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  تأييد مشاركة  م/    

  
  يهديكم مركزنا اطيب تحياته.

     ً  قـــد نؤيـــد لكـــم بـــان الســـادة المدرجـــة اســـمائهم فـــي ألقائمـــة المرفقـــة طيـــا
ــي ــاركوا فـ ــدوة شـ ــا النـ ــي مركزنـ ــة فـ ــا المقامـ ــوان الكترونيـ ــد ( بعنـ  ١٩كوافيـ

ة المـــولى عـــز وجـــل الســـالم ســـائلين ٢٠/٢/٢٠٢١بتـــاريخ  )ائجتـــوالن األســـباب
  .للجميع

  ... مع التقدير للتفضل باالطالع       
  

  المرفقات:
  )مجيد حمادي الزم حيدر ( )٢١٩(وتنتهي بالتسلسل  )عبدالحافظ مأمون ناجي( )١( بالتسلسل تبدأقائمة 

  

  

  

  

  
  

  
  

  
  / // سخة منه اىل  ن

  الصادر االلكرتوين  -
  

  

   محمد م ا.د. وائل عبد الكري

  المستمرمدير مركز التعليم 

٢١/٢/٢٠٢١ 



ندوةال قائمة بأسماء السادة المشتركين في  

) االسباب والنتائج ١٩كوفيد (  

   ٢٠/٢/٢٠٢١بتاريخ  

  ئرة الكلية او الدا  الجامعة  االسم  ت

   Swansea University   Medicine  عبدالحافظ مأمون ناجي  .١

  -  االردن  عبير سفيان فاضل  .٢

   التدريب والبحوث  صصة  االكاديمية االوروبية للدراسات المتخ  محمد مجيد الشافي   .٣

  البصرة  البصرة  بان البدران .٤

   علوم الصرفة (ابن الهيثم)كلية التربية لل  بغداد  إسراء كريم نصرهللا   .٥

   كلية العلوم /قسم الكيمياء  بال  نادية عادل جمعه  .٦

   كلية التربية الرياضية   تربية المثنى   محمد حسن بديوي   .٧

   كلية الصيدلة   إلسالمية  الجامعة ا  ضنين مهدي عبد الزهرة   .٨

   كلية العلوم الصحية  الجامعة االميركية في مأدبا    عدي موفق اسعد   .٩

  علوم االغذية   جامعة االنبار   انيس هاشم عيسى   .١٠

  كلية الزراعة   ار جامعة االنب   عبد الحميد هايس مطر  .١١

  كلية العلوم/قسم علوم الحياة   جامعة االنبار    علي محمد سمين .١٢

   القانون والعلوم السياسية كلية  جامعة االنبار    سى  ايمن هاشم عي  .١٣

   كلية طب االسنان. فرع العلوم االساسية  جامعة االنبار    ماعيل مصطفى  ثناء اس .١٤

  العلوم الكيمياء-البصرة  جامعة البصرة   نعيم تقي فيلي  .١٥

  جامعة البصرة/كلية الزراعة/ قسم علوم األغذية   جامعة البصرة   ر علي خضير جاب  .١٦

   كلية التربية للعلوم الصرفة  جامعة البصرة   لف عبداللة  ب خزين  .١٧

   كلية التربية للعلوم الصرفة قسم علوم الحياة  عة البصرة  جام  أمل علي ياسين الحسن   .١٨

   كلية الزراعة  جامعة البصرة    إنتصار شعبان هاشم   .١٩

  كلية الزراعة   جامعة البصرة   جاسم محسن عبد  .٢٠

   كلية الزراعة... قسم علوم االغذية  رة  جامعة البص   صباح مالك حبيب   .٢١

  قسم علوم البحار التطبيقية  -كلية علوم البحار    جامعة البصرة    مؤيد حسن محمد  .٢٢

  جامعة البصرة / كلية الزراعة    جامعة البصرة / كلية الزراعة   علي حسين عواد محارب  .٢٣

  آلداب  ة اجامعة البصرة كلي   جامعة البصرة كلية اآلداب    علي عبد الصمد خضير   .٢٤

  المعهد التقني / الناصرية   الجامعة التقنية الجنوبية    لينا عبدهللا ناصر .٢٥

   المعهد التقني الشطرة   الجنوبية   الجامعة التقنية  مالك ريحان رشيح   .٢٦

   المعهد التقني الدور  الجامعة التقنية الشمالية    نهى صافي عبد غنام  .٢٧

   الكلية التقنية الهندسية  لوسطى  الجامعة التقنية ا  إسراء فاضل إبراهيم   .٢٨

  معهد تكنولوجيا بغداد  الجامعة التقنية الوسطى   سعدون حمزة احمد   .٢٩

   هندسة اإلنتاج  الجامعة التكنولوجية هندسة اإلنتاج والمعادن    عباس فاضل إبراهيم  .٣٠

   علوم الهندسة الزراعية   جامعة السليمانية    رؤوف  انور محمد  .٣١

  كيمياء - كلية العلوم   ة السليمانيةمعجا  اميد اسماعيل حيدر  .٣٢

  كلية علوم الهندسة الزراعية   جامعة السليمانية  كامران صالح رسول  .٣٣



   كلية علوم الهندسة الزراعية قسم البستنة  جامعة السليمانية    صديق عزيز صديق   .٣٤

  كلية التربية للبنات   الجامعة العراقية   زهراء عبد العزيز سعيد .٣٥

   كلية العلوم اإلسالمية  الجامعة العراقية    د مثنى صفاء جاسم محم .٣٦

  كلبة العلوم اإلسالمية   جامعة الفلوجة   ثامر حميد عالوي  .٣٧

  كلية التربية  جامعة القادسية   حسام سعيد عبد الحسين .٣٨

   كلية التربية قسم الكيمياء  جامعة القادسية    وسام هنداوي هويدي   .٣٩

   دسيه كلية التربية قسم الكيمياءالقا جامعة  جامعة القادسيه    مرتضى عبد علي فرحان   .٤٠

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة   جامعة القاسم الخضراء   اوجد مدلول عباس  .٤١

   كلية الطب البيطري  جامعة القاهرة    وفاء عبد الغني   .٤٢

  جامعة الكوفة كلية اآلداب قسم الفلسفة   معة الكوفة جا  انتصار سلمان سعد  .٤٣

   كلية التربية للبنات    الكوفةجامعة   رهان هادي دحام   .٤٤

  كلية الصيدلة.فرع الصيدلة السريرية   جامعة الكوفة   ايفان نوري حميد  .٤٥

  كلية العلوم/ قسم علوم االرض   جامعة الكوفة   تحسين فيصل حسين .٤٦

   معة الكوفةجا  كلية الصيدلة  -جامعة الكوفة    شيماء عبد الحسين محمد   .٤٧

   التربية األساسية     الجامعة المستنصرية  ازينب هادي حسن   .٤٨

  علوم حياة /علوم   الجامعة المستنصرية   رشا سعد نعمان .٤٩

  كلية العلوم   الجامعة المستنصرية   هدى رشيد توفيق  .٥٠

   كلية الهندسة   الجامعة المستنصرية    مأمون علي أحمد   .٥١

   قسم هندسة المواد  - كلية الهندسة   الجامعة المستنصريه    ياسر خليل ابراهيم   .٥٢

   جامعة الموصل  جامعة الموصل    ق يونس  بالل توفي  .٥٣

  جامعة الموصل كلية علوم الحاسوب والرياضيات    جامعة الموصل    مها عبداالله محمد حسن   .٥٤

  كلية التربية االساسية   جامعة الموصل   ايمان محمد شريف  .٥٥

  كلية التربية للعلوم االنسانية     جامعة الموصل  اياد سليمان سليم   .٥٦

   كلية التربية للعلوم االنسانية  صل  المو جامعة  رنا صالح طاهر  .٥٧

   كلية التربية للعلوم الصرفة  جامعة الموصل    إخالص خليفة حامد   .٥٨

   كلية التربية للعلوم الصرفة / قسم علوم الحياة  جامعة الموصل    عبدهللا طالل سلطان   .٥٩

  كلية الصيدلة   جامعة الموصل   سراء ضياء قاسم  .٦٠

  المكتبة المركزية   ل جامعة الموص   اكرام شهاب عزيز  .٦١

  المكتبة المركزية   جامعة الموصل    ايمان ادريس ابراهيم   .٦٢

  المكتبة المركزية   صل جامعة المو  سرى عناد سعدهللا  .٦٣

  المكتبة المركزية   جامعة الموصل   فاتن فاضل قاسم  .٦٤

  المكتبة المركزية/مكتبة ابن خلدون   جامعة الموصل   انوار بدران محمود  .٦٥

   المكتبة المركزية  ة الموصل / المكتبة المركزية معجا  احالم محمد نذير   .٦٦

   المكتبة المركزية  جامعة الموصل /المكتبة المركزية    زينة طارق دحام   .٦٧

   كلية العلوم  جامعة النهرين  رغد سعد زناد .٦٨

  كلية التقنيات الصحية والطبية   الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا   انوار قاسم خالوي  .٦٩

  كلية التمريض  الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا   هر  زينب قاسم مز .٧٠

   جامعة بابل  جامعة بابل    شيماء هادي خضير   .٧١

  قسم االعمار والمشاريع - ة رئاسة الجامع  جامعة بغداد    حسن حيدر عبد الرزاق كمونة  .٧٢



   طب االسنان  جامعة بغداد    عدي محمود عبد الحميد   .٧٣

  ية الطب  لك  جامعة بغداد   سها عبدهللا عودة  .٧٤

  كلية الطب   جامعة بغداد   محمد فاضل ابراهيم   .٧٥

   كلية العلوم  جامعة بغداد    هيم مشعل  خولة إبرا .٧٦

  كلية اللغات / قسم اللغة االنكليزية   جامعة بغداد   بسمة حربي مهدي  .٧٧

   كلية اللغات/ قسم اللغة االنكليزية  جامعة بغداد    عبداللطيف   عبدالستار ايمان .٧٨

  جامعة بغداد -كلية اللغات   غداد جامعة ب   ار دواح وسام عبد الست  .٧٩

   االستراتيجية والدولية مركز الدراسات  جامعة بغداد    سليم كاطع علي   .٨٠

   كلية اللغات  جامعة بغداد كلية اللغات قسم اللغة االنكليزية   مأرب محمد صنكور   .٨١

  كلية اللغات قسم اللغه االنكليزية   جامعة بغداد كلية اللغات قسم اللغه االنكليزية  رنا يوسف عبد اللطيف  .٨٢

  كلية العلوم/قسم علوم الحياة   جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم علوم الحياة  رغد حربي مهدي  .٨٣

  .  جامعة تكريت   د جاسم محمد حمزة مجي  .٨٤

  جامعة تكريت   جامعة تكريت   سرمد جاسم محمد  .٨٥

  الطب   جامعة تكريت   حسن خضر رجب عبدهللا  .٨٦

   العلوم السياسية   معة تكريت اج  نزار عبد الكريم حسن .٨٧

   ة والماليةقسم اإلداري   جامعة تكريت    عمر كريم كاظم   .٨٨

  قسم شؤون المالية   جامعة تكريت   فرحان حسين  فؤاد .٨٩

   كلية اإلدارة واالقتصاد  جامعة تكريت    كيالن إسماعيل عبدهللا   .٩٠

   كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  جامعة تكريت   دعاء وليد خالد  .٩١

  كلية التربية للبنات   جامعة تكريت   احالم عامل هزاع  .٩٢

  كلية التربية للبنات   جامعة تكريت   حميد فارس حسن  .٩٣

   كلية التربية للبنات/ قسم الجغرافية   جامعة تكريت   سالم سعود حسين داود   .٩٤

  كلية التربية للبنات/ قسم علوم الحياة   جامعة تكريت   شروق حميد مجيد  .٩٥

  كلية التربية للعلوم االنسانية   جامعة تكريت   يوسف عبد الكريم طه  .٩٦

   كلية التربية للعلوم اإلنسانية  جامعة تكريت    أريج طاهر نعمان   .٩٧

  كلية التربية للعلوم اإلنسانية   جامعة تكريت   وائل عبدالكريم الحاج  .٩٨

  كلية التربية للعلوم الصرفة   جامعة تكريت   زهير ناجي مجيد   .٩٩

   كلية التربية للعلوم الصرفة  جامعة تكريت    عائشة مطر خلف  ١٠٠

  كلية الصيدلة   جامعة تكريت   وعد محمود رؤوف ١٠١

   كلية العلوم االسالمية  جامعة تكريت    زهير خضير عباس  ١٠٢

  م السياسية كلية العلو  جامعة تكريت   رياض ناظم حميد١٠٣

   كلية العلوم السياسية  جامعة تكريت   هاشم راشد عجرش  ١٠٤

  كلية العلوم السياسية   جامعة تكريت    حمد   وليد مساهر١٠٥

   كليه التربيه للعلوم الصرفه قسم علوم الحياه  جامعة تكريت    ألفت رؤوف محمود  ١٠٦

  مركز التعليم المستمر  جامعة تكريت   محمد خالد احمد ١٠٧

  كلية العلوم/ قسم علوم الحياة  جامعة تكريت / كلية العلوم   رواد خلف حميد ١٠٨

   جامعة تكريت /كلية التربية للبنات/ قسم علوم الحياة  تربية للبنات جامعة تكريت /كلية ال  حال حميد مجيد  ١٠٩

   كلية الطب  جامعة تكريت كلية الطب    بلقيس رمضان عباس  ١١٠

   قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي/ كلية الزراعة  جامعة تكريت/ كلية الزراعة    مها سعيد شده  ١١١



  كلية العلوم السياسية / قسم النظم السياسية   جامعة تكريت/ كلية العلوم السياسية    علوان ياسينظاهر عبدهللا١١٢

  قسم الدراسات العليا   جامعة ديالى    مروه حميد غيدان١١٣

  كلية التربية األساسية قسم التاريخ  جامعة ديالى    قحطان حميد كاظم ١١٤

  كلية التربية البدنية  جامعة ديالى   اضواء ورور نعمة ١١٥

   كلية الزراعة  جامعة ديالى    اتي  رائد سامي ع١١٦

  كلية اآلداب. قسم التاريخ  جامعة ذي قار    سان كاظم شريف  اي ١١٧

   كلية التربية للعلوم الصرفة  جامعة ذي قار    وفاء محمد علي عبدهللا  ١١٨

  قسم الكيمياء   جامعة ذي قار / كلية العلوم   محمد اسماعيل عبود١١٩

  لية التمريضك  جامعة سبها  عبدالسالم علي امحمد جمعة ١٢٠

  التربية األساسية   جامعة سومر   شفاء زعيبل جبر ١٢١

   جامعة سومر كلية الزراعة  جامعة سومر    عبدهللا شنين بديوي  ١٢٢

   كلية العلوم  جامعة سومر    االء حميد فزاع  ١٢٣

  كلية الزراعة   جامعة صالح الدين  نوال هرمز سبو ١٢٤

  دسة الزراعية كلية علوم الهن   جامعة صالح الدين  احمد ابراهيم احمد ١٢٥

  جامعة كربالء/كلية العلوم /قسم الفيزياء  جامعة كربالء    رجاء خضر محمد  ١٢٦

   واالقتصاد كلية اإلدارة   جامعة كربالء    لمياء علي ابراهيم ١٢٧

   كلية العلوم السياحية  جامعة كربالء    عالء عبد الحسين راضي  ١٢٨

  كلية الهندسة   جامعة كربالء   حسن سعدهللا ناجي ١٢٩

   مركز الدراسات االستراتيجية  جامعة كربالء    ير مراد  حيدر خض١٣٠

   كلية التربية للعلوم اإلنسانية  جامعة كركوك    قاسم سلطان عبد  ١٣١

  كلية العلوم   جامعة كركوك   محمود عبدهللا محمد ١٣٢

  كلية الهندسة / قسم هندسة النفط   جامعة ميسان   سالم عبد الزهرة خليفة ١٣٣

  قسم العلوم السياسية   بن أحمد محمد  ٢جامعة وهران  بلحرب خيرة ١٣٤

   العلوم التربويه النفسيه  جامعه االنبار    محمد خلف رشيد  ١٣٥

  المكتبه المركزيه   جامعه الموصل   ايمان سعيد يونس ١٣٦

   جامعه الموصل/المكتبه المركزية  به المركزية  جامعه الموصل/المكت   رافع يحيى قاسم ١٣٧

  جامعه ديالى   جامعه ديالى    عالء حسين حميد١٣٨

  التربيه  جامعه سامراء    مصطفى علي سعيد غرب ١٣٩

   دكتوراه ادارة اعمال جامعة بغداد  دكتوراه ادارة اعمال جامعة بغداد    علي عبد االمير عبد الحسين  ١٤٠

   كلية القانون جامعة ديالى  ديالى /بعقوبة   شيماء حافظ لطوف ١٤١

   اإلنتاج النباتي  سم تقنياتالمعهد التقني الشطرة / ق  رئيس قسم    محمد بستان حنون  ١٤٢

  اداره االعمال   الصفوه   بالسم محمد ابراهيم١٤٣

   نقابة المهندسين الزراعيين العراقية  طالب دراسات عليا   أَبا الفَضل كامل لَذيذ البهادلي  ١٤٤

   كلية التربية للعلوم الصرفة  (ماجستير)   طالب دراسات عليا  شاكر عبدهللا محمود  ١٤٥

   جراحة الوجه والفكين  ان جامعه بغداد  طب األسن   احمد فاضل إبراهيم  ١٤٦

   اليوجد  عاطل عن العمل    خالد عبداالله يونس  ١٤٧

  العراقية كلية التربية للبنات   العراقية كلية التربية للبنات   محاسن احمد حسين١٤٨

   غير موظفة  غير موظفة    االء علي شاهين ١٤٩

   كلية الصفوة الجامعة  قسم ادارة اعمال    عذراء هادي كاظم  ١٥٠



  جامعة بغداد / كلية اللغات   قسم اللغة االنكليزية  حنان نجم عبد علي  ١٥١

  كلية التربية  القطاع الخاص   مهيمن محمد علي١٥٢

  اليوجد   كاسب   غيث راشد زوير صالح ١٥٣

  كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية   كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية   مها وضاح عبد االمير ١٥٤

  التربية الرياضية   اضة جامعة االنبار كلية التربية البدنية وعلوم الري   تيموفق اسعد الهي ١٥٥

   العلوم التربوية والنفسية  كلية التربية للعلوم االنسانية    تحرير عبدالرحمن مصطفى  ١٥٦

   صحة مجتمع  كلية التمريض    ايسن كمال محمد  ١٥٧

  لباطنى الجراحى قسم تمريض ا  صورة كلية التمريض جامعة المن   هالة محمد عبد الحميد ١٥٨

   البستنة وهندسة الحدائق  كلية الزراعة /جامعة تكريت    غسان جايد زيدان  ١٥٩

   كلية السالم الجامعة   كلية السالم الجامعة   ياسين طه حسن  ١٦٠

  ادارة اعمال   كلية الصفوة الجامعة    سهاد برقي كامل  ١٦١

   ادارة االعمال   كلية الصفوة الجامعة   احمد مجيد حميد  ١٦٢

   ادارة االعمال   كلية الصفوة الجامعة    ب مزهر  مجيد متع١٦٣

   إدارة األعمال   كلية الصفوة الجامعة    زينب ابو علي خلف  ١٦٤

  قسم ادارة االعمال   كلية الصفوة الجامعة   بدر محمد علوان ١٦٥

   قسم ادارة االعمال  كلية الصفوة الجامعة    مروة عبد الستار جبار  ١٦٦

   قسم اداره األعمال  الجامعة  كلية الصفوة   رشا سالم جبار الزبيدي  ١٦٧

   كلية الصيدلة / جامعة تكريت   كلية الصيدلة    علي حسين مصطفى  ١٦٨

  كلية الصيدلة   كلية الصيدلة/جامعة الكوفة   بشائر مرتضى محمد باقر ١٦٩

   الطب   كلية الطب مصر   احمد محمود الفرنوانى ١٧٠

  قسم الكيمياء   كلية العلوم   زهراء محمد مهدي ١٧١

  كريت جامعة ت   ية العلوم السياسية كل  احمد مجيد جاسم ١٧٢

   قسم الصيدلة  كلية الكوت الجامعة   مزعل   احمد حمزة١٧٣

  قسم اللغة االنكليزية  كلية اللغات /جامعة بغداد  رشا عبد الرضا سعيد١٧٤

   تقنيات المختبرات الطبية  كلية المعارف الجامعة    عمر سعدون حمد ١٧٥

  رقسم التخدي   كلية النور الجامعة    كر عبد علي اش١٧٦

  كلية النور الجامعة/ تقنيات االشعة والسونار   كلية النور الجامعة    ساره عبداالله يونس  ١٧٧

   التعليم العالي  كلية طب جامعة بغداد  انسام امير حسين١٧٨

  كليه التربيه  كليه التربيه/ جامعه العراقيه   ليث عبدالوهاب مهدي ١٧٩

  التربيه الرياضيه   اليوجد   لؤي موفق اسعد  ١٨٠

   ماجستير كلية الزراعة جامعة تكريت  اليوجد    فرحان    إخالص عبد١٨١

  وزارة التربية   متوسطة شهيده رنكين  ايمان شكور احمد ١٨٢

   نقابه المحامين العراقيين  محكمه استئناف بغداد    حيدر حسن مران  ١٨٣

  المديرية العامة للتربية في محافظة النجف االشرف   مدرس    احسان محمد حمزه  ١٨٤

  المديرية العامة للتربية في محافظة النجف االشرف   مدرس    احسان محمد حمزه  ١٨٥

   مدرسة  مدرسة    علي ابراهيم فاضل  ١٨٦

   الكلية التربوية المفتوحة قسم الرياضيات  مدرسة التمدن    خلودة حميد حريش  ١٨٧

   مدرسة المربد  مدرسة المربد    محمد عبدهللا   مرفت ١٨٨

    الدارية مدير مكتب وكيل الوزارة للشؤون ا   رافد علي لفته ١٨٩



   مديرية الشباب والرياضة  مديرية الشباب والرياضة    احمد عباس فاضل  ١٩٠

   كلية التربية للعلوم الصرفة  المديرية العامة لتربية االنبار    عبدالجبار خضير عباس  ١٩١

   المديرية العامة لتربية في محافظة بابل  المديرية العامة لتربية في محافظة بابل  خمائل كاظم حسين دهش ١٩٢

  لمديرية العامة للتربية في محافظة بابل  المديرية العامة للتربية في محافظة بابل  لمى حاكم علي ١٩٣

    المديرية العامة للتربية في محافظة صالح الدين   بسيم مهدي درويش ١٩٤

  قسم شؤون المناهج  مديرية تربية صالح الدين   هبه رجب موسى ١٩٥

  ية تربية كركوك مدير  مديرية تربية كركوك   افين خيرهللا محمد ١٩٦

  كليه العلوم   مديرية تربيه ذي قار   ايمان حسن فليح ١٩٧

   وزارة الزراعة / المستشفى البيطري في نينوى  المستشفى البيطري في نينوى    فرح فتح هللا شهاب المولى  ١٩٨

   مستشفى الرفاعي العام  مستشفى الرفاعي العام    سهى صادق شاكر  ١٩٩

  المعهد التقني كركوك  ي كركوكالمعهد التقن   توركان ابراهيم علي٢٠٠

   غداد كلية العلوم قسم البايوتكنلوجيجامعة ب   المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات في العراق    حيدر مصلح مرشد  ٢٠١

  قانون  مكتب رئاسة الوزراء   مروة فوزي جهاد ٢٠٢

  كليه القانون  نفط  هشام عيدان مصطفى ٢٠٣

  القانون  لنجف االشرف نقابة المحامين فرع ا  مصطفى احمد عبد مسلم ٢٠٤

   جامعة البصرة  النقل البحري    حيدر علي ياسين  ٢٠٥

   ي في نينوىالمستشفى البيطر  نينوى  زياد حسين اخضير  ٢٠٦

   تربية صالح الدين  وزارة التربية    أركان زامل عواد عبد  ٢٠٧

  ث.كلية بغداد  وزارة التربية   لينا فارس حمزة ٢٠٨

   لمديرية العامة لتربية صالح الدينا  وزارة التربية    رافد ابراهيم سالمة  ٢٠٩

   مديرية تربية كركوك  وزارة التربية    غم خليل إبراهيم  ن ٢١٠

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   جواد كاظم عبد٢١١

   لوم السياسيةجامعة تكريت / كلية الع  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    محمد شطب عيدان٢١٢

  الدائرة القانونية  فاع وزارة الد  مصطفى طه جواد  ٢١٣

  مديرية شباب ورياضة ديالى   وزارة الشباب والرياضة   عمار محمد عبد الرزاق ٢١٤

   صحة الرصافة  وزارة الصحة    حسين عويد عليوي  ٢١٥

   وزارة الصحة  وزارة الصحة    عبدالخالق شاكر يوسف  ٢١٦

  وزارة الصحة   وزارة الصحة   علي حمزة السويد ٢١٧

   ال يوجد  الكهرباء   وزارة  احمد عبدالهادي حمزة  ٢١٨

  هندسة السيطرة والنظم   وزارة الكهرباء   مجيد حمادي الزم حيدر ٢١٩

 


