


(طريقة معرفة المجالت المفترسة والمختطفة والية حساب معامل هرتش)                                                               حضور الورشة االلكترونية 

الكليه/ اسم الجامعه اسم المشارك باللغه العربيهت

المسيباحمد عبدهللا1

الفرات األوسطنور ستار ابراهيم2

الفرات االوسط التقنيهنور ستار ابراهيم البكري3

الكليه التقنيه المسيب/ جامعه الفرات االوسط التقنيه احمد كريم عبدهللا البكري. د4

كليه الكوت الجامعه االهليه دعاء عالء غني 5

كلية القانون/جامعة بابلحسين جمعه محمد6

مجلس القضاء األعلى علي عبد الكاظم ابوشنين 7

جامعة تكنولوجيةافراح خالد نصير8

الكلية التقنية الهندسية المسيب/جامعة الفرات االوسط محمد باسم محمد 9

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة الموصل بسام خلف سليمان الحمداني . د. م. أ10

المعهد التقني المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنيةُعال نجاح كاظم11

جامعة تكريت كلية اآلدابسرمد جاسم محمد الخزرجي12

المعهد التقني المسيب. الفرات االوسط التقنية  ازهار موسى جعفر13

جامعة دهوك ميسر خليل ابراهيم 14

'hlum ,hs]م فؤاد عباس علي.م15

كلية معلوماتية االعمال / جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتأحمد سامي جدوع 16

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسيةكرار كاظم اسماعيل17

كليه الزراعه / جامعة القاسم الخضراء زكريا عبد األمير عباس 18

المستنصريةفاطمه احمد خلف19

التكنولوجيةماجدة خليل احمد20

الكلية التقنية المسيب /جامعة الفرات االوسط التقنية ريهام كريم علوان 21

كلية الزراعة /  جامعة كربالءسوسن فاضل فواز أبراهيم 22

العلوم/ الجامعة األسمرية اإلسالمية محمد احمد حموده23

الشطرة- المعهد التقني/ الجامعة التقنية الجنوبية كريم حمادي مهنى 24

كلية العلوم /جامعة بابلشيماء عبد الهادي كاظم 25

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات األوسط التقنيةاحمد اسماعيل موحان26

المعهد التقني الطبي /جامعة الفرات األوسط التقنية الطبية الديوانية حسنين جعفر علي 27

 جامعة الفرات االوسط التقنية الكلية التقنية المسيب محمد صالح صادق الخفاجي.د28

كلية العلوم/ الجامعة المستنصرية ايمان طارق محمد نجيب. د. أ29

جامعة الفرات االوسط التقنيةاحمد غانم وداي. د. م. أ30

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة ديالىوسام علي ابراهيم نصيف31

جامعة كربالءمحمد رياض محمد علي32

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسطسيف الدين كريم لهيمص33

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية هيام عادل حبيب 34

الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات األوسط بدر كمون دبيس35

 كليه االدارة واالقتصادمحمد فارس عبد36

جامعة بابل مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخيةظاهر محسن هاني الجبوري37

كلية التربية/ جامعة القادسيةرافد قيس كمال38

المعهد التقني المسيب/ جامعة الفرات األوسط مهندسين أقدم.ر/ زهرة جبار هاشم39

المعهد التقني المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنيةنصير علي حسون40

كلية الهندسة/ جامعة كربالء عدي عبدالجليل الحمداني 41

جامعة الموصل كلية العلوم االسالمية فاضل يونس حسين . د42

Sun yet senسليم سعيد سعد  خميس 43

جامعة البصرة مركز دراسات البصرة والخليجوجدان جعفر غالب44

كلية الهندسة/ جامعة القادسيةموسى هادي والي45

جامعة الفرات االوسط التقنية علي عاصم عبد الرزاق 46

كلية الزراعة / جامعة القاسم الخضراء علي كريم سلومي الزبيدي 47

كلية العلوم/ جامعة بغدادسندس عبد العباس عبدهللا البكري. د48

کليه التربيه األساسية- جامعة حلبجة لقمان فتاح أحمد.م49

المسيب / جامعة الفرات االوسط التقنية، الكلية التقنيةكرار عماد عبد الصاحب الشمري .د50



Dijlah University Collegeعزة حميد عبدالسالم.د51

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات األوسط التقنية حيدر خضير لطيف. د52

جامعة واسطم علي حميد فرج الطائي.م53

 SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGYعلي عبدهللا صالح الفاطمي54

كلية العلوم/ ديالى نورالهدى طه جبار55

المسيب_ الكلية التقنية/جامعة الفرات الوسط التقنيةاميره سهيل نجم 56

الجامعه التقنيه الوسطىميعاد جواد كاظم57

المعهد التقني المسيب زيد جعفر هاشم . م58

المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسطكريمة شالل غازي59

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنية امير محمد عباس 60

المعهد التقني في الديوانيةفاطمة عبود جلوب61

كلية العلوم / جامعة ديالى محمد وهاب رحيم62

المعهد التقني المسيب.جامعة الفرات األوسط التقنيةحسام حسين عليوي.م.أ63

Shanghai Ocean Universityأحمد محمد عبده ميه64

Faculty of Pharmacy/University of Kufaزهراء جواد كاظم65

جامعة الغرات االوسط التقنية المعهد التقني المسيبمحسن جاسم ناصر66

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية هيام عادل حبيب67

جامعة القادسية كلية التربية مرتضى عبد علي فرحان 68

كلية التربية لعلوم  الصرفة /جامعة ديالى ابتسام  خليل علوان .د69

الكلية التقنية مسيباحمد عبيد عفتان70

 China university of technologyمحمد علي احمد قاسم الجرادي71

جامعة الكوفة كلية اآلداب سهام كاظم جابر 72

معهد اعداد معلمات بلد الصباحيبتول كاصد جعفر عبد الكريم73

قسم هندسة القدرة الكهربائية /  الكلية التقنية المسيب فاضل عباس جمعة السامر. د.م.أ74

هندسه القدره الكهربائيه -الكلية التقنية المسيب مهند حسن علي الجنابي .د.م.أ75

الكلية العلوم السياحية /  جامعة كربالء عال كطران حسن 76

الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات االوسط التقنية احمد داود مشير 77

جامعة الفرات االوسط التقنيةوليد خالد شاكر الجبوري.د78

الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات األوسط عبد الجليل محمد مجيد. د79

المعهد التقني بابل/ جامعة الفرات االوسط التقنية محمد مصدق جعفر80

الكلية التقنية الهندسية المسيب/ جامعة الفرات االوسط زهراء ابراهيم مهدي81

جامعة وارث األنبياء محمد حمزة موسى . د82

الكلية التقنية المسيب /جامعة الفرات االوسط التقنية احمد زهير خضر 83

المعهد التقني المسيب/ جامعة الفرات األوسط التقنيةزهرة جبار هاشم 84

كلية التربية للبنات /جامعة الكوفة افاق جابر كاظم . د.م85

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات األوسط التقنيةغفران محمد عبيد86

الكليه التقنية المسيب/ جامعه الفرات االوسط اسراء علي عبد 87

كلية الزراعة / جامعة كربالء  مهند فضل حسين 88

طب بيطري/ ديالى امواج داود راضي. د89

جامعة الفرات االوسط التقنيةعلي نجاح كاظم الشمعاني. د90

قسم علوم الحياة / كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة ذي قاردموع ماجد ناصر عنيد الذهب 91

جامعة بغداد فضلى سعدون جبار الزبيدي 92

الكلية التقنية المسيب /جامعة الفرات االوسط التقنية  حسن علي جرمط 93

الكلية التقنية المسيب /جامعة الفرات األوسط التقنيةرغد كطران حسن 94

جامعة واسط علي جبار ياسين 95

 Tianjin Universityمحمدعبدالوهاب مجاهدعلي السماوي96

جامعة اوروكإباء سعدون جبار 97

كلية الزراعة / جامعة كربالءعليوي عبد الرضا محمد علي العبودي 98

المعهد التقني مسيب / جامعة الفرات االوسط حيدر طالب شمران99

جامعة كربالء كلية الزراعه حسين علي باقر 100

جامعة البصرة مركز علوم البحار مجيد شناوة سفيح العميري 101

المعهد التقني المسيبعلي عواد اسماعيل102

المعهد التقني المسيب / جامعة الفرات األوسط التقنية هشام عطوان سوادي . د. م. أ103

الكلية التقنية المسيبايمان جواد كاظم104

الجامعة الفرات األوسط  التقنية المعهد التقني بابلزينه صالح حسن105



كلية االمام االعظم الجامعةد محمد سعدي شفيق العبيدي.م.أ106

جامعة ذي قار زينب شاكر مطر 107

كلية االداب /جامعة الكوفة سهام كاظم جابر النجم . د. ا108

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنيةمصطفى فالح عواد109

كلية الزراعة/ جامعة ديالى م لؤي محمد كريم.م110

 Tianjin universityحامد علي علي صالح عطا 111

الكلية التقنية المسيبعلي عزيز عباس. د112

الكليه التقنيه المسيب فيصل حلبوص مزعل 113

المسيب/المعهد التقنيعصام عيسى عمران.د.ا114

الكلية التقنية المسيب//جامعة الفرات االوسط التقنية ساجد عبد العباس بناي115

جامعة صفاقس كلية الحقوق م مروان عضيد عزت حمد .م116

كلية الهندسة/جامعة القادسيةموسى هادي والي. د.م.ا117

جامعة بغداد صفا نعمه كريم 118

كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة بابلزينب عباس غانم 119

سامراءمحمد رعد جدوع120

جامعة سامراءاحمد عبد السالم احمد . م121

الكلية التقنية المسيب/    جامعة الفرات االوسط التقنية   والء كطران حسن122

المعهد التقني المسيب زيد جعفر هاشم 123

Thamar Universityرايد عبده محمد الصبري124

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنية حيدر هادي رحيم125

كلية الهندسة/ جامعة تكريتهناء خليل علوان البياتي126

 Tianjin Universityمحمد محسن علي الحاج127

كليه التربيه/جامعه كربالءشروق علي عبد128

 Tianjin Universityعلي عبدالسالم علي  الشوافي129

كلية التربية للعلوم اإلنسانية/ جامعة تكريت خالد مصطفى محمد هزاع130

جامعة المثنى كلية االدارة واالقتصاد مقداد جاسم عبد 131

جامعة بغدادجمال موحان حيدر 132

الكلية التقنية المسيب\ جامعة الفرات االوسط التقنية عباس غانم حمزه133

ديوان الرقابة المالية االتحادي راسم حسين كاظم الشمري134

الكلية التقنية المسيب /جامعة الفرات االوسط التقنية علي فاضل ناصر 135

مديرية تربية صالح الدينمزاحم نايف ابراهيم136

جامعة كربالء محمد نجم عبدالنبي137

الكلية التقنية المسيباسماعيل محمد حمزه138

قسم الكيمياء/جامعة بغداد /كلية العلوم للبنات اميرة حسن حمد 139

كلية الزراعة / جامعة كربالءبسمة عزيز حميد 140

جامعة تكريت كلية العلوم االسالميهدكتور وميض فارس صعب141

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةتيسير سمير جعاز. د142

كليه التمريض / جامعة القادسية احسان خضير عباس الكارضي 143

جامعة الفرات االوسط التقنية/ الكلية التقنية المسيب فراس جمعه طه. د144

كلية تكنولوجيا المعلومات/ جامعة بابل نسرين سعد هادي حمزة145

كلية التربية للعلوم الصرفة\\ جامعة الموصل اكرم عبدالقادر محمد146

فرع هندسة النظم/ قسم الهندسه الكهروميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةايناس مزاحم عبد 147

المعهد التقني المسيبحمدية علي عطية 148

 Biologyكلية العلوم / جامعه بابلأوس مصطفى عدنان 149

الجامعة التكنولوجيةغيداء كائن رابط.د.م.ا150

الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات األوسط التقنية سنا قاسم حسن 151

المسيب- المعهد التقني/ جامعة الفرات االوسط التقنيةهادي رحيم ابراهيم152

الجامعة  التكنولوجية حسين ثاني رشك.د.م.ا153

جامعة كربالء كلية الزراعة عالء محمد ناصر المال 154

كلية التربية للبنات\\ جامعة الموصل نجلة هشام طاهر155

كلية التربية للبنات / جامعة الكوفة افاق جابر كاظم .د.م156

كلية الزراعة/جامعة كربالءرجاء غازي عبد المحسن.د.أ157

الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات االوسط التقنيةايناس عبدالستار عبدالجبار . د158

المكتبة المركزية /جامعة الموصلأسماء موفق محمد 159

جامعة الفرات األوسط الكلية التقنية المسيب محمد حسين علي شبع 160



جامعة القاسم الخضراء عمار كريم خضير 161

الكلية التقنية المسيب /جامعة الفرات األوسط التقنيةناصر معروف ناصر العامري .د162

جامعة ديالى كلية تربية المقداد هند ابراهيم محمد سبع 163

التربية للبنات /جامعة الموصل سلوان طالل عبدالكريم 164

جامعة اوروك االهلية عمار طه محمود 165

المعهد التقني الديوانيهغانم عويز عباس. م.أ166

كلية العلوم - جامعة ديالىمحمد عبد الدايم صالح 167

جامعة واسط ا د مازن حسن جاسم الحسني 168

كلية الزراعة/ جامعة كربالءسرى صافي عبيس. د.م.ا169

كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه/ جامعه ميسان مدرس مساعد هاله عدنان كاظم170

كلية المنصور الجامعةاية عدنان ياسين171

ديالىسندس جميل مخيبر172

كلية االدارة واالقتصاد /جامعة تكريت سعيد حمد اسليم 173

تكريت كلية االداب هيثم فيصل علي 174

بغداد/ كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطىشيماء حسين علي175

كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة االنبارهمام أحمد عبدالرزاق . م.م176

جامعة تكريتهناء كائن صالح.د.ا177

وزارة العدل حسين علي خضير عباس 178

جامعه الموصل كليه الطب البيطريسيماء فيصل حسب هللا179

كلية الزراعة/جامعة البصرة حياة محمدرضا مهدي180

جامعة الفرات االوسط التقنيةعمار عويد عبدهللا181

العلوم/ بغدادكاظم عبدالواحد عادم182

كلية الهندسة - جامعة ديالى بان محمد سلطان 183

جامعه الموصل كليه الطب البيطريحوراء فيصل حسب هللا184

جامعة السليمانيةسردار رشيد حمة صالح . د. م. أ185

كلية االدارة واقتصاد/ جامعة تكريت اياد دخيل سليم 186

الجامعة العراقية كلية التربية للبناتبان كاظم مكي. د.م.أ187

الكلية التقنية المسيب-جامعة الفرات االوسط التقنيةمكي جعفر محمد الوائلي. د.م.ا188

كلية الحلة الجامعة االهليةاالء نوري حسين189

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتعلي حسن طارش. د190

 خارجياحمد عبدالساده مزهر الجبوري191

الكلية التقنية المسيبسارة علي حسين192

كلية الهندسةوسام عبد اللطيف اسماعيل193

جامعه بغدادنسرين خليل عبد االمير194

خارجيزينب محسن حسن المنصوري195

جامعة ديالى كلية التربية للعلوم االنسانية إسراء إبراهيم محمد 196

المسيب- الكلية التقنية / جامعة الفرات االوسط التقنية د هادي عذاب حمد.م.ا197

بغدادبان حسن عادل198

علوم / مستنصرية بان فيصل رشيد 199

الطب البيطري/ بغداد هناء صالح عبدعلي الرماح . د.م200

خارجي علي عبد الساده مزهر الجبوري201

كلية العلوم/ جامعة ديالى طه محمد حسن202

University of Electronic Science and Technology of Chinaصقر خليل سعيد ثابت203

كلية الطب البيطري /جامعة الموصل احمد سعد محمد علي القاضي 204

جامعة ديالى كلية التربية للعلوم االنسانية بيداء عبد الخالق سلمان 205

كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة ديالىلؤي صيهود التميمي206

كلية التربية االساسية/ جامعة ديالى رشا مهدي عبد القادر207

كلية الزراعة /جامعة كربالء حارث محمود عزيز التميمي 208

كلية الطب البيطري /جامعة الموصلإيفا أيسر بطرس عجاج 209

جامعة ديالى كلية التربية للعلوم االنسانية الدكتور اياد سليمان محمد العادلي 210

كلية الطب بالجامعة المستنصرية فزع شالل نده .د211

المعهد التقني المسيل/جامعة الفرات االوسط التقنيهوفاء جليل كريم212

ديالىنور سعود 213

فرع ميسان (ع)جامعة اإلمام جعفر الصادق حيدر خلف جبار. د214

كلية اآلداب / جامعة الموصل يوسف حامد محمد السبعاوي 215



كلية الطب البيطري /جامعة الموصل ايمان حياوي الزم 216

كلية الطب البيطري / جامعة الموصل مسعود موسى حسن 217

خارجيمحسن حسن المنصوري218

جامعة ديالى كلية التربية للعلوم االنسانية بهار احمد جاسم 219

كلية االمام الكاظم ععبد الستار عبد الجبار سلمان220

جامعة صفاقسحسام جبار شلتاغ221

الكلية التربوية المفتوحة اقسام ذي قار عباس فاضل عبدهللا 222

جامعة ديالى كلية التربية للعلوم اإلنسانيةرواء عبد االمير علي223

كلية التربية للعلوم اإلنسانية/جامعة ديالىيسرى هادي رشيد224

كلية طب االسنان/ جامعة الموصلالحان دحام هادي 225

جامعة الموصل كلية الطب البيطريهديل عاصم226

الكلية التقنية المسيب /جامعة الفرات األوسط التقنيةاكرم عبد الكاظم هادي 227

كلية الهندسة/ جامعة ديالى سعد فوزي طعمة. د228

كلية االمام االعظم الجامعة مصطفى عبد الباقي رحيم 229

الفرات االوسط التقنيةهاني مزهر ماجد230

كلية القانون والعلوم السياسية / ديالىايمن مظهر بدر231

كلية الطب البيطري /جامعة الموصلايمان دحام هادي 232

جامعة النهرين/كلية الطبازهار عبد الفتاح االطرقجي.د.أ233

كركوك (ع)جامعة اإلمام جعفر الصادق محمود قادر ابراهيم234

كلية العلوم /جامعة تكريت جاسم محمد حسين 235

كلية التربية لعلوم الصرفة / جامعة واسط حيدر علي ناصر 236

دائرة صحة واسطنعيم محمد محسن237

كلية الطب/جامعة واسطد فوزي حسن زاير الفهداوي 238

كليه التربيه المقداد /جامعه ديالى سحر كريم غالب 239

جامعه بغدادازهر عدنان محمد 240

جامعة واسطانور ذياب شهاب241

موظف في ديوان الرقابه المالية االتحادي سرمد تركي محي محمد242

كلية العلوم / جامعة ديالى جمانة وليد صالح. د. م. أ243

أصول الدين الجامعةأساور گصاد مگطاع 244

العلوم/ بغدادغصون حميد محمد 245

كلية العلوم التطبيقية/ جامعة الفلوجةوسن ضياء حسين246

جامعة تكريت كلية االدابشالل علي خلف247

االدارة واالقتصادمصطفى راسم مصطاف التويجري248

كلية القانون والعلوم السياسية/ ديالىشهالء سليمان محمد249

المسيب-الكلية التقنيةالدكتور جاسم محمد جاسم 250

كلبة  القانون والعلوم السياسية جامعة ديالى عبدالباسط عبدالرحيم عباس 251

الكلية التقنيه المسيب اسماعيل محمد حمزه 252

جامعة المثنىحسين عدنان عيسى253

جامعة تكريت كلية العلوم هناء كائن صالح 254

وحدة االمراض المشتركة/ كلية الطب البيطري/ جامعة بغدادهناء صالح عبدعلي الرماح. د. م255

كليه العلوم / جامعه بغدادزينب رحيم مسلم 256

كلية القانون/ جامعة القادسية عباس ناصر سعدون257

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنية سارة ستار خضير 258

كليه العلوم / جامعه بغدادحارث ابراهيم جعفر 259

كليه الهندسه مسيب- جامعه بابل ناديه عبد الستار عبد المجيد العاني260

كلية القانون /جامعة القادسية احمد حمد هللا احمد 261

قسم علوم الحاسوب/ كلية العلوم / جامعة بغداد سرى عبد سراب 262

كليه التربية للعلوم الصرفه / جامعه كربالءانتظار جبار محمد 263

معهد أعداد المدربين التقنيين  /الجامعه التقنية الوسطىنادية مجيد حسين 264

كلية القانون/ جامعة القادسية م محمد جبار طالب. أ265

- إبن الهيثم-كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة بغدادأحمد جميل صبر266

كلية الطب البيطري/ جامعة القادسيةفاطمة سوادي زغير 267

كركوك سعد دليان انور 268

العلوم/ بغدادبان مازن مزاحم 269

كلية اللغات /بغداد ماجدة جميل عاشور 270



المعهد التقني الموصل -الجامعة التقنية الشماليةفهد خلف ياسين الدليمي 271

 جامعة كركوك كلية الزراعة رعد أحمد ميدان 272

كلية القانون /جامعة القادسية فاضل جبير لفته 273

كلية العلوم / جامعه بغداد احمد صالح احمد علي العلي 274

كليه العلوم /جامعه بغداد عامر عباس رمضان 275

كلية التربية االساسية/جامعة ميساناسماء صادق غالي276

جامعة تكريت كلية التربية طوزوعد دليان انور277

كركوكسداد غريب حسن278

كلي الهندسة/جامعة الموصل بنان خليل ابراهيم279

العلوم\بغداد اسماء شوقي خليل280

 University of Kufa college of education for Girlsد فائز عبد الحسين عبد الرماحي281

كلية التربية ابن الهيثم/بغدادسهاد شاكر محمد.د.م.ا282

مستشفى بابل للنسائية واالطفال التعليمي /دائرة صحة بابل افنان علي حسين283

كليه الطب/جابر بن حيان هند هادي مجيد284

كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة القادسية م زينب عباس محسن. أ285

بابل كلية التربية االساسيةصبيحة حمزة دحام286

العلوم/ بغداد أكرم نوري صادق.د.م287

كلية الطبفاطمة الزهراء علي سبع 288

االداب/ الجامعة المستنصريةعباس لطفي حسين 289

جامعة الكوفة كلية التربية للبناتد تغريد رامز هاشم العذاري290

جامعة بغداد كلية اللغاتصباح صليبي مصطفى291

جامعة القادسية  كلية الطبرباب هجول حمزة الزاملي292

وزارة الكهرباءمحمد عبد الباقي جمعه العاني293

كلية التربية االساسية-جامعة المثنى رواء سامي سليبح294

كلية العلوم/ جامعة الكرخ للعلومهبة شاكر أحمد.د295

296. جاسم حسين مخرم. د جامعة واسط....كلية الطب       

كلية المستقبل الجامعة االهلية علي حسين دمن 297

كلية العلوم/جامعة بغدادد علي عبد اللطيف كريم.ا298

كلية االداب/جامعة االمام الصادقنرمين عباس لطفي 299

كلية طب األسنان/جامعة بغدادمها محسن خلف300

جامعة الفرات األوسط المعهد التقني المسيبزينب نبيل حميد301

جامعة ديالى كلية الطب البيطريخالده حسين ع302

المسيب- الكلية التقنية/ جامعة الفرات األوسط التقنية مخلد كاظم مرزه303

قسم علوم الحياة /كلية العلوم/جامعة بغدادايناس غسان سويدان 304

الطب البيطري /القادسية بلسم ميري مزهر 305

ادارة واقتصاد/بغداد د تال عاصم فائق.م.ا306

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/ جامعة بغدادهند شاكر أحمد. د.م.أ307

وزارة التربية.علي جاري عليوي308

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعه ذي قار م احمد حميد كامل.م309

كلية الطب البيطري . جامعة البصرة كمال الدين مهلهل السعد 310

علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات /کركوكاحمد جاالك شاكر311

قسم الكيمياء -كلية العلوم- جامعةبغداد وفاء وليد نافع عبدهلل القيسي . د. م312

كلية الطب/ جامعة تكريتاسراء هاشم سعدون. د313

بغداد ،كلية العلوم طارق طالب عيسى العمران 314

كلية العلوم/ديالى احمد نجم عبد.د.ا315

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/بغدادايناس جاسم وحيد316

كلية التربيه للعلوم الصرفه / جامعة ذي قار م ذكرى حسن داحس .م317

كلية العلوم للبنات /جامعة بابل هدى جاسم محمد التميمي . د. ا318

جامعة كركوك كلية الزراعة سوزان علي حسين كريم . م319

قسم علوم الحاسوب: كلية العلوم / جامعة بغداد محمد صبيح حمود التميمي320

مديرية تربية ذي قار علي صالح هاشم321

 Wasitحسين خضر ابراهيم العكيلي 322

كلية علوم الهندسة الزراعية/ جامعة بغداد صدام حكيم جياد323

الجامعة المستنصرية كلية اآلداب أنغام حسين يونس . د. م. أ324

مديرية التربية الرصافة االولى/وزارة التربيةعوف عبدالرحمن احمد325



الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات األوسط التقنيةاياد ياس خضير علي 326

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنية عمار عادل عبدالنبي البكري. د327

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية رواء عادل عبدالنبي328

كلية الطب البيطري /  جامعة الموصلاسراء عبد الغني الربيعي329

المعهد التقني المسيب /جامعة الفرات االوسط التقنية محمد صاحب عبد 330

كلية القانون/جامعة القادسيةفرقد عبود عواد331

كلية العلوم/ جامعة بابل رشا كاظم مهدي332

تربيه ابن الهيثم/بغدادلقاء خالد عبد الكريم.د.ا333

*اسماء عبدالحسين مهدي الجبوري334

تربية ذي قار محمد عبدالحسن شالل 335

التربيه ابن الهيثم / بغدادايمان حسين هادي 336

المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةرنا عادل عبدالنبي البكري337

الطب البيطري/جامعة الكوفه علي كريم حسون338

كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة ديالى شيماء حاتم عبود339

كلية التقنية المسيب /جامعه الفرات االوسط التقنية علي طالب شمران 340

Blida2شاكي هشام341

الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات األوسط التقنيةحيدر طالب حسين342

university of 20 aout 1955-skikdaشبلي سارة343

كلية العلوم/جامعة بغداد سندس عبد العباس البكري.د344

جامعة كربالءعلي محمد حسين   محمد علي345

كلية االسراء الجامعةحمزه محمد مرهون العزاوي. م.م346

جامعة بغدادرامينا ميخائيل خوشابه347

الكلية التقنية اإلدارية بغداد مقتدر تايه حسين الركابي 348

قسم هندسة الليزر/الجامعة التكنولوجيةوسن عبد الستار حكمت349

كلية الهندسة  - الجامعة المستنصرية نرمين عبدالوهاب عبدالقادر350

كلية التربية االساسية- بابل زينب حسن عبيد351

كلية علوم الهندسة الزراعية- جامعة بغداد زياد طارق سدرة. د. م.أ352

كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعةعالء خليل فائق353

قسم الفيزياء/كلية التربية/الجامعة المستنصريةصبا جميل حسن354

كلية الهندسة/ جامعة بغدادايمان جبار عودة355

معهد االدارة الرصافة / الجامعة التقنية الوسطىاالء عبد االمير احمد356

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنية سارة ستار خضير357

الكلية التقنية المسيب /جامعة الفرات األوسط التقنية فاتن مزهر راضي 358

وزارة الصحة دائرة صحه بابل جعفر سلمان جاسم البناء .م.م359

ال البيتعمر فواز العقلة360

كلية الطب/ جامعة كربالء وفاء رضا محمد حسين361

جامعة بومرداسسهيلة نيبوش362

الكلية التقنية في المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنية هادي عذاب حمد. د363

كلية الهندسة/ الجامعة المستنصرية عمار غالب سمير. د.م364

Lecturer General Directorate of Education at Diwaniyahعبد الكاظم محمد سويد 365

كلية الزراعة / جامعة القاسم الخضراء احمد محمد رشيد366

كلية االداب / جامعة بغداد زينب خيون سالم . د 367

كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير /3جامعة الجزائر ايمان صبايحي368

الجامعة المستنصريةياسين يوسف محمد. د.م.أ369

المديرية العامة لتربية كركوكاراس غازي كريم370

كلية الهندسة/ الجامعة المسنصرية حسين علي عبد النبي. د371

جامعه االنبارزيد محيد حميد الحمداني372

مديرية التربية كربالء عيسى الجبوري373

كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير / 3جامعة الجزائر ابتسام صبايحي374

جامعة بابل- كلية الهندسة حارث خليل كاظم عجام375

واسط كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة م حيدر نفل رسن حسين العنزي .م376

كوية/ فاكلتي علوم والصحةفاتن عادل اسماعيل جقماقجي377

کليه التجارە/ جامعه السليمانيه رەوا فريدون حمه کريم 378

المستنصريةسند وليد سعيد 379

كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية عباس حسين مري380



جامعة  بغدادعلي  حسين  مري381

جامعة الموصل كلية التربية للعلوم الصرفة قسم الرياضيات ندى ياسين قاسم .د.م.ا382

المستنصريةصبا حسين مولى 383

الهندسة/المستنصريةكريكور الكزاندر ارمايس384

كلية التجارة / جامعة السليمانية گۆنا عمر عبدالرحمن 385

الجامعة المستنصريةنوار جليل هاشم386

مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية / الجامعة المستنصرية سوسن صبيح حمدان 387

المستنصريةحيدر علي حسين388

كلية الهندسة/ الجامعة المستنصريةمهند عبد شهاب389

وزارة العلوم والتكنولوجيا حميد ناصر خلف 390

الجامعة التقنية الوسطى مروان طاهر مزهر . م391

الجامعة التقنية الوسطى لمياء حسين مولى392

 Middle technical Universityعمر صادق شالل. د393

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصلاسوان عبد القادر زيدان.د394

2جامعة قسنطينةلمياء بوعروج395

مديرية تربية بابلمروان عبد الحسين فرحان396

كلية العلوم بنات جامعة بغدادريام احمد صابر صوفي397

كلية التربية/ الجامعه المستنصرية ايمان فاضل محمد398

کليه التجارە/ جامعه السليمانيه رەوا فريدون حمه کريم399

الكليه التقنيه المسيب/جامعه الفرات االوسطرسل خالص عنفوص 400

المستنصريه الصيدله ثامر مطلك جاسم401

مركز المستنصرية للدراسات /الجامعة المستنصرية غصون مزهر حسين المحمداوي .د402

قسم تربية الشطرة/ مديرية تربية ذي قارحيدر عبدالواحد حمود403

التربية للبنات/ الموفة دالل عبد الحسين كاظم .د.م.ا404

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية افراح عبد الرضا عجيل405

كلية الهندسة/ ذي قار محمد دخيل سلمان.د.م.أ406

كلية التربية للبنات / الجامعة العراقية سماح ثائر خيري 407

كلية الزراعة جامعة دمياط مصرناهد مصطفى راشد /د.ا408

كليه الفنون الجميله/ جامعه بغداد زينه سليم كمال409

الكلية التقنية كركوك- الجامعة التقنية الشمالية شاهين اكرام جعفر410

جامعة بغداد/ كلية الهندسة  كواكب عبد الرحيم خوجة411

جامعة بغداد كلية الفنون الجميلة هشام خليل جرجيس . م. م412

كلية القانون/ جامعة صالح الدينبختيار صابر بايز. د.م.أ413

المديرية العامة لتربية القادسيةفليح جبر كريم414

كلية الطب/ جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنيةسرمد نبهان ياسين. د415

كلية علوم الهندسة الزراعية/ جامعة بغداد جالل حميد حمزة. د.أ416

كليه طب االسنان/جامعة بغداد االء جواد كاظم417

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنية حميد كاظم عبد االمير.د418

مركز ابحاث البوليمر/جامعة البصرةناظم عبدالجليل عبدهللا419

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة االنبارعالء محمود فرحان الجميلي. د.م.أ420

كلية الطب/ جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنيةرنا خالد عارف421

المعهد التقني بابل/ جامعة الفرات االوسط التقنية زينب كريم جواد القزاز. م.م422

كلية التربية/الحمدانيةفراس عبد الرحمن يوسف اليوزبكي423

مديرية تربية واسطحيدر جميل عباس424

كلية الهندسة/ جامعة البصرةسمر حميد مجيد425

كلية المنصور الجامعة عبير عبدالرحيم خوجة . د426

شركة توزيع المنتجات النفطيةعبير عيسى ابراهيم427

كلية شط العرب الجامعة علي عبد الرزاق عبد علي428

التقنية المسيب/الفرات االوسط التقنيةعلي صالح حسون429

مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية/الجامعة المستنصريةامجد زين العابدين طعمة430

التربية للبنات .الكوفةدالل عبد الحسين كاظم.د.م. ا431

Almustansiriyahسرى مازن علي432

بغداد  العلوم السياسيةفيصل غازي ناصر العبيدي433

مركز المستنصرية للدراسات العربية والدوليةمنار عبد المجيد عبد الكريم434

كلية الهندسة- جامعة ديالى غسان عبدهللا سلملن435



جامعة الفرات االوسط التقنية الكلية التقنية المسيبسرمد علي حسين.د436

كلية الهندسة - جامعة كربالءسجاد عامر حمزة . د.م.ا437

University of sulaimaniلةنجه هيوا مصطفى خال438

قسم التاريخ . ابن رشد. كلية التربية. جامعة بغدادنجله ابراهيم مصطفى . د. م. أ439

قسم التقنيات الكهربائية /المعهد التقني الموصلوفاء فاضل عبد الواحد 440

المستنصرية التربيةهند علي حسن . د441

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رائد شاكر  442

كليةالتربية االساسية/الجامعة المستنصريةاراء جميل صالح443

الكليه التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسطايالف حسن علي جرمط444

الجامعة التقنية الوسطىمروان صالح محمد445

كلية التربية االنسانية-جامعة االنباراسماعيل علي حسين الجميلي .د.م.أ446

جامعة الكوفة كلية التربية للبنات العراق د دالل عبد الحسين كاظم .م. ا447

كلية الهندسة/ جامعة بغدادسها عبد الرحيم خوجة 448

التربية االساسية...المستنصريةطلعت جاسم محمود449

التقنية الصحية والطبية احمد سعدي حسن.د.م.ا450

رئاسة الجامعة /جامعة تكريت اياد عادل خلف 451

جامعة الكوفةمهدي صاحب مهدي الموسوي452

الزراعه والغابات. الموصلأمنه عيداالله453

قسم هندسة الحاسوب- الجامعة المستنصرية كلية الهندسة نداء فاضل محسن حسين454

خارجي محمود صالح عبد الجبوري 455

المعهد التقني بابل\جامعة الفرات االوسط التقنية ايناس جبار محمد456

الکليہ التقنيہ المسيباحمد حسين حسن 457

جامعة تكريت كلية التربيه للعلوم االنسانيهابتسام حمود محمد458

المعهد التقني الكوفة/ جامعة الفرات االوسطالدكتورة منى عادل اسماعيل المنتفكي        459

جامعه صالح الدين اربيل كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه نيكار خالد نجم الدين 460

جامعة بابلرائد العبيدي. د461

جامعة الفرات االوسط التقنيةأثير صالح حسون462

كلية الزراعة جامعة دمياط مصر حسين على هجرس/د.ا463

جامعه سومرنوار علي مكطوف464

بغدادنغم اسعد توفيق465

جامعة ديالى رائد سامي عاتي466

الكليه التقنيه الهندسيه المسيب / جامعه الفرات االوسط سجى كاظم مليح 467

كلية التربية للعلوم الصرفه / جامعة بابلمصطفى حسن هادي 468

كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة األنبار ماجد محمد عبد 469

تربية واسط/وزارة التربية دحاكم جاسم عبدهللا470

جامعة كويهزكريا عادل حسين471

كلية طب االسنان / الجامعة المستنصرية مهند سامي جليل 472

هندسة الكهرباء/ كلية الهندسة / جامعة الفرات األوسط فهد احمد هادي بشار473

خارجيبكر رشيد مجيد القيسي 474

كلية التربية للبنات جامعة الكوفة آالء جميل صالح 475

وزارة التربيةوسام رسول كاظم 476

رئاسة الجامعة جنان جادر مساعد 477

كلية علوم الهندسة الزراعية / جامعة بغداد نجاة حسين زبون 478

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبيةأصالة حسين علي 479

كلية الهندسة/البصرة حيدر عبد الحسن عبود 480

جامعة كربالء كلية الطب البيطريعادل عطية عبد علي النصراوي481

كوفة-المعهد التقني/جامعة الفرات االوسط التقنيةعقيل عبد الزهرة كاظم هلول البديري482

/ليث احمد لطيف483

المعهد التقني كربالء / جامعه الفرات االوسط التقنية زيد جبار عبيد كاظم484

كلية هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/جامعة الفرات االوسطهبة علي هلكان 485

مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية / الجامعة المستنصريةد شذى زكي حسن.م.ا486

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد هناء خضير محمد علي487

 Alnisourسرى خليل ابراهيم 488

التربية للبنات / الكوفة احمد بهاء عبد الرزاق . د.م.أ489

الكلية التقنية الهندسية مسيباسراء عيسى ابراهيم490



كربالء/المعهد التقنيايهاب حمزة علي491

كلية الزراعة/جامعة صالح الدينمحمد حسن سلو492

معهد تكنولوجيا بغداد/الجامعه التقنيه الوسطىنور سمير محمود493

جامعة ذي قاروقيد مهدي هادف494

واسط هدى لفته مجيد الساعدي 495

كلية الهندسة/جامعة بغداد ساجدة لفته غشيم496

جامعة بغدادزينب ميثم علي 497

الكلية التقنية الهندسية بغداد  / الجامعة التقنية الوسطىعائدة محمد جواد مهدي 498

جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء كلية العلوم بن مسيك المغربعصام رفيق499

جامعة الفرات االوسط المعهد التقني المسيب محمد عبيس يوسف500

معهد التكنولوجيا بغداد صالح محمد جاسم 501

جامعة البصرةد حيدر عبد الرزاق كاظم.أ502

مديرية تربية بابل/ وزارة التربية عباس محمود عبيد503

كلية طب األسنان الجامعة المستنصرية حسين علي موسى 504

المستنصريه كلية العلوم السياسيه غصون كريم مجذاب 505

غير موظفةمنى قاسم معارج 506

مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية /الجامعة المستنصريةضمياء عبد الرزاق خضير 507

كلية المعارف الجامعة عمر حمدي عبدالرحمن 508

كلية التربيه/ جامعة ميسان رنا علي مهودر.د509

كلية الهندسة -جامعة االنبارأحمد عبدهللا فرحان الجميلي .م.أ510

كلية الهندسة/ الجامعة المستنصريةد مازن ثاني محسن.م511

كلية الهندسة/جامعة تكريتمحمد اسماعيل عليوي.د.م.أ512

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنيةحسن علي جرمط.د.م.ا513

كلية طب حمورابي/ جامعة بابل علي شريف فاضل514

قسم علوم الحياة/كلية العلوم/جامعة كركوكايمان تاجر عبد هللا. د515

جامعة الكوفه كلية التربيه للبناتايمان عبد المالك الحلو.د516

المسيب-الكلية التقنية/ جامعة الفرات الفرات األوسط مخلد كاظم مرزة517

تربية البصرة االشراف االختصاصيمالك عوفي جاسم المالكي 518

كوفة-الكلية التقنية االدارية/ جامعة الفرات االوسط التقنيةضرغام حسن عبد519

قسم وقاية النبات /كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادحال كاظم جبير جبل الجبوري .د.م520

كلية العلوم\جامعة البصرة بصائر يوسف احمد521

كلية المستقبل الجامعةحمزة محمد رضا يحيى الخفاجي. د522

معهد الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية للدراسات العليا افراح جبار الزم 523

جامعة البصرة كلية التربية البدنية وعلوم لقمان عمران شنين .د.أ524

وزارة التربيةامال صيهود عبد الرزاق525

جامعة كربالءأشوان أنور عبد المنعم526

كلية تكنولوجيا المعلومات-جامعة بابلايالف عادل الهاشمي527

Al_mustaqbal university collegeرسل ستار بدر528

االدارة واالقتصاد/ديالىمحمود حسن جمعة529

جامعة كوية Koya universityنجيبه فرهاد صالح530

 Technologyوسام حازم جواد531

 Koya Universityمحمد فائق محمد صبري 532

كلية طب األسنان الجامعة المستنصريةرائد عزيز بديع533

الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات األوسط عبدهللا فاضل سرهيد . د534

جامعة الفرات االوسط التقنية محمد حمزة موسى المعموري . د535

جامعة دهوك التقنيهمحمد ياسين عبدهللا536

 (الجامعة المستنصرية/ كليةالعلوم )مديرية تربية بابل / وزارة التربية قاسم عبيد بديوي 537

كلية الهندسة/جامعة النهرينهيام سهام طه538

كلية الهندسة\ جامعة الكوفةعذراء محمد جواد حسن الحسني.د539

الناصرية-المعهد التقني /الجامعة التقنية الجنوبيةحسين يوسف خلف الركابي.د.أ540

كلية العلوم/ جامعة بغداد معتز محمد غازي541

الكلية التقنية المسيب/ جامعةالفرات االوسط التقنية هادي عبدالجليل نعاس 542

جامعة الكفيل حيدر صفاء علي 543

الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/ الجامعة التقنية الوسطى هاجر علي حسين544

كلية العلوم والصحة/ جامعة كويةهوار جالل صادق حويزى545



الكلية التقنية للمسيب. /جامعة الفرات االوسطحمدية صكب جاسم546

الكلية لتقنية   المسيب - جامعة الفرات االوسط التقنية مهند حسن علي الجنابي . د.م.ا547

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضه علي جبار حسن 548

الكليه التقنية االداريهبلسم باسم محمد549

المديرية العامة للتربية في كركوكسعد شجاع عبدهللا العبيدي550

 Salahaddin University-Erbilنيڤين نوزاد رجب551

 الفرات االوسط التقنية الكلية التقنية المسيبد كاظم فاضل ناصر.م.أ552

جامعه ميسان كليه التربيهتحسين علي مهودر553

قانون-االنبارعيسى محمود عبيد. د.م554

كلية الصيدلة /جامعة المثنىزينب عبد الكاظم ابوشنين  555

قسم الهندسة الكهربائية/ الجامعة التكنولوجية شيماء عبدالغني محمد عبدالرحمن. د.م556

جامعة الفرات األوسط التقنية، الكلية التقنية المسيب أحمد عدنان كاظم 557

كلية طب االسنان الجامعة المستنصريةاليمامة محمود علوان558

المديرية العامة للتربية في كركوك سعد شجاع عبدهللا العبيدي559

كلية طب االسنان الجامعة المستنصرية تميم خضر جاسم560

كلية علوم الهندسة الزراعية / جامعة بغداداحالم طالب كاظم. م.ا561

البصرة/الكلية التربوية المفتوحةليث فيصل الزم. د.م.ا562

كلية الزراعة/ جامعة القاسم الخضراء أحمد ثامر كامل.د563

المستنصريه كلية الطب فزع شالل نده564

-قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة االنبارعلي عبد مطلك. د. م565

الفرات االوسط التقنية علي سليم كاظم 566

كلية التربيه/ جامعة ميسان رنا علي مهودر. م567

ثانوية حمرينعبدالحكيم لقمان حسن568

كلية علوم الهندسة الزراعية_جامعة بغداداحالم طالب كاظم569

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصريةافياء صاحب ذباب. د.م.ا570

الجامعة المستنصرية/ كلية طب االسنان غسق عاصم عبد الوهاب 571

مسيب/الكلية التقنية الهندسية /جامعة الفرات االوسط زهراء احمد سعيد 572

جامعه البصرة كلية التربية للبنات اشواق عبد الحسين مسعد 573

المعهد التقني في البصرة- الجامعة التقنية الجنوبية اياد عبد الخالق يحيى574

كلية الهندسة المسيب- جامعة بابلنادية عبد الستار عبد المجيد 575

الكلية التقنية المسيب /جامعة الفرات االوسط التقنيةعمر عبد الحسن لفته 576

كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة بغداد ئورده ك إبراهيم كريم 577

كلية التربية/ جامعة الكوفةجوالن حسين جودي .د578

كلية العلوم/ جامعة بغداد هند معتز عبد الستار الدباس579

 Mosul University-College of Scienceليث احمد نجم 580

كلية العلوم/ جامعة بغدادزيدون طه عبد الرزاق581

جامعة كربالء روافد محمد علي الطيار .د582

كلية العلوم للبناتسماح عبد الهادي عباس583

جامعة الفرات األوسط التقنيه الكلية التقنية المسيب رنا ريس عراك 584

كلية الزراعة / جامعة تكريتعبدهللا حسن محمد . د585

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية هديل معتز عبدالستار586

مصر _ جامعة اإلسكندرية _ كلية التربية زينب محمود محمد محمد 587

كلية االداب/ جامعة الموصل نور نذير محمود صالح588

الجامعة التكنولوجيةد ثامر رشيد سعيد589

كلية االداب/ الجامعة المستنصريةالدكتور حيدر شهيد هاشم590

تربيه رصافه اولىبشرى حسين علي591

Nilufer Secondary Schoolزمن ياسر ازهر592

بابل التربية للعلوم االنسانية نهى محسن عبد الكاظم 593

 University of Baghdadاالستاذ الدكتورة االء صالح عاتي عبدهللا 594

الكلية التقنية المسيبايمان جواد كاظم 595

النجف- الكلية التقنية الهندسية / جامعة الفرات االوسط التقنيةمهند منخي جبر غافل596

الكليه التقنيه نجفاحمد جمال ابراهيم597

مديرية تربية الكرخ الثانية _ وزارة التربية ندى سهيل عبد . د598

كلية العلوم االداريه والماليه/جامعة الكتاب االهليه عبد الكريم محمود عبد599

الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات االوسط هديل عباس حسن 600



هندسة كهربائية- جامعة مسنتصريةلؤي بدر حمد601

جامعة بغداد/ كلية طب االسنانبان صاحب ذياب 602

التقنيه مسيب /جامعه الفرات االوسط هدير عامر موحان 603

الجزائر.جامعة الجلفة شيبوط لخضر604

جامعة نينوىندى فاضل الراوي. د. م. أ605

كلية الهندسة/ جامعة بغداداسرار عبد هللا حسن606

الكليه التقنيه المسيب / جامعة الفرات األوسط التقنيهمينه محمد فريد الدباغ 607

كلية التربية/ بابلفاتن فاضل كاظم608

مديرية تربية بابل /وزارة التربية خلف عبيد حمود . د609

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنيةسهام عبدالرزاق سالم. د.ا610

كلية الزراعة /  جامعة االنبار احمد جياد علي الفهد 611

الكلية التقنية المسيب ندى رسول حمزة 612

جامعة الفرات االوسط التقنية الكلية التقنية المسيب زهراء فخري جواد.د613

صيدلة/ كوفة رنا نعمة عطية 614

كلية علوم الهندسة الزراعية/بغداد سناء جاسم محمد615

المعهد التقني بابل/ جامعة الفرات االوسط التقنيةمحمد فائق رزيج. د616

 جامعة البصرة التربية البدنية وعلوم الرياضةا د محمد علي فالح617

كلية الصيدلة/جامعة بغداد سيناء صادق امين.د618

بغداد/كلية التقنيات الصحيه والطبيةعمر صادق شالل. م.م619

الكليه التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيه رواء عادل عبد النبي البكري620

الجامعة المستنصرية كلية التربية األساسيةنادية كاظم محمد621

جامعة كربالءفراس حسين علي الصفار622

كليه الهندسه _ جامعه الكوفه رشا عبد الرضا غني . م623

المسيب- الكلية التقنية الدكتور جاسم محمد جاسم624

بغداد- المعهد الطبي التقني / الجامعة التقنية الوسطى هناء سامي قاسم625

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات األوسط التقنية مالك نعمه حواس . د626

تربية الرياضية. سليمانيةبيباك محمد علي خان627

جامعة الفرات االوسط التقنيةعلياء جبار حامد628

هندسة الطب الحياتي- الجامعة التكنولوجية علي جالل علي629

كلية االعالم/ جامعة بغدادد جعفر شهيد هاشم.م.ا630

وزارة التربية العراقيةزيد لؤي هادي. د631

قسم اللغة العربية / كلية التربية / جامعة الحمدانية فؤاد سالم رشيد أحمد632

جامعة النهرين كلية الهندسة مروة فائق عبد الجبار 633

وزارة التربية مشتاق علي حسين 634

جامعة باجي مختار عنابة الجزائر حمداوي مروة 635

كليه العلوم االقتصاديه والتصرف/ جامعه صفاقس بان ماجد جواد636

جامعة بغداد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات اسراء فؤاد صالح .د.ا637

كلية االسراء الجامعة االهليةطارق رحمان محمود 638

.مركز جبلة-  الكلية التربوية المفتوحة باسم محمد صالح .  د639

قسم البستنة/كلية العلوم هندسة الزراعية/جامعة السليمانيةلقمان غريب كريم640

كلية الفنون الجميلة / جامعة بغداد د هاشم خضير حسن الحسيني .أ641

المعهد التقني المسيب /جامعة الفرات االوسط التقنية شاكر محمود موسى 642

فرحات عباسمريمة بلغول643

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلفاطمه محمد احمد644

الجزائر شيبوط لخضر 645

مركز أبحاث النخيل/ جامعة البصرة محمد هادي طعيمه . م. م646

وزارة الشباب والرياضةأباء مهدي صالح الحسن647

جامعة واسطنضال حسيب فلفل.د.م648

كلية التربية تراغن/ جامعة سبهامحمد منصور سعيد شكرة649

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعة البصرة عبدالواحد بندر حنون 650

وزارة التربية عبير فاروق ساكن 651

كلية اللغات / جامعة بغدادنازك قاسم محمد 652

كلية تقنيات المختبرات الطبية . كليه الطوسي الجامعةزهراء كريم عبدهللا الميالي 653

محمد لمين دباغينعائشة بلغول654

مديرية تربية الكرخ الثانية _ وزارة التربية ندى سهيل عبد. د655



جامعة بغداد كلية الطب البيطري سنان عدنان محمد نوري .د.م656

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضه/ جامعة البصرة رنا سالم جبر سعيدان657

كلية الطب البيطري/جامعة القادسيةزاهرة عبد الجبار عبد االمير658

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصريةسهاد محمد علي صادق659

جامعة ذي قار كلية االدارة واالقتصاد عالء خيرهللا شياع 660

كلية الطب البيطري / جامعة بغدادنسرين محمد عبد الحياني 661

جامعة الفرات االوسط التقنية حسن هادي حمزة .د662

االداب/ الموصل م باسمة فارس محمد السراج.ا663

 UPM universityوليد خليل حسون664

كلية هندسة/الرافدينحوراء هاشم خضر665

كلية طب االسنان / الجامعة المستنصريةزينة كامل كاظم 666

االنبار الحمزه احمد فياض العلواني 667

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنانعذراء علي محمود668

كلية العلوم هندسة الزراعية/جامعة السليمانيةلقمان غريب كريم 669

كلية العلوم/ جامعة الموصل نور عماد يونس 670

كلية االداب- جامعة ذي قار نوال حسين لفته.م671

جامعة تكريت كليه التربيه للعلوم االنسانيه ابتسام حمود محمد 672

رئاسة الجامعة /جامعة تكريت اياد عادل خلف شرار 673

جامعة كربالءكاظم محسن أبراهيم674

كلية اإلدارة واالقتصاد /  جامعة وارث األنبياءسليم رشيد عبود 675

جامعة ذي قار كلية اآلثار حيدر ناجي مطلك 676

كلية الطب البيطري/ جامعة بغداد رفل عبد الدائم عمر677

كلية اإلمام األعظمليث سمير هالل678

دائرة العالقات الثقافية العامة / وزارة الثقافة احمد صالح صاحب 679

University Of Duhok/College Of Veterinary Medicineروناك صابر حبيب680

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات / جامعة واسط إيالف بهاء علوان 681

كلية الهندسة / الجامعة االسالمية كرار شاكر مطير حمزه النعماني . م. م682

كلية التربية للبنات/ جامعة بغدادعفراء إبراهيم خليل العبيدي. د.أ683

جامعة ميسان محمد افريح جازع الخفاجي 684

كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد اياد علي حسين685

مديرية تربية األنبار ياسر مراد عبد حسين . د686

تربية بنات - العراقية غادة فائق محمد . د687

العلوم االسالمية/ جامعة الفلوجة مروان محي الدين خلف688

المديرية العامة للتربية في محافظة االنبار سعد كاظم محمد 689

المستنصرية التربية صفاء عبدالكريم ضمد البيضاني 690

مديريه تربية كركوك شيماء حسن علي قاسم 691

الجامعة العراقية رياض أحمد فرحان أبراهيم 692

قسم هندسة العمارة - كلية الهندسة - جامعة بغدادكاظم فارس ضمد 693

كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة ذي قار وفاء محمد علي 694

كلية العلوم/ المستنصريةهديل طارق حمد. د695

كلية التربية / جامعة واسطحيدر ناصر عبدهللا 696

العلوم /جامعة بابل سرى احسان عبد697

وزارة االسكان والبلديات العامة نصر ثويني احمد 698

كلية االدارة واالقتصاد / جامعة واسط زينب فائق محمد 699

الجامعه المستنصريه  كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضهعباس علي لفته700

مصر / كلية اآلداب/ جامعة بني سويفرحاب فايز أحمد سيد يوسف / د.أ701

كلية التمريض/ جامعة كربالءزكي صباح مصيحب702

جامعة بغداد كلية التربيه للعلوم الصرفههادي جبار مجيبل703

الهندسة / المستنصريةنادية مقبل حسن الزبيدي 704

تربية الكرخ الثالثةرنا حسن عباس705

تكريت محمد نجاة موسى 706

مركز دراسات البصرة والخليج العربي/ جامعة البصرة االستاذ الدكتور فهد مزبان خزار707

جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفه ابن الهيثم سلوى علي غانم 708

كلية االثار /  جامعة الموصلد هيفاء احمد عبد .م709

جامعة بغداد كلية اللغات أحمد عباس علي 710



جامعه ميسان هبه كريم حسين 711

كلية اآلداب _جامعة االنبار م عمر فواز عباس علي العيساوي . م712

وزارة التربية المديرية العامة لتربية االنبارد بالل حاتم عبدالغفور .م713

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةزينب طالب عبدالكاظم714

مديريه تربيه الرصافه األولى م منال محسن حمود الشرع . م715

كلية المأمون الجامعة أنس خالد إبراهيم . م. أ716

كلية التربية -العراقية وسام حمد شهاب 717

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة البصرة عبدالواحد بندر حنون718

المديرية العامة للتربية في محافظة بابلالدكتور احسان احمد محمد لهمود719

كليه القلم الجامعهعلي حسين سليمان720

التربية_ المستنصريةإسراء كاظم عبد الكريم721

القادسيةشيرين كاظم اسماعيل722

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد رفل عباس كامل723

جامعة كركوك عبدهللا ابراهيم حديد724

مركز جبلة- الكلية التربوية المفتوحة باسم محمد صالح. د725

جامعه بغداد كلية التربيه البدنيه وعلوم الرياضة ا م د ماهر عبداالله عبد الستار 726

 جامعة بيروت االسالمية  صادق عبد سرحان الجميلي 727

0احسان محمد هادي. د728

University of Anbarيوسف وليد عويد رحيم الكبيسي729

 Baghdad universityشهد طارق حمد 730

جامعة األنبار عامر عبدالعزيز خليل الساطوري 731

جامعة بغداد كليه التربيه إبن الرشد للعلوم اإلنسانية نضال هاشم غافل جبر 732

المستنصرية التربية صفاء عبدالكريم ضمد 733

جامعة الفرات االوسط المعهد التقني السماوة هاني كاني جابر 734

جامعة الكوفة كلية الفقه قسم اللغة العربية محمد صبار نجم الزرفي.د.أ735

معهد تكنولوجيا بغداد زينة عبد اللطيف أحمد 736

الحويجة - كلية الزراعة /جامعة كركوك حسين حبيب مصطفى العزي . د.م.أ737

الجامعة المستنصرية مدين عمران محمود 738

الجنانكوثر محمد رشيد739

جامعة واسط كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة صالح ناصر رشيد 740

جامعة األنبار كلية العلوم اإلسالمية بهاء حميد عبد علي الجميلي . م741

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة ذي قار حسين علي حسين صبخه الشامي742

كلية االدارة واالقتصاد / جامعة زاخو روش ابراهيم محمد . م. أ743

تكريتحسام عبد محي.  د744

جامعة االنبار سعد عبد العزيز خليل سليم 745

المستنصريةفريال سامي خليل746

الهيئة الغربية فرع نينوى/ شركة توزيع المنتجات النفطيةغسان موفق محمد صالح747

جامعة ميسان زهراء كريم حسين 748

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ايناس عبد الباقي يوسف749

جامعة الموصل كلية الزراعة والغابات أنهار محمد علي حسن .م.م750

الكلية التقنية المسيباحمد محمد لهمود المعموري.د.أ751

الفنون الجميلة /بغدادزهراء صبحي خزعل752

جامعة بغداد كلية اإلدارة واالقتصادا م د نوال طارق ابراهيم753

جامعة بغداد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات اسراء فؤاد صالح 754

كلية المأمون الجامعة طه خالد ابراهيم 755

جامعة الكفيل كلية القانون عمار مراد غركان العيساوي 756

الجامعة العراقية كلية التربيةمهند مجيد رشيد757

جامعة الكوفة كلية طب األسنان تمارا عالء حسين 758

التربية/المستنصريةسعد نصيف جاسم.د.أ759

Baghdad College of Economic Sciences Universityمحمد الخزرجي760

كلية الصيدلة / جامعة بابلم منار راضي شنون الياسري .م761

وزارة التربيهانسام اسماعيل محمد762

جاكعة ديالى كلية التربية االساسيةزيد زامل حسين الزبيدي.بايولوجي.م763

كلية العلوم / جامعة بابلرشا كاظم مهدي 764

المستنصريةياسمين عبد العباس حمد765



مديرية تربية ميسان/وزارة التربيةأحمد عبد الجبار غيدان766

كلية العلوم السياسية /جامعة بغدادليث عصام مجيد العبيدي .م.م767

كلية الطب البيطري /جامعة البصرة ضحى عادل كريم 768

جامعة البصرة مركز علوم البحارانتصارمحمدعلي جبار769

كلية الفنون الجميلة - جامعة البصرة عمار حسون عبد المجيد 770

جامعة القادسيةحسام سعيد عبد الحسين771

وزارة التربية محمد قدوري حسن 772

جامعة البصرة كلية الفنون الجميلة اسعد عبد المحسن علي 773

كليه التربيه للعلوم الصرفه /جامعه كركوك عمر صالح محمد علي الجبوري 774

كركوكعبدهللا فؤاد ابراهيم775

المديرية العامة لتربية بابل حسين موسى عبد الجبوري 776

آداب /البصرة دعاء فليح حسن777

جامعة بغداد كليه اللغاتصفية شاكر محمود.م778

الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة الكيمياوية هناء كاظم عبد العالي 779

االداب/ بغداد وصال صبيح كريم المياحي.د.م.ا780

كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة الموصلد اسراء غانم عبد.م781

كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة بغدادابراهيم احمد علي782

جامعة المصطفىمواهب الخطيب .د783

المستنصرية احمد عامر عبد الكريم 784

للعلوم االسالمية الجامعة(ع)كلية االمام الكاظم مروه سامي محمد 785

جامعة بابل كلية العلوم شيماء عبيس حسين 786

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضه/ جامعة بابلعلياء حسين دحام787

جامعة كربالء كلية الطباسراء ماجد خليف788

العلوم االسالمية/ جامعة الفلوجة مروان محي الدين خلف 789

كلية الزراعة/ جامعة السليمانيةچيا قادر رشيد790

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة _جامعة البصرة فاطمة حسن محمد 791

 Mosul University- College of Scienceليث احمد نجم . د.ا792

كلية الهندسة/جامعة بغدادايسر منير فليح793

جامعة الفرات االوسط التقنية  داليا حمزة موسى 794

الجامعه المستنصريهرياض هاني جودة795

كلية االداب /الجامعةالعراقية صادق داود سليمان ابراهيم 796

كلية الزراعة / جامعة السليمانية هنار جمال محمد 797

ال يوجد صورية زرقون 798

جامعة بابل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرواء عالوي كاظم 799

كلية الطب / جامعة النهريننبراس عالء حسين .د800

كلية الزراعة ، جامعة القاسم الخضراء علي كريم سلومي 801

قسم التربية الرياضية/ كلية التربية / جامعة زاخو عذراء عبداالله عبدالستار802

جامعة بغداد احالم شغاتي محسن 803

معهد تقني كوت/  الجامعة التقنية الوسطىامجد محمد صاحب804

التوجداوراس غانم عبد فتحي805

كلية التربية للبنات /جامعة الكوفةحميدة عبيد عبد األمير 806

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة الكوفةمحمود ناصر راضي 807

كلية االدارة واالقتصاد / جامعة زاخو روش ابراهيم محمد 808

كلية التربية االساسية/سليمانيةايناس احمد عزيم809

وزارة التربيه ناهدة صالح مهدي رحيمه810

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دائرة البحث والتطوير سيف عالء حسين العبيدي 811

األنشطة الطالبية/ الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجياد هدى محمد سليمان.م812

كلية اآلداب / جامعة األنبار خالد ابراهيم حسين 813

المصطفىفالح حسن محسن الشحماني. د814

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة البصرة ناهده حامد مشكور815

كلية التربية/جامعة ميسانأزهارعبدالوهاب محمد جبر.د.م816

كركوك كلية االدارة واالقتصاد شاخـــوان سعود نوري 817

كلية مدينة العلم الجامعهيمامة عالء حسين818

التربية االساسية/جامعة الكوفةم نهى يوسف هاشم.م819

كلية التربية الرياضة والعلوم البدنية -جامعة بغدادسهير متعب مناف جاسم 820



االداب/بغدادزينه قاسم هاشم 821

بغدادنداء ياسر فرهود العبيدي822

المسيب / الكلية التقنيةفاخر رسن صحن 823

مديرية زراعة كربالء المقدسة . وزارة الزراعةسنان محمد جاسم المالكي 824

كليه التربيه للعلوم اإلنسانيه /جامعه تكريت صهيب صالح محمد علي الجبوري 825

جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثمزينب حامد سلمان . م826

جامعة بغداد كلية االدارة واالقتصادسمر فالح حسن827

ذي قارسجى محمد مكرود828

تالعمار والمشاريع/جامعة االنباراحمد عدنان سعيد829

المستنصرية شيماء عامر عبد الكريم830

كلية الزراعة/ جامعة القاسم الخضراءعمار كريم خضير الجسمان831

 Mosul University, College of Agriculture and Forestryمزهر كاظم كعيبر المهداوي . د832

وزارة النفطنبيل ابراهيم حسن. م.ر.م833

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةحيدر سعد عليوي834

كلية الزراعةنسمه عالء الدين زكريا موسى835

كلية اللغات/ جامعة بغداد تحرير ابراهيم اسماعيل836

خارجياحمد عبدالساده مزهر 837

كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه/جامعه بابلصفا علي عبد الكاظم838

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعة السليمانيه شيالن حسين محمد 839

جامعة االنبار كلية التربية للعلوم االنسانية نشوان زيدان سريح 840

كلية االداب/ الجامعة المستنصريةفرح حافظ ابراهيم841

الكفيل كلية القانون استبرق محمد حمزة محسن 842

كلية التربية للبنات زهراءمحمد مكرود 843

الجامعة التكنلوجيةايناس غانم عبد فتحي844

الهندسة / الكوفة افراح حسون عريبي845

خارجيعلي عبدالساده مزهر الجبوري 846

الجامعة التقنية الوسطىرسول عبيد سليم847

Al-Furat Al-Awsat Technical universityمنتظر عبودي محمد الموسوي 848

كليه العلوم / جامعة بغداد قبس فاضل علوان . م. م849

المديرية العامة لتربية واسط مالك محمود جاسم 850

جامعة ميسان كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ناطق عبدالرحمن وريثة 851

كليه علوم الحاسوب والرياضيات /جامعه ذي قار م احمد حميد كامل .م852

كلية العلوم السياسية /جامعة الكوفة رسل فؤاد صاحب 853

كلية العلوم اإلسالمية /جامعة ديالى محمد رشيد احمد 854

ذي قار علي كاظم يعكوب الزم العبودي 855

جامعة الفرات االوسط تقنيات الطبية والصحية زينب باسل جبار 856

خارجي زينب محسن حسن المنصوري 857

ديوان ممحافظة النجف االشرف رغده سامي محمد 858

الهندسة المدنية/ الجامعة التكنولوجية ناديه احمد عزيز859

كلية الزراعة / جامعة البصرةبشار احمد محمد لهمود . د860

جامعة القادسية كلية التربية البدنيه وعلوم الرياضه قاسم محمد عباس 861

تربية القادسية جعفرموسى علي الطاهر 862

جامعة ذي قار م عبدالعزيز نجم جميل المانع .م863

تربية رياضية/بغدادمروة عمر مرسي.د864

كلية التربية/ جامعة الموصل بسمة محمد محمود يحيى . د865

المستنصريه فارس حسين خضر 866

الفلوجه / أعداديه التمريضإسراء أكرم حسين العريبي 867

كلية الزراعة/ جامعة تكريت خالد خليل عبدهللا868

البصرةحيدر احمد مجيد869

ميساناحمد علي عبدالحسن870

كلية المأمون الجامعةنافلة صبري عبد الرحيم 871

كلية اللغات/ جامعة بغدادد جاسم رشبد حلو.م.ا872

كلية طب االسنان/ جامعة اهل البيت أمير فاضل جواد آل طعمة873

المسيب- الكليه التقنيه / جامعه الفرات االوسط رشا عادل عبد النبي874

الجامعة العراقية كلية اآلداب د  رسول طه خلف العبيدي 875



التربيه البدنيه وعلوم الرياضه/ بغداداميره عبدالواحدمنير876

ohv[ hguvhrأيمن سليمان المقدادي877

/جامعة االنبار همسة محمد احمد 878

كلية التربية االساسية _ديالى بشائر جواد كاظم 879

كلية التربيه للعلوم الصرفه / جامعة ذي قار ذكرى حسن داحس880

الحمدانية كلية التربيةد امال نوري بطرس.ا881

بابل التربية البدنية وعلوم الرياضةناهدة عبد زيد الدليمي.د.أ882

جامعة بابل كلية التربية البدنية وعلوم حيدر محمود عبود محمد بني سعد 883

قسم النشاطات الطالبية / جامعة ميسان احسان علي ثابت884

جامعة تبوكعائد محمد حمد البلوي885

Faculty of Agriculture-Benha University-Egyptأيه عبدهللا محمد886

مديرية تربية بابل حسنين محمد منجي ال رزوقي . م.م887

كليه االداره واالقتصاد /جامعة بغداد ُعال فاضل علوان . د888

جامعة المنصورة- كلية التربية الرياضية حمادة عبدالعزيز ابراهيم حبيب/ د.أ889

جامعة الموصل افراح عبدالخالق يحيى النعيمي .م890

جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة فردوس مجيد امين 891

الكوفهم مصطفى عدنان عبود العبودي.م892

تربية كركوك الكلية التربوية المفتوحة شلير علي خورشيد 893

كلية التربية األساسية / جامعة ديالىمحمد ردام لطيف 894

معهد اعداد المعلمين اياد داخل ولي 895

التربية الرياضية/جامعة الكوفةم مصطفى عدنان عبود.م896

كركوكعمار حمزة عباس897

كلية التربية للعلوم اإلنسانية /جامعة ذي قار رسل عبد الرضا حميد 898

االداب/المستنصريةامل فاضل عباس.د.م.ا899

كلية التربية االساسية /الجامعة المستنصرية لينا صباح متي900

جامعة الكرخ للعلوم خالدة على ثجيل901

كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة/ جامعة بغدادانتصار فيصل عبد محمد. د.م902

جامعه السليمانيه  کليه  هندسه العلوم الزراعيهرسول رفيق عزيز903

كلية التمريض / جامعة الكوفة أسماء سامي محمد . مبرمج 904

 جامعة الموصل كلية التربية االساسية عمار عواد صالح العنزي 905

كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه للبنات. بغداد بشرى كاظم عبد الرضا الهماش.د.ا906

كلية التربية/ جامعة الحمدانية ممتاز متي منصور907

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة القادسية مشتاق عبد الرضا ماشي908

كلية التربية االساسية / الجامعة المستنصرية د أمجاد عبد الحميد بدر الماجد .أ909

مديرية تربية النجف االشرفعمار نعمه حسين910

جامعة القادسيةيسرى راسم جبار911

كلية الصفوة الجامعةسجى طالب أحمد912

مديرية تربية النجف االشرف الكلية التربوية المفتوحة د مياسة عبد علي كاظم سبتي .م913

Ministry of healthسعد كاظم طاهر914

النهرينمحمد عباس احمد915

كليه التربيه للبنات /جامعه تكريت دعاء مثنى شعبان 916

كركوكشناي ابراهيم صالح917

Educationياسر حسين صحصاح918

جامعة كرميان كلية التربيةالبدنيه و علوم الرياضيه منى زيدان بكي 919

جامعه بغداد كليه التمريضحوراء علي920

التربية/المستنصرية نهاد حميد العيبي921

مديرية تربية كربالء المقدسة امير عبد العظيم حسين 922

كلية الرافدين الجامعةهاشم معين حسين923

كلية التربية االساسية / الجامعة المستنصرية سكينة شاكر حسن924

الكليه العسكريه/الجامعه المستنصريهرياض هاني جوده925

القاسم الخضراء- الزراعة سلوان محمد جاسم926

بغداد كلية التربية ابن رشد والء لعيبي جالب 927

كلية التربية االساسية/الحامعة المستنصرية د فاتن اسماعيل محمد .أ928

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة ديالى نور ماجد خليل929

كلية العلوم اإلنسانية _جامعة الكوفة محمد سعيد حسن 930



جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة عباس خضير مجول.د.ا931

جامعة صالح الدين كلية اللغات فاتن محمد عبد932

جامعة كربالء كلية العلوم االسالميةد عمار محمد حسين االنصاري.م933

كلية التربية االساسية / الجامعة المستنصرية نوره عامر عليوي ناصر العنزي 934

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة- جامعة ميسان حيدر مجيد شويع935

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة- بغداداسماعيل ابراهيم محمد.د.أ936

المعهد التقني في البصرة/ الجامعة التقنية الجنوبيةعقيل محمد حمود937

الموصل عبدهللا محمد سالم الدباغ938

جامعة موصل كلية تربيه البدنية وعلوم الرياضة علي يوسف محمد 939

جامعة الفلوجةمحمد خالد شهاب940

جامعه بابل كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضهسناء جبار كاطع941

وزارة التربية مديرية الرصافة األولى رشوان فواز راشد 942

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةصباح لطيف عاصي943

كليه التربيه الرياضيه جامعه المنصورة مصر معتز محمد نجيب العريان /د. م. ا944

كلية التربية االساسية/ الجامعة المستنصريةاكرم حسن محمود945

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة ديالى ماجد خليل خميس946

جامعة ديالى كلية العلوم ذر انتصار بكر 947

كلية العلوم/جامعة البصرة بشرى مجيد عيسى. م.أ948

جامعة بغداد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتإقبال عبد الحسين نعمة العيساوي949

البصرةسميرة سلمان عبد الرسول 950

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى حسين علي جبار951

بابلنغم صالح نعمة 952

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات /جامعة بغداد صفاء سعيد محمد 953

واسط سوالف فليح حسن954

المستنصرية ،كلية العلوم صبا هادي بنيد 955

كلية التربية للبنات ..  جامعة الكوفة د احمد كاظم عبد الكريم .م.أ956

كلية المأمون الجامعةهارون حسين أحمد957

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة بابل االستاذ الدكتور عامر سعيد الخيكاني958

جامعة الفلوجةم م إنتصار جارهللا فاضل التكريتي959

جامعة ديالى مها عباس حطيحط960

كليه التربيه للعلوم الصرفه/جامعه كركوك سلوى حاتم شكر961

جامعة صنعاءهيثم احمد العربي962

جامعة السليمانية كلية علوم الهندسة الزراعية صديق عزيز صديق الكسنزاني .د.م.ا963

كلية االداب / جامعة بغداد هدى شاكر حسن 964

كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة البصرةعباس عبد الكريم عباس965

966Dr.hayder gabar abed  جامعة القادسية كلية التربية للبنات

الكوفةمصطفى لفته موسى العبادي967

كلية القلم الجامعةخالد حمد ناصر968

كلية التربية للبنات /الجامعة العراقية هديل حسن خلف 969

أم القرى بالمملكة العربية السعوديةعناد بركات العبدلي970

جامعة بغداد كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه للبنات لقاء علي النداوي 971

المعهد التقني المسيب /جامعة الفرات االوسط التقنية سراب عباس حطيحط 972

 Ninevah Universityيزن حذيفة شاكر973

ديالى التربية االساسيةامال  صبيح سلمان974

Karbalaيمامه جواد عباس975

جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد انتصار عبد عون محسن 976

جامعة بغداد كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه انتصار رشيد حميد 977

التربية/القادسيةعالء ناصر عذاب978

الجامعة التقنية الشماليةهدى حمزه عبدالخضر.م.م979

كلية الهندسة/ جامعة البصرة قحطان عدنان جواد980

جامعة بغداد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتساهرة رزاق كاظم981

مديرية تربية القادسيةأحمد نجاح عبد982

كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة البصرةهبه مجيد عيسى. م983

كلية المعارف الجامعةد دعاء محب الدين احمد.م984

كلية المامون الجامعةازهار درويش عباس985



كلية المامون الجامعة نضير عبدالرضا شلش 986

جامعة الكوفة محمدحسن عبداالمير دوش987

بغداد زراعةسجى عامر احمد988

جامعة ذي قار أحمد فالح كاظم محمد989

كلية الهندسة\ديالى اديبة علي محمود. د990

كلية الزراعة /جامعة تكريتعبدهللا حسن محمد 991

جامعه واسط كلية العلوماحمد علي جبار العكيلي992

مديرية زراعة صالح الدين عمر زهير عبدالمجيد . د993

التربية البدنية وعلوم الرياضة.ميساند حيدر صبيح نجم التميمي .م.ا994

كليه التربيه البدنيه والعلوم الرياضيه/ جامعه صالح الدين سؤدد فاضل محمد جميل995

كلية الزراعة / جامعة االنباراثير محمد اسماعيل. د.م.أ996

جهاز اإلشراف والتقويم العلمي.  وزارة التعليم العالي والبحث العلميعمار خليل إبراهيم الِعزي. د.م.أ997

قسم الثانويات . دائره التعليم الديني والدراسات االسالميهراميه محمد أحمد الكربولي 998

البصرة الزراعةماجد حازم رشك999

soran universtyدالور كريم عمر1000

كليةالمعرف الجامعةمودة عبدالواحد مطر1001

كلية التربية الرياضية/ جامعة الموصل فالح جمال كامل1002

بابلمحمد عبد السادة حسن 1003

جامعة رابرينحسن حسين صديق1004

المسيب /التقنية الهندسية مصطفى طارق سعيد 1005

كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الكوفة أيان حسين شهيد1006

جامعة الكوفة كلية التربية للبنات حيدر ناجي حبش الشاوي 1007

المختبرات الطبية /المعهد التقني المسيب / جامعة الفرات االوسط التقنية احمدهادي محمد 1008

جامعة بغداد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة د لقاء عبدهللا علي .ا1009

جامعة بغداد كلية علوم الهندسة الزراعيه ندى سلمان حبيب 1010

كلية الصيدلة / جامعة الكوفةشيماء عبد الحسين محمد 1011

 University of Sulaimaniسونيا هيوا عپمان1012

ديالىصفاء عبد الوهاب اسماعيل 1013

جامعه السيمانيهکهزال کاکه حمه سعيد1014

كلية الصيدلة- جامعة الكوفة سامر علي حسن1015

اللغات/ بغدادعمر ابراهيم محمد. د. م. ا1016

الكلية التربوية  قسم الرياضيات مركز النجففاضل عبد العباس عطا هللا. م1017

كلية التربية االساسية _الجامعة المستنصرية عمر نوري عباس 1018

جامعة بغدادنور إحسان علي.م.م1019

الفنون الجميلة / بغدادزهراء صبحي خزعل 1020

كلية الهندسة/المستنصريةصادق كاظم احمد1021

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات/ جامعة بغدادد غصون ناطق.م.أ1022

كلية الهندسة/ جامعة الكوفة احمد يوسف عباس زين العابدين1023

كليه بغداد للعلوم الطبيه زينب نزار حسن عنبر1024

 Faculty of Physical Education and Sports Sciences Universityحسين علي حسين صبخه الشامي 1025

مديرية زراعة بابل هدى زهير محمد 1026

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ صالح الدين ازاد حسن قادر 1027

بغدادسوسن جودة قاسم1028

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد سهير كامل عواد محمد 1029

التربية االساسية/المستنصريةإبراهيم نضير إبراهيم . د1030

كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة البصرةتهاني عبدالمجيد عبدالقادر عبدالعزيز1031

أربيل- جامعة صالح الدين سعدهللا عباس رشيد1032

جامعة كربالء كلية الهندسة دالل سعد جويد الجبوري 1033

التقنية الوسطىفرح عالء جعفر1034

جامعة بغداد كلية العلوم السياسية زيد عبد الجبار شهباز 1035

جامعة بغداد _كلية التربية البدنيه وعلوم الرياضه زينة خالد جاسم 1036

المعهد العالي للدراسات المحاسبية و المالية/ بغدادضرغام جبار عزيز1037

جامعة االميرة نورة ليلى فتحي زيد الكيالني . د1038

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة..جامعة بغدادفارس سامي يوسف شابا1039

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ديالى اوراس عدنان حتروش العزي1040



بغدادنهاد محمد علوان1041

العلوم السياسية /المستنصريةدفاتن محمدرزاق . م. ا1042

التربيه البدنية وعلوم الرياضة/ بغدادأنعام عبدالرضا علي 1043

جامعة ميسان كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه نبأحميد جلوب 1044

كلية الهندسة\جامعة ديالىقاسم حمد نجم. د1045

کلية علوم الهندسة الزرزعية/ جامعة السليمانية کامران صالح رسول1046

جامعة بغداد اثمار شاكر مجيد .د.م.أ1047

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات / جامعة بغدادم هاجر مزهر علوان الداوودي .م1048

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة ميسانعباس طه حسين1049

كلية القانون / جامعة ميسان كرار ستار جبار 1050

شعبة العقود الحكومية / رئاسة جامعة بغداد علي عبد السميع حميد 1051

االشراف االختصاصي _ الكرخ االولى /وزارة التربيةد منى جابر ابراهيم الجبوري .م.ا1052

جامعة البصرة كلية الزراعة بشار فالح زغير الحمد 1053

كلية الهندسة- جامعة ديالى غسان عبدهللا سلمان1054

كلية التربية االساسية/الجامعة المستنصرية نعمت كريم مصطفى 1055

إبن الهيثم _جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ضحى سعدي عبد المجيد 1056

كليه التربية البدنية وعلوم الرياضة/ ميسان ابو الحسن رؤوف محمود1057

1058Haneen Sabah Abid كلية المأمون الجامعة

كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل صميم فخري الدباغ . د1059

ابن الهيثم _جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة بشرى جودة حسين .د.م.ا1060

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعة واسطد أمين عطا حسن .م.أ1061
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