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 مجلة الكتاب للعلوم الصرفة /جامعة الكتاب                                             

اسماء المقومين العلميين المعتمدين  في مجلة الكتاب للعلوم الصرفة   /الوجبة االولى 

 2021.12.31لغاية  
 عمل فيهايالمؤسسة التي  اللقب العلمي الشهادة االسم ت

 جامعة بغداد/مركز بحوث السوق وحماٌة المستهلن  مدرس ماجستٌر ابتسام فرٌد علً  1

 جامعة الموصل  مدرس دكتوراه ابتسام ٌحٌى عبدهللا محمود  2

 جامعة النهرٌن / كلٌة الهندسة / لسم هندسة الحاسوب  مدرس دكتوراه اثٌل نوفل دمحمطاهر  3

 جامعة االنبار مدرس دكتوراه احمد شهاب احمد الفً 4

 كلٌة الطب /الجامعة العرالٌه  استاذ مساعد دكتوراه اخالص علً حسٌن  5

 جامعة االنبار مدرس دكتوراه ادرٌس حسٌن مال صالح 6

 University of Tennessee, Knoxville بدون لمب علمً ماجستٌر اسامه حمٌد الصفار 7

 وم للبنات/ جامعة بغدادكلٌة العل مدرس دكتوراه اسراء محسن جاسم  8

 جامعة الموصل/ كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  استاذ دكتوراه اسماء عبد العزٌز علً  9

 جامعة النهرٌن/ كلٌة التمنٌات االحٌائٌة  استاذ مساعد دكتوراه اسماء كاطع عرٌبً محٌبس 11

 كلٌه العلوم - جامعة الكرخ للعلوم استاذ مساعد دكتوراه اسماء منصور عبد الرسول 11

 كلٌه الفارابً الجامعة  مدرس دكتوراه االء حسٌن حسن حمدي  12

13 
 استاذ مساعد دكتوراه االء ٌوسف علً غٌظان 

The Higher Council for Science and 
Technology  

 مركز البحوث الزراعٌة بجمهورٌة مصر  استاذ مساعد دكتوراه امل دمحم محمود جمعة  14

 وزارة العلوم والتكنلوجٌا / دائرة بحوث المواد بدون لمب علمً دكتوراه ر ٌحٌى دمحمانتصا 15

 جامعه طنطا  -كلٌة الزراعه  استاذ مشارن دكتوراه أحمد فتحً عبد الخالك  16

 جامعة كربالء مدرس دكتوراه أٌسر عاشور خلف 17

 كربالء الممدسة  مدٌرٌة تربٌة بدون لمب علمً ماجستٌر بتول شاكر عبد  18

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة/كلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة كركون مدرس ماجستٌر برٌهان حمدي حمٌد 19

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة كركون مدرس ماجستٌر بسام فاضل دمحم  21

21 
بسمة عوض عبد السالم 

 بدون لمب علمً ماجستٌر الشربٌنً
National Institute of Oceanography and 
Fisheries  

 جامعة بابل استاذ مساعد ماجستٌر بشرى حسٌن علٌوي  22
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 جامعة الموصل مدرس دكتوراه بشرى دلً حمد شلله 23

24 
 مدرس دكتوراه بٌداء عبد العزٌز دمحمصالح

جامعة الموصل/كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / لسم علوم 
 الحٌاة

25 
 استاذ مساعد دكتوراه ٌمان علً كرٌم ب

كلٌة علوم الهندسة الزراعٌة لسم  -جامعة صالح الدٌن
 الصناعات الغذائٌة

 جامعة الكوفة مدرس ماجستٌر تغرٌد عبد المهدي موسى 26

 جامعة صالح الدٌن استاذ مساعد دكتوراه جنار نجم الدٌن فتح هللا 27

 كلٌة الفارابً الجامعة /رئٌسة لسم تمنٌات المختبرات الطبٌة  استاذ مساعد دكتوراه جنان مجٌد جاسم حمٌد العمٌدي 28

 الجامعة استاذ مساعد دكتوراه جنور هادي محمود 29

31 
 استاذ مساعد دكتوراه حسن دمحم لعٌبً علً

جامعة الكرخ للعلوم /كلٌة علوم الطالة والبٌئة /لسم علوم 
 البٌئة 

 جامعة العراق مدرس ماجستٌر حسنٌن علً طالب محمود 31

 كركون -الجامعة التمنٌة الشمالٌة /الكلٌة التمنٌة  استاذ مساعد دكتوراه حسٌن حبٌب حمٌد  32

 للمعهد العالً للعلوم والتمنٌة بنً ولٌد استاذ مساعد ماجستٌر حمزة خلٌفة ابراهٌم 33

 التربٌة االساسٌةجامعة االنبار كلٌة  استاذ مساعد دكتوراه خالد دفٌن احمد 34

 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  استاذ مساعد دكتوراه خنساء سلمان فرمان  35

 جامعة البصرة مدرس دكتوراه دٌنا علً ٌاسٌن 36

 جامعة دٌالى / كلٌة الزراعة  استاذ دكتوراه رائد سامً عاتً 37

 NRC استاذ مساعد دكتوراه رضا السٌد عٌسً  38

 الجامعة التمنٌة الوسطى / المعهد التمنً كوت  مدرس ماجستٌر رواء كامل عبد  39

 جامعة الموصل كلٌة علوم البٌئه وتماناتها مدرس دكتوراه رواء محمود داؤد حموشً 41

 جامعة الموصل/ كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  مدرس دكتوراه رٌا باسل احمد حسن العثمان  41

 جامعة البصرة كلٌة العلوم لسم الكٌمٌاء  استاذ دكتوراه زكً ناصر كاظم  42

43 
زهراء زهٌر مسلم جبوري 

 الجامعة التمنٌة الوسطى /المعهد التمنً الكوت  مدرس ماجستٌر السعدي 

 جامعة كوٌه  استاذ دكتوراه زٌنب عبد علً البرزنجً  44

 لشمالٌةالجامعة التمنٌة ا مدرس ماجستٌر زٌنة عامر ادرٌس الشرٌفً 45

 جامعة الموصل / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة مدرس دكتوراه زٌنة وجٌه حمٌد 46

 جامعة كلكامش االهلٌة مدرس دكتوراه ساره حامد شحاذة 47

 جامعه الكرخ للعلوم استاذ مساعد دكتوراه سالً احمد ذٌاب 48

 كلٌة الهندسة _لسم الموارد المائٌة -الجامعة المستنصرٌة مدرس دكتوراه سعد حسن دمحم علً مال حسن  49

 جامعة الماسم الخضراء استاذ مساعد دكتوراه سعد والً علوان حسٌن 51

 جامعة تكرٌت استاذ مساعد دكتوراه سلوى هادي احمد 51

 الجامعة التمنٌة الوسطى مدرس ماجستٌر سمٌحة ناصر عبد 52

53 
سمٌرة سعدون مصطفى 

 الجامعة التمنٌة الوسطى/ استاذ مساعد اجستٌرم الجبوري

 جامعة النهرٌن استاذ دكتوراه سوزان عبد حسن  54
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 جامعة صالح الدٌن مدرس دكتوراه سٌروان طه الدباغ 55

 جامعة الموصل استاذ مساعد دكتوراه شمال ٌونس عبدالهادي 56

 ٌة الطب البٌطري جامعة الموصلكل مدرس دكتوراه شهباء خلٌل ابراهٌم 57

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة الكلٌة التمنٌة الهندسٌة موصل  بدون لمب علمً ماجستٌر شٌماء دمحم علً  58

 جامعة بابل /كلٌة التربٌة للعلوم الصرفةر استاذ مساعد دكتوراه شٌماء هادي خضٌر  59

 كلٌة اإلدارة وااللتصاد / جامعة الموصل  مشارناستاذ  دكتوراه عادل دمحم عبدهللا دمحم الطائً  61

61 
عبد الحسٌن عبد االمٌر كرٌم 

 مدرس ماجستٌر الكوفً
وزارة التربٌة , مدٌرٌة تربٌة النجف , واستاذ محاضر فً 

 لسم الفٌزٌاء/ كلٌة التربٌة للبنات / جامعة الكوفة

 التربٌة للبنات /لسم علوم الحٌاة  جامعة تكرٌت /كلٌة استاذ مساعد دكتوراه عبد أحمد اردٌنً  62

 كلٌةالتربٌة للعلوم الصرفة استاذ دكتوراه عبدالعزٌز ٌونس طلٌع الصفاوي 63

 جامعة الموصل. كلٌة العلوم. لسم علوم الحٌاة  مدرس دكتوراه عبدالمنعم دمحم علً  64

 ولوجٌاوزارة العلوم والتكن بدون لمب علمً دكتوراه عبٌر رؤوف محمود المٌسً  65

 كلٌة الرافدٌن الجامعة  مدرس ماجستٌر عال هاتف حازم  66

 كلٌة الزراعة-جامعة البصرة استاذ دكتوراه عالء كرٌم نعٌمة 67

 وزارة التربٌة الكلٌة التربوٌة المفتوحة  مدرس دكتوراه علً حسٌن علٌوي 68

 كنلوجٌه/ العلوم التطبٌمٌه/ كٌمٌاء تطبٌمطهالجامعه الت استاذ مساعد ماجستٌر علٌاء عبد الرزاق دمحم سعٌد 69

 جامعة بغداد مدرس دكتوراه علٌاء دمحم عبد الهادي زٌارة 71

 وزارة تعلٌم العالً والبحث العلمً مدرس ماجستٌر علٌاء هاشم دمحم 71

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة استاذ مساعد دكتوراه عماد كامل حسٌن 72

 االنبارجامعة  مدرس دكتوراه ي عمر كامل دحام العزاو 73

 جامعة ذي لار/ كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة مدرس ماجستٌر غسان عدنان علً 74

 جامعة الشهٌد حمة لخضر الوادي الجزائر  استاذ دكتوراه غمام عماره الجٌالنً  75

 شمالٌة/ المعهد التمنً كركون الجامعة التمنٌة ال استاذ مساعد دكتوراه فاتن حسن دمحم صدٌك الماضً  76

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة  مدرس ماجستٌر فاتن محمود شهاب أحمد  77

 جامعه الموصل استاذ مساعد دكتوراه فٌحاء ازهر المشهدانً 78

 جامعة نٌنوى مدرس ماجستٌر لصً هادي سلطان 79

 بابل/مركز ابحاث الحمض النووي جامعه  استاذ مشارن دكتوراه لبنى عبد العظٌم مجٌد البٌاتً  80

 كلٌة اإلسراء  مدرس ماجستٌر لمٌاء عبد الرضا عبد العمابً  81

 جامعة تكرٌت /كلٌة الهندسة استاذ مساعد دكتوراه لمٌاء نجاح سنودي 82

 الجامعة التمنٌة الجنوبٌة / الكلٌة التمنٌة الهندسٌة بصرة مدرس دكتوراه لٌلى بالسم هاشم  83

 جامعة الفلوجة  استاذ مساعد دكتوراه هادي صالح الحمدانً مجٌد  84

 وزارة البٌئة مدرس ماجستٌر دمحم احمد نجم الدٌن 85

86 
دمحم اكرم عبداللطٌف عبدالرحمن 

 مدرس دكتوراه العبٌدي
جامعة الموصل/ كلٌة الزراعة والغابات/ لسم المحاصٌل 

 الحملٌة 

 وزارة العلوم والتكنولوجٌا علمًبدون لمب  دكتوراه دمحم طاهر حمزة  87

 جامعة الموصل /كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة مدرس دكتوراه دمحم عبداالله دمحم 88

Ram Computer
Highlight
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 جامعة بابل  استاذ دكتوراه دمحم علً االنباري 89

 جامعة واسط  استاذ دكتوراه دمحم علً مكً جاسم ناجً 90

 اسط /كلٌة الهندسة/ لسم الهندسة المٌكانٌكٌةجامعة و مدرس دكتوراه دمحم غالب محسن العزاوي 91

 كلٌة النور الجامعة  بدون لمب علمً ماجستٌر مروة دمحم محمود شرٌف 92

 شركة نفط مٌسان  بدون لمب علمً دكتوراه مصطفى صادق لطٌف 93

 وزارة الصناعة والمعادن بدون لمب علمً ماجستٌر مصطفى دمحم هذال 94

 الكلٌة التمنٌة الهندسٌة كركون -الجامعة التمنٌة الشمالٌة  مدرس وراهدكت منتصر عٌدي شرٌف 95

96 
 مدرس دكتوراه مها رشٌد عبد الحمٌد 

حالٌا كلٌه دجلة الجامعه / سابما  خبٌر مائً فً وزارة 
 الموارد المائٌه

97 
 استاذ مشارن دكتوراه مهند حسن علً الجنابً 

لتمنٌة المسٌب/لسم جامعة الفرات االوسط التمنٌة/ الكلٌة ا
 هندسة تمنٌات المدرة الكهربائٌة 

 جامعة بغداد/ مركز بحوث السوق وحماٌة المستهلن  استاذ مساعد ماجستٌر نبراس دمحم عبد الرسول الصفار  98

 جامعة الموصل /كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  استاذ مساعد دكتوراه نجوى ابراهٌم خلٌل  99

 كلٌة النور الجامعة _ لسم الصٌدلة  مدرس ماجستٌر سعديندى خٌري ٌونس اال 100

 جامعة الموصل كلٌة الزراعة والغابات لسم اإلنتاج الحٌوانً  استاذ مساعد دكتوراه نضال تحسٌن طه الطائً  101

 جامعة دٌالى استاذ دكتوراه نغم ٌاسٌن البٌاتً  102

 معه التكنولوجٌهالجا مدرس ماجستٌر نور عبد الخالك زغٌر 103

 كلٌة الصٌدلة جامعة النهضة  استاذ مشارن دكتوراه هبة احمد السٌد أبوطالب  104

 جامعة المعمل  مدرس دكتوراه هبة منذر شاكر  105

 الجامعة التمنٌة الوسطى مدرس ماجستٌر هدٌل احمد حسن 106

 جامعة األنبار  مدرس دكتوراه هدٌل عبداألله عبد الرزاق  107

 جامعة بغداد / مركز بحوث و متحف التارٌخ الطبٌعً  استاذ مساعد دكتوراه هناء هانً عبد الحسٌن الصفار 108

 جامعة كركون مدرس دكتوراه هنادي عبداالله عبدالرزاق 109

 جامعة االنبار استاذ مساعد دكتوراه هٌثم لطٌف عبد الهادي 110

 ة الموصلجامع استاذ مساعد دكتوراه وسن صالح حسٌن 111

112 
 مدرس ماجستٌر وسن طالب عبد

الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة/كركون الجامعة التمنٌة 
 الشمالٌة

 لسم علوم الحٌاة/ كلٌة العلوم/ الجامعة المستنصرٌة  مدرس دكتوراه وفاء حسن مسلم  113

 


