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كركوكأحمد وليد سعدالدين215

رئاسة ديوان الوقف السني مدرية أوقاف كركوكحوراء محمود مراد الحسيني . د. م216



جامعة القاسم الخضراء كلية الطب البيطري وفاء محمد علي الخفاجي217

كلية طب األسنان / جامعة الموصل حسين جليل عجيل 218

وزاره الصحه خالد ابراهيم حسين 219

كلية اآلداب / جامعة األنبار إنتصار شعبان هاشم العقابي220

كلية الزراعة/ جامعة البصرة عمر مازن امين221

قسم الفيزياء/ كلية العلوم / جامعة تكريت نمارق لطيف فنجان الفريجي 222

كليه التراث الجامعه قحطان عدنان جواد 223

كلية الهندسة / جامعة البصرة اياس يونس اسماعيل الموصلي224

عقرة- كلية التربية / جامعة دهوك المهندس عباس لعيبي عبيد225

كليهلمياء أحمد إسماعيل الجمال 226

قسم الجغرافية /كلية التربية /جامعة الحمدانية قاسم جباري لطيف المرشدي 227

المديرية العامة لتربية ذي قار احمد ناطق اسماعيل الشنداح 228

جامعة تكريت كلية الزراعة فرقان منذر ناصر229

كلية العلوم االقتصادية والتجارية والتسييرعلياء سليم كاظم الشمري . د. م230

جامعة القاسم الخضراء كلية الطب البيطري علي حمود فالح العطواني231

جامعة كركوك كلية القانون رائد سامي عاتي . د.ا232

جامعة ديالى نبيل سديري المولودي .ا233

جامعة الحسن األول دعاء حميد مجيد234

قطاع خاصقطر الندى مجبل235

جامعة كربالء كلية العلوم قسم الكيمياءصالح محمد جاسم236

معهد التكنولوجا بغدادمرتضى كريم حلو حسين 237

واسط علي كاظم يعكوب الزم العبودي 238

(كليه التربيه للعلوم الصرفه /جامعه ذي قار )تربيه ذي قار م استبرق محمد حمزة .م239

كلية القانون جامعة الكفيل عمر خضر جمعة الشالوي240

مديرية بيئة نينوى/وزارة الصحة والبيئةاشجان نزار كامل .د.  م241

المعهد التقني بابل / جامعة الفرات االوسط التقنيةمحمد محمود خليل الشرابي . م242

جامعة الموصل كلية الزراعة والغابات  سارة محمد عبد القهار العاني243

مدرسةهاجر عماد احمد 244

 Nothingمحمد قاسم علي الجنابي 245

مديرية التعليم المهنيكاتب محمد غافل . م.م246

وزارة التربية م عمار مراد غركان .م247

كلية القانون جامعة الكفيل حسام سعيد عبد الحسين248

جامعة القادسيةحسام طالب خريبش249

BASRAH UNIVERSITYحيدر ناصر عبدهللا البدري 250

اليوجد الدكتور احسان احمد محمد لهمود251

المديرية العامة للتربية في محافظة بابلروش ابراهيم محمد . م. ا252

كلية االدارة واالقتصاد / جامعة زاخو فاطمة علي حسين الحميري253

كلية العلوم/جامعة بابل حليمه محمد امين. م.م254

جامعة دهوك.. كلية العلوم االنسانيةپيمان صابر حسين ـمدرس مساعد255

صالح الدينستار جبار عيدان256

جامعة الكوفةم محمد رشيد احمد .م257

كلية العلوم اإلسالمية / جامعة ديالىاحمد عبدالساده مزهر 258

خارجيلبنى احمد عبد الكريم259

كلية العلوم/ جامعة صالح الديناالء كاظم محمد التميمي 260



المسيب /الكلية التقنيةصادق داود سليمان ابراهيم 261

كلية االداب / الجامعةالعراقيةاحمد محمد لهمود.د.أ262

كلية العلوم/جامعة بابلزينب محسن حسن المنصوري 263

خارجي محمد قاسم علي 264

مديرية التعليم المهنيهبة ناجح جاسم السعد265

كلية الصيدلة جامعه البصرهسماح حميد كريم حسون الخفاجي266

الكلية التقنية المسيبمحمد صباح علي 267

 Baghdad of universityانتصار فيصل عبد محمد المشهداني268

كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة /جامعة بغداداالء عبد الكاظم عبد هللا عبد الرضا269

الكلية التقنية المسيبعلي عبدالساده مزهر 270

دائره صحه بابل زينب عبد االله عبد اللطيف271

كلية الهندسة/جامعة البصرةرفل عباس كامل الحسيني272

جامعة بغدادوجدان محمد هالمه الركابي273

كلية القانون /جامعة سومر نهى محسن عبد الكاظم 274

مديرية تربية بابل علي صالح هادي 275

الكليه التقنيه المسيبفاطمة كرار صالح سهيل 276

جامعة الكوفة سالم مجيد ولي277

رئاسة ديوان الوقف السني اوقاف كركوكسعدون حمزة احمد العيساوي 278

 الجامعة التقنية الوسطىحبار حسين جاسم . م279

الجامعة المستنصرية كلية التربية االساسية قسم اللغة االنكليزية سمر فالح حسن280

جامعة بغداد كلية االدارة واالقتصاد محاسبةعائيشه محمدشريف رجب281

معهد حاسوب ــ عقرەمها مصطفى رشيد العاني282

رئاسة الجامعة/ جامعة االنبار هاني مزهر ماجد283

الكلية التقنية مسيباحمد قصي احمد 284

معهد حاسوب ــ عقرەنجم عبيد علوان االصبحي / مدير أقدام285

جامعة الكوفة ابتسام كاظم علي الكعبي286

الجامعةالتقنيةالوسطى معهدتكنولوجيا عيسى عبدهللا عيسى 287

كلية طب االسنان- جامعة الموصل وئام علي امين االطرقجي288

جامعة كربالء كلية الطبزهراء ناصر علي الموسوي289

كلية القانون/ جامعة ميسان ريسان فارس حمد المالكي290

كلية الهندسة- جامعة الكوفة صميم فخري الدباغ 291

كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل علي سعدي عبدالزهرة السعدي292

قطاع خاصمحسن حسن محيسن المنصوري 293

خارجي ابتسام مهدي عبد الصاحب. د294

مركز علوم البحار/ جامعة البصرة زهير عبدالستار احمد الراوي295

كلية الصيدلة/ جامعة االنبار رضية مهدي شاكر الجراح . د296

كلية العلوم / جامعة الكوفة امال عبد الهادي عبودي 297

الجامعه التقنية الجنوبيه ابتسام كاظم علي الكعبي298

الجامعةالتقنيةالوسطى معهدتكنولوجيا حنان سعدون مطشر الربيعي 299

كلية ادارة واقتصاد /جامعة بغداد والء لعيبي جالب البهادلي 300

تربية ابن رشد /بغداد حارث خوام مهدي خزعل الرفيعي 301

جامعة تكريت كلية الحقوق الدكتور مشتاق طالب حمادي302

كلية الزراعة /جامعة الكوفة عمر عبدالحميد محمود 303

جامعة الموصل زينب كريم عبدالزهرة البركي304



المسيب /الكلية التقنية الهندسية/جامعه الفرات االوسط التقنية ازهار مهدي عبد الصاحب .  د305

مركز ابحاث النخيل - جامعة البصرة هديل قاسم غني 306

جامعة بابل دنيا محسن حسن المنصوري 307

خارجي فيزياوي/ زينا حميد حسين 308

معهد تكنولوجي بغداد/ الجامعة التقنية الوسطى حيدر مهدي حداوي الخزرجي309

جامعة كربالء كلية الصيدلةشيماء حسن علي قاسم . م. م310

مديرية تربية كركوك بسهي عمران محمود التميمي311

كلية التربية االساسية/الجامعة المستنصريةأنسام علي312

جامعة كربالء زيد لؤي هادي 313

الجامعه التقنية الجنوبيه بيريفان هادي مهدي. د314

جامعة دهوكمحمد صبار نجم الزرفي.د.ا315

قسم اللغة العربية / كلية الفقه/جامعة الكوفة وجدان محمد هالمه الركابي 316

كلية القانون /جامعة سومر فراس بحر محمود العنزي317

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةيحيى محمد محمد علي 318

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل تمارا عالء حسين العبيدي319

جامعة الكوفة كلية طب األسنان محمد حيدر جاسم المعموري320

كليهسلمى عزيز نعمة الموسوي321

كلية العلوم/جامعة ميسان إسراء محمد علي األمين 322

المعهد الطبي التقني بغداد باب المعظم عمر عبدالستار احمد الراوي323

مديرية تربية االنبار/معلم جامعي رجاء فارس بركات 324

الجامعةالتقنيةالوسطى معهدتكنولوجيا سجى محمد مكرود الحفاظي325

تربية ذي قاراثير محمد اسماعيل الجنابي 326

كلية الزراعة / جامعة االنبار  عمار عباس محمد شبر327

قسم الهندسة المدنية - التكنولوجية ساره سامي هالل الخفاجي328

كليه العلوم للبناتعامر عبود عصمان البهادلي329

كلية االسراء الجامعة االهلية طه ياسين صالح القيسي330

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار رنا كاظم عبدالنبي.مدرس331

 الجامعة التقنية الوسطىعلي كاظم يعكوب الزم العبودي332

تربية ذي قارجعفرموسى علي النائلي 333

تربية القادسية نعاد حميد العيبي البطبوطي334

التربية/المستنصريةهبة كامل خفيف حجي الخالدي335

جامعة القادسية كلية التربية قسم اللغة العربيةاسراء تركي عطيه336

اليوجدهدى حامد شاكر العاني337

جامعة االنبارمحمد كامل خفيف 338

كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة القادسيةهدى بهير عبد الوهاب 339

كلية التربية األساسية اياد كمر كرم الموسوي340

جامعة واسط كلية اآلداب زينه عبدالستار احمد الراوي341

مديرية تربية االنبار /مدرسة ابراهيم جبار كاظم 342

جامعة واسط كلية التربية للعلوم لإلنسانية نور حازم ثابت العاني343

كلية الهندسة/جامعة االنبار أركان ريسان عباس الحميدي344

الجامعة المستنصرية كلية التربية االساسية مها حسن كريم الموسوي345

كلية الهندسة/ جامعة القادسية سرمد جاسم محمد الخزرجي346

بغداد/معهدتكنولوجيا/ الجامعةالتقنيةالوسطىسردار رشيد حمة صالح . د. م. ا347

جامعة السليمانية علياء يحيى اوريثة المالكي 348



كلية آشور الجامعة يوسف نوري حمه باقي349

 كلية السالم الجامعةعبير سفيان فاضل العاني350

-ثامر حميد عالوي المحمدي351

كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة الفلوجةبسمان محمود ايوب352

وزارة التربيةا د ايمان فتحي يحيى353

المستنصريةعلي ياسر حسين السعبري . م354

مديرية العامة لتربية النجف االشرف / وزارة التربيةحميد عالوي شنيور الجميلي 355

جامعة الفلوجة منى دلف محمد356

مديرية العامة لتربية النجف االشرف / وزارة التربيةاسيل صبيح  حمودي357

كلية التربية االساسية/ الجامعة المستنصريةمدرس دكتور عبدهللا فرج هوير 358

 Universty of technologyميثاق عبدالواحد سابط السراي359

تربية ميسان. مإيمان دحام هادي يونس المولى360

كلية الطب البيطري / جامعة الموصلعبدالكريم شهيد صبر العزاوي361

الجامعة التقنية الوسطى فرح جعفر محمودالخفاجي362

كلية العلوم/جامعة القادسيةقاسم سلطان عبد . أ363

كلية التربية للعلوم اإلنسانية /جامعة كركوك مصطفى ماجد عباس الشيباني364

كلية االمام االعظم الجامعةثائر عبدالستار احمد الراوي365

دائرة التسجيل العقاريورود راسم ابراهيم 366

جامعة الفراهيدي هدار كاظم احمد رشيد 367

بغدادعمر صادق هادي القيسي368

كلية المعارف الجامعةعلياء سليم كاظم الشمري369

كلية الطب البيطري /جامعة القاسم الخضراءأركان ريسان عباس الحميدي 370

 Arkan Resan Abbas Al-huomidy ابراهيم علي حمد امشهر 371

جامعة سرت كلية االقتصاد قسم المحاسبة مرتضى عبدالرزاق مجيد 372

جامعة دهوك كلية التربية حنين حسن رحمن الوندي373

جامعة واسط كلية الهندسة صديق عزيز صديق الكسنزاني 374

جامعة السليمانية كلية علوم الهندسة الزراعية قسم البستنة رسل فؤاد صاحب 375

جامعه الكوفه كلية العلوم السياسية نور عامر قاسم 376

كلية مدينة العلم الجامعة مالك محمود جاسم . م. م377

المديرية العامة لتربية واسط الحان دحام هادي يونس المولى378

كلية طب األسنان / جامعة الموصلرحاب فايز أحمد / د.أ379

مصر/ كلية اآلداب/ جامعة بني سويفإيهاب حسين علي الحجامّي380

وزارة التربيةضحى صباح جابر 381

وزاره الصحةد أمجاد عبد الحميد بدر الماجد .أ382

كلية التربية االساسية / الجامعة المستنصرية زياد سعد هللا يحيى 383

رئاسة ديوان الوقف السني كلية اإلمام األعظم المصطفى إيهاب شوقي 384

كلية الفنون الجميله /جامعة بغداد ياسر حسين صحصاح385

Educationرائد شاكر 386

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المهندسة تهاني هاشم 387

 التوجد انتصار فيصل عبد محمد المشهداني. د.م388

كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة/جامعة بغدادرفل عباس كامل الحسيني 389

جامعة بغداد زين العابدين حسين عبيد 390

كلية الزراعة / جامعة تكريت دكتورة حبصة علي احمد391

كلية الطب/ جامعة سرتم حنين راضي خضير .م392



كلية العلوم/ جامعة صالح الدينمرفت محمد عبدهللا393

مدرسة المربدعدي حسين كاظم العباس.د394

التقنية المسيبوليد خالد رزيك . م. م395

كلية المعارف الجامعة عمران علي احمد 396

كلية الزراعة زنان سالم مرزه 397

كليه التربيه غادة فائق محمد 398

عراقية - تربية بنات سرود ولي اسماعيل الجاف399

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية-بغدادماهر عبدالستار احمد الراوي400

مديرية تربية االنبار/مدرس عماد محمد شريف401

االتحاد العرقی للقوة البدنيةصالح ناصر رشيد 402

جامعة واسط كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة علي خلف جمعة 403

Egyptنبراس عالء حسين العبيدي404

كليه التربيه م سيف الدين كريم لهيمص الزغيبي .م405

الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات االوسط نوره عامر عليوي ناصر العنزي 406

كلية التربية االساسية / الجامعة المستنصرية خالد عبدهللا سهر الحمداني407

جامعة تكريت كلية الزراعة سيف كريم نعمه الكعبي408

مديرية تربية ميسان/وزارة التربية العراقيةنوزاد حسن قادر /  مدرس409

University of Raparinد لينا صباح متي .م.ا410

كلية التربية االساسية /الجامعة المستنصرية م شفاء زعيبل جبر.م411

التربية االساسية/ جامعة سومرحسن حسين صديق412

جامعة رابرينفاتن اسماعيل محمد العزاوي413

كلية التربية االساسية/الجامعة المستنصرية شكري حسين ابوراس414

جامعة طرابلسطارق خضير عباس العنزي 415

الجامعة العراقية -  كلية العلوم اإلسالميةد هاشم خضير حسن الحسيني .أ416

كلية الفنون الجميلة /جامعة بغداد حبيبه حسين علي 417

جامعه ذي قار كليه األدب مصطفى حسن عبد الكريم الخاصلي418

الجامعة المستنصرية- كلية التربية االساسية حسين جاسم حسين البدري419

جامعه واسطيسرى راسم جبار420

رئاسه جامعة/القادسية احمد صالح صاحب 421

دائرة العالقات الثقافية العامة / وزارة الثقافة انسام اسماعيل محمد422

مديرية تربيه الرصافه الثانيه_ وزارة التربيه ايات تركي عطيه 423

كليه الهندسه /جامعه الكوفه محمد خلف جمعة 424

عراقية - تربية بنات م شيرين غازي عبد االمير جواد . م425

جامعة ااكوفةشاكي هشام426

Blida2أحمد صاحب كاظم الحسني 427

 وزارة الشباب والرياضة محمد عبد ابو جاسم الحميداوي 428

المديرية العامة لتربية النجف االشرف حميد كاظم عبد االمير عباس المجدي429

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية هيفاء حسين علي الخزعلي 430

جامعة الموصل كلية الطب البيطري عمر وائل ماجد431

جامعة تكريتاسيل محمد مخلف 432

كلية التربية للبنات /جامعة االنبار هبه سالم عاصي الحسيناوي433

جامعة تكريت كلية الحقوق قسم القانون العام لقاء علي النداوي 434

1د حنان نعمان وسين القرة لوسي.م.ا435

كلية التربية ابن رشد/ جامعة بغداداالستاذ الدكتور رائد بايش الركابي 436



جامعة سومر رسل ستار بدر المالكي437

كليه المستقبل الجامعه اكرم حسن محمود438

كلية التربية االساسية/ الجامعة المستنصريةسكينة شاكر حسن 439

جامعة بغداد كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه للبنات ابراهيم نضير ابراهيم . د440

المستنصريةاحمد صاحب كاظم .  الدكتور 441

وزارة الشباب والرياضة فؤاد سالم رشيد أحمد  442

جامعة الحمدانية كلية التربية قسم اللغة العربية صادق جعفر صادق443

التربية البدنية وعلوم الرياضة/التربية االساسية/المستنصريةشرادة علي حمد444

جامعة سرتنضال هاشم غافل العطواني 445

جامعة بغداد كليه التربيه إبن الرشد للعلوم اإلنسانية ِعماد ِصّديق محمد الداُودي446

قسم الهندسة الميكانيكية/ كلية الهندسة / جامعة كركوك وحيدة حسين علي 447

قسم العلوم التربوية والنفسية - كلية التربية - الجامعة المستنصرية هدى كاظم وحيد  الوطيفي 448

كلية اآلداب /جامعة بابل سميرة سلمان عبد الرسول 449

تربية البصرة قاسم محمد عباس الجنابي450

جامعة القادسية كلية التربية البدنيه وعلوم الرياضه م علي عبيس حسين المعموري.م451

جامعه بابلمنتهى محمد مخلف الفهداوي 452

المديريه العامه لتربية االنبار /وزارة التربيهمحمد مزهر حسين البهادلي 453

الجامعة التقنية الوسطى كلية التقنيات الصحيه والطبية تغريد طالب حسن االشبال454

وزارة التربيةنور علي مجهول . أ455

جامعة بغداد د ماهر احمد عاصي العيساوي .ا456

الجامعة المستنصرية رائد عبدالهادي عبدالقادر 457

طالب دراسات عليا عمر عبد الكريم علي. م458

كلية الطب/ جامعة االنبارصفاء عبدالكريم ضمد 459

وزارة التربية إسراء جميل شريف العاتي. م460

كلية التربية للعلوم اإلنسانية /جامعة كركوك فاضل كاظم حنون 461

جامعة واسط وردة علي عباس العماري462

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات /جامعة بغداد عبدالخالق شاكر يوسف 463

دائرة صحة نينوى زينب جواد مالك العميدي464

طب بيطري/القاسم الخضراءزينب ضياء جبوري الخطيب465

كليه العلوم / جامعه واسطدعاء رعد سلطان . د466

جامعة واسط كلية التربية للعلوم لإلنسانية زهراء فخري جواد حمزة العبيدي 467

جامعة الفرات االوسط التقنية الكلية التقنية المسيب د افراح سعيد محمد.م.أ468

جامعه ميسانسندس عبد القادر عزيز.د469

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادم صفا علي عبد الكاظم.م470

جامعه بابلعبدهللا صادق عبدهللا 471

كلية االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد ناهدة عبد زيد الدليمي472

جامعة بابلاسراء حسن هادي البيضاني 473

كلية التقنيات الصحية والطبية بغداد /الجامعة التقنية الوسطى گۆنا نجم الدين کريم 474

وزارە التربيه معهد التدريب التربوی ريم محمد طيب حامد الحفوظي 475

جامعة واسط فراس مدهللا مجيد. د.م.ا476

كلية العلوم االسالمية/ جامعة سامراء حيدر جواد السهالني 477

وزارة العمل والشؤون االجتماعية شهالء سامي هالل الخفاجي 478

كلية العلوم للبناتم اسن باقر قنبر.م479

السليمانية/ جامعة جيهانإسراء وليد عبدهللا كاظم 480



جامعة الكتاب  رياض معن عباس الزبيدي 481

المديريه العامه لتربية صالح الدين حسام عبدالجبار سليم احمد 482

جامعة الكتاب كلية هندسة تقنيات الحاسوب قسم إلكترونيك سنان محمد حسن483

جامعة النهرينسبع خميس صالح . أ484

كلية التربية الحويجة /جامعة كركوك سمر رحيم الخزعلي.د.ا485

كلية االداب/الجامعة المستنصريةافتخار جبار عبد 486

كلية االدارة واالقتصاد /جامعة القادسيةمحمد ساجر عبد المحمدي 487

مديرية تربية االنبار إخالص عبد حمزة العلواني 488

كليه العلوم / جامعه واسط شيماء محمد سمير الراوي489

كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الموصلمحمد حسين علي السويطي 490

جامعة واسط ضفاف قيس جاسم العنيبي 491

قسم العلوم / كلية التربية االساسية / جامعة بابلعبدهللا ابراهيم رحيم 492

كلية التربية للبنات /جامعة االنبارشهلةاحمدعبدهللا .د.م.ا493

جامعة صالح الدين كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة إيناس فهد ناجي 494

قسم علوم الحياة- كلية العلوم- جامعة االنبار أزهارعبدالوهاب محمد جبر.د.م495

كلية التربية/جامعة ميسانحنان رضا عبد الرحمن الكعبي 496

السليمانية/جامعة جيهان فاهم نعمة الياسري 497

جامعة واسط مصطفى حامد صالح498

الطاقه- مركز بحوث الطاقه المتجددة_ االنبارفريال سامي خليل499

المستنصريةسكنه عبدالرزاق طارش500

كلية التربيه ابن رشد للعلوم االنسانيه/جامعة بغداد بيداء محمود احمد.د.ا501

الجامعةً المستنصريةبشار احمد محمد لهمود. د502

503Assist.lect.(Chia kadir rashid) وزارة الزراعة

كلية الزراعة/جامعة السليمانيةد هيفاء احمد عبد .م504

كلية االثار/ جامعة الموصلنهى يوسف هاشم االميري505

كلية التربية االساسية/ الجامعة المستنصريةعبدهللا مؤيد عمر 506

كليه العلوم/ جامعه واسط عبد الرحمن نبهان اسماعيل العزاوي507

كلية التربية االساسية / الجامعة المستنصرية خليل ابراهيم محمد الكيكي508

جامعة الموصل / كلية الحقوقطارق سعود خليل السعدي509

دائرة التعليم الديني والدراسات االسالميةلمى فائق احمد سلمان510

االداب/ المستنصريةتغريد ضياء مشفي .د511

اللغة العربية / اآلداب/المستنصريةاحالم عطا علي الزيود512

الزرقاء الخاصةهدى محمد سليمان513

األنشطة الطالبية/ الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجيااوراس عدنان حتروش العزي514

جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة وفاء مصطفى حميد الجنابي515

الكلية التقنية المسيبنمران سلطان علي أحمد516

جامعة عدننور ضياء الدين محمد الخياط517

قسم التاريخ/ كلية اآلداب / الجامعة المستنصريةايناس عماد عبد المنعم االمير 518

/ االداب / المستنصريه اسماء شاكر عاشور الزبيدي519

كلية التربية االساسية /جامعة بابلمحمد سعدي شفيق العبيدي 520

كلية االمام االعظم قسم اصول الدين جمعة أسود زرنان الجغيفي521

كلية العلوم االدارية والمالية/ جامعة جيهان السليمانية نصر ثويني احمد 522

وزارة االسكان والبلديات العامة طورهان مظهر المفتي 523

مجلس الوزراء علي جميل احمد .د524



اللغة العربية /اآلداب /المستنصريةامال صبيح سلمان غيدان525

ديالى رؤى صالح قدوري الحيالي 526

جامعة ميسان  انور محمد رؤوف محمود527

جامعة السليمانية اضواء ورور نعمة528

كلية التربية البدنية/جامعة ديالىسعاد سبتي عبود الشاوي 529

كلية التربية للبنات:جامعة بغداد مصطفى جاسب عبد الزهرة530

جامعة ميساند شيماء بدر عبدهللا نصر السراي .م531

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطقادر عبدهللا شناك العيساوي532

جامعة الفلوجة مركز التقنيات االحيائيه والبيئيةفضيلة عرفات محمد . د533

جامعة الموصل كلية التربية للعلوم اإلنسانية عمر صالح محمد الجبوري 534

كليه التربيه للعلوم الصرفه /جامعه كركوك ندى سامي ناصر الشمري535

جامعة نولوجعلي عبد القادر عزيز الخالدي536

وزارة النفطاسراء فرج لفته الربيعي537

قسم التاريخ/ كلية االداب / الجامعة المستنصريةصفاء مصطفى حميد الجنابي538

قسم هندسة البترول- اربيل_جامعة نولجخضر عبد الرضا جاسم الخفاجي539

التربية للبنات/ جامعة بغدادمحمد  عرفات محمد.د540

جامعة الموصل كلية التربية للعلوم الصرفة علوم الحياةسعاد خيري كاظم 541

جامعة الموصل كلية الطب البيطري م محمد شخير حمزة.م542

جامعة بابلناهده حامد مشكور الوائلي543

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة البصرةياسر مراد عبد حسين . د544

مديرية تربية األنبار د اسيل جليل كاطع 545

بغدادقصي محمد علي رخيص العامري546

ملية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة البصرةد ناطق عبد الرحمن وريثة .م.أ547

جامعة ميسان كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة د خلود عبدالوهاب احمد.م548

وزاراة التعليم العالي إيمان السريري عبد الهادي 549

جامعة الحسن األول المغربنغم صالح نعمة . د.م.ا550

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعة بابل هادي احمد خضر . د551

الموصل سناء علي احمد الراشد552

 جامعة البصرةايناس احمد عزيم553

السليمانيةخمائل فاضل شطب مدرس554

كلية التربيه للعلوم االنسانيه/جامعة بابل بابل افراح عبدالخالق يحيى النعيمي 555

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة الموصل عباس غافل عباس الوائلي 556

جامعة القادسية كلية العلوم قسم البايولوجي وصال صبيح كريم .د.م.ا557

جامعة بغدادسعد محيسن ابراهيم السعيدي558

مديرية تربية بابلمحمد عبدالحسن شالل 559

تربية ذي قار عدنان حسون عريبي560

العلوم/ الكوفة رغد عبد ابو جاسم. د561

المديرية العامة لتربية النجف د غصون ناطق عبد الحميد.م. أ562

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات/ جامعة بغداد رياض ناظم حميد الدوري563

كلية العلوم السياسية/ جامعة تكريتاسيل محمد ناجي السلطان564

كلية التربية للعلوم اإلنسانية /جامعة بابلعائشة ابراهيم يوسف معتكف . أ565

كلية االداب. جامعة الحديدةد عقيل عبدهللا ياسين العابدي 566

جامعة واسط كلية التربية للعلوم االنسانية مها عبداالله محمد حسن البدراني 567

جامعة الموصل كلية علوم الحاسوب والرياضياترويدة زهير يونس ٱل طي 568



قسم اإلنتاج الحيواني / كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل وميض فارس صعب الخطاب569

كلية العلوم/ جامعة تكريتعمار عيسى عمر570

كلية االمام االعظم رحمه هللا الجامعةسونيا هيوا عثمان571

 University of Sulaimaniخلف عبيد حمود الدليمي 572

مديرية تربية بابل /وزارة التربية نجاح صالح هادي الزهيري 573

وزارة التربية مديرية تربية ديالى ناديه رسول مكي التميمي574

الحويجة - كلية الزراعة /جامعة كركوك جعفر عمران محمد سعيد الطريحي 575

كلية العلوم السياحية / جامعة كربالء باسم جبار راهي محمد 576

جامعة ذي قار كلية العلوم اإلسالمية افياء مؤيد يونس. م577

العلوم/الموصلامل فاضل عباس الجشعمي578

االداب/المستنصريةفهد خلف ياسين الدليمي579

المعهد التقني الموصل-الجامعة التقنية الشماليةفالح حبيب مصطفى 580

شركة نفط الشمال عال فاضل علوان االنباري581

جامعة بغداد مروة عمر مرسي الربيعي582

تربية رياضية بنات/بغدادعذراءعبود حبيب583

مهعد تكنلوجيا بغداد/ الجامعة التقنيةالوسطى بهاء حيدر محمد األنصاري584

كلية التربية/ جامعة تكريتشيالن حسين محمد 585

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعة السليمانيه عامر ياس خضير القيسي586

كلية التربية األساسية /الجامعة المستنصريةقبس فاضل علوان االنبار ي 587

جامعة بغداد منى جابر ابراهيم الجبوري 588

وزارة التربية يقيم جعفر عمران الطريحي589

كلية الصيدلة /جامعة كربالءوليد اسعد ذياب/ م.م590

كلية بالد الرافدينهدى حمزه عبدالخضر 591

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د شلير علي خورشيد . م592

تربية كركوك الكلية التربوية المفتوحة م احند نصيف جاسم محمد .م593

العلوم -ديالىعالء طه ياسين594

كلية االداب/ جامعة سامراءدعاء فليح حسن595

جغرافية /آداب /جامعة البصرة سعاد حسن سعيد.596

المديريه العامه لتربيه االنبار/وزاره التربيهأمير حيدر خالد كلي597

كلية التخطيط المكاني والعلوم التطبيقية/جامعة دهوكم داكان بختيار عمر. م 598

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة السليمانيةهند البياتي599

كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه/ جامعه الكوفهمعلمة جامعية ...ذكاء كاطع حميد600

كلية التربية االساسية ..جامعة ميسانرنا هادي صالح.د.م.ا601

كلية االمام االعظم الجامعةاحمد نصيف جاسم محمد602

Diyala University/Science Collegeنغم أسعد توفيق أحمد عبودي603

مديرية تربية ميسانندى نبهان اسماعيل العزاوي 604

جامعه بغداد دعاء فليح حسن605

جغرافية /آداب /جامعة البصرة عبير جمعان محمد 606

جامعة ذي قار هناء كاظم خليفة607

الهندسة /المستنصريةعامر سعيد جاسم الخيكاني608

جامعة بابلأسيل عباس حسين609

كلية الهندسة / كربالء ناهده عبد إبراهيم عبود 610

وزارة التربية عدي طارق حسن الربيعي611

جامعه بغدادهناء كاظم عبد العالي البهادلي 612



الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة الكيمياوية نغم أسعد توفيق613

مديرية تربية ميسانشيماء جاسم محمد 614

جامعة البصرةسعد محسن سلمان615

العلوم/ النهرينوسام هاشم خليل616

كلية الهندسة/ جامعة االنبار أحمد صبيح كنيج617

كلية القانون/جامعة ميسانزينة داود سلمان.م.م618

جامعة ديالى كلية التربية للعلوم اإلنسانيةاخالص خلف كباشي619

الجامعة التكنولوجيةلمى محمد جواد620

  الجامعة التكنولوجيةنسرين بهجت عبدهللا الجاوشلی621

كليةالتربية البدنية وعلوم الرياضة/اربيل/جامعة صالح الدين هاله عبد االمير محسن 622

جامعة االمام جعفر الصادق ع عمران علي حمد امشهر623

جامعة سرتدنيا جاني قلي الباوي624

جامعة تكنلوجيااحمد علي نجيب625

جامعة االنبار منى زيدان بكي 626

 University of Garmianعلي يوسف محمد 627

مديريه تربيه نينوى سلوى علي غانم 628

كلية الزراعة جامعة دمياطيوسف عبد األمير درويش . المدرس629

قسم النشاطات الطالبية /جامعة ديالى سلوى علي غانم630

جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفه ابن الهيثمابتسام حمود محمد.د.م.ا631

جامعة تكريتنهاد عبد اللطيف علي النداوي 632

جامعة بغداد كلية االدارة واالقتصاد قسم محاسبةنبأحميد جلوب 633

جامعة ميسان كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه إنتصار جارهلل فاضل التكريتي634

مركز التقنيات األحيائية والبيئية /جامعة الفلوجةقيصر عبدالسادة زريجي العقابي 635

جامعة ميسان كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه أحمد حزام بدر السراي636

االداب /الجامعة المستنصرية رنگين بدر الدين نور الدين 637

جامعة كركوك كلية االداب لبنى عقيل موسى القرملي638

جامعة ميسانسيف جمعة عبيد639

دائرة التعليم الدينيماهر عبد الستار احمد640
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