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 ةتأييد مشارك 
 

 

ل تالب    ال  د  اكلب  القكئر  ةس  ركم ف      ة ال  اتاا الرد    ة اد مش  ك  ؤي  ن  Ahmed -1ل   )  الرر ق  ة  اً  ك

Basil Abdulkareem) لي   ةد يالب ،       الو     ة(يوس   و ن   و ب قر     ا   ك   -309    )  تانبنه     اكلب ل 

يهررر  ل فسررر ي  كيفيررر  الت Edmodoالتعرررعل  مررر  دموررر  ا دررر    الروس   ومة   عش   ر ثكني   ةال

    ل  الوم      ي   اا  س س  ينك   يلة  –لر   برر مر   ا البيل  يف اه  ك ب    ا كمال ،(السررتف  م دررم ترر د  ه  ا

 .5/12/2020 الروا ق

 

 

 ا ارم ال رش  

 الرقرس داتد   .م.د. عرر علد  -

  رك  م خكلد تسك م.م. -

 المح ضع

 عضو  ريق البيليف االلكبرتن     الجكمية –م.م محرد  رية  ري) -

 

 كا//قر الر

  كئرة اأسركء الرشك  يس. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا رم عليد  ريح   .د.                                                                                 

 ر  برمدير مر ا البيليف الر
     14 \ 12 \  2020         
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 ت االسم  اللقب العلمي  مكان العمل

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

 Bashar Abdulazeez Mahmood 2 استاذ مساعد  جامعة األنبار 

 Enas mohammed ali 3 اخرى كلية التربية للبنات 

Sulamani  استاذ مساعد Khulod Ibraheem Hassan 4 

University of Sulaimania رسمد Pari Hama Sharef Mahmud 5 

College of Education د استاذ مساع parween Abdulsamad Ismail 6 

University of Sulaimani, College of 
Agricultural Engineering Sciences  استاذ مساعد Sara Ibrahim Abdulrahman 7 

 Shahad Hamid Hameed 8 مدرس مساعد جامعة واسط 

 Shahryar Ali 9 مدرس مساعد الجامعة التكنولوجية 

 Wafaa Abd El-Ghany 10 استاذ  القاهرة  كلية الطب البيطري جامعة 

 11 ابتسام يحيى عبدللا  مدرس جامعة الموصل 

abe 12 م عبدالرحمن احمد حسينراهي اب اخرى 

 13 ابراهيم نضير ابراهيم  استاذ مساعد  المستنصرية/التربية االساسية 

 14 اثير محمد اسماعيل  استاذ مساعد  جامعة االنبار 

 15 م جاسم زاير احال ستاذ مساعد ا الهيثم  ابنه /رفصكليه التربيه للعلوم ال

 16 احمد حازم عبدالكريم  استاذ مساعد  جامعة االنبار 

 17 احمد حسن خضير عباس دروش  مدرس جامعة

 18 أحمد حسن رفيق البياتي  مدرس مديرية تربية نينوى 

 19 احمد سامي فرحان  مدرس اة االنبار /كلية العلوم /قسم علوم الحيجامعة 

 20 احمد شهاب عبدللا  مدرس كلية الزراعة / جامعة االنبار 

 21 احمد فتخان زبار استاذ  كلية الزراعة_ جامعة االنبار 

 22 احمد فليح حسن عاصي  مدرس مساعد جامعة بغداد كلية التمريض 

 23 احمد كاظم حنتوش  مدرس جامعة القاسم الخضراء 

 24 أحمد مجيد عبدللا  ساعدممدرس  والغابات كلية الزراعة جامعة الموصل/

 25 إخالص خلف كباشي  استاذ مساعد  الجامعة التكنولوجية 

 26 أرز يحيى رزيك قوام الدين  مدرس قسم الهندسة الميكانيكية  -الهندسةكلية 

 27 حامد مصلح ارشد استاذ مساعد  السياسية نون والعلوم كلية القا 

 28 اريج علي حسين  مدرس ريت تك -جامعة تكريت 

 29 اسامه ناطق ناجي  استاذ مساعد  معه بغداد اج

 30 األستاذ زكرياء قزيبر مدرس القنيطرة 

 31 االستاذة بان البدران مدرس الموانيء 

 32 استبرق وفيق غياض  مدرس مساعد االنبار 

 33 اسراء محمد حسين  استاذ مساعد  جامعة بغداد 

 34 دي مزبان ء مهااسر استاذ  للعلوم اإلنسانية  جامعة واسط كلية التربية

 35 مود اسالم محمد مح مدرس مساعد كلية المعارف الجامعة

 36 اسماء شوقي خليل  مساعد  استاذ بغداد  جامعة

 37 اسماء صالح عزيز مدرس مساعد الموصل جامعة 

 38 الدوسري  اسماء وجيه جمعة مدرس قسم علوم الحياة -كلية التربيه للبنات-جامعة االنبار

 39 أسمهان عنبر الزم  استاذ مساعد  االساسية   ة التربيةي ميسان كلجامعة 

 40 اسيل حسام الدين عبدللا  مدرس مساعد كلية الهندسة -قسم السدود والموارد المائية

 41 اسيل عامر حسن  مدرس جامعه بغداد كليه العلوم 
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 42 اضواء ورور نعمة  مدرس جامعة ديالى 

 43 أطياف عبد القهار يونس  مدرس تم التطبيقية_هي لوار/كلية العجامعة االنب

 44 أطياف محمد علي  مدرس مساعد االنبار كلية الطب جامعة 

 45 افتخار جبار عبد  استاذ مساعد  جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد 

 46 أكرم نوري صادق  مدرس جامعة بغداد / كلية العلوم 

 47 ت كاظم اماني التفا مدرس بغداد 

 48 امل عيسى عبدللا  مدرس مساعد صرية ا المعهد التقني/ ن

 49 د عب أمل كاظم مدرس مساعد جامعة واسط/كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

 50 ن شعاأميرة عبد م مدرس مساعد جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد 

 51 إنتصار شعبان هاشم  مدرس جامعة البصرة 

 52 انتصار فيصل عبد محمد  سمدر عة بغداد موم الصرفة/ جابن الهيثم للعلكلية التربية ا

 53 أنتصار كاظم عبد الكريم  استاذ  تربية بدنية وعلوم الرياضة للبنات 

 54 انس حامد مصلح  مدرس مساعد جامعة األنبار 

 55 د عبد المجيد انعام محم استاذ مساعد  جامعة بغداد 

 56 كابي ميد الرحاوراس  مدرس مساعد الفيزياء   جامعة بغداد/ كلية العلوم / قسم

 57 عكايشي آيات رائد عبد األمير ال رسمد الأعمل

 58 ايمان تركي جداح  مدرس مساعد جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة/قسم الكيمياء 

 59 ايمان فتحي يحيى  استاذ  كلية التربية االساسية 

 60 يف رايمان محمد ش استاذ مساعد  ية جامعة الموصل .كلية التربية االساس 

 61 إيمان نجم الدين عباس  استاذ  جامعة السليمانية 

 62 ايمان ياسين ثابت  مدرس مساعد تربية بنات 

 63 ايمن غازي فيصل  مدرس مساعد كلية علوم البحار  البصره _ جامعة 

 64 ناس سليمان يوسف اي مدرس كلية الطب / جامعة االنبار

 65 مود حايوب كريم م استاذ مساعد  نية الجامعة السليما 

 66 بان اوميد رشيد  مدرس مساعد جامعة بغداد 

 67 بان توفيق محمدعلي  مدرس وزارة التربية 

العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على  المعهد 
 68 بان ثابت سعيد  مدرس االنجاب 

 69 امين  حمدبان عدنان م عد مسا استاذ بغداد  كلية التربية البدنية وعلوم الرباضة جامعة

 70 بان غانم الصائغ  استاذ مساعد  ية العلوم السياسية / جامعة الموصل لك

 71 بان مازن مزاحم مدرس جامعة بغداد  كلية العلوم  قسم الفيزياء 

Baghdad  72 مطر مهدي  ولبت استاذ 

 73 بروج عبدالخالق كمال توفيق الخفاف  اخرى ع( جامعة اإلمام جعفر الصادق )

 74 مي لحماد امجيبشار رشيد  مدرس مساعد لبحث العلمي اتعليم العالي ووزارة ال

 75 بشرى حسن سعيد  استاذ مساعد  التمريض /جامعة الموصل كليه 

 76 حسن بشرى حنون م استاذ مساعد  الء كربوزارة التعليم العالي /جامعة 

 77 بشرى شاكر جاسم  مدرس كلية الزراعة/ جامعة االنبار 

 78 بلحرب خيرة  اخرى دولة الجزائر -وهران عة جام

 79 به ناز حمه احمد  اخرى وزاره التربيه 

 80 بيخال قاسم محمد  دساعمدرس م جامعة السليمانية 

 81 بيداء طاهر سيه  استاذ مساعد  جامعة بغداد 

 82 ترغيني صباح  اخرى الجزائر   - جامعة محمد خيضر بسكرة 

 83 يد رحمن محمدسعتيسير عبدال اخرى جامعة الموصل 

 84 ثامر حميد رجه  استاذ مساعد  االنبار  عة / جامعةاكلية الزر
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 85 ثامر حميد عالوي  مدرس مساعد جامعة الفلوجة 

 86 ثناء اسماعيل مصطفى  مدرس كلية طب االسنان جامعة االنبار 

 87 جاسم كشيش زويد  درس مساعدم المعهد التقني كوت 

 88 محمد علي جاسم  سماج مدرس نون والعلوم السياسية كلية القا -الجامعة العراقية 

 89 جمال حسن أبوالرز استاذ  الجامعة الهاشمية 

 90 جمال عبدالواحد جاسم  د مساع استاذ جامعه التقنيه الوسطى لا

 91 جمال كامل الرديني  مدرس بغداد 

 92 جمال مال للا رزيج  استاذ مساعد  جامعة االنبار 

Tikrit university 93 حسن خضر رجب عبدللا  اعد ذ مساستا 

 94 حلو ال ابرحسنين ج استاذ مساعد  جامعة الكوفة 

 95 حال ابراهيم جاسم  مدرس الموصل جامعة 

 96 حال محمد مجيد  استاذ مساعد  الطب 

 97 حمود غربي خليفة  استاذ  بستنة وهندسة جامعة االنبار/ كلية الزراعه/ قسم ال

 98 حميده عذاب خضير  مساعدمدرس  المعهد التقني / الناصريه 

 99 حنان عباس سلمان  مدرس ف االشرف نج لا

 100 حيدر غازي مطشر  اخرى وزارة النفط 

 101 حمد مجيد م دريح مدرس مساعد جامعة بغداد كلية التمريض 

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

 103 لد قيس عبد اخ مدرس جامعة االنبار 

 104 يد الجبوري خالد مجيد عبد الحم ذ مساعد استا كربالء ن/ جامعة وكلية القان

Food Technology Department 105 خضر جرجيس  ادنزاخ مدرس 

 106 خلود صالح مبارك مسعود علي بن عمرو اخرى ال اعمل 

 107 خليل ابراهيم محمد  استاذ مساعد  جامعة الموصل 

 108 داؤد  داؤد حكمت اخرى نية الشمالية الجامعة التق

 109 دشني أنور كريم مدرس مساعد جامعة حلبجة 

 110 دنيا جاني قلي  اخرى جامعة تكنلوجيا 

 111 رافد صيهود عبد العزيز اعدمدرس مس شعبة التسجيل 

 112 ر رائد شاك مدرس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 113 رجاء خضر محمد  اعد ذ مساستا جامعة كربالء /كلية العلوم 

 114 رشا عادل نجم  مدرس مساعد معة الموصل اج

 115 رشا عد الحسين علي النعيمي  مدرس جامعة بغداد 

 116 رغد حامد مصطفى الطالب  مدرس جامعة الموصل / كلية التربية االساسية 

 117 د عبد النبي جعفرغر استاذ مساعد  الكلية التربوية المفتوحة 

 118 ن مد برداحرغده م مدرس ة الطب نبار/ كلي جامعة اال

 119 رفل حسون عبيد  مدرس مساعد جامعة بابل 

Preparatory school 120 باررقية حامد عبد الج  مدرس 

 121 ه رقية قبطان ط  مدرس مساعد جامعة األنبار /كلية الطب 

 122 رهان هادي دحام  مدرس جامعة الكوفة 

 123 رواء ضياء صالح  رس مساعددم جامعة الفلوجة /رئاسة الجامعة 

Erbil Medical Technical Institute 124 روژهالت خضر جرجيس  مدرس 

 125 روشن طارق احمدحمدي  مدرس الجامعة التكنولوجية 

 126 عبد  حميد زهراء اخرى مستشفى الرفاعي العام 

 127 زهراء صباح سعيد  مدرس ين جامعة النهر

 128 ستار احمد عبدال زهير  مدرس مساعد كلية الصيدلة 
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 129 زياد بدر حمد  مدرس موصل لجامعة ا

 130 زيد رافع سلطان  مدرس مساعد الموصل كلية العلوم السياسية جامعة 

 131 زيد سالم سليمان  استاذ مساعد  بغداد/ كلية العلوم جامعة 

 132 زيدون طه عبد الرزاق  اخرى وزارة العلوم والتكنولوجيا 

 133 عباس خميس زينب  مدرس طب االنبار 

 134 زينب عامر حاتم  مدرس كلية العلوم  .جامعة ديالى  

 135 زينب فائق محمد  مدرس مساعد جامعة واسط/ كلية االدارة واالقتصاد 

 136 زينب هادي حسن استاذ  الجامعة المستنصرية 

 137 دي محمود زينب ها مدرس قسم الفيزياء كلية العلوم بغداد جامعة 

 138 ي لزينة حمزة غا مدرس مساعد رية المعهد التقني ناص

 139 سامر فخري عبدالقادر مدرس التربية القائم 

 140 سجى إسماعيل خليل  مدرس كلية النور الجامعة 

 141 سجى خالد جاسم محمد  مدرس مساعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة بغداد 

 142 الجليل  يى عبدسجى يح مدرس بنات كلية التربية لل -االنبار  جامعة

 143 د سحرعبدالرضامجي استاذ مساعد  وفة كجامعة ال

 144 سراب سعدي جحيل  مدرس مساعد جامعة بغداد 

 145 سرمد جاسم محمد الخزرجي استاذ مساعد  جامعة تكريت 

 146 سعاد سبتي عبود  استاذ  جامعة بغداد / كلية التربية للبنات 

 147 سعد محسن حسن  مدرس مساعد بغداد 

 148 عبان شسلمى مهدي  استاذ  ية العلوم لك

 149 سليمة عبدللا علوان  استاذ مساعد  داب/جامعة بغداد كلية ال 

 150 سليمه راشد صالح العبودي  دمدرس مساع ية دجلة الجامعةكل

 151 سمير جلوالت  استاذ  كشمرا

 152 سميعة مجبل حمد مدرس جامعة االنبار/كلية الطب 

 153 ع الكبيسي عليوي رويج  دسسن مدرس جامعة االنبار 

 154 سهاد حسيب عبد الحميد  استاذ  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات

 155 سهاد رشيد مجيد  استاذ مساعد  كلية الصيدلة 

 156 سوزان عبد زيدان  استاذ مساعد  كلية الطب/جامعة االنبار 

 157 سيناء ابراهيم حسين  استاذ مساعد  جامعه بغداد /كليه العلوم 

 158 حمود عبدالواحد فليح  كرشا اخرى وزارة الصحة 

 159 شامل صالح عبدللا  مدرس مساعد وزارة الشباب والرياضة 

 160 شلير فائق احمد مدرس كلية الزراعة 

 161 ر شهد النجا مدرس مساعد نهرين جامعة ال

 162 شهد هيثم شيت  مدرس مساعد جامعة بغداد 

Lecturer at the faculty of applied arts 
Beni Swief university Egypt 163 محمد احمد مصرشيماء احمد  مدرس 

 164 شيماء بدر عبدللا نصر السراي  مدرس جامعة واسط 

 165 شيماء حجالن ساير  د مساع استاذ ت جامعة االنبار بنالل بية كلية التر

 166 مد شيماء عبد الحسين مح استاذ مساعد  جامعة الكوفة 

 167 شيماء عبداالمير عبود  رس مساعدمد ة البصرة /كلية علوم البحارمعجا

 168 شيماء محي داود  مدرس قسم علوم الحياة -جامعة االنبار /كلية التربية للبنات 

 169 شيماء هادي خضير  استاذ مساعد  جامعة بابل 

 170 كاظم صبا جواد  استاذ مساعد  جامعة بغداد/ كلية العلوم 

 171 صدامة سعيد فرج  مساعد استاذ  الهيثم التربية للعلوم الصرفة ابن ة كلي
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 172 صفاء سعيد محمد  استاذ مساعد  المديرية العامة لتربية الرصافة الثانية 

 173 صفاء صالح حسين  استاذ  نات جامعة الزقازيق كلية التربية الرياضية للب 

 174 هيب خالد جاسم الطائي ص استاذ مساعد  جامعة الموصل/ كلية العلوم السياسية 

 175 صديق قيس عبدالرحمن مدرس مساعد لية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات جامعة االنبار/ك

 176 طالل حسين صالح  استاذ مساعد  ية الزراعة ميسان/ كلجامعة 

 177 عابدة تحسين توفيق  مساعد مدرس الموصل  جامعة

 178 سف عامر ثائر عبد الصمد اليو مدرس ال يوجد 

 179 يوسف عبدالخالق شاكر  استاذ  وزارة الصحة 

 180 عبدالكريم حمد عيفان  مدرس مساعد جامعة االنبار/ كلية الصيدلة 

 181 ير سفيان فاضل العاني عب اخرى االردن

 182 عبير يوسف عبد الكريم  استاذ مساعد  التربية للبنات 

 183 عثمان كهالن فرحان سمدر كلية العلوم/ جامعة ديالى 

Wasit Kut 184 عذراء حسين علي  اخرى 

 185 عزة حميد عبدالسالم  مدرس الجامعةلية دجلة ك

 186 سين عصام طه يا استاذ مساعد  ر نبااالجامعة 

 187 عفاف فاضل سلطان  استاذ مساعد  جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الفيزياء 

 188 ي عانال الرزاق عالء كامل عبد مدرس االنبار كلية العلوم االسالمية جامعة 

 189 علي حازم عبد الكريم  استاذ مساعد  لعلوم جامعة االنبار/ كلية ا

 190 د ة السويعلي حمز اخرى وزارة الصحة 

 191 يد ناصر علي حم استاذ  ربالء/كلية الهندسة كجامعة 

 192 علي صباح جميل  استاذ مساعد  جامعة االنبار 

 193 علي عبد الصمد ال فرهاد  استاذ  والمكتبات  جامعة البصرة كلية الداب قسم المعلومات

 194 علي عبد الكاظم رحيمة  مدرس كلية النسور الجامعة 

 195 علي قيس ليلو  مدرس كلية طب االسنان 

 196 عماد داود سلومي المعموري استاذ مساعد  كلية الطب 

 197 عمر حسين احمد  مدرس مساعد جامعه تكريت 

 198 ر خلف رشيد علي عم مدرس مساعد جامعة االنبار 

 199 عمر عبد الكريم علي  مدرس بار كلية الطب/ جامعة االن

 200 ملعمر فتاح كا مدرس رئاسة الجامعة قسم شؤون الطلبة والتسجيل 

 201 عواطف عذاب محمد  استاذ مساعد  جامعة بغداد:كلية العلوم 

 202 عوض كاطع سرهيد البدور استاذ  اعالم شركة نفط ذي قار 

 203 غفران شاكر جاسم مدرس النبار جامعة ا

 204 غيداء سعيد مهدي  مدرس التكنولوجية /قسم الهندسة الكيمياوية الجامعة 

 205 فاتن عبد الجبار الخزرجي  رسمد جامعة بغداد/كلية الداب 

 206 فاضل كاظم حنون استاذ مساعد  كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

 207 رفاطمة حميد ناص استاذ مساعد  لموارد المائية جامعة القاسم الخضراء/كلية هندسة ا

 208 فاطمه عادل داخل  مدرس كلية التربيه االساسيه جامعة ميسان 

 209 فائز هليل سريح الصبيحي  عد سااستاذ م جامعة االنبار 

 210 فدوى خالد توفيق  استاذ  جامعة الموصل كلية الطب البيطرى 

 211 جواد كاظم  فراس استاذ  لوم بغداد / كلية العجامعة 

 212 فراس يحيى عبدالجليل  استاذ  وم اإلسالمية كلية العل -معة األنبار اج

 213 فرح طارق محمدنوري  استاذ  جامعة بغداد 

 214 فردوس حسن صاحب  اخرى رية التربية مدي

 215 قاسم سلطان عبد  اخرى جامعة كركوك
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 216 الربيعي  قحطان عدنان أحمد مدرس مساعد ثانوية المتفوقين المختلطة 

 217 رضا  قصي جدوع مدرس األنبار جامعة 

 218 م قيس رزيك ابراهي استاذ مساعد  لوم كلية الع -جامعة االنبار 

 219 كانا علي محمود  مدرس جامعة السليمانية 

 220 كرار محسن حسين الساعدي  اخرى وزارة التربية 

 221 كواكب محمود حسين  د استاذ مساع كلية التربية ابن رشد 

National Water Research Center 222 لبنى عبدالعزيز ابراهيم  عد استاذ مسا 

 223 لمى حسين محمود  مدرس تكنولوجيه 

 224 لمى سامي احمد علي  استاذ مساعد  م قسم الكيمياء جامعه بغداد كليه العلو

 225 لمياء عدنان سرسم  استاذ مساعد  جامعة الموصل 

 226 يد لؤي حميد عب  مدرس وزارة التربية 

 227 يلى يوسف كريم ل استاذ مساعد  الجامعهة المستنصرية 

 228 ماجدخليف الكمر  استاذ  ء كربال جامعة

 229 يد عبد القادر مازن عبد الحم مدرس كلية العلوم 

 230 مثنى بديع فرحان استاذ مساعد  األنبار / كلية التربية للبنات / قسم علوم الحياة جامعة 

 231 ى صفاء جاسم محمد الحربي مثن د ذ مساعاستا الجامعة العراقية 

 232 مجيد حمادي الزم اخرى زارة الكهرباء و

 233 محمد حسن رفيق البياتي  اخرى تربية نينوى 

 234 محمد حسون نهاي  مدرس معة العراقية الجا

 235 محمد خلف رشيد الشجيري  اخرى 

 236 اسم محمد عباس ج استاذ مساعد  رئاسة الجامعة قسم الشؤون العلمية 

 237 محمد مصلح شرقي  استاذ مساعد  ت / قسم علوم الحياة جامعة االنبار / كلية التربية بنا 

 238 محمد نجيب جاسم  عدمدرس مسا ة.حديثة كلية التربية االساسي

 239 محمد يحيى هادي  مدرس بابل 

 240 محمود شاكر احمد  استاذ مساعد  جامعة االنبار /كلية الزراعة 

 241 عبد اللطيف فواز محمود مدرس كلية الداب/قسم اللغة العربية /جامعة االنبار

FAYOUM university, Eygpt 242 محمود مصطفى حسن عبد التواب  اخرى 

 243 مخلد هادي اسماعيل  مدرس مساعد ة االنبار كلية الزراعه جامع

 244 المدرب بودالي عابد  استاذ  الجزائر 

 245 تضى حسين لفته البديريمر مدرس مساعد كلية الكوت الجامعة 

 246 مرتضى عبد علي فرحان مدرس جامعة القادسيه 

 247 رتضى عبدالرزاق مجيد م استاذ مساعد  جامعة دهوك 

 248 مرفت محمد عبدللا  اخرى مربد مدرسة ال

 249 مروة عبد الظاهر السيد محمد الليثي  مدرس التربية والتعليم 

 250 مروج عادل خلف  استاذ مساعد  ربية االساسية كلية الت

 251 مريم ابراهيم سلمان  مدرس لعلوم كلية ا -جامعة االنبار

 252 مريم حميد ناصر  مدرس المستقبل الجامعة/بابل كلية 

 253 مريم رحيم مرزا مدرس مساعد قسم الهندسة الكهربائية  -كلية الهندسة -االنبارامعة ج

 254 مصطفى حسن عبد الكريم  استاذ  الجامعة المستنصرية 

 255 ض محمد الشاهينمصطفى ريا  استاذ مساعد  جامعة االنبار 

 256 معنى وليد ناجي  مدرس جامعة األنبار 

 257 جبار السماك منال عبد ال مدرس امعة الموصل ج

 258 منى حسين علي  مدرس مساعد كلية التربية للعلوم الصرفة -جامعة االنبار 

 259 يل ابراهيم مها خل استاذ  جامعة البصرة/ كلية العلوم 
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 260 ر مها مجيد عنب مدرس مساعد ية للعلوم االنسانية جامعة االنبار/ كلية الترب

 261 مها محي علوان مدرس بغداد جامعة 

 262 مها مصطفى رشيد  اخرى النبار معة اجا

 263 مهاعبد األمير كاظم  مساعد استاذ  الجامعة التقنية الوسطى 

 264 هدي  حسن سهيل م استاذ  كليه العلوم جامعه بغداد 

 265 ميسم شهاب احمد  مدرس مساعد ياء م الفيزكلية العلوم /قس 

 266 فيصل احمد  ميسون استاذ  جامعة بغداد/ العلوم 

 267 مان جبر العطاونة ارين استاذ  التربية والتعليم  ةاروز

 268 د سعيظ اهض سليم محمن مدرس كلية العلوم 

 269 بد العزيز نبأ عفيف ع مدرس كلية االسراء الجامعة 

 270 محفوظ احمد  نجوى مدرس يض جامعة الموصل كلية التمر

 271 نداء عبد محمد  اخرى بغداد 

 272 اسم محمد نصيف ج استاذ  كلية الفنون الجميلة 

 273 نضال علي حسين  استاذ مساعد  مية كلية العلوم االسال-االنبارعة جام

 274 شلش   نضير عبدالرضا استاذ مساعد  لجامعة كلية المامون ا 

 275 نهاد نعمة مجيد  استاذ مساعد  كلية التربية للبنات قسم التاريخ 

 276 اني نواف فواز حامد عبدللا المشهد  اخرى تقنيات أنظمة الحاسوب 

 277 نور حازم عبد الكريم  مدرس االنبار/ الطب 

 278 نور سعيد حسن  اخرى ال اعمل 

 279 نور علي حسين الخفاجي  رىخا ذي قار 

 280 لعنزي نوره عامر عليوي ناصر ا  اخرى عة المستنصرية الجام

 281 نيران طاهر عبد االمير  استاذ مساعد  جامعة الكوفه 

 282 مطشر  ازينيران غ مدرس ٣تربية الكرخ

 283 هاشم خضير حسن الحسيني  استاذ  ة بغداد معجا

 284 هالة اكرم هادي  مدرس مساعد جامعة الموصل 

 285 خالد نجم هالة  استاذ  الموصل جامعة 

 286 ر محمد صالح هالة قيدا رسمد عة الموصل جام

 287 الهام حازم عبد الكريم  استاذ مساعد  سنان جامعه االنبار / طب اال

 288 هبة محمد طاهر خليل  مدرس الموصل  امعةج

 289 هبه حكمت السعدي  رىاخ دائرة البيطرة 

 290 هدى حلو علي  مدرس مساعد جامعة ميسان 

 291 ري هدى شهاب جا استاذ  نات د/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبجامعة بغدا

 292 هدى محمد سليمان  مدرس الجامعة التكنولوجيا 

 293 هديل عبداألله عبد الرزاق  مدرس / كلية التربية للبنات  جامعة األنبار

 294 هديل محمد صالح  مدرس مساعد جامعة االنبار/ مركز التعليم المستمر

 295 لطيف ياسين هناء عبد ال  استاذ مساعد  ية التربية للبنات كل

 296 هناء قاسم مذبوب  مدرس مساعد جامعة واسط 

 297 عالي هناء كاظم عبد ال رىخا سة الكيمياوية التكنولوجية قسم الهندالجامعة 

 298 هناء ياسين نجيب العاني  مدرس تربية ة الوزار

 299 سين جاسم هند طلعت يا مدرس مساعد جامعة الموصل 

 300 هيام رشيد خضير إبراهيم  استاذ  عية وزارة العمل والشؤون االجتما

 301 هيمن عبدالرحمن محمد  اخرى كلية الزراعة 

 302 وداد نعمان عبدالرزاق  اخرى ليميمركز تع

 303 نوسام احمد امي مدرس جامعة االنبار 
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 304 ليد محمد عبد و استاذ مساعد  قسم الهندسة الميكانيكية  /امعة االنبارج

 305 وئام وهاب عبد الحسين  درس مساعدم المعهد التقني/ ناصرية 

 306 ياسر صايل صخي  مدرس كلية الزراعة 

 307 ياسر عبد الستار مطر  ستاذ مساعد ا االنبار عة جام

 308 ياسر مراد عبد حسين  مدرس التربية رة وزا

 309 يوسف نوري حمه باقي  مدرس كلية السالم الجامعة 
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