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اللقب العلمي

مكان العمل

مدرس
مدرس

Albaydha University, College of Education and
Sciences, Department of Biology Sciences, Rada'a,
Yemen
University of Anbar

استاذ مساعد
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
استاذ
استاذ مساعد
استاذ مساعد
اخرى
اخرى

جامعة األنبار  -كلية التربية للعلوم الصرفة
University of Sulaimani
University of Sulaimani
كلية التربية للبنات
University of Sulaimani
University of Sulaimania/ college of agriculture
college of agriculture
University of Sulaimani
اليوجد.خريجة
ال يوجد

استاذ مساعد
مدرس
مدرس
مدرس مساعد
استاذ مساعد

جامعة السليمانية
University of Sulaimani
جامعة االنبار  -كلية الهندسة الميكانيكية
الجامعة
University of sulaimani

مدرس مساعد
استاذ مساعد

University of Sulaimania
College of Agricultural engineering science

مدرس
مدرس

University of sulaimani
College of Dentistry

مدرس
مدرس مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
مدرس مساعد
استاذ مساعد
مدرس
مدرس
استاذ مساعد
مدرس
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس
مدرس

جامعة السليمانية
university of sulaimani
جامعة بغداد  /كليةاللغات /قسم اللغةاالنكليزية
الجامعة التقنية الوسطى
كلية اإلدارة واالقتصاد
وزارة العلوم والتكنولوجيا
جامعة االنبار /كلية العلوم
كلية الزراعة -جامعة االنبار
كلية الهندسة  /جامعة االنبار
كلية الهندسة
جامعة األنبار  -كلية العلوم
كلية القانون والعلوم السياسية
كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة الموصل
قسم الجيولوجيا التطبيقية  /كلية العلوم
اعدادية االصمعي للبنات
جامعة االنبار

Abdulwareth Abdulkader
Almoneafy
Arz Yahya Qwam Alden
Bashar Abdulazeez
Mahmood
Dayan Majid Ibrahem
Hekmat Noori Mahmood
Imtithal Ismael Jaloot
Karzan Abdulkadir Ahmed
Kazhal Rashed Ahmad
Omar Karim Aziz
Rozhgar Mustafa Ahmed
Rusul Mohamad Hussein
SAMA IBRAHIM ISMAIL
Sanarya Rafiq
Muhammed
Sarkawt Hama Salih Ali
Sattar Abed Mutlag
Sayran Sardar Hasan
Shang Haseeb Abdulqadr
Shangen hama salih
nadir
Shilan Mahmood Ahmed
Suaad muhammad
sheikh abdulla
Suhair Wadeea Abbood
Taban najmalddin hamaamin
Zhalla Yadgar Taha

ابتهال مهدي عبدالكريم
ابراهيم حربي ابراهيم
احسان سالم مصري
احمد جاسم محمد الشمري
أحمد سامي فرحان
احمد شهاب عبدللا
احمد طارق نعمان
احمد علي نجيب
احمد مظفر احمد
ارشد حامد مصلح
اروى ادريس احمد
اسامة جاسم محمد
اسراء اكرم نجيب
أسراء عبد الكريم معروف
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اسراء علي عبد الغفور
اسماء صالح عزيز
اسماعيل احمد سرحان
إسماعيل مجبل حمد
إشراق غالب عودة
اطياف خالد حميد
أطياف عبد القهار يونس
أطياف محمد علي
إكرام حبيب حسن
أمجاد عبد الحميد بدر الماجد
امين شامان امين
إنتصار شعبان هاشم
انس ابراهيم حسن
انس حامد مصلح
انس طارق نافع
انعام جليل ابراهيم
انعام حميد شرموط
ايات محمد حسين
اياد محمود عبد اللطيف
ايالف حمزة يحيى
ايمان حسام محمد
ايمان عباس خضير
إيناس أحمد عزيم
بان البدران
براءة محمود سليمان
براءة هاشم علوان
بسام جبار جاسم
بسام رمضان سرهيد
بسام محمد خلف
بسمة عصام جاسم
بشرى شاكر جاسم
بشير حمد عبدللا
بكر طارق جابر
بيخال قاسم محمد
بيداء عبد نجم
بهيان احمد محمود
تحرير ابراهيم اسماعيل
ثامر حميد عالوي
ثامر يوسف احمد
ثائر جبر هاشم
جعفر عبدالزهرة رحمة
جمال عبد الرحمن ابراهيم
جمال عجيل سلطان
جمال علي حماد

مدرس
مدرس مساعد
استاذ مساعد
مدرس
استاذ مساعد
استاذ مساعد
مدرس
مدرس مساعد
اخرى
استاذ
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس مساعد
مدرس
استاذ
مدرس
اخرى
مدرس
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس
استاذ
مدرس
مدرس مساعد
استاذ مساعد
مدرس مساعد
استاذ مساعد
مدرس مساعد
مدرس
اخرى
مدرس
استاذ مساعد
استاذ مساعد
مدرس مساعد
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الجامعه التقنيه الوسطى
جامعة الموصل
قسم المحاصيل الحقلية  -كلية الزراعة  -جامعة االنبار
كلية التربية للبنات
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات جامعة بغداد
وزارة العلوم والتكنولوجيا
جامعة االنبار  /كلية العلوم التطبيقية_هيت
جامعة االنبار كلية الطب
كلية التربية االساسية  -حديثة
الجامعة المستنصرية  /كلية التربية االساسية
مدير قسم الدراسات والتخطيط  /رئاسة الجامعة
جامعة البصرة
قسم المحاصيل الحقلية
كلية الطب
كلية الصيدلة /الجامعة المستنصرية
كلية التربية االساسية
جامعة االنبار  /كلية التربية للبنات
مدرسه
كلية طب االسنان  -االنبار
جامعة االنبار  -كلية الهندسة  -قسم الكهرباء
جامعة االنبار /كلية التربية للبنات
كلية العلوم .قسم علوم الحياة
جامعة السليمانية
الموانيء
جامعة الموصل
جامعة االنبار
المستنصرية
جامعة االنبار  -كلية الزراعة
شعبة االعالم والعالقات العامة
الجامعة التقنية الوسطى معهد تكنولوجيا بغداد
كلية الزراعة /جامعة االنبار
جامعة االنبار /كلية الزراعة
كلية الزراعة
جامعة السليمانية
الجامعة المستنصرية
جامعة السليمانية
جامعة بغداد/كلية اللغات
جامعة الفلوجة
قسم الهندسة المدنية/جامعة االنبار
نادي شط العرب الرياضي
جامعة بغداد
جامعة االنبار  /كلية العلوم
الجامعة المستنصرية
رئاسة جامعة األنبار
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82
83
84

جمال فاضل محمد
جمال كامل الرديني
جمال مال للا رزيج
جنان محمد واثق اسماعيل
العبيدي
حسام سعدي عبد الرزاق
العاني
حسام عواد خليفة
حسام ناجي مخلف
حسن عبدالرسول عبدالهادي
حال جسام محمد
حمد خليفه عبدالقادر
حمد محمد حسن
حمود غربي خليفة
حمود مهيدي صالح

مدرس
استاذ مساعد
مدرس مساعد
مدرس
مدرس
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ
استاذ مساعد

95
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110
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113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

حميد شاهر فرحان
حيدر جليل عباس
حيدر غازي مطشر
خالد احمد صالح
خالد جمال حامد
خالد راسم محمود
خالد وهاب عبادي
خلودة حميد حريش
خليل ثابت حسان
داؤد حكمت داؤد
الدكتور عادل حاتم نوار
دەريا جليل رحيم
رأفت حمدي عبد الجليل
رجاء غازي مطشر
رشا غانم محمد
رضاب حاتم ياسين
رغده محمد بردان
رنا حازم حمودي
رهان هادي دحام
رواء حامد محمد
رواء غازي مطشر
روبار حسين محمد صالح
ريم خالد ابراهيم
زبيدة محمد ابراهيم
زياد مطلب مخلف
زيد عبد المنعم خليل
زينا أكرم حسين
زينب بهجت محمد امين
زينب حسين فاضل

استاذ مساعد
استاذ مساعد
اخرى
استاذ مساعد
مدرس مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
اخرى
مدرس
اخرى
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
اخرى
استاذ مساعد
مدرس
مدرس
مدرس
استاذ مساعد
اخرى
مدرس
مدرس
استاذ مساعد
مدرس مساعد
مدرس
مدرس مساعد
مدرس
مدرس

85
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مدرس
مدرس
استاذ مساعد

جامعة االنبار  /كلية التربية للعلوم الصرفة /قسم الفيزياء
بغداد
كلية العلوم

استاذ مساعد

كلية اللغات
كلية التربية القائم قسم اللغة العربية
جامعة االنبار
رئاسة جامعة االنبار  -مركز دراسات الصحراء
الجامعة التقنية الوسطى
جامعة االنبار  /كلية الطب
جامعة االنبار /كلية الهندسة
قسم الهندسه الميكانيكيه
كلية الزراعه _جامعه االنبار
كلية الزراعه /قسم وقاية النبات
جامعة االنبار  /كلية التربية للعلوم االنسانية
كلية التربية االساسية  /الجامعة المستنصرية
وزارة النفط
كلية التربية للبنات
مقرر قسم الهندسة الكيميائية والبتروكيميائية
جامعة االنبار  -قسم الهندسة المدنية
جامعة االنبار /كلية الزراعة
مدرسة الرحمة للبنات
جامعة االنبار
الجامعة التقنية الشمالية
جامعة االنبار
كلية التربية
كلية العلوم  -قسم التقنيات االحيائية
وزارة التربيه/كرخ2
وزارة التربية
جامعة االنبار
جامعة االنبار .كلية الطب
جامعة االنبار  /كلية طب االسنان
جامعة الكوفة
معهد تكنولوجيا بغداد
وزارة النفط -للمشاريع النفطية
University of Sulaimani
كلية العلوم /جامعة األنبار
جامعة الموصل/كلية علومالحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات
كلية القانون والعلوم السياسية
كلية العلوم اإلسالمية .جامعة األنبار
كلية اللغات
كلية طب االسنان
جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الكيمياء
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135

زينب خميس عباس
زينب طه جبر
زينب عبد علي البرزنجي
زينب فائق محمد
زينب نجيب عبدالحميد
زينب هادي حسن
زينة حكمت بشير
سارة محمود علي
ساره ثامر هادي
سالم حسن صالح
سامر فخري عبدالقادر
سامي عوض محمد

مدرس
مدرس مساعد
استاذ
مدرس مساعد
مدرس
استاذ
استاذ مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
استاذ مساعد
مدرس
استاذ مساعد

كلية الطب االنبار
كلية النسور الجامعة
جامعة كويه
جامعة واسط /كلية االدارة واالقتصاد
كلية الهندسة /قسم الهندسة الكهربائية
الجامعة المستنصرية
كلية طب االسنان جامعة االنبار
كلية اصول الدين الجامعة
كليه الزراعه
قسم وقاية النبات  /كلية الزراعة  /جامعة االنبار
التربية القائم
جامعة االنبار

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

سامي مخلف مشلش
سامية بن يحي
سجى يحيى عبد الجليل
سحرعبدالرضامجيد
سرمد جاسم محمد
سعاد سبتي عبود
سمر سعد هاشم
سمية غالب زنجيل
سهاد قاسم سعيد
سهام جميل جاسم
سهير سعدي علوان
سؤدد كاظم مهدي
سوزان عبد زيدان
سوالف عدنان محمود
سولين سعيد احمد
سيف سعد منصور
شاكر محمود عبدللا
شامل كامل حمود
شفاء زعيبل جبر
شهاب حمد خليفه
شوان ٲحمد حسين
شوعلة محمد شيخ عبدللا
شيروان اسماعيل توفيق
شيرين ياسين قاسم
شيالن حسين محمد
شيماء حافظ متعب
شيماء سالم عبد الصاحب
صبيح كرم زامل الكناني
صديق قيس عبدالرحمن
صالح الدين عبد خلف
ضمياء عبد نجم
عادل عبالزهره عباس

مدرس
اخرى
مدرس
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ
مدرس مساعد
مدرس
استاذ
استاذ مساعد
مدرس
استاذ مساعد
استاذ مساعد
مدرس مساعد
مدرس
مدرس مساعد
استاذ مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس
مدرس مساعد
استاذ
مدرس
استاذ مساعد
مدرس
استاذ مساعد
استاذ مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد

جامعة االنبار /كلية الطب
جامعة باتنة 1
جامعة االنبار  -كلية التربية للبنات
جامعة الكوفة
جامعة تكريت
جامعة بغداد
طالبة دكتوراه
كلية العلوم السياسية الجامعة المستنصرية
كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه للبنات
كلية التربية للبنات جامعة االنبار
المستنصرية /العلوم /قسم الرياضيات
الجامعه المستنصريه
كلية الطب  /جامعة االنبار
جامعة السليمانية
UOD, Science college, chemistry department
رئاسة الجامعة /األعمار والمشــاريـع
جامعة االنبار كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
كلية الزراعة جامعة االنبار
جامعة سومر
كلية المعارف الجامعة /كلية علوم حاسوب
الجامعه السليمانيه
Sulaimani university
جامعة السليمانية
جامعة الموصل
جامعة السليمانيه
كليه الصيدله
كلية التربيه األساسية قسم التاريخ
كلية السالم الجامعة /رئيس قسم علمي
جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
كلية االدارة واالقتصاد
كلية الطب
كلية المامون الجامعة
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168

عادل هايس عبد الغفور

استاذ مساعد

قسم المحاصيل الحقلية  /كلية الزراعة /جامعة االنبار

169

عبد الرحمن كريم عليوي
عبد الرزاق جاسم محمود
العيساوي
عبد الستار عايش عبد
عبد الملك مروان صالح
عبدالخالق شاكر يوسف
عبدالكريم حمد عيفان
عبير سفيان فاضل
عزيزة عزالدين الفي

اخرى

جامعة االنبار  /رئاسة الجامعة

استاذ مساعد
استاذ مساعد
اخرى
استاذ
مدرس مساعد
اخرى
مدرس

كلية التربية القائم
كلية العلوم االسالمية جامعة االنبار
ال اعمل
وزارة الصحة
كلية الصيدلة
التربية للبنات

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

عصام خميس شالل
عصام طه ياسين
عقبه عبد الحليم عبد الجبار
عقيل شاكر محمود
عقيل صخي جابر
عالء محمود فرحان
علي جبير مصطفى
علي حازم عبد الكريم
علي رسول محمود
علي صباح جميل
علي عبد الكاظم رحيمة
علي عبيد محيسن
علياء محمود محمد.
عمر حازم اسماعيل
عمر حمد العبيدي
عمر سعدون حمد
عمر هاشم مصلح
غزوه فيصل عبد
غصون رضا محمد علي
غفران شاكر جاسم
فاتن اسماعيل محمد
فارعه علي جيجان
فائز محمد جمعة الكبيسي
فراس شاكر محمود
فراس طه خماس
فراس يحيى عبدالجليل
فرح حازم محمد
فردوس مجيد امين
فرقد غالب خضير
فلاير سامي خليل
فيصل غازي حمود
قاسم سلطان عبد
قحطان عدنان أحمد
قيس رزيك ابراهيم

مدرس مساعد
استاذ مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس
استاذ مساعد
مدرس مساعد
استاذ مساعد
مدرس
استاذ مساعد
مدرس
استاذ
اخرى
استاذ مساعد
استاذ
اخرى
استاذ
مدرس
مدرس
مدرس
استاذ
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
اخرى
استاذ
مدرس
استاذ
اخرى
استاذ مساعد
مدرس
اخرى
مدرس مساعد
استاذ مساعد

جامعة االنبار  /رئاسة الجامعة
جامعة االنبار
جامعة األنبار /كلية التربية للعلوم الصرفة
جامعة االنبار
كلية المامون الجامعة
كلية التربية للعلوم الصرفة
رئاسية جامعة االنبار
جامعة االنبار  -كلية العلوم
بغداد
جامعة االنبار
كلية النسور الجامعة
قسم الرياضيات
كلية المستقبل الجامعه.
كلية الزراعة
قسم الكيمياء
كلية المعارف الجامعة
جامعة االنبار كلية الزراعة
المستنصريه
الجامعة التقنية الوسطى معهد التكنولوجيا/بغداد
جامعة االنبار كلية العلوم
الجامعة المستنصرية
الجامعه المستنصريه كليه علوم قسم الرياضيات
جامعة االنبار كلية العلوم اإلسالمية
كلية التربية للعلوم الصرفة  /جامعة االنبار /قسم الرياضيات
وزارة التعليم  /القناة الجامعية
جامعة االنبار كلية العلوم اإلسالمية
جامعة الموصل
جامعة ديالى
كلية المستقبل الجامعة
المستنصرية
رئاسة الجامعة قسم البعثات والعالقات الثقافية
جامعة كركوك
ثانوية المتفوقين المختلطة
جامعة االنبار  -كلية العلوم

170
171
172
173
174
175
176
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211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
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كاظم احمد عبد
الرة كوسرت حسين
لبيب زويان مصيخ
لبيب قيس عبدالرحمن
لمعان راضي سلطان
لمياء عبد الزهرة غرب
لمياء فارس طليب
لؤي أسعد محمود
لؤي حميد عبيد
لينا صباح متي
ماجد محمد عبد
مثال رياض ضبع
مثنى بديع فرحان
مجاهد عبدالواحد سعدللا
محمد ابراهيم شالل
محمد اسماعيل عبدللا
محمد ساجر محمد ساجر
محمد عباس جاسم
محمد عبد العزيز العزاوي
محمد غازي حمد
محمد مصلح شرقي
محمد مهيدي صالح دهيوش
محمود حافظ ذياب الكبيسي
محمود شاكر احمد
محمود علي شاهر
محمود عودة تركي
مرتضى عبد علي
مرتضى عبدالرزاق مجيد
مرفت محمد عبدللا
مروان كاظم محمد
مشتاق احمد غربي
مشتاق طالب حسين
مصطفى ابراهيم حميد
مصطفى برزان عبد الغفور
مصطفى رياض محمد
مصلح محمد عبد
منال غسان احمد
منتظر منيب حسون الخفاجي
منتهى فاضل عبد
منى حسين علي
منى محمد يس الدوسري
مها رباح غريب
مها شاكر ابراهيم
مها فرمان خلف

مدرس
مدرس مساعد
استاذ
مدرس
مدرس مساعد
مدرس
مدرس مساعد
استاذ مساعد
مدرس
استاذ مساعد
استاذ مساعد
مدرس
استاذ مساعد
مدرس
مدرس
مدرس
اخرى
استاذ مساعد
مدرس
استاذ
استاذ مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
استاذ مساعد
مدرس
مدرس
مدرس
استاذ مساعد
اخرى
استاذ مساعد
مدرس
استاذ مساعد
مدرس مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
مدرس
استاذ
مدرس مساعد
مدرس مساعد
استاذ مساعد
مدرس مساعد
مدرس
مدرس
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جامعة االنبار /كلية الهندسة
جامعة االنبار كلية طب االسنان
جامعة االنبار
جامعة االنبار/كلية الطب
الجامعة التقنية الجنوبية /المعهد التقني البصرة
قسم علوم الحياة /كلية العلوم
كلية طب االسنان
كليه الطب
وزارة التربية
الجامعة المستنصرية /كلية التربية االساسية
جامعة األنبار  -كلية التربيه للعلوم الصرفة
كلية الطب
جامعة االنبار  /كلية التربية للبنات
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
كلي العلوم االسالمية
جامعة االنبار كلية طب األسنان
مديرية تربية االنبار
رئاسة جامعة األنبار/قسم الشؤون العلمية
الجامعة العراقية
جامعة االنبار  -كلية العلوم
كلية التربية بنات  /قسم علو الحياة
شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي
جامعة االنبار  -كلية العلوم
جامعة االنبار  /كلية الزراعة
جامعة أألنبار  /كلية التربية  /قسم علوم الحياة
كلية التربية /القائم
جامعة القادسيه
جامعة دهوك
مدرسة المربد
جامعة االنبار
مركز دراسات الصحراء
جامعة االنبار
قسم الرياضيات
جامعة األنبار
جامعة االنبار
كلية التربيه للبنات
قسم الرياضيات /كلية العلوم
مديرية تربية كربالء
كليه اللغات
جامعة االنبار -كلية التربية للعلوم الصرفة -قسم الرياضيات
طب االسنان
جامعه االنبار
الجامعه العراقيه
جامعة الموصل
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255
256
257
258
259
260
261
262

مها مجيد عنبر
مها محمود جسام
مها مشعل تركي
مهدي صالح شالل
مهند عفتان حمد
ميساء طه خماس
ميسون طه خماس
مينا صباح فرمان
نادية محمود فرحان تركي
الكحلي
ناهدة ابراهيم حمادي
ناهده حامد مشكور
ناهض سليم محمد سعيد
ناهض عكلة عبدالقهار

268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279

نبراس طه خماس
نداء عبد محمد
نرجس حسين زاير
نسرين بهجت عبدللا
نسرين جواد شرقي
نضال علي حسين
نضير عبدالرضا شلش
نغم اكرم عبدللا
نهى عكاب حامد
نور الهدى حامد رشيد
نور حازم عبد الكريم
نور عبد الخالق زغير
نوره عامر عليوي ناصر
العنزي
نيران غازي مطشر
هاله مهدي حمد
الهام حازم عبد الكريم
هبه عباس حاسم
هدى خورشيد شوكة
هدى شاكر حسن
هدى محمد سليمان
هديل عبداألله عبد الرزاق

اخرى
مدرس
مدرس مساعد
استاذ مساعد
مدرس
مدرس
اخرى
مدرس
مدرس

289
290
291
292
293
294
295

هديل محمد صالح
هديل محمد طاهر
هناء عبد اللطيف ياسين
هنادي سالم عبد الصاحب
هند يونس خلف
وجيه يونس محمد العاني
وداد فرحان جابر

مدرس مساعد
مدرس
استاذ مساعد
استاذ مساعد
مدرس مساعد
استاذ
استاذ مساعد

263
264
265
266
267

280
281
282
283
284
285
286
287
288

مدرس مساعد
مدرس
مدرس مساعد
استاذ
مدرس مساعد
استاذ مساعد
اخرى
مدرس

الشؤون العلميه في عمادة كلية التربية للعلوم االنسانية في جامعة االنبار
العمادة
كليه طب األسنان /جامعه االنبار
كلية الطب /جامعة االنبار
جامعة االنبار-كلية طب االسنان
الجامعة المستنصرية  /كلية االداب  /قسم اللغة العربية
وزارة العمل والشؤون االجتماعية  /ديوان الوزارة
جامعة االنبار

استاذ مساعد
مدرس
استاذ
مدرس
استاذ مساعد

جامعة األنبار كلية التربية للبنات
كليه الصيدلة
جامعة البصرة
كلية العلوم
كلية الزراعة
الجامعة المستنصرية  /كلية العلوم  /قسم الرياضيات  -مسؤولة وحدة
االرشاد النفسي والتوجيه التربوي
بغداد
كلية العلوم السياسية
جامعة صالح الدين /اربيل
جامعة بغداد كلية التربية للبنات
العراق/جامعة االنبار  /كلية العلوم االسالمية
كلية المامون الجامعة
الجامعة المستنصرية
كلية طب االسنان
الكوفة
جامعة االنبار  -كلية الطب
الجامعه التكنولوجيه
الجامعة المستنصرية  /كلية التربية االساسية
تربية الكرخ2
كلية العلوم جامعة االنبار
جامعه االنبار /طب االسنان
كلية التربية للعلوم الصرفة
مركز التعليم المستمر
طالبة دراسات عليا
الجامعة التكنولوجيا/األنشطة الطالبية
جامعة األنبار  /كلية التربية للبنات
جامعة االنبار /مركز التعليم المستمر
جامعة االنبار /رئاسة الجامعة
كلية التربية للبنات ،قسم علوم الحياة
كلية التربية للعلوم ااصرفة ابن الهيثم
كلية العلوم/جامعة االنبار
جامعة االنبار -كلية العلوم/قسم الكيمياء
جامعة االنبار /كلية طب األسنان

استاذ مساعد
استاذ
استاذ
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
مدرس
مدرس
اخرى
مدرس
مدرس
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296
297
298
299

وسام ضاري جالل
وسام عدنان سامي
وسن مهدي محمود
وليد احمد عبد الشجيري

مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس
استاذ مساعد

جامعة االنبار/كلية العلوم
كلية طب االسنان
قسم الهندسة المدنية/جامعة االنبار
كلية التربيه للبنات

300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311

وليد خالد جمار
وليد عبد الستار طه الفهداوي
وليد محمد عبد
وليد محمد فتحي الحياني
ياسر خضر عبدللا
ياسر عبدالحافظ احمد
ياسر عمار عبدالحميد
ياسمين كامل نجم
ياسين سليم ياسين
يسرى كامل كاظم
يوسف سامي فرحان
يوسف نوري حمه باقي

مدرس مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس
مدرس مساعد
مدرس
مدرس مساعد
استاذ مساعد
مدرس

المديرية العامة للتربية في محافضة االنبار
تدريسي في قسم المحاصيل الحقلية في كلية الزراعة جامعة االنبار
جامعة االنبار /قسم الهندسة الميكانيكية
قسم الرياضيات  /كلية علوم الحاسوب والرياضيات  /جامعة الموصل
جامعة تكريت  /كلية الصيدلة
جامعة االنبار-كلية الهندسة-قسم الكهرباء
االدارة واالقتصاد
جامعة االنبار -كلية الهندسة -قسم الهندسة الكهربائية
جامعة األنبار
جامعة كلية اللغات قسم اللغة الفرنسية
كلية التربية للبنات
كلية السالم الجامعة
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