشار اكرم جميل  89

الجامعة  ا.م.د. رغيد كمر مجيد الخالدي  90
 التاريخ كلية التربية المستنصرية

التربية للعلوم  الموصل نضال مؤيد مال اهلل  91
 التاريخ االنسانية

 التاريخ االداب الموصل د. عبدالملك ناظم عبداهلل  92

 التاريخ اآلداب الموصل ايمان غانم شريف  93

 التاريخ كلية التربية عقرة جامعة دهوك مرتضى عبدالرزاق مجيد  94

 التاريخ االداب الموصل د. سعد توفيق عزيز البزاز  95

 التاريخ اآلداب الموصل د.نشوان محمد عبداهلل  96
 التاريخ كلية االداب جامعة الموصل سهيلة مجيد أحمد  97
 التاريخ كلية االداب الموصلجامعة  نادية مسعود شريف  98

كلية التربية للعلوم  جامعة واسط رحيم كاظم محمد سلمان الهاشمي  99
 التاريخ اإلنسانية

كلية التربية للعلوم  جامعة واسط الدكتور فاضل كاظم حنون  100
 التاريخ اإلنسانية

كلية التربية للعلوم  جامعة واسط محمد حسين علي السويطيالدكتور   101
 التاريخ اإلنسانية

كلية العلوم الطبية  كربالء عبير جياد يوسف  102
 التطبيقية

التحليالت 
 المرضية

العلوم الطبية  كربالء فاطمة عبد الكريم عيسى  103
 التطبيقية

التحليالت 
 المرضية

العلوم الطبية  كربالء فاطمة عبد الكريم عيسى  104
 التطبيقية

التحليالت 
 المرضية

 التربية التربية وزارة التربية سعد دليان انور العبيدي  105
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 التربية البدنية التربية االساسية المستنصرية ا.د ماهر احمد عاصي العيساوي  106

 التربية البدنية التربية االساسية المستنصرية ا.د اسماعيل عبدزيد عاشور  107

التربية البدنية  التربية االساسية المستنصرية ميادة تحسين عبدالكريم  108
 وعلوم الرياضة

التربية البدنية  التربية االساسية المستنصرية أ.د. ايمان حمد شهاب  109
 وعلوم الرياضة

التربية البدنية  التربية االساسية المستنصرية ميادة تحسين عبدالكريم  110
 وعلوم الرياضة

التربية البدنية  التربية االساسية المستنصريه اسراء ياسين عبدالكريم  111
 وعلوم الرياضة

التربية البدنية  التربية االساسية المستنصرية مصطفى حسن عبدالكريم  112
 وعلوم الرياضة

التربية البدنية  التربية االساسية المستنصرية سكينة شاكر حسن  113
 وعلوم الرياضه

التربية البدنية  التربية االساسية المستنصرية سكينة شاكر حسن  114
 وعلوم الرياضه

 التربية الرياضية التربية سوران شه مال صالح الدين احمد  115

 التربية الرياضية التربية االساسية المستنصرية حيدر علي موسى  116

التربيه  التربيه االساسيه الكوفة نهى يسوف هاشم االميري  117
 االساسيه

التربية البدنيه  الكوفة مصطفى عدنان عبود العبودي  118
 التربيه البدنيه وعلوم الرياضه

المديريه العامه  وزاره التربيه د.سعاد حسن سعيد  119
 لتربيه االنبار

التربيه البدنيه 
 وعلوم الرياضه

كليه التربيه البدنيه  جامعه بابل سناء جبار كاطع  120
 التربيه الرياضيه وعلوم الرياضه
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التربية البدنية و  السليمانية هالله برهان محمود مصطفی  121
 التربية االساس العلوم الرياضية

 التربية الرياضية التربية جامعة سوران دالور كريم عمر  122

 الترجمة االداب المستنصرية غصون صبحي خليل  123

 الترجمة اآلداب جامعة الموصل د. عذبة عدنان احمد عزت  124

 الترجمة االداب الموصل انوار عبدالوهاب جاسم  125
 الترجمة االداب الموصل صبا جاسم محمد  126
 الترجمة االداب الموصل انوار عبدالوهاب جاسم  127
 الترجمة االداب الموصل م.م. ماهر حسين علي  128

الجامعة  لينا حميد علي  129
 الترجمة اآلداب المستنصرية

 الترجمة اآلداب الموصل د. فوز قيدار محمد صالح  130

 الترجمة اآلداب الموصل محمد طاهر صطام عبدالعزيز  131

 الترجمة اآلداب الموصل د.نجاة عبدالرحمن حسن عبدالرحمن  132

 الترجمة االداب جامعة الموصل نهى فاضل مال اهلل  133
 الترجمة اآلداب المستنصرية هالة غانم محمد  134
 الترجمة اآلداب المستنصرية د.سمير جعفر ياسين  135
 الترجمة اآلداب المستنصرية حسين كاظم العسكري  136

كلية المامون  د سمير صالح مهدي  137
 الجامعة

كلية المأمون 
 الترجمة الجامعة

 الترجمة اآلداب الموصل محمد طه ياسين  138

 الترجمة اآلداب المستنصرية ا.م سوسن عبد المنعم قاسم  139

 الترجمة االداب الموصل م.م صفاء علي حسين  140
 الترجمة االداب الموصل صفاء علي حسين  141
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 الترجمة اآلداب جامعة الموصل مؤمن مهند حسن  142
 الترجمة اآلداب الموصل سالم يحيى فتحي  143

التشخيص  طب االسنان بغداد فاطمة جليل اسماعيل  144
 الفمي

 التشريح الطب جابر بن حيان هند هادي مجيد  145
 التشريح طب بيطري القادسية فاطمة سوادي زغير  146

 التشريح كلية الطب جامعة الموصل انعام عبد المنعم عبد الحميد  147

تربيه بدنيه وعلوم  بغداد علياء علي عطيه  148
 التشريح الرياضه

 التعلم الحركي تربيه رياضية بابل رؤى عبداهلل صخي  149
 التعلم الحركي تربيه رياضية بابل عبداهلل صخيرؤى   150
 التعليم الطبي الطب تكريت مهدي صالح محمد  151

التعويضات  طب االسنان بغداد زينه صالح مولود  152
 االصطناعية

التعويضات  طب االسنان بغداد ذكرى اسماعيل حمد  153
 االصطناعيه

التقنيات  العلوم بغداد علي جبار رشك  154
 االحيائية

 التلريخ االداب جامعة الموصل محمود صالح سعيد  155

 الجراحة الطب البيطري الموصل احمد سعد محمد علي القاضي  156

 الجراحة الطب البيطري الموصل احمد سعد محمد علي القاضي  157

الجراحة   الطب البيطري بغداد رفل عبد الدائم عمر  158
 والتوليد

 الجراحة والتوليد كلية الطب البيطري جامعة بغداد رفل عبد الدائم عمر  159
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والتوليد الجراحه  الطب البيطري بغداد عبير احمد مجيد  160
 البيطري

 الجغرافيه التربيه االساسيه الموصل سيف عبدالرحيم جاسم  161
 الجغرافيه التربيه االساسيه الموصل سيف عبدالرحيم جاسم  162

 الجيولوجيا العلوم كركوك الدكتور محمود عبداهلل محمد المفرجي  163

 الحاسبات التربية االساسية المستنصرية د. ابراهيم نضير ابراهيم  164

التربيه للعلوم  بغداد بان حسن مجيد  165
 الحاسبات الصرفه ابن الهيثم

 الحاسوب كلية العلوم جامعة كربالء احمد صالح غافل  166

كلية السالم  د يوسف نوري حمه باقي  167
 الجامعة

كلية السالم 
 الجامعة

الدراسات 
 اإلسالمية

كلية السالم  د يوسف نوري حمه باقي  168
 الجامعة

كلية السالم 
 الجامعة

الدراسات 
 اإلسالمية

التربية البدنية  كربالء حميد مجيد حميد  169
 الدراسات العليا وعلوم الرياضة

 الرياضيات كلية العلوم للبنات جامعة بغداد ا.م.د. بان جعفر حسن  170
 الرياضيات االساسية المستنصرية مرفت محمد عبداهلل  171

 الرياضيات العلوم المستنصرية محمد عبد الهادي سرحان  172

 الرياضيات العلوم المستنصرية د.احمد حنون عبود  173
 الرياضيات العلوم المستنصرية عماد بكر عبدالكريم  174

 الرياضيات العلوم المستنصرية ا.م.د. نجم عبدالزهرة مخرب  175

 الرياضيات التربية للبنات الكوفة ا.د. اريج توفيق حميد  176

كلية التربية للعلوم  بغداد ا. م. د. يوسف يعكوب يوسف  177
 الرياضيات الصرف ابن الهيثم

 الرياضيات العلوم المستنصرية بسام جبار جاسم  178
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 الريضيات التربية االساسية الكوفة ا.د. احمد حمزة عبد  179
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 بغداد أ.م.د.يسرى حسون مطشر  356
التربية البدنية كلية 

وعلوم الرياضة 
 للبنات

 تربية بدنية

التربية البدنية  جامعة الكوفة م.م محمود ناصر راضي  357
 وعلوم الرياضة

تربية بدنية 
 وعلوم الرياضة

التربية البدنية  جامعة الكوفة أفراح باقر عبد الجليل  358
 رياضيةتربية  وعلوم الرياضة

 جامعة بغداد ريم عباس كريم  359
التربية البدنية 
وعلوم الرياضة 

 الرياضة
 تربية رياضية

 بغداد م.د منتهى محمد مخلف  360
التربيه البدنيه 
وعلوم الرياضه 

 للبنات
 تربية رياضيه

جامعه صالح  سؤدد فاضل محمد جميل  361
 الدين

كليه التربيه البدنيه 
 تربيه رياضيه والعلوم الرياضيه

جامعه صالح  سؤدد فاضل محمد جميل  362
 الدين

كليه التربيه البدنيه 
 تربيه رياضيه والعلوم الرياضيه

كلية التربية البدنيه  جامعة بابل ماجدة عباس محمد علي  363
 رياضيهتربيه  وعلوم الرياضه

 طب االسنان جامعه الفراهيدي احمد غيث احمد  364
تعويضات 
االسنان 

 االصطناعية

جامعة الفرات  حقي امين توماس  365
 االوسط التقنية

المعهد التقني 
 سماوة

تقنيات 
 المحاسبة

كلية النسور  م.د شيماء عبد الرضا ناجي  366
 الجامعة

كلية النسور 
 الجامعة

تقنيات 
المختبرات 

 الطبية
 تقويم اسنان طب اسنان بغداد هاله محمد جاسم  367
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كلية المستقبل  علي حسين دمن  368
 المستقبل الجامعة االهليه

تقينات 
المختبرات 

 الطبية

 تمريض البالغين كلية التمريض جامعة كربالء أ.م.د.فاطمة مكي محمود  369

 جغرافيا التربية تكريت اياد نعمان فهد  370

كلية التربية للعلوم  جامعة ديالى جنان نجم عبداهلل  371
 حاسبات الصرفة

كلية التربية للعلوم  جامعة ديالى مهند عبدالرحمن حميد  372
 حاسبات الصرفة

وزارة التعليم  عمار عبد القادر عطا  373
 مركز وزارة العالي

دائرة البعثات 
والعالقات 
 الثقافية

 رياض اطفال التربية االساسية واسط سعاد عبداهلل داود  374

كلية التربية  واسط حسام هادي سيد  375
 االطفالرياض  االساسية

 رياضيات العلوم للبنات جامعة بغداد نور رياض اديب  376

كلية التربية للعلوم  جامعة واسط الدكتور فاهم نعمة الياسري  377
 اإلنسانية

رئيس قسم 
 التاريخ

بغداد مركز  عذراء اسماعيل زيدان  378
رئيس قسم بناء  دراسات المرأةمركز  دراسات المرأة

 وتمكين القدرات

كلية الزراعة  جامعة الموصل نجالء متي اسحق  379
 والغابات

شعبة العلوم 
 االساسية

كلية علوم الهندسة  جامعة بغداد گلبوي عبد المجيد ناصر  380
 الزراعية

شعبة العلوم 
 االساسية

شعبة النشاطات  اللغات بغداد تحرير ابراهيم اسماعيل  381
 الطالبية



 

26 
 

شعبة النشاطات  االداب بغداد ا.م.د.وصال صبيح كريم المياحي  382
 الطالبية

شعبة النشاطات  اللغات جامعة بغداد م. رغد فتاح راضي  383
 الطالبية

جامعة الفرات  محمودزهره مكي   384
 االوسط التقنية

المعهد التقني 
 صحة المجتمع كربالء

الجامعه التقنيه  حسين احمد عبد الرسول  385
 الوسطى

المعهد الطبي 
 صناعه االسنان التقني بغداد

 د. انوار ساطع حسين  386

االسراء كلية 
الجامعة/ وزارة 

التخطيط/ الجهاز 
المركزي للتقييس 
 والسيطرة النوعية

كلية االسراء 
 طب اسنان الجامعة

 طب االسنان كلية طب األسنان جامعة الكوفة ا. م. د. نجالء عبد االمير علي الدهان  387

طب وجراحة  كلية الطب جامعة الموصل محمود علي طارق ألرفاعي  388
 عامة

طرائق تدريس  تربيه ذي قار وزاره التربيه احمد علي حسين دخيل  389
 التأريخ

 عبري اللغات بغداد رعد عطاهلل علي  390
 علم االجتماع كلية االداب جامعة بابل محمد شخير حمزة  391
 علم امراض كلية الطب جامعة سرت حبصة علي احمد  392
 علوم تمريض بابا عماد هادي حميد  393
 علوم اغذية الزراعة تكريت محمد جميل محمد  394
 علوم البيئة العلوم صالح الدين لبنى احمد عبد الكريم  395

علوم الهندسة  بغداد فاضل خضيرمازن   396
 الزراعية

علوم التربة 
 والموارد المائية
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علوم التربة  الزراعة جامعة تكريت حذيفة معن نجم حمندي  397
 والموارد المائية

 علوم التغذية الزراعة تكريت أحمد صالح الدين محي الدين  398

كلية التربية للعلوم  جامعة الموصل د.محمد  عرفات محمد  399
 علوم الحياة الصرفة

كلية التربية للعلوم  جامعة الموصل م.د محمد عرفات محمد  400
 علوم الحياة الصرفة

 بغداد ثامر عبد الشهيد محسن  401
التربية للعلوم 

ابن -الصرفة 
 الهيثم

 الحياةعلوم 

كلية التربية للعلوم  بغداد ا.م.د.مي فيصل احمد  402
 علوم الحياة الصرفة /ابن الهيثم

كلية التربية للعلوم  بغداد ناهدة غازي علوان  403
 علوم الحياة الصرفة ابن الهيثم

 الحياة علوم التربية ابن الهيثم بغداد طالل عبود حنش  404

 جامعة بغداد م.د. انتصار فيصل عبد محمد  405
كلية التربية ابن 
الهيثم للعلوم 

 الصرفة
 علوم الحياة

406  Hind Hamid Hassan كلية التربية البن  بغداد
 علوم الحياة الهيثم

للعلوم التربيه  بغداد ايمان حسين هادي الحياني  407
 علوم الحياة الصرفه ابن الهيثم

التربية للعلوم  بغداد ايمان سامي احمد  408
 علوم الحياة الصرفة ابن الهيثم

 علوم الحياة التربية ابن الهيثم بغداد سميرة مؤيد ياسين  409

للعلوم التربية  بغداد م.د.اسماء بشير عبد  410
 علوم الحياةابن -الصرفة 
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 الهيثم

الترببه للعلوم  جامعة بغداد نوال صادق مهدي  411
 علوم الحياة الصرفه ابن الهيثم

كلية للتربية للعلوم  جامعة بغداد بيداء حسين مطلك  412
 علوم الحياة الصرفة

 علوم الحياة العلوم الكوفه اطياف جميل ثامر  413

 علوم الحياة العلوم تكريت أ.د.ابراهيم عمر سعيد الحمداني  414

التربيه للعلوم  بغداد بثينه عبد العزيز حسن المكدمي  415
 علوم الحياة الصرفه ابن الهيثم

التربية للعلوم كليه  جامعة كربالء انتظار جبار محمد  416
 علوم الحياة الصرفه

التربية للعلوم  جامعة الموصل إخالص خليفة حامد  417
 علوم الحياة الصرفة

 علوم الحياة العلوم للبنات بغداد هدى سهيل عبد  418

التربية للعلوم كلية  جامعة االنبار د.فرقد حواس موسى  419
 علوم الحياة الصرفة

 علوم الحياة التربية للبنات الكوفة ا.د.جبار عبادي محمد العارضي  420

كلية التربية للعلوم  جامعة الموصل إخالص خليفة حامد  421
 علوم الحياة الصرفة

 علوم الحياة التربية القادسية د. خالد ثامر مطر  422

المديرية العامة  وزارة التربية م. م. حيدر وهاب عزوز القصير  423
 علوم الحياة لتربية القادسية

 علوم الحياة العلوم الموصل رنى وعداهلل يونس  424
 الحياهعلوم  العلوم االنبار مثنى حامد حسن  425

التربيه للعلوم  بغداد وجدان بشير عبد  426
 علوم الحياه الصرفه ابن الهيثم
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كليه التربيه للعلوم  بغداد زينب عباس عبدالجبار  427
 علوم الحياه الصرفه ابن الهيثم

 علوم الحياه العلوم جامعه الموصل اسراء توفيق عزيز  428

وزاره العلوم  استبرق حسن كاظم  429
 علوم الحياه علوم والتكنولوجيا

 علوم الطبيه طب األسنان جامعه كربالء نجوى ابراهيم عوض  430

 التربية للبنات العراقية محاسن احمد حسين  431
علوم القران 

والتربية 
 االسالمية

التربية للعلوم  بغداد رهف وائل محمود  432
 علوم حياة الصرفة ابن الهيثم

كلية التربية للعلوم  بغداد اسراء سالم عبد الحميد  433
 علوم حياة الصرفة/ ابن الهيثم

 علوم حياة العلوم للبنات جامعة بابل أ. د. أحمد خضير الحميري  434

 ايناس عبد الهادي حسين  435

جامعه بغداد/ 
كليه التربيه 
 -للعلوم الصرفه
 ابن الهيثم

كليه التربيه للعلوم 
 علوم حياه الصرفه/ ابن الهيثم

التربية البدنية  جامعة الموصل م.د براء طارق حمدون  436
 وعلوم الرياضة

فرع االلعاب 
 الفردية

 فرع التشريح كلية الطب جامعة بغداد شعوب ياسين حسين  437
 فرع التشريح كلية الطب جامعة بغداد شعوب ياسين حسين  438

فرع الجراحة و  كلية الطب البيطري جامعة بغداد م.د.سنان عدنان محمد نوري  439
 التوليد البيطري

فرع الجراحة  كلية الطب البيطري جامعة بغداد رفل عبد الدائم عمر  440
 والتوليد
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فرع الجراحة  كلية الطب البيطري جامعة بغداد نسرين محمد عبد الحياني  441
 والتوليد

كلية الكوت  د عاي خالد عبد الرحمن  442
 فرع الصويره قسم علوم القران الجامعه

 فرع الطفيليات كليه الطب البيطري جامعه كربالء رنا عبد األمير جواد العبيدي  443

فرع العلوم  كليه طب األسنان جامعة كركوك أسيل شرف عبداهلل الهندي  444
 االساسيه

كلية التربية البدنية  جامعة البصرة هذام عبداالمير امين  445
 وعلوم الرياضة

فرع العلوم 
 التطبيقية

 الصيدلة المستنصريه م. أسيل هشام خماس  446
فرع العلوم 
المختبرية 
 السريرية

كلية التربية البدنية  جامعة ميسان مصطفى جاسب عبد الزهرة  447
 وعلوم الرياضة

فرع العلوم 
 النظرية

كلية التربية البدنية  جامعة ميسان مصطفى جاسب عبد الزهرة  448
 وعلوم الرياضة

فرع العلوم 
 النظرية

 كلية الطب البيطري جامعة كركوك د.امنة حميد احمد  449

فرع الفسلجة 
والكيمياء 
الحياتية 
 واالدوية

 الطب البيطري كلية بغداد نبراس زياد يحيى  450

فرع الفسلجة 
والكيمياء 
الحياتية 
 واألدوية

فرع القانون  كلية الحقوق جامعة الموصل علي عدنان الفيل  451
 العام

فرع القانون  كلية الحقوق جامعة الموصل علي عدنان يحيى  452
 العام
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فرع قانون  الحقوق الموصل شيماء عبد الستار جبر الليلة  453
 حقوق االنسان

فلسفه تربيه  علوم للبنات بغداد نجاة باقر مشكور  454
 رياضيه

455  
Rasim Hussein Kadhim 

Alshammari كلية اإلدارة  جامعة الكوفة
 قسم ادارة اعمال واالقتصاد

كلية االدارة  جامعة الموصل زبيدة محمود شريف  456
 واالقتصاد

قسم ادارة 
 االعمال

كلية اإلدارة  جامعة القادسية افتخار جبار عبد  457
 واالقتصاد

قسم ادارة 
 االعمال

 م.م.ابتسام عباس عبد الحسن  458

الجامعة 
المستنصرية 
كلية االدارة 

واالقتصاد قسم 
 ادارة

اإلداره كلية 
واالقتصاد قسم ادارة 

 االعمال

قسم ادارة 
 االعمال

قسم اداره  االدارة واالقتصاد المستنصرية م.م.ابتسام عباس عبد الحسن  459
 االعمال

رئاسة ديوان  زياد سعد اهلل يحيى  460
 الوقف السني

كلية االمام االعظم 
 الجامعة

قسم اصول 
 الدين

الجامعة  م.م قبس عبد الرزاق احمد  461
 المستنصرية

كلية االدارة 
 قسم االحصاء واالقتصاد

كلية االدارة  المستنصرية م. هندرين حسن حسين  462
 قسم االحصاء واالقتصاد

الكرخ جامعة  جنان عدنان عبداللطيف البيروتي  463
قسم االحياء  كلية العلوم للعلوم

 المجهرية

جامعة الكرخ  د. هبة شاكر أحمد  464
قسم االحياء  كلية العلوم للعلوم

 المجهرية
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قسم االدارة و  كلية العلوم جامعة بابل عبد الوهاب رزاق علوان  465
 االقتصاد

قسم االشراف  الكرخ االولى وزارة التربية منى جابر ابراهيم الجبوريا.م.د.   466
 االختصاصي

جامعة بغداد كلية  تمام سلمان خضر  467
 اإلدارة واالقتصاد

كلية اإلدارة 
 واالقتصاد

قسم اإلدارة 
 الصناعية

جامعة اربيل  أحمد عقيل خضير  468
 العلوم الصحية كلية الطبية

قسم األحياء 
المجهرية 

 الطبية

 قسم اآلثار كلية اآلداب جامعة بغداد قصي عبد الهادي رشيد  469

 قسم اآلثار كلية اآلداب جامعة بغداد قصي عبد الهادي رشيد  470

 جامعة الموصل مها عبداالله محمد حسن البدراني  471
كلية علوم 
الحاسوب 
 والرياضيات

 قسم البرمجيات

 كلية الزراعة جامعة تكريت اشجان نزار كامل  472
قسم البستنة 

وهندسة 
 الحدائق

 قسم التاريخ كلية االداب جامعة الموصل سيماء فيصل محمد  473

 قسم التاريخ اآلداب جامعة الموصل أ.م.د حاتم فهد هنو الطائي  474

 قسم التاريخ كلية االداب جامعة بغداد هدى شاكر حسن  475
 قسم التاريخ االداب المستنصرية نور ضياء الدين محمد  476

الجامعة  هيام عودة محمد  477
 التاريخقسم  كلية االداب المستنصرية.

جامعة االمام  م.د فاتن حميد قاسم السراجي  478
 قسم التاريخ كلية اآلداب جعفر الصادق

 قسم التاريخكلية العلوم  جامعة دهوك م.د ژيار صديق رمضان  479
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 االنسانية

 قسم التاريخ االدابكلية  جامعة الموصل رغد عبدالكريم احمد  480

 قسم التأريخ اآلداب المستنصرية د. حنان رضا عبد الرحمن  481

482  Ohood Salman Jawad كلية العلوم الطبية  جامعة كربالء
 التطبيقية

قسم التحليالت 
 المرضية

للعلوم التربية  الموصل جهان عادل فاضل  483
 االنسانية

قسم التربوية 
 والنفسية

 التربية االساسية المستنصرية اكرم حسن محمود  484
قسم التربية 
البدنية وعلوم 

 الرياضة

الجامعة  نعمت كريم مصطفى  485
 المستنصرية

كلية التربية 
 االساسية

قسم التربية 
البدنية وعلوم 

 الرياضة

كلية التربية  المستنصرية أ. د فاتن اسماعيل محمد  486
 االساسية

قسم التربية 
البدنية وعلوم 

 الرياضة

مديرية تربية  م.د مياسة عبد علي كاظم  487
 التربوية المفتوحة النجف االشرف

قسم التربية 
البدنية وعلوم 

 الرياضة

 التربية األساسية المستنصرية عبداهلل نوريژيان   488
قسم التربية 
البدنية وعلوم 

 الرياضة

 كلية التربية للبنات جامعة الكوفة ا.م.د حميدة عبيد عبد األمير  489
قسم التربية 
البدنية وعلوم 

 الرياضة

الجامعة  لينا صباح متي  490
 المستنصرية

التربية  كلية
 االساسية

قسم التربية 
البدنية وعلوم 
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 الرياضة

الجامعة  أ.د أمجاد عبد الحميد بدر الماجد  491
 المستنصرية

كلية التربية 
 االساسية

قسم التربية 
البدنية وعلوم 

 الرياضة

كلية التربية  المستنصرية خالد عبد هادي  492
 االساسية

التربية  قسم
البدنية وعلوم 

 الرياضة

الجامعة  نوره عامر عليوي ناصر العنزي  493
 المستنصرية

كلية التربية 
 االساسية

قسم التربية 
البدنية وعلوم 

 الرياضة

الجامعة  نوره عامر عليوي ناصر العنزي  494
 المستنصرية

كلية التربية 
 االساسية

التربية قسم 
البدنية وعلوم 

 الرياضة

كلية التربية  جامعة الموصل سارة رعد سعداهلل  495
 االساسية

قسم التربية 
البدنية وعلوم 

 الرياضة

 التربية األساسية المستنصرية ژيان عبداهلل نوري  496
قسم التربية 
البدنية وعلوم 

 الرياضة

كلية التربية  المستنصرية خالد عبد هادي  497
 االساسية

قسم التربية 
البدنية وعلوم 

 الرياضة
 قسم الترجمة كلية االداب جامعة الموصل سنابل ازهر سليمان  498
 قسم الترجمة كلية اآلداب جامعة الموصل علي يوسف محمود  499

 قسم الترجمة كلية االداب جامعة تكريت م.م كيالن محمود حسين  500

 قسم الترجمة كلية االداب جامعة الموصل زينب فهمي احمد الخياط  501
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 قسم الترجمة كلية االداب جامعة الموصل فارتين حنا شابا  502
 قسم الترجمة كلية االداب الموصلجامعة  لقمان عبد الكريم ناصر  503

 قسم الترجمة كلية االداب جامعة الموصل د. سماح محمود ناصر الرملي  504

 قسم الترجمة كلية اآلداب جامعة الموصل د.نجاة عبدالرحمن حسن عبدالرحمن  505

 قسم الترجمة كلية اآلداب جامعة الموصل محمد طه ياسين  506
 قسم الترجمه كليه االداب جامعه الموصل د.انفال قبيس سعيد  507
 قسم الترجمه كلية االداب جامعة الموصل يمامه مروان علي  508

الجامعه  آمال أحمد حمزة  509
 قسم الترجمه كلية اآلداب المستنصرية

الجامعة التقنية  فاطمة عبدالرحمن دوحي  510
 الوسطى

كلية التقنيات 
 الصحية والطبية

قسم التقنيات 
 البصرية

كلية العلوم  الجامعة العراقية أ.م.د. مثنى صفاء جاسم  511
 قسم الحديث اإلسالمية

 قسم الرياضيات كلية العلوم جامعة بغداد قاسم كاظم حميد  512

 قسم الرياضيات كلية العلوم المستنصرية ا.م.د.ربيعة كاطع عبطان  513

كلية التربية للعلوم  جامعة االنبار م.م. همام احمد عبدالرزاق  514
 قسم الرياضيات الصرفة

515  Zainab Imran Mousa  قسم الرياضيات كلية التربية للبنات الكوفةجامعة 

 قسم السياحة االدارة واالقتصاد جامعة الكوفة معتز حميد رحيم الخزعلي  516

كلية العلوم  جامعة بغداد اوس محمود عبداهلل  517
 قسم الشريعة االسالمية

518  eman.ibrahim222@gmail.com كلية العلوم الطبية  جامعة كربالء
 التطبيقية

قسم الصحة 
 البيئية

قسم الطرق  كلية الهندسة جامعة القادسية صبا محمد شهيد  519
 والنقل
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قسم الطرق  كلية الهندسة جامعة القادسية صبا محمد شهيد  520
 والنقل

 قسم الطفيليات كلية الطب البيطري جامعة ديالى خالدة حسين يونس  521
 قسم العام كلية القانرن جامعة القادسية د.سندس محمد عباس  522

قسم العقيدة  العلوم االسالمية سامراء ا.م.د. فراس مداهلل مجيد  523
 والفكر االسالمي

كلية التربية للعلوم  جامعة الموصل أ. د. فضيلة عرفات محمد  524
 اإلنسانية

قسم العلوم 
التربوية 
 والنفسية

التربية للعلوم  جامعة الموصل د.صالح محمد فتحي الحياني  525
 االنسانية

قسم العلوم 
التربويه 
 والنفسيه

 قسم الفيزياء كلية العلوم للبنات جامعة بغداد آمنة فراس حميد  526
 قسم الفيزياء كلية العلوم للبنات جامعة بغداد آمنة فراس حميد  527

528  
M.S.C Mozahim Aziz A. 

Al.amery قسم الفيزياء كلية العلوم جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم  جامعة االنبار طه ياسين صالح  529
 قسم الفيزياء الصرفه

 قسم الفيزياء كلية العلوم جامعة بغداد ميسون فيصل احمد  530

531  Zuhier H. Hussien قسم الفيزياء كلية العلوم جامعة الكوفة 

 قسم القانون كلية القانون جامعة الكوفة مصطفى احمد عبد مسلم عبد الحسين  532

قسم القانون  كلية القانون جامعة القادسية م. وليد حسن حميد  533
 العام

قسم القانون  كلية القانون جامعة القادسية مروه حمداهلل احمد  534
 العام
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قسم القانون  القانونكلية  جامعة القادسية فاضل جبير لفته  535
 العام

قسم القانون  كلية القانون جامعة القادسية سؤدد طه جدوع  536
 العام

قسم القانون  كلية القانون جامعة القادسية جاسم محمد حمزة  537
 العام

 قسم الكيمياء العلوم بغداد ياسمين حكمت محمد  538
 قسم الكيمياء كلية التربية جامعه بغداد باسمه عباس رمضان  539

كلية التربية للعلوم  جامعة بغداد أ.م.د. هند شاكر أحمد  540
 قسم الكيمياء الصرفة ابن الهيثم

التربية للعلوم كلية  جامعة ديالى م.م ضياء حسين ابراهيم  541
 قسم الكيمياء الصرفة

قسم اللغة  اللغات بغداد ابتهاج عباس احمد  542
 االسبانية

كلية التربية أبن  بغداد عالء عبد الرضا عودة السعدي  543
 رشد

قسم اللغة 
 االنجليزية

كلية التربية أبن  بغداد عماد عبد الرضا عودة السعدي  544
 رشد

قسم اللغة 
 االنجليزية

قسم اللغة  كلية اآلداب جامعة الموصل دنيا علي حسين  545
 االنجليزية

546  Dunya Muhammed Miqdad كلية التربية للعلوم  جامعة بابل
 االنسانية

قسم اللغة 
 االنكليزية

قسم اللغة  كلية التربية جامعةالحمدانية كوكب سالم محمدم. د.   547
 االنكليزية

قسم اللغة  كلية التربية للبنات جامعة بغداد أ.م. ايمان عادل جعفر  548
 االنكليزية

قسم اللغة التربية للعلوم  جامعة االنبار مريم احمد محمد سعيد  549
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 االنكليزية االنسانية

550  Dunya Muhammed Miqdad كلية التربية للعلوم  جامعة بابل
 االنسانية

قسم اللغة 
 االنكليزية

كلية التربية للعلوم  جامعة االنبار جمعة قادر حسين  551
 االنسانية

قسم اللغة 
 االنكليزية

قسم اللغة  كلية اللغات جامعة الكوفة سهام محمد حسن الكوازأ. م. د.   552
 االنكليزية

التربية للعلوم  الموصل افراح محمود اسماعيل  553
 اإلنسانية

قسم اللغة 
 االنكليزية

قسم اللغة  كلية التربية جامعة ميسان وفاء حسين جبر التميمي  554
 االنكليزية

كلية التربية للعلوم  جامعة األنبار ياسر شعير حميد  555
 اإلنسانية

قسم اللغة 
 االنكليزية

كلية التربية للعلوم  جامعة الموصل مودة حسين احمد  556
 االنسانية

قسم اللغة 
 االنگليزية

كلية التربية للعلوم  الموصلجامعة  فرح عمار ياسين  557
 االنسانية

قسم اللغة 
 اإلنجليزية

558  
Ako Subhi Ghazaee  آكو صبحي

 غزائي
كلية اإلمام 

 األعظم الجامعة
كلية اإلمام األعظم 

 الجامعة
قسم اللغة 
 اإلنجليزية

559  
Ako Subhi Ghazaee  آكو صبحي

 غزائي
اإلمام كلية 

 األعظم الجامعة
كلية اإلمام األعظم 

 الجامعة
قسم اللغة 
 اإلنجليزية

560  
 Ako Subhiآكو صبحي غزائي 

Ghazaee 
كلية اإلمام 

 األعظم الجامعة
كلية اإلمام األعظم 

 الجامعة
قسم اللغة 
 اإلنجليزية

قسم اللغة  االداب المستنصرية هناء خليف غني  561
 اإلنجليزية
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كلية التربية للعلوم  جامعة بابل زينب اياد علي شعالن  562
 اإلنسانية

قسم اللغة 
 اإلنكليزية

قسم اللغة  كلية اآلداب جامعة الموصل هدى عبداهلل عبداللطيف  563
 اإلنكليزية

كلية التربية للعلوم  الموصلجامعة  هدى خالد شحاذة  564
 االنسانية

قسم اللغة 
 اإلنكليزية

كلية التربية للعلوم  جامعة بابل ا.م. زهراء عدنان باقر  565
 اإلنسانية

قسم اللغة 
 اإلنكليزية

كلية التربية للعلوم  جامعة بابل لينا محسن عبداهلل  566
 االنسانية

قسم اللغة 
 اإلنكليزية

قسم اللغة  كلية اآلداب جامعة القادسية مي علي عبد األمير  567
 اإلنكليزية

جامعة بغداد كلية  د. ميثاق محمد إسماعيل السلطاني  568
قسم اللغة  كلية اللغات اللغات

 الروسية

قسم اللغة  اللغات بغداد محمد علي عبد االمير حسنأ.م.د.   569
 السريانية

قسم اللغة  اللغات بغداد علي عبدالرزاق عبدالزهرة  570
 السريانية

قسم اللغة  كلية اللغات بغداد أ.مؤيد حسين منشد  571
 السريانية

قسم اللغة  كلية اللغات بغدادجامعة  أ.م.د. حيدر حسن عبيد  572
 السريانية

قسم اللغة  اللغات بغداد وسام عبد الستار دواح  573
 العبرية

قسم اللغة  كلية اللغات جامعة بغداد أحمد عباس علي  574
 العبرية

قسم اللغة  كلية اللغات جامعة بغداد ا.م.د جاسم رشيد حلو  575
 العبرية
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قسم اللغة  كلية اللغات جامعة بغداد احمد جاسم محمد  576
 العبرية

قسم اللغة  كلية اللغات جامعة بغداد سعد عبد السادة صباح  577
 العبرية

قسم اللغة  اللغات بغداد شيماء فاضل حمودي  578
 العبرية

قسم اللغة  كلية التربية جامعة الحمدانية فؤاد سالم رشيد  579
 العربية

كلية العلوم  جامعة الفلوجة ثامر حميد عالوي  580
 اإلسالمية

قسم اللغة 
 العربية

قسم اللغة  كلية التربية للبنات الجامعة العراقية سهاد جاسم عباس  581
 العربية

قسم اللغة  االداب بغداد زينب خيون سالم  582
 العربية

قسم اللغة  كلية اآلداب جامعة الموصل الدكتوره ريم محمد طيب حامد الحفوظي  583
 العربية

قسم اللغة  كلية اآلداب جامعة الموصل أ.م.د. عبد اهلل خليف خضير الحياني  584
 العربية

كلية التربية للعلوم  جامعة كربالء علي حسن شدهان  585
 اإلنسانية

قسم اللغة 
 العربية /أدب

قسم اللغة  اللغات بغداد محمد نصيف جاسم  586
 الفارسية

قسم اللغة  كلية اللغات جامعة بغداد عباس داوي يوسف  587
 الفارسية

قسم اللغة  اآلداب جامعة الموصل براء ابراهيم محمود  588
 الفرنسية

قسم اللغة  كلية اآلداب جامعة الموصل آالء توفيق عزيز  589
 الفرنسية
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قسم اللغه  كلية التربيه جامعة القادسيه هديل صفاء هادي البياتي  590
 االنكليزيه

 جامعة بغداد هدى عبد علي حطاب  591
كلية التربية بن 

رشد للعلوم 
 االنسانية

قسم اللغه 
 االنكليزيه

592  Suhaib Majeed Kadhem قسم اللغه  كلية االداب جامعة القادسية
 االنكليزيه

قسم اللغه  كليه األدب جامعه ذي قار حبيبه حسين علي  593
 االنكليزيه

قسم اللغه  األداب جامعة ذي قار رحاب عايد صبار  594
 األنگليزيه

 ا.م.د رحاب لفته حمود الدهلكي  595
المستنصرية 
كلية التربية 

 االساسيه

كلية التربية 
 االساسيه

قسم اللغه 
 العربية

قسم اللغه  اللغات بغداد ا.م .د. سناء خداكرم  عزيز  596
 الكرديه

 قسم المحاسبة كلية االقتصاد جامعة سرت د. ابراهيم علي حمد امشهر  597

كلية اإلدارة  جامعة الكوفة م. م. علي هالل ونيون الزيادي  598
 المحاسبةقسم  واالقتصاد

كلية الزراعة  جامعة الموصل وليد خالد شحاذة الجحيشي  599
 والغابات

قسم المحاصيل 
 الحقلية

قسم المحاصيل  كلية الزراعة جامعة تكريت عمر نزهان علي  600
 الحقلية

قسم المحاصيل  كلية الزراعة جامعة تكريت عمر نزهان علي  601
 الحقلية

قسم المكائن و  كلية الزراعة جامعة تكريت ثائر تركي عبد الكريم  602
 اآلالت الزراعية
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قسم المكائن  كلية الزراعة جامعة تكريت عبداهلل عزاوي عيسى  603
 واالالت الزراعية

كلية الزراعة  كركوك جامعة سليمان احمد حسين  604
 قسم المكننة الحويجة

قسم النشاطات  البصرة ميسون عبد الجليل عبد الحسن  605
 الطالبية

قسم النشاطات 
 الطالبية

قسم الهندسة  كلية الهندسة جامعة بغداد منى هادي صالح  606
 الكهربائية

 قسم ةلترجمة كلية االداب جامعة الموصل عبد العزيزمي مكرم   607

قسم رياض  كلية التربية للبنات جامعة القادسية امل عبد الحسن علوان  608
 األطفال

كلية التربية للعلوم  جامعة الموصل ضحى خالد شحاذة  609
 قسم رياضيات الصرفة

جامعة الفرات  فاضل عليد صبا   610
قسم صحة  المعهد التقني بابل االوسط

 المجتمع

جامعة الفرات  ا م د صبا فاضل علي  611
قسم صحة  المعهد التقني بابل االوسط

 المجتمع

قسم علوم  كلية الزراعة جامعة تكريت محمد جميل محمد  612
 االغذية

قسم علوم  كليه الزراعه جامعه تكريت انوار احمد خلف  613
 االغذيه

كلية علوم الهندسة  جامعو بغداد نجوى عبد الحميد بدر الماجد  614
 الزراعية

قسم علوم 
التربة والموار 

 المائية

التربية للعلوم  بغداد ميسم رعد يوسف  615
 الصرفة ابن الهيثم

قسم علوم 
 الحاسبات

كلية التربية للعلوم  جامعة بغداد شيماء عباس فاضل  616
 الصرفة ابن الهيثم

قسم علوم 
 الحاسبات
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كلية التربية ابن  جامعة بغداد واثق نجاح عبداهلل  617
 الهيثم

قسم علوم 
 الحاسبات

قسم علوم  كلية العلوم جامعة بغداد د.علي حبيب كشمر  618
 الحاسوب

كلية التربية للعلوم  جامعة كربالء سوسن سمير هادي  619
 الصرفة

قسم علوم 
 الحياة

كلية تربية ابن  جامعة بغداد هند حامد حسن  620
 الهيثم

قسم علوم 
 الحياة

قسم علوم  كلية العلوم جامعة ذي قار نبراس محمد علي هاشم  621
 الحياة

 جامعة بغداد د.اريج عبد الستار فرمان  622
كلية التربية للعلوم 

الصرفة _ ابن 
 الهيثم

قسم علوم 
 الحياة

قسم علوم  كلية التربية للبنات جامعة الموصل مؤيد تحسين يوسف  623
 الحياة

كلية التربية للعلوم  جامعة الموصل شيرين ياسين قاسم  624
 الصرفة

قسم علوم 
 الحياة

قسم علوم  كلية العلوم جامعة بغداد اقبال ناجي توفيق  625
 الحياة

قسم علوم  العلوم الكوفة ا. م. د. سكينة جبار الحسناوي  626
 الحياة

قسم علوم  العلوم الكوفة ا. م. د. سكينة جبار مشتت الحسناوي  627
 الحياة

قسم علوم  كلية العلوم جامعة بابل رشا كاظم مهدي  628
 الحياة

قسم علوم  كلية العلوم جامعة بابل شيماء عبيس حسين  629
 الحياة
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قسم علوم  كلية العلوم جامعة المثنى هناء كاظم شنانأ. م د.   630
 الحياة

 جامعة بغداد داليا حسن ظاهرعلي  631
كلية التربية للعلوم 

ابن -الصرفة 
 الهيثم

قسم علوم 
 الحياة

التربيه للعلوم كليه  جامعه بغداد م. د. اشواق أحمد حسين  632
 الصرفه ابن الهيثم

قسم علوم 
 الحياة

كلية التربية للعلوم  جامعة كربالء انتصار حسين علي  633
 قسم علوم حياة الصرفة

الجامعة  عمر نوري عباس  634
 المستنصرية

كلية التربية 
 األساسية

قسم للتربيه 
البدنية وعلوم 

 الرياضه
 قسم ميكانيك معهد تكنلوجي معهد تكنلوجي نوار يونس علي  635

الجامعة  م.م.بيداء عبدالجبار حسوني  636
 التكنولوجية

قسم هندسة 
 الحاسوب

قسم هندسة 
 الحاسوب

قسم هندسة  التكنولوجية وليد يوسف شهاب  637
 الكهروميكانيكية

 قسم هندسة
 الكهروميكانيكية

كلية االمام  محمد سعدي شفيق العبيدي  638
 كلية االمام االعظم االعظم الجامعة

كلية االمام 
االعظم قسم 
 اصول الدين

كلية االمام  محمد سعدي شفيق العبيدي  639
 االعظم الجامعة

كلية االمام االعظم 
 قسم اصول الدين

االمام كلية 
االعظم قسم 
 اصول الدين

 شهلةاحمدعبداهلل  640

جامعة صالح 
الدين كلية 

التربية البدنية 
 وعلوم الرياضية

كلية التربية البدنية 
 وعلوم الرياضية

كلية التربية 
البدنية وعلوم 

 الرياضية

 كلية الطب العام كلية الطب جامعة االنبار حنين شامل محمد  641
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الجامعة التقنية  حيدر محمد حسن  642
 الجنوبية

الكلية التقنية ذي 
 كهروميكانيك قار

 كيمياء وثلوث عاوم البحار جامعة البصرة ا.د. فلاير حميم ابراهيم  643

 لغة انجليزية االدابكلية  جامعة سرت ا. امال رحيل ابراهيم قظوار  644

 لغة انكليزية تربية بنات جامعة تكريت ياسمين عبدالرحيم الساجي  645

 ميس حمدي محمد خلف  646
وزارة التربية 
/مديرية تربية 
 الكرخ الثانية

ث السالم 
 لغة عربية للمتميزين

مديرية تربية النجف  التربيةوزارة  عادل علي عباس  647
 االشرف

م.شهداء 
 الجمعة

كلية التربية للعلوم  جامعة االنبار هبه محمود هادي  648
 االنسانية

ماجستير 
 انگليزي

كلية التربية للعلوم  االنبار هبه محمود هادي  649
 االنسانية

ماجستير 
 انگليزي

كلية التربية للعلوم  جامعة االنبار عمر علي حماد الفراجي  650
 االنسانية

ماجستير في 
الجغرافية 
 الطبيعية

651  
ا.م.د.بشرى عبد الوهاب محمد حسن 

 الجواهري

كوفة كلية اإلدارة 
واالقتصاد 
 محاسبة

 محاسبة إدارة واقتصاد

الجامعه التقنيه  حذام فالح جيجان  652
 محاسبه معهد االداره التقني الوسطى

الجامعة  مها مهدي هاشم  653
مركز بحوث  مركز بحوث البيئة التكنولوجية

 البيئة

مركز تكنولوجيا  التكنولوجية بشار رضى يونس  654
 الطاقة

مركز تكنولوجيا 
 الطاقة
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 هندسة البيئة كلية الهندسة جامعة الموصل حنان حقي اسماعيل الخياط  655

 هندسة العمارة كلية الهندسة جامعة الموصل ممتاز حازم داؤد الديوجي  656

كلية هندسة النفط  جامعة الموصل د. محمد اسود جاسم الجبوري  657
 والتعدين

هندسة النفط 
 والتكرير

كلية دجله  عدي كامل حامد  658
هندسه تقنيات  كلية دجله الجانعه الجامعه

 الحاسوب

وحدة التعليم  دائرة صحة نينوى وزارة الصحة عبدالخالق شاكر يوسف  
 المستمر

 


