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كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة االنبار هيثم لطيف عبد الهادي. د91

الجامعة العراقية كلية التربيةم  مهند مجيد رشيد.م92
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كلية الهندسة /الجامعة العراقية م هبة اكرم عطية . م142

بغداد. الجامعة التقنية الوسطى المعهد الطبي التقنيرحيم صبر شويخ 143

جامعة الفرات االوسط التقنية ساهرة عايد عبد الصاحب الموسوي 144
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