


(التعاون العلمي والثقافي مع الجامعات العالمية )                 حضور الورشة االلكترونية 

الكلية او الدائرة/ مكان العمل الجامعة االسم الثالثي واللقب باللغة العربية ت

الجامعة التقنية الجنوبيةعلي هادي عبدالواحد1

وزارة التربيةماهر إسماعيل مدب الخزرجي2

مستشارية االمن الوطنيمحمد عبدالكاظم عبد سعيد3

جامعة القادسية كلية التربيةعباس عبد سويف البديري4

المستنصريةعباس فاضل هاتو5

جامعة القادسية كلية العلومعباس غافل عباس الوائلي6

كلية القانون/ جامعة القادسية عباس ناصر سعدون7

جامعة واسطعباس ناصر رشيد8

القانون/ المستنصريةعباس قاسم محمد الماجدي9

مديرية التربية في محافظة النجف االشرفعبد العباس عبد االمير شاكر الحمداني10

كلية طب االسنان/ جامعة بغدادعبدالباسط أحمد فتح هللا11

جامعة القادسية كلية القانونعبد المهدي كاظم ناصر12

تربية ذي قارعبداالمير دلي مجباس الزيدي13

كلية االمام الكاظم ععبد الستار عبد الجبار سلمان14

جامعة بغدادعبدالهادي حميد مهدي15

وزارة العلوم والتكنولوجيا/ دائرة البحوث الزراعيةعبدالخالق عايد رشيد الدوري16

دائرة صحة نينوىعبدالخالق شاكر يوسف الكوراني17

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات األوسط عبدهللا فاضل سرهيد18

مديرية تربية بغداد الكرخ األولىعبدهللا محمد مهدي19

جامعة ديالى كلية الهندسةعبدهللا محسن هزبر20

قسم هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التقنية الشماليعبدالملك مروان محمود21

كلية الطب/جامعة تكريت   عبدالرحمن جهاد منصور22

مركز بحوث البيئة/الجامعة التكنولوجية عبدالرحمن شاكر محمود23

كلية االمام االعظم الجامعةعبد الرؤوف ارحيم يوسف المليسي24

المديرية العامة لتربية ديالىعبدالسالم محمود حسن جاسم الجبوري25

جامعة تكريت كلية الطبعبد الستار حسين عبدهللا الجبوري26

كلية التربية. جامعة تكريت  عبير عزيز عليوي27

جامعة الكوفة كلية التمريضعبير ميري عبدهللا العامري28

كلية االدارة واالقتصاد/الحامعة المستنصرية عبير محمد جاسم الحسيني29

قسم النسائية والتوليد/ جامعة تكريت/ كلية الطبعبير ناهي حمدي القاسم30

كلية العلوم/الجامعه المستنصريهعبير صالح علي الحديثي31

-عبير سفيان فاضل العاني32

الطب البشري/طرابلسعبير حسين ابوراس33

جامعة واسط كلية التربية للعلوم اإلنسانيةابراهيم جبار كاظم34

كلية االمام الكاظم عليه السالمعدنان حمود راضي35

كلية المأمون الجامعة قسم القانونعضيد عزت حمد شهاب المشهداني36

قسم التاريخ/كلية التربية/جامعة سامراءعادل محمد حسين العليّان37

كلية التربية/ جامعة القادسيةعادل عيدان عبد العيساوي38

الجامعة التقنية الشمالبةعدنان عبد هللا إسماعيل دهش39

جامعة صفاقس كلية الحقوقعدنان ابراهيم نصار حسين الجنابي40

جامعة واسط كلية التربية للعلوم اإلنسانيةعدنان مارد جبر41

كلية التربية/جامعة الحمدانيةايلين جورج زكو ال كنون42

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة افاق جابر كاظم النجم43

دائرة صحة بابلافنان علي حسين الخفاجي44

كلية العلوم/جامعة تكريت عفراء صابر شهاب45

كلية طب األسنان/ جامعة الموصلافراح خزعل شهاب46

كلية التربية/جامعة القادسية افراح رحمان كاظم الوائلي47

العلوم/جامعة الموصلافياء مؤيد يونس48

قسم هندسة الحاسبات/كلية الهندسة / جامعة بغداداحالم حنون شنين49

دائرة صحة نينوى/وزارةالصحة احالم سعيد ابراهيم العنزي50

الجامعة االردنيةأحمد ايمن المقدادي51



شركة الفرات العامةاحمد عباس علي52

كلية اللغات/ جامعة بغداداحمد عبتس علي الغريباوي53

كلية اللغات/جامعة بغدادأحمد عباس علي الغريباوي54

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةاحمد عباس حمادي الحلبوسي55

التربية/ المستنصريةاحمدعبدالستارجابر56

كلية بالد الرافدين الجامعة  احمد عبد الوهاب علي الزهيري57

جامعة الكوفة كلية العلومأحمد عبد الحميد عبد الخضر حمود58

كلية العلوم التطبيقية/ جامعة سامراء أحمد عبدالباري عبدالواحد59

االدارة واالقتصاد. جامعة الموصلاحمد عبد الهادي متعب العيساوي60

جامعة النهريناحمدعبدالمنعم جاسم61

كليه الهندسه/ جامعه بغداداحمد عبد الرسول احمد الخفاجي62

المستشفى البيطري في المثنىاحمد عبد حسين العلي63

الجامعه الوطنيه للعلوم والتكنولوجيااحمد عادل نعمه64

معلم جامعي تربيه ميساناحمد علي عبدالحسن حيدر65

وزاره التربيهاحمد على حسين دخيل66

جامعه واسط كلية العلوماحمد علي جبار العكيلي67

كلية طب االسنان/ جامعة الفراهيدياحمد غيث احمد الفتالوي68

كلية الهندسة المسيب/جامعة بابلاحمد هادي حسين69

كلية القانون/جامعة القادسية احمد حمد هللا احمد70

المعهدالعالي للتصرف/ جامعة تونس   احمد حمدي شالل71

كلية الرافدين الجامعهاحمد حميد كاظم السعيدي72

كليه علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعه ذي قار احمد حميد كامل الكناني73

كليه العلوم/ جامعة بغداداحمد حسن عبدهللا74

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل احمد هاشم محيسن75

-إبن الهيثم-كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة بغدادأحمد جميل صبر المرسومي76

الرصافة- معهد االدارة / الجامعة التقنية الوسطى أحمد جاسم علوان السعيدي77

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة بابل احمد جاسم عبيس78

ديوان الرقابه الماليه االتحادي العراقياحمد كريم جمعه الجوعاني79

كلية الطب الجامعة المستنصرية أحمد أسامة حسن80

كلية الزراعة/جامعة االنباراحمد رياض عبداللطيف العاني81

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة رابريناحمد ساجد حميد المسعودي82

جامعة ديالى كلية التربية األساسيةاحمد شاكر محمود العبيدي83

كلية الزراعة/ جامعة االنباراحمد شهاب عبدهللا رمضان84

صحة كركوكاحمد سعاد شکور85

كلية اللغات/ جامعة بغداداحمد طه سالم86

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةاحمد زهير خضر الرفاعي87

التقنپہ المسيباحمد حسين حسن الجبوری88

التقنيہ المسيباحمدحسين حسن89

كلية العلوم جامعة قابس تونسعيشوش مريم بن محمد الكبير90

كلية طب األسنان_جامعة الموصل عائشة اكرم قاسم91

مديرية تربية كربالء المقدسةعقيل رزاق جبير92

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات األوسط التقنيةاكرم عبد الكاظم هادي الجبوري93

قسم البوليمر والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابلاكرم جاسم جواد حسن94

جامعة الفرات االوسط التقنيةعالء عباس فاضل الحداد95

جامعة بغدادعالء حسن هارف96

جامعة البصرةعالء جبار عبد المنهل97

الزراعة-البصرةعالء كريم نعيمة98

التربية للعلوم الصرفة-جامعة االنبارعالء محمود فرحان الجميلي99

كلية العلوم-جامعة الموصل االء محمد طيب حسين100

جامعة بغداداالء سعدون عباس الجبوري101

كلية التربية/ جامعة البصرة عالء شريجي هنيدو102

ديوان الوقف السنيالحارث شاكر عبد الجنابي103

كلية التربية ابن رشد/ بغداد علي عبدالزهرة الوائلي104

جامعة القادسية كلية الطبعلي عبداالمير جواد الخزاعي105

كلية اللغات/ج بغدادعلي عبدالرزاق عبدالزهرة التميمي106



شعبة العقود الحكومية/ رئاسة جامعة بغداد علي عبد السميع حميد الحديثي107

كلية التربية للعلوم األنسانية/ جامعة تكريت/ طالب جامعي علي عبدهللا فارس الصجري108

جامعه بابل  علي عبيس حسين المعموري109

كلية العلوم/ جامعة كربالء علي احمد حسين الميالي110

كلية التربية/ جامعة القادسية علي أحمد نجيب111

القاسم الخضراءعلي عربي جاسم السعدي112

مستشفى الرفاعي العامعلي فاضل محسن صالح الزاملي113

مركز الليزر والفوتونيات/جامعة الحمدانية علي حسين احمد سليمان114

جامعة بغداد كلية العلومعلي حبيب كشمر115

كلية طب االسنان/ جامعة الكوفةعلي هادي فهد116

الجامعة المستنصرية كلية التربية األساسية قسم التاريخعلي هاشم معضد العزاوي117

جامعة كربالء/ كلية التربية االنسانية علي حسين علي الكناني118

كلية العلوم قسم التقنيات االحيائية-جامعة بغدادعلي جبار رشك119

جامعة واسطعلي جبار ياسين120

كلية الطب البيطري/ جامعة كربالء علي جاسم جعفر النعيمي121

كلية السالم الجامعةعلي جاسم طالل122

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةعلي كريم حسين الطائي123

طب االسنان/جامعة ميسان علي كريم حسين موسئ124

كلية الكوت الجامعةعلي ماجد عباس125

االمام الكاظمعلي محمد كاظم الكريطي126

جامعة كربالء كلية اإلدارة واالقتصادعلي عوده خضير اسماعيل العلي127

شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيداتعلي قاسم كاظم الشمري128

كلية القانون- جامعة ميسان علي صباح عبد129

الكلية التقنية المسيبعلي صالح حسون الطائي130

ديوان الجامعة/ جامعة الكوفة علي طاهر امين شالش131

دائرة الدراسات/وزارة الشباب والرياضةعلي وليد ناصر132

كلية التربية/جامعة الحمدانية علي قنبر الياس. د.م.ا133

المعهدالتقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةعلياء محمود عباس العقيلي134

تربية نينوىعلياء حسين عبد القادر135

جامعة ذي قار كليه التربيه للعلوم الصرفهعلياء حسين طالب الشدود136

جامعة بغداد كلية العلومعلياء خضر عباس137

كربالء التربية للعلوم االنسانيةعلياء نصرت حسن138

قسم علوم الحياة/كلية العلوم/جامعه بغداد امال خضير عباس139

مركز علوم البحار/جامعة البصرةامال سوادي محمد علي الشرع140

الموصل/الجامعة التقنية الشماليةاماني بنيان ابراهيم السليم141

المديرية العامة ِلتربية ذي قار| وزارة التربية أمير كاظم شبيب ورد142

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنية امير محمد عباس143

جامعة الكوفة-كلية الزراعةأمير سالم عبد الرضا العيساوي144

كلية هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراءامير شمخي نور145

المسيب_ الكلية التقنية/ جامعة الفرات االوسط التقنيةاميره سهيل نجم الدوري146

شعبة التقنيات التربوية/ دائرة التعايم الديني والدراسات االسالمية آمنه سلمان محمدعلي البيرماني147

كليه العلوم/جامعه بغداد عامر عباس رمضان148

جامعة األنبارعامر عبدالعزيز خليل الساطوري149

معهد تقني كوت/ التقنية الوسطىأمجد محمد صاحب150

مركز وزارة/ وزارة التعليم العالي عمار عبد القادر الشيخلي151

جامعة بابل كلية العلوم قسم الفيزياءانعام مهدي جابر خفاجة152

كلية التربيه البدنيه وعلوم الرياضه/ جامعة البصرة انس باسم جمعه الدرويش153

الجامعة العراقية كلية الهندسة قسم الهندسة الكهربائيةأنس فؤاد أحمد القزاز154

كلية المأمون الجامعةأنس خالد إبراهيم العبو155

كلية االداب/ جامعة القادسية انيس شهيد محمد السالمي156

جامعة الموصل كلية الهندسة قسم هندسة العمارةانفال عزام محمد حمودات157

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةنصيف عبد اللطيف نصيف158

كليه التربية للعلوم الصرفه/ جامعة كربالءانتظار جبار محمد محسن العيداني159

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادانوار علي باقر160

ابن الهيثم- كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة بغدادانوار ادريس سليمان العساف161



كلية التراث االهليةانوار خالد فرمان حسن الجدوع162

جامعة الموصل كلية العلوم قسم الفيزياءأنور مصطفى عزت الفيضي163

جامعة بغدادانوار قاسم عبدالمحمد164

كلية االمام االعظم الجامعةانور راكان شالل165

دائره التعليم الديني والدراسات االسالميةأنور عبدهللا فرحان الخطيب166

مديرية تربية ذي قارعقيل عبدهللا حمدان الكويظم167

كوفة-المعهد التقني/ جامعة الفرات االوسط التقنية عقيل عبد الزهرة كاظم هلول البديري168

مديريه تربيه الديوانيهعقيل راسم جبار169

ثانوية تونس للبنيناسعد احمد سالم170

المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية اسعد فرج حمزة171

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية أصالة حسين علي الموسوي172

كلية الهندسة// جامعة كربالءأسيل عباس حسين173

University of babylon/collage of material engineeringاسيل هادي حمزة الكروي174

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية و الصيدالنية كلية الطباسيل محمود جواد175

كلية طب االسنان. جامعة بغداداسيل محمد صادق176

كلية العلوم للبنات/ جامعة بغداد اسيل صبيح بشير177

االداب/ القادسيةاسيل سامي امين العبيدي178

كلية طب االسنان/جامعة كركوك أسيل شرف عبدهللا الهندي179

جامعة الموصلاشرف عبد المنعم عبد المجيدالذنون180

كلية هندسة العلوم الزراعية/جامعة السليمانيةاشتيخواز احمد شريف181

جامعه بغداد كليه التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثم قسم علوم الحياعاشواق أحمد حسين الجبوري182

كلية التربية األساسية الجامعة المستنصريةاشواق حسن حميد183

كلية العلوم/جامعة الموصل ثناء يعقوب يوسف العبيدي184

ابن الهيثم-التربية للعلوم الصرفة/بغداداسماء بشير عبد العبد185

قسم االحياء المجهرية/ كلية العلوم / جامعة الكرخ للعلوم اسماء سامي ابراهيم الخياط186

كلية التربية االساسية/جامعة بابلاسماء شاكر عاشور الزبيدي187

المعهد التقني كركوك/ الجامعة التقنية الشماليةليلى عبد الستار صادق.د.م.ا188

جامعة اوروك االهليةعاصم فرمان صيوان البديري189

كلية اللغات/ جامعة بغدادد عمر ابراهيم محمد. م. ا190

قسم الكيمياء/ كلية العلوم/ جامعة الموصلزينة عبدالمنعم الجوادي191

الجامعة التكنولوجيةغيداء كائن صالح192

جامعة الموصل كلية االدارة واالقتصاد قسم ادارة االعمالميسون عبدهللا احمد الشلمة193

كلية التربية ابن رشد/ جامعة بغدادعبد الستار عبود كاظم194

كلية الصيدلة/ جامعة كركوك اميرة كمال محمد195

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنيةاثير صالح حسون196

جامعة بغداد مركز دراسات المرأةعذراء اسماعيل زيدان197

الكلية التقنية المسيبعدي حسين كاظم العباس198

كلية العلوم االسالمية/ جامعة بغداد اوس محمود عبدهللا199

قسم التقنيات المدنية- المعهد التقني في البصرة - الجامعة التقنية الجنوبية اياد عبد الخالق يحيى اليوسف200

جامعه بغداد كليه التربيه قسم الجغرافيااعياد عبدالرضا عبدال201

المديرية العامة لتربية األنبارأياد نعمان فهد العامري202

كلية العلوم/ جامعة المهرينايات عبدالعالي نعمه203

204aydah mohammd obiedجامعة الموصل كلية اآلداب

االردنأيمن سليمان المقدادي205

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة گرميان أيوب عيسى توفيق الدلو206

كلية التربية االساسية/ جامعة الموصل ايوب علي محمد سعيد عللي207

كليه التمريض/جامعه بغداد ايسن كمال محمد208

كلية العلوم/جامعة المثنى ازل شاكر وهيب209

كلية التربية/ الجامعة المستنصرية ازهار جبار شكر210

قسم تربية الرفاعي- مديرية تربية ذي قار عزت محسن خليفة الشويلي211

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات األوسطبدر كمون دبيس المعموري212

كلية التربية ابن رشد/ بغداد بيمان جالل احمد213

كلية التربية للبنات/ جامعة بغداد باهرة محمود جعفر التميمي214

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار بيداء مطشر راشد الصافي215

كلية التربية/ جامعة سامراءبكر محمود علو216



العلوم/جامعة كربالءبلقيس هادي هاشم217

جامعة تكريت كلية الطببلقيس رمضان عباس السامرائي218

الجامعة المستنصرية/ كلية التربية بان علي حمد219

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل  بنان خالد البكوع220

جامعة كربالء كلية العلوم الطبية التطبيقيةبراء ماجد خليف221

جامعة الموصلبرزان ميسر الحـــامد222

كلية العلوم/ جامعة ديالى بشائر هادي حسن223

مديرية تربية ديالىبشائر جواد كاظم224

كلية النور الجامعةبإسم إدريس ذنون الكلو225

المعهد التقني بابل/ جامعة الفرات االوسط التقنيةباسم جبار مجيد الدده226

مديرية تربية بغداد الكرخ الثالثة/ وزارة التربيةباسم زيارة جبار227

مركز بحوث والسدود المائية/ جامعة الموصلبسمة عبدالمنعم الجوادي228

كلية الزراعة/ جامعة االنبار بسام الدين الخطيب هشام229

كلية الزراعة- جامعة االنبار  بسام رمضان سرهيد230

جامعة القادسية كلية القانونبيداء علي ولي علي231

كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة بغداد بيداء حسين مطلك القره غولي232

كليه العلوم جامعة بغدادبيداء طاهر سيه. د. م. ا233

وزاره الداخليه بالل حميد مطلك االزيرجاوي234

كلية اللغات/جامعة بغداد بالل خاشع عبد الفتاح235

جامعة الموصل كلية اإلدارة واإلقتصادبالل توفيق يونس236

جامعة بغداد كلية اللغاتبراء خلف حمادي237

كوفة كلية اإلدارة واالقتصاد محاسبةبشرى عبد الوهاب محمد حسن الجواهري.د.م.ا238

جامعة بغداد كلية االعالمبشرى جميل اسماعيل الراوي239

جامعة البصرةبشرى مجيد عيسى240

قسم التاريخ/كلية االداب/الجامعه المستنصريهبشرى ناصر هاشم الساعدي241

التربية_ ةلقادسية بشرى محسن صالح242

جامعة الموصل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةبثينة حسين علي اوحيد243

كلية التربية/ جامعة بغداد   فاضل محمد رضا الشرع244

جامغة كركوك كلية االدابدالل عبد الحسن جوالن245

كلية االدارة واالقتصاد- جامعة السليمانيةده رون فريدون عبدالل محمد246

جامعة الموصل/كلية الطبظفر فخري حسن247

جامعة كربالء كلية التربية للعلوم اإلنسانيةضحى حسين فليح248

جامعة القادسية ضحى طعيمة عبد الكاظم عيسى249

تربيه بابلضياء سالم علي الجبوري250

كلية العلوم االقتصادية والتصرف جامعة صفاقس تونسجديد عبد الكريم251

كلية اآلداب/جامعة البصرة دعاء فليح حسن القره غولي252

جامعة الفرات األوسط الكلية التقنية المسيبدعاء نوري حسين253

كلية العلوم الصحيه.جامعة اربيل الطبيهفاطمة عبودي علي.د.م.ا254

كلية الزراعة/ جامعة تكريت عبدهللا حسن محمد255

كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة االنبارأحمد محمود حمود256

كلية الطب/الجامعة المستنصريه عالء ابراهيم إسماعيل الموسوي257

كلية التربية االساسية/ جامعة ذي قار علي محمد عاصي258

جامعة كربالء كلية التربية للعلوم اإلنسانيةعلي تركي شاكر الفتالوي259

جامعة بغدادبان صباح حميد القزاز260

جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية دالل حسن كاظم الدلو261

جامعة كركوك كلية اآلدابعماد سركول محي الدين البرزنجي262

كلية دجلة الجامعة عزة حميد عبدالسالم263

نقابة المحامين العراقيين فالح حسن محسن الشحماني264

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنيةفراس جمعه طه265

كلية التربية/ جامعة المنصورة غادة حلمي ابراهيم مخلوف266

كلية التربية للبنات/ جامعة األنبار هديل عبداألله عبد الرزاق الدراجي267

.جامعة الفرات االوسط التقنيةهاشم جبار مجيد الدده268

كلية المامون الجامعة حسن وريوش حلو269

جامعة سرتابراهيم علي حمد امشهر270

العلوم/ الموصل ابتسام يحيى عبدهللا271



كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة/ جامعة بغدادانتصار فيصل عبد محمد المشهداني272

كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة الموصلاسراء غانم عبد فتحي273

كلية الزراعة/جامعة االنبار ميس طه يعقوب الهيتي274

كلية التربية للعلوم االنسانية- جامعة االنبار مروان كاظم محمد275

كلية االمام االعظم الجامعةمي حسن سريسح منصور276

كلية التربية/جامعة الحمدانية محمد حمزة حسين277

كلية القلم الجامعةنظيمه احمد الجاف278

كلية التربية للبنات/ جامعة الكوفة نادية صادق مجيد البوعبيد279

ديوان وزارة التربيةرضا طعمه عبيد العجيلي280

اربيل، كلية الصيدلة  سعد عبدهللا عبد المجيد281

كلية اآلمال الجامعةسيف هادي عبدهللا الزويني282

كركوك كلية القانونصالح حسن أحمد العزي283

كلية العلوم_جامعة القادسية  سليم حمزه طرير الطويل284

جامعة بغداد كلية االداب سليم ياوز جمال اليعقوبي285

جامعة بغداد كلية الطب البيطريسنان عدنان محمد نوري286

كلية القانون/جامعة القادسية  سندس محمد عباس287

كلية القانون/جامعة القادسية سندس محمد عباس السعيدي288

جامعة ذي قار كلية التربية للعلوم االنسانية تحسين جاسم شنان289

كلية التربية طوزخورماتو/جامعة تكريت  وعد دليان انور290

كلية الفنون الجميلة/ جامعة بغدادوليد حسن عبد الحسين الجابري. د. م. ا291

كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة االنبارياسر خلف رشيد الشجيري292

كلية السالم الجامعةيوسف نوري حمه باقي293

الكلية التقنية المسيباحمد محمد لهمود المعموري294

كلية الزراعة/ جامعة القاسم الخضراء احمد ثامر كامل295

المديرية العامة للتربية في محافظة بابلاحسان احمد محمد لهمود296

قسم علوم التربة والموارد-كلية الزراعة-جامعة االنبارعلي حسين ابراهيم البياتي297

كلية الطب_جامعة ميسان  علي جواد جابر المالكي298

ابن الهيثم_كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد اريج عبد الستار فرمان299

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد اشواق طارق دحام300

قسم الفيزياء/كلية العلوم/جامعة بغداد بشرى عبد الوهاب حسن301

ابن الهيثم_كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة بغدادبشرى كاظم حسون الميالي302

كلية االثار/ جامعة الموصلهيفاء احمد عبد محمد النعيمي303

قسم الجغرافيا/كلية التربية ابن رشد / جامعة بغدادد حنان نعمان وسين القرة لوسي.م.ا304

جامعة بغدادحنان نعمان وسين القرة لوسي305

قسم الفلك والفضاء/كلية العلوم/جامعة بغدادهدى شاكر علي يوسف306

الكلية التقنية المسيب ابراهيم مرضي راضي الطائي307

جامعة دئالىإسراء عاكف علي308

جامعة بابل كلية التمريضميس هادي جبر309

جامعة الموصل كلية التربية للعلوم الصرفةمحمد عرفات محمد310

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة كربالءمنتظر صاحب مهدي النويني311

جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد منتهى جاسم عبد312

الجامعة العراقيةمثنى صفاء جاسم محمد الحربي313

كلية التربية للبنات/ جامعة الكوفة نادية صادق مجيد. د.م.ا314

كلية التربية للبنات/ جامعة الكوفةرضية عبد الباقي خضر الدجيلي315

جامعة كربالء كلية التربية للعلوم الصرفة قسم علوم الحياةرشاعبد األمير جواد316

جامعة كربالء كلية التربية العلوم االنسانيةسعد جويد كاظم الجبوري317

كربالء كليه التربيةسعدجويد كاظم الجبوري318

كلية التربية ابن الهيثم/جامعة بغدادسهاد شاكر محمد319

التربية للعلوم ابن الهيثم قسم الكيمياء جامعة بغدادتغريد باقر علوان العتابي320

كليه الطب/جامعه تكريت ذكرى احمد حمادة321

مديرية تربية كربالءزمان صالح عبد الهادي322

وزارة التربيةبسمان محمود ايوب البجاري323

جامعة الموصل كلية العلومدعاء حسان يحيى324

كلية االمام الكاظم ع اقسام بابلدعاء شاكر كاظم325

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات األوسط التقنيةضحى ياس خضير326



المستنصرية/ محاضره في كليه التربيه الرياضية  ايثار خضر قاسم327

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة ذي قار ابتسام علي صكر الغالبي328

مديرية تربيه بابلاخالص عبيس راشد النصراوي329

كلية اآلثار/ جامعة ذي قار إيالف شاكر زبيل330

جامعة بغداد كلية اللغاتايمان مطشر عاجل331

الهندسة/القادسيةعماد جدعان عبدالسادة332

فرع الجراحة وعلم تناسل الحيوان/ الطب البيطري/الموصلايمان حياوي الزم333

جامعة بغداد كلية التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثمايمان حسين هادي الحياني334

الكليه التقنيه المسيب/جامعه الفرات االوسط إيمان ماجد كاظم335

جامعة بغداد كلية اآلدابإيمان محمد عبد336

جامعة ديالى كلية التربية للعلوم االنسانيةعماد احمد فرهود المشهداني337

العلوم/الموصلانعان احمد حمدون ال جرجيس338

ابن الهيثم- كليه التربيه للعلوم الصرفه / جامعه بغدادايناس عبد الهادي حسين الشريفي339

فرع هندسة النظم/ قسم الهندسه الكهروميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةايناس مزاحم عبد340

تقني بابلالالمعهد ا/ وسط التقنيةالفرات االجامعة ااقبال غني محمد السلمان341

جامعة النهرين كلية التقنيات االحيائيةاصالح شاكر رجب الفالحي342

جامعة كربالء كلية التربية للعلوم اإلنسانيةاسراء علي أبو شنه السالمي343

جامعة كربالء كلية الطباسراء ماجد خليف344

كلية التقنيات الصحية والطبية/ الجامعة التقنية الوسطى استبرق علي مكلف السوداني345

كلية العلوم/جامعة تكريت ايڤان عبدالرحمن حمزة الحياني346

جامعة بغداد كلية اللغاتفاضل عباس جبار المحمداوي347

كلية القانون/جامعة القادسية فاضل جبير لفته348

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/جامعة بغدادفادية فالح حسن الحديثي349

المسيب/ الكلية التقنية فاخر رسن صحن الطائي350

االدارة واالقتصاد/ جامعة القادسية فالح حسن حسن الجبوري351

كلية القانون/جامعة القادسيةفرقد عبود عواد العارضي352

الكليه التقنيه المسيب/جامعه الفرات االوسطفاطمه ابراهيم كعيد الجبوري353

كلية العلوم/ جامعة بابل فاطمة ستار جابر354

جامعة االمام جعفر الصادق كلية اآلدابفاتن حميد قاسم السراجي355

جامعة القدس المفتوحةفاتن محمد الشاعر356

جامعة البصرة كلية الهندسةفاطمه عبداالمام جياد البدران357

اآلداب فاس المغرب   فاطمة  الفرحاني358

جامعة كربالءفاطمه نون شاني359

كلية أشور الجامعةفاطمة رياض بداي360

الجامعة العراقيةفاطمة وليد وديع الونداوي361

كلية طب االسنان/جامعة بغدادفاطمة جليل اسماعيل362

كلية الطب البيطري/ جامعة القادسيةفاطمة سوادي زغير الركابي363

جامعة الحمدانية كلية التربيةفاتن محمد فاضل364

الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة الكيمياويةفردوس محمود عبدهللا365

قسم اللغة العربية/ كلية التربية / جامعة الحمدانية  فؤاد سالم رشيد366

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل فريال جاسم عبد الرزاق الحميداوي367

المعهد التقني المسيب/ جامعة الفرات االوسطغادة ماجد عبدهللا الغانمي368

الدائرة االداريه والماليه/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غادة طارق عبد المجيد369

جامعة الموصل غيداء ابراهيم حسين370

المعهد التقني الطبي الدور/الجامعة التقنية الشماليةغازي ابراهيم عباس الجبوري371

رئاسة الجامعة/جامعة تكريت غزوان حسن علي372

جامعة ديالى كلية التربية للعلوم اإلنسانية قسم التأريخغصون عبد صالح مرجان الزهيري373

جامعه بغداد كليه علوم الهندسه الزراعيةغصون فاضل حسين الزهيري374

جامعة القادسيةكوركيس شهيد محمد375

كلية علوم الهندسة الزراعية/ جامعة بغدادگلبوي عبد المجيد ناصر376

كلية الطب/جامعة سرتحبصة علي احمد امشهر377

كلية الطب/جامعة تكريتهدية أحمد خليل378

الكلية التقنيه المسيب/جامعة الفرات االوسط هديل احمد عبد الرحيم379

بغداد/ادارة واقتصاد هديل كاظم سعيد380

كلية العلوم/المستنصريةهديل طارق حمد381



المسيب_ الكلية التقنية / جامعة الفرات األوسط التقنية هادي عذاب حمد الجنابي382

جامعة الفرات األوسط التقنية الكلية التقنية المسيبهادي عبد الجليل نعاس 383

جامعة بغداد كلية التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثمهادي جبار مجيبل العكيلي384

الكلية التقنية المسيب-جامعة الفرات االوسط التقنية حيدر طالب مهدي العجيلي385

مديرية مجاري صالح الدينحيدرجعفر صادق البلداوي386

وزارة الداخليةحيدر محسن غبود العتبي387

كلية العلوم االسالمية-جامعة كربالءحيدر عبد الحسين عبد السادة الحسيناوي388

جامعة المثنىحيدر عرابي ابراهيم389

كلية اللغات/ جامعة بغداد حيدر حسن عبيد العامري390

قسم هندسة العمارة- الجامعة التكنولوجية حيدر جاسم عيسى الساعدي391

جامعة ذي قار كلية اآلثارحيدر ناجي مطلك392

قسم هندسة النفط/ كلية العماره الجامعه حيدر قاسم زيدان393

كلية الزراعة_جامعة البصرةحيدر صبيح شنو394

وزارة التربيةحيدر صفاء علي395

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات األوسط التقنيةحيدر طالب حسين المبارك396

جامعة كربالءهيفاء رشيد محسن االنصاري397

كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة االنبار هيثم لطيف عبد الهادي الكبيسي398

شعبة زراعة المشروع/مديرية زراعة بابلحكيم شمران عطا هللا الجحيشي399

التقنية الوسطى بغداد/وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هالة عايد هادي العجيلي400

كلية التربية للعلوم الصرفه ابن الهيثم/ جامعة بغدادهالة بدري عيسى401

مركز دراسات البصرة والخليج العربي/ جامعة البصرة هالة فتحي كاظم السعد402

كليه طب االسنان جامعه بغدادهاله محمد جاسم العبولي403

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة الكوفةحال رزاق مدلول404

كلية التربية للبنات/جامعة القادسيةحال يحيى عباس405

جامعه ميسان كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضههاله عدنان كاظم الساعدي406

قسم علوم الحاسوب/ كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة الموصلحليمة عيسى سليمان عمر407

وزارة التربية مديرية تربية المسبب متوسطة زيد ابن حارثةهمسة حميد يوسف الصالح408

المعهد التقني المسيب/ جامعة الفرات األوسط التقنيةحامد عبد زيد سعود409

كلية بالد الرافدين الجامعةحمودي قاسم حمودي410

كلية االداب.الجامعة المستنصريةهناء كاظم خليفة.د.م.ا411

كليةالتربيةللعلوم الصرفةابن الهيثم/جامعةبغدادهناءابراهيم محمدالكبيسي412

جامعة تكريت كلية العلوم قسم الكيمياءهناء كائن صالح الخفاجي413

كلية طب الموصل/ جامعة الموصل هناء نجم عبدهللا النعيمي414

كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة واسط هناء قاسم مذبوب البدري415

كلية العلوم/ جامعة كركوك هنادي عبداالله عبدالرزاق416

قسم الرياضيات/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةحنان علي حسين الشؤباني417

مديرية تربية نينوىحنان انس قاسم418

كلية االداب/الجامعة المستنصر يةحنان رضا عبد الرحمن الكعبي419

كلية المعارف الجامعةحنان شاهين حسين420

جامعة الفرات االوسط المعهد التقني السماوةهاني كاني جابر421

دائرة التعليم الديني والدراسات اإلسالميةهاني باسل عبد اللطيف عارف العزاوي422

كلية التربية االساسية/ جامعة بابلهاني محمود حسين423

الكلية التقنية مسيبهاني مزهر ماجد424

المعهد التقني سماوة/ جامعة الفرات االوسط التقنية حقي امين توماس425

الجامعة التكنولوجيةحقي إسماعيل كاطع426

المديرية العامة لتربية االنبار وزارة التربيةحارث كريم جياد السويداوي427

تكنولوجيا المعلومات/ جامعة بابل حسن علي حمزه428

كلية الطب- جامعة تكريت حسن اسماعيل سلطان429

كلية دجلةحسن خلف راضي430

جامعة الموصلحسن ماهر أحمد النعمة431

قسم تربية الرفاعي/مديرية تربية ذي قار/وزارة التربيةحسنين احمد عبدعلي الفياض432

مديرية تربية ذي قارحسنين علي عبد العالي433

وزارة األعمار واإلسكان والبلدياتماستر ادب انكليزي434

جامعة الفرات االوسط التقنيةحسن هادي حمزة الكروي435

مديريه تربيه ذي قار حسن هادي ياسر436



جامعة تكريت كلية الطبحسن خضر رجب العبيدي437

جامعه الموصل كليه الطب البيطريحوراء فيصل حسب هللا العابدي438

الجامعة التكنولوجيةحوراء قاسم حميد439

كلية الزراعة/ جامعة البصرةحياة محمدرضا مهدي الباهلي440

خارجيحيدر عبد العظيم خضير الجبوري441

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةحيدر سعد عليوي442

الجامعة المستنصريةحيدر توفيق قدوري الزبيدي443

يابلهيفاء عدنان عبد االمير مبارك444

جامعة تكريتحازم عيسى علي445

ابن الهيثم-كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة بغداد حازمة موسى خليل العباسي446

المسيب- الكلية التقنية/جامعة الفرات االوسط التقنية هبة علي حسين العبيدي447

جامعة البصرةهبه مجيد عيسى448

جامعة ديالى كلية التربية االساسيةهيام غائب حسين449

كلية اصول الدين قسم التحليالتهبه أحمد عبد الستار450

جامعة ديالى كلية التربية االساسية قسم العلومهبة جمعة جعفر الساعدي451

كلية العلوم/ جامعة الكرخ للعلومهبة شاكر أحمد العبيدي452

جامعة جابر بن حيانهند هادي مجيد الجنابي453

معهد حنينهند خالد سبع454

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/ جامعة بغدادهند شاكر أحمد العبيدي455

كلية العلوم/ جامعة بغدادهند سهيل عبدالحي. د.م.ا456

معهد الدور/الجامعة التقنية الشماليةهند طارق حمد الدوري457

تربية كركوكهشام احمد ابراهيم البياتي458

وزارة العلوم والتكنولوجياحسين مهدي صالح العاني459

كلية االداب. الجامعة المستنصريةهيام عودة محمد العامري460

الجامعه التقنيه الوسطىحذام فالح جيجان461

تربية االنبار/وزارة التربية هدى عبد الكريم محسن الزهيري462

جامعة بغدادهدى عمادالدين جميل االمام463

وزارة التربيةهدى حامد مصطفى الخزرجي464

جامعة بغداد كلية اللغات هدى حسن مشيري465

كلية العلوم للبنات/ جامعة بغداد هدى محمد جعفر علي غفوري466

كلية العلوم/ جامعة ذي قارهدى صالح مهدي467

واسط كلية التربيةهدى سلمان مرزوك ماجستير468

مديرية تربيه ميسانحذيفه حيدر شاتي الحمراني469

كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة االنبارهمام احمد عبدالرزاق البياتي470

كلية الطب البيطري/ جامعة الموصل حسام محمد صبحي محمد اإلمام471

جامعة القادسيةحسام سعيد العارضي472

مديرية تربية ذي قارحسين عبدالباري زويد فرحان473

المعهد الطبي التقني بغداد/الجامعه التقنيه الوسطىحسين احمد عبد الرسول الخفاجي474

مديرية بلدية بعقوبةحسين علي احمد سلمان475

وزارة التربيةحسين علي غازي البياتي476

جامعة ديالىحسين علي جبار477

الحويجة- كلية الزراعة /جامعة كركوك حسين حبيب مصطفى العزي478

كلية الطب البيطري-جامعة القاسم الخضراء حسين هادي ناهي479

مدير مركز االلكترونيك والطاقه رئاسة الوزراءحسين حميد جواد480

جامعه واسطحسين جاسم حسين481

جامعة العينحسين محيبس طعمه482

جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية  حسين نجيب والي483

كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة االنبارحسين رياض عبدالكريم الهيتي484

مستشفى الرفاعي العام/دائره صحه ذي قار حسين سعيد سفيح الشويلي485

كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة واسط حسين شناوة مجيد486

محكمة استئنافحسين احمد الخيكاني487

المستنصرية كلية التربية االساسيةحسين كريم حمود الحميداوي488

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة /جامعة األنبار حذيفة جاسم محمد العاني489

كلية التقنيات االحيائية/ جامعة النهرينابراهيم عبدهللا احمد البياتي490

جامعة الموصلابراهيم محمد احمد الحليمة491



جامعة برليسإبراهيم سعد محسن الزبيدي492

المديرية العامة لتربية االنبارإدريس عبد محمد الدليمي493

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةافتخار جبار عبد494

جامعة تكريت كلية الطبعماد نعمان شريف495

جامعة القادسية كلية الطب البيطريايمان ابراهيم دلي الحجام496

الكليةالتقنيةكركوك/ الجامعةالتقنيةالشماليةعمران علي رضا497

قسم العلوم المالية والمصرفية/كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الموصلإيناس هاشم محمود الزرقي498

مركز علوم البحار/جامعة البصرةانتصارمحمدعلي جبار499

جامعة بغداد كلية العلوم قسم الرياضياتعراق طارق عباس الفتالوي500

قسم التاريخ/كلية التربيه/الجامعه المستنصريهعصام كاظم عبد الرضا الفيلي501

كلية المأمون الجامعةاسماعيل عبدالوهاب اسماعيل502

كلية االداب/الجامعة المستنصريةاسراء فرج لفته الربيعي503

مديرية تربية نينوىاسراء خالد ياسين الداوؤد504

جامعة بغداد كلية الهندسة الهوارزمياسراء صفاء عبد505

المعهد الطبي التقني المنصور/ الجامعة التقنية الوسطىعصام حيدر جاسم الساكني506

جامعة الحمدانيةازدهار مؤيد مال هللا507

الجامعة المستنصرية المركز الوطني لبحوث وعالج امراض الدمجعفر حسين كريم508

التربية ابن رشد/ بغداد  جمال حمد رشيد509

قسم اللغة العربية/كلية التربية /الجامعة المستنصريةجمال عجيل سلطان األزبچي510

الجامعة التقنية الشمالية الكلية التقنية كركوكجمال فتاح علي511

جامعة القادسية كلية العلومامال غازي مهدي السعدي512

شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيداتجمال هادي حسين المسافري513

التربية.البصرةجمال جاسم محمد514

كلية الزراعة/ جامعة االنبارجمال صالح حمود الكبيسي515

المعهد التقني كوت/ الجامعة التقنية الوسطىجاسم كشيش زويد االصولي516

الكلية التقنية- الجامعة التقنية الشمالية جودت حلمي عبدالواحد517

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة جيهان رزاق مسلم518

كلية المأمون الجامعة/قسم القانون جنان عبد الرزاق فتاح519

كلية التربية/ سامراءجنان احمد عبد العزيز520

كلية العلوم االسالمية/ جامعة الموصلجنان حسين عبدالقادر521

كلية اإلدارة االقتصاد/ العراقيةجنان اسماعيل صالح522

المعهد التقني بابلجوان فاضل مهدي523

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوكجوان شكور محمد الداودي524

المديريه العامه لتربيه ديالى  كاظم صبحي مهدي525

كليه التربيه ابن رشد--جامعه بغداد كنال الماس ولي كريم المندالوي526

كلية الرافدين الجامعةكرار صالح جبر سهيل527

العلوم الطبية التطبيقية/ كربالء كريمة فاضل عباس528

وزارة النفط كرار عباس جوحي529

بابل/المعهد التقنيخوله عبد الحميد محمد الطالباني530

الكلية التربوية المفتوحة/ مديرية تربية بابل خلف عبيد حمود531

جامعة بغدادخلدون سلمان محمد532

طالب دكتوراه علوم اقتصاديةخليل عبدالكريم محسن533

المعهد التقني سماوة/جامعة الفرات األوسط التقنية خليل راضي حسن الزلزلي534

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى خالد ابراهيم عبد الخزرجي535

جامعة تكريت كلية الزراعةخالد عبدهللا سهر الحمداني536

كلية اآلداب/ جامعة األنبار خالد ابراهيم حسين537

جامعة الكرخ للعلومخالدة على ثجيل538

جامعة ديالى كلية الطب البيطريخالده حسين يونس539

كلية االداب/الجامعة المستنصريةخمائل زيدان خلف540

كلية الطب البيطري- جامعة ديالىخميس احمد يوسف541

تربية للبنات/ جامعة بغدادخضر عبد الرضا جاسم542

العلوم/المستنصرية ختام حبيب رسول الموسوي543

كلية المعارف الجامعةخضير عبد ثامر الدليمي544

مديريه تربيه ذي قارخلود مساعد ايدام545

جامعة صفاقس كلية الحقوقكفاح علي عبد المرسومي546



مركز بحوث السدود والموارد المائية/جامعة الموصلقتيبة توفيق اليوزبكي547

الطب/المستنصريةلمياء حسن رهيف السهالني548

قسم الفيزياء/كلية العلوم/جامعة بغدادلمياء خضير عباس العبيدي549

كلية الحقوق/جامعة الموصللمياء هاشم سالم قبع550

ال اعمل حاليالمياء طالب راشد551

كلية التربية/جامعة الحمدانيةلمياء أحمد إسماعيل الجمال552

كلية العلوم/جامعة الموصل النا عبد الحميد رشيد النعيمي553

كلية التربية للعلوم اإلنسانية/ جامعة كركوك ليلى نجاة جهاد554

جامعة القادسية مهند عباس متعب شعالن الجبوري555

جامعة الموصل كلية طب األسنانلقاء هاشم سالم قبع556

جامعة البصرة كلية الزراعةلينا سمير محمد557

كلية العلوم/ جامعة الموصللؤي عبد علي الهاللي558

559Lubluba MOHAMAD BkirehBank Syria international Islamic

جامعة واسطلمى كامل عباس560

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسطنور كريم اسماعيل زامل الخفاجي561

قسم العلوم/كلية التربية األساسية/جامعة الموصلمعن عبد العزيز جميل562

طب اسنان/ جامعه تكريت مادلين قاسم عباس الطباطبائي563

المكتبة المركزية/جامعة الموصلمفاز خليل حمودي المشهداني564

كلية الزراعة والغابات/ جامعة الموصلمها عبدالمنعم الجوادي565

جامعة الموصل كلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم البرمجياتمها عبداالله محمد حسن البدراني566

كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةمها عبد الواحد عزت السوداني567

كلية الطب/ جامعة تكريتمها ارشد حمدي568

مديرية تربية ميسانمها كاظم خابر569

كلية التربية االساسية/ جامعة ديالى معا محمد صالح محمد كاظم570

معهد تكنولوجيا بغداد/الجامعة التقنية الوسطىمها محسن محمد علي571

كلية الهندسة/جامعة بغدادمها محي علوان الحسيني572

كلية الزراعة/ جامعة تكريتمها سعيد شده الناصري573

جامعة تكريت كلية الطبمهدي صالح محمد574

كليه الزراعه/جامعه االنبار ماهرعلي احمد575

مديرة التربية الرصافة الثالثةماهر جبار ابراهيم الحجامي576

دائرة صحة نينوىمحمود علي طارق ألرفاعي577

  محمود قادر ابراهيم578

دائرة التعليم الديني والدراسات االسالميةمحمود خليل ابراهيم االعظمي579

دائرة التعليم الدينيمحمود ميسر فتحي580

كلية العلوم/ جامعة الموصل محمود صبحي محمود قصاب باشي581

كلية الهندسة/ جامعة النهرين محمود شاكر محمود الخفاجي582

جامعة البصرة مركز علوم البحارمجيد شناوة سفيح العميري583

جامعة ميسان كليه التربية البدنية وعلوم الرياضةماجد محمد مساعد الكعبي584

الكلية التقنية المسيبماحدة محمد حسن مخيبس للكعبي585

كلية التربيه للعلوم االنسانيه/ جامعة البصرة مكرم جمال عباس586

قسم القانون/ كلية الصفوة الجامعة مالك عبد اللطيف التميمي587

جامعة القادسية كلية االدارة واالقتصاد قسم إدارة االعمالمليحة جبار عبد الكعبي588

كلية العلوم/جامعة بغدادمنال مدحت عبدهللا589

جامعةمنار غياث عبد المطلب590

كلية الصيدلة/ جامعة بابلمنار راضي شنون الياسري591

كليه التربية/ جامعة القادسية منصور نوري حسين592

الجامعه التقنيه الوسطى الكلية التقنية الهندسيه بغدادمريم صالح حسن593

جامعة البصرة كليه الزراعه قسم علوم األغذيه مريم عبدالباري عريبي مطرود594

جامعة البصرة كليه الزراعه قسم علوم األغذيه مريم عبدالباري عريبي مطرود595

جامعة بنغازي كلية العلوممروة يونس القاضي596

كلية القانون/جامعة القادسية مروه حمدهللا احمد597

كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار مروة سميع عناز العامري598

جامعة صفاقس كلية الحقوقمروان عضيد عزت حمد المشهداني599

كلية المعارف الجامعةمروان وحيد عبد الحميد العاني600

الجامعة التقنية الوسطىمسار عربي جاسم السعدي601



جامعة القادسيةمسار صائب كاظم العكيلي602

محكمة استئناف نينوى االتحادية  سلمه عبد هللا عبد المجيد603

جامعة االنبارماثل كامل ثامر الكبيسي604

العلوم الطبيه التطبيقيه/جامعه كربالءمواهب بشير جاسم605

جامعة بغداد كلية التربيه للعلوم الصرفة ابن الهيثمميسلون لفته عبد القادر606

قطاع الطارمية للرعاية الصحية األوليةميسلون سفيان محمد الراوي607

كلية الطب/ الجامعة المستنصريةميادة حسن رهيف السهالني608

كلية الطب/جامعة تكريتمازن انور يادكار العبيدي609

قطاع خاصمازن جبار حسين610

كلية التربية للعلوم الصرفةميعاد محمد صالح611

تونسمريم بنت مهدي بوسعيدي612

مرفت محمد عبد هللا613

تربية ميسان. مميثاق عبدالواحد سابط السراي614

كلية التربية االساسية/ جامعه الموصل محمود حربي رمضان615

جامعة القادسيةمحسن علوان محمد616

جامعة الفرات االوسط التقنيةمينا مساهر علوان الجبوري617

طب الكندي/ بغداد منهال محمد كاظم618

كلية االداب/جامعة البصرةمشعل مفرح ظاهر619

الجامعة العراقية كلية طب األسنان  معمر شاكر محمود620

كلية القانون- القادسيةمحمد عبد الحمزة خوان621

كلية الطب/ جامعة تكريتمحمد غالب زكري النعيمي622

جامعة الموصل كلية التربية للعلوم الصرفةمحمد خزعل صابر623

صحه بابلمحمد سعيد محسن المحنا624

جامعة الكوفةمحمد سعيد حسن625

كلية التمريض/ الموصل محمد احمد يونس الزبيدي626

المعهد التقني كوفه/جامعة الفرات االوسط التقنيهمحمد حميد جعفر محبوبه627

جامعة صفاقس كلية الحقوقمحمد صالح مهدي الزهيري628

قسم تربية الفلوجةمحمد عباس عبد المالك التكريتي629

ُكلية الِزراعة/جامعة األنبار  محمد عبد المنعم حسن العاني630

كلية التربيه للبنات/جامعة االنبار محمد عبدهللا صالح631

وزارة الكهرباءمحمد عبد الباقي جمعه العاني632

قسم االنتاج/ كلية الزراعه/ جامعة االنبارمحمدعلي شاحوذ العقيدي633

جامعة البصرة كلية الزراعة قسم وقاية النباتمحمد علوان سلمان الزيدي634

جامعة الكوفة كلية التمريضمحمد حاكم شمران الحجيمي635

جامعة ذي قارمحمد حمد شناوة636

كلية التربيه ابن رشد. جامعه بغداد محمد حماد عبد اللطيف637

جامعة القادسيةمحمد حمودي كاظم الموسوي638

كلية االداب/الجامعة العراقية محمد حسون نهاي639

كلية القلم الجامعةمحمد حميدي تركي640

كلية التربية/جامعة كربالء محمد حسين علي زعين641

جامعة الفرات األوسط الكلية التقنية المسيبمحمد حسين علي شبع642

كلية التربية للبنات- جامعة الكوفة محمد حسين دوش643

هندسة النفط/ جامعة الموصلمحمد حسين احمد644

كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصلمحمد حسين احمد المولى645

وزارة التجارةمحمد ابراهيم الطيف646

كلية طب االسنان/جامعة كركوك محمد إبراهيم فتحي محمد647

جامعة كويةمحمد عصام جميل648

كلية الزراعة/ جامعة تكريت  محمد جميل محمد الجبوري649

التربية للعلوم االنسانيه/ االنبارمحمد خلف رشيد الشجيري650

كللية الزراعه والغابات- جامعة الموصل محمد خليل ابراهيم الحمداني651

مركز الدنا العدلي/جامعة النهرين محمد مهدي عبدالمحسن الزبيدي652

جامعة بغداد كلية االعالممحمد محمود حميد العزاوي653

جامعة كربالءمحمد محي رحيم الجنابي654

كلية الهندسة/ جامعة الموصل  محمد مخلف خلف الجبوري655

كلية المنارة للعلوم الطبيةمحمد مصطفى عبدالكاظم656



مركز دراسات البصرة والخليج العربي/جامعة البصرةمحمد نجاح محمد657

جامعه تكريت كليه الهندسةمحمد نجاة موسى658

مديرية تربية النجف االشرف/وزارة التربيةمحمد نجم عبد الشيباني659

كلية طب األسنان/جامعة الكتاب محمد نعمان مراد660

الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة الكهروميكانيكيةمحمد قاسم محمد661

المعهد التقني كوت/الجامعة التقنية الوسطى محمد رسول مكي التميمي662

كلية االمام االعظم قسم اصول الدين الفلوجةد محمد سعدي شفيق العبيدي.م.ا663

كلية االمام االعظم قسم اصول الديندمحمد سعدي شفيق العبيدي.م.ا664

المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات األوسط التقنية  محمد صالح حسن علي االعرجي665

اربيلمحمد زاهد خليل المشهداني666

جامعة الحمدانيةمهند رمضان سفر667

شركة نفط البصرةمهند طه حطاب العبودي668

المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشماليةمخلد نوري عبدهللا الحمداني669

قسم هندسة العمارة/ كلية الهندسة / جامعة الموصل ممتاز حازم داؤد الديوجي670

منتصر عيدي شريف671

جامعة دهوك كلية التربية عقرة قسم التاريخمرتضى عبدالرزاق مجيد672

الجامعة التقنية الجنوبيةمرتضى محمد صاحب673

جامعة كربالءموعد كاظم جابر األسدي674

كلية التقنيات األحيائية/ جامعة النهرين ميسر باسل هادي675

قسم الدراسات المسمارية/كلية اآلثار /جامعة القادسية مال آهلل عبدالحمزه علي النايلي676

اكاديمية سفراء التنمية العالميةمريم خالد عرفات677

كلية اللغات/جامعة بغدادمؤيد حسين منشد678

جامعة ذي قارمؤيد خلف بندر679

.. مبدر التميمي680

مديرية تربية االنبارمحمد نوري علي سعيد الجنابي681

جامعة االنبار كلية التربية للبناتمحمد سلمان حسين النعيمي682

تربية ذي قارمحمد عبدالحسن شالل683

الجامعة المستنصرية كلية التربية البدنيةمهند عبد كيطان المالكي684

جامعة الفرات األوسطمهند كريم صالح685

كلية الطب/ جامعة تكريتمهيب احمد صالح البازي686

كلية الطب/ جامعة تكريت مجاهد خلف علي687

كلية العلوم_جامعة بغداد منى أحمد سعيد688

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرينمنى كامل حمد689

كلية الطب البيطري/بغدادمنى ساجت هاشم690

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةمناف عبد العزيز محمد شعبان691

وزاره الصحهمنتهى عبدالرحيم ياسر الركابي692

كلية الطف الجامعةمنتظر أكثم ناظم693

الصويرة_المعهد التقني/ الجامعة التقنية الوسطىمرسل لعيبي سعد694

جامعة الموصلمصعب ابراهيم الطائي695

جامعة ذي قار كليةةالتربية للعلوم االنسانيةمسلم عوض مهلهل الخزعلي696

جامعة االنبار كلية التربية للبناتمصطفى عدنان عبدالغفور المحمدي697

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةمصطفى فالح عواد698

جامعة الفرات االوسط التقنيةمدرس/  مصطفى حسن وريوش 699

كلية العلوم/ جامعة الموصلمصطفى حسين ابراهيم العبدال700

المعهد التقني المسيب/ جامعة الفرات االوسط مصطفى صالح حسن علي701

كلية الزراعة/جامعة األنبار مصطفى صبحي عبدالجبار الكبيسي702

كليه الهلوم جامعه واسطمعتصم ابراهيم ملك البدري703

جامعة االنبار كلية الزراعةمثنى خليل ابراهيم الرفاعي704

صالح الدين/ وزارة التربيةمثنى محروس علي العزاوي705

جامعه ميسان كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه  نبأ حميد جلوب706

جامعه ميسان كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضهنبأحميد جلوب707

وزراة التربية مديرية تربية النجف االشرفنبيل عبود كاظم708

كلية العلوم/ جامعة القاسم الخضراءندى سعد ناجي709

كلية الهندسة/ جامعة كرميان ناظم عبدالواحد حمه سور710

جامعة بغداد كليه الهندسه قسم هندسه الحاسباتنادية عدنان شلتاغ الجمالي711



مديرية تربية ذي قار/ وزارة التربية نعيم عبد السادة بشير الخفاجي712

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة الموصل نغم خالد نجيب الخفاف713

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة الموصل نغم مؤيد محمد714

التربيه ابن رشد/ بغداد نغم سالم ابراهيم715

جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثمناهدة غازي علوان التميمي716

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصلناهدة سعيد حمودي الجلبي717

كلية العلوم/ جامعة بابلنهله سلمان صدام وطيفي718

كليه العلوم السياسية/ جامعة بغدادنهرين جواد شرقي719

كلية اللغات/ جامعة بغداد ناهي عبد إبراهيم720

جامعة النهرين كلية اقتصاديات االعمال قسم الرقابة المحاسبية والماليةنجاة حميد صخر721

جامعة بغداد كلية التربية بن رشدالساعدي/نجاة خيرهللا كاظم 722

كلية العلوم/ جامعة كربالءنجم عبد الحسين نجم723

بغداد/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الوسطى نجالء كاظم عبد الواحد الشيخلي724

جامعة الموصل كلية التربية األساسيةنجالء خزعل فتحي العتر725

كلية التربية للشؤون العلمية/ جامعة ديالىنجم عبدهللا جمعه الزبيدي726

كلية التمريض/ جامعة الموصلنصر موفق يونس الجحيشي727

كليه التربية للبنات/ جامعة بغدادنسرين جواد شرقي728

كلية اآلداب/ جامعة القادسية نصير محسن عبد الحسين الفتالوي729

وزارة االسكان والبلديات العامة  نصر ثويني احمد730

كلية التراث الجامعةنذير عباس ابراهيم الشمري731

كلية التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثم/جامعة بغدادنوال صادق مهدي الزبيدي732

كلية التربية االساسية/ جامعة بابل نورس فتالوي كميل الزبيدي733

كلية الطب البيطري/ جامعة كربالء نورس مجيد حميد الخفاجي734

كلية اللغات/ جامعة بغدادنازك قاسم محمد735

كليه العلوم/الجامعه المستنصريه نداء إبراهيم مهدي الربيعي736

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة نضال محمد قمبر العبدهللا737

كلية العلوم/ جامعة بعداد نسرين بهجت ناجي738

وزارة التربية المديرية العامة لتربية االنبارنسرين خاشع عبدو العاني739

كليه التربيه االساس/ جامعه حلبجه نيان والي سمين740

الجامعة العراقية نبراس حميد احمد741

كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه-جامعه ديالىنبراس كامل هدايت الجنابي742

كلية العلوم/ جامعة ذي قارنبراس محمد علي هاشم743

العمارة-المعهد التقني /الجامعة التقنيه الجنوبيهنضال عبدهللا هاشم744

جامعة الموصلنضال مؤيد مال هللا عزيز745

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/جامعة بغدادنسرين حسين كرم746

كلية الطب/ جامعة تكريت نسرين محمد ابراهيم747

الجامعة العراقية كلية التربية للبناتنور طالب أحمد الشيخلي748

كليه الزراعه/جامعه القادسيه نوره كاظم هادي اليساري749

كليةالتربيةللعلوم الصرفةابن الهيثم/جامعةبغدادنورالهدى حسن عبدالحسين اللوالوي750

جامعة ديالى كلية التربية للعلوم االنسانيةنهى عامر كامل الطائي751

كلية اآلداب- جامعة األنبار نهى رمضان علي الفهداوي752

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى عدي اسماعيل ابراهيم753

كلية السالم الجامعهُعال حسين عبد الرضا العبيدي754

المعهد التقني المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنيةُعال نجاح كاظم755

الجامعة التقنية الشماليةعمر حازم محمد756

كلية التربية للعلوم االنسانية- جامعة االنبار عمر خلف رشيد علي757

كلية طب األسنان/ جامعة الموصل عمر مازن امين758

غير موظف عمر نصيف جاسم759

شركة ادوية نينوىعمر سالم عزيز المولى760

جامعة نينوىعمر توفيق عبدالرحمن761

مديرية بيئة نينوى/وزارة الصحة والبيئةعمر خضر جمعة الشالوي762

جامعة سرتعمران علي احمد امشهر763

المعهد التقني المسيب/جامعه الفرات االوسطاوراس محسن كاظم الراجحي764

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل عروبة كطوف حسين البيرماني765

مديرية تربية ذي قاراسامه عبدهللا عهد الركابي766



كلية/جامعة تكريتأسامة علي جاسم الحميري767

معهد الفنون الجميلة_المديرية العامة لتربية النجف االشرف _وزارة التربية أسامة جابر عبد السادة768

كليه التربية ابن رشد- جامعه بغداد  أسامة خزعل عبدالرضا769

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهريناسامة محمد عبدهللا العيساوي770

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة الموصل عثمان عدنان عبد الصمد771

كلية التربية/ الجامعة العراقية عبد الرزاق محسن سعود772

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادنصيف جاسم محمد773

جامعة الموصل كلية التربية للعلوم اإلنسانية قسم العلوم التربوية والنفسية  فضيلة عرفات محمد774

كلية اآلمال الجامعةغازي فيصل مهدي775

جامعة الفرات االوسطحسام علي محمد776

جامعة تكريت كلية الطبمحمد أحمد عبدهللا777

جامعة بغداد كلية اللغاتنجدت ياشر مراد.د.ا778

قسم هندسة السيارات/كلية هندسة المسيب /جامعة بابل سالم هادي حسين الطائي. د. ا779

قسم الجغرافيه/ كلية التربيه ابن رشد / جامعة بغداد زينب وناس خضير780

مركز علوم البحار/ جامعة البصرةفريال حميم ابراهيم الحميم781

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنىعامر صالّل راهي العارضّي782

جامعة النهرينامل فاضل عبد عنوز783

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء  احسان محمد صلبي الزغيبي784

قسم الجغرافية/ مركز دراسات البصرة والخليج العربي / جامعة البصرة فهد مزبان خزار785

كلية التمريض/جامعة الكوفة د فاطمة وناس خضير.ا786

جامعة تكريت كلية طب تكريتبهاء ضياء محي الدين االلوسي.د.ا787

جامعة القادسية قاسم سعد عبد الواحد788

جامعة الموصلقصي حسين قادر القره غولي789

جامعة بغداد كلية العلوم االسالميهقصي سعيد احمد الجبوري790

المعهد الطبي التقني/الجامعة التقنية الوسطى قصي عبد اللطيف حسن الحيدري791

وزارة التعليم العالي والبحث العلميرائد شاكر792

جامعة كركوك كلية الزراعة رعد أحمد ميدان793

مديرية تربية كركوك/ وزارة التربية رعد عطاهلل علي الطائي794

كلية الطب/جامعة القادسية رباب هجول حمزه الزاملي795

جامعة بغداد كلية اآلداب رباب لفتة سلطان الساعدي796

كليه الطب/جامعة تكعرباح علي حسين797

جامعة كركوك كلية العلومرضوان خليل حيدر االتروشي798

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/ جامعة بغداد رفاه اسماعيل نوري العبيدي799

جامعة تكريت كلية الطبرفل خليل فرحان التكريتي800

وزارة التربيةرافع عبد اللطيف عبد المجيد801

كلية الطب البيطري/ جامعة بغداد رفل عبد الدائم عمر802

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية رغد كطران حسن الواوي803

كلية االداب/ جامعة الموصل رغد عبدالكريم احمد النجار804

كلية التربية االساسية- جامعة الموصل رغد حامد مصطفى الطالب805

كليه تربيه ابن رشد/ جامعه بغدادرغد جمال مناف العزاوي806

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةرغداء عباس عبد الجميلي807

تكنولوجيا المعلومات/ جامعة بابل رحاب هادي خضير808

المعهد الطبي التقني بغداد. الجامعة التقنية الوسطى رحيم صبر شويخ809

الجامعة التقنية الوسطى المعهد الطبي التقني بغدادرحيم صبر شويخ المحمداوي810

كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة ديالى رحمن محمود شحاذة العزاوي811

كلية الصيدلة.جامعة الكوفةرجاء علي حسين الحسيني812

جامعة بغدادرجاء سعدي لفتة ال بدير813

جامعه كربالء كليه الطب البيطريرنا عبد األمير جواد العبيدي814

العمادة/كلية هندسة االلكترونيات /جامعة نينوى  رنا عبد االله محمود815

كلية العلوم. جامعة دهوكرنا عادل حنون816

التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثمرنا عالء عبد الحميد العامري817

جامعة بغداد كلية اللغاترنا علي مجيد الزريجاوي818

كلية الطب البيطري/ جامعة كربالء رنا فاضل موسى النصراوي819

كلية االثار/جامعة الموصل رشا عادل نجم عبو األعرج820

كليةالتربيةللبنات/جامعةالكوفةرشا حسن جاسم الفحام821



كلية العلوم/ جامعة بابلرشا كاظم مهدي822

ديوان الرقابة المالية االتحاديراسم حسين كاظم الشمري823

كلية اآلثار/ جلمعة سامراء رؤوف عبد الرزاق نوري الكليدار824

مديرية تربية نينوىريا سعد الدين صالح825

الجامعة العراقيةرياض أحمد فرحان أبراهيم826

رضاب سفيان عبد الشهيد السالمي827

الجامعة المستنصرية كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ريم محمد عبدالوهاب828

كلية االداب.جامع الموصل ريم عبد الوهاب اسماعيل الطائي829

كلية اللغات/ جامعة بغدادرياض مهدي جاسم. د.م.ا830

كلية االداب/ جامعة ذي قاررحاب عارف عبد الصاحب العبادي831

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةريهام كريم علوان الحمداني832

جامعة الموصل كلية التربية للعلوم االنسانيةرياض عباس احميد الزبيدي833

جامعه كربالءرياض كاظم سلمان الجميلي834

كلية التربية/ جامعة سامراء رياض خليل حسين835

مديرية تربية واسطرياض محسن محمد الغريباوي836

قسم تربية الدور/ المديرية العامة لتربية صالح الدين رياض سعيد طه الدوري837

علوم كيمياء/ المستنصريةرؤى محمد كاظم سكر838

المعهد التقني بابل/ جامعة الفرات االوسط التقنيةرؤى وهاب محمد الخفاجي839

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلربى طالل ابراهيم احمد840

كلية الزراعة/جامعة قسطموني رسل عبد اللطيف عبد الحسين841

غير موظفةرسل جبار عبد الرضا842

وزارة التربيةسعد دليان انور العبيدي843

جامعة الموصل كلية العلوم سعد فاضل محمود844

وزارة التربية مديرية التعليم المهنيسعد هادي شيتي المعموري845

العلوم/النهرين سعد محسن سلمان الزبيدي846

كلية التربية/الجامعة المستنصريةسعد نصيف جاسم847

جامعة القاسم الخضراءسعد والي علوان848

جامعة تكريتسعد الدين خميس محروس849

مركز للتغذية العالجية وطب األعشابسعدي جاسم محمد الصالحي850

اربيل- جامعة صالح الدين - مدير مكتبة كلية الهندسةسعدهللا نوري بيرداود851

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة ذي قار صبا علي حسين852

جامعة الموصل كلية العلوم قسم الكيمياءصبا حازم صديق العباسي853

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنيةصباح لطيف عاصي الشمري854

بغداد كلية اللغاتصباح صليبي مصطفى855

صدام علي هادي856

قسم القانون- كلية الرافدين الجامعة صدام بدن رحيمة الساعدي857

الجامعة التقنية الوسطى المعهد التقني كوتصادق جعفر بداي الشحماني858

كلية التربيه للعلوم الصرفه/ جامعة ديالىصادق طارق خضير859

كلية التربية للبنات- جامعة الكوفة صفا مجيد حميد860

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة القادسية صفاء كاظم راضي861

كلية التربية للبنات/ جامعة الكوفةصفاء مهدي موسى الجصاص862

كلية اللغات/جامعة بغدادصفية شاكر محمود الشيخلي863

وزارة التربية مديرية تربية الرصافة الثانيةسحر حسين محمد864

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنيةسحر حسين تخيل البو جاسم865

كلية العلوم/جامعة ديالىسحر ريحان فاضل866

مديرية تربية صالح الدينساهر اسماعيل مدب الخزرجي867

وزارة البلدياتسيف حميد يوسف الصالح868

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط سيف الدين كريم لهيمص الزغيبي869

وزارة التربيةسجى محمود نجم الربيعي870

كليه الطبساجده عون خماط871

جامعة تكريت كلية التربية للعلوم الصرفة قسم علوم الحياةصالح عقاب أحمد الجبوري872

كليه التربيه ابن رسد/جامعه بغدادصالح داود سللمان الزبيدي873

كلية الصيدلة/ جامعة بغدادسالم شنته طاهر المالكي874

كلية العلوم- جامعة القادسية سليم حمزه طرير الطويل875

كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة وارث األنبياءسليم رشيد عبود876



جامعة واسط كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة صالح ناصر رشيد877

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/ جامعة بغداد  سوسن كمال احمد878

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد سوسن كمال أحمد879

جامعة األنبار كلية التربية للبنات قسم اللغة العربيةصالح هندي صالح880

كلية الزراعة/ جامعة تكريت  صالح محمد اسماعيل الجبوري881

كلية الهندسة/جامعة تكريتسالي ناهي حمدي القاسم882

جامعه كركوكسلوى حاتم شكر883

جامعة القادسية كلية التربيةسماح عبد الكريم عباس الفتلي884

كلية الصيدلة/ جامعة بابل سماح احمد كاظم الجبوري885

الجامعة المستنصريةسمر رحيم نعيمة886

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات األوسط التقنية سنا قاسم حسن887

كليه العلوم للبنات/جامعه بغدادسناء عبد الصاحب عبد الكريم المنصوري888

كلية الطب/الجامعة العراقيةسناء خضر جميل العاني889

االداب/ المستنصرية سناء صالح عبد علي890

قسم االنثروبولوجيا واالجتماع/ كلية االداب /الجامعة المستنصريةسناء صالح عبد علي891

جامعة الموصل/ كلية العلوم سند عبد االله محمود الخشاب892

الكلية التقنية المسيبسارة علي حسين893

كلية العلوم/ جامعة ديالى  ساره هيثم عباس894

جامعة الموصلسارة محمد خالد895

كلية التربيه/ جامعة القادسيهسارة ثامر كاظم العبدهللا896

تربية االنبار/وزارة التربية سارة عبد الكريم محسن الزهيري897

الكلية التقنية المسيب.جامعه الفرات االوسط التقنية سرمد علي حسين الوائلي898

العلوم االسالمية/ جامعة الفلوجةسرمد فؤاد شفيق العبيدي899

جامعة تكريتسرمد جاسم محمد الخزرجي900

الجامعة العراقية كلية التربيةسرمد عكيدي فتحي العاني901

مديرية تربية البصرةسهام سعد علي الغزاوي902

جامعه الموصل كليه الطب البيطريسيماء فيصل حسب هللا العابدي903

جامعة كويةسيروان سربست محمد الطالباني904

كلية طب األسنان/جامعة كركوكسيوكي سامح هدايت أرسالن905

اليوجدشهد طارق حمد الدوري906

قسم الكيمياء/كلية العلوم /جامعة الموصل شهلة أحمد يونس الجماس907

جامعة الموصل كلية التربية االساسيةشيماء رافع سلطان908

قسم الجغرافية/كلية التربية ابن رشد/جامعة بغدادشيماء حسين صالح909

جامعة الموصل كلية العلومشيماء يونس ابراهيم الطائي910

مديرية تربية كرخ الثالثة/ وزارة التربيةشيماء زاحم حسوني911

كليه التربيه للعلوم الصرفه\ جامعه كربالء شذى عبد االمير جواد الياس912

المعهد التقني بابل/ جامعة الفرات االوسط التقنيةشذى كريم كاظم الربيعي913

التربية للعلوم الصرفة/البصرةشذى سامي عبادي العامري914

الزراعة/ البصرة شيماء ذياب جدوع915

جامعة القادسيةشيماء فرحان مطر الشيباني916

جامعة ذي قار كلية التربية للعلوم الصرفةشيماء كاسب لعيوس917

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل شيماء محمد سمير ابراهيم918

كلية العلوم/ جامعة بابلشيماء عبيس حسين المعموري919

جامعة كركوك كلية اآلدابشهاب احمد سلمان العّزي920

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل شيرين ياسين قاسم عريبي النعيمي921

الكلية التربوية المفتوحة/تربية كركوكشلير علي خورشيد922

University of Californiaشكر نعمة العباشي923

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية سهام عبدالرزاق سالم الجبوري924

جامعة الموصل كلية العلوم قسم الكيمياءسيماء موفق داوود العمري925

طب القادسية  سيناء عبد االمير كاظم926

جامعة النهرين مركز بحوث النهرين للطاقة المتجددة النانويةسنان محمد حسن الدليمي927

قرنة-جامعة البصره كليةالتربيه سنان سعيد جاسم االسدي928

جامعة القادسية كلية القانونسؤدد طه جدوع929

طالبهسميه علي عطيه930

المعهد التقني الموصل/ الجامعة التقنية الشمالية سؤدد رائق جمال الغضنفري931



جامعه البصره_ المتحف سها عبدالرحيم ياسر الركابي932

دائرة صحة صالح الدينسهى كرم جميل الدوري933

جامعة القادسية كلية التربيةسهاد علي عبدالحسين934

الجامعة التقنية الشماليةسهيل نجم شهاب التميمي935

الجامعة المستنصرية كلية االدارة واالقتصادسهيلة عبد الزهرة مستور الحجيمي936

المعهد التقني ديوانيةسهير غازي مهدي السعدي937

كلية الزراعة/جامعة القادسية  سوالف حامد تيموز938

كلية القانون جامعة القادسيةسالفة طارق عبد الكريم الشعالن939

جامعة القادسية كلية اإلدارة واالقتصادسندس جاسم شعيبث940

سرى أنمار شاكر الطائي941

مدرسة الصمود االبتدائية للبناتسرى هادي حسين942

مديريه تربيه نينوىسرى خليل حمودي943

كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة الموصلتغريد حمدون شكر944

كلية الصيدلة/جامعة بغداد تغريد نظام الدين عمر آل ابراهيم945

كلية الصيدلة/ جامعة كركوك طه درويش هناوي حسين946

كلية المأمون الجامعةطه خالد ابراهيم947

كلية التربية/جامعة االنبارطه ياسين صالح القيسي948

بدون عملتهاني هاشم طعمة949

كلية اللغات/جامعة بغداد تحرير ابراهيم اسماعيل النعيمي950

كلية االدارة واالقتصاد/بغداد تال عاصم فائق951

جامعة بغداد كلية التربية ابن الهيثمطالل عبود حنش الكندي952

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنية طالب احمد حامد الربيعي953

كليه التربيه للعلوم الصرفه/جامعه البصرهطارق علي فهد البارح954

جامعة تكريتطارق خلف حسن الجميلي955

جامعة الفرات االوسط التقنيةتوفيق ناجي حسين956

كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة الفلوجةثامر حميد عالوي957

كلية طب االسنان/جامعة كركوكثامر حسين قادر958

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت ثامر خميس محروس العزاوي959

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةثناء عبد االمير هالل960

الجامعة العراقية كلية التربية قسم علوم الحياةذنون يحيى سبع العزاوي961

كليه التربيه للعلوم الصرفه/ جامعه ذي قارذكرى حسن داحس الكناني962

كليه طب االسنان/جامعة بغدادذكرى اسماعيل حمد963

معهد الدراسات الموسيقية وزارة الثقافة بغدادذكرى عبدالصاحب عبادي964

العهد الجديد/ تربيه المسيب طيبه خليل اسماعيل ابراهيم965

جامعه بابلعال محمود كاظم966

كلية الرافدين الجامعهاسامة وهاب عبد الرزاق967

قسم الدراسات والتخطيط/جامعة النهرين ڤيان جبار جمعة زنگنة968

كلية التربية طوزخورماتو/ جامعة تكريت وعد دليان انور العبيدي969

جامعة كربالء كلية التربية للعلوم اإلنسانيةوائل عباس كطش الشمري970

قسم الكيمياء-كلية العلوم- جامعةبغداد وفاء وليد نافع عبدهلل القيسي971

كلية الطب/ جامعة كربالء وفاء رضا محمد الصباغ972

علوم/مستنصريةوهب باسم مهدي السلطاني973

جامعة سامراءوالء عبد الهادي عبد الرسول974

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية والء كطران حسن الواوي975

جامعة ديالى كلية التربية األساسية جامعة ديالى  وليد عبد الرزاق جبارة976

الجامعة المستنصرية كلية الهندسة قسم الهندسة المدنيةوليد عواد وريوش التميمي977

العلوم السياسية/ جامعة ميسان وليد سعيد راضي الكعبي978

جامعة تكريتوميض فارس صعب الخطاب979

كلية العلوم/ جامعة بغدادوسن رشيد صالح980

كلية االداب/جامعة الموصل وسن سامي سعدهللا الحديدي981

وزارة التربية مديرية تربية ميسانوسام قيس خزعل نجم الزبيدي982

كلية الزراعة_جامعة األنبار واثب شكري شاكر983

الكلية التقنية المسيبوسام محمد مهدي ناجي العميدي984

الجامعة التقية الوسطى معهد التقني بلدوسام زغير شنشل الخضراني985

التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثم/بغدادوجدان بشير عبد986



جامعة البصرة مركز دراسات البصرةوجدان جعفر غالب987

مديرية تربية ذي قار. وزارة التربيةوسام عبد الكريم حسين988

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية-جامعة بغدادوسام عبدهللا جاسم989

كلية التربية-الجامعة العراقية وسام حمد شهاب المشهداني990

كليه الطب البيطري/جامعه القادسيه وسام حسين سلمان الشباني991

جاكعة بغداد اللغاتورود ناجي العارضي992

منظة بناة الغديحيى عباس باقر الحيدري993

جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةيسار صباح جاسم994

كلية المعارف الجامعة/ االنبارياسين صالح فياض995

جامعه بغداد االمانه العامة للمكتبة المركزيةياسر نوري مخمد996

ممثلية اربيل/ مديرية تربية نينوى يونس سمير يونس997

رئاسة الجامعة/جامعة القادسية يسرى راسم جبار998

جامعة كربالءزهراء يحيى عبد زيد الفيروز999

المعهد التقني المسيب/ جامعة الفرات االوسطزهراء عبد العزيز يوسف الطائي1000

كلية العلوم/جامعة القادسيةزهراء جفات عليوي1001

كلية الصفوة الجامعةزهراء جاسب حميد1002

تربية المسيب ثانويةالمصطغى للبنينزهراء عصام جليل السوداني1003

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان زهراء كريم حسين1004

الهندسة/الموصلزهراء خالد احمد1005

المعهد التقني المسيبزيد جعفر هاشم1006

المديرية العامة للتربية في محافظة كركوكزيد خلف حسين1007

جامعة بغداد كلية علوم الهندسة الزراعية شعبة العلوم األساسيةزينب عبد الرزاق جبارة ابو رغيف1008

كلية التقنيات طبية والصحية/جامعة الفرات االوسطزينب باسل جبار1009

معهد الفنون التطبيقية- الجامعة التقنية الوسطى زينب فهد عبد السادة العبادي1010

كلية االدارة واإلقتصاد/ جامعة واسطزينب فائق محمد الشيخ1011

جامعة بغداد كلية العلوم للبناتزينب فخري مرزة القزويني1012

جامعه واسط كليه العلومزينب هادي جبار1013

علوم بنات/جامعة بغداد زينب جاسم شنان1014

جامعة بابلزينب محمود جواد1015

العلوم/ذي قارزينب مجيد كريم1016
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