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قائمة بأسماء السادة المشتركين في الندوة
)مستحضرات التجميل وتأثيرها على البشرة ،مركبات البارابين في مستحضرات التجميل(
بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٣
ت

اﻻسم

مكان العمل

.١

م .م خلود نوري سعيد

Soran university

.٢

د .عبدالحافظ مأمون ناجي

Swansea University

.٣

Abir Hussein Aburas

Tripoli

.٤

ا.م.د.زينب جمعة صويح

University of Basrah

.٥

عبير سفيان فاضل العاني

اﻻردن

.٦

محمد مجيد الشافي

اﻻكاديمية اﻻوروبية للدراسات المتخصصة

.٧

اﻻستاذة بان البدران

البصرة

.٨

الست وداد مشعل محمد

التدريس

.٩

اﻻستاذ محمد سعيد نيازي

تربية ذي قار

.١٠

م .محمد عبدالحسن شﻼل

تربية ذي قار

.١١

م.د .دريد حمادة عياش

ج .تكريت  /ك .الزراعة

.١٢

م.م .دﻻل صالح مهدي

جاظعة تكريت

.١٣

المدرس نجم الدين عزالدين حسن

الجامعة

.١٤

اﻻستاذة هجيرة جيﻼلي هاشم

جامعة ادرار

.١٥

م.م .خالده رحيم صباح

الجامعة اﻹسﻼمية فرع الديوانية /قسم اللغة اﻹنكليزية

.١٦

م .م .ﻻرا عادل جبار

جامعة اﻹمام جعفر الصادق عليه السﻼم_ قسم القانون

.١٧

ا.م.د.نضال علي حسين

جامعة اﻻنبار

.١٨

ا.م .جاسم محسن عبد

جامعة البصرة

.١٩

م .إنتصار شعبان هاشم

جامعة البصرة

.٢٠

م.د .نعيم تقي فيلي

جامعة البصرة

.٢١

ا .م .د حسن عبد المنعم عبد المحسن

جامعة البصرة /مركز دراسات البصرة و الخليج العربي

.٢٢

أ.د .علي خضير جابر الركابي

جامعة البصرة كلية الزراعة

.٢٣

ا .م .د .ايمان عبد ﷲ عبد العالي

جامعة البصرة مركز علوم البحار

.٢٤

ا .د .صباح مالك حبيب الشطي

جامعة البصرة ..كلية الزراعة

.٢٥

المدرس المساعد علي حسين عواد محارب

جامعة البصرة /كلية الزراعة

.٢٦

م.م حنان صالح جبر

الجامعة التقنية الجنوبية

.٢٧

ريحان جبار جاسم

الجامعة التقنية الشمالية

.٢٨

م.خنساء باسم فاضل

الجامعة التقنية الشمالية

.٢٩

د.ليلى طﻼل احمد حسن

الجامعة التقنية الشمالية  /المعهد التقني الدور

.٣٠

مصطفى طالب خلف

الجامعة التقنية الشمالية  /المعهد التقني الدور

.٣١

م.م .ريام امين صالح

الجامعة التقنية الشمالية  /المعهد التقني الطبي الدور

.٣٢

م .د .مقصود عادل محمود

الجامعة التقنية الشمالية /المعهد التقني الدور

.٣٣

م.م نيران ثائر كليب

الجامعة التقنية الشمالية /المعهد التقني الطبي الدور

.٣٤

م.م .قيس محمد عبدالحميد

الجامعة التقنية الشمالية /المعهد التقني الموصل /قسم الصناعات الكيمياوية والنفطية

.٣٥

رشا حسين احمد

جامعة التقنية الشمالية /دائرة صحة نينوى /قطاع الحمدانية

.٣٦

ا.م.د .هيرو محمد عبيد

الجامعة التقنية الشمالية  ،الكلية التقنية كركوك

.٣٧

م.د .نورا امين صالح

الجامعة التقنية الشمالية معهد الدور

.٣٨

م .م .غفران إياد أحمد

الجامعة التقنية الشمالية معهد الدور التقني

.٣٩

اوس سعد حمود حسن

الجامعة التقنية الشمالية معهد الدور قسم تقنيات المختبرات الطبية

.٤٠

م.د .علي يونس حامد

الجامعة التقنية الشمالية /المعهد التقني الموصل /الصناعات الكيمياوية والنفطية

.٤١

غازي ابراهيم عباس عبدالوهاب

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي الدور

.٤٢

م.م .مروه مالك خلف

الجامعة التقنية الشمالية/معهد الدور/قسم المختبرات الطبية

.٤٣

ا.م.د.حسين ثاني رشك

الجامعة التكنولوجية

.٤٤

ا.م.د.غيداء كائن صالح

الجامعة التكنولوجية

.٤٥

م .ايناس مزاحم عبد

الجامعة التكنولوجية

.٤٦

د .زينب صباح محمد أمين

الجامعة التكنولوجية /قسم هندسة السيطرة والنظم

.٤٧

أ.م.فيان عبد المحسن زين العابدين

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم

.٤٨

أ.م.د .مثنى صفاء جاسم محمد الحربي

الجامعة العراقية

.٤٩

ا.م .مصطفى رحيم ظاهر

الجامعة العراقية /كلية العلوم اﻷسﻼمية /قسم المالية والمصرفية

.٥٠

اسماء فيصل روضان

جامعة العميد

.٥١

Suaad aljanabi

جامعة الفرات اﻷوسط التقنية

.٥٢

م.مرتضى محمد شاني

جامعة الفرات اﻻوسط /المعهد التقني بابل

.٥٣

م.د .تغريد فاضل حسين

جامعة الفراهيدي/كلية اﻻعﻼم

.٥٤

الباحثة شهد ياسين ناعور

جامعة القادسية

.٥٥

د .حسام سعيد عبد الحسين

جامعة القادسية

.٥٦

د .مرتضى عبد علي فرحان

جامعة القادسيه

.٥٧

م .د رشا سعود عبد العالي

جامعة الكوفة

.٥٨

م .نور رياض كريم

جامعة الكوفة

.٥٩

م.د .رافد صبار عباس

جامعة الكوفة

.٦٠

م.م .رافد ياسين جاهل

جامعة الكوفة

.٦١

ا .م حيدر محمد جواد حيدر

جامعة الكوفة /كلية التربية للبنات

.٦٢

م .إيمان يحيى حبيب

جامعة الكوفة /كلية التربية للبنات

.٦٣

ا.م.د .اسمهان اسعد محمود

جامعة الكوفة كلية العلوم

.٦٤

م.د .بشائر مرتضى محمد باقر

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة

.٦٥

أ.م.د.شيماء عبد الحسين محمد

جامعة الكوفة-كلية الصيدلة

.٦٦

م .زمان صاحب مهدي

جامعة المثنى قسم الكيمياء

.٦٧

ا.د .زينب هادي حسن

الجامعة المستنصرية

.٦٨

ا.د .سمر رحيم الخزعلي

الجامعة المستنصرية

.٦٩

أ.م.د غصون مزهر حسين المحمداوي

الجامعة المستنصرية

.٧٠

أ.م.د .خديجة حسين سلمان

الجامعة المستنصرية

.٧١

ا.م.د .هيام عودة محمد

الجامعة المستنصرية

.٧٢

رواء فهمي عباس

الجامعة المستنصرية

.٧٣

م .ختام عدنان علي

الجامعة المستنصرية

.٧٤

م.د .محمد عبد مطشر الﻼمي

الجامعة المستنصرية

.٧٥

م.م شيماء عزيز عبدﷲ

الجامعة المستنصرية

.٧٦

م.م .هديل قاسم عليوي

الجامعة المستنصرية

.٧٧

نسرين سليمان امير

الجامعة المستنصرية

.٧٨

نوره عامر عليوي ناصر العنزي

الجامعة المستنصرية

.٧٩

أ.د .وحيدة حسين علي

الجامعة المستنصرية  -كلية التربية -قسم العلوم التربوية والنفسية

.٨٠

م .اسماء جعفر فرج

الجامعة المستنصرية  /كلية اﻻداب

.٨١

أ.م.د .ميساء طه خماس

الجامعة المستنصرية  /كلية اﻵداب  /قسم اللغة العربية

.٨٢

أ.م.د صفاء عبد الرسول عبد اﻻمير

الجامعة المستنصرية  /كلية التربية

.٨٣

ا.م.د .نبراس طه خماس

الجامعة المستنصرية  /كلية التربية  /قسم اﻻرشاد النفسي والتوجيه التربوي

.٨٤

أ.د أمجاد عبد الحميد بدر الماجد

الجامعة المستنصرية  /كلية التربية اﻻساسية

.٨٥

ا.د .عبدالقادر محمد نوري جاسم

الجامعة المستنصرية  /كلية العلوم  /قسم الكيمياء

.٨٦

ا.م.د .زياد حسين جواد

الجامعة المستنصرية  /كلية العلوم  /قسم الكيمياء

.٨٧

أ.م.د .علي حسين رحيمة

الجامعة المستنصرية  /كلية العلوم  /قسم الكيمياء

.٨٨

اﻻستاذ المساعد انعام مجيد رشيد

الجامعة المستنصرية  /كلية العلوم  /قسم الكيمياء

.٨٩

م .رؤى ماجد عبد اﻻمير

الجامعة المستنصرية  /كلية العلوم  /قسم الكيمياء

.٩٠

م .سفانة احمد فرحان

الجامعة المستنصرية  /كلية العلوم  /وحدة ابحاث البوليمر

.٩١

م.د .غنية ضياء مشفي

الجامعة المستنصرية  /كلية العلوم السياحية

.٩٢

ا.د .سهيلة عبد الرضا عسكر

الجامعة المستنصرية /كلية التربية

.٩٣

م .بيادر فاصل عباس

الجامعة المستنصرية /كلية العلوم /قسم الكيمياء

.٩٤

مدرس بيادر فاضل عباس

الجامعة المستنصرية /كلية العلوم /قسم الكيمياء

.٩٥

ا .د .الفه عبد نايف

الجامعة المستنصرية /كليه العلوم /قسم الكيمياء

.٩٦

ا.م.د.زيزفون نبيل نصيف

الجامعة المستنصرية علوم كيمياء

.٩٧

د .منال جواد كاظم

الجامعة المستنصرية كلية التربية

.٩٨

ا .د .ابتسام سعدون النوري

الجامعة المستنصرية كلية التربية قسم اﻹرشاد النفسي

.٩٩

أ.م.د .نسرين قيس عبود

الجامعة المستنصرية كلية العلوم

.١٠٠

استاذ مساعد دكتور عادل احمد عواد

الجامعة المستنصرية كلية العلوم

.١٠١

م.د .قاسم خريبط طاهر الكعبي

الجامعة المستنصرية كلية العلوم السياحية

.١٠٢

م.حوراء قاسم حامي

الجامعة المستنصرية -كلية العلوم-قسم الكيمياء

.١٠٣

أ.م.د .لمى فائق احمد

الجامعة المستنصرية /كلية اﻻداب

.١٠٤

أ.د .تغريد ضياء مشفي

الجامعة المستنصرية /كلية اﻵداب

.١٠٥

م.م اسراء فرج لفته

الجامعة المستنصرية /كلية اﻻداب /قسم تاريخ

.١٠٦

أ.م.د .ليث خليل ابراهيم

الجامعة المستنصرية /كلية العلوم

.١٠٧

م .فاء فيصل روضان

الجامعة المستنصرية /كلية العلوم /قسم الكيمياء

.١٠٨

م.د.امال صادق حمودي صادق

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

.١٠٩

م.د .ختام جابر نبهان

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

.١١٠

ا.م ناهدة عبدﷲ جنزيل

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم -قسم الكيمياء

.١١١

م.د .غسق جبار كشتل

الجامعة المستنصرية-كلية العلوم-قسم الكيمياء

.١١٢

ا.م.د.نجوى ابراهيم خليل

جامعة الموصل

.١١٣

إخﻼص خليفة حامد

جامعة الموصل

.١١٤

م .افياء مؤيد يونس

جامعة الموصل

.١١٥

م.د .شيماء هاشم عبدالرحمن

جامعة الموصل

.١١٦

م.م سرى محمود يونس

جامعة الموصل

.١١٧

م.مها عبداﻻله محمد حسن البدراني

جامعة الموصل

.١١٨

مدرس مساعد  /اسماء هادي ذنون

جامعة الموصل

.١١٩

أ.م.د .محمد سالم شيت

جامعة الموصل  /كلية التربية للبنات  /قسم الكيمياء

.١٢٠

م.د.هند أحمد محمود

جامعة الموصل  /كلية التربية للبنات /قسم الكيمياء

.١٢١

م.م جوان محمد حسن

جامعة الموصل /كلية التمريض

.١٢٢

نعم حازم احمد يونس

جامعة الموصل /كلية العلوم

.١٢٣

ا .م .د .خالدة محمد عمر

جامعة الموصل /كلية العلوم /قسم الكيمياء

.١٢٤

ا .م .د .خالدة محمد عمر الطائي

جامعة الموصل /كلية العلوم /قسم الكيمياء

.١٢٥

ا.م.د .عامرة فارس محمد السراج

جامعة الموصل كلية العلوم

.١٢٦

استاذ دكتورة ذكرى علي علوش

جامعة الموصل كلية العلوم

.١٢٧

م.م .محمد مهدي صالح

جامعة الموصل كلية العلوم

.١٢٨

أ.م.د.شيماء خزعل يونس

جامعة الموصل كلية العلوم قسم ابكيمياء

.١٢٩

م .م .شيماء عبيد مصطفى

جامعة الموصل كلية العلوم قسم علوم الحياة

.١٣٠

زهراء طارق عبدالحميد

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

.١٣١

اﻻء عدنان رشاد

جامعة النهربن

.١٣٢

ايناس عدنان رشاد

جامعة النهرين

.١٣٣

د .دﻻل نعيم حمود

جامعة النهرين

.١٣٤

م .د .جزيل حسين عزيز

جامعة النهرين

.١٣٥

مدرس مساعد حنين عبدالكريم أمين

جامعة النهرين

.١٣٦

المدرس المساعد أيفون أكرم عبد الجبار

جامعة النهرين /كلية العلوم

.١٣٧

م .م .بان امين عبد الجبار

جامعة النهرين /مركز الدنا العدلي للبحث والتدريب

.١٣٨

م.د سحر سمير العبد ﷲ

جامعة النهرين -كلية العلوم -قسم الكيمياء

.١٣٩

م .د .ابتسام كامل حنان

جامعة النهرين /كلية العلوم

.١٤٠

دكتورة آمنة راسم محمد

جامعة النهرين /كلية العلوم /قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

.١٤١

م.د .فاطمة صاحب كاظم

جامعة النهرين/كلية العلوم

.١٤٢

المدرس المساعد ايمان عبدالوهاب حسين

جامعة النهرين/كلية العلوم /قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

.١٤٣

ا.د .سهام توفيق امين

جامعة اوروك اﻻهليه كلية التقنيات الطبيه والصحيه

.١٤٤

أ.م .مصطفى حسن هادي

جامعة بابل

.١٤٥

ا.د .سماح احمد كاظم

جامعة بابل  /كلية الصيدلة

.١٤٦

م.م منار راضي شنون الياسري

جامعة بابل/كلية الصيدله

.١٤٧

الباحثة سامية بن يحي

جامعة باتنة  ١الجزائر

.١٤٨

البايولوجي صهيب احمد تركي

جامعة بغداد

.١٤٩

الدكتور يوسف نوري حمه باقي

جامعة بغداد

.١٥٠

م .اوس محمود عبدﷲ

جامعة بغداد

.١٥١

م .شيماء عباس فاضل

جامعة بغداد

.١٥٢

م .فوزية موسى غانم

جامعة بغداد

.١٥٣

م.م ساره حسين حسن

جامعة بغداد

.١٥٤

م.م شهد هيثم شيت

جامعة بغداد

.١٥٥

مدرس مساعد وداد جاسم فندي

جامعة بغداد  /كلية التربية للعلوم الصرفة  /إبن الهيثم

.١٥٦

ا.م.د .جوان عبد المحسن زين العابدين

جامعة بغداد  /كلية العلوم /قسم الكيمياء

.١٥٧

ا .م.د .شيماء حارث محمد

جامعة بغداد /كلية التربية للبنات

.١٥٨

سراب جاسم محمد

جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم

.١٥٩

ا .د .يحيى كمال خليل

جامعة بغداد /كلية العلوم

.١٦٠

ا.م.د .ثناء عبد الودود عبد الحافظ

جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد قسم العلوم التربوية والنفسية

.١٦١

ا.م.د.نسرين جواد شرقي

جامعة بغداد كلية التربية للبنات

.١٦٢

أ.م.د.سديم صبحي عبد

جامعة بغداد/كلية العلوم

.١٦٣

ا .د .عواطف صابر جاسم

جامعة تكريت

.١٦٤

ا .م .د.عفراء صابر شهاب

جامعة تكريت

.١٦٥

ا.م حسن خضر رجب عبدﷲ

جامعة تكريت

.١٦٦

اﻻستاذ المساعد الدكتور انس ياسين محمود

جامعة تكريت

.١٦٧

د.اغاريد علي حسين

جامعة تكريت

.١٦٨

سرمد جاسم محمد الخزرجي

جامعة تكريت

.١٦٩

شهد عامر عبد الكريم

جامعة تكريت

.١٧٠

م .د منال صالح مهدي

جامعة تكريت

.١٧١

م .م سﻼم حسين جاسم

جامعة تكريت

.١٧٢

م.د .رغد مقداد محمود

جامعة تكريت

.١٧٣

م.د .كوكب داود سالم

جامعة تكريت

.١٧٤

م.م احمد رشيد حمد

جامعة تكريت

.١٧٥

م.م فاطمة مصطفى مهدي

جامعة تكريت

.١٧٦

م .اريج علي حسين

جامعة تكريت  -تكريت

.١٧٧

م .د همام سعدي حسين العزاوي

جامعة تكريت  -كلية العلوم

.١٧٨

م .سحر ناجي رشيد

جامعة تكريت  -كلية العلوم

.١٧٩

م.د خلف احمد جاسم

جامعة تكريت  -كلية العلوم  -قسم الكيمياء

.١٨٠

م.د .إبراهيم فهد وحيد

جامعة تكريت  -كلية العلوم  -قسم الكيمياء

.١٨١

م.م .عادل حسين دلف

جامعة تكريت  -كلية العلوم  -قسم الكيمياء

.١٨٢

ايثار منصور حميد

جامعة تكريت  /قسم اﻻعﻼم و العﻼقات العامة

.١٨٣

أ.د .فوزي حميد جمعة

جامعة تكريت  /كلية التربية للبنات

.١٨٤

م.د .رويده فؤاد عبدﷲ

جامعة تكريت  /كلية التربية للبنات

.١٨٥

م.م .دينا سعدي محمد صبحي

جامعة تكريت  /كلية التربية للبنات/قسم الكيمياء

.١٨٦

م.م علي فائق مرعي

جامعة تكريت  /كلية التربية للعلوم الصرفة

.١٨٧

م.م .بان بدران عدنان

جامعة تكريت  /كلية العلوم

.١٨٨

م .سفيان حواس حميدي

جامعة تكريت  /كلية العلوم  /قسم الفيزياء

.١٨٩

تبارك خالد عگاب

جامعة تكريت  /كلية العلوم  /قسم الكيمياء

.١٩٠

م .م محمد رجب عبد

جامعة تكريت  /كلية العلوم  /قسم علوم الكيمياء

.١٩١

م.م راشد اسماعيل طه

جامعة تكريت  /كلية العلوم /قسم علوم الحياة

.١٩٢

أ.م.د.منى صﻼح رشيد

جامعة تكريت /العلوم

.١٩٣

م .حﻼ حميد مجيد

جامعة تكريت /كلية التربية للبنات

.١٩٤

م .منى محمد ابراهيم

جامعة تكريت /كلية الزراعة

.١٩٥

ا .د .احمد علي عيسى

جامعة تكريت /كلية العلوم

.١٩٦

ا .د .هناء كائن صالح

جامعة تكريت /كلية العلوم

.١٩٧

م .شيماء محمد فياض

جامعة تكريت /كلية العلوم

.١٩٨

م.د سراب دلف خلف

جامعة تكريت /كلية العلوم

.١٩٩

م.د .رغد محمد عمر

جامعة تكريت /كلية العلوم /قسم الكيمياء

.٢٠٠

ا .م سعادت مصطفى محمد

جامعة تكريت /كلية العلوم /قسم علوم حياة

.٢٠١

ا .م .د .سرحان علي سلمان

جامعة تكريت /كلية العلوم/قسم الكيمياء

.٢٠٢

ميساء مثنى علي

جامعة تكريت /كلية العلوم/قسم علوم الحياه

.٢٠٣

موج فواز مولود

جامعة تكريت /كليه العلوم /قسم الكيمياء

.٢٠٤

م .أمجد حسين جاسم

جامعة تكريت _كلية العلوم

.٢٠٥

مدرس مساعد نور حسن علي

جامعة تكريت _كلية العلوم

.٢٠٦

م .حيدر مظهر عباس

جامعة تكريت قسم المختبرات المركزية

.٢٠٧

استاذ دكتور باسم صالح نجم

جامعة تكريت كلية التربية للبنات

.٢٠٨

استاذ دكتور سلوى عبد الستار جبار

جامعة تكريت كلية التربية للبنات

.٢٠٩

م .م صبا عبدالكريم مصطفى

جامعة تكريت كلية التربية للبنات

.٢١٠

مدرس مساعد ) احمد حاجم سلطان(

جامعة تكريت كلية التربية للبنات

.٢١١

مدرس مساعد صفا خليل ابراهيم

جامعة تكريت كلية التربية للعلوم الصرفة

.٢١٢

ا.م.د .ثورة خطاب علي

جامعة تكريت كلية التريية للعلوم اﻻنسانية

.٢١٣

م.د .بلقيس رمضان عباس

جامعة تكريت كلية الطب

.٢١٤

ا .د .محمد راشد عبود

جامعة تكريت كلية العلوم

.٢١٥

ا .د .نجاة احمد دحام

جامعة تكريت كلية العلوم

.٢١٦

ا.د .عبدﷲ سليم خزعل

جامعة تكريت كلية العلوم

.٢١٧

ا.م.د .اياد مقداد غيدان

جامعة تكريت كلية العلوم

.٢١٨

أ.م.د .ياسين حميد محمود

جامعة تكريت كلية العلوم

.٢١٩

اﻻستاذ المساعد الدكتور شذى يونس يحيى

جامعة تكريت كلية العلوم

.٢٢٠

علي ابراهيم خليل استاذ

جامعة تكريت كلية العلوم

.٢٢١

م .استبرق محمود مهدي

جامعة تكريت كلية العلوم

.٢٢٢

م.م .شهد عبد السﻼم شعبان

جامعة تكريت كلية العلوم

.٢٢٣

مدرس دكتور هناء جاسم

جامعة تكريت -كلية العلوم

.٢٢٤

ا.م.د.هالة عبد الخالق عوض

جامعة تكريت -كلية العلوم  /قسم علوم الحياة

.٢٢٥

زياد خلف عبدﷲ الجبوري

جامعة تكريت كلية العلوم قسم الكيمياء

.٢٢٦

م.م .نجﻼء عبد السﻼم أحمد

جامعة تكريت كلية العلوم قسم الكيمياء

.٢٢٧

نهى ليث جاسم

جامعة تكريت كلية العلوم قسم الكيمياء

.٢٢٨

أ.م.د قناة محمود عطيه

جامعة تكريت كلية العلوم قسم علوم الحياة

.٢٢٩

م.د فراس فارس رجا

جامعة تكريت كلية العلوم قسم علوم الحياة

.٢٣٠

اياد جابر اسعد

جامعة تكريت كلية الهندسة

.٢٣١

ايه خالد مطلب

جامعة تكريت كليه العلوم قسم الكيمياء

.٢٣٢

م.د .شيرين فاروق شاكر

جامعة تكريت .كلية العلوم  .قسم الكيمياء

.٢٣٣

المدرس سلوى خالد عبد اللطيف

جامعة تكريت.كلية علوم الحاسوب والرياضيات

.٢٣٤

أ.م.د.ساريا ناجي محسن

جامعة تكريت /كلية العلوم

.٢٣٥

م.د .شيماء فاتح علي

جامعة تكريت /كلية العلوم

.٢٣٦

المدرس عماد محمد عوسج الجنابي

جامعة تكريت /كلية العلوم /قسم الكيمياء

.٢٣٧

م.م .سرى مصطفى قاسم

جامعة تكريت /كلية هندسة العمليات النفطية

.٢٣٨

م.م .بان داود صالح

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات/قسم الكيمياء

.٢٣٩

أ.م.د .قبس ناجي رشيد

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

.٢٤٠

م.د .زينب مصطفى مهدي

جامعة تكريت/كلية الصيدلة

.٢٤١

أ.م.د.فراس شوقي عبد الرزاق

جامعة تكريت/كلية العلوم/قسم علوم الحياة

.٢٤٢

ا.م.د .اسماء هاشم شاكر

جامعة تكريت_ كلية التربية للبنات

.٢٤٣

م.م .وسناء كاظم جواد

جامعة تكنولوجيا المعلومات واﻻتصاﻻت

.٢٤٤

ا.م.د .اخﻼص كاظم حمزة

جامعة تكنولوحيا

.٢٤٥

م .اضواء ورور نعمة

جامعة ديالى

.٢٤٦

ا.د أخﻼص علي حسين

جامعة ديالى/التربية اﻻساسية

.٢٤٧

ا.م.د رياض خلف احمد

جامعة ديالى/كلية الهندسة

.٢٤٨

محمد مالك فيصل

جامعة ذي قار  /كلية علوم الحاسبات والرياضيات

.٢٤٩

م.م ابتسام علي صكر

جامعة ذي قار /كلية علوم الحاسوب والرياضيات

.٢٥٠

م.م .زهور مساعد ايدام

جامعة ذي قار /كلية علوم الحاسوب والرياضيات

.٢٥١

ايمان عبد الكريم قاسم  -مدرس

جامعة زاخو -كلية اﻻدارة واﻻقتصاد

.٢٥٢

اسعد محمد مصطفى  -مدرس

جامعة زاخو -كلية العلوم -قسم الكيمياء

.٢٥٣

م .م .ايمن صادق جعفر السامرائي

جامعة سامراء  /كلية التربية

.٢٥٤

د .ابراهيم علي حمد امشهر

جامعة سرت

.٢٥٥

أ.م.د .ديار صﻼح الدين علي

جامعة صﻼح الدين

.٢٥٦

هاژه عمر عثمان

جامعة صﻼح الدين

.٢٥٧

م.م .محمد فؤاد عبد علي عباس

جامعة كربﻼء

.٢٥٨

ا.م.د .اسراء ناصر غﻼم

جامعة كربﻼء  .كلية التربية للعلوم الصرفة

.٢٥٩

أ.م.د .فاطمة ذياب مالود

جامعة كربﻼء كلية التربية للعلوم اﻻنسانية

.٢٦٠

م.زينب عبد اﻻمير حسين

جامعة كربﻼء كلية الزراعة قسم وقاية النبات

.٢٦١

ا.د .صالح مهدي حداوي

جامعة كربﻼء كلية العلوم قسم علوم الحياة

.٢٦٢

قاسم سلطان عبد

جـــامعة كركوك

.٢٦٣

م.د .حارث أحمد محمد

جامعة نينوى

.٢٦٤

م.د .زهراء فاضل حسان

جامعة وارث اﻻنبياء

.٢٦٥

م.د شيماء بدر عبدﷲ نصر السراي

جامعة واسط

.٢٦٦

م.م .هناء قاسم مذبوب

جامعة واسط

.٢٦٧

سرى بشير حسن

جامعة واسط  /كلية طب اﻻسنان

.٢٦٨

ا.د إسراء مهدي مزبان

جامعة واسط كلية التربية للعلوم اﻹنسانية

.٢٦٩

م.م زينب فائق محمد

جامعة واسط/كلية اﻻدارة واﻻقتصاد

.٢٧٠

أ.د .رحاب عبد المهدي جواد

الجامعةالمستنصرية/كليةالعلوم/قسم الكيمياء

.٢٧١

أ.م.د .جودت حلمي عبدالواحد

الجامعه التقنية الشمالية

.٢٧٢

م .م رنا نصير عبدالحميد

جامعه التقنية الشماليه /معهد التقني الدور

.٢٧٣

م .د ناديه يوسف صالح

الجامعه التقنيه الشماليه

.٢٧٤

م.م اسماء عبد الحق محمد

الجامعه التقنيه الشماليه  /المعهد التقني الدور

.٢٧٥

سوسن سلمان هوسي

الجامعه التقنيه الشماليه/المعهد التقني الدور

.٢٧٦

م.هند طارق حمد

الجامعه التقنيه الشماليه/معهد الدور

.٢٧٧

م .شيماء حامد جبر

الجامعه المستنصرية كلية العلوم قسم الكيمياء

.٢٧٨

ا.م.د ايناس عماد عبد المنعم

الجامعه المستنصريه

.٢٧٩

ا.م.د تغريد محي الدين موسى

الجامعه المستنصريه  /كلية العلوم  /قسم الكيمياء

.٢٨٠

المدرس منال صادق حمودي

الجامعه المستنصريه /كلية العلوم  /قسم الكيمياء

.٢٨١

ا.د .فاتن فاضل محمد حسن القزاز

الجامعه المستنصريه /كلية العلوم_قسم الكيمياء

.٢٨٢

م.م .نداء إبراهيم مهدي

الجامعه المستنصريه /كليه العلوم /قسم الكيمياء

.٢٨٣

مدرس شروق صباح كاظم

الجامعه المستنصريه /كليه العلوم /قسم الكيمياء

.٢٨٤

م.د روﻻ صباح ناصر علي

الجامعه المستنصريه كليه العلوم

.٢٨٥

مدرس امجاد غالي عليوي

الجامعه المستنصريه كليه العلوم قسم الكيمياء

.٢٨٦

سهير عبد الهادي مهدي

جامعه المستنصريه كليه علوم قسم الكيمياء

.٢٨٧

فرح عبد الحسن حسين

جامعه بابل

.٢٨٨

م علي عبيس حسين علي المعموري

جامعه بابل

.٢٨٩

م .م دعاء مثنى شعبان

جامعه تكريت /كليه التربيه للبنات

.٢٩٠

م.م .ضبياء محمود علي

جامعه تكريت كلية العلوم

.٢٩١

م.م .ثريا يعرب صبري

جامعه تكريت كلية العلوم قسم الفيزياء

.٢٩٢

بسعاد خضير احمد

جامعه تكريت كليه العلوم قسم الكيمياء

.٢٩٣

ساره اجبير رمل

جامعه تكريت كليه العلوم قسم الكيمياء

.٢٩٤

مدرس مساعد لمياء خميس نايف

جامعه تكريت كليه العلوم قسم علوم الحياة

.٢٩٥

م.م .مها صاحب عبد

جامعه تكريت /كليه التربيه للبنات

.٢٩٦

ا.د .كريم هنيكش حسن

جامعه ديالى

.٢٩٧

م.م احمد حميد كامل الكناني

جامعه ذي قار كلية علوم الحاسوب والرياضيات

.٢٩٨

م .رنا عبد اﻷمير جواد العبيدي

جامعه كربﻼء كليه الطب البيطري

.٢٩٩

م.م مروة صبار فالح

جامعه مستنصرية

.٣٠٠

علي اﻻكبر ضياء الحسيني

خارج العراق

.٣٠١

عبد الجليل محمود عبد

خريج بكالوريوس علوم كيمياء

.٣٠٢

د .اﻻء عبد اسماعيل جاسم

دائرة البيطرة

.٣٠٣

د .محمد برهان عبدالكريم

دائرة صحة صﻼح الدين

.٣٠٤

د .ياسين ابراهيم عبيد

دائرة صحة صﻼح الدين

.٣٠٥

أنس حماد أحمد

دائرة صحة صﻼح الدين .مستشفى الضلوعية العام

.٣٠٦

اسماء صابر شهاب

دائره صحه صﻼح الدين

.٣٠٧

م.م .عائشة عبد الحي طه

ديوان الوقف السني

.٣٠٨

دعاء هيثم ناجي

رئاسة الجامعة قسم اﻻعﻼم والعﻼقات العامة

.٣٠٩

م.م محمد محمود عبدﷲ

الشركه العامه لصناعة اﻷدوية/سامراء

.٣١٠

رمضان رعد مكي علوان الجبوري

طالب

.٣١١

فاطمه ابراهيم خلف

طالب

.٣١٢

اطياف علي عبدﷲ

طالب جامعه تكريت قسم علوم الكيمياء

.٣١٣

همسة قيصر نصير

طالب جامعي

.٣١٤

هنادي احمد عيسى

طالب في جامعة تكريت كلية العلوم قسم الكيمياء المرحلة الرابعة

.٣١٥

عبدالقادر احمد صالح عبطان

طالب في قسم الكيمياء

.٣١٦

اسﻼم عبدالرحمن اهرير

طالبة

.٣١٧

انعام خلف صالح

طالبة

.٣١٨

شهد سلمان هوسي

طالبة

.٣١٩

زهراء حارث وهيب

طالبة جامعة تكريت كلية العلوم قسم علوم الحياة

.٣٢٠

كوثر أحمد علي

طالبة في كلية العلوم جامعة تكريت

.٣٢١

وجيدة بسمان الكوان

طالبة في كلية العلوم قسم الكيمياء

.٣٢٢

عائشة وليد حكمت

طالبة مرحلة أولى علوم كيمياء

.٣٢٣

أمنة عبد السﻼم أيوب

طالبة مرحلة رابعة في جامعة تكريت علوم الكيمياء

.٣٢٤

فاطمه علي حسين

طالبه كليه العلوم جامعه تكريت قسم الكيمياء

.٣٢٥

موج طﻼل وادي

طالبه كليه العلوم جامعه تكريت قسم الكيمياء

.٣٢٦

اسماء سعدون عبيد

طالبه كليه العلوم قسم الكيمياء مسائي مرحله أول

.٣٢٧

مرام فيصل جواد

طالبه /جامعه تكريت /كليه العلوم/قسم علوم الحياة

.٣٢٨

عبد ﷲ شرقي عبدﷲ

عمادة كلية العلوم

.٣٢٩

د .ريمه عبداﻹله الخاني

فرسان الثقافة

.٣٣٠

م .د .سرى بدر حسين

قسم الجغرافية /كلية التربية للعلوم اﻹنسانية /جامعة الموصل

.٣٣١

اﻻستاذ المساعد الدكتور جوان عدي عبدالستار قسم الكيمياء /كلية العلوم /الجامعة المستنصرية

.٣٣٢

أ .د .ابتهال قحطان عبدﷲ

قسم الكيمياء كليه العلوم جامعه تكريت

.٣٣٣

أ.د.ابراهيم عمر سعيد الحمداني

قسم علوم الحياة /كلية العلوم /جامعة تكريت

.٣٣٤

ِضفاف مدﷲ شويخ

قسم علوم الكيمياء

.٣٣٥

م.د صفاء حسين محمد

كلية اﻻتربية اﻻساسية الشرقاط /جامعة تكريت

.٣٣٦

ا.م.د .رحاب صبحي رمضان

كلية اﻻسراء الجامعة

.٣٣٧

ا.د .ايمان عباس علي

كلية التربية اﻻساسية

.٣٣٨

ا.م.د حذام خليل حميد

كلية التربية اﻻساسية

.٣٣٩

م.م ياسمين مطشر خضر

كلية التربية للبنات

.٣٤٠

م .نور حسن حسون

كلية التربية للعلوم الصرفة  /جامعة ديالى

.٣٤١

أ.م.د أسماء أحمد محمد

كلية التربية للعلوم الصرفة /قسم الكيمياء

.٣٤٢

مدرس دكتور صباح حسن مالح

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم جامعة بغداد

.٣٤٣

نوار محسن عبد العزيز

كلية التربية للعلوم الصرفة جامعة تكريت

.٣٤٤

ا.م.د.محمد سالم عبدالعزيز

كلية التربية للنبات/جامعة تكريت

.٣٤٥

م.د .نسرين خليل حسين

كلية التربية .الجامعة المستنصرية

.٣٤٦

م د ايسن كمال محمد

كلية التمريض

.٣٤٧

م .يمامة زهير عبد الكريم

كلية التمريض/جامعة الموصل

.٣٤٨

م.د .زياد شهاب احمد

كلية الزراعة /جامعة تكريت

.٣٤٩

احمد شاكر مهدي

كلية الزراعة/جامعة تكريت

.٣٥٠

ريم عبد الحكيم محمد

كلية الزراعه

.٣٥١

م.د .ياسين طه حسن

كلية السﻼم الجامعة

.٣٥٢

مدرس هالة ادريس إبراهيم محمد

كلية الصيدلة

.٣٥٣

م.م .مرتضى منفي حسن

كلية الصيدلة  /جامعة أهل البيت

.٣٥٤

Fatema Al_Zahraa Ali Sabaa

كلية الطب

.٣٥٥

م.د .عﻼء صابر شهاب

كلية الطب جامعة تكريت

.٣٥٦

م.د .أحمد جاسم نوفل

كلية الطب-جامعة الفلوجة

.٣٥٧

لبنى ضياء صالح

كلية العلوم  -قسم الكيمياء  -المرحلة اﻻولى

.٣٥٨

م.م .اﻻء احمد محمد

كلية العلوم ..قسم علوم اﻻرض التطبيقية

.٣٥٩

عائدة حسين ابراهيم

كلية العلوم  /جامعة بغداد

.٣٦٠

م .م .مصطفى قتيبة جبار

كلية العلوم  /جامعة تكريت

.٣٦١

جيهان امين سليمان

كلية العلوم  /قسم الكيمياء

.٣٦٢

مدرس مساعد رشا شاكر محمود

كلية العلوم  /قسم الكيمياء /الجامعة المستنصرية

.٣٦٣

حفصة عمر احمد

كلية العلوم  /قسم علوم الحياة

.٣٦٤

سارة سلمان داود

كلية العلوم /العمادة

.٣٦٥

ا .م حازم نومان عبد

كلية العلوم /جامعة ديالى

.٣٦٦

م .اﻷمين بارز عمر علي

كلية العلوم /قسم الكيمياء

.٣٦٧

غصون يوسف خلف

كلية العلوم /قسم الكيمياء /المرحله الثالثه

.٣٦٨

ا.م .ربا فهمي عباس

كلية العلوم _ الجامعة المستنصرية

.٣٦٩

أ .م .د .ليلى عبد الرحمن جبر

كلية العلوم _ جامعة تكريت

.٣٧٠

م.م .مثنى وعدﷲ يونس

كلية العلوم اﻹسﻼمية جامعة الموصل

.٣٧١

م.م وئام عبد جوير

كلية العلوم التطبيقية  -جامعة سامراء

.٣٧٢

شهد زياد عبد الكريم

كلية العلوم جامعة تكريت

.٣٧٣

م.م .وسام حسين خلف

كلية العلوم جامعة تكريت

.٣٧٤

عبدالقادر محمد محمود

كلية العلوم قسم الفيزياء

.٣٧٥

م هبة حمزة رشيد

كلية العلوم قسم الكيمياء

.٣٧٦

م.م درداء عزيز إبراهيم

كلية العلوم قسم الكيمياء

.٣٧٧

م.م صبري علي سلطان

كلية العلوم قسم الكيمياء

.٣٧٨

م.م وسام محمد راشد

كلية العلوم قسم الكيمياء

.٣٧٩

مدرس مساعد زينب زهير محمد علي

كلية العلوم قسم الكيمياء

.٣٨٠

ُمنـى عسل احمد الجبوري

كلية العلوم قسم الكيمياء

.٣٨١

نبأ ثابت مظهر

كلية العلوم قسم الكيمياء

.٣٨٢

م.م احمد صالح ياسين

كلية العلوم مخزن المواد الكيماوية

.٣٨٣

مدرس الدكتور ثائر فاضل خليل

كلية العلوم .قسم الكيمياء

.٣٨٤

ا.م.د.عباس شبيب حسن

كلية العلوم /جامعة الكرخ للعلوم

.٣٨٥

دحام صالح دحام

كلية العلوم/قسم علوم الحياة/المرحلة الرابعة/فرع اﻻحياء المجهرية

.٣٨٦

لبنى ابراهيم محيسن

كلية العلوم/قسم علوم الحياة/المرحلة الرابعة/فرع اﻻحياء المجهرية

.٣٨٧

م.م .كريم علي سالم

كلية الفارابي الجامعة

.٣٨٨

المدرس المساعد ياسر خالد خليل

كلية القلم الجامعة /قسم تقنيات التخدير

.٣٨٩

اﻻستاذ الدكتورة نغم طارق حمد

كلية الهندسة /الجامعة المستنصرية

.٣٩٠

أ.م.د .أمل محسن ناجي

كلية دجلة الجامعة

.٣٩١

أ.م سيناء ناجي محسن

كلية طب اﻻسنان  /جامعة تكريت

.٣٩٢

مدرس ضحى حسين محمد

كلية طب اﻻسنان جامعة بغداد

.٣٩٣

سارة حسين سلمان

كليه التقنيه المسيب

.٣٩٤

م.م .اﻻء عبد الجبار جميل

كليه العلوم

.٣٩٥

محمود فوزي حميد

كليه العلوم

.٣٩٦

موج اياد جابر

كليه العلوم جامعه تكريت علوم حياه

.٣٩٧

المدرس فؤاد نهاد عبد

كليه العلوم قسم الكيمياء

.٣٩٨

م .سجى رياض عباس

كليه دجله الجامعه اﻻهليه

.٣٩٩

هيا فالح غيهب

ﻻ اعمل

.٤٠٠

زهراء سعدي عبدﷲ

ﻻ يوجد

.٤٠١

مروان علي محمود

ﻻ يوجد

.٤٠٢

اصاله مجاز توفيق

ماجستير علوم حياة كلية التربية للعلوم الصرفة

.٤٠٣

علي حسين حسن الفتﻼوي

مجلس القضاء اﻷعلى

.٤٠٤

علي إبراهيم فاضل

مدرسة

.٤٠٥

مرفت محمد عبدﷲ

مدرسة المربد

.٤٠٦

سوﻻف رعد مصطفى

مدرسة سمية

.٤٠٧

م.د أحمد عباس فاضل

مديرية الشباب والرياضة

.٤٠٨

م.د .نادية محمود محمد

المديرية العامة لتربية كركوك

.٤٠٩

م.م .مروه علي عبدالحسن

مديرية تربية القادسية_ متوسطة تكتم للبنات

.٤١٠

ذكريات عبدالواحد محمد

مديرية تربية محافظة بغداد الرصافة / ٢ /معهد اعداد المعلمين

.٤١١

د .عمر زهير عبدالمجيد

مديرية زراعة صﻼح الدين

.٤١٢

مدرس مساعد مروة محسن خضير

مركز الدنا العدلي

.٤١٣

ا.م.د.هناء كاظم خليفة

المستنصرية

.٤١٤

م.د مرفت طاهر كوكز

المستنصرية _اداب _فلسفة

.٤١٥

م .د .ميسون عيد الحسين عبد النبي

مستنصرية /علوم /كيمياء

.٤١٦

م.امل صاحب مهدي

المستنصرية/العلوم/الكيمياء

.٤١٧

م.د ميعاد غافل حمادي

معهد اﻻتصاﻻت العالي

.٤١٨

مدرس فضيلة سلمان عزيز

المعهد التقني الحويجة\الجامعة التقنية الشمالية

.٤١٩

أوراس مال ﷲ ابراهيم

المعهد التقني الدور

.٤٢٠

تاج الدين حسن خلف

معهد التقني الدور

.٤٢١

نور عبد اللطيف صالح

المعهد التقني الدور

.٤٢٢

م .أبوذر سعد محسن

المعهد التقني الدور  /قسم المختبرات الطبية

.٤٢٣

أ.نورس خليل أبراهيم

المعهد التقني الطبي الدور

.٤٢٤

اﻻستاذه رغدة فؤاد احمد

المعهد التقني الطبي الدور

.٤٢٥

مدرس مساعد نيران ثائر كليب

المعهد التقني الطبي الدور

.٤٢٦

مصطفى خليل ابراهيم

معهد التقني الطبي الدور

.٤٢٧

م.م جاسم كشيش زويد

المعهد التقني كوت

.٤٢٨

حذيفه عاصم منصور

معهد الدور التقني

.٤٢٩

نهى نزار صبري

معهد الدور التقني قسم المختبرات الطبيه

.٤٣٠

م.م .لبنى عامر محمد

المعهد الطبي التقني الدور

.٤٣١

محمد احمد محمد

معهد تقني الدور

.٤٣٢

حيدر مصلح مرشد الجنابي

المفوضية العليا المستقلة لﻼنتخابات في العراق

.٤٣٣

نداء عبد محمد

منظمات مجتمع مدني واعﻼم بغداد

.٤٣٤

غفران لطيف حﻼوي

موظفة

.٤٣٥

نور محمد رشيد

موظفة في اﻻمم المتحدة

.٤٣٦

أَبا الفَضل كامل لَذيذ البهادلي

نقابة المهندسين الزراعيين العراقية  /طالب دراسات عليا

.٤٣٧

م.م زينب حسن لفته

وزارة التربية

.٤٣٨

م.م .علي عبد الرضا

وزارة التربية

.٤٣٩

م.م .مصطفى احمد اسماعيل

وزارة التربية

.٤٤٠

م.م لمى صافي عبد

وزارة التعليم العالي

.٤٤١

اﻷستاذة الدكتورة ماجدة الخزرجي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

.٤٤٢

م .م .حيدر حاتم عبدالوهاب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

.٤٤٣

أ .عبد الخالق شاكر يوسف

وزارة الصحة

.٤٤٤

سمية صابر شهاب

وزارة الصحة

.٤٤٥

د.ساهرة حسان كريم

وزارة العلوم والتكنولوجيا

