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 ةتأييد مشارك 
 

 

و وال ي  أ يدل طال   القائميةسماؤهم في  ة الذوات المدرجة اد مشاركؤين  Ahmed Basil -1ل ي   المرفقية رطايا

Abdulkareem) العا يير   يييةدريال  ، فيي  الور يية(يوسييع د دالوا ييد من ييور -426 يي   وأن نهيي  طال  ل 

 –لم ي مر  مركي  ال علييم اهيا   ي  ااامال  ،(رونييادارة اللجان االمتحانية في بيئة التعليي  االلتتالموسومة  

 .1/12/2020 الموافق الثالثاءوم ف  ي اطن سينا ع ة 

 

 

 ادارة الورشة 

 ل.م.د. دمر د د الر من داود  -

 جمار م خالد وسا م.م. -

 المحاضر

 دضو فريق ال عليم االلك رون  ف  الجامعة –م.م سمير اسمادي  دل   -

 

 ات//قالمرف

 كين.المشاراائمة طأسماء   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكرم د يد فريح  ل.د.                                                                                 

 ر   ممدير مرك  ال عليم الم
                                                                                        14 \ 12 \  2020 
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 ت االسم الثالثي  اللقب العلمي  العمل انمك

 Ahmed Basil Abdulkareem 1 مدرس مساعد جامعة االنبار/ مركز التعليم المستمر

 Bashar Abdulazeez Mahmood 2 استاذ مساعد  جامعة األنبار 

University of Sulaimani  استاذ مساعد Dana Azad Abdulkhaleq 3 

University of Sulaymani اذ است Dara A.Salih Kalhory 4 

 Enas mohammed ali 5 اخرى كلية التربية للبنات 

 kawkab salim mohammed 6 استاذ مساعد  جامعة الحمدانية 

Agricultural engineering science College  استاذ Mahbuba Abdulghani Mustafa 7 

College of Applied Science - Hit  استاذ مساعد Marwan Mohammed Farhan 8 

Najran اخرى Najwa Moustsfa Rashed 9 

University Of Sulaimani  استاذ مساعد Omar Karim Aziz 10 

 Randa M. Dhahi 11 استاذ مساعد  العراقية الجامعة 

 Rasha Ghanim Mohammed 12 خرىا وزارة التربية 

University of Sulaimani  استاذ مساعد Rozhgar Mustafa Ahmed 13 

University of Sulaimani, College of 
Agricultural Engineering Sciences  استاذ مساعد Sara Ibrahim Abdulrahman 14 

 Shahad Hamid Hameed 15 مدرس مساعد جامعة واسط/ كلية التربية 

University of sulaimani  استاذ مساعد Shang Haseeb Abdulqadr 16 

university of sulaimani مدرس taban najmalddin hama-amin 17 

 Thaer Abdulqader Salih 18 استاذ مساعد  االنبار جامعة 

 Wafaa Abd El-Ghany 19 استاذ  كلية الطب البيطري جامعة القاهرة 

 20 االء موفق مصطفى  مدرس االنبار /كلية االداب/ قسم اللغة االنكليزية عة جام

 21 ضل كامل لَذيذ لفَ اا أَب اذ است طالب دراسات عليا 

 22 أحمد سويب إبتسام  استاذ  مدرسة شهداء المطار 

 23 ابراهيم رجب عبدللا  استاذ  جامعة االنبار 

 24 ابراهيم علي حمد  مدرس جامعة سرت 

 25 ابراهيم فاضل طراد  اذ است والشؤون االجتماعيمل العدائرة 

 26 ارق نعمان ر طياث مساعد استاذ  جامعة االنبار/ كلية العلوم اإلسالمية 

 27 اثير محمد اسماعيل  استاذ مساعد  كلية الزراعة  -جامعة االنبار 

 28 احمد انتصار غثيث  مدرس جامعة الموصل /كلية علوم الحاسوب والرياضيات 

 29 احمد خليل ابراهيم  مدرس قسم الفيزياء / كلية العلوم / جامعة االنبار

 30 ي رجب احمد رحوم مدرس جامعة االنبار 

حمد رشيد ثميل ا استاذ مساعد  كلية العلوم االسالمية   31 

 32 احمد سامي فرحان  مدرس جامعة االنبار /كلية العلوم /قسم علوم الحياة 

 33 احمد شهاب احمد  اخرى كلية العلوم االسالمية 

 34 م الكريعبد   احمد عادل مدرس مساعد جامعة االنبار / رئاسة الجامعة / قسم الشؤون القانونية 

 35 احمد عباس علي  مدرس جامعة بغداد /كلية اللغات 

 36 أحمد عباس فاضل  مدرس رياضة ديالى مديرية شباب و

 37 لي العين احمد عبد حس  اخرى وزاره الزراعة 

 38 احمد عبدالرحمن ماجد  استاذ مساعد  كلية الزراعة/ جامعة االنبار 

 39 احمد عبدالساده مزهر اخرى .

 40 ادي بغدال  عالوي مجيد مدحأ مدرس خ قسم التاري

 41 أحمد عوده محمد  استاذ مساعد  جامعة األنبار 
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 42 احمد فتخان زبار استاذ  كلية الزراعة_ جامعة االنبار 

 43 احمد فرحان ريس  مدرس مساعد جامعة البصرة 

 44 أحمد قاسم عبد الرحمن  استاذ  كلية العلوم اإلسالمية 

 45 نتوش ح كاظم  مداح مدرس كلية الطب البيطري 

 46 الحميد البياتي أحمد محمود عبد  استاذ مساعد  التربية/ القائم كلية 

 47 أحمد نوري عويد  مدرس جامعة األنبار كليه الهندسة 

 48 إخالص سعدللا احمد  استاذ مساعد  الموصل /كلية علوم الحاسوب والرياضيات جامعة 

 49 مصلح شد حامدرا مدرس مساعد كلية القانون والعلوم السياسية 

 50 ر علي الصابونجي ازها استاذ  الجامعه الوطنية 

 51 أسامة حسين مهيدي  استاذ مساعد  كلية الزراعة  -جامعة األنبار 

 52 اسامة كاظم عبدالعزيز  مدرس مساعد جامعة سومر

 53 استبرق رافع غركان  مدرس مساعد كلية اآلداب/ قسم اللغة اإلنجليزية 

 54 إسراء جميل شريف العاني  مدرس ة اقسام االنبارعظم الجامكلية اإلمام االع 

 55 عواد أبو شحادة اسراء سعيد  استاذ  مدارس

 56 أسراء عبد الكريم معروف  مدرس جامعة االنبار 

 57 اسراء هاشم سعدون  استاذ  كلية الطب/ جامعة تكريت 

 58 اسماء سهيل نجم  مدرس مساعد المعهد التقني بعقوبة 

 59 اسماء صالح علي  مدرس نسانية التربية للعلوم اال  ةرة / كليجامعة البص

 60 ر عنبأسمهان  استاذ مساعد  جامعة ميسان 

 61 اسيل عبد الرزاق رشيد  مدرس كلية االدارة واالقتصاد / الجامعة المستنصرية 

 62 أطياف عبد القهار يونس  مدرس التطبيقية_هيت االنبار _ كلية العلوم عة جام

 63 قاسم  اكرام خزعل مدرس طب لاة  كليصل/جامعة المو

 64 اكرم عبيد فريح  استاذ  رئاسة جامعة االنبار

 65 امتثال اسماعيل العبيدي  مدرس كلية التربية للبنات 

 66 أمل كاظم عبد  مدرس مساعد جامعة واسط/ كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

 67 األمير  عبدفؤاد آمنة  مدرس مساعد جامعة القاسم الخضراء/ كلية الزراعة

 68 امين شامان امين  مدرس مدير قسم الدراسات والتخطيط / رئاسة الجامعة 

 69 إنتصار شعبان هاشم  مدرس جامعة البصرة 

 70 انس ابراهيم حسن  مدرس جامعة االنبار  -كلية الزراعة 

 71 هيم انسام عبد الجليل ابرا اخرى ال اعمل طالبة 

 72 انعام غانم سعيد  مدرس ياضيات راسوب والجامعة الموصل كلية علوم الح

 73 يات رائد عبد األمير العكايشي آ مدرس الأعمل

 74 اياد حماد علي  استاذ  جامعة األنبار  -كلية اآلداب -قسم اللغة اإلنجليزية 

 75 اياد عبد الخالق يحيى  مدرس الجامعة التقنية الجنوبية 

 76 د محمد حلواعبد ااياد  استاذ  جامعة االنبار  -كلية الزراعة 

 77 ايمان تركي جداح  مدرس مساعد التربية للعلوم الصرفة/قسم الكيمياء  ار/كليةج االنب

 78 محمد عبدالوهاب  إيمان جمعة مساعد اذ است كلية التربية جامعة بنها 

 79 ايمان عبدللا عبدالعالي  استاذ مساعد  جامعة البصرة 

 80 بت ان ثياسي ايمان مدرس مساعد كلية التربية للبنات 

 81 أيمن عبد القادر عبد الحليم  استاذ مساعد  جامعة االنبار 

 82 ايناس اسماعيل وهيب  اخرى حديثة للبنات اعدادية 

 83 أيوب يوسف أحمد  مدرس مساعد جامعة االنبار / كلية التربية األساسية / حديثة 

 84 سم محمد عبيد فرحان با استاذ مساعد  مية سالاال  كلية العلوم

 85 بان البدران  مدرس ء المواني
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 86 بتول كاظم متعب  مدرس مساعد جامعة القادسية 

Baghdad  87 بتول مطر مهدي  استاذ 

 88 براءة محمود سليمان  مدرس جامعة الموصل 

 89 بروج عبدالخالق كمال  اخرى جامعة اإلمام جعفر الصادق )ع( 

 90 ن محمد عيسى ويرب اعدمس مدرس بية وحدة الوثائق والتسجيل جامعةواسط كلية التر

 91 بسام رمضان سرهيد  استاذ مساعد  كلية الزراعة  -جامعة االنبار 

 92 بشار رشيد مجيد الحمامي  مدرس مساعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 93 ابرارق جبكر ط مدرس كلية الزراعة 

 94 بلحرب خيرة  اخرى جامعة وهران 

 95 دبدوب  اناكبنان ر مدرس جامعة الموصل 

 96 بيخال قاسم محمد  مدرس مساعد كلية علوم هندسة الزراعية 

 97 صباح  ينيترغ اخرى جزائر ال -رة بسكضر  جامعة محمد خي

 98 تقى كريم جبر  مدرس مساعد الجامعة المستنصرية 

 99 تهاني أنور إسماعيل  مدرس جامعة البصرة 

 100 الفالحي  رجهحميد ثامر  استاذ مساعد  كلية الزراعة / جامعة االنبار 

 101 ثائر فاضل عبد علي  استاذ مساعد  فة جامعة الكو

 102 ثناء اسماعيل مصطفى  رسمد بار كلية طب االسنان ن اال جامعة

 103 جاسم حمادي حسن  استاذ مساعد  الصيدلة/جامعة االنبار كلية 

 104 جاسم محسن عبد  استاذ مساعد  جامعة البصرة 

 105 جاسم محمد ياسين احمد  مدرس ية فيزياءالحياتلم/ قسم ال/ كلية العلوجامعة الموص

 106 جاسم محمود عبد  مدرس كلية الزراعة 

 107 جمال عبدالواحد جاسم  استاذ مساعد  الجامعه التقنيه الوسطى 

 108 جمال فاضل محمد  مدرس جامعة االنبار / كلية التربية للعلوم الصرفة/ قسم الفيزياء 

 109 جمال مال للا رزيج  اعد ذ مسااست لوم علبار كلية اجامعة االن 

 110 جنان عدنان عبد اللطيف  استاذ مساعد  جامعة الكرخ للعلوم 

 111 الحارث مثنى عبد الغفور مدرس مساعد جامعه االنبار كليه الهندسه 

 112 حامد احمد فياض  مدرس وزارة التربية / الكلية التربوية المفتوحة

 113 ن الحسي عبد سعيد حسام  مدرس جامعة القادسية 

 114 حسام ناجي مخلف  مدرس مساعد مركز دراسات الصحراء 

 115 حسن عبدللا جبار الوائلي  استاذ  إعدادية األبراج للبنين 

 116 حمد علي صابر م حسين استاذ مساعد  صل موال جامعة

 117 حال كاظم عبيد  مدرس كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية 

 118 حمد محمد حسن  استاذ مساعد  يه كلميكانياقسم الهندسه  

 119 خليفة  حمود غربي استاذ  بار   كلية الزراعه جامعة االن 

 120 حنان سامي نوري  مدرس جامعة الموصل -ية التمريضلك

 121 حيدر خليل ابراهيم عبدالوهاب  مدرس مساعد ترونية لهندسة االلكدسة/ قسم الهنة اجامعة ديالى/ كلي

 122 حيدر فالح مهدي  رس مساعددم المثنى  مديرية زراعه

 123 حيدر محمد مجيد  مدرس مساعد كلية التمريض/جامعة بغداد 

 124 حيدر مصلح مرشد الجنابي  اخرى العليا المستقلة لالنتخابات في العراق المفوضية 

 125 خالد دفيك احمد  استاذ مساعد  الساسية كلية التربية ا  -االنبار عة جام

 126 قيس عبد  لداخ مدرس ر امعة االنباج

 127 خديجة خليف عبدللا  مدرس كلية طب االسنان 

 128 خلدون نوري اسماعيل  استاذ مساعد  جامعة االنبار 

 129 خنساء خيري حمود  مدرس مساعد قسم علوم الحياة /كلية التربية للبنات 
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 130 داؤد حكمت داؤد  اخرى الجامعة التقنية الشمالية 

 131 حمان شحشي رالر عبد الدكتو استاذ  سطات 

 132 دالل عبد الحسين كاظم  استاذ مساعد  نات جامعة الكوفة كلية التربية للب

 133 دلمى سعدون جاسم  استاذ مساعد  الجامعة العراقية كلية التربية للبنات 

 134 دينا سالم تركي  مساعدمدرس  كلية التربية للبنات 

 135 رافت حمدي عبد الجليل  مدرس ئية اات االحيقسم التقني  -كلية العلوم  -جامعة االنبار 

 136 رافد صيهود عبد العزيز مدرس مساعد شعبة التسجيل 

 137 رافع قاسم محمد  رسدم جامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم الصرفة 

 138 رائدة داؤد محمود  استاذ  جامعة الموصل   كلية علوم الحاسوب والرياضيات 

 139 ى سعي جاسم رتينة مدرس جامعة الموصل 

 140 رشيد محمد رشيد  استاذ مساعد  العلوم قسم التقنيات االحيائية كلية 

 141 رغد عبد العزيز مصطفى  مدرس مساعد جامعة الموصل 

 142 رغد عبد النبي جعفر استاذ مساعد  الكلية التربوية المفتوحة / بغداد 

 143 رغد عماد حسين مدرس مساعد الكوفة  كلية الصيدلة /جامعة 

 144 رغده محمد بردان  مدرس كلية الطب نبار / اال جامعة

 145 رفل حسون عبيد  مدرس مساعد جامعة بابل 

Preparatory school 146 رقية حامد عبد الجبار مدرس 

 147 رقية قبطان طه  مدرس مساعد جامعة األنبار / كلية الطب 

 148 ير رنا حنان خض رسمد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم 

 149 رنا صاحب خلف الشمري  مدرس معة بابل/كلية الصيدلة اج

 150 رهان هادي دحام  اخرى جامعة الكوفة 

 151 رواء ضياء صالح  مدرس مساعد جامعة الفلوجة 

 152 ريان فاضل احمد  مدرس جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات

 153 ريم عدنان عبد الرزاق  مساعد رسدم الحياة لموصل قسم علوم للعلوم الصرفة جامعه ا بية لتركلية ا

 154 ريمه عبداإلله الخاني  اخرى فرسان الثقافة 

 155 زبيدة محمد ابراهيم  استاذ مساعد  جامعة الموصل 

 156 زهير عبدالستار احمد  مدرس مساعد الصيدلة /جامعة االنبار كلية 

 157 زياد فاضل حمود  مدرس كلية التربية القائم 

 158 زياد محمد عبد الرزاق  مدرس ية الزراعة لنبار / كجامعة األ

 159 زيد عبد المنعم خليل  مدرس جامعة األنبار / كلية العلوم االسالمية / قسم الفقه وأصوله 

 160 د السالم زيد محمد طالل عب مدرس جامعة الموصل 

 161 زيدون شامل هاشم  مدرس مساعد جامعة الموصل 

 162 عباس  زينب خميس مدرس طب االنبار 

 163 زينب سعد حردان مدرس لم يتم التوظيف لحد االن 

 164 زينب عامر حاتم  مدرس كلية العلوم 

 165 زينب عبد الكاظم ابوشنين  مدرس مساعد جامعة المثنى 

 166 فيصل نجم زينب غازي  مدرس مساعد كلية االسراء الجامعة 

 167 زينب محسن حسن اخرى .

 168 زينب نجيب عبدالحميد  مدرس الهندسة الكهربائية  دسة /قسمجامعة االنبار/ كلية الهن

 169 زينب هادي حسن استاذ  تربية األساسية ال

 170 زينة جمعة احمد  مدرس نبار ة األجامع

 171 زينة عباس عبد  رسدم جامعة بغداد 

 172 ي فيصل زينة غاز استاذ مساعد  م علوم الحياة تدريسية في الجامعة العراقية / كلية التربية / قس

 173 زينة فالح صالح  مدرس مساعد جامعة الموصل 
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 174 سالم حسن صالح  استاذ مساعد  قسم وقاية النبات / كلية الزراعة / جامعة االنبار

 175 لقادرسامر فخري عبدا مدرس القائم 

 176 سامي عوض محمد  استاذ مساعد  جامعة االنبار 

 177 سحر سعدي غريب  استاذ مساعد  م ثابن الهي جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة 

 178 ابوراضى محمد  محمدسحر  استاذ مساعد  ربية التول بنها كليه التربيه قسم أصجامعة 

 179 سحرعبدالرضامجيد  استاذ مساعد  جامعة الكوفة 

 180 صالح   سردار رشيد حمة استاذ مساعد  جامعة السليمانية 

 181 سعد ابراهيم احمد استاذ مساعد  ا المعلومات يوتكنولوجكلية علوم الحاسوب  -بار جامعة االن 

 182 سعد عبد الواحد محمود  ذ تااس كلية الزراعة جامعة االنبار 

 183 سعد عبدالعزيز خليل سليم  اخرى كلية العلوم اإلسالمية 

 184 سليمه راشد صالح العبودي  مدرس مساعد كلية دجلة الجامعة

 185 علي صالح  عبد رسمي تاذ سا كلية الزراعه جامعة االنبار 

 186 سناريا رفيق محمد  استاذ مساعد  ية السليمانعة جام

 187 سنان عدنان محمد نوري مدرس جامعة بغداد كلية الطب البيطري 

 188 سهى سعدون جاسم  استاذ مساعد  الجامعة العراقية 

 189 مود سهى هاشم أحمد مح مدرس مساعد جامعة الموصل كلية الهندسة قسم الميكانيك 

 190 سهيلة محسن كاظم  استاذ  واسط 

 191 سوزان حسن محمد  مدرس جامعة الموصل 

 192 سوالف عدنان محمود  مدرس مساعد جامعة السليمانية 

 193 شاكر فارس طليب  استاذ مساعد  االنبار/ كلية التربية للعلوم الصرفة / قسم الكيمياء جامعة 

 194 ل حمود مشامل كا مدرس مساعد عة االنبار كلية الزراعة جام

 195 شعيب هالل جاسم  مدرس كلية العلوم االسالميه 

 196 شفاء زعيبل جبر  مدرس مساعد جامعة سومر

 197 شيروان اسماعيل توفيق  استاذ  جامعة السليمانية 

 198 شيرين ياسين قاسم  مدرس جامعة الموصل 

 199 جاسم خضير المعموري  شيماء مدرس مساعد جامعة سومر

 200 شيماء حاتم احمد  رسدم صل المو جامعة

 201 شيماء سلمان عبد  مدرس جامعة بغداد 

 202 شيماء محي داود  مدرس قسم علوم الحياة -تجامعة االنبار /كلية التربية للبنا

 203 شيماء هادي خضير  استاذ مساعد  ابل جامعة ب

 204 صادق جعفر باقر  استاذ مساعد  العراق  -بابل  -المستقبل الجامعه كلية 

 205 صافي عمال صالح  استاذ مساعد  االنبار عة مجا

 206 صالح محمد صالح النعيمي  استاذ  جامعة الفلوجة 

 207 صباح مالك حبيب الشطي  استاذ  ة الزراعةجامعة البصرة. كلي

 208 دللا عب  صباح وهب استاذ مساعد  جامعة واسط 

 209 صبيح كرم زامل الكناني  عد ااستاذ مس رئيس قسم الدراسات االسالمية وحوار االديان والحضارات 

 210 صديق قيس عبدالرحمن مدرس مساعد كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

 211 صفاء عبد لطيف  استاذ مساعد  لعلوم كلية ا

 212 ضرغام دريد فرحان  مدرس مساعد جامعة االنبار /كلية الزراعة/قسم وقاية النبات 

 213 طفول حسين عمران  مدرس م الصرفةوبية للعلجامعة بابل / كلية التر

 214 طالل حسين صالح  استاذ مساعد  لزراعة ة اكلي ان/جامعة ميس

 215 طالل فاضل حسين  مدرس جامعة الموصل 

 216 ساعد  طنيبة استاذ  وزارة التربية 

 217 طه عبدالوهاب خميس  مدرس كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة الموص 
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 218 طه ياسين صالح القيسي  مدرس مساعد جامعة االنبار 

 219 عادل شريف حمادي  استاذ مساعد  الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة الكيمياوية 

 220 عادل هايس عبد الغفور استاذ مساعد  جامعة االنبارسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/ ق

 221 العزيز خليل عامر عبد مساعد استاذ  األنبار كلية العلوم االسالمية جامعة 

 222 عبد الكريم عباس عباس  استاذ مساعد  جامعة البصرة 

 223 عبد ابراهيم مصلح  مدرس جامعة االنبار 

 224 إبراهيم صالح عبد الستار  استاذ مساعد  كلية العلوم اإلسالمية 

 225 عبد الستار اسماعيل وداعه  مدرس جامعة األنبار 

 226 عبد الستار عايش عبد  ذ مساعد استا النبار ة امية جامعالعلوم االسال

 227 عبد السالم محمد خلف  مدرس مساعد جامعة االنبار / كلية العلوم / قسم الفيزياء 

 228 لق شاكر يوسف عبدالخا استاذ  وزارة الصحة 

 229 بدالجبارعبدالخالق عبدالملك ع استاذ مساعد  الجيولوجيا التطبيقية / كلية العلوم / جامعة االنبار قسم 

 230 عبدالرحمن حسان عثمان  مدرس القائم 

 231 عبدالرحمن حمدي شافي  استاذ  جامعة االنبار. كلية العلوم االسالمية 

 232 عبدالرزاق جاسم محمود  استاذ مساعد  كلية التربية القائم 

 233 سين صالح عبدالرزاق ح  استاذ مساعد  العمادة 

 234 م حمد عيفان عبدالكري مساعدمدرس  كلية الصيدلة/ جامعة االنبار 

 235 عبدللا ابراهيم رحيم  استاذ مساعد  جامعة االنبار/كلية التربية للبنات 

 236 عبدللا حنفش حمد  مدرس العلوم اإلسالمية كلية 

 237 حسين ابوراس  عبير مدرس مساعد جامعة طرابلس 

 238 عبير سفيان فاضل العاني  اخرى -

 239 عباس بير عبد الرضا ع مدرس كلية طب  األسنان 

 240 لق احمد لخا بداعبير ع مدرس مساعد جامعة الموصل 

 241 عبير يوسف عبد الكريم  استاذ مساعد  التربيه للبنات 

 242 عثمان ابراهيم حمادي  مدرس جامعة االنبار 

 243 عثمان خيري ناصر عد مسااستاذ  كلية العلوم االسالمية _ جامعة االنبار

 244 الحليم جلعوط عثمان عبد  استاذ  لعلوم االنسانية كلية التربية ل -جامعة االنبار

 245 عثمان كهالن فرحان مدرس العلوم/ جامعة ديالى كلية 

 246 عدي حاتم عبدالحميد  مدرس كلية الهندسة  -جامعة االنبار 

 247 عزيزة عزالدين الفي  مدرس تربية للبنات كلية ال 

 248 عصام خليل إبراهيم  د استاذ مساع مية االنبار كلية العلوم االسالجامعة 

 249 عصام طه ياسين  استاذ مساعد  جامعة االنبار 

 250 عصام عكلة عبد القهار  مدرس جامعة االنبار كلية العلوم االسالمية 

 251 عصمت رمزي عبد الغفور  استاذ  االنبار/كلية العلوم جامعة 

 252 عفراء هادي سعيد  ذ مساعد استا قتصاد اال  داره واالقتصاد/جامعه بغداد /قسمتدريسيه كليه اال

 253 عالء عبدالرحيم احمد حمودات  استاذ مساعد  جامعة الموصل 

 254 عالء كامل عبد الرزاق  مدرس جامعة االنبار كلية العلوم االسالمية 

 255 ميلي عالء محمود فرحان الج استاذ مساعد  قسم الرياضيات  -كلية التربية للعلوم الصرفة -جامعة االنبار

 256 علي أمين ياسين  استاذ مساعد  ة االنبار جامع

Anbar  257 علي حازم عبد الكريم  استاذ مساعد 

 258 علي حسن شهيد  ساعدس ممدر جامعة بابل / كلية العلوم لبنات 

 259 علي خضير جابر الركابي  استاذ  جامعة البصرة 

 260 علي ربيع حسين  مدرس االنبار. حديثه 

 261 عي علي سامي اسما استاذ مساعد  للعلوم الصرفة  التربية كلية 
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 262 علي صباح جميل  استاذ مساعد  جامعة االنبار 

 263 علي عبد الصمد ال فرهاد  استاذ  ومات والمكتبات جامعة البصرة كلية اآلداب قسم المعل

 264 علي عبد رومي النائلي  مدرس جامعة القادسية كلية التربية قسم اللغة العربية 

 265 علي عزاوي عبد اللطيف  س مساعدمدر سة الجامعة رئا

 266 علي ماجد عباس  درسم كلية الكوت الجامعة 

 267 علي محمد ابراهيم  مدرس مساعد جامعة االنبار / كلية العلوم 

 268 محمد  علي ناجح استاذ مساعد  كلية التربية للعلوم االنسانية 

 269 عماد حسن صالح القيسي  مدرس جامعة االنبار 

 270 عمار صبار كريم  د استاذ مساع ر كلية التربية للعلوم االنسانية جامعة االنبا

 271 عمار عبود خضير السهيل  اخرى قطاع خاص 

 272 عمر حمد العبيدي  استاذ  جامعة االنبار 

 273 ر عمر نوري نصا استاذ مساعد  جامعة األنبار كلية العلوم اإلسالمية 

 274 عيمي مؤيد رشيد الن غادة استاذ مساعد  جامعة الموصل 

 275 غادة يونس عبد للا  مدرس مساعد جامعة الموصل 

 276 غسان صبحي جميل  رسمد كلية الهندسة 

 277 غسان قيس علي  مدرس كلية الصيدلة/بغداد/الكاظمية 

 278 شاكر جاسمان غفر مدرس جامعة االنبار 

 279 غيث احمد هاشم  اخرى مجلس القضاء االعلى 

 280 داء ابراهيم حسين السراج غي مدرس مساعد جامعة الموصل 

 281 فاطمة حسن عبدللا  اخرى ال أعمل 

 282 فاطمه محمود حسن مدرس ه الموصل جامع

 283 فاطمه محمود حسن مدرس جامعه الموصل 

 284 فائز محمد جمعة الكبيسي  استاذ مساعد  وأصوله  فقهال جامعة االنبار كلية العلوم اإلسالمية قسم

 285 فراس شاكر محمود  استاذ مساعد  ت ياضيا م الرللعلوم الصرفة/ قسية تربال  االنبار / كليةجامعة 

 286 كريم عبدالحمزه  فراس مدرس مساعد . األقمار المختلطة م

 287 فراس مجيد عبدللا  استاذ مساعد  جامعة االنبار  -العلوم اإلسالمية 

 288 يحيى عبدالجليل فراس  استاذ  جامعة االنبار كلية العلوم اإلسالمية 

 289 حازم محمدح فر مدرس جامعة الموصل 

 290 فرح فالح حسن  استاذ مساعد  جامعه كربالء كليه الطب 

 291 فرقد حواس موسى  مدرس جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة 

 292 فريح  د محمدفؤا استاذ مساعد  بارالن ة ا التربية للعلوم اإلنسانية جامعكلية 

 293 فوزية موسى غانم  مدرس مية العلوم اإلسال كلية

 294 قاسم سلطان عبد  اخرى جامعة كركوك

 295 حميد قاسم كاظم  مدرس العلوم ية كل  جامعة بغداد/

 296 قاسم محمد نجم  مدرس كلية العلوم االسالمية 

 297 قيس رزيك ابراهيم  استاذ مساعد  كلية العلوم  -االنبار جامعة 

 298 قيس عبدللا عباس  مدرس لفيزياء ة العلوم قسم اجامعة االنبار كلي

 299 كاترين شنشل كزار اخرى مستشفى الرفاعي العام 

 300 كرم عادل عبد  مدرس مساعد جامعة الموصل 

 301 كريم زاير نكاد  مدرس مساعد رئاسة الجامعة 

 302 كمال حميد أحميد  مدرس الزراعة كلية 

 303 ود حسين كواكب محم د استاذ مساع جامعة بغداد 

 304 كوهدار صالح البرواري  استاذ مساعد  امعة دهوك ج

 305 لمياء فارس طليب  مدرس مساعد طب االسنان 
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 306 لؤي حاتم علي  عد مسااستاذ  رئيس قسم علوم الحياة 

 307 لؤي حميد عبيد  مدرس وزارة التربية 

 308 لؤي مطر عياش  مدرس مساعد كلية الزراعة جامعة األنبار 

 309 ماجد عبد حمزة  استاذ مساعد  الزراعة /قسم االقتصاد الزراعي األنبار /كلية جامعة 

 310 مازن مزهر ابراهيم  ذ مساعد استا جامعة األنبار كلية العلوم االسالمية 

 311 مازن ياسين عبود  مدرس كلية الهندسة 

 312 ماهر شاكر محمود مدرس الهندسة المدنية 

 313 مثنى بديع فرحان ساعد استاذ م للبنات جامعة األنبار / كلية التربية 

 314 مثنى صفاء جاسم محمد  استاذ مساعد  الجامعة العراقية كلية العلوم اإلسالمية 

 315 مثنى عبدالباسط علي  مدرس كلية الزراعة والغابات 

 316 مثنى محمد عواد  استاذ  امعة رئاسة الج

 317 اعيل جاهد محمود إسمم استاذ مساعد  المية االنبار كلية العلوم االس ةمعجا

 318 ضيرمحاسن عبد الرزاق خ استاذ مساعد  ية جامعة القادس 

 319 محمد احمد حموده  استاذ مساعد  الجامعة األسمرية اإلسالمية 

 320 محمد اكرم عبداللطيف العبيدي  مدرس والغابات عة زراجامعة الموصل/ كلية ال

 321 محمد جمال زعين مساعدمدرس  القانون تدريسي في كلية القانون والعلوم السياسية/ قسم

 322 محمد حسون نهاي  مدرس الجامعة  العراقية 

 323 محمد سالم جمعة  مدرس مساعد كليالزراعة/ جامعة االنبار

 324 محمد سلمان داود سلمان استاذ مساعد  جامعة االنبار كلية العلوم االسالميه قسم العقيدة 

 325 محمد صبحي مصطفى  ساعد استاذ م الموصل كلية الزراعة والغابات/ جامعة  

 326 محمد عباس جاسم  استاذ مساعد  جامعة قسم الشؤون العلمية رئاسة ال 

 327 د عبد احمد محم استاذ مساعد  عة االنبار كلية الهندسة جام

 328 محمد عبد العزيز عواد  استاذ مساعد  جامعة االنبار _  كلية العلوم اإلسالمية 

 329 محمد عبدللا فرحان  اذ مساعد است عه االنبار كليه الزراعه_جام

 330 محمد عالء عطية عربي  استاذ مساعد  قسم االنتاج الحيواني/ كلية الزراعة/ جامعة االنبار 

 331 اضي ر حسنحمد مم استاذ مساعد  كلية العلوم اإلسالمية  --جامعة األنبار

 332 لح شرقي مد مصمح استاذ مساعد  ية بنات / قسم علوم الحياة جامعة االنبار / كلية الترب

 333 محمد مهيدي صالح دهيوش  مدرس مساعد ضمان الجودة 

 334 محمد نبهان إبراهيم رحيم  استاذ  كلية العلوم االسالمية _ جامعة األنبار

 335 محمد نجيب جاسم  مدرس مساعد كلية التربية االساسية /حديثة 

 336 محمد يحيى هادي  مدرس محافظة بابل 

 337 محمود شاكر احمد  استاذ مساعد  ية الزراعة /قسم البستنة وهندسة الحدائق ة االنبار / كلجامع

 338 محمود عبد الستار شالل العاني  استاذ  جامعة الفلوجة/ كلية العلوم االسالمية 

 339 مود عقيل معروف مح استاذ مساعد  ية العلوم االسالمية تدريسي في كل

 340 حمود عودة تركي م مدرس كلية التربية /القائم 

 341 مخلد هادي اسماعيل  مدرس مساعد كلية الزراعة 

 342 مرتضى عبد علي فرحان مدرس جامعة القادسيه 

 343 مرتضى عبدالرزاق مجيد  استاذ مساعد  جامعة دهوك 

 344 مرفت محمد عبدللا  اخرى مدرسة المربد 

 345 ظم محمد مروان كا استاذ مساعد  نبار جامعة اال

 346 مروة شهيد فرج  عدمدرس مسا ي قار جامعة ذ

 347 د الظاهر السيد مروة عب مدرس التربية والتعليم 

 348 مريم رحيم مرزا مدرس مساعد ئية الكهربا قسم الهندسة -ةندس الهكلية   -جامعة االنبار

 349 مصطفى ابراهيم حميد  مدرس مساعد قسم الرياضيات 
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 350 مد الشاهينمصطفى رياض مح استاذ مساعد  جامعة االنبار 

 351 مصطفى عباس عبد الحسين  استاذ  خريج الجامعة التكنولوجية 

 352 مضطفى اسماعيل نايف  استاذ مساعد  قسم الرياضيات  -كلية التربية للعلوم الصرفة -جامعة االنبار

 353 معاذ محي محمد شريف  استاذ  الزراعة جامعة االنبار كلية 

 354 ةزمعتز محمود حم مدرس ء. بالكر كلية القانون جامعة

 355 معنى وليد ناجي.  مدرس جامعة األنبار 

 356 ممتاز حازم داؤد الديوجي  ذ مساعد استا الموصل / كلية الهندسة / قسم هندسة العمارة جامعة 

 357 مناف اكرم قاسم  مدرس مساعد كلية الزراعة 

 358 منال عبد الجبار السماك  مدرس مساعد كلية العلوم السياحية 

 359 منى حسين علي  مدرس مساعد قسم الرياضيات  -كلية التربية للعلوم الصرفة  -معة االنبار جا

 360 منى فاضل محمد ضعين  مدرس مدرسه المحمودية االولى االبتدائيه للبنين

 361 منى محمد يس الدوسري  استاذ مساعد  امعة األنبار كلية طب األسنان /ج

 362 مها فرمان خلف  مدرس جامعة الموصل 

 363 مها فوزي حسين  اخرى نبار كلية العلوم االسالمية االجامعة 

 364 مها مجيد عنبر  مدرس مساعد جامعة االنبار 

 365 مها محمود جسام  مدرس العمادة 

 366 مها مشعل تركي مدرس مساعد جامعه األنبار كليه طب األسنان 

 367 ر وضاح عبد االميمها  استاذ مساعد  وم االنسانيه التربيه ابن رشد للعلكليه 

 368 مؤيد عبد الجبار احمد  استاذ مساعد  قسم الهندسة المدنية 

 369 مؤيد هادي إسماعيل  استاذ مساعد  الزراعة جامعة األنبار كلية 

 370 مي احمد مجيد  عد استاذ مسا جامعة األنبار 

 371 ميثم عبداالله اسماعيل  استاذ مساعد  كلية الطب البيطري 

 372 ميس أديب أحمد مدرس مساعد ران ثانوية اول حزي

 373 ميسم عبد السالم رشيد  مدرس مساعد زراعة كلية ال-جامعة االنبار 

 374 ميعاد علي  اخرى مختبرات 

 375 مينا وليد حاتم  مدرس كلية علوم الهندسة الزراعية 

 376 نادية عبدللا محمد  مدرس الوسطى الجامعة التقنية 

 377 ناديه علي ناظم  مدرس لرياضيات قسم ا -هه للعلوم الصرفكليه التربي -جامعه االنبار

 378 ناهد حازم رشك  استاذ مساعد  جامعة البصرة كلية العلوم قسم الكيمياء 

 379 نبيل سديري  استاذ  جامعة الحسن األول 

 380 ل شاكر محمودنبي مدرس كلية الهندسة 

 381 حي نجالء خزعل فت مدرس جامعة الموصل كلية التربية األساسية 

 382 نزار عامر حسين استاذ مساعد  األنبار / كلية العلوم األسالمية / قسم العقيدة جامعة 

 383 نزهون اسماعيل خليل  مدرس مساعد جامعة االنبار/ كليه التربية للبنات 

 384 نسرين جواد شرقي  استاذ مساعد  جامعه بغداد 

 385 الراوي صيف جاسم محمد ن استاذ مساعد  جامعة االنبار / كلية التربية القائم 

 386 براهيم لطيف نضال ا استاذ مساعد  جامعةاالنبار  كلية التربية للبنات  

 387 نضال عبدالغني مصطفى  استاذ مساعد  كلية الزراعة 

 388 نعيم تقي فيلي  مدرس جامعة البصرة 

 389 نغم خضير مهدي استاذ مساعد  التربية للبنات كلية 

 390 نغم عبيد كريم  استاذ مساعد  المستنصرية 

 391 نهى سعد مناتي  مدرس مساعد إعدادية الزهراء 

 392 ود حمود ممح نوال مدرس االدارة واالقتصاد 

 393 نور حازم عبد الكريم  مدرس جامعة االنبار / كلية الطب 
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 394 نور حميد مجيد  مدرس جامعة واسط 

 395 رافع حمزة  نور مدرس مساعد الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات جامعة 

 396 ر محمود مهدينو مدرس مساعد جامعة كربالء / كلية طب االسنان 

 397 نيران طاهر عبد االمير  عد استاذ مسا جامعة الكوفة 

 398 نيران غازي مطشر  مدرس ٢تربية الكرخ

 399 الهام حازم عبد الكريم  استاذ مساعد  جامعه االنبار / طب إالسنان 

 400 ثر خضير الهام منع اخرى ذي قار 

 401 هبة فؤاد عبد الفتاح  مدرس لية العلوم/جامعة االنبارك

 402 هبه حكمت السعدي  اخرى داىره البيطره 

 403 هبه عباس جاسم  مدرس قسم علوم الحياة 

 404 ض خيرللا هدى ريا  اخرى جامعة البصرة 

 405 هناء شحات السيد  اخرى كلية التربية جامعة بنها مصر 

 406 هناء محمد محمدي هيكل  سمدر جامعة بنها كلية التربية 

 407 هيثم علي صالح  اخرى جامعة بغداد 

 408 هيثم لطيف عبد الهادي  استاذ مساعد  ر / كلية التربية للعلوم الصرفة / قسم علوم الحياة االنباجامعة 

 409 هيثم مولود مخلف  مدرس قسم الفيزياء -كلية العلوم-الجامعة المستنصرية

 410 وداد فرحان جابر استاذ مساعد  األسنان نبار /كلية طب االجامعة 

 411 وداد نعمان عبدالرزاق  اخرى مركز تعليمي

 412 وسام ابراهيم عبد الكريم  اخرى كلية العلوم جامعة االنبار

 413 وسن مهدي محمود مدرس الهندسة المدنية قسم 

 414 هادي زويد  وفاء مدرس الثار كلية االداب/قسم ا

 415 والء محمود عبدللا محمود  مساعد استاذ  التربيه كلية 

 416 حمد وليد خالد م مدرس كلية طب األسنان -رجامعة االنبا

 417 وليد محمد عبد عايز استاذ مساعد  جامعة االنبار/ قسم الهندسة الميكانيكية 

قسم الرياضيات / كلية علوم الحاسوب والرياضيات / جامعة  
 418 ياني محمد فتحي الح وليد استاذ مساعد  الموصل 

 419 وئام محمد جواد كاظم  مدرس مساعد كلية اإلمام الكاظم عليه السالم 

 420 ياسر عبد الستار مطر  استاذ مساعد  جامعة االنبار 

 421 ياسر عبد المجيد محمد  مدرس كلية الهندسة .. جامعة االنبار

 422 بدالحافظ احمد ر عياس مدرس مساعد كلية الهندسة 

 423 ياسر عمار عيدالحميد  مدرس ة االنبار جامع

 424 يس سعدللا يمان ق استاذ مساعد  المعهد

 425 حان فر يوسف سامي استاذ مساعد  قسم التاريخ 

 426 يوسف عبدالواحد منصور استاذ مساعد  االنبار _ كلية الهندسة جامعة 
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