


( End note X9برنامج ادارة المراجع )                                                                                            حضور الورشة االلكترونية 

 (كليه او معهد/جامعه)جهة االنتساب االسم الثالثي و اللقب باللغه العربيه ت

الكلية التقنية المسيب /جامعة الفرات االوسط التقنيةعمر عبد الحسن لفته الخفاجي1

كلية الهندسة / جامعة ذي قار حيدر عبدالحسن لفتة الخفاجي 2

الكليه التقنيه المسيب / جامعة الفرات األوسط التقنيه مينه محمد فريد الدباغ 3

الكلية التقنية المسيب- جامعة الفرات االوسط انتصار خليل عطية.م.م4

جامعة الفرات االوسط التقنيةعماد كامل حسين.د.م.أ5

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات األوسط التقنية مالك نعمه حواس الخزرجي. د6

الكلية التفنية المسيب / جامعة الفرات االوسط التقنية زهراء فخري جواد العبيدي7

الكلية التقنية المسيب-جامعة الفرات األوسط التقنيةحسين الطيف عريبي الجبوري8

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةأثير صالح حسون9

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنية علي صالح حسون عبد10

المسيب_الكلية التقنيه /جامعة الفرات التوسط التقنيه احمد هادي عبود الليباوي11

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسطرنا علي حسين بدير12

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنيةعباس عبد الكاظم خليف الركابي.د13

الفرات االوسطعلي حسين فاهم 14

الكلية التقنية المسيبعدي حسين كاظم العباس. د.م.أ15

الكلية التقنية مسيبهاني مزهر ماجد. د16

جامعة الفرات االوسطشيماء عبد الرسول حميد الصالحي17

الكلية التقنية المسيبعلي عزيز عباس. د18

المسيب/ الكلية التقنية/ جامعةالفرات االوسطزهراء ابراهيم محسن  الحميري19

الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات األوسط التقنيةزيد محمد فريد عبد العزيز 20

الكلية التقنية المسيب/الفرات االوسط شيماء عبد الرسول حميد الصالحي 21

الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات األوسط التقنيةزيد محمد فريد عبد العزيز الدباغ 22

.مبدر ابراهيم 23

معهد تكنولوجيا بغداد زينة عبد اللطيف أحمد 24

نقابة المحامين مصطفى احمد عبد مسلم عبد الحسين 25

الجامعة العراقية كلية طب األسنانمعمر شاكر محمود. م.م26

الهندسه الكيمياويه /الجامعه التكنولوجيه إيمان هاشم خضر 27

جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد انتصار عبد عون محسن . م. م28

كلية االمام االعظم الجامعة عثمان حسين علوان . د29

كلية اآلداب/ جامعة بني سويفرحاب فايز أحمد سيد يوسف/ د.أ30

الجامعة المستنصرية تربية اساسية مرفت محمد عبدهللا31

كلية الصيدلة - جامعة الكوفةشيماء عبد الحسين محمد .د.م.ا32

كلية التربية-الجامعة العراقية م وسام حمد شهاب .م33

تربية ذي قار عبداالمير دلي مجباس 34

الجامعة العراقية كلية التربيةغصون حسن صالح الحسيني35

جامعة حائلسلمى عبد الملك36

كلية اإلمام األعظم الجامعة مهند شاكر محمود 37

جامعة الفرات االوسط التقنية سعاد عبد الكاظم عبد الحميد موسى 38

كلية الطب- جامعة البصرةاحسان عيدان السيمري.د.ا39

كلية طب األسنان /جامعة الموصل براء وعدهللا نجم العاني ة40

هيت . كلية العلوم التطبيقية. جامعة األنبارفالح عبد الرسول حمودي الغريري 41

الجامعة التكنولوجية/قسم هندسة الليزروسن عبد الستار حكمت42

الفلوجه / اعداديه التمريضإسراء أكرم حسين العريبي 43

كلية التمريض / جامعة الموصلنصر موفق يونس الجحيشي 44

جامعة الفرات االوسط المعهد التقني السماوه هاني كاني جابر 45

كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة الموصلاسراء غانم عبد. د46

كلية العلوم/جامعة ديالى عثمان كهالن فرحان47

جامعة االنبارعمر مديح اشتيوي المرسومي48

االعمار والمشاريع/جامعة االنباراحمد عدنان سعيد.م49

كلية الطب /الجامعة العراقية إخالص علي حسين . د. م. ا50

كلية العلوم /جامعة الموصل ميعاد سالم يونس . د51

وزارة التربيةد عمر علي حسن. م52

مديرية تربية بابل أحمد عبد الحسين نعمه الفتالوي53

كلية التربية االساسية _جامعة واسط انتصار كاظم خميس . د.م54



جامعة الكوفة كلية العلوم فرح خالد حسين 55

الصيدلة/المستنصريهزهراء احمد اوختي. م56

السليمانية كلية االدارة واالقتصاد ئاڤا عمر فتاح . د.م.أ57

جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد مدرس مساعد والء لعيبي جالب 58

الكلية التقنية الهندسية الكهربائية / الجامعة التقنية الوسطىامل ابراهيم محمود الزبيدي59

كلية االمام االعظم قسم اصول الدين د محمد سعدي شفيق العبيدي .م.ا60

كلية الزراعة/جامعة تكريتاياد عبدهللا خلف الدليمي. د.م.ا61

كلية االقتصاد بجامعة تيزي وزو جديد محمد أمين 62

مركز بحوث البيئة - الجامعة التكنولوجية عبدالرحمن شاكر محمو63

كلية العلوم/جامعة الموصلصدام عيسى مصطفى الخاتوني64

كلية الكوت الجامعةم م احمد هاشم جواد العجيلي65

علوم حياة-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة االنبار حسين رياض عبدالكريم الهيتي66

خارحياحمد عبدالساده مزهر الجبوري67

مديرية شباب ورياضه ميسان م علي خلف جمعة النصيري .م68

جامعة الموصل كلية الزراعة والغابات أنهار محمد علي حسن .م.م69

جامعة كربالءمحمد محي رحيم الجنابي. م.م70

قسم األسماك والثروة البحرية / كلية الزراعة/ جامعة البصرة  إنتصار شعبان هاشم محمد . م71

قسم الثانويات . دائره التعليم الديني والدراسات االسالميهراميه محمد أحمد الكربولي 72

كلية طب نينوى أمير حسين عسكر73

كلية الطب البيطري /جامعة القادسيه خلود حمدان فهد الكناني 74

كلية العلوم/الجامعه المستنصريهاسراء عيسى رحيمه75

 University of Sulaimani college of Agriculturalم سروود سامال شوكت . م76

كلية دجله الجامعة سليمه راشد صالح .م.م77

جامعة البصرة منال زكي رجب العامري78

وزارة التربية والتعليممحمد غانم عبد79

ثانويه دلتا الرافدين المختلطهالمدرس المساعد اسامه وليد عالوي80

كلية المعارف الجامعة م عبدالكريم باسل عبدالكريم النقيب .م81

مديرية تربية كركوك رعد عطاهلل علي 82

جامعة الموصلدالل لقمان محمد الصواف83

جامعة الكفيل أبوطالب هاشم احمد الطالقاني 84

كلية العلوم/ جامعة الموصل باسمة احمد عبدالهادي سليم85

معهد تكنولوجيا بغداد /الجامعة التقنية الوسطى شيرين محمد جاسم 86

الكلية التقنية المسيب /جامعة الفرات االوسط التقنيةريهام كريم علوان الحمداني 87

كلية التربية للبنات/ جامعة الكوفة اميرة نعمة محسن. د.م.ا88

معهد اعداد المدربين التقنيين/التقنيه الوسطىسهام احمد هاشم قاسم.د.م.ا89

کلية الزراعة/ جامعة السليمانية انور عثمان محمد. د90

تقنيات التصميم والتزيين المعماري- معهد الفنون التطبيقية/ الجامعة التقنية الوسطى منتهى عبد النبي حسن.م91

للكلية التقنية ذي قار /الجامعة التقنية الجنوبيةم انتصار نعمه مانع .م92

الكلية التقنية المسيبسارة علي حسين93

جامعة الموصل كلية هندسة النفط والتعدين المهندس حسين علي تقي علي 94

جامعه تكريت كليه الهندسة محمد نجاة موسى 95

مديرية بيئة واسط / وزارة الصحة والبيئةعلي عبيد حمود 96

معهد تقني بعقوبة / الجامعة التقنية الوسطى الره رياض عبد الواحد .د.م97

جامعة دهوك كلية التربية عقرة مرتضى عبدالرزاق مجيد . د98

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/جامعة بغداد سراب سعدي جحيل الصالحي99

الجامعة التقنية الوسطى كلية التقنيات الصحية والطبية بغدادعادل امين حمه الجاف100

قصم االحصاء– كلية االدارة واالقتصاد –  جامعة الصرة الدكتور دريد حسين بدر الياسين 101

قسم التشريح /كلية الطب البيطري /جامعة الموصل سفانه خضر محمود . د. م102

الدور -المعهد التقني/ الجامعة التقنية الشماليةمصطفى كامل يوسف الكنعاني 103

جامعة الموصل  كلية الهندسة ميساء موفق العبيدي 104

كلية الهندسة- جامعة تكريت سعد سامي فرحان105

المديرية العامة لتربية محافظة صالح الدين- وزارة التربية رجوان عبدالحميد شويش الجبوري106

كلية الطب/جامعة الموصلاحمد عبدهللا احمد الحربي107

الكلية التربوية المفتوحة/المديرية العامة لتربية محافظة البصرةم ناصر ثامر لفتة .م108

جامعة ديالى كلية التربية للعلوم االنسانية  انعام صافي عبد الربيعي 109

كلية العلوم -- جامعة المثنىعماد عبد عطية . م.م110

مديرية تربية الكرخ الثالثة ندى محمد كريم الخفاجي111

كلية طب االسنان/ جامعة الكفيل مصطفى اركان هادي الطيار 112



قسم اللغة العربية / كلية التربية / جامعة الحمدانية م فؤاد سالم رشيد .م113

المعهد التقني بابل/ جامعة الفرات االوسط التقنية زيد علي حسن. د114

مديرية تربية كركوك شيماء حسن علي قاسم 115

كلية النور الجامعةباسم ادريس ذنون الكلو116

مديرية تربية االنبار م وسام محمد عبد حمد القره غولي . م117

كلية التخطيط العمراني\ جامعة الكوفة رسل فارس عبدالخضر ذرب118

العلوم/ تكريتعمار جماد محمد . د.م.أ119

كليه الهندسة/جامعة كربالءصهيب عباس علي الحبوري120

كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة كربالء د صادق عبيس منكور الشافعي.ا121

المعهد التقني المسيب زيد جعفر هاشم . م122

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ الموصل نغم خالد نجيب الخفاف123

جامعة تكريت سرمد جاسم محمد الخزرجي124

الكليه التقنيه الهندسيه/الجامعه التقنيه الشماليهطه منور مطني125

كلية العلوم/ جامعة تكريت خلف احمد جاسم البياتي126

كلية العلوم اإلسالمية/ الجامعة اإلسالمية فرع بابلحيدر فوزي محمدعلي وسمي127

كلية التربية للبنات/ جامعة الموصل د ضمياء علي عبدهللا.ا128

كلية العلوم االقتصادية والتصرف جامعة صفاقس تونسجديد عبد الكريم 129

المعهد التقني الديوانية/جامعة الفرات االوسط التقنيةاحالم عباس بطي 130

كلية الطب / جامعة ابن سينا للعلوم الطبية و الصيدالنية اسيل محمود جواد.د131

كلية االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد عبدهللا صادق عبدهللا الشمري132

 جامعة ذي قار عبدالعزيز نجم جميل المانع 133

 قسم تعليم المهني ٢مديرية تربيه الكرخ المصطفى إيهاب شوقي النفضي134

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعة الموصل نغم مؤيد محمد يونس 135

كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل ميادة صالح الدين تاج الدين136

كلية الزراعة /جامعة تكريت نورالدين محمد مهاوش الدليمي 137

ابن رشد- كلية التربية - جامعة بغداد علي حسن الغضبان138

كلية الفنون الجميلة/ جامعة البصرة ميعاد مهدي لفته الخفاجي139

 University of sulaimani - college of Agricultural Engineering Sciienceافان عاصى فاتح.م140

جامعة الموصل كلية العلوم اإلسالمية على سالم عبدهللا 141

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات األوسط التقنية هيام عادل حبيب طاهر األسدي 142

جامعة واسطنوره كريم عبدالرضا143

كلية التربية االساسية/ جامعة ديالى إسراء عاكف علي.د.م144

جامعة كربالءكاظم محسن ابراهيم. م.م145

الجامعة التكنولوجية حقي إسماعيل كاطع 146

قسم هندسة العمارة- الجامعة التكنولوجية حيدر جاسم عيسى الساعدي147

مدرسة في متوسطة معصومة للبناتالسيدة افراح عبداالمير حسن موسى148

جامعة الموصل كلية طب االسنان علي طارق خليل الخياط 149

كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة األنبار ماجد محمد عبد  الشجيري. د. م. أ150

كلية العلوم االسالمية / جامعة الموصلجنان حسين عبدالقادر ابراهيم151

جامعة القاسم الخضراءعايد كريم عبدعون الكناني152

مديرية االحوال المدنية والجوازات واالقامةعلي مجيد يوسف153

خارجي علي عبدالساده مزهر الجبوري 154

خريجه الجامعه المستنصريهنور زهير حسن العبيدي155

جامعة القادسيةحسام سعيد العارضي. د156

الجامعة المستنصرية/ كلية التربية االساسية / قسم الرياضياتشيماء عامر عبد الكريم العبيدي157

علوم نظرية/تربية رياضية/الجامعة المستنصريةمروة عمر مرسي.د158

المديرية العامة لتربية األنبار م إياد نعمان فهد العامري .م159

كلية الصيدلة / جامعة بغدادسالم شنته طاهر المالكي160

جامعه الموصل كليه التمريض عالء يوسف عايد 161

كلية الصيدلة/جامعة مستنصريةاماني انيس عبودي.م.م162

كلية تكنولوجيا المعلومات/ جامعة بابلرائد العبيدي. د163

الجامعة التقنية الوسطى الكلية التقنية االدارية بغداد سهاد صبيح فرج جواد . د.م.أ164

 المديرية العامة لتربية نينيوى رضوان باسم ذنون. م .م 165

الجامعه التقنية الوسطى كلية التقنيات الصحية و الطبية بغدادإشراق احمد جياد القيسي166

كلية المعارف الجامعة مروان وحيد عبد الحميد . م.م167

كلية العلوم /جامعة الموصل بشير خليل احمد . م. ا168

كلية علوم الهندسة الزراعية/ جامعة رابرين احمد ساجد حميد المسعودي169

االبنية المدرسية / مديرية تربية كربالء المقدسة أمير عبد العظيم حسين الليثي170



كلية االدارة واالقتصاد /جامعة الموصل ندى عبد الرزاق سليمان آغا 171

كلية العلوم/جامعة البصرةياسمين ابراهيم خلف الفريجي172

الجامعة التقنية الجنوبيةمجيد موسى حميد. د173

جامعة المثنى/كلية التربية االساسيةم حسين محمد كاطع.ا174

كلية الهندسة / جامعة الكوفة زمان عبد المالك عبد علي الحلو 175

كليه العلوم االسالميه/جامعه كربالءاحمد حسين عبود الطائي176

Dijlah University Collegeعزة حميد عبدالسالم. د.م177

االنبارمحمد خلف رشيد الشجيري 178

قسم تقنيات البصريات/كلية بالد الرافدين الجامعةسارة علي داود.م.م179

كلية االدارة و االقتصاد/ جامعة السليمانية شفان جمال حمه سعيد. د.م180

كلية التربية للعلوم األنسانية/ جامعة تكريت علي عبدهللا فارس الصجري181

صحة الديوانيةسعد وداي متعب182

كلية التربية/جامعة االنبار م طه ياسين صالح .م183

Salahaddin University-Erbilسامان قادر مولود. د.م.أ184

كلية التربية البدنية وعلوم/ جامعة القاسم الخضراءاوجد مدلول عباس. د.م185

التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة الموصل عثمان عدنان عبد الصمد البياتي186

ديوان الرقابه الماليه االتحادي العراقي احمد كريم جمعه 187

الكلية التقنية االدارية كوفة/ جامعة الفرات االوسط التقنية احمد زهير جادر الفتالوي188

كلية الهندسة/الرافدينحوراء هاشم خضر189

الجامعة التقنية الشمالية الكلية التقنية كركوك صدام علي هادي . د190

 الكلية التقنية كركوك ذاكرغانم خلف الجبوري .م191

كلية التربية للعلوم اإلنسانية/ جامعة المثنىعامر صالّل راهي. د.أ192

المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات األوسط التقنية ميساء سالم فليح القيسي 193

كلية االداب/ جامعة بابل م علي عمار حسين .م194

كلية الزراعة/جامعة الكوفة الدكتور مشتاق طالب حمادي الزرفي195

جامعة البصرة كلية التربية للعلوم االنسانية قسم الجغرافية شكرية عبدهللا كريم البيضاني196

الجامعة التقنية الوسطى المعهد الطبي التقني بغدادرحيم صبر شويخ المحمداوي197

 University of sulaimani-college of Agricultural Engineering Sciencesلةنجه هيوا مصطفى خال198

قسم الهندسة المدنية/ الجامعة التكنولوجية  عمار عباس محمد شبر.د.م199

جامعة كربالء كلية التربية للعلوم االنسانية قسم اللغة االنكليزية زبنة ضياء محمد حسن .م.م200

كلية التربية للبنات / الجامعة العراقيةمديحة يعقوب يوسف . م201

كلية الطب دكتوراه احياء مجهريه _جامعة ميسان علي جواد جابر المالكي .د202

مديرية التربية في محافظة بابلصفاء هادي خضير الجبوري203

مصر , جامعة األزهر, كلية الزراعة سليمان محمد الصغير . د204

University Hassan II Of Casablanca faculty of sciences ben m'sikعصام رفيق205

المعهد العالي لالتصاالت والبريدعباس عيسى جبوري الموسوي206

كلية العلوم - جامعة تكريت د عفراء صابر شهاب . م. ا207

التربية ابن رشد/بغدادالحارث شاكر عبد208

كلية اللغات / جامعة بغدادنازك قاسم محمد . م209

مديرية تربية البصرة سهام سعد علي 210

مديرية تربية النجف االشرف حيدر نجم عبد راضي الحجامي 211

كالحسين احمد ناصر الخيكاني212

جامعة تكريت كلية التربية عباس نوري مجيد . م. م213

مديرية تربية الديوانيةرسول وداي متعب. م.م214

كلية العلوم /جامعة ذي قارهدى صالح مهدي . م.م215

كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة الموصل شيرين ياسين قاسم . م216

جامعه بغداد كليه العلوم زينب خضير حسين . د. م217

جامعة الموصلانتصار صابر نوري الجبوري 218

جامعة بغداد كلية اإلدارة واالقتصاد مخلد حمزة جدوع الشمري . م219

-عبير سفيان فاضل العاني220

جامعة الفلوجةمروان مصدق عراك الجميلي221

تريية الكرخ الثانية م هدى عالوي سوادي .م222

كلية الهندسة/جامعة الموصلمحمد مخلف خلف الجبوري. د223

معهد تقني كالر/جامعة بولتكنيك السليمانيةماهر عيسی جمعة الصالحي224

كلية الفنون الجميلة / بغداد د هاشم خضير حسن .أ225

كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة كركوكهبة حكمت عبدالعزيز. م.م226

كليه العلوم /الجامعه المستنصريه مدرس مساعد/نداء إبراهيم مهدي 227

قسم الهندسة الكهربائية-كلية الهندسة -جامعة االنبارمريم رحيم مرزا.م.م228



جامعة الفرات األوسط التقنية مسلم موحان عبود الصالحي229

كلية التمريض / جامعة الموصل محمود محمد أحمد 230

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنية حميد كاظم عبد االمير الموسوي. د231

خارجي زينب محسن حسن المنصوري 232

التربية للعلوم الصرفة / جامعة تكريت محمد عبدالرزاق جبر . م.م233

السليمانيةديار كمال اسعد. د.م.ا234

جامعة الكوفةعلي بخيت حسن الجعيفري .د235

تربية ذي قار محمد عبدالحسن شالل الخفاجي 236

جامعة حسين كردوش خلو الجرجري . م. م237

جامعة الموصل كلية التربية االنسانية افراح محمود اسماعيل الحديدي238

كلية الفقه- جامعة الكوفة زينه علي جاسم.د.م.أ239

جامعة كربالء اسراء علي أبو شنه . م. م240

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرةايمان قيس عبدالجليل حسن241

كلية الطب البيطري /جامعة الموصل بنان خالد البكوع.د242

كلية طب األسنان - جامعة الكفيلجالوي سلطان عبطان الخزاعي.د243

 Phd student نسرين غازي عبد النبي الشمالن244

كلية االداب- جامعة واسط علي عبد الكاظم طاهر 245

فرع هندسة النظم/ قسم الهندسه الكهروميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةايناس مزاحم عبد 246

وزارة التعليم العالي والبحث العلميسارة نعمت احمد البياتي247

جامعة الموصل كلية الزراعة والغابات مزهر كاظم كعيبر الفي المهداوي .د.م.أ248

جامعة الموصل كلية التربية للعلوم اإلنسانية قسم العلوم التربوية والنفسية فضيلة عرفات محمد . د. أ249

كلية الهندسه/  الجامعه المستنصريه زبيده عبدالحميد صليبي العزاوي250

قانون-كلية النسور الجامعة احمد اركان جميل251

كلية اداره واقتصاد/ جامعة العراقية محمد عصام محمد رشيد الشمري 252

كلية العلوم / جامعة تكريتعماد محمد عوسج الجنابي. م253

وزارة التربية المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة الثالثةقصي خزعل موجر الشموسي . د.م254

ذي قار اسامه عبدهللا عهد الركابي 255

كلية الباني هندسة تقنيات اذحاسباتبسمة عبدهللا غافل السلطاني256

معهدتقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية م دريدعطاهلل علي .م257

الجامعة التكنولوجية عمر مال هللا شرقي المحمدي 258

كلية التمريض /جامعة كركوكعيده غانم خلف محمود 259

خارجي غبدالكاظم عزيز مرجون الجبوري 260

قسم علوم الحياة/كلية العلوم/جامعة كركوكايمان تاجر عبد هللا. د.م261

جامعة الموصل معن عبدالكريم جاسم . د262

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةتيسير سمير جعاز. د.م263

الجامعة العراقيةريهام عبد الكريم إبراهيم264

كلية الحدباء الجامعة هذال موافج سلطان الجبوري 265

كلية التربية البدنيه وعلوم الرياضة . جامعة القاسم الخضراءفاضل عبد فيضي 266

جامعة الموصل\ كلية الطب البيطري ه قسمة مظفر صالح.أ267

جامعة ميسان كلية القانونابراهيم جبار منصور الجيزاني268

الجامعة التقنية الشمالية الكلية التقنية كركوك جمال فاتح علي 269

مديريه تربيه ذي قار م م خلود مساعد ايدام 270

المديرية العامة لتربية واسط / وزارة التربيةحسين زعيل حالوب الموسوي 271

المعهد التقني الشطرة - الجامعة التقنية الجنوبيةاياد علي حنيش السماح272

كلية الطب البيطري /جامعة الكوفةعبد األمير عبد حاتم الفيداوي273

كلية العلوم/ جامعة البصرة مروة جواد كاظم الموسوي الدنيناوي274

غير متوظفعلي محمد عبدالرحيم العزاوي275

قسم ضمان الجودة واألداء /جامعة نينوى فارس محمود احمد الحمداني 276

 University of Sulaiman college of Agriculturalزينا عباس محمد 277

الجامعة العراقية كلية التربية احمد مولود احمد الحيالي 278

جامعة الموصل ريم لقمان محمد الصواف279

كلية العلوم/ جامعة الموصل سحر عبد قاسم 280

فاكلتي العلوم/ جامعة زاخواحمد فتاح عبدالرحمن. د281

كلية الهندسة الخوارزمي /جامعة بغداد ايدن كامل محمد 282

كلية مدينة العلم الجامعةزينب سعد جعفر السماحي283

الجامعة التقنية الشمالية الكلية التقنية االدارية مصطفى علي عبدهللا284

تربية نينوى علياء حسين عبد القادر إبراهيم 285

المعهد التقني كركوك /الجامعة التقنية الشمالية م صالح الدين نجم الدين مجيد . م286



كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء د محمد عبد الهادي شاكر.م287

كلية الزراعة / جامعة تكريت ثائر تركي عبد الكريم التكريتي 288

التربية المهندس هاتف عبد العباس شهاب الجنديل 289

وحدة االشراف الديني أحمد محمد يونس آل زويد . م290

جامعة كربالء كلية الطباسراء ماجد خليف. م. م291

292Drizzat2018@gmail.com  الجامعة التقنية الوسطى

كلية العلومنور الهدى ماجد لعيبي الساعدي293

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنية امير محمد عباس294

كلية العلوم / جامعة كركوك الدكتور محمود عبدهللا محمد المفرجي295

كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة كربالء م لمياء علي ابراهيم . م296

كليه دجله الجامعة سليمه راشد صالح .م .م297

قسم هندسة االتصاالت/ الجامعة التكنولوجيةزينب ناصر جميل. د.م.أ298

كليه الهندسه . جامعة ميسان محمد خلف جمعة النصيري299

معهد الحويجة التقني /الجامعة التقنية الشماليةاستبرق علي حميد العبيدي 300

جامعة الموصل كلية الزراعة والغابات قسم البستنة و هندسة الحدائق اسراء عبدالحسين جاسم 301

كلية العلوم. جامعة الموصلسند عبد االله الخشاب. د302

جامعة العينمعزز عبد الخالق مالح.م.م303

كلية العلوم/جامعة كركوك زينه غانم خلف الجبوري 304

قسم علوم التربة والموارد المائية - كلية الزراعة - جامعة تكريت حذيفة معن نجم حمندي 305

الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات االوسط التقنيةاحمد زهير خضر الرفاعي 306

307azad.ali@garmian.edu.krd كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة خانقين\جامعة كرميان

جامعة القادسيةهديل صفاء هادي البياتي308

كلية التربيه للعلوم الصرفه/جامعة كربالء ماجد خليف الكمر.د.أ309

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة الموصل الدكتورة لقاء عبد المطلب خليل310

قسم األسماك والثروة البحرية / كلية الزراعة/ جامعة البصرةإنتصار شعبان هاشم العقابي311

المعهدالتقني في البصرة- الجامعة التقنية الجنوبية اياد عبد الخالق بحيى اليوسف312

مديريه تربيه ميساندكتور اكرم حميد كرم 313

بالعزالعرب محمد احيمد 314

جامعة السليمانية(دلكش ابراهيم حمة شيرين)مدرس 315

كلية الطب / جامعة الموصل وليد خالد سعدون ال شالش316

كلية التربية للبنات/ الكوفة اميرة جابر هاشم الجوفي. د317

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوكجوان شكور محمد318

جامعة الكوفةاسراء محمد راهي العبودي319

المنوفية مصر كلية اآلداب أسماء جعفر عبد الرسول . د320

الجامعة التقنية الشماليةهدى حمزه عبدالخضر الخزاعي 321

الجامعة التكنولوجيةأالء رشيد حمدان العبيدي322

كلية االداب/الجامعة المستنصريةسمر رحيم الخزاعي.د323

University of Sulaimani, College of Agricultural Ebgineering Sciencesجالل حمه صالح اسماعيل .د324

طالبة دكتوراهايمان علي حسين325

الجامعة التكنولوجيةغيداء كائن صالح.د.م.ا326

 University of sulaimani-college of Agricultural Engineering Sciencesلةنجه هيوا مصطفى خال.م327

قسم االقتصاد / كلية االدارة واالقتصاد / جامعة السليمانية خالد محمد حسين القيسي . د328

كليه التربيه االساس/ جامعه حلبجه م نيان والي سمين.م329

وزارة التربية المديرية العامة لتربية االنبار نسرين خاشع عبدو ياسين العاني330

كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة ديالى نجم عبدهللا جمعه الزبيدي. د.أ331

الجامعة المستنصرية/ كلية العلوم / قسم علوم الحاسبات احمد عامر عبد الكريم العبيدي 332

جامعة االنبارعمر خلف رشيد علي. م.م333

ساسيةالجامعة ديالى كلية التربية ام هيام غائب حسين.ا334

كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة الفلوجةثامر حميد عالوي. م.م335

معلومات ومكتبات/االداب/المستنصريةامل فاضل عباس.د.م.ا336

الكليه التقنيه المسيب/جامعه الفرات األوسط التقنيهباسمه عذار عساللمكصوصي337

كلية الهندسة جامعة االسكندرية مصرم عزة أحمد شكر.م338

كوفة/ كلية التقنيات الصحية والطبية / جامعة الفرات االوسط التقنية منتظر غضبان نوري339

كلية االداب /جامعة الموصلمحمد سالم احمد الجبوري340

المعهد التقني بعقوبة /الجامعة التقنية الوسطى وصال اديب عبدهللا الجشعمي 341

جامعة بوليتكنيك ٲربيلمدرس مساعد/شاكر رضا ٲحمد 342

كركوك/ الكلية التقنية-الجامعة التقنية الشماليةجودت حلمي عبدالواحد . د.م.أ343

الجامعه التقنية الوسطىانتصار كاظم حسين الماجد344



/ليث احمد لطيف الدليمي345

مديرية تربية ديالى مدرس مساعد إسراء قحطان خلف 346

كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل منذر خصر يعقوب. د.م. ا347

كلية العلوم-جامعة ذي قار سعد شهد محمد العمري348

الجامعة التقنية الشمالية الكلية التقنية كركوك منتصر عيدي شريف . د349

رئاسة جامعة الكوفةمازن رشيد يوسف350

قسم الفيزياء / كلية العلوم/ جامعة كربالءنغم محي كاظم التميمي 351

كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة كربالء نهله جابر حسين 352

اتجامعة التقنية الوسطى نضال خليل عجيل 353

المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة االولىمحمد حسن محمد. م354

وزارة النفطكرار عباس جوحي.م.م355

كلية تربية ابن الهيثم/ جامعة بغدادمحمد عبد الكاظم حسين اسيامر356

معهد تقني كوت/ الجامعة التقنية الوسطىامجد محمد صاحي357

قسم العلوم/ كلية التربية االساسية / الجامعة المستنصرية رنا خضير خزعل 358

مديرية تربية بغداد الكرخ الثانية /وزارة التربية العراقية إيمان سليم كاظم . د. م359

جامعة الكتاب االهليهعبد الكريم محمود عبد الخفاجي360

كلية الهندسة/ جامعة بغدادلقاء حسين عبد الرحيم الجبوري361

المعهد التقني في البصرة/ الجامعة التقنية الجنوبيةم عقيل محمد حمود.م362

العلوم/ الموصلافياء مؤيد يونس الدباغ363

جامعة الموصل كلية الزراعة والغابات أنهار محمد علي حسن جاسم الحمداني .م.م364

جامعة االنبار كلية التربية للبنات محمد سلمان حسين النعيمي . د.أ365

معهد الصحه العالي في ذي قارعلي فليح السراي366

كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة االنبارياسر خلف رشيد . د.ا367

كلية اآلثار جامعة الكوفهعلي سامي فرحان الشمري368

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلزينب مصطفى ذنون الشاوي369

كلية تربية اساسية / جامعة الموصل هيفاء عبد الرحمن ابراهيم حسن / المدرس370

مديرية تربية ذي قارم ارجوان حين علي الوائلي.م371

المعهد التقني موصل/الجامعة التقنية الشمالية شهلة عبدالوهاب عبدالقادر الدليمي372

وزارة الداخلية / المعهد العالي للتطوير األمني واإلداريالنقيب الدكتور علي سعدي عبود 373

جامعة ديالى م وليد عبد الرازق جبارة مكي .م374

كلية التربية للبنات/ جامعة بغدادعفراء ابراهيم خليل العبيدي. د.أ375

كلية العلوم /جامعة ديالى جنان محمد محمود الزنكي .د.م376

مركز النهرين للدراسات االستراتيجية محمد عبدالكاظم عبد العكيلي377

االشراف االختصاصي في ممثلية وزارة التربية في اربيلقيس يونس محمود. م.م378

كلية الطب/ جامعة الكوفةطيبة جابر مرزه379

قسم الفيزياء/ كلية التربية/الجامعة المستنصريةصبا جميل حسن380

االداب/  القادسيةاسيل سامي امين.د.م.أ381

كلية العلوم االسالمية/ جامعة االنبار محمد ابراهيم شالل الهيتي382

تربية الديوانيةمصطفى وداي متعب . م. م383

هندسة الحاسوب / كلية الهندسة / الجامعة االسالمية كرار شاكر مطير حمزه النعماني . م. م384

كلية التربية /جامعة واسطحيدر ناصر عبدهللا .م .م385

(غير متعينة )ماجستير محاصيل حقلية كلية الزراعة جامعة كركوك ساره حسن محمد386

مديرية تربية االنبارماجده ابراهيم مخلف الدليمي387

كلية االداب واللغات جامعة الوادي الجزائر الدكتوره عيشوش نعيمة388

علوم بنات-بابلسماح عبد الهادي عباس. أ389

االداره واالقتصاد/بغداد د تال عاصم فائق.م.ا390

المستنصريه كليه االداره واالقتصاد ديانا ابراهيم خضير السلماوي 391

المعهد التقني ديوانية/ جامعة الفرات االوسط وسن عباس بطي392

مديرية شباب ورياضه ميسان علي خلف جمعة  النصيري 393

كلية العلوم االسالمية / جامعة سامراء فراس مدهللا مجيد. د.م.ا394

جامعة كربالء كلية التربية للعلوم اإلنسانية علي تركي شاكر الفتالوي . د. ا395

طب االسنان / جامعة الموصل عمر مازن امين 396

طالب دكتوراهحيدر محمد خضير ال جازع397

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطبأزهار أزهر محمد398

وزارة التربيةاحمد علي عبدهللا الزيدي399

بغدادزينب حسين400

كلية التربية االساسية /جامعة بابل م سرى رشيد هارون الكوام.م401

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم /جامعة بغداد رفاه اسماعيل نوري العبيدي402



مو موظفةوصال فاضل علي الحمداني403

جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفه ابن الهيثم سلوى علي غانم العبادي 404

التربية الرياضية / االنبار هيفان ناطق نوري 405

معهد اعداد المدربين/التقنيه الوسطىانتظار مهوس زغير.د.م.ا406

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي علي عبدالهادي الكرخي.د.م.ا407

 Almustansiriah Universityاالستاذ الدكتور عالء ابراهيم إسماعيل الموسوي 408

كلية العلوم  قسم علوم االرض/جامعة الموصلمهى عبد الحميد مصطفى الحسون409

خارجي حيدر عبد العظيم خضير 410

جامعه كركوك كلية القانون والعلوم السياسية المولى . شيماء جمال محمد411

كلية الطب البيطري/ جامعة بغداد رفل  عبد الدائم عمر412

جامعة كركوك كلية الزراعة رعد أحمد ميدان . م413

Not yetتهاني هاشم طعمة414

جامعة سرت كلية االقتصاد ابراهيم علي حمد امشهر . د415

جامعة الكوفة كلية االدارة واالقتصاد م علي هالل ونيون الزيادي . م416

جامعة األنبار كلية اإلدارة واالقتصاد بالل محمد اسعد الهيتي . د417

كلية التخطيط العمراني جامعة الكوفة سهاد كاظم عبد الموسوي 418

قسم الرياضيات/ كلية التربية االساسية / الجامعة المستنصرية تحرير عبد الحسين خزعل السوداني419

قسم الجغرافيه/ كلية التربيه / جامعة االنبار خالد صبار محمد الشجيري. د420

كلية التربية/ جامعة كربالءسعد جويد كاظم الجبوري.د.أ421

 faculty of engineering Egyptد محمد محمود عبد العزيز.م.أ422

فرع الجراحه والتوليد البيطري/كلية الطب البيطري /جامعة بغداد عبير احمد مجيد االسدي423

كلية الزراعة/جامعة البصرةازهر جهاد عبد السادة الشامي 424

وزارة التربية حسين علي غازي البياتي 425

الجامعة المستنصرية كلية اآلداب نور ضياء الدين محمد . م.م426

خارجيمحسن حسن محيسن 427

الكلية التقنية المسيب /جامعة الفرات األوسط التقنيةاكرم عبد الكاظم هادي الجبوري.د428

مديرية تربية صالح الدين قتيبة علي صالح . م.م429

الحابتسام كاظم حسين الماجد430

كلية دجلة الجامعةامينة سلمان عبد الرزاق القيسي. د. م431

قسم اللغة العربية/ كلية دجلة الجامعةامال ياسين محمد القره غولي432

الجامعة العراقية رياض أحمد فرحان أبراهيم 433

الجامعة التكنولوجية حسين ثاني رشك.د.م.ا434

كوفة-المعهد التقني/جامعة الفرات االوسط التقنيةعقيل عبد الزهرة كاظم هلول البديري435

---أيمن سليمان المقدادي436

مديرية تربية كركوكسعد جادهللا حمد الجبوري437

مديرية بلدية الحلهبهاء حسين حسن العكيب438

كلية التربية للبنات / جامعه الكوفه األستاذ الدكتورة وسام علي الخالدي 439

الكلية التربوية المفتوحة . وزارة  التربيةمحسن علي شريب 440

جامعة بابل كلية التربيه البدنية وعلوم الرياضة د سعاد خيري كاظم . م.  ا441

قيادة شرطة كركوك        العقيد الحقوقي  علي عبدهللا محمد المفرجي442

كلية االداب.الجامعة المستنصرية هناء كاظم خليفة الربيعي443

جامعه بغداد كلية التربية ابن رشدا د علي حسن الغضبان444

كلية االمام االعظم الجامعها د محمد ياسين محمد سعيد445

الجامعة التقنية الشمالية م يمان قيس سعدهللا .أ446

جامعة ذي قار كلية التربية للعلوم االنسانية  حنان عباس خيرهللا٠د٠م٠أ447

الكلية التقنية ذي قار /الجامعة التقنية الجنوبيةحيدر محمد حسن . د.م448

التربية الرصافة الثالثةماهر جبار ابراهيم 449

كليهتقى ماجد لعيبي 450

كلية التربية /جامعة الفراهيدي االهلية م سندس قاسم عبدهللا . م451

قسم الهندسة المدنية - الجامعة التكنولوجيةرعد عبدالخضر سحيب مطر452

المديرية العامة للتربية في محافظة بابلالدكتور احسان احمد محمد لهمود453

مديرية التربيةايالف الهاشمي. م.م454

كلية االداب/ جامعة بغداد مصطفى وداي متعب. م.م455

قسم الجغرافية/ كلية التربية/جامعة الحمدانية لمياء أحمد إسماعيل الجمال 456

مديرية تربية ميسانم غيث حسن عبد علي.م457

جامعة ذي قار علياء حسين طالب الشدود458

قسم الهندسة الكيمياوية/ الجامعة التكنولوجية والء عبدالهادي نوري.د.م459

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةتقى كريم جبر 460



المديرية العامة لتربية ميسانحيدر عباس عبد زبون461

المعهد التقني المسيب/ جامعة الفرات األوسطزهرة جبار هاشم الموسوي 462

كلية التخطيط العمراني جامعة الكوفة منى كاظم عبد الموسوي 463

جامعة الفرات االوسط الكليه التقنيه المسيب م اسماعيل محمد حمزه .م464

جامعة القادسيه ساره ثامر كاظم العبدهللا. د465

كلية اآلداب /  الجامعة المستنصر يةحنان رضا عبد الرحمن الكعبي . د466

كلية العلوم / جامعة الكرخ للعلومهبة شاكر أحمد . د467

الجامعة المستنصريةختام عدنان علي البدراوي468

كليه التمريض / كليه النمريض م د ايسن كمال محمد 469

الجالمعة العراقية كلية التربية للبنات د امنة محمود شيت .م.ا470

طالبه ماجستير بنين فاضل كاظم عباس 471

جامعة الموصل كلية التربية للعلوم الصرفةد محمد عرفات محمد.م472

كلية الهندسة المسيب /جامعة بابلاحمد هادي حسين الشمري 473

رئاسة الجامعة التقنية الشماليةميسلون عبد قاسم474

جامعة كربالء كلية العلوم االسالميةعمار محمد حسين االنصاري. د.م475

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا / جامعة واسطإيالف بهاء علوان . م.م476

المديرية العامة لتربية االنبار ادريس عبد محمد الكربولي477

الكهرباء/ معهد اعداد المدربين التقنيين/ الجامعة التقنية الوسطىعلي عبد الوهاب عبد الرزاق . د478

كلية الهادي الجامعهمريم أحمد عبد الجليل 479

 gdm hgluhvt hg[hlum;د  يعقوب ناظم احمد. ا480

كلية الطب/جامعة سرتدحبصة علي احمد481

كلية االمام االعظم الجامعة ..دائرة التعليم الديني عامر عبد العزيز علي . د. م482

كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة تكريت شيماء حاتم عبدهللا الجبوري .م. أ483

خارجيدنيا محسن حسن المنصوري484

كوفة كلية اإلدارة واالقتصاد محاسبة م د بشرى عبد الوهاب محمد حسن الجواهري .ا485

كلية العلوم / جامعة الكوفة رضية مهدي شاكر الجراح . د486

مدرسة في تربية الناصرية/كلية التربية للعلوم االنسانية /جامعة ذي سارة هاشم عبد اليمة.م.م487

الفلوجةالعلوم االسالميةد سرمد فؤاد شفيق.م.أ488

العمارة/ المعهد التقني/الجامعة التقنية الجنوبية احمد هاشم كريم البهادلي489

مديرية تربية ذي قارمحمد عبود مهاوش490

الفرات االوسط التقنية زينب باسل جبار491

كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة الموصلدكتور مؤيد عبدهللا احمد492

  الکليہ التقنيہ المسيب احمد حسين حسن الجبوری493

أقسام ميسان/ (ع)كلية االمام الكاظم  ماهر جاسب حاتم الفهد494

جامعة ديالى وسن عبدالهادي عبداالمير495

كلية األثار/جامعة بغداد إسـراء سعـد جعفر496

الكلية التقنية االدارية الموصل / الجامعة التقنية الشماليةوليد احمد سليمان الجرجري .د497

المعهد الطبي التقني بغداد/الجامعة التقنية الوسطى كريم جبر لفتة498

كليه العلوم / جامعة الموصلابتسام يحيى عبدهللا . د. م499

جامعة الموصل كلية الهندسة قسم هندسة العمارة انفال عزام محمد حمودات 500

البصرةحازم حمود عبد الرضا الزيدي 501

جامعة االنبار كلية العلوممحمد صالح حسين الجنابي502

كليه العلوم للبنات / جامعه بابل ليالي عبدهللا عباس503

قسم اللغة العربية /كلية التربية للبنات /الجامعة العراقية د لمى سعدون جاسم. م. أ504

جامعة بغداد اداره واقتصادمحمد ضياء محمد الحيالي505

مدرس/ وزارة التربية حسين شعبان هاشم العقابي. د506

جامعة بيرزيتعبدهللا حسين العزة507

Faculty of Natural and Life Sciences and Earth Sciencesجوزة لبنى508

 وزارة التعليم العالي والبحث العلميم غفران جبار شمخي جابر.م509

جامعه واسطوسام ثامر جبار.د.م510

مديريه تربيه صالح الدين/ وزارة التربيه ثائر خليل صالح الدهيه511

الجامعة العراقيةم ايناس اسماعيل شحاذه.م512

جامعة الفراهيدي االهلية د سالم حميد عبيد .م.ا513

كلية هندسة المسيب /جامعة بابل سالم هادي حسين . ا د514

كلية النسور الجامعةابراهيم محمد ستار العزاوي515

جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانيةدالل حسن كاظم. د.م.ا516

كلية الزراعة والغابات/ جامعة الموصلوليد خالد شحاذة الجحيشي.  د517

الجامعة المستنصريةهبة هللا علي عبد الحسين518



كلية الهندسة/ جامعة البصرةزينب عبد االله عبد اللطيف 519

كلية العلوم التطبيقية /جامعة الفلوجة بشير عايد احمد . م. م520

كلية التربية / الجامعة المستنصرية بان علي حمد . د.م521

كلية التربية للبنات / الجامعة العراقية سهى سعدون جاسم.د.م.أ522

كلية الزراعة/ جامعة البصرةماجد حازم رشك الحيدري 523

دائرة صحة نينوىمحمود علي طارق ألرفاعي524

جامعه بابل كليه العلوم للبناتغفران عبد عمران عبد الرضا الخفاجي525

الهندسة - المستنصريةنادية مقبل حسن الزبيدي 526

جامعة واسط كليه االدارة واالقتصاد زهراء علي جبري العقابي527

كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة بابل نور عثمان عداي. م. م528

جامعة كربالء م حنان صاحب حمود .م529

جامعة السليمانية/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضيةماني احمد عارف.م.م530

كلية الزراعة .  جامعة سرتعمران علي احمد . ا531

جامعة الموصل كلية االدارة واالقتصاد قسم نظم المعلومات االدارية ندوى خزعل رشاد . م532

التربية االساسيه /بابل م سرى رشيد هارون الكوام.م533

جامعة الرشيد كلية القانونمريم خالد حميد الجنابي534

كلية الطب/جامعة تكريتأسامة علي جاسم535

جامعة الموصل كلية طب االسنان قسم العلوم االساسية صبا مؤيد سليمان الحليم 536

وزارة التربيةعلي جاري عليوي لفتة الجمعيان537

كلية اآلداب/ جامعة القادسية نصير محسن عبد الحسين538

مدرسة في تربية الناصرية/كلية التربية للعلوم االنسانية /جامعة ذي قار سارة هاشم عبد اليمة.م .م539

كلية التربية/ جامعة سامراءبكر محمود علو. م.م540

كلية العلوم االسالمية/ جامعة تكريتمحمود خلف صالح الجبوري541

جامعة الموصل كلية التربية األساسية قسم التاريخ شيماء رافع سلطان .م542

كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة البصرةاحمد كاظم شنان الجابري. د543

كلية القانون/ جامعة القادسيةسندس محمد عباس.د544

قسم الفيزياء /كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة البصرة إسراء محمد علي . م545

جامعة بغدادمنتهى جاسم عبد. د.م.ا546

جامعة المستنصريةرسل صباح نجيب547

جامعة بابلظاهر محسن هاني الجبوري. أ548

كلية الطب البيطري/جامعة القادسيةد عشتار عدنان محمد.م549

قسم الحاسوب/ كلية الهندسة/ الجامعة العراقيةابتهاج عبدالوهاب عبدالرزاق. د.م.أ550

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/ جامعة بغدادهند شاكر أحمد العبيدي. د551

المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتبشار جبار هاشم الموسوي552

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة كركوك محمد محمود عبدهللا العبيدي553

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضه/ جامعة البصرة رنا سالم جبر سعيدان554

دائرة صحة ميسان هبه كريم حسين الدراجي 555

جامعة بغداد كلية اآلداب إيمان محمد عبد 556

خارجيرجاء فارس بركات557

الكلية التقنية اإلدارية / الجامعة التقنية الشماليةمحمد غانم خلف الجبوري 558

كليه الزراعه/جامعه كربالء عيسى طالب خلف الكصوان559

كلية اآلداب /جامعة البصرة دعاء فليح حسن560

قسم علم النفس /كلية التربية للعلوم اإلنسانية /جامعةكركوك سالم غانم خلف 561

كلية القانون/ جامعة ميسان عمار دعير فالح الخزعلي 562

جامعة بابل كلية التربية للعلوم االنسانية قسم اللغة العربية محمد نوري محمد الموسوي 563

وزارة النقل المهندسة بان غازي عبد اللطيف الراوي 564

جامعة الفرات االوسط التقنية حسام علي محمد. د. أ565

جامعة القادسية كلية االدارة واالقتصاد قسم إدارة االعمال مليحة جبار عبد .د.م566

كلية االمام االعظم رحمه هللا الجامعة بغداد عبد الستار صالح هوبي الفراجي . د . م 567

جامعة الموصل كلية الطب البيطري هيفاء حسين علي .ا م568

كلية دجلة الجامعة االهلية د هبة عادل مهدي جبر . م569

كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة كربالء محمد حسين علي زعين . د.أ570

ج بغدادعالءدهام الحمد571

جامعة ذي قار كلية اآلثار حيدر ناجي مطلك الطائي 572

جامعة الفرات األوسط الكلية التقنية المسيب قمحمد حسين علي شبع . م.م573

التربية/المستنصريةسعد نصيف جاسم.د.أ574

بغدادعبير داخل حاتم السلمي575

معهد الفنون الجميلة /المديرية العامة لتربية االنبار م محمود رشيد سعيد .م576



كلية الزراعة/جامعة االنباراثير محمد اسماعيل الجنابي577

وزراة التربية مديرية تربية النجف االشرف نبيل عبود كاظم 578

جامعة بغداد كلية االدابسليم ياوز جمال. د.ا579

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضه / جامعة بابلعلياء حسين دحام المعموري580

جامعة بغداد كلية اآلداب نبراس فوزي جاسم . د581

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةد فريال سامي خليل.م.أ582

تقني تحليالت مرضية/ مستشفى ابن البلدي/ وزارة الصحةزهراء كريم جبر المالكي583

مستنصريةعلياء هاشم محمد الساعدي584

كليهاسراء احمد عباس 585

جامعه العراقيه كليه التربيه ميامي علي داود 586

 جامعة الموصل كلية العلوم قسم الطاقات الجديده والمتجددة رنا هشام محمود خضر 587

جامعة الموصل يونس خالد شحاذة 588

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة كركوك وئام عامر عبد هللا اغا589

الموصلد رغيد ميخائيل ابراهيم.م.ا590

المستنصرية كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة سوسن جدوع النعيمي .د591

كليه التربية البدنية وعلوم الرياضةاميره عبدالواحدمنير.د.ا592

االداب/ المستنصرية سناء صالح عبد علي الرماح593

معمل أسمنت المثنى علي عدنان شنين األسدي . م. م594

 جامعة الموصل كلية التربية للعلوم االنسانية  ميساء حميد حسن الخشاب595

جامعة بابل كلية التربية للعلوم االنسانية قسم اللغة العربية نجالء حميد مجيد 596

وزارة التربية أحمد سراج جابر األسدي . د597

كلية طب االسنان/ جامعة بغدادهدى شاكر أحمد العبيدي. د598

جامعة الكفيل كلية الصيدلة حسين علي موسى الميالي . م. م599

كلية الصيدلة/جامعة البصرة تماضر حامد وادي العيداني600

كلية طب االسنان/جامعة بغدادفاطمة جليل اسماعيل601

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيدر حاتم عبدالوهاب الدوري 602

كلية الصيدلة / جامعة بابل سماح أحمد كاظم الجبوري .د.ا603

كلية الطب /جامعة تكريتهدية أحمد خليل 604

كلية االدارة واالقتصاد /جامعة الموصل شيماء محمد سمير . م605

كلية االداب .  جامعة سرتامال رحيل ابراهيم . ا606

التربية للعلوم ابن الهيثم قسم الكيمياء جامعة بغدادتغريد باقر علوان العتابي.د.م607

جامعة ديالى كلية التربية للعلوم اإلنسانية سنان صادق جواد السعدي . د608

كلية التربية للعلوم االنسانيه/جامعة البصرة مكرم جمال عباس البدران609

كليه العلوم/جامعه بغدادزينه فاضل كاظم العزاوي610

جامعة المستنصريةسماهر سلمان علوان حسين الجبوري611

الكهرباء:القسم/المعهد التقني الحويجه علي حسين سليمان612

مديرية تربيه النجف وطالبه دكتوراه في جامعه بابل ماجدة عباس محمد علي . م 613

كلية العلوم /جامعة الموصل لمياء عدنان سرسم . د. م. أ614

طب األسنان/جامعة بغدادذكرى اسماعيل حمد.د.ا615

كلية التخطيط العمراني / جامعة الكوفة سارة محمود الجواري 616

مديرية تربية صالح الدين قسم تربية الدور بشرى اسماعيل ابراهيم الدوري 617

الجامعة المستنصرية د احمدعبدالستارجابر .م.ا618

كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الكوفة محمدحسن عبداالمير دوش619

كركوكم عبدهللا فؤاد ابراهيم البياتي.م620

الجامعة التقنية الوسطىانتظار مهوس زغير .د.م.ا621

الصيدلة/المستنصريةم زينب فاروق شفيق.م622

جامعة الموصل كلية التربية األساسية نجالء خزعل فتحي العتر 623

جامعة بغداد كلية التربيةمدرس مساعد/ م نور إحسان علي. م624

جامعة البصرةفاطمة حسن حسون العالوي625

كلية الحلة الجامعة االهليةاالء نوري حسين. د.م626

كلية طب االسنان/جامعة بابلزينب محمود جواد627

كلية الهندسة / جامعة واسط االستاذ المساعد حيدر ذياب سالم الركابي 628

مؤسسة أبعاد للتنمية حمزه ماجد حميد 629

مديرية تربية المثنى  المهندسة نور سعيد صاحب 630

كلية االمام االعظم رحمه هللارجوة رعد صاحي631

كلية التربية للعلوم االنسانية  - جامعة االنبارمروان كاظم محمد . د. م.أ632

وزارة التربية مديرية تربية ديالى نجاح صالح هادي الزهيري 633

كلية الصيدلة/ جامعة كربالءم االء حسين عبد .م634



األنشطة الطالبية/ الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجياد هدى محمد سليمان.م635

كلية التربية للعلوم الصرفة قسم الكيمياء /جامعة تكريت بشرى عبد المرتاح خير هللا الموسوي . م636

جامعة المثنى صبيح ناظم مطرود 637

جامعة كربالءخلود عبيد كزار638

جامعة السليمانية كلية العلوم االسالمية سردار رشيد حمة صالح . د. م. ا639

كلية القانون/ جامعة القادسية سندس محمد عباس السعيدي. د640

جامعة السليمانية د محمد ابراهيم كنعان .م.أ641

جامعة بابل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرواء عالوي كاظم .د.ا642

جامعة ميسان ماجد محمد مساعد الكعبي 643

ال يوجد منذر نعمان مشعان الخالدي 644

الجامعة المستنصريةمصطفى عبدالكريم داود سلوم السامرائي645

جامعة ديالىحسين علي جبار646

جامعة واسط كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة صالح ناصر رشيد صالح 647

كلية التربية للبنات/ جامعة بغدادخضر عبد الرضا جاسم الخفاجي648

كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الكوفة أيان حسين شهيد649

جامعة الكرخ للعلومخالدة على ثجيل السوداني650

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةد فريال سامي خليل651

كلية العلوم/ الجامعة المستنصريةاحمد حنون عبود.د652

جامعة المثنى كلية التربية للعلوم اإلنسانية ,وائل جبار جودة. م د.ا653

كلية االدارة واالقتصاد /جامعة بغدادافتخار عبد الحسين كاطع654

مديرية تربية النجف األشرف د علي حميد علي الزبيدي.م655

كلية التربية للبنات /جامعة الكوفةد حميدة عبيد عبد األمير .م.ا656

كلية االداب-جامعة االنبار آمنة جبار مطر الدليمي 657

كلية العلوم / جامعة الموصل عاصم أحمد عيسى . د. م. أ658

كلية العلوم / جامعة ذي قار علي حسين فليح . م.م659

 المديرية العامه لتربية االنبار د منتهى محمد مخلف . م660

جامعة بغدادزينه صالح مولود 661

جامعة القادسية كلية الطب البيطريم زاهرة عبد الجبار عبد االمير.ا662

كلية الصيدلة /الجامعة المستنصرية زكريا عبد الكريم مهدي المشهداني 663

اليوجد محمود صالح عبد . م.م664

ابن الهيثم-كلبة التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادالدكتوره اسماء بشير عبد العبد665

كليه التربيه البدينه وعلوم الرياضه-جامعه ديالىنبراس كامل هدايت الحنابي666

جامعة كربالء علياء نصرت حسن 667

المديرية العامة ِلتربية ذي قار | وزارة التربية أمير كاظم شبيب ورد 668

كليههند بشار عبد669

وزارة التربية مديرية الكرخ الثانية حسام عبد الرحيم مهدي 670

كلية الطب . جامعة سرت امشهر علي حمد 671

كلية الصيدلة/جامعة كربالءهيفاء رشيد محسن االنصاري672

علوم بصرهحنان عبد الجليل راصي673

مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية /الجامعة المستنصريةغصون مزهر حسين المحمداوي .د.م.أ674

جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة يسار صباح جاسم 675

جامعة االمام جعفر الصادق كلية اآلداب د فاتن حميد قاسم السراجي .م676

 الکليہ التقنيہ المسيب احمد حسين حسن  الجبوری677

كأبه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه ندى نبهان اسماعيل العزاوي 678

جامعة سليمانيةمدرس مساعد/ هيشو غفور أورحمان679

جامعة الموصل كلية االدارة واالقتصاداالء عبدالواحد ذنون. د.م.ا680

1جامعة وهرانموفق عبد المالك681

العلوم / المستنصريةبسام جبار جاسم االسدي 682

ادارة واقتصاد / بغداد هديل كاظم سعيد .د.م.ا683

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة _جامعة البصرةفاطمة حسن محمد الزوار.م684

قطاع الخاصمازن جبار حسين الساعدي 685

جامعة دهوك كلية العلوم االنسانية د ژيار صديق رمضان .م686

إبن الهيثم _جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ضحى سعدي عبد المجيد .م687

كلية العلوم/جامعة المستنصرية ربيعة كاطع عبطان العلياوي.د.م.ا688

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة البصرة د ناهده حامد مشكور.أ689

العلوم/ المثنى علي عبد الستار جابر690

كلية التربية البدنية/ جامعة تكريت د محمد ضايع محمد.م.ا691

مديرية تربية بابل حسنين محمد منجي. م.م692



كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتصفاء سعيد محمد الزبيدي 693

جامعة ديالىشيماء نزار عايش694

كلية الزراعة / جامعة تكريتعبدهللا حسن محمد الجبوري . د695

كلية التربية البدنية / جامعة البصرةسناء علي احمد الراشد696

كلية التجاره/ جامعة السليمانيةم رەوا فريدون حمه کريم.م697

كلية دجلة الجامعةاسماء عبد عون شياع .د.أ,م698

جامعة واسط كلية الحاسوبم علي محمد حسن.م699

الجامعة التكنولوجية حيدر رزاق مجمد700

الجامعه التقنيه الوسطى الكلية التقنية الهندسيه بغداد مربم صالح حسن الجميلي701

كلية اللغات/ جامعة بغداد تحرير ابراهيم اسماعيل  النعيمي.م.أ702

كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه للبنات/جامعه بغداد زينب قحطان عبد المحسن الهاشمي703

جامعة ذي قار حسين حالوب جابر الشريفي 704

جامعة كرميان كلية التربيةالبدنيه و علوم الرياضيه خانقين د منى زيدان بكي . م705

معهد التربية الرياضية - اقليم كوردستان العراق /المديرية العامة للمعاهد وليد كمال محمود البرزنجي . د. م706

فاكلتي التربية / جامعة سورانعمار جوهر حسين . م.م707

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ السليمانيةتوانا وهبى غفور. د.م.أ708

كلية التربية البدنية و العلوم الرياضية/جامعة السليمانيةد دنيا نجاة رشيد صالح.م709

الجامعة العراقية كلية التربية م فرح عبد حسين .م710

جامعة بغداد كلية اللغات بالل خاشع عبد الفتاح الحسيني711

قسم الرياضيات /كلية العلوم / الجامعة المستنصرية  زينب شهاب حامد الحسناوي712

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةصفاء مهدي موسى الجصاص713

كلية اقتصاديات األعمال /جامعة النهرين بالل نوري سعيد الكروي 714

كلية التربية/ القادسية علي عماد زحوار العودة 715

السليمانية , كلية العلوميوسف عثمان محمد. د. م. ا716

المكتبة المركزية/ جامعة الموصل سيف محمد ضياء يونس717

كلية التربية البدنية والعلوم الرياضية/ جامعة السليمانيةبيباك محمد علي خان718

المستنصريه كلية العلوم السياسيه غصون كريم مجذاب العابدي719

االمانة العامة لمجلس النواب العراقياحمد عبدهللا حمود القيسي720

جامعة االنبارحال جسام محمد . م721

الصيدلة. جامعة الكوفةرجاء علي حسين الحسيني722

كلية التربية للعلوم الصرفةزاين الهيثم نسرين حسين كرم723

وحدة االمراض المشتركة / كلية الطب البيطري / جامعة بغدادهناء صالح عبدعلي الرماح . د.م724

وزارة العدل حسين علي خضير 725

صالح الدين/ وزارة التربية  أفراح حسن عبد726

,كلية التربية -الجامعة العراقية احمد حافظ جميل 727

المديرية العامة للتربية في كركوكسعد شجاع عبدهللا العبيدي728

جامعة كرميان كلية التربيةالبدنيه و علوم الرياضيه انتصار رشيد حميد 729

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعة السليمانية د طارق أحمد ميرزا. م. أ730

جامعة القادسيةنورا نضال صالح731

كلية االدارة واالقتصاد /الجامعة العراقيةنصيف عبد اللطيف نصيف732

كلية االدارة و االقتصاد / جامعة السليمانية مدرس / دلوفان اسعد محمد733

كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة االنبارهمام احمد عبدالرزاق . م.م734

جامعه ديالىسلوي كاظم خليفة735

736I التربية/العراقيةم نضال محمد جاسم.م

الجامعة التقنية الشمالية مفاز عماد عبد صالح 737

مركز وزارة/ وزارة التعليم العالي عمار عبد القادر عطا .م738

جامعة كركوك كلية القانون صالح حسن أحمد . د. م. أ739

مديرية تربية نينوىاسراء خالد ياسين الداوؤد740

كلية طب االسنان/ جامعة اهل البيت أمير فاضل جواد آل طعمة741

معهد اوكسفورد بالس للغات والتدريب والتنمية الثقافية محمد باسم محمد الجزائري 742

الجامعه المستنصريهسرى مازن علي. م.م743

كلية التربية/ جامعة تكريتبهاء حيدر محمد األنصاري744

المستشفى البيطري في المثنى احمد عبد حسين العلي 745

الجامعة التقنية الجنوبية ازهار عبد محيسن مصعب الركايي 746

/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادهنادي صكر مكطوف747

كلية اللغات / جامعة بغداداحمد طه سالم . م748

كلية العلوم /جامعة الموصل مصطفى حسين ابراهيم  749

الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/ الجامعة التقنية الوسطىعلي مهيدي حمادي. م د. ا750



جامعة بغداد  كلية اللغات ماجد جاسب ملك 751

كلية العلوم / الجامعة المستنصريةرافد عباس علي الفتالوي.د.م752

جامعة الموصلشعاع محمود عزيز .م753

كليه التخطيط العمراني/جامعه الكوفةفاطمه محمد كاظم المباشر754

الدائرة االداريه والماليه / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غادة طارق عبد المجيد السالم 755

جامعة كربالء كلية اإلدارة واالقتصاد صالح مهدي جابر . م756

جامعه بغداد كليه اللغات عمار إبراهيم فتاح العامري . م757

جامعة البصرة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةم زينب صباح ابراهيم.ا758

قسم التاريخ- كلية التربية االساسية/ الجامعةالمستنصريةاراء جميل صالح العكيلي759

جامعة ديالى كلية العلوم الزراعية مائدة خلدون حميد . م. م760

جامعة تكريتعمر صالح حسن.م.م761

جامعة القادسيةكوركيس شهيد محمد السالمي762

كلية الفنون الجميلةرباب كريم كيطان.م763

كلية الفارابي الجامعة علي محمود ابراهيم . د764

إبن الهيثم _جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة بشرى جودة حسين .د.م.أ765

جامعه بغداد كليه اللغات ايناس صادق حمودي العاني . م766

کلية التربية البدنية و العلوم الرياضية/جامعة السليمانية مدرس مساعد/هالله برهان محمود767

جامعة الموصل كلية العلوم قسم الكيمياء صبا حازم صديق العباسي768

كلية الحكمةد عمر فتيان رشيد.م769

مديرية تربية كركوكرنا إبراهيم خالد العزي770

مديرية تربية ذي قار قصي عبد الرحيم كاصد العبادي . م. م771

جامعة واسطسجى حسين دلفي. د772

محطة كهرباء الناصرية البخارية/وزارة الكهرباءامجد علوان كاظم البورضي773

جامعه الفلوجة كلية االدارة واالقتصادباسم فيصل عبد نايف. د.م. ا774

جامعه صالح الدين اربيل كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه نيكار خالد نجم الدين مدوي دكتور 775

الكليه التقنيه المسيب/جامعه الفرات األوسط التقنيهباسمه عذار عسل المكصوصي776

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة ميسانعباس طه حسين القريشي. م777

كلية التربية ابن رشدم عذراء علي حسين.م778

كلية االداب /جامعة الموصلمحمد سالم احمد الجبوري 779

وزارة التربية مديريه تربيه القادسيه مدرسه الزيتون رنا محمود محمد عطا الخالدي 780

تربية االنبار/وزارة التربية هدى عبدالكريم محسن الزهيري781

الكلية التقنيةذي قار/الجامعة التقنية الجنوبية مشتاق طالب حمزه782

جامعة الكوفة كلية االداب حسنين جابر الحلو .د783

جامعة البصرة عالء جبار عبد المنهل .د.ا784

كلية الطوسي الجامعه ايمان حساني السالمي .د.م785

 جامعة كركوكسمية احمد ميدان786

كلية الطب / جامعة الموصل صالح علي محمود العشو 787

قسم األسماك والثروة البحرية / كلية الزراعة/ جامعة البصرةإنتصار شعبان هاشم العقابي 788

المديرية العامة لتربية محافظة البصرة الكلية التربوية ناصر ثامر لفتة الشرع789

مديرية تربيه ميسان الحقوقي حذيفه حيدر شاتي 790

جامعة النهرينامينة محسن عباس.م.ا791

الكليه التقنيه المسيب /جامعه الفرات االوسط ايمان ماجد كاظم 792

كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار ابتهاج احمد كاظم .م793

كلية العلوم اإلسالمية /جامعة الموصدكتورة مها صالح مطر794

المعهد التقني الموصل/ الجامعة التقنية الشمالية اوس زاهد يونس الحافظ795

جامعة القادسية كلية التربية قسم الكيمياءمرتضى عبد علي فرحان. د796

جامعه بابل كليه هندسة المواد قسم المعادن بلقيس مالك هالل الحجامي 797

قسم الكيمياء /  كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة كربالء م حنان قيس سعدون.م798

جامعة البصرة كلية الفنون الجميلة هاله حسن سبتي العبود .د. م799

مديرية تربية ذي قار /ذي قارايوب محمد عبد الحسيناوي 800

عراقية- كلية التربية بناتغادة فائق محمد . د801

واسط م هدى لفته مجيد .م802

المنصور _ المعهد الطبي التقني / الجامعة التقنية الوسطى االستاذ المساعد مي حمودي الشمري 803

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلثائر يونس ذنون الخياط. د.م.أ804

كلية التخطيط العمراني /جامعة الكوفة إنصاف جعفر خيون الياسري 805

مديرية تربية نينوىريا سعد الدين صالح806

التربية للبنات/ الكوفة ظالل جواد كاظم.د.م.ا807

الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات االوسط التقنيةايناس عبدالستار عبدالجبار . د808



إبن الهيثم _جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ضحى مولود عبد اللطيف .م809

الجامعة التقنية الجنوبيةد نضال عبدهللا هاشم.م810

جامعة الفلوجةقتيبة فوزي جسام الراوي. د.أ811

التقنية كركوك/التقنية الشمالية ليزان مدحت محمد زنكنه812

كلية التمريض/ جامعة القادسيةبهيجة عبيس حمود الخالدي.د.ا813

المعهد التقني المسيبكريم عبد الحسين ردام الشجيري814

مديرية تربية االنبار محمد نوري علي .م.م815

كلية التربية بنات جامعة بغداد م امل اسعد نوار .م816

كلية العلوم / جامعة الموصلظفر عبدالغني عمر الحبيطي817

جامعة بابل كلية االدارة واالقتصادالرائد الحقوقي زياد علي مرزة العبيدي818

كلية التربية/ الجامعة المستنصرية ازهار جبار شكر819

قسم هندسة االتصاالت /الجامعة التكنولوجيةاثير عالء صبري . د.م.ا820

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة كركوك ديار كريم نجم/ مدرس مساعد 821

كلية التربية للبنات /جامعة االنبار اسيل محمد مخلف ألفهداوي822

 University of Kerbala/ College of Engineeringأسيل عباس حسين. م.م823

جامعة تكريت كلية التربية للعلوم الصرفة شفاء أيوب محمد المليسي824

جامعة القادسية كلية التربيةد عباس عبد سويف البديري.م825

جامعة القادسية كلية الطب البيطريايمان ابراهيم دلي.م.ا826

اليوجدسارة عبدالكريم محسن الزهيري827

جامعة الموصل كلية العلوم االسالمية فاضل يونس حسين . د828

كلية اللغات/ ج بغداد علي عبدالرزاق عبدالزهرة. م829

كلية الزراعة-جامعة البصرةعالء كريم نعيمة. د.أ830

المديرية العامة للتربية في النجف االشرف/ وزارة التربيةتغريد طالب حسن االشبال831

كلية علوم البيئة /جامعة القاسم الخضراء محمد خليل ابراهيم السعيدي 832

الجامعة التقنية الوسطىساره فوزي سهم الجميلي833

كلية االداره واالقتصاد/جامعة بغداداياد طاهر محمد.د.م.ا834

كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة وارث األنبياءسليم رشيد عبود .م.م835

كلية التربية االساسية / جامعة گرمياند علي طه غفور.م836

كليه االداب/جامعه الموصلانفال قبيس سعيد الفهادي.د837

الجامعة التقنية الوسطى مها عبد االمير كاظم .د.م.ا838

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلمعن عبد العزيزجميل محمد839

العلوم/ جامعة بابل سرى احسان عبدجابك840

كلية الهندسة/ جامعة الموصلنسمة معن محمد ثابت. م.أ841

كليه التربيه للعلوم ىالصرفهعتاب مندل عطيه842

جامعة السليمانيةشوخان رمضان توفيق843

جامعه بغداد اللغاتسهاد عدنان جلوب844

CRTIمركز بحث وليد غلوج845

كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة المثنى عباس جابر عبدهللا المحمد 846

الجامعة العراقية كلية التربية للبناتمحاسن احمد حسين.د.م.أ847

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعة الموصلبثينة حسين علي .د.م.ا848

غير موظفعمر نصيف جاسم. م.م849

جامعة كربالء /كلية الصيدلةلمياء صالح مهدي الحمداني850

مديرية تربية القادسيةرؤى هاتف بريهي. م.م851

الزراعة/ جامعة البصرة د شيماء ذياب جدوع.م.أ852

جامعة االنباراحمد عدنان سعيد العاني853

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة خمائل حسين عبود الخفاجي854

كلية التربية / جامعة القادسية عادل عيدان عبد العيساوي 855

جامعة القادسية كلية التربية د سماح عبد الكريم عباس الفتلي .م856

كلبة اآلداب / جامعة األنبارعالء مطر تايه الدليمي . د857

جامعه الفرات األوسط الكليه التقنيه الهندسيه المسيب غيث حامد محسن858

كلية التمريض / جامعة كركوكعيده غانم خلف محمود الجبوري859

كلية التربية للبنات/ جامعة الكوفة نادية صادق مجيد. د.م.ا860

جامعة السليمانيةايمان نجم الدين عباس . ا861

جامعه كرميان  /كليه التربيه / قسم الرياضيات  بسيه كاكه وال عبدالرحيم 862

جامعة الموصل / كلية الحقوقالدكتور خليل ابراهيم محمد الكيكي863

جامعة كركوك كلية العلوم قسم علوم الحياة هيثم طاهر ابراهيم 864

وزارة التربية مديرية تربية ميسان وسام قيس خزعل نجم الزبيدي 865

دائرة التعليم الدينيم آمنه سلمان محمدعلي البيرماني .م866



كلية التمريض / جامعة القادسيةحيدر كامل جبار الكعبي 867

 الجامعة التقنية الشمالية الكلية التقنية اإلدارية محمد غانم خلف محمود 868

كلية التربية للعلوم الصرفة/ االنبارفراس شاكر محمود. د.م.ا869

المستنصرية علوم فيزياءبيداء محسن الحمد الجبوري. د.م.ا870

الكلية التقنية الهندسية الموصل/ الجامعة التقنية الشماليةرافد احمد حميد البدراني 871

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلتغريد حمدون شكر.م.ا872

جامعه االنبار كليه اآلداب م حسين خليل ابراهيم . م873

قسم الفيزياء / كلية العلوم / الجامعة المستنصريةاسامة عبدالعزيز داخل الخفاجي. د.م.ا874

875aliha.alkhafaji@uokufa.edu.iq كلية العلوم / جامعة الكوفة

قسم الفيزياء/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةزينب شاكر ناصر876

المعهد التقني كوفة /جامعة الفرات االوسطعلي عبد الصاحب حميد877

كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة البصرة نبيل كاظم نهير الشمري878

جامعة كربالءثقيف مرتضى جواد طبره879

جامعة الفرات االوسطالمهندس ابوالحسن فالح علي سلمان880

 University of sulaimaniماردين محسوم فرج.د881

طب بيطري / ذي قارشيرين رشيد كامل هالل 882

بغداد- المعهد الطبي التقني / الجامعة التقنية الوسطى  هناء سامي قايم883

جامعة بابل كلية العلوم شيماء عبيس حسين . م884

قسم الكيمياء . جامعه كربالء كليه التربيه للعلوم الصرفةم حنان قيس سعدون .م885

كلية العلوم جامعة قابس تونسعيشوش مريم بن محمد الكبير886

جامعة تكريت كلية الهندسةنورالدين صباح سعدي النيساني887

جامعة كركوك كلية الزراعةعباس عبدهللا طه شوان888

كلية اللغات/جامعة بغدادمريم محمود حكمت. د889

كلية االداب /الجامعة العراقيةصادق داود سليمان 890

كلية العلوم/جامعة القادسية خديجه عبيس حمود.د.م.ا891

مديرية العامة للمعاهد والتدريبنبيل موسى سليمان892

كلية اللغات/جامع بغداد مؤيد حسين منشد.أ893

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةحيدر سعد عليوي النصراوي. م.م894

مركز دراسات البصرة والخليج العربي / جامعة البصرة االستاذ الدكتور فهد مزبان خزار895

كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة الموصل ناصر يوسف عبدهللا . م896

جامعة القادسية مسار صائب كاظم . م.م897

جامعة بغداد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةاحالم شغاتي محسن .د.م.ا898

كلية التربيه ابن رشد للعلوم االنسانيه/ جامعة بغدادسكنه عبدالرزاق طارش السراي899

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة كركوك دانا تحسين عبد الرحمن900

كلية الهندسة/الجامعه المستنصريهزمن عجيل حمود. م901

جامعة ديالى كلية الطب البيطريخالده حسين يونس902

كلية التربية االساسية/ جامعة ميسانعلي عاجب عبدهللا. م.م903

كلية اإلمام األعظم الجامعةد عبد الرؤوف ارحيم يوسف.م.أ904

رئاسة الجامعة/جامعة الفلوجة نهلة ناجي هالل .د.م.ا905

  جامعة القادسية كلية التربية سهاد علي عبدالحسين .م906

كلية التربية للعلوم الصرفه / جامعة كربالءزهراء مشتاق عبداال ئمه ال عيسى 907

كلية العلوم/ المستنصرية بيداء خليفة حمد908

العلوم/جامعة كربالءبلقيس هادي هاشم .د909

االداب مستنصريهشاكر سعيد ياسين910

كليةاآلداب / جامعة االنبار هدى حسين علي . م911

كلية التربية واللغات/ جامعة جرموو زانا عثمان محمد912

فرع ديالى/ جامعة االمام جعفر الصادق عمحسن حنون غالي913

كلية هندسة العلوم الزراعية- جامعة السليمانية فريدون محمد حمه فرج. د914

بغداد اللغاتعلي حسين عبد المجيد الزبيدي. م915

كلية االدارة واالقتصاد /جامعة الموصل سوسن احمد سعيد العلو916

كلية العلوم اإلسالمية / جامعة الفلوجةاستاد مساعد دكتور سعدون محمد جواد 917

التقنية المسيبعدي حسين كاظم العباس918

كلية طب االسنان-جامعة بابل حوراء احمد شاكر العميدي.د919

كلية الحدباءصفاء عامر محمد البياتي920

الكلية التقنية الهندسية المسيب/ جامعة الفرات االوسط ابراهيم حازم فرهود السلطاني921

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة الموصل احمد سامي نوري القوطجي922

وزارة الكهرباء نور خالد حمد الكبيسي .م923

كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد بشرى فاضل خضير الطائى. د.م.أ924



الكلية التقنية كركوك / الجامعة التقنية الشماليةمحمد غازي حبيب . م.م925

الكلية التقنية الهندسية/ الجامعة التقنية الشمالية اشرف ذاكر محمود مهندس اقدم926

كلية علوم الهندسة الزراعية/ جامعة بغدادنهله طارق خالد. د927

كلية تربية ابن رشد/ جامعة بغدادرحاب قاسم حسين. د.م928

كلية اللغات / جامعة بغداد د ناهي عبد إبراهيم الزهيري .أ929

تربية نينوىساره معن عبد العزيز جميل930

جامعة الكوفة كلية التربية للبنات قسم العلوم التربوية والنفسية آالء جميل صالح العگيلي 931

جامعة الفرات االوسطالمهندس ابوالحسن فالح علي932

علوم سياسيه.المستنصريةرغد حماد رجه حمادي933

جامعه بابلگرين/سمر سامي حمد 934

القسم الفارسي / كلية اللغات / جامعة بغداد حسين علي عباس الفيلي .م935

جامعه بابلعلي عبيس حسين المعموري936

كلية االدارة واالقتصاد / جامعة واسط م زينب فائق محمد .م937

المعهد التقني كوت/ الجامعة التقنية الوسطىجاسم كشيش زويد االصولي938

جامعة القادسية كلية الطب البيطري إيمان فيصل عبد الحسن . د. م. ا939

جامعه النهرين كليه العلوم شيماء محسن احمد 940

جامعة القادسية كليه العلوم لجين إبراهيم حسين الموسوي941

Karbala Universityد حيدر حسن اليعقوبي.ا942

كلية االدارة واالقتصاد /جامعة الموصل آالء عبد الموجود العاني . د943

وزارة التربيةحسين حسين زيدان944

مديرية تربية ذي قار م علي عباس نعمه .م945

كلية التربية / جامعة الموصلشمال يونس عبد الهادي الجبوري946

جامعة بغداد كلية التربية ابن الهيثمانتصار فيصل عبد محمد. د.م947

كلية الطب البيطري / جامعة ديالى هالد ابراهيم عبد .د.م.ا948

جامعة القادسية كلية الصيدلة انوار عبد الهادي حمود الحميداوي 949

جامعة ميسانم زهراء عبد الزهرة سالم٠م 950

كلية االداب .  الجامعة المستنصريةهيام عودة محمد العامري 951

كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة االنبار هيثم لطيف عبد الهادي. د952

جامعة الفلوجة احمد عبدهللا محمد الكروش953

جامعة سامراءمحمد حسن عبد954

كلية الطب البيطري / جامعة القادسية ختام عبدالسادة علي الهاللي . د. م955

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى م أمينة عبد الكريم عبد الستار كاظم.م956

كليه الصيدلة/جامعة كركوك د اميرة كمال محمد.م.ا957

جامعة كركوك كلية القانون والعلوم السياسية نهى عبد الخالق احمد 958

احياء مجهريه.كلية العلوم الصحية.جامعة اربيل الطبيهفاطمة عبودي علي.د.م.ا959

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية باسم حميد عبد الخلف960

جامعة األنبار عامر عبدالعزيز خليل الساطوري . د. م. أ961

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة الموصل نادية معن محمد ثابت962

جامعة ديالى كلية الفنون الجميلة شيماء مقداد حميد 963

كلية الهندسة/جامعة بغدادهدى محمود حكمت.  د964

جامعة الموصل كلية االدارة واالقتصاد د عامر عبدالرزاق عبدالمحسن الناصر .م.أ965

جامعة االنبار/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةفؤاد حماد عسل. مدرس 966

كلية التربية الرياضية/ بغداد د عدي طارق حسن. ا967

جامعة كركوك كلية العلومرضوان خليل حيدر االتروشي 968

 University of Mosulمحمد ميسر فتحي.د969

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية حيدر مطلوب كوشان الشمري970

وزارة التربيةميساء جاسم محمد.م.م971

وزارة الكهرباءمحمد عبد الباقي جمعه العاني972

(مصر)كلية التربية / جامعة المنصورة غادة حلمي مخلوف. د973

قسم الكيمياء/كلية العلوم/جامعة الموصل خالص محمد شحاذه العطية974

جامعة گرميان كلية التربية االساسم محمد مصطفى رشيد.م975

كليه البصرة/ جامعة البصرةمدرس/ احمد صكبان خضير عباس 976

كلية الطب البشري /جامعة سرت امشهر علي حمد امشهر977

جامعة واسط كلية االدارة واالقتصاد رونق سمير حنون 978

جامعة كربالء كلية اإلدارة واالقتصاد د سحر عباس حسين . م. أ979

جامعة  البصرةفريال حميم ابراهيم  السعدون.د.ا980

جامعة سرتعمران علي حمد.م.م981

الفقه /كلية العلوم االسالمية /جامعة تكريت الشيخ ثامر خميس محروس العزاوي 982



الجامعة العراقية كلية التربية قسم علوم الحياة ذنون يحيى سبع العزاوي . م.م983

كلية العلوم السياسية/ جامعة النهرين فالح حسن عبد ال مانع . د984

كلية التربية/ جامعة سامراءأحمد محمود علو السامرائي. د.م.أ985

كلية المعارف الجامعة قسم العلوم المالية والمصرفية اسالم محمد محمود 986

مصرياسر حسين صحصاح.د987

كلية االدارة واالقتصاد /جامعة الموصل وعد حسين شالش الجميلي 988

كلية التمريض / جامعة البصرة م هبة طاهر محمد الفهد.م989

جامعة االنبارماثل كامل ثامر الكبيسي990

كلية العلوم/ جامعة النهرين  زهراء عبد الحسين جعاز991

الجامعه التقنية الوسطىم سحر خليل اسماعيل.م992

جامعة بغداد كلية االعالم محمد محمود حميد العزاوي . د993

كلية االداب/جامعة القادسية انتظار ابراهيم حسين. د.م.ا994

وزاره النفط حسام حامد عبد الحجامي 995

بغداد . المعهد الطبي التقني. الجامعة التقنية الوسطىم رحيم صبر شويخ المحمداوي .أ996

قسم النشاطات الطالبية/جامعة ميسان احسان علي ثابت العگبي997

جامعة كركوكسيروان سمين احمد998

وزارة التربية د ميساء سليم عبد الواحد .م999

معهد التربية الرياضية في خانقين  / اقليم كوردستان العراق / المديرية العامة للمعاهد وريا قاسم چراغ علي ـــ تدريسي1000

كلية التربيه للعلوم الصرفه/جامعة االنباربشائر ياسين مهدي الفهداوي1001

كلية مدينة العلم الجامعة نور عامر قاسم 1002

جامعة بغداد كلية االعالم بشرى جميل اسماعيل الراوي . د.م.ا1003

ميسانم د جاسب غازي رشك 1004

جامعة ديالىاحمد عبد السالم خليفة.م.م1005

جامعة الموصل ازهار طالل حامد الصفاوي1006

صالح الدين/ وزارة التربيةمثنى محروس علي العزاوي. د1007

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة بغدادفراس مطشر عبد الرضا.د1008

التقنية كركوك / التقنية الشمالية محمد غازي حبيب قادر1009

مركز الدراسات االستراتيجية -جامعة االنبار م حسين خليل ابراهيم .م1010

مديرية تربية ذي قارفاضل طالب صبار الجنابي1011

جامعة األنبار مثنى محمد عواد . د.م. أ1012

الجامعة العراقية كلية التربية سرمد عكيدي فتحي العاني 1013

كلية االداب/ جامعة بغداد االء حماد رجه حمادي1014

كلية االداب/ الجامعة المستنصريةم اسراء فرج لفته.م1015

0احسان محمد هادي. د1016

معهد اإلدارة /الجامعة التقنية الوسطى أالء ابراهيم إسماعيل الموسوي 1017

تربية كربالءعلي محمد علي جواد1018

كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة االنبارحيدر كاظم يعقوب. د.م.أ1019

جامعة بغداد كلية االدارة واالقتصاد عادل عبد الودود طاهر العباسي 1020

كلية العلوم االسالمية /جامعة ديالى م محمد رشيد احمد .م1021

خارجيم م خزعل غازي رشك 1022

كلية المأمون الجامعة أنس خالد إبراهيم . م. أ1023

كلية التربية للعلوم االنسانية /جامعة ديالى م أمينة عبد الكريم عبد الستار كاظم .م1024

جامعة المثنى كلية التربية للعلوم اإلنسانية د علي هاشم طالب .م.أ1025

جامعه ميسان كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه م نبأ حميد جلوب .م1026

 وزارة التربية شيماء زاحم حسوني صالح . م.م1027

مديرية تربية ديالىقبيله ابراهيم حسن.م.م1028

جامعة جابر بن حيانهند هادي مجيد الجنابي1029

جامعة الموصلفاطمة محمدرافع يونس 1030

كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة كربالء سوسن سمير هادي تاج الدين1031

جامعة السليمانية كلية علوم الهندسة الزراعية قسم البستنة صديق عزيز صديق مرحبا .د.م.ا1032

الحويجة - كلية الزراعة /جامعة كركوك حسين حبيب مصطفى العزي . د.م.أ1033

الجامعة العراقية مركز البحوث والدراسات عبدالخالق هشام يوسف سلمان . م1034

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة ميسان د حيدر مجيد شويع.م1035

جامعة كركوك كلية الزراعة زينب رسول احمد 1036

معهد التكنولوجيا بغداد صالح محمد جاسم 1037

كلية التربية للعلوم اإلنسانية / جامعة بابل ابتهال عبد علي فرحان الحميداوي 1038

وزارة التربيةم نديه خلف جبر.م1039

كلية التربية للبنات / جامعة تكريت حميد فارس حسن1040



كلية الزراعة واالهوار- جامعة ذي قارهديه عبد عطية اللملوم1041

شعبة العقود الحكومية / رئاسة جامعة بغداد علي عبد السميع حميد الحديثي1042

قسم الموارد البشريه -جامعة بغداد رشا فالح مصطفى .م1043

المديرية العامة لتربية بابل الدكتور احمد حسن عبود 1044

جامعة الكوفة كلية الطب عقيل حسن ياسر النجم 1045

الجامعه العراقية كلية التربية زينب محمد صالح 1046

جامعة بغداد يسار صبيح علي االسدي.  د1047

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعة السليمانية د طارق أحمد ميرزا . م. أ1048

ثانوية دلتا الرافدين المختلطةالمدرس المساعد اسامه وليد عالوي 1049

العلوم/ واسط م عباس ناصر رشيد.م 1050

جامعة األديان والمذاهبمصطفى زكي يحيى1051

.مؤيد خلف بندر 1052

الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية/ وزارة التخطيطانوار ساطع حسين.د1053

أقسام الديوانية  (عليه السالم)كلية اإلمام الكاظم م اركان عباس بطي الهماش . م1054

سامراء كلية التربيةجهاد حسن عزيز 1055

كلية التربية/جامعة كربالءحسين جبار شكر البياتي1056

كلية العلوم االنسانية / جامعة زاخولوالف مصطفى سليم. م د.أ1057

كلية العلوم السياسية /جامعة الموصلحازم حمد موسى 1058

بغداد/معهد التكنولوجيا/ الجامعة التقنية الوسطىنسرين سبتي محمد علي. م.م1059

الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات االوسط التقنية طالب احمد حامد الربيعي. م. م1060

جامعة الموصل كلية الهندسة قسم هندسة العمارة انفال عزام محمد 1061

الكلية التربوية المفتوحة يسرى حسون مطشر . د.م.أ1062

شركة نفط الشمالفالح حبيب مصطفى 1063

الكلية التقنية المسيبايمان جواد كاظم المجمعي 1064

كلية التمريض/جامعة البيانبثينة بشير صالح العيساوي1065

كلية االدارة واالقتصاد / جامعة السليمانية ده رون فريدون عبدهللا. د.م.ا1066

مديرية تربية ميسان/وزارة التربيةمدرس دكتور أحمد عبد الجبار غيدان1067

وزارة التربيهزهره فاظل كيطان1068

كلية االداب /جامعة بغدادزينه قاسم هاشم .م1069

جامعة ذي قار د صادق جعفر عبد الحسين .م.أ1070

وزارة الكهرباء معاون مهندس احمد عباس علي 1071

الكلية التقنيى المسيب/ جامعة الفرات األوسط التقنية مالك نعمه حواس ولي. د1072

االدارة واالقتصاد/ الموصلمحمد عبدالرزاق محمد حمو خليل1073

كلية العلوم/ جامعة الكوفة إيناس حسين علي حسون العنفوص1074

المديرية العامه لتربية األنبارد منتهى محمد مخلف حمد.م1075

بغداد كلية علوم الهندسة الزراعية نيران سالم الجراح.د 1076

خارجيأحمد عبد الرحيم أحمد1077

قطاع خاص عبدالحميد صالح عبدالرزاق الخزرجي 1078

جامعة الفرات االوسط التقنية ساهرة عايد عبد الصاحب الموسوي 1079

وزارة التربيةنزار منعم عبد الصاحب .م.م1080

الجامعه التقنية الوسطى معهد التكنولوجيا بغدادمروان صالح محمد1081

قسم الرياضيات_كلية العلوم _جامعة البصرة االستاذ المساعد الدكتور رباب حسين منير 1082

طب االسنان/القادسيةم بيداء صالح حسن.م1083

كلية الهنسة / الجامعة المستنصرية فراس سعيد عباس1084

كلية الطوسي الجامعه ايمان حساني شباط السالمي .د.م1085

اقسام الديوانية , قسم القانون (ع)كلية االمام الكاظم االء وديع عبد السادة العبادي . م.م1086

جامعة السليمانيةالسك ارسالن بايز1087

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للبنات /جامعة الكوفة عقيل ديكان عباس الكالبي .م.م1088

جامعة االنبارابراهيم موفق حمد1089

كلية التمريض/ جامعة الموصل مصطفى اسماعيل سعدون1090

الكلية التقنية المسيب//جامعة الفرات االوسط التقنية المهندس ساجد عبد العباس بناي1091

كلية العلوم/ الجامعة المستنصرية معن عبد العزيز شفيق. د.أ1092

دائرة البحوث الزراعية محمد نزهان مهدي الصميدعي 1093

كلية الطب البيطري /جامعة القادسية محاسن عبد الرزاق خضير الفهري 1094

علوم السياسية/الكوفةحسن صالح حسن1095

كلية طب االسنان/جامعة بغدادجعفر مطشر موسى.د.م.ا1096

الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة الكيمياوية فردوس محمود عبدهللا . م.م1097

جامعة بابلد رؤى عبدهللا صخي .م1098



college of agriculture university slimaniشلير حسن محمود1099

مديرية تربية االنبار م وسام محمد عبد.م1100

االداب/ جامعة الموصلمفاز خليل حمودي المشهداني 1101

كلية العلوم /جامعة الموصل م ثناء يعقوب يوسف العبيدي . أ1102

المديرية العامة لتربية بابل الكلية التربوية المفتوحةالدكتورة سامرة فاضل محمد علي1103

االداب  / بغداد بشرى عناد محمد . د. م1104

كلية التربية/ الجامعة المستنصرية ازهار جبار شكر. د.م1105

تدريسي في جامعة ذي قار كلية العلوم اإلسالميةم سلطان حميد سلطان الحسني.م1106

كلية العلوم/ جامعة االنبارجمال عبد الرحمن ابراهيم . د.م.أ1107

مركز التقنيات األحيائية والبيئة /جامعة الفلوجة م إنتصار جارهللا فاضل التكريتي . م1108

جامعة بغدادمحمد حاتم ارحيمه المالكي. م.م1109

الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة الكيمياوية فرح طالب جاسم السوداني .د.م.ا1110

كلية االدارة واالقتصاد / جامعة واسط هناء قاسم مذبوب البدري1111

جامعة السليمانية كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة عباس مجيد قادر1112

كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة كركوك اسالم ناصر يوسف1113

الجامعة كويةهيوا عبد الرحمن احمد. م1114

الجامعة المستنصرية/ كلية القانون ام كلثوم صبيح محمد. أ 1115

,الجامعة المستنصرية /كلية الصيدلةميساء عصام عبدهللا الشمري1116

الدراسات المستقبلية/مركز دراسات الكوفة/الكوفة االستلذ الدكتور حسين لفته حافظ الغزي1117

كلية اللغات/ جامعة بغدادعبدالناصر نعمة طعمة الصبيحي1118

كلية الفنون الجميلة / جامعة واسط جواد كاظم محمد حصيني. د. م1119

 University of Mosulجنان حسين عبدالقادر ابراهيم 1120

جامعة تكريت كلية التربية للعلوم الصرفه ايمان نزهان مهدي الصميدعي 1121

المعهد التقني البصرة / الجامعة التقنية الجنوبية اسعد فرج حمزة 1122

 جامعة الفرات االوسط المعهد التقني كربالء رعد حميد كريم الحجامي 1123

جامعة بغداد م نادية شاكر حسين . م1124

ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفه /جامعة بغدادفاطمه علي غانم العبادي 1125

الزراعة / ديالى رائد سامي عاتي . د1126

مدارس امل نينوىزينب صبحي ناظم1127

معهد تكنولوجيا بغدادنور سمير محمود1128

الجامعة المستنصرية كلية الصيدلة بسمة طالب جاسم السوداني . د1129

جامعة كركوكنادية ابراهيم نايف.م1130

بغداد/ معهد التكنولوجيا/ الجامعة التقنية الوسطىنسرين سبتي محمد علي الربيعي1131

كلية التربية للعلوم الصرفة.جامعة الموصل ضحى خالد شحاذة1132

كلية الزراعة/جامعة تكريت اغاريد علي حسين.د1133

كلية تقنيات التحليالت المرضية / جامعة البيانميثم جبوري عبد الحسين شعالن .م.م1134

University of Sulaimaniجالل حمه صالح اسماعيل.د1135

ذي قار كلية االداب خليل كاظم غيالن . د.م.أ1136

جامعة بابل كلية الطبنسرين جالل محمد البياتي1137

كلية التربية للعلوم اإلنسانية/جامعة ديالىزينة داود سلمان القيسي1138

ابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة بغداد عامر جبار جراد الحمزاوي1139

المعهد العالي للتطوير االمني واالداري عباس هادي عبد الخاقاني1140

جامعة الموصل كلية العلوم لؤي عبد علي الهاللي . د. أ1141

جامعة الموصل كلية العلوم قسم الطاقات الجديدة والمتجددة دعاء حسان يحيى 1142

كلية العلوم / الجامعة المستنصرية رنا عدي عبد الجليل الحبيب 1143

جامعة سامراء كليه العلوم التطبيقية زينب هاشم محمد 1144

الجامعة المستنصرية كلية الصيدلة أحمد علي محمد . د.م.أ1145

قسم الهندسة الميكانيكية / كلية الهندسة / جامعة كركوك ِعماد ِصّديق محمد الداُودي1146

كلية التربية للبنات/ جامعة اتلكوفة اميرة جابر هاشم الجوفي.د1147

التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة ميسان م علي عباس غضبان التميمي.م1148

معلم جامعي تربيه ميساناحمد علي عبدالحسن حيدر1149

جامعة األنبار نهى رمضان علي الفهداوي.م.م1150

المعهد التقني في البصرة / الجامعة التقنية الجنوبية خولة هاشم حسين1151

جامعة الموصل كلية االدارك واالقتصادسنان زهير محمد جميل . د. م. ا1152

جامعة الكوفة م عمار خالد حسين .م1153

الجامعه التقنيه الوسطي باسمه عبود محيد1154

كلية العلوم/ الجامعة المستنصريةمعن عبد العزيز شفيق الصالحي1155

كلية الطب البيطري /جامعة القادسية ٩محاسن عبد الرزاق خضير 1156



وزارة التربية انسام اسماعيل محمد العادلي 1157

جامعة ببغداد  كلية االداره االقتصاد ا د علي حسون فندي1158

 جامعة بغداد نداء محسن احمد1159

1160dr.barzan_78@yahoo.com كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل

كلية المأمون الجامعة د هارون حسين أحمد.م1161

مديرية تربية كركوكريبين احمد علي. م.م1162

جامعة بغداد كلية العلومقاسم كاظم حميد الربيعي1163

جامعة الفرات االوسط التقنية الكلية التقنية المسيب حسن علي جرمط.د.م.ا1164

جامعة سندس خليل إبراهيم 1165

جامعة الموصل كلية العلوم شيماء يونس ابراهيم الطائي1166

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة ميساناحمد مهدي شلش الكناني1167

 Yarmouk Universityمحمد احمد الحوامده . أ1168

كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة بغدادفراس رحيم يونس العزاوي. م.ا1169

كلية العلوم/جامعة ذي قارهدى صالح مهدي. م.م1170

العلوم االنسانية /جامعة دهوك مصطفى محمد امين حيدر 1171

كلية التقنيات الصحية والطبية بغداد /الجامعة التقنية الوسطى اسراء حسن هادي البيضاني 1172

جامعة البصرة كلية الزراعة لينا سمير محمد الديراوي 1173

جامعة الموصل كلية التربية للعلوم اإلنسانية خالد محمد صوفي السبعاوي 1174

كلية االداب/ المستنصريةتأثير عاصم فائق العطار1175

كلية طب االسنان / جامعة الكوفةعلي هادي فهد الفتالوي 1176

مديرية تربية بابل /وزارة التربية خلف عبيد حمود . د. م1177

جامعة ذي قار كلية اآلداب د مسلم هوني حسين .م.أ1178

جامعة باجي مختار عنابة الجزائر كلية العلوم حرصة بشرة 1179

كلية اآلداب/ جامعة بني سويف رحاب فايز أحمد سيد يوسف / د.أ1180

جامعة كربالءاحمد عبد هللا امانة الشمري1181

كلية الطب البيطري / جامعة ديالىد طارق رفعت منت .م.ا1182

اربيل/جامعة صالح الدين نسرين بهجت عبدهللا.د.م.ا1183

الجامعة التقنيه الوسطى سعد انور بطرس1184

جامعة البصرة كلية الزراعة محمد علوان سلمان الزيدي 1185

الجامعه العراقيه كليه التربيه قسم التصاريح االمنيهماهر علوان عبدهللا ناهي .أ1186

مدير مدرسة الشهيد ثائر خميس اإلبتدائية السيد منتظر ايوب البلداوي 1187

جامعة البصرة كليه الزراعه قسم علوم األغذيه مريم عبدالباري عريبي مطرود . م 1188

الكلية التقنيه المسيب/جامعة الفرات االوسطايالف حسن علي جرمط1189

العلوم / تكريتعمار جماد محمد الطائي . د.م.أ1190

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة السليمانية ناظم جبار جالل البرزنجي.د.م.ا1191

كلية الزراعة _جامعة البصرةحيدرصبيح شنو .د.م.ا1192

جامعة بغدادنداء محسن اخمد1193

البصرة/الكلية التربوية المفتوحةليث فيصل الزم. د.م.ا1194

مكتب المستشار/ وزارة التعليم العالي والحث العلميوسام فاضل وعل1195

جامعة االنبار كلية التربية للعلوم الصرفة لؤي حاتم علي الدليمي1196

جامعة كربالء كلية العلومصالح هاشم شهيد 1197

كلية العلوم /جامعة الكوفة حارث رجب حيدر الموسوي 1198

كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة بغداداحمد فليح حسن برغوث1199

التربية للعلوم الصرفة /الموصل نجوى ابراهيم خليل .د1200

1201, واسط العلومم عباس ناصر رشيد.م 

نركز دراسلت البصرة والخليج العربي/ جامعة البصرة محمد هاشم حسين التميمي1202

كلية العلوًم/ جامعة بابلرشا كاظم مهدي الخفاجي1203

جامعة القادسية كوركيس شهيد محمد1204

قسم الكيمياء -كلية العلوم-جامعة الموصلشيماء خزعل يونس العزاوي . د1205

جامعة بابلسرمد عناد حسام الشمري1206

معهد أعداد المدربين التقنيين /الجامعه التقنيه الوسطىمروة جمعة عاشور 1207

كلية التمريض /جامعة القادسيةريا قيصر علي 1208

جامعة كويهمحمد صبيح عبدهللا الخزرجي 1209

جامعة السليمانية كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة د عباس مجيد قادر .م1210

جامعة الموصل كلية العلوم قسم الفيزياء انور مصطفى عزت الفيضي . د.ا1211

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة  جيهان رزاق مسلم اللهيبي 1212

جامعة الموصل زينة عبد المنعم الجوادي . د.م.أ1213

كلية العلوم /جامعة الموصل م شهلة أحمد يونس . م1214



كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصلمها عبدالمنعم الجوادي 1215

جامعة الكفيل علياء حسين جميل الموسوي 1216

جامعة الموصلالمهندسة بسمة عبدالمنعم الجوادي 1217

كلية التربية االساسية / الجامعة المستنصرية ضياء عبد الخالق حسين . د.م1218

كلية العلوم التطبيقية /جامعة سامراءعمر رحيم خلف العبيدي .د.م.أ1219

كلية التربية/ كربالء سعد جويد كاظم الجبوري. د.أ1220

الجامعه العراقيه كليه التربيه ماهر علوان عبدهللا ناهي .السيد1221

جامعة االنبار كلية العلوم جمال مال هللا رزيج . د.م.ا1222

جامعة تكريت كلية الطب مهدي صالح محمد .د.م1223

دائرة التعليم الديني والدراسات اإلسالمية تحسين علي صالح . د. م1224

جامعة الموصلقتيبة توفيق اليوزبكي .د1225

جامعة بغداد كلية التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثمهادي جبار مجيبل العكيلي.د.ا1226

قسم الجغرافية / كلية التربية/ الجامعة المستنصريةرعد مفيد احمد . د.م.أ1227

جامعة العميد م يعمر رحيم حسين الطائي.م1228

قسم الكيمياء/ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادشذى محمد حسن عبيد1229

جامعة البصرة كلية الفنون الجميلة هاله حسن سبتي .  د1230

تربية ميسان م حيدر عبود جابر . م1231

كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة كربالء احمد حسين احمد1232

كلية التربية االساسية / جامعة ميسانحيدر طعمة جاسم الساعدي . م1233

التربية/ كركوك يوسف شهاب احمد البياتي1234

كلية التربية - جامعة ميسان د عمار طعمه جاسم الساعدي.أ1235

كليه التربيه للعلوم االنسانيه /جامعه تكريتلطيف حمد محمد البجاري1236

كليه علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعه ذي قار م احمد حميد كامل الكناني.م1237

كلية الصيدلة جامعة ذي قارامل حسين نعيثل الزيدي1238

كلية العلوم/جامعة الموصلايمان عبدالمنعم الجوادي.د1239

كلية المأمون الجامعة طه خالد ابراهيم 1240

كربالء علياء نصرت حسن الربيعي1241

جامعة واسط السيد أحمد شهاب حمد 1242

جامعة واسط الترلية االساسيةوفاؤ حسن جبر1243

المعهد التقني سماوة/ جامهة الفرات االوسط التقنية حقي امين توماس. د.م1244

كليه الزراعه/جامعه البصره رغد رحيم علي تلحاتم1245

كلية الطب البيطري/ جامعة الفلوجة دنيا عبد الملك محمد صالح.د.م.م1246

ديوان الوقف السني قسم اإلشراف التربوي اإلختصاصيابراهيم كريم عباس العبيدي . م.م1247

كلية اإلمام الكاظم ع للعلوم اإلسالمية الجامعة قاسم ارزوقي قاسم الزبيدي.م.م1248

كلية الزراعة /جامعة تكريتهيثم برهان خلف.د1249

االداب/ المستنصرية سناء صالح عبد علي الرماح. م.م1250

جامعة ميسان كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الدكتور ناطق عبد الرحمن وريثة الالمي1251

وزاره التربيه دكتور اكرم حميد كرم1252

كلية اآلداب _جامعة األنبار براء اسماعيل فزع المشهداني . ب.م1253

كلية االدارة واالقتصاد /الجامعة العراقيةفريد حسين احمد.م1254

جامعه ذي قار كليه التربيه للعلوم الصرفه م ذكرى حسن داحس  الكناني.م1255

جامعه العميد أمنه ظامي عبد الكريم 1256

جامعة الكفيلكرار عباس تكي الخفاجي1257

جامعة االنبار دالل عبد الفتاح مالك . م.م1258

كلية التخطيط المكاني والعلوم التطبيقية/جامعة دهوكامير حيدر خالد كلي1259

جامعة كربالء كلية الطب البيطريايمان طالب كريم .د.أ1260

كلية هندسة النفط/جامعة العين ناجح يوسف العلي. د1261


