
 
 

 
 

  جمهورية العراق 
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي      

  جامعة تكريت    
  التعليم المستمر  مركز
  شعبة التدريب   

  

  
  

Republic of Iraq 
Ministry of Higher Education and Scientific Research  

Tikrit University  
Center of continuous Learning   

  

 

خ                                                                                         /٧/٦٣ت/العدد:   ٢٠٢١    /  ٣  /  ٤:    تار

 

         
  

www.tu.edu.iq 
Email: tu@mohesr.gov.iq                      عباس ٢٠٢١          

  تكريت –محافظة صالح الدين  –العراق 
  ) ٤٣ص . ب:(

Iraq-Salahddin-Tikrit 
P.O. Box:(٤٢) 

.  مصحب لزام  تصميم :  م.م
 شوندي 

 

٥٢ 

  

  تأييد مشاركة  م/ 
  

  يهديكم مركزنا اطيب تحياته.
قد        المرفقة طياً  ألقائمة  المدرجة اسمائهم في  السادة  بان   ركوا في شانؤيد لكم 

اختبار  (  نوانبعبالتعاون مع كلية التربية للبنات    الكترونيا  المقامة في مركزنا  الدورة

 ٢/٣/٢٠٢١-١خ  بتاري)  فعالية النواتج الطبيعية للنباتات الطبية تجاه نمو الكائنات الحية
  . للجميعالمولى عز وجل السالمة  سائلين

  ... مع التقدير للتفضل باالطالع       
  المرفقات:

  ) مجيد حمادي الزم( )٥٤٢( وتنتهي بالتسلسل  )حنين حسام الهنداوي( )١( بالتسلسل تبدأقائمة 

  

  

  

  

  
  

  
  

  
  / // سخة منه اىل  ن

  الصادر االلكرتوين  -
  

  

  

   محمد م ا.د. وائل عبد الكري

  مدير مركز التعليم المستمر

٤/٣/٢٠٢١ 



الدورة قائمة بأسماء السادة المشتركين في  

  ) اختبار فعالية النواتج الطبيعية للنباتات الطبية تجاه نمو الكائنات الحية(

   ٢/٣/٢٠٢١-١بتاريخ  

  مكان العمل  االسم الثالثي   ت
  .  حنين حسام الهنداوي   .١
  .  م. زراعي/ خنده حمه صالح مصطفى   .٢

  ...  عائشة علي محمد هزازي   .٣

  _  غالية أحمد علي الزهراني   .٤

٥.  SHOOK MUSTAFA HAFIZ BADUR  A  

٦.  ZAINAB MUSTAFA HAFIZ BADUR  A  

٧.  

  عصام جاسم الخليفاوي 

Department of Biology/ College of 
Education for pure science Ibn Al-

Haitham/ University of Baghdad  

  Elkhosos school  الباحثة / هبة عبد المرضى أحمد بيومى   .٨

  FAYOUM university  محمود مصطفى حسن عبد التواب   .٩

١٠.  Rabiu Sabo Ahmed  Gombe state University  

  Halabja  م.م.هدى جمال محمد   .١١

١٢.  
  م.م. عمار كريم مدلول 

Imam Jaafar Al-Sadiq University Al-Najaf 
Al-Ashraf  

١٣.  Dr. Zubair Fadel Ahmed Abdul Majeed  Makkh  
  No  رضوى رضا أحمد   .١٤

  sulaimani polytechnic university  أوين إبراهيم محمد   .١٥

١٦.  sonia sardar talb  sulaimany polytechnical university  

  Swansea University  د. عبدالحافظ مأمون ناجي   .١٧

١٨.  Assist Lecturer sarood   University of Sulaimani  

  university of Sulaimani  افان عاصى فاتح   .١٩

  University of Sulaimani  باخان رفيق حسن رحيم   .٢٠
٢١.  Assist lecturer zhina Abbas Mohammed  University of sulaymaniyah  

  University of Sulaymaniyah  روخوش جوهر رشيد   .٢٢

  ابتدائية ومتوسطة المجنة   عائشة عبده حسن نجمي   .٢٣

  ابتدائية ومتوسطة المجنة   نهى عبدهللا هادي شعبي   .٢٤

  إبتدائية ومتوسطة المجنة   بدرية عبده محمد عكور  .٢٥

  االحساء   رايد جواد المجحد   .٢٦

  إدارة تعليم جازان   األستاذه مشاعل احمد القاضي   .٢٧

  االداره الزراعيه بسوهاج   المهندسه :ميار كمال محمد   .٢٨
  اداري   مد سلطاناألستاذ محمد إحسان حافظ مح  .٢٩
  إداري   االستاذة زهرة سالم البكري  .٣٠

  االردن  عبير سفيان فاضل العاني   .٣١

  اسعاف دبي   هاني فهيم محروص   .٣٢

  إسعاف دبي   االستاذ/ السيد مصطفي محمد   .٣٣
  اعمال حره   حصه سعد صليهم البيشي   .٣٤

  االكاديمية االوروبية للدراسات المتخصصة   استشاري التدريب محمد مجيد الشافي   .٣٥

  امارة منطقة مكة   االستاذ/ محمد بن احمد قطش   .٣٦



  باحث عن عمل   اإلستاذ أحمد محمد الخليفه   .٣٧

  باحث عن عمل   مرام محمد عبدالرحمن بافقيه   .٣٨

  البصرة   االستاذة بان البدران  .٣٩

  بغداد   م.د. مروة محمد علي جاسم   .٤٠

  تبوك   السيده حنان عوده غديف الحربي   .٤١

  تدريسي في جامعة االنبار   م.م انيس هاشم عيسى   .٤٢

  تربية بابل   محمد علي شلب مدرس مساعد   .٤٣

  التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم   ا. م. د. زهراء حسين محمد قدري   .٤٤
  تربيه النجف االشرف   م.م عقيل كريم محمد   .٤٥

  التربيه للبنات   م.م. نور حسين عبد الجليل   .٤٦

  التعليم   األستاذة سلمى قبل مسيعيد الرحيلي   .٤٧
  تعليم   االستاذه مريم مبارك البور   .٤٨

  التعليم   هالة بنت محمد بن عبدهللا الغامدي   .٤٩

  التعليم   هيفة صالح صالح الصاعدي   .٥٠

  تعليم الخرج  يوسف محمد العجمي   .٥١

  تعليم بيشة   المعلم سعيد عبدهللا آل شريم   .٥٢
  تعليم جازان   ماجد يحيى دغريري  .٥٣

  تعليم جازان   واضحه عبده عشيري   .٥٤

  تعليم شرق الدمام   جابر صالح السعدون   .٥٥
  تعليم مكة المكرمة  نواف عبدهللا طائل الصواط   .٥٦

  تعليم نجران  ابراهيم عبده عزالدين كليبي   .٥٧

  ثانوية الروابي للبنات   اديبة جاسم احمد موسى   .٥٨

  جازان  األستاذة: آمنة علي دهل   .٥٩

  جازان  بدر ابراهيم سالم عريبي   .٦٠
  جازان  حاجة احمد عريشي   .٦١

  جازان  عبير يحيى دغريري  .٦٢

  جازان  مصباح علي موسى عزيبي   .٦٣

  جازان صبيا   سين مهدلي خديجة حمد ح  .٦٤
  الجامعة   نجم الدين عزالدين حسن  .٦٥

  جامعة ابن سينا   ا.م.د معتز صباح احميد   .٦٦

  ٢الجزائر -أبو القاسم سعد هللاجامعة   حليمة هنيش   .٦٧

  جامعة أربيل التقنيه /الكليه التقنيه الطبيه  مدرس د. شيالن صالح عبدهللا   .٦٨

  الجامعة اإلسالمية في النجف االشرف. كلية الصيدلة   م. م. اسراء محمد كاظم   .٦٩

  جامعة االمام الصادق ع   م.د. منار غياث عبدالمطلب   .٧٠

  جامعة االمام جعفر الصادق   م. د خمائل عارف مهدي   .٧١

  االمام جعفر الصادق(ع)/فرع النجف جامعة   م.م.ساره حسن كاظم   .٧٢

  جامعة االنبار   م. ناصر طالب شريف   .٧٣

  جامعة االنبار   م.م طه ياسين صالح القيسي   .٧٤

  جامعة االنبار   المدرس المساعد ايمن هاشم عيسى   .٧٥
  جامعة االنبار / كلية الزراعة   أ.م.د. اثير محمد اسماعيل   .٧٦

  جامعة االنبار /كلية التربية القائم   م. م. علي احمد محمد   .٧٧

  جامعة االنبار كلية اآلداب   د. شفيقة جاسم نصيف   .٧٨

  االنبار/ كلية التربية للعلوم الصرفة /قسم علوم الحياة جامعة   أ.م.د. فرقد حواس موسى   .٧٩

  جامعة االنبار/ كلية القانون والعلوم السياسية   المدرس المساعد ساهر مخلف حبيب   .٨٠

  جامعة البصرة   عبدالعالي ا.م.د. ايمان عبدهللا   .٨١



  جامعة البصرة   ا.م.د.جاسم محسن عبد   .٨٢

  جامعة البصرة   م م وجدان جعفر غالب   .٨٣

  جامعة البصرة   م. د. أمل علي ياسين الحسن  .٨٤

  جامعة البصرة   م.د.نعيم تقي فيلي   .٨٥

  كلية علوم البحار  – جامعة البصرة   أ.م.د. مؤيد حسن محمد البهادلي   .٨٦

  جامعة البصرة كلية الزراعة  علي خضير جابر الركابي   .٨٧

  جامعة البصرة.. كلية الزراعة   ا. د صباح مالك حبيب الشطي   .٨٨

  جامعة البصرة/ كلية الزراعة  المدرس المساعد علي حسين عواد محارب  .٨٩

  جامعة البصرة_كلية الزراعة   ا.م.د.حيدرصبيح شنو   .٩٠

  جامعة البصره/كلية الزراعة  م.د.رغد رحيم الحاتم   .٩١

٩٢.  
  المدرس المساعد محمد بستان حنون 

الجامعة التقنية الجنوبية / المعهد التقني الشطرة / رئيس قسم  
  تقنيات اإلنتاج 

  الجامعة التقنية الشمالية / المعهد التقني الحويجة   المهندس زياد خلف حمد   .٩٣

  الجامعة التقنية الوسطى   أ.م.د. سهاد صبيح فرج جواد   .٩٤

  المعهد التقني كوت  /الجامعة التقنية الوسطى   م. محمد رسول مكي   .٩٥

  جامعة السليمانية   ارزو عبدهللا حمه حمه صالح   .٩٦

  جامعة السليمانية   م. انور محمد رؤوف محمود   .٩٧

  جامعة السليمانية   م.م. بيخال قاسم محمد   .٩٨

  جامعة السليمانية   م.م. كامران صالح رسول   .٩٩

  جامعة السليمانية   مدرس/ هيفي شوكت ابراهيم  .١٠٠

  جامعة السليمانية   االستاذ المساعد د۔خسرو عبدهللا علی  .١٠١
  الجامعة السليمانية   مدرس مساعد زينب عمر حمه .١٠٢

  راعيةجامعة السليمانية كلية علوم الهندسة الز   ا.م.د.صديق عزيز صديق الكسنزاني  .١٠٣
  جامعة السليمانية كلية علوم الهندسة الزراعية  مدرسة/ فيان محمد احمد  .١٠٤

  جامعة السليمانية/ كلية علوم الهندسة الزراعية  بيخال مصطفی حمه  ٠د .١٠٥

  البستنة -كلية هندسة الزراعة-جامعة السليمانية  مدرس مساعد چيا قادر رشيد  .١٠٦

  الجامعة العراقية   أ.م.د. مثنى صفاء جاسم محمد الحربي  .١٠٧

  جامعة الفرات األوسط التقنية/الكلية التقنية المسيب   د.اكرم عبد الكاظم هادي  .١٠٨

  المعهد التقني بابل-جامعة الفرات االوسط  نور رياض خوام  .١٠٩

  جامعة القادسية   احمد مراد فارس  .١١٠
  جامعة القادسية   استاذ مساعد عباس علي حسين  .١١١
  جامعة القادسية   د. حسام سعيد عبد الحسين .١١٢
  جامعة القادسية   م. باسم محمد كريم الخفاجي  .١١٣

  جامعة القادسية   م.م ابتسام جاسم عباس  .١١٤

  جامعة القادسية / كلية التقانات االحيائية   سلوان عبدالمعين عبدالصاحب  .١١٥

  جامعة القادسية كلية االدارة واالقتصاد   م.أنور عباس ناصر .١١٦

  جامعة القادسية/ كلية الطب البيطري   م. د. ختام عبدالسادة علي الهاللي  .١١٧

  جامعة القادسية/ كلية العلوم/ قسم البيئة   ا.م.د. هبة رياض جميل  .١١٨

  جامعة القاسم الخضراء   مروه محمد عبد مظلوم  .١١٩

  جامعة القاسم الخضراء /كلية الزراعة  م.م. بيادر عبد الجبار علي الشمري  .١٢٠
  جامعة القاسم الخضراء كلية الزراعة  م.د.أحمد كريم عباس  .١٢١

  جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة  االستاذ المساعد الدكتورة نادية حميد عبد عون الطائي  .١٢٢

  جامعة القاهرة   ا.د/ وفاء عبد الغني  .١٢٣

  الكرخ للعلوم  جامعة  ا.م.د.خالدة علي ثجيل  .١٢٤

  جامعة الكوفة   ا.م.د.جامعة عبد الحسين كاظم  .١٢٥



  جامعة الكوفة   رهان هادي دحام  .١٢٦

  جامعة الكوفة .كلية الطب البيطري   ا.م.د.شذى موسى مالغي الصافي  .١٢٧

  جامعة الكوفة / طالب دراسات   م.م.رافد ياسين جاهل  .١٢٨

  جامعة الكوفة /كلية التربية للبنات /قسم الكيمياء   ا.م.د. افاق جابر كاظم  .١٢٩
  جامعة الكوفة كلية التمريض   م.ر حسناء شاكر محمود  .١٣٠

  كلية الصيدلة  -جامعة الكوفة  أ.م.د.شيماء عبد الحسين محمد  .١٣١

  جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات   ا.حنان علي حسين  .١٣٢
  جامعة الكوفه   تحسين فيصل حسين  .١٣٣

  المثنى كلية الصيدلة جامعة   مروة عدنان جبار/معاون رئيس كيميائيين .١٣٤

  جامعة المثنى/ كلية العلوم/ قسم علوم الحياة   أ.م. محمد قاسم وهيب  .١٣٥

  الجامعة المستنصرية   ا.د. رحيم عبدهللا الزبيدي  .١٣٦
  الجامعة المستنصرية   ا.د.سمر رحيم الخزعلي  .١٣٧

  المستنصرية / كلية اآلداب / قسم اللغة العربية  الجامعة  أ.م.د. ميساء طه خماس  .١٣٨

١٣٩. 
  ا.م.د. نبراس طه خماس 

الجامعة المستنصرية / كلية التربية / قسم االرشاد النفسي  
  والتوجيه التربوي 

  الجامعة المستنصرية /كلية التربية /قسم الجغرافية   استاذ مساعد احالم احمد عيسى  .١٤٠
  الجامعة المستنصرية /كلية الطب   م. م حيدر رضا محمد سعيد  .١٤١

  الجامعة المستنصرية كلية االداب قسم التاريخ   ريم م د منار عبد المجيد عبد الك .١٤٢

  الجامعة المستنصرية كلية اإلدارة واالقتصاد   أ.د. عماد صبيح الصفار  .١٤٣
  الجامعة المستنصرية كلية التربية   ا. م. د. محمد جواد كاظم  .١٤٤

  الجامعة المستنصرية كلية التربية قسم اإلرشاد النفسي   ا. د. ابتسام سعدون النوري  .١٤٥

  الجامعة المستنصرية/ كلية اآلداب   أ.د. تغريد ضياء مشفي  .١٤٦

  الجامعة المستنصرية/ كلية الصيدلة   ا.م.د. اياد محمد رشيد رؤوف  .١٤٧
  الجامعة المستنصرية/ كلية الطب   استاذ مساعد دكتور ايسر حميد لطيف  .١٤٨
  الجامعة المستنصرية/ كلية الطب   م.د.نبأ عبد اللطيف رشيد  .١٤٩

  الجامعة المستنصرية/ كلية العلوم السياحية   م.د. غنية ضياء مشفي  .١٥٠

  الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة   أ.م.د. مثنى إبراهيم العزي  .١٥١

  الجامعة المستنصريه/ كليه الصيدله   رشا عبد الكريم عبد القادر .١٥٢

  جامعة الموصل   ا. م. د. نمير أمير الصائغ  .١٥٣

  جامعة الموصل   أ.د. .اسماء عبد العزيز علي  .١٥٤

  جامعة الموصل   ا.م.د. منذر خضر المهتدي  .١٥٥

  جامعة الموصل   ا.م.د.شاكر غازي جرجيس  .١٥٦
  جامعة الموصل   اسامة ليث محمد فائق / مدرس مساعد  .١٥٧

  جامعة الموصل   حسن فاضل جعدان  .١٥٨

  جامعة الموصل   صبا ممتاز صالح العسلي/مدرس  .١٥٩

  جامعة الموصل   غادة محمد طاهر قاسم  .١٦٠

  جامعة الموصل   فراس احمد بالل الخاتوني  .١٦١

  جامعة الموصل   م.م صبا حازم صديق حسن العباسي  .١٦٢

  جامعة الموصل   م.م. أمل إبراهيم عزيز  .١٦٣

  جامعة الموصل   م.م.أسماء موفق محمد  .١٦٤
  جامعة الموصل   المدرس/ هيفاء عبد الرحمن ابراهيم  .١٦٥

  جامعة الموصل / كلية التربية االساسية   ا.م.د علي حمزة عباس  .١٦٦
  جامعة الموصل /كلية العلوم /قسم الكيمياء   أ. م. د. صبا زكي محمود العباجي  .١٦٧

  جامعة الموصل /كلية الهندسة   ندى عبدالرزاق محمد  .١٦٨

  جامعة الموصل كلية اإلدارة واالقتصاد   تمارة عامر امين. ... مدرس  .١٦٩



  ربية االساسية جامعة الموصل كلية الت  ا.م.د.هدى يونس خليل الراوي  .١٧٠

  جامعة الموصل كلية التربية األساسية   م. م شيماء ماهر محمد عبد هللا  .١٧١

١٧٢. 
  أ.م.د علي فتاح رشيد العبيدي 

جامعة الموصل كلية التربية االساقسم التربية البدنية وعلوم  
  الرياضة 

  جامعة الموصل كلية التربية للعلوم   ا. م. د. سيف اسماعيل ابراهيم الطائي  .١٧٣

  الموصل كلية التربية للعلوم االنسانية جامعة   م. د سعد غانم علي الطائي  .١٧٤

  الموصل كلية التربية للعلوم الصرفة قسم الرياضيات جامعة   ا.م.د.ندى ياسين قاسم  .١٧٥

  جامعة الموصل كلية العلوم   ا.م.د.فرح طارق سعيد  .١٧٦

  جامعة الموصل كلية علوم الحاسوب و الرياضيات   م.م. مصطفى اسماعيل شكري  .١٧٧

  جامعة الموصل كليةالعلوم كيمياء   ا.م.د.ليلى عبدهللا مصطفى  .١٧٨

  جامعة الموصل/ كلية التربية االساسية   م. محمد خالد احمد  .١٧٩

  جامعة الموصل/ كلية التربية االساسية   م.م. أسامة محمد طاهر ويس  .١٨٠

  جامعة الموصل/ كلية التربية االساسية قسم التاريخ   ا.م.د.ادريس سليمان محمد  .١٨١

  جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد   المدرس االء وضاح محمود ثابت  .١٨٢

  جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات   .انهار محمدعلي حسن م.م .١٨٣

  جامعة النهرين   ا. م فرح مؤيد إبراهيم  .١٨٤

  جامعة النهرين   ا.م.امينة محسن عباس  .١٨٥

  جامعة النهرين   ا.م.د.عباس سعدون رفعت  .١٨٦

  جامعة النهرين /كلية العلوم   م. هدى غالب سلمان  .١٨٧

  جامعة النهرين كلية اقتصاديات األعمال  م.م نشأت مجيد نشأت  .١٨٨

  جامعة النهرين/ كلية العلوم   م.د. رشا سعد جواد  .١٨٩

  جامعة النهرين/ كلية العلوم   المدرس زهراء صباح سعيد  .١٩٠

  جامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا   م. م. هبه شاكر حسين  .١٩١
  جامعة أهل البيت / كلية الصيدلة   م.م. مرتضى منفي حسن  .١٩٢

  معة بابل / كلية الصيدلة جا  ا.د. سماح احمد كاظم  .١٩٣

  ات جامعة بابل / كلية العلوم للبن  ا.م.حوراء وهاب عزيز .١٩٤
  جامعة بابل/كلية الصيدلة   آالء حمادي عبيد حسن/مدرس  .١٩٥

  جامعة بغداد   ا . ميسلون لفته عبد القادر  .١٩٦

  جامعة بغداد   أ.د هاشم خضير حسن الحسيني  .١٩٧

  جامعة بغداد   ا.د. عفراء ابراهيم خليل العبيدي  .١٩٨
  جامعة بغداد   ا.م.د.اسماء شوقي خليل  .١٩٩

  جامعة بغداد   ا.م.رهف وائل محمود  .٢٠٠

  جامعة بغداد   د. ايمان جابر جاسم العطار  .٢٠١

  جامعة بغداد   م. احالم جاسم طاهر  .٢٠٢

  جامعة بغداد   م. م. سرى صالح مهدي  .٢٠٣

  جامعة بغداد   م. يسرى شاكر محمد جواد  .٢٠٤

  جامعة بغداد   م.د.اسماء بشير عبد  .٢٠٥

  جامعة بغداد   م.م زينب محمد صابر الموسوي  .٢٠٦

  جامعة بغداد   م.م ساره حسين حسن  .٢٠٧

  جامعة بغداد   مدرس شيماء عباس فاضل  .٢٠٨
  جامعة بغداد   مدرس عمار امجد عايش  .٢٠٩

  جامعة بغداد   معيد/هيثم علي صالح  .٢١٠

  جامعة بغداد .كلية العلوم   ا.م.د.سؤدد سلمان احمد  .٢١١

  جامعة بغداد / كلية التربية للبنات   ا.د. انتصار كمال العاني  .٢١٢

  جامعة بغداد / كلية التربية للبنات   أ.فاطمة فائق جمعة  .٢١٣



  جامعة بغداد / كلية التربية للبنات   م. باهرة محمود جعفر  .٢١٤

  جامعة بغداد / كلية العلوم   معاون رئيس بايولوجي خولة إبراهيم مشعل .٢١٥

  جامعة بغداد / كلية العلوم / قسم الفيزياء  م.م. اوراس حميد الركابي  .٢١٦

  جامعة بغداد /قسم األعمار والمشاريع   م. م رشا حسين حسان  .٢١٧

  جامعة بغداد /كلية التربية للبنات   ا.م. وداد فاضل عباس  .٢١٨

  جامعة بغداد /كلية التربية للبنات   م:سهام محسن امويلح  .٢١٩

  جامعة بغداد /كلية العلوم   أ.م. نسرين بهجت ناجي  .٢٢٠

  جامعة بغداد /كلية العلوم /وحدة االبحاث البايولوجية   معاون رئيس بايولوجي استبرق عبد الهادي تقي  .٢٢١

  بغداد /كليةالتربيه ابن الهيثم / االعظميه جامعة   ا.م.د.سعاد خليل ابراهيم  .٢٢٢

  جامعة بغداد كلية اآلداب قسم التاريخ  أ.د. صباح خابط عزيز  .٢٢٣

  جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد قسم التاريخ   أ.م.د.سوالف فيض هللا حسن فتاح الجزائري  .٢٢٤
  جامعة بغداد كلية التربية للبنات   ا.م.د.نسرين جواد شرقي  .٢٢٥
  جامعة بغداد كلية التربية للبنات   مها محمد نافع علي  استاذ مساعد  .٢٢٦

  جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفه ابن الهيثم   د.مها عبدالنبي غثوان  .٢٢٧

  جامعة بغداد كلية الطب فرع الفزيولوجي  أ.م.د.نعمان سلمان داود  .٢٢٨

  جامعة بغداد كلية العلوم قسم الفيزياء   م. عمر شاكر شفيق  .٢٢٩

  جامعة بغداد كلية اللغات   المدرس رنا يوسف عبد اللطيف  .٢٣٠

  جامعة بغداد كليه اللغات   ا. م. د. ناديه علي اسماعيل  .٢٣١
٢٣٢. Shahba_kazal@coeduw.uobaghdad.edu.iq   جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات  
  جامعة بغداد/ كلية العلوم للبنات/قسم علوم الحياة   ا.م.د. هدى سهيل عبد  .٢٣٣

  جامعة بغداد/ كلية علوم الهندسة الزراعية   د. سمر صالح قاسم  .٢٣٤
  جامعة بغداد/ كلية علوم الهندسه الزراعية   ام د عبد الباقي داود سلمان  .٢٣٥

  جامعة بغداد/كلية التربية للبنات   .د.اشواق سامي جرجيس لموزة أ .٢٣٦
  بغداد/كلية العلوم جامعة   عواطف عذاب محمد  .٢٣٧

  جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الفلك والفضاء   م.د.هدى شاكر علي يوسف  .٢٣٨

  جامعة بوليتكنيك اربيل / المعهد الطبي الفي اربيل   م. مصطفى حمدامين رسول  .٢٣٩

  جامعة تكريت   ا م. حسن خضر رجب عبدهللا  .٢٤٠

  جامعة تكريت   ا.م.د. عمار صالح الدين عبد الواحد  .٢٤١

  جامعة تكريت   أ.م.د.سارا قحطان سليمان  .٢٤٢

  جامعة تكريت   أ.م.د.ساريا ناجي محسن  .٢٤٣

  جامعة تكريت   احالم عامل هزاع  .٢٤٤

  جامعة تكريت   االستاذ المساعد الدكتورة سرا حميد نايف  .٢٤٥

  جامعة تكريت   خولة محمود فيصل  .٢٤٦

  جامعة تكريت   م. ايالف صباح عبد الواحد رجب  .٢٤٧

  جامعة تكريت   م. شروق حميد مجيد  .٢٤٨

  جامعة تكريت   م.د. كيالن إسماعيل عبدهللا  .٢٤٩

  جامعة تكريت   م.د. مخلد عريبي حسن  .٢٥٠

  جامعة تكريت   م.م فاطمة مصطفى مهدي  .٢٥١

  جامعة تكريت   مدرس دكتور سندس جاسم محمد  .٢٥٢
  كلية الزراعة -جامعة تكريت   رأفت رياض عبد الوهاب  .٢٥٣

  كلية الزراعة -جامعة تكريت   م. م مهند مهدي جمعه  .٢٥٤

٢٥٥. 
  األستاذ المساعد حذيفة معن نجم حمندي 

قسم علوم التربة والموارد   -كلية الزراعة  -جامعة تكريت 
  المائية 

  كلية العلوم كلية العلوم السياسية  -جامعة تكريت   ا. م. د باسل جمعة إبراهيم  .٢٥٦
  جامعة تكريت / كلية الزراعة   د. سماح ميسر رؤوف  .٢٥٧



  جامعة تكريت / كلية الزراعة   منال علي مرعي / مدرس مساعد  .٢٥٨

  جامعة تكريت / كلية الصيدلة   . ياسر خضر عبدهللا  مدرس مساعد .٢٥٩

  جامعة تكريت / كلية العلوم / قسم علوم الحياة   م. مروة عبد السالم قادر  .٢٦٠

  جامعة تكريت / كلية العلوم / قسم علوم الحياة   م.د.مهند حسن محمود  .٢٦١

  جامعة تكريت / كلية العلوم قسم علوم الحياة   م.د.لينا قيس ياسين  .٢٦٢

  لتربية للبنات جامعة تكريت /كلية ا   م. حال حميد مجيد  .٢٦٣

  جامعة تكريت /كلية العلوم   ا.م.د.هالة عبد الخالق عوض  .٢٦٤

  جامعة تكريت قسم المختبرات المركزية  م. حيدر مظهر عباس عبد العزاوي  .٢٦٥

  جامعة تكريت كلبة الزراعة  ضرغام عبدالكريم عبد المجيد  .٢٦٦

  تكريت كلية التربية للعلوم الصرفة جامعة   بثينه جاسم يوسف  .٢٦٧

  كلية التربية للعلوم الصرفة -جامعة تكريت  م.م.علي فائق مرعي  .٢٦٨
  جامعة تكريت كلية الزراعة  مهند مهدي جمعه  .٢٦٩

  كلية الزراعة -جامعة تكريت   أ.م.د.نهى حميد صادق  .٢٧٠

  جامعة تكريت كلية العلوم   م. استبرق محمود مهدي  .٢٧١

  لوم الحياة جامعة تكريت كلية العلوم قسم ع  أ.م.د قناة محمود عطيه  .٢٧٢

  جامعة تكريت. كلية التربيه للبنات   االستاذ الدكتور ياسين حسين عويد الجبوري .٢٧٣

  جامعة تكريت/ كلية التربية للبنات   م.م. أسماء صالح قدوري  .٢٧٤

  جامعة تكريت/ كلية الزراعة   عدي ناجي سامي  .٢٧٥

  تكريت/ كلية الزراعة جامعة   م.د. عبدهللا حسن محمد  .٢٧٦

  جامعة تكريت/ كلية الزراعة   نهاد خورشيد وهاب /استاذ  .٢٧٧

  جامعة تكريت/ كلية الطب   ا. د. اسراء هاشم سعدون  .٢٧٨

  جامعة تكريت/ كلية العلوم السياسية   م. رياض ناظم حميد الدوري  .٢٧٩

  لية العلوم/ قسم علوم حياة جامعة تكريت/ ك  ا. م. سعادت مصطفى محمد  .٢٨٠

  جامعة تكريت/كلية الزراعة  عالء تحسين ياسين .٢٨١

  تكريت/كلية الزراعةجامعة   م. مها سعيد شده  .٢٨٢

  جامعة تكريت/كلية العلوم   م.م.تيسير خليل ابراهيم  .٢٨٣

  جامعة تيزي وزو الجزائر   طالبة دكتوراه بروان نوال  .٢٨٤

  عقرة  -جامعة دهوك التقنية/ كلية التقنية   م. م. هاني احمد ابراهيم  .٢٨٥

  جامعة ديالى   ا.د. رائد سامي عاتي  .٢٨٦

  جامعة ديالى   شذى احمد مهدي  .٢٨٧

  لتربية األساسية جامعة ديالى كلية ا  ا. م بتول فاضل جواد  .٢٨٨

  جامعة ديالى كلية الزراعة   ب احمد مرير الزهيريم.د اخالص متع .٢٨٩

  جامعة ديالى كلية العلوم   دعاء جاسم احمد موسى الصالحي  .٢٩٠

  جامعة ديالى كلية العلوم قسم الفيزياء   د.ردينة علي لطيف  .٢٩١

  جامعة ديالى كلية الهندسة   مدرس مساعد سعدون عبد الحافظ جواد .٢٩٢

  جامعة ديالى/قسم الدراسات العليا   مروه حميد غيدان  .٢٩٣

  جامعة ذي قار   الدكتور علي كاظم حمزة  .٢٩٤

  جامعة سامراء   ا.د. فراس مدهللا مجيد  .٢٩٥
  جامعة سومر  دهللا شنين بديوي د. عب .٢٩٦
  جامعة صالح الدين   د.احمدابراهيم احمد  .٢٩٧

  جامعة صالح الدين   م.دلين منور سعيد  .٢٩٨

  جامعة صالح الدين/ كلية الزراعة   ا.م.د.نوال هرمز سبو  .٢٩٩

  جامعة كربالء   ا.م.د.رجاء خضر محمد  .٣٠٠

  جامعة كربالء   السيدة هديل فائق مهدي  .٣٠١

  جامعة كربالء   م. م. هند فائق مهدي الشمري  .٣٠٢



  جامعة كركوك  أ. د. خالد خليل أحمد الجبوري  .٣٠٣

  جامعة كركوك  أ.م.د. حسين حبيب مصطفى العزي .٣٠٤

  جامعة كركوك  عمر صالح محمد الجبوري .٣٠٥

  جامعة كركوك  قاسم سلطان عبد  .٣٠٦

  جامعة كركوك /كلية طب االسنان   م. اسيل شرف عبدهللا الهندي  .٣٠٧

  جامعة ميسان /كلية التربية االساسية   نداء حسين جبر التميمي  .٣٠٨

  جامعة واسط   االستاذ خالد جمال كاظم شكر الخناق  .٣٠٩

  جامعة واسط   الدكتور فاضل كاظم حنون  .٣١٠

  جامعة واسط كلية التربية للعلوم اإلنسانية   ا.د اسراء مهدي مزبان  .٣١١
  جامعة واسط.كلية التربية للعلوم االنسانية   ا.د محمد مزعل خالطي  .٣١٢

  واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية جامعة   د. امنة حسن نيازي  .٣١٣
  جامعة واسط/كلية الهندسة   د. عمار داود غالي  .٣١٤
  جامعةالسليمانية   ايوب كريم محمود  .٣١٥
  قسم الكيمياء -كلية العلوم -جامعةبغداد   م. د. وفاء وليد نافع عبد القيسي  .٣١٦

  عةبغدادكليةالفنون الجميلة جام  م.د.مثنى محمدشريف  .٣١٧

  الجامعه   وفقه مهدي ناصر آل سوار .٣١٨

  جامعه االزهر   المهندس : محمد رضا إمام  .٣١٩

  الجامعه االسالميه كليه طب األسنان  مدرس مساعد حوراء فاضل عباس البغدادي  .٣٢٠

  جامعه االمام جعفر الصادق   م.د. رسل عارف عبد علي  .٣٢١

  كليه الطب البيطري  -جامعه السليمانيه  االستاذ المساعد الدكتوره ديرين عمر محمد رمزي .٣٢٢

  جامعه القاسم الخضراء   د. زهراء كاظم حبيب  .٣٢٣
  كلية الفقه  -جامعه الكوفه   السيدة مها عبد االمير عبد الغني  .٣٢٤
  كلية التربية -الكوفهجامعه   السيدة حال عبد األمير عبد الغني  .٣٢٥
  المستنصرية كلية التربية االساسيه الجامعه   ا.د رحاب لفته حمود الدهلكي  .٣٢٦

  الجامعه المستنصريه   ا.م.د ايناس عماد علد المنعم  .٣٢٧

  الجامعه المستنصريه / كليه الصيدله   م.م نورمحسن ناصر  .٣٢٨

  جامعه بغداد   ا د مهدي حسن سهيل  .٣٢٩

  جامعه بغداد   ا.م.د. رشا عبد المنعمزعزيز .٣٣٠

  جامعه بغداد /كليه التربيه للبنات   م.اشراق جهاد خضير  .٣٣١

  العلوم جامعه بغداد /كليه   م. د. عامر عباس رمضان  .٣٣٢

  جامعه بغداد كليه التربيه ابن الهيثم للعلوم الصرفه   ا.م.د عذراء حميد حسون  .٣٣٣

  جامعه جده   سالمه مبارك البور  .٣٣٤

  جامعه ذي قار   م.م أحمد حميد كامل الكناني  .٣٣٥

  جامعه السليمانيه   ا .م.د. کويستان علی امين  .٣٣٦

٣٣٧. 
  د.مقداد کمال علی 

جامعه السليمانيه/ کليه علوم الهندسه الزراعيه/ قسم علوم  
  ان الحيو

  اربيل -جامغة صالح الدين  استاذ مساعد د.عبدالباسط محمدامين محمد .٣٣٨
  جدة   مروان أحمد ابراهيم سالم  .٣٣٩

  جيزان  دالل محمد أبو شملة حكمي .٣٤٠

  حفرالباطن   المطيري  منيرة صالح .٣٤١
  حقوقي  حازم عيسى علي  .٣٤٢
  الخبر   فاتن سعد الراجح  .٣٤٣

  الخبر   ناجي عبدهللا غريب  .٣٤٤

  خريجة ثانوي عامة   جواهر عبدهللا احمد محمد بهكلي  .٣٤٥
  خريجه هندسه زراعيه   م.سها سعيد الدسوقى  .٣٤٦



  ة االنباردائرة صح  الحقوقي اسيد ماجد شاكر .٣٤٧
  دبي   المدرب عبدهللا صالح علي النهام  .٣٤٨
  الدمام   يحيى داحش طوهري  .٣٤٩

  دمنهور  هدير محمد عويضة - المهندسة: .٣٥٠
  ذي قار مستشفى رفاعي   فاطمة علي حسين ممرضه جامعيه  .٣٥١

  ربة منزل   صيتة محمد كالبي  .٣٥٢

  ربت منزل   نوال أحمد المهدي  .٣٥٣

  روضة الجرادية   عائشة عبدهللا حمد حمدي  .٣٥٤

  روضة المعبوج االولى   احمد عريشي أ/زينب   .٣٥٥
  رئاسة الجامعة   هيثم فارس عبد  .٣٥٦

  رئاسة جامعة ديالى   مبرمج اقدم كيان صبار هاشم  .٣٥٧
  رئاسة جامعة ديالى قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي   مدير فني رجاء كريم غريب  .٣٥٨

  رئاسة جامعه ديالى / قسم ضمان الجوده واالداء الجامعي   عدنان عبد الجبار مهدي  .٣٥٩

  الرياض   االستاذ بدر سحلي بطي السلمي  .٣٦٠

  الرياض   األستاذ. حبيب هللا مظهر آل أحمد  .٣٦١

  الرياض   إيالف عبدهللا الغامدي  .٣٦٢

  الرياض   محمود عمر حسب النبي  .٣٦٣

  الرياض وزارة التعليم   عبدهللا حسين الغامدي  .٣٦٤

  السعودية   د. أحمد نبيل عمارة  .٣٦٥
  الشرقية   أحالم صالح محمد الزامل  .٣٦٦

  شركة  المدربة :فاطمة إبراهيم محمد  .٣٦٧

  صبيا   ابراهيم احمد المقري .٣٦٨

  طالب   جاكسون ابونا بالنتي اومونو  .٣٦٩

  طالب   نورالدين مرتضى عبد الحسين  .٣٧٠

  طالب جامعي  االستاذ : محمد صالح النصير  .٣٧١

  طالب دراسات عليا   المهندس أَبا الفَضل كامل لَذيذ البهادلي  .٣٧٢

  طالب دكتوراه   حيدر محمد خضير ال جازع  .٣٧٣

  كركوك طالب طب بيطري ، جامعة  صباح نورالدين هللا ويردي بهرام  .٣٧٤

  طالب في كليه الزراعه فرع اسيوط   أحمد فتحي سيد حسن  .٣٧٥

  طالبة   األخصائية نسرين جمال المشني  .٣٧٦

  طالبة   سجى حاتم السعدي  .٣٧٧

  طالبة في جامعة الحمدانية   سم نورالهدى فؤاد قا .٣٧٨

  طيبة   األستاذ/ سعود أحمد يوسف آل أبو سيف  .٣٧٩

  الظهران   حسن عبدالمحسن ال ربح  .٣٨٠

  ظهران الجنوب   علي عيسى أحمد مبارك  .٣٨١

  عطار  جهاد محمد جابر  .٣٨٢

  غير موظفة   االء علي شاهين اليساري  .٣٨٣

  فاس   خديجة خبطة  .٣٨٤

  القاهرة   البشمهندسة أمينة محمد عبدالمنعم  .٣٨٥
٣٨٦. 

  ا.م.د.رجاء عبد الرزاق عباس العنبكي 
جامعه القاسم   -قسم البستنه وهندسه الحدائق كليه الزراعه

  الخضراء 

  ثانوية تغلب للبنين-قسم تربية سامراء  م.م.محمد علي حماد  .٣٨٧

  قطاع خاص   يونس عبدهللا احمد محمد الحبيشي  .٣٨٨

  القنفذة   األستاذ/حازم علي شامي العمري  .٣٨٩
  القنفذه   غال مديني هادي الزيادي  .٣٩٠



  مركز البحوث الزراعية  -قيم النباتات الطبية والعطرية   دكتور/ محمود حفنى جاد حسين  .٣٩١

  كلية اقتصاديات االعمال   ا.م. فلایر مشرف عيدان  .٣٩٢

  كلية االمام الكاظم ع   م. م وسام صبار بريسم الحمداني  .٣٩٣

  الكلية التربوية المفتوحة   د. حامد احمد فياض  .٣٩٤

  كلية التربية . الجامعة المستنصرية  امد شفاء خضير عباس  .٣٩٥

  كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية   ا.م.د. مها وضاح عبد االمير  .٣٩٦

  كلية التربية االساسية   م. سرى عبيد نعمة  .٣٩٧

  كلية التربية األساسية جامعة ديالى   ا.م.د. ياسر محمود وهيب المكدمي  .٣٩٨

  كلية التربية للبنات/جامعة بغداد   ا.د.قبس ناطق محمد احمد  .٣٩٩

  التربية للعلوم االنسانية جامعة تكريت كلية   أ.د يوسف عبد الكريم طه  .٤٠٠

  كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/جامعة بغداد   أ.م.د.ايمان سامي احمد  .٤٠١
  التربيه االساسيه قسم الجغرافيه جامعة الموصل كلية   م.م سيف ثامر محمد علي  .٤٠٢

  كلية التربيه البدنيه وعلوم الرياضه   برزان فيصل خلف  .٤٠٣
  كلية الثروة السمكية جامعة السويس مصر  ا.م.د. السيد محمد علي نافع  .٤٠٤

  كلية الزراعة / الحويجة   نبأ عالء كامل  .٤٠٥

  كلية الزراعة / جامعة القاسم الخضراء   م.د بيداء رشيد حلو  .٤٠٦

  كلية الزراعة جامعة الكوفة   عمار عبد الحسن جعفر رحوم الظالمي  .٤٠٧

  كلية الزراعة جامعة تكريت   عالء شحاذه طه  .٤٠٨

  جامعه طنطا  -كلية الزراعه   أ.د/ أحمد فتحي عبد الخالق  .٤٠٩
  جامعه طنطا  -كلية الزراعه   الدكتور/ أحمد فتحي عبد الخالق  .٤١٠
  كلية السالم الجامعة   م.د. ياسين طه حسن  .٤١١

  كلية الصيدلة / الجامعة المستنصرية   م. زهراء عبداالله محمدعلي  .٤١٢

  كلية الصيدلة / الجامعة المستنصرية   مدرس لمى عامر موسى .٤١٣

  كلية الصيدلة /الجامعة المستنصرية   المدرس المساعد تهاني عامر توفيق  .٤١٤
  كلية الصيدلة /الجامعه المستنصرية   عبير قيس عبد الوهاب  .٤١٥

  كلية الصيدلة الجامعة المستنصرية   عادل حمود جاسم / معاون رئيس بايولوجي .٤١٦

  كلية الصيدلة جامعة النهرين   المدرس/ زينه سيف الدين محمد  .٤١٧

  كلية الطب البيطري/ جامعة بغداد   لرسول م.د. ميثم احسان عبد ا .٤١٨

  كلية الطب الجامعة المستنصرية   مدرس د.ايمان سعود خليفة  .٤١٩

  الطب جامعة بغدادفرع الفزيولوجيكلية   مدرس داليا عبدعلي محمد العقابي  .٤٢٠

  كلية الطب/جامعة ميسان   ا.م.د اشراق جاسم حسن  .٤٢١

  كلية العلوم   م. جيولوجي جواد محمد مهدي  .٤٢٢

  كلية العلوم   محمود صبحي محمود / مدرس  .٤٢٣

  كلية العلوم   مدرس مساعد. احمد جواد شاكر  .٤٢٤

  العلوم / جامعة بغداد كلية   ا.م.د. ماجد رشيد مجيد  .٤٢٥

  كلية العلوم / جامعة بغداد   افتخار عبد الوهاب جاسم  .٤٢٦

  العلوم التطبيقيه /جامعة سامراء كلية   اسيل مثنى يوسف عباس السامرائي  .٤٢٧

  كلية العلوم السياسية بجامعة النهرين  مدرس زيد حسن علي  .٤٢٨

  كلية العلوم جامعة الجفرة   م.م. نجمة رفه أحمد  .٤٢٩
  كلية العلوم للبنات جامعة بغداد /قسم علوم الحياة   م. د. زينة هاشم شهاب  .٤٣٠

  كلية العلوم/ جامعة الكوفة   م. د. عباس هادي عباس النعماني  .٤٣١

  كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم   ا.م.د.عباس شبيب حسن محمد  .٤٣٢

  كلية اللغات   م. د . رشا عبد الرضا سعيد  .٤٣٣

  كلية المستقبل الجامعة   م.م. نوره عامر ناصر حسن .٤٣٤

  كلية طب االسنان/جامعة تكريت   أ.م سيناء ناجي محسن  .٤٣٥



  دسة الزراعية كلية علوم الهن  ا.م.د. نبيل جواد كاظم  .٤٣٦

٤٣٧. 
  م.د.أشرف محمد شريف 

علوم الهندسة الزراعية جامعة بغداد/ قسم علوم التربة  كلية 
  والموارد المائية 

  كلية هندسة العمليات النفطية   خنساء ناصر يوسف  .٤٣٨
  كليه اشور الجامعه   المدرس مساعد اماني عامر توفيق  .٤٣٩
  كليه الزراعه   دكتور محمد اسماعيل المعداوي  .٤٤٠

  جامعه الكوفه -الصيدله كليه   أ. م . د . اسراء عبد الجبار الجنابي  .٤٤١
  كليه الطب   م.م هدى احمد فيروز .٤٤٢

  كليه العلوم   دكتوره هبه محمد السعيد الرفاعي  .٤٤٣

  كليه العلوم   فرح عبد الحسن حسين بايلوجي  .٤٤٤

  كليه العلوم جامعه االزهر فرع البنات القاهره مصر  د. ايمان عبد السميع علي حسين عالم  .٤٤٥
  كليه علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد  لمياء خليفة جواد /استاذ مساعد  .٤٤٦

  الكيمياء   ا.د .نغم محمود الجمالي  .٤٤٧

  ال  مشاعة بنت سعود سالم المطيري  .٤٤٨

  ال اعمل   االء عثمان عبد الكريم  .٤٤٩
  ال اعمل   اوراس غانم عبد فتحي  .٤٥٠

  ال يوجد   زهراء كاظم الفي  .٤٥١

  ال يوجد   سبأ جعفر خليل  .٤٥٢

  ال يوجد   سيناء خليل ابراهيم  .٤٥٣

ماجستير/معهد الهندسة الوراثية والتقانات االحيائية /جامعة   .٤٥٤
  ال يوجد   بغداد 

  ال يوجد   مايا أحمد مسك  .٤٥٥

ً   أخصائيه تمريض حسنه يحيى محمود  .٤٥٦   ال يوجد حاليا

  اليوجد   اخالص عبد فرحان  .٤٥٧
  اليوجد   االستاذه هند صالح ال عبيد  .٤٥٨
  اليوجد   شقراء عبدهللا احمد محمد بهكلي  .٤٥٩

  اليوجد   نسرين نعمه عبد االمير (مدرسه)  .٤٦٠

  اليوجد   هدى سالم عبدالكريم  .٤٦١

  ٤٠م  ناديا عمر محمد يعيد مجيده  .٤٦٢

  متخرج  االستاذ عبدالرحمن عبده حمزي  .٤٦٣

  متوسطة ابن هشام   أنس أنيس أحمد جمال  .٤٦٤

  م مسلم متوسطة اإلما  علي جار هللا القحطاني  .٤٦٥

  االولى بحجرالمتوسطة   األستاذة أحالم سمران ناشر المطيري  .٤٦٦

  متوسطة وثانوية الناصفة   عبير بنت عبدهللا سالم الجوفي  .٤٦٧

  المتوسطه األولى بسيهات   فاطمه محمد آل يوسف  .٤٦٨

  مجموعة شركات ربان السفينة   المهندس علي احسان عزيز  .٤٦٩

  محاضر  د. مارينا رضا عبده سليمان  .٤٧٠
  المحكمة  مشاعل بالل النعيمي  .٤٧١

  محكمة تحقيق الكرخ البياع   المحامي حسين داود سلمان هاشم  .٤٧٢

  مدارس التربية الرقمية   بيومي سمير بيومي ابراهيم  .٤٧٣
  مدرس في المديرية العامة للتربية في محافظة كركوك   م.م حران شبيب عبداللطيف  .٤٧٤

  مدرسة ابتدائية رديس   ابتهال محمد حسين البركات  .٤٧٥

  مدرسة ابتدائية رعشة للبنات   زبنه علي حسن دغريري .٤٧٦

  مدرسة الصنينا   مشل ناصر الحجاج  .٤٧٧

  المدرسة المتوسطة السادسة والعشرون  عرفات عبد رب الرسول حسن الحرز  .٤٧٨



  مدرسة المربد   مرفت محمد عبدهللا  .٤٧٩

  مدرسة عبدهللا بن عباس المتوسطه   األستاذ/ بلقاسم بشير أحمد الكناني  .٤٨٠
  المديرية العامة لتربية االنبار   عبدالجبار خضير عباس  .٤٨١

  المديرية العامة لتربية ديالى   م.م محمد حازم علي حسن  .٤٨٢

  المديرية العامة لتربية ديالى اختصاص لغه عربيه   م.م نوفل احمد فرحان  .٤٨٣

  المديرية العامة للتربية في محافظة بابل   م.د.لمى حاكم علي  .٤٨٤

  مديرية تربية ديالى   عفاف فاروق مولود صادق البياتي  .٤٨٥

  مديرية تربية نينوى   م.م فنار دواس محمود  .٤٨٦

  مديرية زراعة المثنى   حيدر فالح مهدي خشان  .٤٨٧

  مديرية زراعة عقرة   السيد / عماد أحمد إبراهيم  .٤٨٨
  مركز البحوث الزراعية معهد بحوث وقاية النباتات، مصر  د. احمد المرسي علي حسين  .٤٨٩
  البحوث الزراعية معهد وقاية النباتات مركز   ا.د/ مصطفى فتح هللا الديب  .٤٩٠

  المركز الجامعي افلو الجزائر   االستاذ حسين شنيني  .٤٩١

  مركز تعليمي  ر. ج. أ. وداد نعمان عبدالرزاق  .٤٩٢

  مستشفى اليرموك مصرف الدم   مرظيه محمد داود سلمان هاشم التميمي تقني طبي تحليالت  .٤٩٣
  المستنصرية   سهير صالح علي استاذ  .٤٩٤

  المستنصرية/العلوم/الكيمياء   مدرس. امل صاحب مهدي  .٤٩٥

  مصر  ضحى محمد احمد شتا  .٤٩٦

  معلم  احمد حسين محمد الغامدي  .٤٩٧

  معلم  االستاذ عامر بن احمد دعوري  .٤٩٨

  معلمة  أسماء محمد يونس األميري  .٤٩٩

  حاسب المتوسطه الثالثه صبيا معلمة   أماني علي عطيف  .٥٠٠

  المعهد التقني   أ.م يمان قيس سعدهللا  .٥٠١

  معهد العلمي  ا.هارون شمس العالم حاجي  .٥٠٢

  معهد بحوث وقاية النباتات   د. محمد عبدالسالم الشربينى  .٥٠٣

  معهد تقني طبي سماوه   اسماء كاطع غالي  .٥٠٤
  معهدتقني طبي ديوانية   دكتور حسنين جعفر علي  .٥٠٥

  المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات في العراق   حيدر مصلح مرشد الجنابي  .٥٠٦
  مفيش   مهندسة / دعاء كمال مرعى .٥٠٧

  مكة  أ. يوسف بن محمد يونس السعدي  .٥٠٨
  مكة  عبدالرحمن بشير عبدالرشيد  .٥٠٩

اإلعالمي الدولي المتطوع األستاذ / عمر بن قاري محمد   .٥١٠
  مكة المكرمة  صديق شيخ 

  مكة المكرمة  عواطف حسن العلي  .٥١١

  مكة المكرمة  نواف سيد عالم ابوالخير  .٥١٢

  المملكه العربيه السعوديه   خالد سعيد الحجوري  .٥١٣
  المنطقة الشرقية   األستاذ شاهر بن سعيد بن شاهر القحطاني .٥١٤

  مهندس زراعي  المهندس محمد عبدالهادي الخولي  .٥١٥

  مؤسسة   سعيد نور عبدالجبار عوده  .٥١٦

  جده للتجارة مؤسسة   وائل محمد محمد عيسى  .٥١٧
  نجران  االستاذ علي حسن حمد العمورات  .٥١٨
  نقابة المحامين العراقيين   المحامي حيدر حسن العيساوي  .٥١٩
  بية وزارة التر  م. م نغم خليل إبراهيم  .٥٢٠

٥٢١. 
  ا.م.د. فاضل عليوي عطية الربيعي 

وزارة التربية ، مديرية التطوير المؤسسي والتنسيق  
  الحكومي



  وزارة التربية العراقية   د. ياسين خضير حسن  .٥٢٢

  وزارة التربية/ مديرية تربية النجف   م.د.محمد نجم عبد  .٥٢٣

  وزارة التعليم   أ. علي بن مشرف بن مضحي العنزي .٥٢٤
  وزارة التعليم   األستاذ / طالل عوده رميح الشمري  .٥٢٥
  وزارة التعليم   األستاذ / يحي ادريس عبده صميلي  .٥٢٦

  وزارة التعليم   االستاذ فهد حميد عبيد البكر  .٥٢٧

  وزارة التعليم   ةمحمد حسن آل حيدر االستاذة / آمن .٥٢٨
  وزارة التعليم   انور يحيى عبدهللا الجرب  .٥٢٩
  وزارة التعليم   زيد حميد البكر .٥٣٠

  وزارة التعليم   عبدالعزيز طامي عسيري  .٥٣١

  وزارة التعليم   المدربة اآلء داود داود  .٥٣٢
  وزارة التعليم   منيرة فهد الدوسري  .٥٣٣

  وزارة التعليم   ياسر محمد يحيى الزهري  .٥٣٤

  وزارة التعليم، إدارة التعليم في األحساء   األستاذ علي بن عبدهللا حسين المسلم  .٥٣٥

  وزارة الزراعة   االستاذ رياض سعيد عبدهللا القحم  .٥٣٦

  وزارة الزراعة   طيف جمال غازي  .٥٣٧

  وزارة الزراعة والبيئة والمياه   قاسم حسين سلمان دعفوش  .٥٣٨

  وزارة الصحة   أ. عبدالخالق شاكر يوسف  .٥٣٩

  وزارة العلوم والتكنولوجيا   د.دعاء عدي علي القريشي  .٥٤٠

  وزارة العلوم والتكنولوجيا   م. محمود عبدهللا رمضان  .٥٤١

  وزارة الكهرباء   مجيد حمادي الزم .٥٤٢
 


