


 حضور الورشة االلكترونية التحليل االحصائي                                       

الكلية/ الجامعة االسم الثالثي باللغة العربيةت

جامعه تكريت كليه التربيه للعلوم االنسانية  ابتسام حمود محمد 1

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة االنبار عالء محمود فرحان2

علوم الهندسة الزراعية/ جامعة بغداد والء الدين جميل حماد. م3

4Suad Lateef  IbrahimUniversity of Kufa/ Pharmacy college

كلية العلوم/جامعة بغدادمكارم قاسم داود. د. ا5

طب االسنان /االنبار الهام حازم عبد الكريم . د. م. ا6

جامعة السليمانية كلية العلوم االسالمية سردار رشيد حمة صالح . د. م. ا7

التربية/ ميساناالء ظافر عامر . د.ا8

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات األوسط التقنيةسهام عبدالرزاق سالم . د.ا9

كلية طب األسنان _جامعة الموصل م عائشة أكرم قاسم .ا10

كلية التربية ابن رشد / جامعة بغدادد حنان نعمان وسين القرة لوسي.م.ا11

كلية الزراعة/ جامعة االنبار زياد عبد الجبار عبد الحميد. د.م.ا12

جامعة الموصل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بثينة حسين علي .د.م.ا13

كلية الزراعة/جامعة ميسانطالل حسين صالح.د.م.ا14

جامعة الفرات االوسط التقنيه محمد حميد جعفر .م.ا15

كلية العلوم/جامعة البصرةابتهال موسى جعفر16

جامعة واسط كلية التربية للعلوم اإلنسانية ابراهيم جبار كاظم 17

ادارة واقتصاد/ كركوك ابراهيم نجم الدين اسماعيل 18

وزارة التربية والتعليم العراقيةاثير مصطفى عبدهللا19

جامعة كربالء احسان ضحوي عباس 20

جامعة واسط كلية العلوم احالم حميد مجيد 21

الجامعة التقنية الوسطىاحالم هاشم علي22

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنية احمد حسن فاضل23

كلية الفيحاء الجامعةاحمد حسين جوده24

اعدادية سعد الصناعية / وزارة التربيةاحمد راغب محمود 25

دائرة صحة ذي قار/ وزارة الصحةاحمد شلش محسن26

جامعة األنبار كلية التربية للعلوم االنسانية احمد صالح زغير 27

كلية التربية للبنات /االنباراحمد عبد الستار شالل 28

خارجياحمد عبدالساده مزهر الجبوري29

االمانة العامة لمجلس النواب العراقياحمد عبدهللا حمود القيسي30

جامعة الموصل كلية التمريض احمد علي حسين الجميلي 31

مديرية تربية واسط/ وزارة التربية احمد لفته حمد32

االمام الصادقاحمد محمد حسين33

كلية التربية للعلوم االنسانية /جامعة الموصل احمد يونس محمود البجاري 34

ادارة واالقتصاد/ كركوكاراس غازي كريم35

كلية االدارة واالقتصاد/ الموصل اسراء طارق حسين 36

كليه الطب البيطري/جامعه البصره اسراء عبد الودود محمد علي37

الكليه التقنيه المسيب/جامعه الفرات االوسطاسراء علي عبد 38

كلية الطب/جامعة كربالءاسراء ماجد خليف39

طب كركوك اسراء محمد صادق 40



كلية المعارف الجامعة اسالم محمد محمود 41

جامعة بابل كليه التربية للعلوم االنسانيةاسماء فليح ابراهيم42

كلية الطب/ الجامعة المستنصريةاسماء وليد عبد القهار43

كلية المأمون الجامعةاسماعيل عبدالوهاب اسماعيل44

التربية للبنات/االنبار اسيل محمد مخلف 45

كلية هندسة العلوم الزراعيةاشتيخواز احمد شريف46

مديرية تربية كوثااشراق علي حسين47

مركز بحوث التقنيات االحيائية/جامعة النهريناشواق شنان عبد48

جامعة الموصل كلية التربية االساسية اضواء عبد الكريم احمد 49

التربية البدنية/  ديالىاضواءورور نعمة50

كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة القادسيةافتخار جبار عيد 51

كليه التمريض/جامعه البصرهافكار فاضل كريم52

العلوم/الموصلافياء مؤيد يونس53

المعهد التقني بابل- وسط التقنية الجامعة الفرات ااقبال غني محمد54

كلية العلوم/ جامعة النهريناكرم عباس الصباغ55

مركز دراسات البصرة والخليج العربي/ جامعة البصرة االستاذ الدكتور فهد مزبان خزار56

كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة وارث األنبياءاالستاذ سليم رشيد عبود 57

جامعة االنبارالدكتور ذر منير مسيهر العاني 58

العلوم/ كركوك الدكتور محمود عبدهللا محمد المفرجي59

وزارة الصناعة والمعادن - هيأة البحث والتطوير الصناعي الدكتورة إيناس محجن نعمان 60

االردنيةالدكتورة نهى عمر عربيات61

وزارة النقل المهندسة بان غازي عبد اللطيف الراوي 62

اليمن- جامعة تعز الياس عبدهللا السامعي63

كلية التربية االساسية/ جامعة ديالىامجد محمد وهاب64

كليه العلوم جامعه ديالئامنيه وائل محمد65

جامعة القاسم الخضراءامير شمخي نور66

المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط انتصار عبدهللا تومان 67

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /الجامعة المستنصريه انعام حسين نعمه 68

جامعة الموصل كلية الهندسة قسم هندسة العمارة انفال عزام محمد 69

جامعة الموصل كلية الزراعة والغابات  انهار محمد علي حسن 70

كلية العلوم/ جامعة النهرينايات عبدالعالي نعمه71

العلوماياد طارق علي72

المعهد التقني في البصرة- الجامعة التقنية الجنوبية اياد عبد الخالق يحيى73

المعهد التقني الشطرة - الجامعة التقنية الجنوبية اياد علي حنيش 74

الكلية التقنية المسيباياد علي محمد75

كلية المنصور الجامعةاية عدنان ياسين76

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراءايالف هشام احمد77

الكلية التقنية المسيبايمان جواد كاظم 78

وزارة العلوم والتكنولوجياايمان عباس محسن79

كلية علوم الحاسوب ىتكنولوجيا المعلومات/ جامعة البصرةايمان قيس عبدالجليل80

المعهد التقني بابل\جامعة الفرات االوسط التقنيةايناس جبار محمد81

كلية الطب/ جامعة كربالءايناس عبد الكريم داغر82

كلية التمريض /جامعة الموصل إبتهال محمد ظاهر 83

جامعة الموصل كلية التربية للعلوم الصرفة إخالص خليفة حامد 84



جامعةسامراء كلية األثار قسم السياحةإسحق يوسف حمدان85

جامعة الكوفة كليه التمريض إسراء شاكر سعيد البهادلي 86

قسم األسماك والثروة البحرية /كلية الزراعة/جامعة البصرة إنتصار شعبان هاشم 87

الكليه التقنيه المسيب /جامعه الفرات االوسط إيمان ماجد كاظم 88

جامعة واسطحيدر تقي فضيل. د. أ89

جامعة الموصل كلية التربية للعلوم اإلنسانية قسم العلوم التربوية والنفسية فضيلة عرفات محمد . د. أ90

/أنس خالد إبراهيم . م. أ91

كلية التربية/ الجامعة المستنصرية جمال عجيل سلطان األزبچي. د. م. أ92

مركز الدراسات االستراتيجية والدولية ـــ جامعة بغداد سليـم كاطـع علـي . د. م. أ93

كلية التربية- جامعة ميسان د عمار طعمه جاسم الساعدي .أ94

الكلية التقنية المسيباحمد محمد لهمود المعموري.د.أ95

كلية الزراعة/كربالءرجاء غازي عبد المحسن.د.أ96

كلية العلوم_جامعة سبها فاطمة سليمان عريش.أ97

الكلية التقنية للبترول والعلوم المعدنية- جامعة دهوك التقنية قيس مصطفى عبدالقادر. م.أ98

جامعة الموصل  كلية هندسة النفط والتعدينمروان محمد عبدهللا الشاروك.  د.م.أ99

الجامعة العراقية كلية التربية للبناتبان كاظم مكي السامرائي. د.م.أ100

الجامعة التقنية الوسطى الكلية التقنية االدارية بغداد سهاد صبيح فرج جواد . د.م.أ101

االدارة واالقتصاد/ الموصل محمد محمود حامد. د.م.أ102

كلية الفقه- جامعة الكوفة زينه علي جاسم.د.م.أ103

كلية العلوم التطبيقية /جامة سامراء عمر رحيم خلف العبيدي .د.م.أ104

كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل ماجد أحمد صبري .د.م.أ105

مديرية تربية ميسان/وزارة التربيةأحمد عبد الجبار غيدان106

جامعة الكوفة كلية العلوم أحمد عبد الحميد عبد الخضر حمود 107

جامعة الكوفة كلية الزراعة أحمد محمد حسين 108

القادسية/ االداب أسبل سامي امين109

كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة الموصل أسيل محمود جرجيس110

واسط أمجد عبد الحسين جاسم 111

التقنية الوسطىأمجد محمد صاحب 112

معهد تقني كوفة / جامعة الفرات االوسط التقنيةأنغام نجاح هادي 113

كلية الزراعة/ جامعة القاسم الخضراء آالء جواد كاظم114

كلية االداب/ جامعة بغدادآمال صباح حسن115

كلية التربية للعلوم االنسانية /جامعة المثنىآيات عبد الخالق كامل116

جامعة النهرين آيات عدنان عباس 117

جامعة تكريت كلية التربيةبارق عبدهللا كليب118

مديرية تربية واسط/ وزارة التربيةباسم كاظم بريسم119

كلية العلوم/جامعة الموصلباسمة احمد عبدالهادي سليم120

الكليه التقنيه المسيب/الفرات األوسط التقنيهباسمه عذار عسل 121

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات األوسطبدر كمون دبيس122

جامعة كربالء كلية العلوم الطبية التطبيقيةبراء ماجد خليف123

مديرية تربية الكرخ الثالثةبسعاد قاسم محمد124

جامعه كرميانبسيه كاكه وال عبدالرحيم125

جامعة الموصل كلية اإلدارة واالقتصاد بشار ذاكر صالح 126

كلية المامون الجامعةبشار قيس محمد127

الجامعة التكنولوجيةبشير احمد عبد الحسين128



جامعة الموصل كلية اإلدارة واإلقتصاد بالل توفيق يونس العبادي 129

جامعة الموصل كلية اإلدارة واالقتصاد بهاء حبيب محمود الطائي130

جامعة بغداد تغريد عبد االمير عبد الكريم 131

كلية الهندسة/جامعة الكوفةتغريد عبد المهدي موسى132

مديريه العامه لتربية ذي قارتهاني جبار خريبط133

جامعة نينوىثابت حسان ثابت134

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصلثائر محمدعبدالباقي135

الجامعة التقنية الشماليةجاسم ابراهيم موسى136

كلية الزراعه/جامعة تكريت جاسم محمد عزيز137

الجامعة المستنصرية المركز الوطني لبحوث وعالج امراض الدمجعفر حسين كريم138

معهد الفنون التطبيقيه /الجامعه التقنيه الوسطى جمال عبدالواحد جاسم السوداني 139

المديرية العامة لتربية االنبار حارث كريم جياد 140

كلية الزراعة/ جامعة المثنى حازم سلطان صفانه141

جامعة االنبار كلية تربية القائم حازم محمد خلف روضان 142

كلية العراق الجامعةحامد علي االسدي143

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية حسن عبد الرزاق علي 144

جامعة الفرات االوسط التقنية حسن هادي حمزة 145

هيأة الحشد الشعبي حسين أحمد عبد 146

جامعة ميسان ، كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة حسين حسن بدن 147

كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة االنبارحسين رياض عبدالكريم الهيتي148

كلية التربية ابن رشد/ بغداد حسين زعيل حالوب 149

العلوم كيمياء حسين عبدالباري زويد 150

اليوجد حسين علي غانم المجدي 151

المستنصرية كلية التربية االساسية حسين كريم حمود 152

مديرية تربية بابل / وزارة التربية والتعليم حمد كريم عبد الرضا 153

جامعة طنطا كلية التربية الرياضيةحمدي أحمد رمضان154

المعهد التقني المسيبحمدية علي عطية 155

بصره علومحنان عبد الجليل راضي156

جامعة ديالىحنان عدنان عبعوب157

كلية القانون / جامعة القادسية حوراء عزاوي ذياب 158

قسم هندسة العمارة- الجامعة التكنولوجية حيدر جاسم عيسى159

جامعة كومل الحكومية سكارينا حيدر صباح علي 160

كلية اآلداب / جامعة األنبار خالد ابراهيم حسين 161

كلية الزراعة/جامعة االنبارخالد ستار محمود162

جامعة واسط كلية التربية ختام حميد مجيد 163

تربية للبنات/ جامعة بغدادخضر عبد الرضا جاسم164

جامعة اإلمام الصادق ع فرع النجف االشرف كلية العلوم اإلدارية والماليةوالء سلمان عبد الحمزة.د 165

جامعة ذي قارد عبدهللا حميد سالم 166

مصر الهندسةد عزة أحمد شكر167

0احسان محمد هادي. د168

المعهد التقني المسيباحمد حمزة عمران. د169

كلية علوم الهندسة الزراعية/ جامعة بغدادبسام عالء الدين حامد. د170

جامعة القادسيةحسام سعيد العارضي. د171

جامعة ميسان كلية التربية حال عبد الكريم احمد . د172



المديرية العامة للتربية في محافظة االنبار سعد كاظم محمد الجميلي . د173

المعهد التقني بابل/ جامعة الفرات األوسط التقنية سعديه حايف كاظم. د174

جامعة الموصل كلية االداب سماح محمود ناصر الرملي . د175

الكلية التقنية المسيبسنا قاسم حسن. د176

جامعة بغدادسناء خميس حميد. د177

جامعة الموصل كلية االدارة واالقتصادسنان زهير محمد جميل. د178

كلية الزراعة / جامع تكريتعبدهللا حسن محمد . د179

كلية الزراعة/جامعة االنبار غدير محمود نجم. د180

كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة الموصلفاضل يونس حسين. د181

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنية فراس جمعه طه. د182

جامعة المصطفى فالح حسن محسن الشحماني. د183

الهندسة- الكوفة لؤي كاظم حميد. د184

ديوان الوقف السني ليث سليم ياسين . د185

كلية الهندسة- جامعة كركوك مريوان رضا فارس. د186

الموصل الزراعة والغاباتنواف غازي عبود. د187

المديرية العامة للتربية في محافظة بابلاحسان احمد محمد لهمود.د188

للعلوم اإلسالمية الجامعة (ع)كلية اإلمام الكاظم احمد حميد عجم .د189

كليه االداره واالقتصاد/جامعه الموصل احمد مؤيد عطيه الحيالي.د190

كلية الطب البيطري /جامعة الموصل بنان خالد البكوع.د191

كلية علوم االغذية/القاسم الخضراء خليل حميد راضي.د192

كليه الطب البيطري- جامعة السليمانيه ديرين عمر محمد رمزي.د193

جامعة بغدادرجاء سعدي لفتة.د194

جامعة دهوكرنا عادل حنون.د195

المنصور/المعهد الطبي التقني عبدالقادر كريم رميض.د196

كلية الكوت الجامعة علي ماجد عباس .د197

المسيب / جامعة الفرات االوسط التقنية ، الكلية التقنية كرار عماد عبد الصاحب الشمري .د198

جامعة الموصل كلية التربية للعلوم الصرفةمحمد عرفات محمد.د199

كلية العلوم-المستنصريةنهاية حكمت زكي.د200

جامعة البصرة كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتيسرى مالك ضمد.د201

الدمامدعاء عبد الحميد عبد السميع محمد / د202

الجامعه المستنصريه/طب االسناندعاء باسل عبد الرزاق203

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةدعاء ضياء حميد204

جامعة البصرة آداب دعاء فليح حسن205

تربية للبنات.كوفة دالل عبد الحسين كاظم206

جامعة رابرين، كلية العلوم اإلنسانية دلير خالد حسن 207

ديوان الرقابة المالية االتحادي راسم حسين كاظم الشمري 208

كلية التربية- ذي قار راسم ستار مزهر 209

كلية علوم الهندسة الزراعية / جامعة بغدادراضي ذياب عبد العسافي210

جامعة ديالى رائد سامي عاتي 211

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رائد شاكر 212

جامعة بابل كليه العلوم االسالميه رجاء فارس بركات 213

المعهد الطبي التقني بغداد. الجامعة التقنية الوسطىرحيم صبر شويخ214

المستنصريةرسل صباح نجيب الرماحي215

كلية الكوت الجامعة رسل عبد االمير هادي216



ابن الهيثم / كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة بغدادرسل نزار توفيق217

جامعة ميسان كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رسول رحيم ماشاف 218

كلية العلوم / جامعة بابلرشا كاظم مهدي 219

جامعة كركوك كلية العلومرضوان خليل حيدر االتروشي 220

األنبار كليك التربية للعلوم الصرفةرعد لطيف جاسم 221

الكلية التقنية المسيب /جامعة الفرات األوسط التقنيةرغد كطران حسن 222

كليةالزراعة.جامعةالبصرةرغدان هاشم محسن الشرع223

موصل كلية التمريض رفاه رعد عبد السالم 224

كلية الطب البيطري/ جامعة بغداد رفل عبد الدائم عمر225

جامعة الموصل كلية اإلدارة واالقتصاد رفل محمود جاسم 226

المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط رقية يحيى عبد الشهيد 227

كليه الطب واسطرنا حسين رحيمه228

جامعه الموصلرنا خيري امين229

جامعة حماه- كلية الزراعة رهف موفق السيد230

جامعة واسط كلية االدارة واالقتصادرونق سمير حنون 231

جامعة ديالى كلية التربية للعلوم ااصرفهرويدة عادل ابراهيم232

جامعة الموصل كلية الحقوق رؤى خليل ابراهيم 233

الجامعة العراقية رياض أحمد فرحان أبراهيم 234

كلية التربية للعلوم االنسانية /جامعة الموصل رياض عباس احميد 235

مصر- مركز البحوث  الزراعيه ريم عبدهللا احمد عبدالخالق236

الكلية التقنية المسيب /جامعة الفرات االوسط التقنية ريهام كريم علوان 237

جامعة الكوفة زمان عبد المالك عبد علي الحلو 238

جامعه واسط كلية الزراعة زهراء عبد األمير هادي 239

المعهد التقني المسيب زيد جعفر هاشم 240

كلية الهندسة- الجامعة المستنصرية زيدون ناجي عبودي 241

جامعة السليمانية كلية الزراعةزينا عباس محمد242

التقنيات الطبية والصحية/الجامعة الفرات االوسطزينب باسل البياتي243

كلية االداب / جامعة بغداد زينب خيون سالم 244

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةزينب عبد السالم عبد الحميد الجنابي245

خارجيزينب محسن حسن المنصوري246

كلية العلوم/ بغدادزينب محمود لطيف 247

كلية التربية للعلوم االنسانية /جامعة واسط زينب مهدي محسن 248

كربالء كلية الزراعة زينب هادي عباس 249

بغداد/ الكلية التقنية االدارية / الجامعة التقنية الوسطى سالي سعد عباس250

قسم االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجيةسامي ابوالنون عجيل251

كلية الكوت الجامعة سجاد كاظم حسين 252

كلية التربية للبنات/ جامعة الكوفة سجى فاضل عبد االسدي 253

الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات االوسط التقنية سحر حسين تخيل 254

الجامعة التقنية الوسطى الكلية التقنية الهندسية بغدادسحرناجي خلف255

المعهد التقني المسيب /جامعة الفرات االوسط التقنية سراب عباس حطيحط 256

تكريتسرمد جاسم محمد الخزرجي257

جامعة كربالء المكتبة المركزيةسرمد محمد بكر258

جامعة السليمانية كلية الزراعةسروود سامال شوكت259

العلوم/ جامعة بابل سرى احسان عبد260



االنبارسرى عباس جاسم261

مديرية تربية كركوكسعد جادهللا حمد262

كليه التربيه للعلوم الصرفه /جامعه كركوك سلوى حاتم شكر263

كلية الطب /الجامعة العراقيةسناء خضر جميل 264

مديرية بيئة نينوىسناء علي حسين 265

كلية التربية للعلو الصرفة / جامعة ذي قار سناء مهدي عريبي266

جامعة واسط قسم شؤون االقسام الداخلية سهام حميد مجيد 267

مديرية تربية البصرة /وزارة التربية سهام سعد علي 268

كلية الزراعة / جامعة كربالءسوسن فاضل فواز أبراهيم 269

كلية التربية-جامعة كرميانسيروان عاصي رحيم 270

كلية االدارة واالقتصادد/ جامعة المرصلسيف خالد زكريا271

مديرية تربية ميسان/ وزارة التربية العراقية سيف كريم نعمه272

كلية الهندسة/جامعة بابلشامل عبد المجيد كاظم بهية273

التربية للعلوم الصرفة/ البصرة شذى سامي عبادي274

جامعة الفرات االوسط التقنيةشذى كريم كاظم275

مديرية تربية بابلشروق خالد عبدالرضا276

كلية االدارة واالقتصاد/ بابل شفاء تركي عايز277

كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة الموصلشمال يونس عبدالهادي278

بغداد شهد طارق حمد 279

العلوم /كركوك شيماء حسن علي قاسم 280

بغداد/ كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطىشيماء حسين علي شبع281

كلية التربية االساسية /جامعة الموصلشيماء رافع سلطان 282

جامعة الموصل كلية التمريض شيماء رياض ذنون 283

جامعة كربالء كلية الزراعة شيماء صبار متعب 284

كلية العلوم / جامعة بابلشيماء عبيس حسين 285

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل شيماء ناظم الفهادي 286

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / ميسان صادق ابراهيم عبد هللا 287

كلية الزراعة والغابات/ جامعة الموصل صالح أحمد عيسى288

جامعة واسط كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة صالح ناصر رشيد 289

كلية الزراعة/ جامعة كربالء صباح غازي شريف290

مركز دراسات البصرة والخليج العربي-جامعة البصرة صفية شاكر معتوق291

إبن الهيثم _جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ضحى سعدي عبد المجيد 292

رئاسه جامعه االنبار طالب خليل إبراهيم 293

كلية المأمون الجامعة طه خالد إبراهيم 294

كلية النخبة الجامعة طيبة ظاهر منصور 295

كلية الهندسة/ جامعة واسطعادل يونس عبد الحسن296

جامعة االنبارعاصف رعد حميد297

جامغة محمد لمين دباغين عائشة بلغلول298

المديرية العامة للشؤون اإلدارية مديرية الديوان/وزارة التربيهعباس حسين هجيج299

المعهد التقني المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنيةعباس عالوي عباس 300

كلية الطب البيطري/ جامعة القادسيةعباس هادي جاسم 301

كلية تربية ابن رشد / جامعة بغدادعبد الستار ثامر نصيف 302

الهند/دكتور بابا صاحب عبد العباس عبد االمير شاكر303

كلية االدارة و االقتصاد/ جامعة بابل عبد الوهاب رزاق علوان304



كلية االمام الجامعة عبدالباسط عبدالحكيم صباح 305

الموصلعبدالخالق شاكر يوسف 306

الجامعة التقنية الوسطىعبدالخالق محمد لفته307

جامعة الموصل كلية الزراعة والغابات عبدهللا محمد سالم الدباغ 308

Poznan university of technologyعبدالمطلب عبدالكريم محسن309

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعة البصرة عبدالواحد بندر حنون 310

ليبيا/طرابلسعبير حسين ابوراس311

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة الموصلعثمان عدنان عبد الصمد312

التربية للعلوم الصرفة / االنبار عدنان علي حماد313

وزارة الشباب والرياضةعزام حامد عطية314

المعهد التقني كوفة/جامعة الفرات االوسط التقنيةعقيل عبد الزهرة كاظم هلول315

كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة ديالى عالء مهدي صالح الزهيري316

كلية السالم الجامعة علي جاسم طالل الموسوي317

ميسان كليه التربية البدنية وعلوم الرياضة علي خلف جمعة 318

كلية الطب/القادسيةعلي صبري شاكر319

الهندسة / بغداد علي عبد السميع حميد 320

دائرة البحوث الزراعية-وزارة الزراعةعلي عبد الهادي حسن321

كلية الطب \الجامعة المستنصرية علي عبد الواحد عبد 322

كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة واسطعلي عبد جابر323

خارجيعلي عبدالساده مزهر الجبوري 324

جامعه بغدادعلي كاظم عاشور 325

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفةعلي مهدي صاحب326

جامعة تكريتعلياء علي حميد327

المعهدالتقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية علياء محمود عباس328

رئاسة جامعة كربالء قسم المكتبة المركزيةعلياء نعمه نجم329

كلية الزراعة / جامعة كربالء عليوي عبد الرضا محمد علي 330

كلية االدارة ةاالقتصادعمار حسين علي المظفر331

المديرية العامة لتربية محافظة ميسان عمار عبد الكريم عبد الحسين 332

جامعة الموصل كلية التربية األساسية عمار عواد صالح العنزي 333

كلية التربيه/جامعة بغدادعمر احمد كيطان334

جامعة األنبار كلية اإلدارة واالقتصاد عمر جمعة خليفة الحلبوسي 335

كلية التربية للعلوم االنسانية /  جامعة االنبارعمر خلف رشيد علي 336

كلية التربية للعلوم االنسانية- االنبار عمر فتاح كامل337

الطب/المستنصريةعمر موفق محمد338

بغدادغدير جاسم محمد 339

العلوم.. االنبارغفران شاكر جاسم 340

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةغفران محمد عبيد341

الجامعة المستنصرية كلية التربية االساسية فاضل جاسم منصور342

المعهد التقني ديوانيةفاطمة عبود جلوب343

جامعة الموصلفاطمة فاروق جاسم344

الكلية التقنية المسيبفاطمة هادي كريم345

جامعة بابل كلية التربية االساسية فاطمة يحيى عبد الشهيد 346

المعهد التقني الموصل-الجامعة التقنية الشماليةفهد خلف ياسين الدليمي 347

التربية للعلوم االنسانية- االنبارفؤاد جاسم محمد348



كلية التربية/ جامعة الحمدانية فؤاد سالم رشيد349

الكليهفيصل حلبوص مزعل 350

المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةقاسم علي عمران351

كلية هندسة مواد/جامعة بابل قبس خالد ناجي352

جامعة ذي قار كلية التربيةكرار عون موحان353

جامعه سومر كرار فالح جوده354

المسيب/الكلية التقنية /جامعة الفرات االوسط التقنية كوثر هادي عبود355

الموصل لقاء إدريس سعيد 356

جامعة ديالى كلية التربية للعلوم الصرفة لقاء طاهر كامل 357

كلية العلوم..جامعة الكوفةلمى حاكم علي358

المعهد التقني السماوة /جامعة الفرات االوسط التقنيةلمى علي حسن 359

الطب/المستنصريةلمياء حسن رهيف360

كليه التربيه للعلوم اإلنسانية /جامعه ديالى لواء طاهر كامل 361

الجامعة العراقية ليث عبدالستار جاسم 362

كلية التربية للعلوم اإلنسانية/ جامعة كركوك ليلى نجاة جهاد 363

جامعة البصرة كلية الزراعة لينا سمير محمد 364

كلية الكوت الجامعة م م احمد هاشم جواد365

قسم األسماك والثروة البحرية/ كلية الزراعة/ جامعة البصرةإنتصار شعبان هاشم. م366

كلية التربية االساسية / جامعة ميسانحيدر طعمة جاسم الساعدي. م367

كلية االمام االعظم الجامعةد اركان مال هللا عاصي. م368

المديرية العامة للتربية في محافظة األنبار عمر عبد صالح الصميدعي . د. م369

جامعة ديالى كليه التربيه االساسيه م عبدهللا كمال اسماعيل . م370

جامعة االنبار، كلية اآلداب م عمر فواز عباس . م371

جامعة الكفيل كلية الصيدلة حسين علي موسى الميالي . م. م372

الجامعة االسالمية كلية القانون والعلوم السياسية علي حمزة جبر . م. م373

كلية العلوم/ الجامعة المستنصرية هديل طارق حمد. م. م374

قسم الكيمياء/ كلية العلوم / جامعة ديالى وفاء شمخي جبر. م375

كلية كلية التربية للعلوم اإلنسانية /جامعة ديالى د بشائر هادي حسن .م376

كاية االداب/ جامعة بغداد د حيدر حسين عبد الستار.م377

وزارة التربيةد منى محمد حسون السعدي.م378

كلية االمام االعظم الجامعة فراس محمد عبد. د.م379

الكلية التقنية المسيب - جامعة الفرات األوسط التقنيةاكرم عبد الكاظم هادي.د.م380

مديرية تربية بابل/ وزارة التربيةم احمد علي علوان .م381

اربيل/ جامعة نولجم سيف قدامه يونس.م382

االدارة واالقتصاد/ جامعة ميسان م علي عباس غضبان.م383

كلية التربيه البدنية وعلوم الرياضه/ الجامعة المستنصريةم غيث حسن عبد علي.م384

كلية العمارة الجامعة م مقداد بشير حسين .م385

كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه/ميسانم هاله عدنان كاظم.م386

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعة ميسانم وسام هليل مناتي .م387

كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الموصل احمد غازي طاهر. م.م388

مديرية تربية بابل حسنين محمد منجي . م.م389

جامعة الموصلرامي راكان عرب الطائي. م.م390

كلية التربية للعلوم اإلنسانية / جامعة كربالءزهراء عبد الرسول محمد التميمي . م.م391

كلية التمريض/جامعة كربالءزينب مهدي كاظم . م.م392



معلي عبد الحسين رخيص . م.م393

دائرة التعليم الديني والدراسات االسالميةعلي مهدي مطلك الجوراني. م.م394

المديرية العامة للتربية األنبار / وزارة التربية محمد احمد فياض الفهداوي . م.م395

كربالء االدارة واالقتصاد محمد محي رحيم الجنابي. م.م396

كلية الزراعة/جامعة ديالىيعمر احمد علي. م.م397

كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة الفلوجةثامر حميد عالوي.م.م398

كلية الزراعة / جامعة تكريت ماجد حسن محمد 399

كلية التربية الصرفة/جامعة االنبارماجد محمد عبد400

جامعة ميسان ماجد محمد مساعد الكعبي 401

الكلية التقنية المسيبماجدة محمد حسن محيبس402

المديرية العامة لتربية واسطمالك محمود جاسم403

بغداد ماهر جبار ابراهيم 404

وزارة التربيةماهر حمود كاظم405

جامعة ديالى كلية العلوم الزراعية مائدة خلدون حميد 406

العراقية كلية التربية للبناتمحاسن احمد حسين407

الجامعة اإلسالميةمحمد احمد حموده408

المعهد التقني الشطرة/ الجامعة التقنية الجنوبية محمد بستان حنون السعيدي409

جامعة الفرات األوسط الكلية التقنية المسيب محمد حسين علي شبع410

التربيه للعلوم االنسانيه / االنبارمحمد خلف رشيد الشجيري 411

كلية االمام االعظممحمد سعدي شفيق العبيدي412

القانون والعلوم السياسية محمد صالح كمال413

تربية ذي قار محمد عبدالحسن شالل 414

التربية البدنية وعلوم الرياضة/ الموصلمحمد عبدالوهاب عزيز قاسم415

جامعة البصرة كلية الزراعة محمد علوان سلمان416

كلية اإلدارة واالقتصاد - جامعه الكوفةمحمد علي نجم المسعودي 417

جامعة المثنى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة محمد قيس مبدر 418

العراقيةمحمد مجيد محمد 419

كليه  التربية االساسية / جامعه الموصل محمود حربي  رمضان 420

كلية التربية األساسية قسم التربية /جامعة ديالى محمود رشيد كاظم 421

جامعة األنبار محمود عكاش أحمد 422

كلية الطب/ جامعة الموصلمحمود علي طارق ألرفاعي423

البصرة كلية التربية للعلوم االنسانيةمحمود غازي غانم 424

جامعة الموصل كلية التربية للعلوم اإلنسانية محمود محمد عبد 425

جامعة البصرة مرتضى جاسم محمد 426

الهندسة / ميسان مرتضى داود سلمان 427

كلية اآلداب / جامعة الكوفة مرتضى فرحان كريم اإلبراهيمي 428

التربية االساسية/الجامعه المستنصرية مرفت محمد عبدهللا429

جامعة االنبار مروان ذاكر عبد 430

وزاره الزراعةمروان محمودعوده431

كلية النور الجامعة مروة ثامر عبد الرزاق 432

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط مريم اقبال حسون 433

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطريمريم عادل حسن434

جامعة البصرة كليه الزراعه قسم علوم األغذيه مريم عبدالباري عريبي مطرود 435

كلية الطب البيطري /جامعة القاسم الخضراء مريم محمد حسن 436



كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة/جامعة بغدادمريم هادي محمد437

فرحات عباسمريمة بلغول438

كلية العلوم/ جامعة تكريت مزاحم عزيز عبدهللا439

وزارة التربية المديرية العامة لتربية القادسيةمسافر هندي صفر440

وزارة التربية مشتاق علي حسين الشمري 441

المعهد التقني كركوك/ الجامعة التقنية الشمالية مصطفى رفعت ابراهيم442

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة البصرةمصطفى محمد جاسم السنيدي443

رئاسة الجامعك / االنبار معاذ هالل جاسم حمادي المحمدي 444

هيأة البحث و التطوير الصناعي وزارة الصناعة معمر طالب حمد 445

قسم الكيمياء /كلية التربية /جامعة القادسية مكارم علي مهدي 446

كلية الهندسة/ جامعة الموصل  ممتاز حازم داؤد الديوجي447

كلية الصيدلة / جامعة بابلمنار راضي شنون الياسري 448

وزارة التربيةمنير عباس عبيد449

جامعة ديالى مها عباس حطيحط450

التربية/العراقيةمهند مجيد رشيد451

الطب/ المستنصريةميادة حسن رهيف452

تربية ميسان. مميثاق عبدالواحد سابط السراي453

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/ الجامعة التقنيةالوسطىميثم صباح صادق454

معهد الفنون الجميلة للبنات ميرفت محمد جاسم الحيالي 455

كلية هندسة النفط / جامعة العينناجح يوسف العلي 456

كلية التربيه للبنات / جامعة االنبارنبأ مطيع عبد االله 457

ميسان كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه نبأحميد جلوب 458

كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه-جامعه ديالىنبراس كامل هدايت459

قسم تربية الدور /المديرية العامة لتربية صالح الدين نبراس مال هللا ابراهيم 460

كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة تكريتندى خالد عبد هللا461

فرع التشريح/ كلية الطب البيطري/ جامعة الموصلنزيهة سلطان احمد462

كليه التربية للبنات / بغدادنسرين جواد شرقي 463

كلية التربية االساسية/ جامعة بابل نسرين سعد هادي 464

كلية العلومدكتوراه/الجامعة المستنصرية نسرين قيس عبود465

كلية التمريض / جامعة الموصلنصر موفق يونس 466

كلية التربية للعلوم االنسانية /جامعة البصرة نضال محمد قمبر 467

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة الموصل نغم خالد نجيب468

كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية نغم رجاء محي الدين 469

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعة الموصل نغم مؤيد محمد 470

كركوك كلية الزراعةنهايت حسين امين471

اآلداب /األنبارنهى رمضان علي 472

جامعة ديالى كلية التربية للعلوم االنسانية نهى عامر كامل 473

مديرية تربية بابل نهى محسن عبد الكاظم 474

جامعه المثنىنهى محمد موسى475

مديرية تربية ميسان /وزارة التربية نوال كاظم محمد476

كلية مدينة العلم الجامعه نور عامر قاسم 477

كلية العلوم للبنات .جامعة بغدادنور عبد االمير عبد الكريم 478

كلية الزراعة/ جامعة كربالء نور عبد المنعم أحمد479

التربية االساسية/المشتنصريةنور عبدالرحمن كريم 480



كلية العلوم/ جامعة االنبارهاجر شهاب حمد481

جامعة تكريت كلية التمريض هالة واثق عمر 482

كلية العلوم/ جامعة البصرههانوي كمال كاظم483

دائرة التعليم الديني والدراسات اإلسالمية الدراسات اإلسالمية هاني باسل عبد اللطيف عارف العزاوي 484

جامعة الفرات االوسط المعهد التقني السماوة هاني كاني جابر 485

المسيب - الكلية التقنية/ جامعة الفرات االوسط التقنيةهبة علي حسين486

كلية الطب- جامعة ديالى هبة هادي رشيد 487

كلية المعارف الجامعةهبه موفق سليم488

الطب البيطري /جامعة القاسم الخظراء هدى موسى جاسم حمادي489

كلية العلوم / جامعة صبراتة هناء المهدي أبوحبيل490

جامعة الموصل كلية الطب البيطري هيفاء حسين علي 491

الجامعةهيوا عبد الرحمن احمد492

جامعة البصرة مركز الخليجوجدان جعفر غالب493

جامعة الفراهيدي ورود راسم ابراهيم 494

كلية التربية -العراقية وسام حمد شهاب 495

كلية القانون / جامعة واسطوسام هادي جاسم جابر 496

كليه التربيه/جامعه البصرةوفاء سلمان حسن497

ذي قاروقيد مهدي هادف498

جامعه االنبار وليد خالد مصطفى 499

الموصل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة وليد عامر ضائع العبيدي 500

كلية الزراعة /جامعة ديالى وليد فؤاد عبدالحسن501

كلية المأمون الجامعةوهاج منير اسماعيل502

كلية الزراعة .. جامعة تكريتياسر حمود عجرش 503

جامعه تكريت ياسين عبد اللطيف ياسين 504

جامعة القادسية يسرى راسم جبار505

جامعة ميسان كلية الصيدلة يسرى صبري عبد الصاحب 506


