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                                                                      Republic of Iraqراق             ــــــــة العـجمهوري
 Ministry of Higher Education                                                               وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 and Scientific Research                                                                                        الجامعة المستنصرية

                                            MUSTANSIRIYAH UNIVERSITY                                     مومــــــــة العـــــــــكمي 

    COLLEGE OF SCIENCE                                                                                                              
 111م ع ك/  العدد:

 12/4/2020  التاريخ:

 

 

 تأييد مشاركةم/ 
 

 ...تحية طيبة
ل ـــلصــــــدأ بالتصـــــــذي يبــــا والــــــق ربطـــــــدول املزفــــاؤهم في الجــــــاركت الذواث املدرجت أشمـــد مشـــإيــــــه                

الافتراضيت ( في ورشت العمل مزوة عبد الاله عباس -2726( وييتهي بالتصلصل )غىيت جاشم شييىر  -1)

( التي اقامتها لجىت التعليم الالكترووي في في جخزيً ومشاركت امللفاث Google Driveاشتخدام املىشىمت )

ي محي الديً( عبر مىصت ـــمين مكـــ، م. ياشمدــــم محـــً قاشـــحصد. العلىم والتي ألقيت مً قبل ) كليت

(Free Conference Callالف )افق  الصبتيىم في ديىيت ي  .11/4/2020املى

 مع التقدير...
 

 المرفقات

 جدول بأشماء املشاركين. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                      ميثاق طالب كاطعم. د. أ.

 العلميتمعــاون العميــد للشــإون 

             2020/هيصان/ 12  

                                                          محــمد فــــزج شــــذرد. أ. 

 عميد كليت العلىم/ وكالت

2020/هيصان/ 12 
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 العلىم الثاهيت كليت قائمت حضىر ورشت 

 11/4/2020يىم الصبت  (في جخزيً ومشاركت امللفاث Google Driveاشتخدام )
 

 الكلية ( -مكان العمل ) الجامعة  األسم الثالثي : ت

 الجامعة المستنصرٌة/كلٌة العلوم /لسم علوم الحٌاة    ؼنٌة جاسم شنٌور 1

 كلٌة مدٌنة العلم الجامعة/ لسم الفٌزٌاء الطبٌة    أ.د. طارق عبد الرضا علوان الظاهر 2

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة   لماء خالد الزبٌدي  3

 الجامعة التمنٌة الوسطى. معهد التكنولوجٌا. بؽداد   أ. م. أفراح عٌسى رمضان  4

 الجامعة المستنصرٌة / كلٌة العلوم  م. لمٌاء علً لطٌؾ 5

 التربٌة ابن الهٌثم للعلوم الصرافة  -بؽداد  د. تؽرٌد هاشم جاسم  6

 جامعة االنبار  كلٌة التربٌة للبنات   نورٌة صبار احمد الدمحمي  7

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد تمنً بابل   بٌمان حسٌن حسن  8

 كلٌة التربٌة  -جامعة المادسٌة   عزٌز لطٌؾ ناهً  9

 جامعة الماسم الخضراء / دراسات علٌا / ماجستٌر تمانات احٌائٌة  اٌمان فالح تركً  10

 جامعة الكفٌل كلٌة الصٌدله  منار دمحم جواد اسماعٌل 11

 جامعة الموصل كلٌة الصٌدلة   لمى مؤٌد سعدهللا  12

 جامعة اهل البٌت   ٌاسر عامر ابراهٌم  13

 جامعة بابل كلٌة طب االسنان   انس معز عبد الحسٌن  14

 جامعة بؽداد  سعدٌة فهد  15

 كلٌة العلوم للبنات  -جامعة بؽداد  د. أرٌج شوكت حمٌد  16

 جامعة بؽداد كلٌه التربٌه للعلوم الصرفه/ ابن الهٌثم لسم الكٌمٌاء  بشرئ  حمٌد علً  17

 كلٌةالتربٌة للبنات -جامعة تكرٌت   اٌالؾ صباح عبد الواحد رجب 18

 جامعة تكرٌت كلٌة الطب   بلمٌس رمضان عباس  19

 جامعة واسط  هناء لاسم مذبوب  20

 جامعة واسط /كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة   الدكتور فاضل كاظم حنون  21

 كربالء/كلٌة العلوم الطبٌة التطبٌمٌة   ازهار لطٌؾ جبر 22

 كلٌة الحدباء الجامعة  دكتورة منى سالم حسٌن 23

 كلٌة الصٌدلة جامعة بابل  هاجر كرٌم عبد الحسٌن 24

 كلٌة آشور الجامعة  صابرٌن سامً عبد 25

 كلٌة دجلة الجامعة  علً دمحم كاظم 26

 كلٌه التربٌه للعلوم الصرفه ابن الهٌثم جامعه بؽداد   زٌنه نبٌل نصٌؾ  27

) شٌماء نؽٌمش مزعل 28 كلٌة العلوم-المستنصرٌة ) 
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  (كلٌة االمام األعظم - كلٌة االمام االعظم) دمحم حاتم جاسم الجواري  29

 المستنصرٌة/ كلٌة العلومالجامعة  م.م. عبد المادر سعد عبد المادر 30

 . مرٌم ثامر دمحم رجب العزاوي 31

 الجامعة التمنٌة الوسطى / المعهد النمنً كوت٠ د.عباس هاشم مهلهل 32

33 Mayssam hussein Mohammed Ali  Al Rasheed university college  

34 Hiba Muwafaq Saleem Almaarif unibersity college 

35 Nahla Ghazi fahad  AlMuthanna University  

36 Shahad Hamid Shakir Baghdad university  

37 D. Mohammed Mezher Hussein  College of Health and Medical Technology /Middle Technical University  

38 Abeer Thaher Naji  College of Medicine / karbala University  

39 Raghad naji shihab Dijlah university  

 Duhok علً احسان تٌلً 40

41 Mohanad Kareem Aneed Al-Saedi IHG 

42 Israa Ghassan Akram Kirkuk university 

43 Hani Khalil Ismail Koya University 

  Middle Technical University /college of Health and Medical Technology إسراء حسن هادي البٌضانً  44

45 lamia  yaqoub mohammed mtu 

  National University of Science and technolog احمد عبد الحسٌن علً 46

47 Huda hameed aziz No 

48 Haider Ali Hlail No 

49 Dr.Ahmed Makki Al-Sulaiman University of Al-Qadisiya - College of Engineering 

50 Yahya Asmar Zakur University of Karbala 

51 Mohammed Siham Rasheed  University of Technology  

52 Yousif Asmar Zakur University of Wasit 

53 MOHAMMED HAMZAH KHUDUHR  University wasit  

 الجامعة المستنصرٌة/ كلٌة العلوم مطر م.م. ساره علً 54

 المعهد التمنً فً الموصل  -ا الجامعة التمنٌة الشمالٌة  ؼادة ٌوسؾ اسماعٌل  55

 ابن سٌنا للعلوم الطبٌة و الصٌدالنٌة / كلٌة طب االسنان بٌداء علً عثمان 56

 االسراء، الهندسة نور طالب عبدزٌد 57

 االنبار د.ٌسرى محمود حمادي 58

 كلٌة التربٌة للبنات -االنبار  هدٌل رعد تحسٌن  59

 االنبار _ كلٌة الزراعة دمحم عبٌد سلوم  60

 الزراعة-البصرة ا.د.عالء جبار عبد المنهل 61
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 الجامعة المستنصرٌة/ كلٌة العلوم أ.د. دمحم فرج شذر 62

 التربٌة االء شهٌد جاسم إدرٌس  63

64 Mohammed W. Abd التربٌة 

 الموصلالتمنٌة الشمالٌة المعهد التمنً  طه ٌاسٌن عبدالمادر 65

 التمنٌة الوسطى فاطمة صاحب عبد 66

 التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً كوت دجله مهدي محمود 67

 التمنٌة الهندسٌة  -التمنٌةالشمالٌة  نماء لممان دمحم  68

 التكنولوجٌة اسراء هادي حسن 69

 رئاسة الجامعة المستنصرٌة/ لسم الشؤون العلمٌة م. خالد زمام عامر 70

 التكنولوجٌة لسم العلوم التطبٌمٌة  سهى نجٌب شهاب  71

 التكنولوجٌة/لسم هندسة العمارة د.زٌنب حسٌن رؤوؾ 72

 التمرٌض د  ندى خزعل كاظم 73

 الجامتة المستنصرٌة/ كلٌة العلوم د.جمٌل امٌر علً 74

 الجامع المستنصرٌة/لسم الشؤون العلمٌة/رىاسة الجامعة م.د.أٌمن خاجٌن تكالن 75

 الجامعة / المستنصرٌه سوسن دمحم كرٌم 76

 الجامعة اامستنصرٌة كلٌة التربٌة االٌاسٌة فاتن محًٌ محسن 77

 الجامعة االسالمٌة  حٌدر علً دمحم 78

 الجامعة االسالمٌة /كلٌه التمنٌات الطبٌة ضحى حٌدر عبد الجواد 79

 الجامعة االسالمٌة فرع بابل د. اٌناس كاظم شنبارة 80

 الجامعة االسالمٌة/ كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة م.م. حسنٌن علً هادي 81

 الجامعة االسالمٌة_ كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة حسنٌن علً هادي 82

 الجامعة اإلسالمٌة فرع بابل د. اٌناس كاظم شنبارة  83

 كلٌة العلوم -الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة  دمحم احمد حموده 84

 المعهد التمنً شطرة -الجامعة التمنٌة  حٌدر دمحم حسن 85

 الكلٌة التمنٌة ذي لار -الجامعة التمنٌة الجنوبٌة مشتاق طالب حمزة 86

 الجامعة التمنٌة الجنوبٌة  مرتضى دمحم صاحب  87

 كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة -الجامعة التمنٌة الجنوبٌة  شروق سلٌم حسٌن  88

 جامعة النهرٌن عبد العزٌز ابراهٌمسراء  89

 الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً/عمارة رواء صادق مجٌد  90

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة بالل عبدهللا ناصر  91

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة انوار هادي طه 92

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة أ.م.د. راكان خلٌل عنتر 93

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة كرم صالح الدٌن شرٌؾ  94
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95 Aamer Tahseen Suhail الجامعة التمنٌة الشمالٌة 

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة رٌم دمحم علً 96

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة فرح ٌونس حامد 97

 الموصلالكلٌة التمنٌة الهندسٌة/  -الجامعة التمنٌة الشمالٌة مثنى شرابً عزٌز 98

 الموصل-الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الشمالٌة انوار احمد ٌوسؾ 99

 الموصل-الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الشمالٌة نور منٌر بشٌر 100

 الكلٌة التمنٌة الهندسٌة الموصل-الجامعة التمنٌة الشمالٌة هدى سعد عبد 101

 المعهد التمنً الموصل -الجامعة التمنٌة الشمالٌة فهد خلؾ ٌاسٌن  102

 المعهد التمنً نٌنوى-الجامعة التمنٌة الشمالٌة رواء احمد ٌوسؾ 103

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة  د. زٌاد سعٌد دمحم  104

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة  عدنان دمحم حسٌن  105

 الكلٌة التمنٌة االدارٌة الموصل  -الجامعة التمنٌة الشمالٌة  عدي عامر حامد  106

 الموصل-الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  -الجامعة التمنٌة الشمالٌة  د. رضوان ٌوسؾ صدٌك 107

 الكلٌة التمنٌة الهندسٌة الموصل -الجامعة التمنٌة الشمالٌة  احمد مصطفى سلٌم 108

 الكلٌة التمنٌة الهندسٌة الموصل -التمنٌة الشمالٌة الجامعة  د. دمحم صباح جرجٌس 109

 المعهد التمنً فً الموصل  -الجامعة التمنٌة الشمالٌة  شذى ٌوسؾ اسماعٌل  110

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة / الكلٌة التمنٌة الزراعٌة /الموصل ضٌاء احمد عبدهللا  111

 الدور -المعهد التمنً الجامعة التمنٌة الشمالٌة /  م. نهى صافً عبد 112

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة / المعهد التمنً / كركون  مجتبى عصام هاشم 113

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة / المعهد التمنً الحوٌجه  خلٌل فرحان ٌاسٌن  114

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة / المعهد التمنً الموصل  سالم سعدهللا سلطان  115

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة /الكلٌة التمنٌة االدارٌة الموصل  حامدعدي عامر  116

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة /الكلٌة التمنٌة الزراعٌة  حنٌن موفك أحمد  117

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة سنابل محسن دمحمعلً 118

 /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة موصلالجامعة التمنٌة الشمالٌة  احمد ولٌد لاسم 119

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة/الموصل  نوال ٌونس عبدهللا  120

 رٌا درٌد دمحم عثمان  121
الجامعة التمنٌة الشمالٌة /المعهد التمنً الموصل /لسم الصناعات الكٌمٌاوٌة 

 والنفطٌة 

 موصل -الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  \التمنٌة الشمالٌة الجامعة  د.بسمة دمحمكمال ٌونس 122

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة _الكلٌة التمنٌة الهندسٌة الموصل  شٌماء ممداد دمحم نجٌب  123

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  الموصل د.شذى صبٌح عثمان 124

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة المعهد التمنً الدور  حٌدر حاتم عبدالوهاب  125

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة المعهد التمنً كركون د.لٌلى عبد الستار صادق 126

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة. المعهد التمنً الموصل  لماء خالد الزبٌدي  127
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 الزراعٌة الجامعة التمنٌة الشمالٌة/ الكلٌة التمنٌة د.أزهر ماجد ابراهٌم 128

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة/ الكلٌة التمنٌة الزراعٌة محمود شاكر محمود التوتونجً 129

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة/ الكلٌة التمنٌة الهندسٌة احمد نجم شٌت الشالوي 130

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة/ الكلٌة التمنٌة الهندسٌة الموصل  د. احمد جدعان علً  131

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة/ المعهد التمنً الموصل  احمد خزعل سالم الحجار  132

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة/ المعهد التمنً الموصل  أ.م ٌمان لٌس سعدهللا  133

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة/ المعهد التمنً موصل صبا لاسم حسن 134

 الشمالٌة/ المعهد التمنً موصلالجامعة التمنٌة  شهلة عبدالوهاب عبدالمادر 135

 م.م. امل نشأة شاكر  136
لسم تمنٌات  -الجامعة التمنٌة الشمالٌة/ المعهد التمنً/ كركون 

 المساحة

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة دمحم رائد محمود 137

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة الزراعٌة  حارث نافع شكر محمود  138

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة فاتن محمود شهاب 139

 الموصل-الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة خالص اسعد دمحم 140

 التمنٌة الهندسٌة/الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة  صفوان عساؾ حمودي 141

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة الهندسٌة التمنٌة  د.احمد فالح محمود العالؾ  142

 الموصل -الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً مشتاق راكان طالب  143

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الموصل دمحم منذر زٌن الدٌن دمحم أمٌن 144

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الموصل هبه عبدالسالم سعٌد الحلو 145

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً نٌنوى  حارث ؼانم اٌوب 146

 الجامعة التمنٌة الوسطى م.شعالن ؼنام عفلون 147

 الجامعة التمنٌة الوسطى سلمان خٌون خضر 148

 الجامعة التمنٌة الوسطى شهاب الصفارد.منتهى عبد الكرٌم  149

 الجامعة التمنٌة الوسطى عواد علً سهر 150

 الجامعة التمنٌة الوسطى عبدالكرٌم شهٌد صبر  151

 الجامعة التمنٌة الوسطى مسار عربً جاسم 152

 الجامعة التمنٌة الوسطى أ.م.د أحمد جبار عبد 153

 المعهد التمنً / كوت -الوسطىالجامعة التمنٌة  عمار عالء مجٌد 154

 معهد االدارة/ الرصافة -الجامعة التمنٌة الوسطى د. منى هادي صالح 155
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 لسم هندسة االنتاج والمعادن -التكنولوجٌةالجامعة  م. رباب فرحان عباس 213
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 الجامعة التكنولوجٌة / لسم العلوم التطبٌمٌة نور عز الدٌن ناجً 224
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 الجامعة التكنولوجٌة / لسم علوم الحاسوب  م.  عمار فخري مهدي  226

 الجامعة التكنولوجٌة / هندسة العمارة م.د ندى عبد المعٌن حسن 227
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 الجامعة التكنولوجٌة لسم الهندسة الكهربائٌة  شٌماء علً كاظم 230
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 الجامعة التكنولوجٌة لسم هندسة المواد  ا.م.د هناء عرٌر سمٌج 232

 الجامعة التكنولوجٌة/ العلوم التطبٌمٌة عادل علًمٌساء  233

 الجامعة التكنولوجٌة/ علوم الحاسوب د. دمحم ناطك فاضل ابراهٌم 234

 الجامعة التكنولوجٌة/ لسم الهندسة الكهربائٌة م.د    اخالص مهاوي ثجٌل 235

 الجامعة التكنولوجٌة/ لسم الهندسة الكهربائٌة  م.د. لؤي ؼالً ابراهٌم  236

 الجامعة التكنولوجٌة/لسم الهندسة الكهربائٌة ا.م.د.اشواق لاسم حمٌد 237

 الجامعة التكنولوجٌة/لسم هندسة االنتاج والمعادن مصطفى عادل عبدهللا 238

 الجامعة المستنصرٌة/ كلٌة العلوم د. نرجس مزعل شاتً 239

 الجامعة التكنولوجٌة/مركز بحوث البٌئة خلٌلرنا رٌاض  240

 ستنصرٌة / كلٌة العلوم / لسم علوم الحٌاةمالجامعة ال رنا فاضل عباس 241

 الجامعة العرالٌة مهند مجٌد رشٌد 242

 الجامعة العرالٌة عبد الرحمن ابراهٌم الؽنطوسً 243

 الجامعة العرالٌة م. م. معمر شاكر محمود  244

 الجامعة العرالٌة صائل حسٌنندى  245

 كلٌة اآلداب -الجامعة العرالٌة دمحم حمدي عبٌد 246

 التسجٌل-الجامعة العرالٌة هدٌل عبد هللا جمٌل 247

 كلٌة االداب-الجامعة العرالٌة انتصار مصطفى احمد 248

 الجامعة العرالٌة  صهٌب صباح أحمد  249

250 Dr. Hassan mohammed Mohialdeen   الجامعة العرالٌة 

251 Ibtehal shakir mahmoud  الجامعة العرالٌة 

 الجامعة العرالٌة  أٌسر خلٌل ابراهٌم العبٌدي  252

 كلٌة التربٌة -الجامعة العرالٌة  د. زٌنة جمٌل رحٌم  253

 كلٌة التربٌة -الجامعة العرالٌة  بكر حسٌن فاضل 254

 كلٌة التربٌة  -الجامعة العرالٌة  شهد عبد الكرٌم احمد  255

 كلٌة الهندسة -الجامعة العرالٌة  الدكتور فرلد طالب نجم 256

 الجامعة العرالٌة  _ كلٌة التربٌة للبنات  د. جمال مهدي صالح  257
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 الجامعة العرالٌة / كلٌة التربٌة د.عمر عامر عبود 263

 الجامعة العرالٌة / كلٌة التربٌة / لسم الكٌمٌاء عمر باسم دمحم سعٌد 264

 الجامعة العرالٌة / كلٌة التربٌة للبنات  ثناء عبد العزٌز سعٌد  265

 الجامعة العرالٌة /كلٌة اآلداب  أحمد خلٌفة علً  266

 الجامعة العرالٌة /كلٌة التربٌة / لسم الكٌمٌاء م. عمر باسم دمحم سعٌد  267

 الجامعة العرالٌة /كلٌة التربٌة للبنات  أشجان حمٌد باصً  268

 الجامعة المستنصرٌة/ لسم شؤون الدٌوان حسام صباح ٌونس 269

 الجامعة العرالٌة /كلٌة التربٌة للبنات /لسم الشرٌعة عامرة عبدالوهاب علً  270

 الجامعة العرالٌة _ كلٌة اآلداب  رائد عبدالرضا علً  271

 الجامعة العرالٌة _ كلٌة التربٌة للبنات  د. جمال مهدي صالح  272

 الجامعة العرالٌة _كلٌة االداب انتصار مصطفى احمد 273

 الجامعة العرالٌة كلٌة االداب  حسن عبد الجبار ناجً  274

 الجامعة العرالٌة كلٌة اآلداب  د.عمار عبد الكرٌم عبد المجٌد  275
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 الجامعة العرالٌة/كلٌة االداب مصطفى حمٌدد. شماء  288
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 الجامعة العرلمٌة  االء حسٌن مهدي  292

 الجامعة المستنصرة/كلٌة الهندسة المادر نهاد نوري عبد 293

 الجامعة المستنصرٌة نادٌة محمود حسٌن 294
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 كلٌة العلوم-الجامعة المستنصرٌة م.دنٌا فاضل طلب 303

 كلٌة العلوم -الجامعة المستنصرٌة د. احمد بخٌت سعٌد  304

 كلٌة الهندسة-الجامعة المستنصرٌة دٌنة مخٌؾ حمزة 305

 كلٌة الهندسة-الجامعة المستنصرٌة ؼفران دمحم عبود 306

 كلٌة الهندسة-المستنصرٌةالجامعة  لمى فاضل حسٌن 307

 الجامعة المستنصرٌة  حٌدر توفٌك لدوري  308

 كلٌة التربٌة    -الجامعة المستنصرٌة  رفل ناصر صالح  309
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 المدٌرٌة العامة لتربٌة ذي لار / لسم تربٌة الرفاعً سالم عبدالعباس ؼانم  496

 المدٌرٌة العامة لتربٌة صالح الدٌن  مواهب لدوري صالح  497

 المدٌرٌة العامة لتربٌة صالح الدٌن / لسم تربٌة الضلوعٌة م.  م.  فؤاد دمحم عبدهللا  498

 المدٌرٌة العامة لتربٌة محافظة المادسٌة  دمحم كامل كرٌم  499

 المدٌرٌة العامة للتربٌة /ذي لار حٌدر صالح مهدي 500

 المدٌرٌة العامة للتربٌة فً محافظة بؽداد / الرصافة الثالثة حازم عبدالكاظم حسن 501

 المدٌرٌة العامة للتربٌة فً محافظة نٌنوى د.احمد ٌونس حامد 502

 لسم تربٌه الدور -المدٌرٌه العامه لتربٌه صالح الدٌن  رعد عبدالرزاق حمدي 503

 المركز الصحً/جامعة بؽداد حٌدر حسٌن عبٌد السعٌدي 504

 المستنصرٌة دٌنا عمٌل سلمان 505

 العلوم -المستنصرٌة عماد بكر عبدالكرٌم 506

 الصٌدلة-المستنصرٌة م.د واثك علوان عاجل 507

 كلٌة العلوم-المستنصرٌة شٌماء نؽٌمش مزعل 508

 المستنصرٌة  علً رسول محمود  509

 العلوم -المستنصرٌة  د. اسراء فاخر خلؾ 510

 العلوم -المستنصرٌة  دمحم ٌوسؾ كامل 511

 العلوم -المستنصرٌة  استبرق دمحم علً سلمان  512

 العلوم  -المستنصرٌة  د. نادٌة هاشم جاسم  513

 الهندسة -المستنصرٌة  زٌنب طالب عبدزٌد 514

 العلوم -المستنصرٌة  لبس عبد الزهرة جبار 515

 المستنصرٌة / العلوم  أ.م.د.بسام جبار جاسم  516

 المستنصرٌة / كلٌة التربٌة/ لسم علوم الحاسبات م.م. هٌثم سلمان جٌاد 517

 التربٌة/لسم علوم الحاسباتالمستنصرٌة / كلٌة  م.م. رانٌة علً مصطفى 518

 لسم الفٌزٌاء\كلٌة العلوم\المستنصرٌة  هالة فاخر داؼر 519

 المستنصرٌة _ العلوم  د. نادٌة هاشم جاسم 520

 المستنصرٌة _ كلٌة الصٌدلة  علً رسول محمود البكاء  521

 المستنصرٌة االداب د.سمر رحٌم نعٌمة 522
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 المستنصرٌة كلٌة التربٌة االساسٌة لسم الحاسبات  رشا عواد عبطان  523

 المستنصرٌة كلٌة العلوم مصطفى حسن زٌنل 524

 المستنصرٌة كلٌة الهندسة نادٌة ممبل حسن 525

 المستنصرٌة.كلٌة االداب  زلزلة محمود عباس 526

 المستنصرٌة/ التربٌة/ لسم علوم الحاسبات رانٌة علً مصطفى 527

 المستنصرٌة/ الهندسة وارد متعبم.م. زٌنب  528

 المستنصرٌة/التربٌة زٌنب طالب سلمان 529

 المستنصرٌة/العلوم ساهرة نصٌؾ مسلم 530

 المستنصرٌة، الهندسة لهٌب فٌصل محٌسن 531

 المستنصرٌه  شروق أحمد كرٌم  532

 العلوم -المستنصرٌه  نضال عبد االمٌر علً  533

 العلوم -المستنصرٌه  سوزان عبد الرحمن ابراهٌم  534

 المستنصرٌه  كلٌه التربٌة احمد عبدعلً عبدالكاظم 535

 المعهد التمنً الكوت  زهراء زهٌر مسلم  536

 المعهد التمنً بعموبة  نهى سالم دمحم  537

 المعهد التمنً كربالء  لصً عبدهللا عبد  538

 المكتبة المركزٌة/جامعة الموصل العزٌزاحالم دمحم نذٌر عبد  539

 الموصل وسن عبد المطلب حسن 540

 الموصل اسراء دمحم خضر محمود 541

 الموصل وسن عبد المطلب حسن 542

 الموصل د.نوار طالل حامد الصفاوي 543

 العلوم --الموصل سمٌر محمود احمد  544

 كلٌة العلوم-الموصل نؽم سالم دمحم 545

 الموصل  زكرٌا بدر فتحً  546

 العلوم  -الموصل  ا. م. د. عبدالرحمن باسل فاضل  547

 الهندسة -الموصل  اسامة عبدالواحد ذنون  548

 الهندسة -الموصل  احمد وعدهللا صالح 549

 الموصل /العلوم  د. ابتسام ٌحٌى عبدهللا  550

 الموصل /كلٌة الزراعة والؽابات  زكرٌا بدر فتحً  551

 الموصل _كلٌة الطب  اثل لممان دمحم بن  552

 الموصل كلٌة العلوم لسم الكٌمٌاء  د.ذكرى علً علوش  553

 الموصل. التربٌة األساسٌة  لٌث حمدي عبدهللا الطالب  554

 الموصل/ العلوم  د. ابتسام ٌحٌى عبدهللا  555
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 الموصل/العلوم انعام احمد حمدون 556

 الموصل_العلوم بادٌة عبدالرزاق جمال مالعبٌدة  557

 النهرٌن دمحم عباس احمد 558

 امانة بؽداد / دائرة التصامٌم  د. نداء حسٌن عبد عون  559

 امانة بؽداد / مكتب وكٌل امانة بؽداد للشؤون البلدٌة  دمحم هاتؾ عبد الرضا  560

 بابل د. رباب سعدون عبدون  561

 بابل هٌفاء عدنان عبد االمٌر  562

 العلوم-بابل زهراء دمحم الطائً 563

 كلٌة العلوم للبنات-بابل عبٌر فوزي مراد 564

 بابل / العلوم  أمٌر عذاب عبد الكاظم عباس العامري  565

 بابل /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  ا.د.شٌماء علً خمٌس  566

 بابل كلٌة العلوم للبنات شٌماء عبٌد عبدهللا 567

 بابل كلٌة طب االسنان اٌمن حمٌد عرٌبً 568

 بابل/كلٌة التربٌه للعلوم االنسانٌة د.رلٌه هادي عبد الصاحب 569

 باحث عمر محمود نجم 570

 بؽداد وفاء صاحب مهدي  571

 بؽداد م.د.زٌنب خالد شهاب المختار  572

 بؽداد  زٌنب خالد شهاب 573

 كلٌة االدارة وااللتصاد -بؽداد  م.م.سوسن لاسم هادي 574

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة -بؽداد  نهلة عبدالرحمن العساؾ 575

 بؽداد / التربٌة ابن الهٌثم للعلوم الصرفة  علً هادي حسٌن 576

 ابن الهٌثم  -بؽداد / التربٌة للعلوم الصرفة  أ. م . د . وسن ماهر جلٌل  577

 بؽداد / كلٌة الطب أ.م. هدى صاحب عبد الدمحم 578

 بؽداد / كلٌة العلوم للبنات أسماء كاظم عٌال 579

 بؽداد _ االداره وااللتصاد أ.م.د. انوار مصطفى حسن 580

 لسم الكٌمٌاء  -بؽداد كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم  نوال دمحم جواد دمحم علً الشماع  581

 بؽداد كلٌة طب االسنان دمحم جواد اسٌل حٌدر 582

 بؽداد كلٌة طب األسنان  د.فلاير محمود عبد الرضا  583

 بؽداد كلٌه التربٌه للعلوم الصرفه ابن الهٌثم ورود علً جعفر 584

 بؽداد/ تربٌة للعلوم الصرفه ابن الهٌثم زٌنه حمودي حسٌن 585

 الصرفة ابن الهٌثم لسم الكٌمٌاءبؽداد/التربٌة للعلوم  تؽرٌد بالر علوان 586

 بؽداد/طب االسنان ا.م.د ارٌج احمد نجم 587

 بؽداد/كلٌة التربٌة للعلوم الصرفه ابن الهٌثم لماء خالد عبد الكرٌم 588
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 بؽداد/كلٌة العلوم  د. اٌناس ؼسان سوٌدان  589

 بؽداد،كلٌة التربٌة،ابن رشد،لسم التارٌخ ا.د. ؼنٌة ٌاسر كباشً 590

 لسم الكٌمٌاء-بؽدادكلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم  نوال دمحم جواد دمحم علً الشماع  591

 بؽدادكلٌةالتربٌةللعلوم الصرفة.ابن الهٌثم مهاسامً مكً 592

 تربٌة االنبار رنا سلٌمان عبدالرزاق 593

 تربٌة االنبار احمد عابد حمٌد 594

 تربٌة المادسٌة  نور حسن كاظم 595

 تربٌة المثنى تحرٌر ناصر سالم 596

 تربٌة بابل حسنٌن دمحم منجً 597

 تربٌة ذي لار افكار كرٌم مناحً 598

 تربٌة ذي لار  دمحم عبد الحسن شالل  599

 تربٌة محافظة ذي لار  ماجد عطٌة حمٌدي  600

 تربٌة مٌسان م.م. سٌؾ حسام كرٌم 601

 تربٌة مٌسان المٌسًسدٌر حسام كرٌم  602

 تربٌة واسط حاكم جاسم عبدهللا 603

 الهندسة -تكرٌت  ابراهٌم خلٌل صالح 604

 تكرٌت / العلوم  ا.م.د.هالة عبد الخالك عوض  605

 تكرٌت/كلٌة اإلدارة وااللتصاد احمد فرٌد ناجً 606

 تكرٌت/لهندسة ا.د.احمد سعٌد عثمان 607

 بابل كلٌة تكنولوجٌا المعلوماتجاَعة  اٌمان كاظم عبود  608

 كلٌة االدارة وااللتصاد  -جاكعة واسط نسرٌن فالح حسن  609

 جامة المادسٌة/ كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة رشا عباس اسٌود 610

 جامعة  األنبار /كلٌة الزراعة مٌسم عبد السالم رشٌد  611

 جامعة  الكرخ للعلوم/ كلٌة علوم الطالة والبٌئة   د. وسام عبدهللا لطٌؾ  612

 جامعة  الكوفة سحر عبد الرضا مجٌد 613

 لرنه -جامعة  كلٌة التربٌه د.سنان سعٌد جاسم 614

 جامعة /األنبار  وداد فرحان جابر  615

 جامعة االادسٌة كلٌة تربٌة بنات  ا.م. اسماء عزٌز عبد الكرٌم  616

 جامعة ابن سٌنا كلٌة طب االسنان  مهند لؤي جوهر 617

 جامعة ابن سٌنا للعلوم الطبٌة و الصٌدالنٌة / كلٌة طب االسنان م.م.فرح سعدون جعفر 618

 جامعة ابن سٌنا للعلوم الطبٌة والصٌدالنٌة  بان عباس ناصر  619

 األسنانكلٌة طب  -جامعة ابن سٌنا للعلوم الطبٌة والصٌدالنٌة  م.م دمحم لاسم دمحم 620

 جامعة ابن سٌنا للعلوم الطبٌة والصٌدالنٌة / كلٌة طب االسنان بٌداء علً عثمان 621
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 جامعة ابن سٌنا للعلوم الطبٌة والصٌدالنٌة كلٌة طب األسنان  زٌاد لدوري حمٌد 622

 جامعة ابن سٌنا للعلوم الطبٌة والصٌدالنٌة كلٌة طب األسنان  رحمة حازم إبراهٌم  623

 جامعة ابن سٌنا للعلوم الطبٌة والصٌدالنٌة/ كلٌة طب االسنان دعاء جلود ناٌؾ 624

 جامعة ابن سٌنا للعلوم الطبٌة والصٌدالنٌة/ كلٌة طب االسنان  نور هاشم دمحم  625

 جامعة ابن سٌنا للعلوم الطبٌة والصٌدالنٌة/ كلٌة طب األسنان شهد زاهد عبد العباس 626

 جامعة ابن سٌنا للعلوم الطبٌه والصٌدالنٌه/كلٌة طب االسنان عبد عونمثال عبد الكرٌم  627

 جامعة االنبار فاطمة ناطك دمحم 628

 جامعة االنبار زٌاد رشٌد حمدي 629

 جامعة االنبار أ.م.د. سلوان محمود عبداللطٌؾ 630

 جامعة االنبار أ.د. دمحم عبٌد صالح  631

 جامعة االنبار عبدالجبارم.د. مكارم عبدالواحد  632

 كلٌة التربٌة للبنات -جامعة االنبار أ. م. د. نؽم خضٌر مهدي 633

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة -جامعة االنبار منى حسٌن علً 634

 كلٌة الزراعة-جامعة االنبار م.احمد شهاب عبدهللا 635

 كلٌة العلوم-جامعة االنبار وهران منعم سعود 636

 جامعة االنبار  هبه جمعه علً  637

 جامعة االنبار  ادرٌس سمٌر دلً  638

 جامعة االنبار  زٌنة حكمت بشٌر  639

 رئاسة الجامعة -جامعة االنبار  دمحم مثنى عبد الؽفور  640

 كلٌة االداب -جامعة االنبار  احمد ولٌد خلٌل الناصر 641

 التربٌة للبناتكلٌة  -جامعة االنبار  مرٌم عاشور حامد 642

 كلٌة التربٌة للبنات  -جامعة االنبار  أ.د. دمحم سلمان حسٌن النعٌمً  643

 كلٌة العلوم -جامعة االنبار  هاجر شهاب حمد  644

 كلٌة العلوم -جامعة االنبار  مهند ٌوسؾ تركً 645

 كلٌة العلوم  -جامعة االنبار  دمحم مخلص احمد 646

 كلٌة العلوم  -جامعة االنبار  مٌادة عبد هللا شٌحان  647

 لسم علوم الحٌاة -كلٌة العلوم  -جامعة االنبار  رؼد ولٌد خلٌل الناصر 648

 كلٌة التربٌة للبنات -جامعة االنبار  أ.د. دمحم سلمان حسٌن النعٌمً  649

 للبناتكلٌة التربٌه -جامعة االنبار  رضاب حاتم ٌاسٌن الؽسانً  650

 جامعة االنبار / كلٌة االداره وااللتصاد م. طارق طعمه عطٌه 651

 حدٌثة -جامعة االنبار / كلٌة التربٌة االساسٌة  أ.م.د. خالد دفٌن احمد 652

 جامعة االنبار / كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  م.د ٌاسٌن علً خلؾ  653

 جامعة االنبار / كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  م.م. منتظر ودٌع رشٌد الهٌتً  654
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 جامعة االنبار / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة انفال عاشور حامد 655

 جامعة االنبار / كلٌة العلوم رجاء فاضل حمدي 656

 جامعة االنبار /كلٌة اآلداب  اسٌل رعد تحسٌن  657

 جامعة االنبار /كلٌة التربٌة االساسٌة حدٌثة  دمحم حمٌد دمحم 658

 جامعة االنبار /كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة مصطفى ابراهٌم حمٌد  659

 جامعة االنبار /كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/علوم الحٌاة فرلد حواس موسى 660

 جامعة االنبار _كلٌة التربٌة للبنات مها محمود جسام  661

 جامعة االنبار كلٌة التربٌة االنسانٌة حمديزٌاد رشٌد  662

 جامعة االنبار كلٌة التربٌة المائم فرلد مهدي صالح 663

 جامعة االنبار كلٌة التربٌة للبنات فاطمة ناطك دمحم 664

 جامعة االنبار كلٌة التربٌة للبنات  الدكتور ذر منٌر مسٌهر العانً  665

 جامعة االنبار كلٌة التربٌة للبنات  نورٌة صبار احمد  666

 جامعة االنبار كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  أ.م.د عبدالرزاق دمحم جبار الدمحمي  667

 جامعة االنبار كلٌة التربٌه للبنات ا.م.د.احمد عبد الستار شالل 668

 جامعة االنبار كلٌة الزراعة لسم علوم األؼذٌة  فراس نجم اسماعٌل  669

 جامعة االنبار كلٌة العلوم  صفا ندٌم عبد المهار ٌونس  670

671 Anwar Abd Saiel   جامعة االنبار كلٌة العلوم 

 جامعة االنبار كلٌة تربٌة المائم  حارم دمحم خلؾ روضان  672

 جامعة االنبار كلٌة علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات منتصر عبدالواحد سلمان 673

 جامعة االنبار كلٌتة التربٌة للبنات. ا.م.د.حسام عواد خلٌفة 674

 جامعة االنبار.كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة أ.م.د.عبد الرزاق دمحم جبار الدمحمي 675

 جامعة االنبار/ كلٌة االداب  م. م. هناء عباس سلٌمان  676

 االساسٌة حدٌثةجامعة االنبار/ كلٌة التربٌة  أ.د.دمحم عبٌد صالح  677

 جامعة االنبار/ كلٌة التربٌة للبنات براءة هاشم علوان 678

 جامعة االنبار/ كلٌة التربٌة للبنات ا.م.د.سعدي دمحم عواد 679

 جامعة االنبار/ كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة علً نجم عبدهللا 680

 والعلوم السٌاسٌةجامعة االنبار/ كلٌة المانون  أ.م.د. مؤٌد جبٌر محمود 681

 جامعة االنبار/ كلٌة علوم الحاسبات وتكنلوجٌا المعلومات م.د. مكارم عبدالواحد عبدالجبار التركً 682

 جامعة االنبار/رئاسة الجامعة _ لسم البعثات والعاللات الثمافٌة  م.م. فٌصل ؼازي حمود عفتان  683

 جامعة االنبار/كلٌة التربٌة للبنات  اٌمان حسام دمحم  684

 جامعة االنبار/كلٌة التربٌة للعوم الصرفة/لسم الرٌاضٌات نادٌة علً ناظم 685

 جامعة االنبار/كلٌة الزراعة هدٌل صبارحمد 686

 جامعة االنبار/كلٌة الزراعة مروة ٌاس خضٌر 687
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 جامعة االنبار/كلٌة الصٌدلة  أثٌر عبد الحمٌد خشان  688

 جامعة االنبار/كلٌة العلوم م.م. وسام ضاري جالل 689

 جامعة االنبار/كلٌة علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات هدٌل امجد سعٌد 690

 جامعة اإلمام جعفر الصادق علٌه السالم  د. فاتن حمٌد لاسم  691

 جامعة األنبار ٌسرى محمود حمادي 692

 كلٌة اآلداب -جامعة األنبار استبرق رافع ؼركان  693

 جامعة األنبار  رباح نوري فرحان 694

 جامعة األنبار /كلٌة االداب اٌسر دمحم فاضل  695

 جامعة األنبار كلٌة التربٌة للبنات  د. نادٌة محمود فرحان الكحلً  696

 جامعة األنبار كلٌة العلوم االسالمٌة  أ.م.د.عامرعبدالعزٌز خلٌل الساطوري  697

 جامعة األنبار. مركز بحوث الطالة المتجددة رباح نوري فرحان 698

699 Ali Jaseem Ghali جامعة البصرة 

 جامعة البصرة د . اسماعٌل جمعة عباس 700

 جامعة البصرة ندى صالح هادي 701

 جامعة البصرة ا.م البال جاسم جعفر 702

 كلٌة الزراعة-جامعة البصرة بصائر احسان طه 703

704 Hussein Laftaa  جامعة البصرة 

 لسم علوم الحاسوب -كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  -جامعة البصرة  ظافر ؼنً حونً 705

 كلٌة الزراعة -جامعة البصرة  أ.د. عالء جبار عبد المنهل 706

 كلٌة الطب البٌطري -جامعة البصرة  على عبود عٌسى 707

 كلٌة الهندسة -جامعة البصرة  ا. م. د. عمار سلمان داود  708

 لسم العمارة -كلٌة الهندسة  -جامعة البصرة  د.الولٌد خالد عبد اللطٌؾ البعاج 709

 كلٌة العلوم -جامعة البصرة  عواطؾ حمٌد موسى 710

 جامعة البصرة / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ظافر ؼنً حونً 711

 جامعة البصرة / كلٌة الزراعة  علً شولً عبد الواحد  712

 جامعة البصرة / كلٌة الطب عواطؾ راضً عبود 713

 جامعة البصرة /لسم النشاطات الطالبٌة ا.م.د.ناهدة عبد الزهرة بدر 714

 جامعة البصرة /كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة حمٌدة عودة مزبان 715

 البٌطريجامعة البصرة /كلٌة الطب  كاترٌن بندر فرج  716

 جامعة البصرة _ كلٌة التمرٌض م. م. حسٌن فاخر كامل 717

 جامعة البصرة _ متحؾ التأرٌخ الطبٌعً  شروق عبدهللا نجم  718

 جامعة البصرة كلٌة الطب ؼنٌة سالم ؼضبان 719

 جامعة البصرة كلٌة الطب البٌطري  عالء حسٌن سعدون  720



www.uomustansiriyah.edu.iq                     Mustansiriyah University/College of Science, BAGHDAD, IRAQ 
Email: science@uomustansiriyah.edu.iq                                         بؽداد -كلٌة العلوم/ العراق -الجامعة المستنصرٌة  

 جامعة البصرة كلٌة الطب البٌطري  هبة علً ناصر  721

 جامعة البصرة كلٌة العلوم لسم الكٌمٌاء  خنساء عبد الرزاق علً  722

 جامعة البصرة كلٌة طب االسنان  رنا حسن عبد المجٌد  723

 جامعة البصرة/ كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة م.د.احمد كاظم شنان 724

 جامعة البصرة/ كلٌة الزراعة  أ.د.م.سلوى جمعة فاخر  725

 جامعة البصرة/ كلٌة الطب كوثر خلؾ حسن 726

 جامعة البصرة/ كلٌة الطب عواطؾ راضًٌ عبود 727

 جامعة البصرة/ كلٌة علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات اٌمان لٌس عبدالجلٌل 728

 الكٌمٌاءالمرنة/ لسم -جامعة البصرة/كلٌة التربٌة م.امجد طاهر بتور 729

 المرنة/ لسم علوم الحٌاة-جامعة البصرة/كلٌة التربٌة اطٌاؾ سعود حرٌجة 730

 جامعة البصرة/كلٌة الزراعة ا.م. منال عبدهللا عسكر 731

 جامعة البصرة/كلٌة الزراعة ا.م.د. نهاد شاكر سلطان الولً 732

 جامعة البصرة_كلٌة الطب البٌطري  د. زٌنب عباس حسن الموسوي 733

 جامعة البصره كلٌة الصٌدله علً دمحم جاسم 734

 جامعة البصره كلٌة الهندسه حسٌن علً حسٌن كصب الكصب 735

 جامعة البصره/ كلٌة الطب البٌطري اٌمان سامً جاسم 736

 جامعة التمنٌة الشمالٌة  بسام تحسٌن احمد  737

 التمنً كركونالمعهد  -جامعة التمنٌة الشمالٌة  مرال انور مصطفى 738

 جامعة التمنٌة الشمالٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  بهجت حسن الٌاس  739

 جامعة الحمدانٌة ماهر فخرالدٌن اسماعٌل 740

 جامعة الحمدانٌة  صفا احمد خلٌل 741

 جامعة العمٌد زٌد علً خمٌس  742

 جامعة العمٌد / كلٌة طب االسنان د.زٌنا علً دٌلً  743

 جامعة العٌن  خلود حٌال عودة  744

 جامعة العٌن / كلٌة الصٌدلة  مازن عبد الؽنً نجم  745

 جامعة الفرات االوسط م.م. اٌمان عبٌد جاسم  746

 جامعة الفرات االوسط / المعهد التمنً النجؾ د. سراب جوٌد موسى 747

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة ُعال نجاح كاظم 748

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة كاظم نائل عباس 749

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة فائك حامد جبوري 750

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة اسراء علً حسٌن شبٌب 751

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة  مؤمل حسٌن جوٌسم  752

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة  صادق جعفر كاظم  753
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 جامعة الفرات االوسط التمنٌة  اسراء عبد الجلٌل حسٌن  754

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة  د. فٌصل كرٌم هادي  755

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة  ساهرة عاٌد عبد الصاحب  756

 الكلٌة التمنٌة المسٌب -جامعة الفرات االوسط التمنٌة  علً صالح حسون 757

 المعهد التمنً المسٌب -جامعة الفرات االوسط التمنٌة  د. رٌاض احمد سرحان 758

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة / الكلٌة التمنٌة المسٌب عمار عادل عبد النبً البكري د.  759

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة / المعهد التمنً / كربالء طالل مظفر ؼازي  760

 االوسط التمنٌة / المعهد التمنً بابلجامعة الفرات  شٌرٌن لاسم عبدالرضا 761

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة / المعهد التمنً كربالء / لسم صحة المجتمع زهره مكً محمود 762

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة المسٌب  ا. م. د. علً فاضل ناصر  763

 التمنٌة /المعهد التمنً /كربالءجامعة الفرات االوسط  احمد خضٌر عبد الرضا 764

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً المسٌب  دمحم صاحب عبد  765

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد تمنً بابل  سٌفً دمحم منجً  766

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة _ المعهد التمنً كوفه  كرار حمزة حسٌن 767

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة الكلٌة التمنٌة المسٌب عبدالكاظمزٌنب طالب  768

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة المعهد التمنً كوفة  سهام عبد الحسٌن مسان  769

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة كوفة  احمد عباس حسن الروكان  770

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة/ الكلٌة التمنٌة المسٌب  د. اٌناس عبدالستار عبدالجبار  771

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة/ المعهد التمنً بابل مرتضى دمحم شانً 772

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة/ المعهد التمنً بابل زهراء كاظم روضان  773

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة/ المعهد التمنً كربالء  رحٌم عبد دمحم  774

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة/ المعهد التمنً كربالء  لصً عبدهللا عبد  775

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة/ المعهد التمنً/ المسٌب رلٌه علً سلمان 776

 التمنٌة/المسٌبجامعة الفرات االوسط التمنٌة/الكلٌة  مهند كاظم عبدالحسٌن 777

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة/المعهد التمنً بابل د. دمحم فائك رزٌج 778

 جامعة الفرات االوسط التمنٌه/المعهد الطبً كوفه/لسم الصٌدله رٌام عادل حسن  779

 جامعة الفرات االوسط/المعهد التمنً /الدٌوانٌة م.م. اٌمان عبٌد جاسم 780

 جامعة الفرات االوسط/المعهد التمنً دٌوانٌة  ندى احمد فٌروز  781

 جامعة الفرات االوسط/المعهد التمنً كوفة رجاء جواد دمحم 782

 الكلٌة التمنٌة/ المسٌب -جامعة الفرات األوسط التمنٌة د.حٌدر طالب مهدي 783

 جامعة الفرات األوسط التمنٌة  علٌاء كاظم عٌال  784

 المعهد التمنً / المسٌب -الفرات األوسط التمنٌة جامعة  أشجان دمحم عرٌبً  785

 المعهد التمنً المسٌب -جامعة الفرات األوسط التمنٌة  مصطفى سالم عبد الرضا 786
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 جامعة الفرات األوسط التمنٌة / المعهد التمنً كربالء  أ.م.د.علً هادي عظٌم  787

 /المعهد التمنً المسٌبجامعة الفرات األوسط التمنٌة  رنا عادل عبدالنبً 788

 جامعة الفرات األوسط التمنٌة /معهد تمنً دٌوانٌه  مسارجبار جري 789

 جامعة الفرات األوسط التمنٌة المعهد التمنً كربالء  ا.م.د.سالم حسٌن حسن  790

 جامعة الفرات األوسط الكلٌة التمنٌة المسٌب  دمحم حسٌن شبع 791

 األوسط/ الكلٌة التمنٌة المسٌب جامعة الفرات رشا علً جودي 792

 جامعة الفراهٌدي الكلٌة التتمنٌة الطبٌة مصطفى جواد كاظم 793

 جامعة الفلوجة / رئاسة الجامعة عثمان شعبان حمزة الحلبوسً  794

 جامعة الفلوجة /كلٌة الطب م. م. دعاء داود سلمان 795

 اإلسالمٌةجامعة الفلوجة/ كلٌة العلوم  دمحم عادل شافً 796

 جامعة الفلوجة/الطب البٌطري لماء مجٌد عزٌز 797

 جامعة الفلوجة_ كلٌة العلوم اإلسالمٌة لسم اللؽة العربٌة د. عدنان جمعة عودة 798

 جامعة المادسٌة سعدٌة وداعة حسن 799

 جامعة المادسٌة بلسم صالح عبود  800

 جامعة المادسٌة دمحم احمد دمحم 801

 جامعة المادسٌة رحٌم جباراحمد  802

 جامعة المادسٌة حال ٌحٌى عباس 803

 جامعة المادسٌة د اسامة نوفل عودة 804

805 Dhufr Hadi Chayd جامعة المادسٌة 

 كلٌة التربٌة -جامعة المادسٌة فراس عائد نجم 806

 كلٌة التربٌة لسم علوم الحٌاة  -جامعة المادسٌة د وجدان مطرود كاظم  807

 كلٌة الصٌدلة -جامعة المادسٌة رؤى جمٌل كامل 808

 كلٌة المانون -جامعة المادسٌة االء دمحم صاحب 809

 كلٌة التربٌة-جامعة المادسٌة سرمد جاسب رسن 810

 كلٌة الصٌدلة-جامعة المادسٌة لٌنا سعدي اسناعٌل 811

 كلٌة الطب-جامعة المادسٌة اوس رسول حسٌن 812

 كلٌة العلوم-جامعة المادسٌة جبار دبًا.م.د.هدى  813

 جامعة المادسٌة  م.م رشا حمزه عبٌد 814

 جامعة المادسٌة  عبدهللا جبار حمٌدي  815

816 Suhaib Majeed Kadhem   جامعة المادسٌة 

 جامعة المادسٌة  حٌدر سعد عبد البالً  817

 كلٌة التربٌة -جامعة المادسٌة  علً أحمد نجٌب 818

 كلٌة التربٌة -جامعة المادسٌة  أ. م. د علً أحمد نجٌب 819
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 كلٌة الزراعة -جامعة المادسٌة  دمحم احمد دمحم 820

 كلٌة الزراعة  -جامعة المادسٌة  ولٌد سامً جواد البكري 821

 كلٌة الطب -جامعة المادسٌة  اسعد عبد الحسٌن دمحم 822

 كلٌة الطب  -جامعة المادسٌة  سهاد جاسم عبدالكاظم 823

824 Dr. Ahmed Makki Al-Sulaiman  كلٌة الهندسة -جامعة المادسٌة 

 لسم هندسة المواد -كلٌة الهندسة  -جامعة المادسٌة  م.م. لاسم سعد عبد الواحد 825

 كلٌة الزراعة-جامعة المادسٌة  دالل طارق حسن 826

 الزراعة كلٌة-جامعة المادسٌة  علً صباح علً 827

 كلٌة الطب-جامعة المادسٌة  ا.د. راضً فرهود شالش 828

 جامعة المادسٌة   /كلٌة االداب فالح جابر جاسم  829

 جامعة المادسٌة  /كلٌة الصٌدلة ا.د. نٌران عبٌد جاسم  830

 جامعة المادسٌة . كلٌة المانون بٌداء علً ولً علً 831

 المادسٌة / رئاسة الجامعة جامعة احمد رحٌم رٌشان العبودي 832

 جامعة المادسٌة / رئاسة الجامعة احمد رحٌم رٌشان 833

 جامعة المادسٌة / كلٌة االثار ا.م.د. رائد عباس فاضل 834

 جامعة المادسٌة / كلٌة االداب هناء حسن سدخان  835

 جامعة المادسٌة / كلٌة االداب نبأ عبد االمٌر عبد 836

 جامعة المادسٌة / كلٌة االداب  صبرٌة علً حسٌن  837

 جامعة المادسٌة / كلٌة االداب / لسم علم االجتماع احمد ٌحٌى جواد 838

 جامعة المادسٌة / كلٌة االدارة و االلتصاد م. سٌؾ حسام رحٌم 839

 جامعة المادسٌة / كلٌة اإلدارة وااللتصاد  د.مٌامً صالل صاحب 840

 جامعة المادسٌة / كلٌة اآلداب  عذاب عطشان الجبوري ا.م.د.حسٌن 841

 جامعة المادسٌة / كلٌة اآلداب / لسم علم االجتماع أحمد ٌحٌى جواد 842

 جامعة المادسٌة / كلٌة التربٌة نبراس هادي جواد 843

 جامعة المادسٌة / كلٌة التربٌة وسام عبدان واوي العبدهللا 844

 جامعة المادسٌة / كلٌة التربٌة  عبد الناصر ناصر حمٌدي  845

 جامعة المادسٌة / كلٌة التربٌة  أنٌس علً حسن  846

 جامعة المادسٌة / كلٌة الزراعة شروق حسٌن جابر 847

 جامعة المادسٌة / كلٌة الزراعة  م. مهند عباس متعب شعالن الجبوري  848

 جامعة المادسٌة / كلٌة الصٌدلة  ازهار عبٌس ؼالً 849

 جامعة المادسٌة / كلٌة الطب سحر داخل ٌونس 850

 جامعة المادسٌة / كلٌة المانون عباس ناصر سعدون 851

 جامعة المادسٌة / كلٌة طب االسنان ورلاء دمحم شرٌؾ 852
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 جامعة المادسٌة / كلٌة طب االسنان وداد عبد جواد عٌسى  853

 جامعة المادسٌة / كلٌة طب االسنان شرٌؾورلاء دمحم  854

 جامعة المادسٌة / كلٌة للتمانات االحٌائٌة الرباب طارق عبد الكرٌم 855

 جامعة المادسٌة /كلٌة االدارة وااللتصاد  م. سعاد جواد كاظم  856

 جامعة المادسٌة /كلٌة التربٌة حامد شٌاع خٌرهللا 857

 المادسٌة /كلٌة التربٌةجامعة  ندى هاشم عبدهللا 858

 جامعة المادسٌة /كلٌة التربٌة  كوثر حسن عبٌس  859

 جامعة المادسٌة /كلٌة التربٌة  جمال ناصر جابر  860

 جامعة المادسٌة /كلٌة التربٌة /لسم الكٌمٌاء  مكارم علً مهدي  861

 الرٌاضةجامعة المادسٌة /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  رؤى عباس اسٌود 862

 جامعة المادسٌة /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ا.د رحٌم روٌح حبٌب 863

 جامعة المادسٌة /كلٌة التربٌة للبنات ا.د مً علً عزٌز 864

 جامعة المادسٌة /كلٌة التربٌة للبنات رؤٌا ضٌاء حسن 865

 جامعة المادسٌة /كلٌة التربٌة للبنات  صفاء حسٌن حمٌد  866

 جامعة المادسٌة /كلٌة الهندسة أ.م.د. نبٌل كاظم عبد علً  867

 جامعة المادسٌة /كلٌة علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات رنا جمعه سرٌح 868

 جامعة المادسٌة _ كلٌة اآلداب  ا.م.د.حسٌن علً عبد الحسٌن  869

 جامعة المادسٌة _ كلٌة التربٌة افتكار محسن صالح 870

 جامعة المادسٌة _ كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  حامد نوري علًد  871

 جامعة المادسٌة _ كلٌة التربٌة لسم علوم الحٌاة  د وجدان مطرود كاظم  872

 جامعة المادسٌة كلٌة االدارة وااللتصاد  م. م عالء عباس داخل  873

 جامعة المادسٌة كلٌة اإلدارة وااللتصاد  أ.م.هند ضٌاء عبد الرسول  874

 جامعة المادسٌة كلٌة التربٌة علً كاظم ٌاسٌن المحنه 875

 جامعة المادسٌة كلٌة التربٌة  د.لاسم حسن عبٌس الجلٌحاوي  876

 جامعة المادسٌة كلٌة التربٌة  سماح عبد الكرٌم عباس  877

 جامعة المادسٌة كلٌة التربٌة  عباس عبد سوٌؾ  878

 جامعة المادسٌة كلٌة التربٌة  دعاء دمحم حمٌد  879

 جامعة المادسٌة كلٌة التربٌة  امال هاشم جٌاد  880

 جامعة المادسٌة كلٌة التربٌة  ا.م. نبال عباس هادي  881

 الرٌاضةجامعة المادسٌة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  حازم موسى عبد حسون 882

 جامعة المادسٌة كلٌة التربٌة لسم الرٌاضٌات د.خالد شٌاع خٌرهللا الشكري 883

 جامعة المادسٌة كلٌة التربٌة لسم الرٌاضٌات  م.د.االء حسٌن دمحم  884

 جامعة المادسٌة كلٌة التربٌة للبنات أ.د.وداد مهدي محٌمد الجبوري 885
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 كلٌة التمانات االحٌائٌة جامعة المادسٌة د.شٌماء ربٌع مذخور 886

 جامعة المادسٌة كلٌة التمانات االحٌائٌة  هدٌل جبار نعمة  887

 جامعة المادسٌة كلٌة التمرٌض  اسراء مفتن هاشم  888

 جامعة المادسٌة كلٌة الزراعة هبة مخلؾ حردان 889

 جامعة المادسٌة كلٌة الصٌدلة  لٌث دمحم عباس  890

 جامعة المادسٌة كلٌة الصٌدلة  انوار عبد الهادي حمود  891

 جامعة المادسٌة كلٌة الطب شٌماءعبداالمٌرناصر 892

 جامعة المادسٌة كلٌة الطب البٌطري  عباس علً حسٌن اللبان 893

 جامعة المادسٌة كلٌة العلوم  ا.م.د. امال ؼازي مهدي 894

 جامعة المادسٌة كلٌة العلوم  ابتسام جاسم عباس 895

 جامعة المادسٌة كلٌة تربٌة بنات  ا.م. البال كاظم حبٌتر  896

 جامعة المادسٌة كلٌة طب االسنان  شٌماء كاظم نور الزاملً  897

 جامعة المادسٌة كلٌودة االداب رافد موسى عبد حسون 898

 التربٌة.لسم العربٌةجامعة المادسٌة.كلٌة  أ.د.وحٌدة صاحب حسن 899

 جامعة المادسٌة/ كلٌة االداب م. انٌس شهٌد دمحم  900

 جامعة المادسٌة/ كلٌة االداب / لسم اللؽة االنكلٌزٌة م.م حسٌن ناصر شوٌن  901

 جامعة المادسٌة/ كلٌة التربٌة نورا نضال صالح 902

 جامعة المادسٌة/ كلٌة التربٌة كوركٌس شهٌد دمحم 903

 جامعة المادسٌة/ كلٌة التربٌة عباس مسٌر منى 904

 جامعة المادسٌة/ كلٌة التربٌة  عادل عٌدان عبد  905

 جامعة المادسٌة/ كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة د. خولة صالح صٌهود 906

 جامعة المادسٌة/ كلٌة الطب اسراء ستار محمود  907

 االداب جامعة المادسٌة/كلٌة فاطمة مشعل سالم  908

 جامعة المادسٌة/كلٌة االدارة وااللتصاد علً فالح خلؾ 909

 جامعة المادسٌة/كلٌة االدارة وااللتصاد  فاضل عباس كاظم  910

 جامعة المادسٌة/كلٌة اآلداب  خلود علً حسٌن  911

 جامعة المادسٌة/كلٌة التربٌة منى عباس مسٌر 912

 المادسٌة/كلٌة التربٌة /لسم الكٌمٌاءجامعة  ا.د.لٌث سمٌر جاسم 913

 جامعة المادسٌة/كلٌة التربٌة للبنات/لسم االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي  كهرمان هادي عوده  914

 جامعة المادسٌة/كلٌة التربٌة/لسم علوم الحٌاة عبٌر سامً كاظم 915

 علوم الحٌاةجامعة المادسٌة/كلٌة التربٌة/لسم  دكتورة هناء عناٌه ماهود 916

 جامعة المادسٌة/كلٌة التمانات االحٌائٌة فاضل ؼازي السوٌدي 917

 جامعة المادسٌة/كلٌة الصٌدلة  أ.د. نٌران عبٌد جاسم  918
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 جامعة المادسٌة/كلٌة الطب علً جواد حمزة الشمري 919

 جامعة المادسٌة/كلٌة الطب   البٌطري م.د. مٌعاد جبار صاحب 920

 جامعة المادسٌة/كلٌة العلوم علً عبد الهادي ماهودا.م.د.  921

 جامعة المادسٌة/كلٌة العلوم م.م.اسماء معن نعمة 922

 جامعة المادسٌة/كلٌة طب االسنان ارجوان عبد الهادي ماهود 923

 كلٌة اآلداب ÷ جامعة المادسٌة مٌسون عبٌد خضٌر  924

 جامعة المادسٌه دمحم سلمان كاظم  925

 جامعة المادسٌه عادل هاشم زٌنب 926

 جامعة المادسٌه  رجاء مردان فلٌح  927

 جامعة المادسٌه / كلٌه التربٌه  هدى عباس فٌصل  928

 جامعة المادسٌه /كلٌة المانون  مصطفى سلمان كاظم  929

 جامعة المادسٌه /وزارة التربٌه مرتضى علً حسٌن علوان الزلزلً 930

 جامعة المادسٌه _لسم الشؤون المانونٌه  م.م.اٌمان حاٌؾ دمحم 931

 جامعة المادسٌه/كلٌة التربٌه وفاء هادي عبد الصاحب 932

933 Majida mohammad Abid falhy  جامعة المادسٌه/كلٌة العلوم/لسم علوم الحٌاة 

 كلٌة الزراعة -جامعة الماسم  صفاء عبد الحسن ؼضبان 934

 كلٌة علوم البٌئة. -جامعة الماسم الخضراء د. حٌدر مهدي حمزة الشرٌفً 935

 جامعة الماسم الخضراء / كلٌة الزراعة آالء جواد كاظم 936

 جامعة الماسم الخضراء /كلٌة الطب البٌطري ا.م.د.حسٌن هادي ناهً 937

 جامعة الماسم الخضراء /كلٌة الطب البٌطري  رواء صفاء عباس 938

 الخضراء _ كلٌة الزراعةجامعة الماسم  ولٌد حمٌد حسون 939

 جامعة الماسم الخضراء كلٌة التمانات االحٌائٌة علٌاء سعد عبد 940

 جامعة الماسم الخضراء/ كلٌة التمانات اإلحٌائٌة أ. م. د شرؾ الدٌن دمحم ثامر 941

 جامعة الماسم الخضراء/كلٌة الطب البٌطري  د. رواء صفاء عباس 942

 الماسم الخضراء/كلٌة هندسة الموارد المائٌةجامعة  رشا علً طه 943

 جامعة الماسم الخضراء_كلٌة هندسة الموارد المائٌة م.م. امٌر شمخً نور 944

 جامعة الماسن الخضراء / كلٌة علوم البٌئة  حسٌن علٌوي حسن 945

 جامعة الكتاب دمحم بالل عبدهللا  946

 جامعة الكرخ /كلٌة العلوم امجد دمحم شرٌؾ 947

 جامعة الكرخ للعلوم زهراء ٌاسر عباس 948

 جامعة الكرخ للعلوم االء حسٌن خلٌل 949

 جامعة الكرخ للعلوم موج رٌاض اسماعٌل 950

 جامعة الكرخ للعلوم م.م دمحم عبٌد كاظم 951
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 جامعة الكرخ للعلوم ندى عبدهللا رشٌد 952

 جامعة الكرخ للعلوم د.فائك حسن جبار 953

 جامعة الكرخ للعلوم كاظم عبدامنٌة  954

 جامعة الكرخ للعلوم رائد نوفً حسان 955

 جامعة الكرخ للعلوم  امجد دمحم شرٌؾ 956

 جامعة الكرخ للعلوم  علً عبد الوهاب دمحم  957

 جامعة الكرخ للعلوم  رند كرٌم حسٌن  958

 كلٌة العلوم  -جامعة الكرخ للعلوم  ثامر موحً جاسم 959

 جامعة الكرخ للعلوم  / كلٌة العلوم  د.عدنان محسن علً المعموري  960

 جامعة الكرخ للعلوم . كلٌة علوم الطالة والبٌئة ا.م.د.عدنان ابراهٌم االنصاري 961

 جامعة الكرخ للعلوم / كلٌة التحسس النائً والجٌوفٌزٌاء د. خالدة علً ثجٌل  962

 للعلوم / كلٌة التحسس النائً والجٌوفٌزٌائًجامعة الكرخ  م.د. شٌماء احمد حسن 963

 جامعة الكرخ للعلوم / كلٌة العلوم د. سعد حسٌن خضٌر  964

 جامعة الكرخ للعلوم / كلٌة العلوم / لسم الفٌزٌاء الطبٌة  د.فاضل كرٌم فرحان الجٌزانً 965

 جامعة الكرخ للعلوم / مدٌر لسم الدراسات والتخطٌط  م. م. االء حسن جلوب  966

 جامعة الكرخ للعلوم / مدٌر لسم الشؤون اإلدارٌة والمالٌة  م. م. حٌدر كرٌم رحٌم  967

 جامعة الكرخ للعلوم /رئاسة الجامعة /لسم الشؤون العلمٌة  م. د. سحر فاضل عباس  968

 الطالة والبٌئه جامعة الكرخ للعلوم /علوم االء جوٌد حمد 969

 جامعة الكرخ للعلوم /كلٌة العلوم / لسم الفٌزٌاء الطبٌة  د.فاضل كرٌم فرحان الجٌزانً 970

 جامعة الكرخ للعلوم /كلٌة علوم الطالة والبٌئة  د. لطٌؾ عبدهللا العٌثاوي  971

 جامعة الكرخ للعلوم كلٌة التحسس النائً والجٌوفٌزٌاء  م. م. شهد عادل فاضل  972

 جامعة الكرخ للعلوم كلٌة العلوم  ا.م.د جعفر فاضل عودة  973

 جامعة الكرخ للعلوم كلٌة العلوم لسم الفٌزٌاء الطبٌة  زٌنب فالح نزال  974

 جامعة الكرخ للعلوم/ كلٌة العلوم د.هبه شاكر أحمد 975

 جامعة الكرخ للعلوم/ كلٌة العلوم عبداللطٌؾ البٌروتًجنان عدنان  976

 لسم األحٌاء المجهرٌة -جامعة الكرخ للعلوم/ كلٌة العلوم د. هبة شاكر أحمد 977

 جامعة الكرخ للعلوم/ كلٌة علوم الطالة والبٌئة أ. م. د. ؼازي عبد الكرٌم حسٌن 978

 جامعة الكرخ للعلوم/ كلٌة علوم الطالة والبٌئة  جمال حمٌد وهٌب 979

 جامعة الكرخ للعلوم/كلٌة العلوم امجد دمحم شرٌؾ 980

 جامعة الكرخ للعلوم/كلٌة العلوم  ا.م.د.عباس شبٌب حسن  981

982 Ameer Badran Hammood جامعة الكرخ للعلوم/مدٌر لسم المتابعة 

 للعلوم/مركز الحاسبة االلكترونٌةجامعة الكرخ  د. ندى عبدهللا رشٌد 983

 جامعة الكفٌل ٌاسر عبدالزهره فلٌح 984
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 كلٌة التمنٌات الطبٌة و الصحٌة -جامعة الكفٌل اٌمان دمحم جبر  985

 جامعة الكفٌل  م. م. علٌاء حسٌن جمٌل الموسوي  986

987 Alyaa hussein jameel   جامعة الكفٌل 

 كلٌة الصٌدلة -الكفٌل جامعة  نور عدنان نعمة 988

 كلٌة الصٌدلة  -جامعة الكفٌل  نور مهدي حسناوي  989

 جامعة الكوفة د.حسن فالح محسن فخر الدٌن 990

 جامعة الكوفة أنعام جواد مطرود 991

 جامعة الكوفة سحر عبد الرضا مجٌد 992

 كلٌة التربٌة للبنات -جامعة الكوفة أ.م.د.صفا مجٌد حمٌد 993

 كلٌة التربٌة للبنات -جامعة الكوفة ازهارٌاسٌن محً 994

 كلٌة العلوم -جامعة الكوفة د. إٌناس حسٌن علً 995

 كلٌة التربٌة للبنات-جامعة الكوفة م.د.دمحم حسٌن دوش 996

 جامعة الكوفة  د. سارة محمود الجواري  997

 التخطٌط العمرانًكلٌة  -جامعة الكوفة  م. م حسن ناجح عبد االمٌر الحسٌنً 998

 كلٌة التربٌة المختلطة -جامعة الكوفة  اٌالؾ جبار عبد الرزاق 999

 كلٌة الزراعة -جامعة الكوفة  افراح عبد الزهرة محسن 1000

 كلٌة الزراعة  -جامعة الكوفة  حسٌن علً حسٌن  1001

 كلٌة الصٌدلة  -جامعة الكوفة  نور رشٌد علً  1002

 كلٌة العلوم -جامعة الكوفة  علًد. إٌناس حسٌن  1003

 كلٌة الهندسة -جامعة الكوفة  علً حسٌن جابر 1004

 جامعة الكوفة ....كلٌة التربٌة للبنات ا.م.د.دالل عبد الحسٌن كاظم العٌساوي 1005

 جامعة الكوفة / كلٌة التخطٌط العمرانً  إنصاؾ جعفر خٌون الٌاسري  1006

 جامعة الكوفة / كلٌة التربٌة للبنات الحمٌدزٌنب عبد السالم عبد  1007

 جامعة الكوفة / كلٌة التربٌة للبنات أ.م.د. نضال عبد الحسٌن مسان 1008

 جامعة الكوفة / كلٌة الزراعة ا. م. د ماجد محسن سلمان 1009

 جامعة الكوفة / كلٌة العلوم  أ.م.د. مهند حازم ناجً  1010

 جامعة الكوفة / كلٌة طب األسنان أ.م.د. رجاء مهدي الموسوي 1011

 جامعة الكوفة /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة اشواق عوده كاظم 1012

 جامعة الكوفة /كلٌة التربٌة للبنات م. افاق جابر كاظم  1013

 جامعة الكوفة /كلٌة الزراعه لٌنا ادٌب مهدي 1014

 جامعة الكوفة /كلٌة الصٌدلة منى هاشم ؼزاي 1015

 جامعة الكوفة /كلٌة طب األسنان  م. د. عال دمحم عبدهللا  1016

 جامعة الكوفة كلٌة اآلداب د.حمٌد ناٌؾ عبود  1017
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 جامعة الكوفة كلٌة التخطٌط العمرانً  سهاد كاظم عبد  1018

 جامعة الكوفة كلٌة التربٌة للبنات  احسان عباس حسن الموسوي 1019

 الكوفة كلٌة التربٌة للبنات لسم الرٌاضٌات جامعة حنان علً حسٌن 1020

 جامعة الكوفة كلٌة التمرٌض دمحم حاكم شمران 1021

 جامعة الكوفة كلٌة التمرٌض  عبٌر مٌري عبدهللا  1022

 جامعة الكوفة كلٌة الزراعة أٌاد جمٌل جبر الخفاجً 1023

 جامعة الكوفة كلٌة الصٌدلة اٌمن عبد الرسول جواد 1024

 جامعة الكوفة كلٌة العلوم  ا. د. حوراء عبد االمٌر علً الدهان  1025

 جامعة الكوفة كلٌة العلوم  وسام عمٌل مسلم  1026

 جامعة الكوفة كلٌة طب األسنان  ا. م. د. نجالء عبد االمٌر علً  1027

 جامعة الكوفة كلٌة طب األسنان  دكتورة أعٌاد عمار صٌهود  1028

 جامعة الكوفة/ كلٌة التربٌة للبنات البالً خضر الدجٌلًم.د.رضٌة عبد  1029

 جامعة الكوفة/ كلٌة التربٌة للبنات  نور ضٌاء جعفر  1030

 جامعة الكوفة/ كلٌة الطب رائد عبد االمٌر نجم 1031

 جامعة الكوفة/ كلٌة العلوم  عذراء حرجان محسن  1032

 االدابجامعة الكوفة/كلٌة  ا. د سهام كاظم جابر 1033

 جامعة الكوفة/كلٌة التربٌة المختلطة د.شروق جمعة سرٌح الجنابً 1034

 جامعة الكوفة/كلٌة التربٌة للبنات لماء حسٌن كاظم 1035

 جامعة الكوفة/كلٌة التربٌة للبنات ا.م.د. مالن ماجد الموسوي 1036

 جامعة الكوفة/كلٌة التربٌة للبنات ماجدة حمٌد عبٌد 1037

 جامعة الكوفة/كلٌة التربٌة للبنات ازهار ٌاسٌن محً 1038

 جامعة الكوفة/كلٌة التربٌة للبنات  شٌماء مهدي عبد تلجواد 1039

 جامعة الكوفة/كلٌة التمرٌض  ا.م.د.امل سعدون مجٌد  1040

 جامعة الكوفة/كلٌة الصٌدلة ساره كاظم عبود 1041

 جامعة الكوفة/كلٌة العلوم سعاد عبد الهادي عبد الرزاق الحلو 1042

 جامعة الكوفة/كلٌة طب االسنان علً هادي فهد 1043

 جامعة الكوفة_كلٌة الصٌدله زهراء فتحً فلٌح 1044

 كلٌة الصٌدله-جامعة الكوفه سهاد رشٌد مجبد 1045

 جامعة الكوفه / كلٌة العلوم نبراس ٌحٌى عبدهللا 1046

 الكوفه/كلٌة التربٌه للبناتجامعة  رؼد خلٌل احمد  1047

 جامعة الكوفه_كلٌة الصٌدله  سهاد رشٌد مجٌد 1048

 جامعة المثنى خالد اسود الٌخ  1049

 كلٌة العلوم-جامعة المثنى مسار علً عواد 1050
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 جامعة المثنى  ا.م.د حسن مكطوؾ جبر الطائً  1051

 جامعة المثنى  حسن رحٌم خضر  1052

 جامعة المثنى  بركات سعد ابراهٌم  1053

 جامعة المثنى  ا.د خالد اسود الٌخ  1054

 كلٌة العلوم-جامعة المثنى  م.شٌماء مجٌد صادق 1055

 كلٌه التمرٌض-جامعة المثنى  سما حسٌن علً 1056

 جامعة المثنى / كلٌة التمرٌض  عالء فاروق رسول 1057

 جامعة المثنى / كلٌة العلوم  أ. م. د. هناء كاظم شنان  1058

 جامعة المثنى / كلٌة الهندسة د حسٌن كرٌم سلطان 1059

 جامعة المثنى / كلٌة الهندسة امٌرة دمحم عواد 1060

 جامعة المثنى /كلٌة التمرٌض  عبٌر محسن جبار  1061

 جامعة المثنى كلٌة التربٌة االساسٌة  االء كتاب حمٌد  1062

 جامعة المثنى كلٌة التمرٌض وشٌلد. عدي فارس  1063

 جامعة المثنى كلٌة التمرٌض  د حٌدر حمٌد متعب  1064

 جامعة المثنى كلٌة العلوم تؽرٌد لاسم سلمان  1065

 جامعة المثنى/ كلٌة التمرٌض ساره شرٌؾ عاكول 1066

 جامعة المثنى/ كلٌة الصٌدلة  دعاء جاسم دمحم  1067

 جامعة المثنى/ كلٌة العلوم وفاء اٌاد عبد المادر 1068

 جامعة المثنى/ كلٌة العلوم  باسم عبد هللا جاسم 1069

 جامعة المثنى/ كلٌة العلوم  أ.م.دمحم لاسم وهٌب  1070

 جامعة المثنى/كلٌة التمرٌض عبٌر مالن حسٌن 1071

 جامعة المثنى/كلٌة التمرٌض نهاٌة عواد عرٌان 1072

 المثنى/كلٌة العلومجامعة  زٌنب عواد عرٌان 1073

 جامعة المثنى_ كلٌة التمرٌض  د. حٌدر حمٌد متعب 1074

 جامعة المستنصرٌة زٌنة خضر عباس 1075

 جامعة المستنصرٌة كلٌة التربٌة االساسٌة منال حمزة مجبل 1076

 جامعة الموصل ٌسرى مال هللا عبدهللا 1077

 جامعة الموصل د.امل محسن علً  1078

 جامعة الموصل هٌثم ؼانمعمر  1079

 جامعة الموصل د. عماد احمد حسٌن 1080

1081 shimal younis abdulhadi جامعة الموصل 

 جامعة الموصل مروة ثامر محمود 1082

 جامعة الموصل صفاء عبدالعلٌم احمد 1083
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 جامعة الموصل د.بسام احسان الحافظ 1084

 جامعة الموصل خنساء عزٌز ٌونس 1085

 جامعة الموصل أ.د.وفاء عبداللطٌؾ عبدالعالً 1086

 جامعة الموصل م.رنا سهٌل عبدهللا حسن الجواري  1087

 جامعة الموصل علً عبد الرحمن عبد المجٌد  1088

 جامعة الموصل د.رٌم دمحم طٌب 1089

 جامعة الموصل عمار شهاب احمد 1090

 جامعة الموصل م.م .مٌساء طع حامد 1091

 جامعة الموصل ممتاز صالحصبا  1092

 جامعة الموصل حنان حمً اسماعٌل 1093

 جامعة الموصل دمحم نظٌر محمود 1094

 جامعة الموصل م.م سنان عادل مولود 1095

 جامعة الموصل نعم دمحم طٌب حسٌن اللٌلة 1096

 جامعة الموصل فراس محمود سعٌد  1097

 الموصلجامعة  ا.م.د. برزان مٌسر الحامد 1098

 طب االسنان -جامعة الموصل م.م علً طارق خلٌل  1099

 كلٌة التربٌة -جامعة الموصل د. احمد عبٌد عوٌد  1100

 كلٌة التربٌة -جامعة الموصل لٌالً عادل صابر  1101

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة -جامعة الموصل لٌنا عادل صابر 1102

 كلٌة التمرٌض -الموصلجامعة  اسراء نذٌر الكالن 1103

 كلٌة الطب  -جامعة الموصل نهى حاجم دمحم  1104

 كلٌة العلوم السٌاسٌة جامعة النهرٌن  -جامعة الموصل د.دمحم مٌسر فتحً  1105

 كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات -جامعة الموصل د.اخالص سعدهللا احمد 1106

 االثار كلٌة-جامعة الموصل م.م.لٌال خلٌل اسماعٌل 1107

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة-جامعة الموصل دمحم عبد االله دمحم 1108

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة-جامعة الموصل تمارة ولٌد جهاد 1109

 كلٌة الصٌدلة-جامعة الموصل ؼسان احمد اسماعٌل 1110

 كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات-جامعة الموصل د.رائدة داؤد محمود 1111

 جامعة الموصل  بالل توفٌك ٌونس  1112

 جامعة الموصل  احمد ٌونس دمحم صدٌك  1113

 جامعة الموصل  عزة نصر هللا جار هللا  1114

 جامعة الموصل  د.ندى بشٌر شرٌؾ 1115

 جامعة الموصل  م.م فٌان فارس ناصر  1116



www.uomustansiriyah.edu.iq                     Mustansiriyah University/College of Science, BAGHDAD, IRAQ 
Email: science@uomustansiriyah.edu.iq                                         بؽداد -كلٌة العلوم/ العراق -الجامعة المستنصرٌة  

 جامعة الموصل  د.ولٌد ٌونس عبدهللا 1117

 جامعة الموصل  د.نسرٌن مال هللا عزٌز  1118

 جامعة الموصل  لؤي عبد علً  1119

 جامعة الموصل  ؼزوان لاسم حسن  1120

 جامعة الموصل  د.انهار خٌرالدٌن دمحم 1121

 جامعة الموصل  بالل توفٌك ٌونس  1122

 جامعة الموصل  انتصار خزعل شهاب  1123

 جامعة الموصل  أ. د. فضٌلة عرفات دمحم  1124

 جامعة الموصل  م. د دمحم عرفات دمحم 1125

 جامعة الموصل  د. مٌعاد سالم ٌونس  1126

 جامعة الموصل  مصطفى حسٌن ابراهٌم  1127

 كلٌة العلوم--جامعة الموصل  رنا هشام محمود حضر 1128

 كلٌة االدارة وااللتصاد -جامعة الموصل  دمحم عبدالرزاق دمحم 1129

 كلٌة االدارة وااللتصاد  -جامعة الموصل  رؼٌد ابراهٌم اسماعٌل  1130

 كلٌة التربٌة االساسٌة -جامعة الموصل  رؼد حامد مصطفى 1131

 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  -جامعة الموصل  د. احمد وعدهللا حمدهللا الطرٌا  1132

 الكٌمٌاء  -كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  -جامعة الموصل  د. زٌنة زهٌر صالح  1133

 كلٌة الصٌدلة -جامعة الموصل  م.م علً سالم عبد المجٌد 1134

 كلٌة الطب -جامعة الموصل  م. منى منٌر احمد 1135

 كلٌة العلوم -جامعة الموصل  مهند مؤٌد الٌاس 1136

 العلوم اإلسالمٌة كلٌة -جامعة الموصل  أ.م.د. بشار شعالن عمر 1137

 كلٌة الهندسة -جامعة الموصل  ممتاز حازم داؤد  1138

 كلٌة الهندسة -جامعة الموصل  د زٌاد شكٌب الصراؾ 1139

 كلٌة الهندسة  -جامعة الموصل  جوان اثٌل احمد  1140

 كلٌة علوم البٌئة وتماناتها  -جامعة الموصل  د. عبد الستار جبٌر زبن  1141

 كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات -جامعة الموصل  ا.م.د. نجالء اكرم الساعاتً 1142

 كلٌة هندسة النفط والتعدٌن -جامعة الموصل  د. علً سعدالدٌن عباس 1143

 كلٌة العلوم-جامعة الموصل  شٌماء ٌونس ابراهٌم  1144

 كلٌة العلوم-جامعة الموصل  تهانً ولٌد جهاد 1145

 كلٌة العلوم-جامعة الموصل  عبدالهاديباسمة احمد  1146

 كلٌة العلوم-جامعة الموصل  أ.م.د.عاصم احمد عٌسى 1147

 لسم الكٌمٌاء -كلٌة العلوم-جامعة الموصل  د.شٌماء خزعل ٌونس العزاوي 1148

 جامعة الموصل  كلٌة العلوم  سندس نذٌر حمٌد الكالن  1149
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 جامعة الموصل  كلٌة طب االسنان  لمٌاء عبدالرحمن حسن  1150

 جامعة الموصل . كلٌة الهندسة /لسم الهندسة المٌكانٌكٌة  ؼٌداء ابراهٌم حسٌن 1151

 جامعة الموصل /   كلٌة العلوم لمٌاء عدنان سرسم  1152

 جامعة الموصل / كلٌة االداب اسماء سعود ادهام 1153

 الموصل / كلٌة اآلدابجامعة  د.شٌبان أدٌب رمضان الشٌبانً 1154

 جامعة الموصل / كلٌة التربٌة االساسٌة م.بٌان فارس ناصر 1155

 جامعة الموصل / كلٌة التربٌة للبنات دكتور فؤاد سالم اسماعٌل 1156

 جامعة الموصل / كلٌة التربٌة للبنات  اكرم نوري دمحم  1157

 التربٌة للعلوم الصرفةجامعة الموصل / كلٌة  م. م. رؼد احمد عباس  1158

 جامعة الموصل / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة فوز عبد السالم خلٌل الصفار 1159

 جامعة الموصل / كلٌة الحموق د.انعام جبار علوان  1160

 جامعة الموصل / كلٌة الزراعة  فنار هاشم ٌوسؾ  1161

 والؽاباتجامعة الموصل / كلٌة الزراعة  ندى صبٌح عثمان 1162

 جامعة الموصل / كلٌة الزراعة والؽابات  صالح أحمد عٌسى  1163

 جامعة الموصل / كلٌة الزراعة والؽابات  م.د. إسراء عبدالحسٌن جاسم  1164

 جامعة الموصل / كلٌة الصٌدلة  منال فوزي دمحم 1165

 جامعة الموصل / كلٌة الطب م.م.ماهر عبد الستار ابراهٌم  1166

 جامعة الموصل / كلٌة العلوم هبة هادي طه 1167

 جامعة الموصل / كلٌة العلوم حال ابراهٌم جاسم  1168

 جامعة الموصل / كلٌة العلوم االسالمٌة  د. اٌاد مظفر ٌونس 1169

 جامعة الموصل / كلٌة العلوم السٌاسٌة م.م. أحمد ٌاسٌن دمحم 1170

 الهندسة /لسم المدنً جامعة الموصل / كلٌة رٌفان ناهض ودٌع 1171

 جامعة الموصل / كلٌة طب االسنان براء وعدهللا نجم  1172

 جامعة الموصل / كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات سجى جاسم دمحم  1173

 ا.م.د.هٌام عبد المجٌد حٌاوي 1174
جامعة الموصل / كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات / لسم االحصاء 

 والمعلوماتٌة

 جامعة الموصل / كلٌة هندسة النفط و التعدٌن / لسم التعدٌن  احمد محمود عبدهللا دعبو م.د. 1175

 جامعة الموصل / مركز التحسس النائً  أ.م. صباح حسٌن علً مصطفى  1176

 جامعة الموصل /التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة عثمان عدنان عبد الصمد 1177

 جامعة الموصل /المكتبة المركزٌة  أسماء موفك دمحم  1178

 جامعة الموصل /المكتبة المركزٌة  احمد مٌسر محمود  1179

 جامعة الموصل /المكتبة المركزٌة /مكتبة ابن خلدون  ناظم عبدالهادي مصطفى  1180

 جامعة الموصل /المكتبة المركزٌة /مكتبة ابن خلدون  نجم الدٌن عبدهللا خلؾ  1181

 جامعة الموصل /المكتبة المركزٌة /مكتبة ابن خلدون  انوار ولٌد دمحم امٌن  1182
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 جامعة الموصل /المكتبة المركزٌة/مكتبة ابن خلدون  زٌد سالم دمحم  1183

 جامعة الموصل /المكتبة المركزٌة/مكتبة ابن خلدون  احالم دمحم نذٌر عبدالعزٌز  1184

 جامعة الموصل /المكتبة المركزٌة/مكتبة ابن خلدون  اٌمان عبد محمود  1185

 جامعة الموصل /تربٌة للبنات د.اسرار اسماعٌل ٌاسٌن 1186

 جامعة الموصل /كلٌة االداب سناء صبٌح عثمان 1187

 جامعة الموصل /كلٌة اآلداب  رٌم دمحم طٌب  1188

 جامعة الموصل /كلٌة التربٌة االساسٌة م.بٌان فارس ناصر 1189

 جامعة الموصل /كلٌة التربٌة االساسٌة د.اٌمان دمحم شرٌؾ دمحم علً 1190

 جامعة الموصل /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة د. نؽم خالد نجٌب 1191

 جامعة الموصل /كلٌة التربٌة للبنات علٌاء حازم عبد الرزاق 1192

 جامعة الموصل /كلٌة التربٌة للبنات  سلوان طالل عبدالكرٌم  1193

 جامعة الموصل /كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة د. علٌاء هاشم المشهدانً 1194

 لسم الحاسبات-جامعة الموصل /كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة هالة مؤٌد شٌت 1195

 جامعة الموصل /كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  صفاء دمحم محمود  1196

 جامعة الموصل /كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  رنا خالد احمد 1197

 جامعة الموصل /كلٌة الزراعة  فنارهاشم ٌوسؾ  1198

 جامعة الموصل /كلٌة الزراعة والؽابات  طالل سعٌد حمٌد  1199

 جامعة الموصل /كلٌة الزراعة والؽابات  د. هاٌس صاٌل جرجٌس  1200

 جامعة الموصل /كلٌة الصٌدلة  مً عطاهللا دمحم الجماس  1201

 جامعة الموصل /كلٌة الطب رلٌة زٌدان شعبان 1202

 جامعة الموصل /كلٌة الطب البٌطرى فدوى خالد توفٌك 1203

 جامعة الموصل /كلٌة الطب البٌطري سهى عبد الكرٌم رشٌد 1204

 جامعة الموصل /كلٌة العلوم زهراء بدٌع ابراهٌم 1205

 جامعة الموصل /كلٌة العلوم احمدنعم حازم  1206

 جامعة الموصل /كلٌة العلوم  ا.م.د.دمحم بحري حسن عبد  1207

 جامعة الموصل /كلٌة العلوم  مفاز خالد سعٌد توفٌك الصائػ  1208

 جامعة الموصل /كلٌة العلوم  محمود احمد حمود  1209

 جامعة الموصل /كلٌة العلوم  آمنة فاروق صنع هللا  1210

 جامعة الموصل /كلٌة العلوم /لسم الطالات الجدٌدة والمتجددة  د. مٌعاد سالم ٌونس  1211

 جامعة الموصل /كلٌة العلوم /لسم الكٌمٌاء  د. خالدة دمحم عمر 1212

 جامعة الموصل /كلٌة العلوم السٌاسٌة عمر هاشم ذنون 1213

 جامعة الموصل /كلٌة الهندسة  د. خالد ٌاسٌن طه  1214

 جامعة الموصل /كلٌة طب االسنان د.هدى عبد الهادي ٌحٌى  1215
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 جامعة الموصل /كلٌة طب االسنان  عمر نجم سلطان  1216

 جامعة الموصل /كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات د.كرم حاتم ذنون 1217

 جامعة الموصل /كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات  د. دجان بشٌر طه  1218

 جامعة الموصل /كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات  ا.م.د.هٌام عبد المجٌد حٌاوي 1219

 جامعة الموصل /مركز دراسات الموصل  مها سعٌد حمٌد  1220

 جامعة الموصل _ كلٌة التربٌة للبنات أزهار عبد الجبار حامد 1221

 جامعة الموصل _ كلٌة العلوم االسالمٌة  نعم خزعل عزٌز 1222

 جامعة الموصل _ كلٌة هندسة النفط والتعدٌن  د. دمحم اسود جاسم  1223

 جامعة الموصل _كلٌة الزراعة والؽاٌات  أ.م.د.هدى حازم وافً  1224

 جامعة الموصل _كلٌة الطب  نهى حاجم دمحم  1225

 جامعة الموصل _كلٌة الهندسة نعم بهنام داؤد 1226

 الموصل ،كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ،لسم الكٌمٌاءجامعة  لمى عبد المنعم بكر جاسم 1227

 جامعة الموصل = كلٌة العلوم  عطاهللا دمحم شٌت محمود  1228

 جامعة الموصل كلٌة اإلدارة وااللتصاد لسم ادارة االعمال  مٌسون عبدهللا احمد  1229

 جامعة الموصل كلٌة اآلداب  دنٌا على حسٌن مصطفى  1230

 جامعة الموصل كلٌة التربٌة فخرالدٌن احمدجنان  1231

 جامعة الموصل كلٌة التربٌة افكار عادل حسٌن 1232

1233 maan abdlaziz jameel جامعة الموصل كلٌة التربٌة االساسٌة لسم العلوم 

 جامعة الموصل كلٌة التربٌة األساسٌة  نجالء خزعل فتحً  1234

 الموصل كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةجامعة  ا.م.د.بثٌنة حسٌن علً 1235

 جامعة الموصل كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  هالة نافع فتحً  1236

 جامعة الموصل كلٌة التربٌة للبنات لسم الكٌمٌاء رنا فاضل جاسم 1237

 جامعة الموصل كلٌة التربٌة للبنات لسم الكٌمٌاء هبة عزٌز دمحم 1238

 جامعة الموصل كلٌة التربٌة للبنات لسم علوم الحٌاة  رٌا ؼالب سعد هللا السلطان  1239

 جامعة الموصل كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  م. م. مٌساء طه حامد 1240

 جامعة الموصل كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة  إسراء أسامة دمحمسالم الصائػ  1241

1242 Taghread hamdoon shuker جامعة الموصل كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة لسم الرٌاضٌات 

 جامعة الموصل كلٌة التربٌة للعىوم االنسانٌة  م. م. مٌساء طه حامد 1243

 جامعة الموصل كلٌة التربٌة للؽلوم الصرفة د.امال عبداالله ٌونس 1244

 جامعة الموصل كلٌة التمرٌض  اسراء نذٌر الكالن  1245

 الجامعة المستنصرٌة/ لسم الشؤون العلمٌة سالم جمٌلوائل  1246

 جامعة الموصل كلٌة الزراعة والؽابات د. عماد لاسم دمحم 1247

 جامعة الموصل كلٌة الزراعة والؽابات  عبدهللا دمحم سالم الدباغ  1248
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 جامعة الموصل كلٌة الزراعة والؽابات  د.زوٌد فتحً عبد الرمضانً  1249

 جامعة الموصل كلٌة الزراعة والؽابات ولاٌة النبات صبٌح عثماند.ندى  1250

 جامعة الموصل كلٌة الصٌدلة  مً عطاهللا دمحم الجماس  1251

 جامعة الموصل كلٌة الطب دالٌا عبد المادر نوري الفلكً 1252

 جامعة الموصل كلٌة الطب  عبٌر منصور عبد الرسول  1253

1254  Dr.Ilham Abd Allah Ali Al-Saleem جامعة الموصل كلٌة العلوم 

 جامعة الموصل كلٌة العلوم مٌان ابراهٌم خلٌل 1255

 جامعة الموصل كلٌة العلوم هالة لٌدار دمحم صالح 1256

 جامعة الموصل كلٌة العلوم د سندس نذٌر حمٌد الكالن  1257

 كلٌة العلومجامعة الموصل  هبة دمحم طاهر خلٌل 1258

 جامعة الموصل كلٌة العلوم لمى طه داؤد 1259

 جامعة الموصل كلٌة العلوم  إٌناس دمحم ٌونس  1260

 جامعة الموصل كلٌة العلوم  شهلة أحمد ٌونس  1261

 جامعة الموصل كلٌة العلوم  ثناء ٌعموب ٌوسؾ 1262

 جامعة الموصل كلٌة العلوم  د سندس نذٌرحمٌد الكالن 1263

 جامعة الموصل كلٌة العلوم  انفال رعد محمود 1264

 جامعة الموصل كلٌة العلوم  رجاء عبدالرحمن حسن  1265

 جامعة الموصل كلٌة العلوم  مفاز خالد سعٌد توفٌك الصائػ  1266

 جامعة الموصل كلٌة العلوم  د سندس نذٌر حمٌد الكالن.  1267

 الموصل كلٌة العلوم لسم الكٌمٌاءجامعة  رؼد عبد الموجود دمحم  1268

 جامعة الموصل كلٌة العلوم لسم الكٌمٌاء  صبا حازم صدٌك حسن  1269

 جامعة الموصل كلٌة العلوم لسم الكٌمٌاء  كواكب عبد العزٌز دمحم  1270

 جامعة الموصل كلٌة العلوم لسم الكٌمٌاء  د.امٌرة دمحم فرج  1271

 جامعة الموصل كلٌة العلوم لسم الكٌمٌاء  حسٌننعم دمحم طٌب اللٌلة  1272

 جامعة الموصل كلٌة العلوم لسم علوم الحٌاة  د.شاكر ؼازي جرجٌس  1273

 جامعة الموصل كلٌة العلوم لسم علوم الحٌاة  د.شاكر ؼازي جرجٌس حسٌن  1274

 جامعة الموصل كلٌة الهندسة مٌشر سالم ٌونس 1275

 جامعة الموصل كلٌة الهندسة  انفال عزام حمودات  1276

 جامعة الموصل كلٌة الهندسة  علً عبد الجلٌل عبدهللا  1277

 جامعة الموصل كلٌة طب االسنان اٌناس ٌاسٌن شهاب 1278

 جامعة الموصل كلٌة طب االسنان صبا مؤٌد سلٌمان 1279

 جامعة الموصل كلٌة طب االسنان  سوسن حمٌد أحمد  1280

 جامعة الموصل كلٌة طب األسنان لسم العالج التحفظً  عال عبد الحمٌد فتحً حمٌدي  1281
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 جامعة الموصل كلٌة طب المرصل هبة احمد سهٌل 1282

 جامعة الموصل كلٌة علوم الحاسوب مٌالد جادر سعٌد 1283

 جامعة الموصل كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات نؽم عجٌل سلطان 1284

 جامعة الموصل. كلٌة العلوم حمٌد الكالنسندس نذٌر  1285

 جامعة الموصل... كلٌة العلوم  د. حامد عبدهللا صالح  1286

 جامعة الموصل/  كلٌة العلوم  حنان حمٌد احمد  1287

 جامعة الموصل/ كلٌة االداب اسماء سعود ادهام 1288

 جامعة الموصل/ كلٌة االدارة وااللتصاد االء حمٌد صالح 1289

 جامعة الموصل/ كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  هدٌل طارق ٌونس  1290

 جامعة الموصل/ كلٌة التربٌة للبنات  د. اكرم نوري دمحم النائب  1291

 جامعة الموصل/ كلٌة الصٌدلة  هبة موفك عطاش  1292

 جامعة الموصل/ كلٌة الطب نجالء ابراهٌم محمود 1293

 جامعة الموصل/ كلٌة الطب الستار ابراهٌمماهر عبد  1294

 جامعة الموصل/ كلٌة الطب مروة اسماعٌل خلؾ 1295

 جامعة الموصل/ كلٌة العلوم زٌنب ولٌد ماجد 1296

 جامعة الموصل/ كلٌة العلوم رنا ولٌد نجم 1297

 جامعة الموصل/ كلٌة العلوم /لسم الكٌمٌاء  ا.م.د.صهباء علً احمد  1298

 جامعة الموصل/ كلٌة العلوم االسالمٌة صالح مطر مها 1299

 جامعة الموصل/ كلٌة العلوم السٌاسٌة دمحم صالح شطٌب 1300

 جامعة الموصل/ كلٌة العلوم/لسم الكٌمٌاء أ. م. د. صبا زكًَ حمود العباجً 1301

 جامعة الموصل/ كلٌة الهندسة د. مٌادة فارس ؼانم 1302

 جامعة الموصل/ كلٌة هندسة النفط و التعدٌن  م. د. احمد محمود عبدهللا دعبو  1303

 جامعة الموصل/ هندسة النفط والتعدٌن  عبدهللا حسٌن ابراهٌم  1304

 جامعة الموصل/،كلٌة االداب ا.د.هالة خالد نجم 1305

 جامعة الموصل/المكتبة المركزٌة فاتن فاضل لاسم 1306

 جامعة الموصل/المكتبة المركزٌة نذٌر عبد العزٌزاحالم دمحم  1307

 جامعة الموصل/المكتبة المركزٌة  زٌنة طارق دحام  1308

 جامعة الموصل/المكتبة المركزٌة/مكتبة ابن خلدون انوار بدران محمود 1309

 كٌمٌاء-جامعة الموصل/علوم  أ.م.د.منٌرة ٌوسؾ رؤوؾ 1310

 الموصل/كلٌة االدابجامعة  مروان نجٌب توفٌك 1311

 جامعة الموصل/كلٌة اإلدارة وااللتصاد /لسم نظم المعلومات  نعمه عبدهللا لاسم 1312

 جامعة الموصل/كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة  م.ظفر حاتم فضٌل  1313

 جامعة الموصل/كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  زٌنة وجٌه حمٌد  1314
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 جامعة الموصل/كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  ِمرا اسامه احمد  1315

 جامعة الموصل/كلٌة التمرٌض جوان دمحم حسن  1316

 جامعة الموصل/كلٌة الحموق د.رٌا سامً سعٌد حامد 1317

 جامعة الموصل/كلٌة الطب ماهر عبد الستار ابراهٌم 1318

 جامعة الموصل/كلٌة الطب البٌطري سهى عبد الكرٌم رشٌد 1319

 جامعة الموصل/كلٌة العلوم صفاء عبدالعلٌم احمد  1320

 جامعة الموصل/كلٌة العلوم د.صفاء عبد العزٌز طه 1321

 جامعة الموصل/كلٌة العلوم اسراء عدنان سعٌد 1322

 جامعة الموصل/كلٌة العلوم د.عمار عبد الستار ابراهٌم 1323

 العلوم جامعة الموصل/كلٌة ا.د. دمحم صالح الدٌن عبدالفرج 1324

 جامعة الموصل/كلٌة العلوم افٌاء مؤٌد ٌونس 1325

 جامعة الموصل/كلٌة العلوم مودة دمحم سلٌمان 1326

 جامعة الموصل/كلٌة العلوم عمار عبد الستار ابراهٌم 1327

 جامعة الموصل/كلٌة العلوم  د.أمل طه ٌاسٌن الجرٌسً    1328

 جامعة الموصل/كلٌة العلوم  نسٌم مٌسر عبد الحمدانً  1329

 جامعة الموصل/كلٌة العلوم  أ.م.د.دمحم بحري حسن عبد  1330

 جامعة الموصل/كلٌة العلوم  د.أمل طه ٌاسٌن الجرٌسً  1331

 جامعة الموصل/كلٌة العلوم  أ.م.د.دمحم بحري حسن عبد السعدون 1332

 الكٌمٌاءجامعة الموصل/كلٌة العلوم/لسم  افٌاء مؤٌد ٌونس 1333

 جامعة الموصل/كلٌة الهندسة/لسم الهندسة المدنٌة عشتار صالح أحمد 1334

 جامعة الموصل/كلٌة طب االسنان عمره ٌحٌى نوري 1335

 جامعة الموصل/كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات ؼادة ذنون ٌونس 1336

 لسم البرمجٌاتجامعة الموصل/كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات/  د.ندى نعمت سلٌم 1337

 جامعة الموصل/كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات/لسم البرمجات د.اسماء ٌاسٌن حمو 1338

 جامعة الموصل/كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات/لسم الرٌاضٌات بان عبد الكرٌم لاسم  1339

 جامعة الموصل/كلٌة فنون جمٌلة كرم مؤٌد احمد 1340

 الموصل_ كلٌة التمرٌضجامعة  اسراء نذٌر الكالن 1341

 جامعة الموصل_ كلٌة الطب مروة اسماعٌل خلؾ 1342

 جامعة الموصل_كلٌة العلوم فٌحاء كمال الجراح 1343

 جامعة الموصل_كلٌة العلوم صهباء ٌونس مجٌد 1344

 جامعة الموصل_كلٌة الهندسة صالح ودٌع ابراهٌم 1345

 كلٌة العلوم السٌاسٌة -جامعة النهرٌن  سٌران لاسم محمود 1346

 كلٌة الهندسة -جامعة النهرٌن  شهد سامً علً 1347



www.uomustansiriyah.edu.iq                     Mustansiriyah University/College of Science, BAGHDAD, IRAQ 
Email: science@uomustansiriyah.edu.iq                                         بؽداد -كلٌة العلوم/ العراق -الجامعة المستنصرٌة  

 كلٌة الهندسة -جامعة النهرٌن  د. كاظم حسٌن صفر 1348

 جامعة النهرٌن  كلٌة الهندسة د. ؼانم شاكر صادق 1349

 جامعة النهرٌن / كلٌة العلوم السٌاسٌة م.د سلوان جابر هاشم 1350

 جامعة النهرٌن / كلٌة الهندسة مهديد. رشا هاشم  1351

 جامعة النهرٌن / مدٌر لسم الدراسات االولٌة أ. م. د. دمحم عباس احمد 1352

 جامعة النهرٌن /مركز الدنا العدلً للبحث والتدرٌب دمحم مهدي عبدالمحسن الزبٌدي 1353

 جامعة النهرٌن كلٌة العلوم رهراء عبد الحسٌن جعاز 1354

 جامعة النهرٌن_كلٌة الهندسة سعد عبد الرحمند.رسالن  1355

1356 Dr. ALIA Zeid   جامعة الوادي الجزائر 

 جامعة الوصل كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات مٌسون خضر حسٌن  1357

 جامعة الوطنٌه للعلوم والتكنولوجٌا هبه شاكر حسٌن  1358

1359 Noor Flayyih Hasan  جامعة اهل البٌت 

 كلٌة الصٌدلة-جامعة اهل البٌت  نور عبد االمٌر عودة  1360

 جامعة اورون رؼده حارث حسن 1361

 جامعة اورون /كلٌة التمنٌات الصحسة والطبٌة رؤى فارس حسٌن 1362

 جامعة اورون /كلٌة التمنٌات الطبٌة والصحٌة اٌه ناطك فاضل 1363

 جامعة اورون /كلٌة الصٌدلة  مٌساء احمد علً 1364

 جامعة اورون االهلٌة هٌفاء توفٌك جعفر 1365

1366 Dr.Areej Kareem Al-Sadkhan جامعة اورون االهلٌة 

1367 saif mahmood matar جامعة اورون االهلٌة 

 جامعة اورون االهلٌة  حٌدر دمحم فائك عبد االمٌر الناصر  1368

 التمنٌات الطبٌة والصحٌةكلٌة  -جامعة اورون االهلٌة  فائزة حازم حسن 1369

 جامعة اورون االهلٌه ا.د.سهام ت فٌك امٌن 1370

 كلٌة تمنٌات الطبٌه والصحٌه-جامعة اورون االهلٌه ا.م.د.صباح عبدالصاحب دمحم 1371

 جامعة اورون األهلٌة  احمد طالب جساس  1372

1373 
 م.د. أٌفر أشرؾ خورشٌد

والصٌدالنٌة/ كلٌة طب جامعة أبن سٌنا للعلوم الطبٌة 
 األسنان

 جامعة ألموصل / كلٌة الزراعة والؽابات م. دمحم ٌوسؾ سٌد ؼنً 1374

 جامعة ألموصل.... كلٌة العلوم  د. حامد عبدهللا صالح  1375

 الجامعة المستنصرٌة/ لسم الشؤون العلمٌة دمحم مهنا عبد الرضا 1376

 جامعة أهل البٌت كلٌة طب األسنان  هدى علً سلمان  1377

1378 Hind Ibrahim Murad  جامعة أورون / الكلٌة التمنٌة الطبٌة والصحٌة 

 جامعة أورون االهلٌة حٌدر دمحم فائك عبد االمٌر  1379
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 جامعة بابل نهال عبدهللا عبد الوهاب 1380

 جامعة بابل صابرٌن عبد االمٌر كمال 1381

 جامعة بابل مرادآمنة كاظم  1382

1383 M.Sc  Safa Ruda Jasim Alsultany جامعة بابل 

 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة -جامعة بابل دنٌا دمحم ممداد 1384

 لسم الرٌاضٌات -كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة -جامعة بابل رومى كرٌم خضر 1385

 كلٌة العلوم  -جامعة بابل ا.د.عباس  جاسم عطٌة  1386

 كلٌة العلوم للبنات -جامعة بابل نور كاظم اٌوب 1387

 كلٌة العلوم للبنات -جامعة بابل د.سعاد طه سعد 1388

 كلٌة طب االسنان -جامعة بابل أ.م.د. ٌونس عبدالرضا الخفاجً 1389

 شؤون الدٌوان-جامعة بابل ضٌاء هادي حبٌب 1390

 كلٌة اإلدارة وااللتصاد -جامعة بابل عبد الوهاب رزاق علوان  1391

 كلٌة التمرٌض-جامعة بابل دمحم طالب عبد 1392

 كلٌة العلوم-جامعة بابل د.سعدون عبدهللا عودة الشمري 1393

 كلٌة العلوم -جامعة بابل شٌماء عبٌس حسٌن  1394

 كلٌة العلوم للبنات-جامعة بابل علً حسٌن المرزوكً 1395

 كلٌة طب االسنان-جامعة بابل جوادزٌنب محمود  1396

 كلٌة طب األسنان -جامعة بابل سرى داخل جاسم  1397

 جامعة بابل  آصال هانً حمزة  1398

 جامعة بابل  نور عالء عبد الحسٌن 1399

 كلٌة التمرٌض -جامعة بابل  مٌس هادي جبر  1400

 العلومكلٌة  -جامعة بابل  عبد العزٌز ثامر عبد العزٌز  1401

 كلٌة العلوم -جامعة بابل  مهند موسى كرٌم 1402

 لسم الفٌزٌاء -كلٌة العلوم  -جامعة بابل  سٌؾ دمحم نعمة 1403

 كلٌة العلوم للبنات  -جامعة بابل  ا.م. حوراء وهاب عزٌز  1404

 كلٌة طب االسنان -جامعة بابل  م.د.احمد شاكر حسٌن 1405

 كلٌةالتربٌة االساسٌة -بابل جامعة  علٌاء علً عباس 1406

 كلٌة الهندسة / المسٌب-جامعة بابل  د.علً دمحم ممداد 1407

 كلٌة تكنولوجٌا المعلومات-جامعة بابل  صفا سعد عباس 1408

 كلٌة العلوم—جامعة بابل  سرى احسان عبد 1409

 جامعة بابل / كلٌة االداب وسام صالح عبدالحسٌن 1410

 جامعة بابل / كلٌة التربٌة االساسٌة الكاظم دمحم الحلًفراس عبد  1411

 جامعة بابل / كلٌة التربٌة االساسٌة نسرٌن لاسم عبدالرضا 1412
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 جامعة بابل / كلٌة التربٌة االساسٌة رواء جواد كاظم 1413

 جامعة بابل / كلٌة التربٌة األساسٌة  تٌماء عبد الحسٌن مهدي  1414

 جامعة بابل / كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة لاسم عباس ضاٌؾ 1415

 جامعة بابل / كلٌة الصٌدلة  ا.د. سماح احمد كاظم الجبوري  1416

 جامعة بابل / كلٌة العلوم للبنات حوراء جواد كاظم 1417

 جامعة بابل / مركز البحوث والدراسات البٌئٌة زهراء حسٌن عبٌد 1418

 جامعة بابل / مركز البحوث والدراسات البٌئٌة  م.د. هدى عباس دمحم  1419

 جامعة بابل /كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  دنٌا شكر عباس  1420

 جامعة بابل /كلٌة العلوم للبنات  ا. د. هدى جاسم دمحم التمٌمً  1421

 جامعة بابل /كلٌة تكنولوجٌا المعلومات  شهالء عبد الكاظم هادي  1422

 جامعة بابل /كلٌة علوم بنات عبد دمحمزهراء  1423

 جامعة بابل _كلٌة التمرٌض سحر كاظم عباس 1424

 جامعة بابل كلٌة التربٌة االساسٌة د.انتصار فرحان سلمان 1425

 جامعة بابل كلٌة التربٌة االساسٌة د.انتصار رحٌم عبٌد مطر السلطانً 1426

 التربٌة االساسٌة جامعة بابل كلٌة د.ؼادة شرٌؾ عبد الحمزة 1427

 جامعة بابل كلٌة التربٌة االساسٌة د. ابتسام جعفر جواد الخفاجً 1428

 جامعة بابل كلٌة التربٌة االساسٌة  ا.م.د.ابتسام صاحب الزوٌنً  1429

 جامعة بابل كلٌة التربٌة األساسٌة  سناء حسن عبد األخوة  1430

 جامعة بابل كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  أ.م.د سالم دمحم حمزة الكرعاوي  1431

 جامعة بابل كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  أ.م. هضاب خالد عبٌس الجبوري  1432

 جامعة بابل كلٌة التمرٌض  هبه جاسم حمزه  1433

 جامعة بابل كلٌة العلوم انؽام ؼانم هادي 1434

 كلٌة العلومجامعة بابل  فاطمة علً حسٌن الحمٌري 1435

 جامعة بابل كلٌة الهندسة نوال حسٌن عبد األمٌر 1436

 جامعة بابل كلٌة طب االسنان أ. م. د. ٌونس عبدالرضا الخفاجً 1437

 جامعة بابل كلٌة طب االسنان  زهراء سعد عبد  1438

 جامعة بابل كلٌة طب االسنان  انس معز عبد الحسٌن  1439

 بابل كلٌة طب األسنانجامعة  حٌدر علً حسن 1440

 جامعة بابل كلٌه العلوم  م.م.زٌنب عباس جواد الطالبً 1441

 جامعة بابل. كلٌة الطب هٌام خالص المسعودي  1442

 جامعة بابل/ طب االسنان امٌر حمدي العمٌدي 1443

 جامعة بابل/ كلٌة اآلداب رسل حٌدر جاسم 1444

 العلومجامعة بابل/ كلٌة  حوراء ٌحٌى دمحم 1445
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 جامعة بابل/ كلٌة العلوم / لسم علوم الحٌاة ا. د. مٌساء عادل هادي 1446

 جامعة بابل/ كلٌة تكنولوجٌا  نور فاضل حسٌن  1447

 جامعة بابل/ كلٌة طب حمورابً سهاد كاظم علً 1448

 جامعة بابل/كلبة التربٌه االساسٌه  أسامه صاحب منعم  1449

 جامعة بابل/كلٌة التربٌة االساسٌة عاشورأ.م.د. اسماء شاكر  1450

 جامعة بابل/كلٌة الصٌدلة  د. اٌمن عامر دمحم علً 1451

 جامعة بابل/كلٌة العلوم أ.د.دمحم هادي شنٌن الشمري 1452

 جامعة بابل/كلٌة العلوم نهله سلمان صدام 1453

 جامعة بابل/كلٌة العلوم للبنات د. حسنٌن خلٌل ابراهٌم 1454

 جامعة بابل/كلٌة العلوم للبنات م .نبراس دمحم ساهً 1455

 جامعة بابل/كلٌة العلوم للبنات/لسم الكٌمٌاء د. نور عبد الرزاق عبد اللطٌؾ 1456

 جامعة بابل/كلٌة العلوم للبنات/لسم علوم حاسوب اسراء عبدهللا حسٌن 1457

 ابن الهٌثم-الصرفةجامعة بعداد/ كلٌة التربٌة للعلوم  نؽم هادي عبد االمٌر 1458

 جامعة بؽداد خالدة حامد تسكام 1459

 جامعة بؽداد د. جنان شاوي زامل 1460

 جامعة بؽداد ا. م مكٌه كاظم حمد  1461

 جامعة بؽداد انعام فاضل موسى 1462

 جامعة بؽداد دمحم ابراهٌم مهظً 1463

 جامعة بؽداد ودٌان ؼسان علً 1464

 جامعة بؽداد ا.م.زٌنب لٌث عباس 1465

 جامعة بؽداد ا.م.د.فالح حسن محمود 1466

 جامعة بؽداد رشا الخالدي 1467

 جامعة بؽداد م. حنان عباس حسٌن 1468

 لسم االعمار والمشارٌع -جامعة بؽداد عمر ؼازي حمودي 1469

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم  -جامعة بؽداد م.م اسراء دمحم راضً  1470

 كلٌة الطب الكندي -جامعة بؽداد سمٌة عبدالحسٌن ابراهٌم 1471

 لسم علوم الحاسوب -كلٌة العلوم  -جامعة بؽداد أ. م. د. ندى حسٌن دمحم علً 1472

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم-جامعة بؽداد مها عبدالوهاب ٌونس 1473

 للعلوم الصرفة ابن الهٌثمكلٌة التربٌة -جامعة بؽداد منى سمٌر سعٌد 1474

 فرع الكٌمٌاء الصٌدالنٌة -كلٌة الصٌدله-جامعة بؽداد ا.م.د. عمار عبد الرزاق محمود 1475

 لسم الكٌمٌاء -كلٌة العلوم-جامعة بؽداد وفاء ولٌد نافع عبدهلل المٌسً  1476

 كلٌة طب االسنان-جامعة بؽداد م.شهباء منذر عبد الجبار 1477

 كلٌة طب األسنان-جامعة بؽداد الرحمن مجٌد منهل عبد 1478
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 جامعة بؽداد  د.نور جمال دمحم  1479

 جامعة بؽداد  ودٌان ؼسان علً  1480

 جامعة بؽداد  د. أرٌج شوكت حمٌد  1481

 جامعة بؽداد  م. م.مروه سلمان كاظم  1482

 جامعة بؽداد  عمار ثامر كرٌم  1483

 كلٌة االداب -جامعة بؽداد  أ. لصً عبد الهادي رشٌد 1484

 كلٌة االدارة وااللتصاد  -جامعة بؽداد  آمال نوري دمحم 1485

 كلٌة اآلداب  -جامعة بؽداد  أ.م. د. شروق نعٌم جاسم الجبوري 1486

 كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة  -جامعة بؽداد  نؽم منصور عبٌد  1487

 كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة  -جامعة بؽداد  اسماء حسٌن علوان  1488

 كلٌة التربٌة للبنات -جامعة بؽداد  سعد عبد الكرٌم عبد االمٌر 1489

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم -جامعة بؽداد  أ. د. لمى ناجً دمحم توفٌك 1490

 كلٌة التمرٌض -جامعة بؽداد  م.د. محمـد بالـر حبٌـب عبدعلـً 1491

 كلٌة التمرٌض  -جامعة بؽداد  م. م. فاطمة فاضل بنٌان  1492

 كلٌة العلوم  -جامعة بؽداد  اسٌل شاكر محمود 1493

 لسم علوم الحاسوب -كلٌة العلوم  -جامعة بؽداد  أ. م. د. ندى حسٌن دمحم علً 1494

 الحاسوبلسم علوم  -كلٌة العلوم  -جامعة بؽداد  فراس دمحم كاظم 1495

 كلٌة العلوم للبنات -جامعة بؽداد  انعام فاضل موسى 1496

 كلٌة اللؽات  -جامعة بؽداد  أ.م.د. حٌدر حسن عبٌد  1497

 كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة -جامعة بؽداد  سعدٌة فهد جبار  1498

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/ ابن الهٌثم -جامعة بؽداد  ازهار فاروق عبد الزهرة  1499

 كلٌة طب االسنان -جامعة بؽداد  ڤٌان صباح علً 1500

 جامعة بؽداد  كلٌة تربٌة  للبنات اٌمان عاي هادي 1501

 جامعة بؽداد / تربٌة ابن رشد _ لسم علوم المرآن والتربٌة اإلسالمٌة سنا حسن عبد الكرٌم 1502

 جامعة بؽداد / كلٌة االدارة وااللتصاد فضٌلة سلمان داود ا.د. 1503

 جامعة بؽداد / كلٌة االدارة وااللتصاد  شٌماء مهدي كاظم عبد  1504

 جامعة بؽداد / كلٌة االدارة وااللتصاد  نادٌة شاكر حسٌن  1505

 وااللتصادجامعة بؽداد / كلٌة اإلدارة   أ.م . بٌداء اسماعٌل  عبد الوهاب  1506

 جامعة بؽداد / كلٌة التربٌة ابن الهٌثم للعلوم الصرفة هبة لاسم حمٌد 1507

 جامعة بؽداد / كلٌة التربٌة ابن رشد  حنان كرٌم خزعل  1508

 جامعة بؽداد / كلٌة التربٌة للبنات أ.م.د. مٌادة اسعد موسى  1509

 جامعة بؽداد / كلٌة التربٌة للبنات  أ.م.د جنان دمحم مهدي 1510

 ابن الهٌثم -جامعة بؽداد / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة نؽم هادي عبداالمٌر 1511
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 ابن الهٌثم -جامعة بؽداد / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  فاطمة اٌاد ؼبد الجبار 1512

 ابن الهٌثم -الصرفة جامعة بؽداد / كلٌة التربٌة للعلوم  ازهار صادق حمودي 1513

 جامعة بؽداد / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / ابن الهٌثم ضفاؾ هاشم بدري 1514

 جامعة بؽداد / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم د رؤى مؤٌد محمود 1515

 جامعة بؽداد / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفه ابن الهٌثم د باسمه محسن سرحان 1516

 جامعة بؽداد / كلٌة التربٌه للعلوم الصرفه ابن الهٌثم  وسن عبدالواحد جاسم  1517

 جامعة بؽداد / كلٌة الطب أ.م. هدى صاحب عبد الدمحم 1518

 جامعة بؽداد / كلٌة العلوم شهد عماد حمٌد 1519

 جامعة بؽداد / كلٌة العلوم / لسم علوم الحاسوب سرى عبد سراب حسٌن 1520

 لسم الحضارة واالثار االسالمٌة -جامعة بؽداد / كلٌة العلوم االسالمٌة  م.د. نجاة علً دمحم التمٌمً  1521

 جامعة بؽداد / كلٌة العلوم للبنات م.د.نفٌسه جبار كاظم 1522

 جامعة بؽداد / كلٌة العلوم للبنات م.د.اٌمان مهدي دمحم حسن 1523

 بؽداد / كلٌة العلوم للبناتجامعة  ا.م. سرى خلٌل ابراهٌم 1524

 جامعة بؽداد / كلٌة العلوم للبنات  د.سحر صبٌح حسن  1525

 جامعة بؽداد / كلٌة اللؽات  ا.م لٌث حسن دمحم 1526

 جامعة بؽداد / كلٌة الهندسة همسة ناطك فاضل 1527

 جامعة بؽداد / كلٌة طب االسنان د. ضٌاء حسٌن عبد عون  1528

 جامعة بؽداد / كلٌة طب االسنان  د. بٌداء حسٌن عبد عون  1529

 جامعة بؽداد /صحه الجامعه  ختام لطٌؾ حسٌن  1530

 ابن الهٌثم -جامعة بؽداد /كلٌة التربٌة  د.زٌنب عزٌز احمد  1531

 جامعة بؽداد /كلٌة التربٌة ابن الهٌثم للعلوم الصرفة  زٌنب عباس حسن  1532

 جامعة بؽداد /كلٌة التربٌة ابن الهٌثم للعلوم الصرفه  إٌناس حسٌن علً  1533

 جامعة بؽداد /كلٌة التربٌة للبنات / لسم االلتصاد المنزلً  باهرة محمود جعفر  1534

 ابن الهٌثم-جامعة بؽداد /كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  أ.م.د.آمال جبار حاتم  1535

 ابن الهٌثم -جامعة بؽداد /كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  سهاد عبد االمٌر عبود  1536

 ابن الهٌثم -جامعة بؽداد /كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  أ. م. د. أمٌنة عبدالرحمن فٌاض  1537

 ابن الهٌثم -جامعة بؽداد /كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  ا.م.د.زٌنب عزٌز احمد  1538

 بؽداد /كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / ابن الهٌثمجامعة  ضفاؾ هاشم بدري 1539

 جامعة بؽداد /كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم ا. م. هدى احمد حسن 1540

 جامعة بؽداد /كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم ضفاؾ فالح حسن 1541

 جامعة بؽداد /كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم  ٌاسمٌن جمعة كاظم  1542

 جامعة بؽداد /كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم  احالم جاسم طاهر  1543

 جامعة بؽداد /كلٌة التربٌه للبنات بشرى فاضل صالح  1544
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 جامعة بؽداد /كلٌة التمرٌض م.د. جامعة بؽداد 1545

 جامعة بؽداد /كلٌة العلوم رشٌدد. حال عبد الكرٌم  1546

 جامعة بؽداد /كلٌة العلوم  م.م.ابتسام عبدهللا تمً 1547

 جامعة بؽداد /كلٌة العلوم  وفاء حازم صالح  1548

 جامعة بؽداد /كلٌة العلوم  رشا طالب عبدهللا  1549

 جامعة بؽداد /كلٌة العلوم / لسم التحسس النائً ونظم المعلومات الجؽرافٌة  م.م هدى وجود عبد الودود  1550

 جامعة بؽداد /كلٌة العلوم /لسم علوم الحٌاة  مرٌم دمحم حسٌن  1551

 لسم الحضارة واالثار االسالمٌة-جامعة بؽداد /كلٌة العلوم االسالمٌة  م.د. نجاة علً دمحم التمٌمً  1552

 جامعة بؽداد /كلٌة العلوم للبنات فٌصل الٌاسا.د. محاسن  1553

 جامعة بؽداد /كلٌة العلوم للبنات/لسم علوم الحٌاة  د.شذى ذنون أحمد 1554

 جامعة بؽداد /كلٌة الفنون الجمٌلة ا.م.د.رجاء سعدي لفتة 1555

 جامعة بؽداد /كلٌة اللؽات ابتهال مهدي عبد الكرٌم  1556

 جامعة بؽداد /كلٌة اللؽات  أ. د. سهام عبد المجٌد أحمد  1557

 جامعة بؽداد /كلٌة اللؽات  رنا علً مجٌد صالح  1558

 جامعة بؽداد /كلٌة طب األسنان  د.أحالم طه دمحم 1559

 جامعة بؽداد /كلٌة طب الكندي أ.م.د.أخالص جواد عامر  1560

 جامعة بؽداد /مركز بحوث ومتحؾ التارٌخ الطبٌعً  م.م. زٌنب علوان مكاوي 1561

 جامعة بؽداد _ كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / ابن الهٌثم ناصر سعٌد عبد الحسٌن 1562

 جامعة بؽداد _ كلٌة العلوم _ علوم الحٌاة رنا سعدي عبود 1563

 جامعة بؽداد _ كلٌة علوم الهندسة الزراعٌة  دمحم جمعة ناشر  1564

 جامعة بؽداد لسم االعمار والمشارٌع حٌدر مكً حمٌد  1565

 جامعة بؽداد كلٌة االداب انتظار جاسم جبر 1566

 جامعة بؽداد كلٌة االدارة وااللتصاد م.م عثمان سلمان كاظم 1567

 جامعة بؽداد كلٌة االداره وااللتصاد ؼفران اسماعٌل كمال 1568

 كلٌة اإلدارة وااللتصاد لسم االدارة الصناعٌةجامعة بؽداد  م.وداد موسى دمحم  1569

 جامعة بؽداد كلٌة اآلداب  م. م. إٌمان دمحم عبد  1570

 جامعة بؽداد كلٌة اآلداب  د نبراس فوزي جاسم  1571

 جامعة بؽداد كلٌة التربٌة )ابن رشد( للعلوم اإلنسانٌة  هدى عبد علً حطاب  1572

 بؽداد كلٌة التربٌة ابن الهٌثم للعلوم الصرفةجامعة  أ.م.د عاٌد خضٌر  1573

 جامعة بؽداد كلٌة التربٌة ابن رشد د. دالل حسن كاظم 1574

 جامعة بؽداد كلٌة التربٌة ابن رشد لسم اللؽة العربٌة ؼفران جبار شمخً جابر 1575

 جامعة بؽداد كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة نهى سامً محسن 1576

 جامعة بؽداد كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم اإلنسانٌة  هدى عبد علً حطاب  1577
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 جامعة بؽداد كلٌة التربٌة للبنات  ا. م. د مٌسون طاهر محً  1578

 جامعة بؽداد كلٌة التربٌة للبنات  رلٌة شاكر منصور  1579

 الهٌثمجامعة بؽداد كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن  سراب جاسم دمحم 1580

 جامعة بؽداد كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم  إنتصار علٌوي لعٌبً  1581

 جامعة بؽداد كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم  أ.د.نسرٌن حسٌن كرم 1582

 جامعة بؽداد كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم  وداد جاسم فندي  1583

 جامعة بؽداد كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم / لسم الكٌمٌاء حسٌن عبد االمٌرا.م.د.اٌمان دمحم  1584

 جامعة بؽداد كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم لسم الكٌمٌاء  فاطمة عبد هاشم  1585

 جامعة بؽداد كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة أبن الهٌثم د. بٌداء كرٌم سلمان 1586

 جامعة بؽداد كلٌة التربٌة للعلوم الصرفه ابن الهٌثم دمحم عبد المجٌدنادٌه  1587

 جامعة بؽداد كلٌة الصٌدلة م.م نور صباح جعفر 1588

 جامعة بؽداد كلٌة الطب سها عبدهللا عودة 1589

 جامعة بؽداد كلٌة الطب خالدة كرٌم عباس 1590

 الطب البٌطريجامعة بؽداد كلٌة  د.منى ساجت هاشم استاذ مساعد 1591

 جامعة بؽداد كلٌة العلوم م.م اسامة عبد الحمٌد مجٌد  1592

 جامعة بؽداد كلٌة العلوم امنة داحم عبود 1593

 جامعة بؽداد كلٌة العلوم براء علً عطٌة 1594

 جامعة بؽداد كلٌة العلوم االسالمٌه  سالً دمحم عبد  1595

 جامعة بؽداد كلٌة العلوم لسم التحسس النائً ونظم المعلومات الجؽرافٌة  م.م هدى وجود عبد الودود  1596

 جامعة بؽداد كلٌة العلوم لسم علوم الحٌاة  لبنى محً رسول  1597

 جامعة بؽداد كلٌة العلوم للبنات رشا عبد جاسم 1598

 جامعة بؽداد كلٌة العلوم للبنات ا.م.د.هبة خضٌر عباس 1599

 جامعة بؽداد كلٌة الفنون الجمٌلة د. منى كاظم عبد  1600

 جامعة بؽداد كلٌة اللؽات صباح صلٌبً مصطفى 1601

 جامعة بؽداد كلٌة اللؽات بالل خاشع عبد الفتاح 1602

 جامعة بؽداد كلٌة اللؽات  ا م د شٌماء فاضل حمودي الخزعلً  1603

 جامعة بؽداد كلٌة اللؽات  ا. م احمد سامً جاسم  1604

 جامعة بؽداد كلٌة الهندسة عمار عادل حسن 1605

 جامعة بؽداد كلٌة طب األسنان  د.فلاير محمود عبد الرضا  1606

 جامعة بؽداد كلٌه اإلدارة وااللتصاد لسم اإلحصاء  نازن جعفر صادق  1607

 جامعة بؽداد كلٌه اإلدارة وااللتصاد لسم اإلحصاء  خالد ولٌد عطا  1608

 جامعة بؽداد كلٌه اإلدارة وااللتصاد لسم اإلحصاء  عادله عبداللطٌؾ مهدي صالح  1609

 جامعة بؽداد/  كلٌة التربٌة ابن الهٌثم للعلوم الصرفه  إٌناس حسٌن علً  1610
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 الجامعة/ لسم االعالم والعاللات العامةجامعة بؽداد/ رئاسة  د.احمد ناجً حسٌن الجمل 1611

 جامعة بؽداد/ شعبة صحة الجامعة شٌماء عوض عوده 1612

 جامعة بؽداد/ لسم االعمار والمشارٌع نسرٌن جواد رشٌد 1613

 جامعة بؽداد/ كلٌة ااهندسة ا.م.د. منى هادي صالح 1614

 وااللتصادجامعة بؽداد/ كلٌة االدارة  فضٌلة سلمان داود 1615

 جامعة بؽداد/ كلٌة االعالم  عذراء عبد االمٌر كتاب 1616

 جامعة بؽداد/ كلٌة التر بٌة للبنات  م. زهراء فاروق علوان  1617

 -إبن الهٌثم-جامعة بؽداد/ كلٌة التربٌة  د. أحمد جمٌل صبر  1618

 للبناتجامعة بؽداد/ كلٌة التربٌة  أ.د. عفراء ابراهٌم خلٌل العبٌدي 1619

 جامعة بؽداد/ كلٌة التربٌة للبنات  هبه علً نصر  1620

 جامعة بؽداد/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة أ.د ندى نجٌب سلمان 1621

 جامعة بؽداد/ كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة أ.م.د. رائد مصطفى شاكر 1622

 أبن الهٌثم -الصرفةجامعة بؽداد/ كلٌة التربٌة للعلوم  سعاد جدعان جاسم 1623

 ابن الهٌثم -جامعة بؽداد/ كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  أ.د. تؽرٌد مسلم مرٌوش  1624

 جامعة بؽداد/ كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / ابن الهٌثم د . ارٌج خضر حسن 1625

 الهٌثمجامعة بؽداد/ كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن  ا. م. د. علً خلٌل محمود 1626

 جامعة بؽداد/ كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم أ.م.د. إٌمان عبدعلً عباس 1627

 لسم الكٌمٌاء -جامعة بؽداد/ كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم أ.م.د. هند شاكر أحمد 1628

 جامعة بؽداد/ كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم  أسماء نهاد زكً  1629

 جامعة بؽداد/ كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم/ لسم الكٌمٌاء ا.م.د. حسام سلٌم خلؾ 1630

 جامعة بؽداد/ كلٌة الطب اسراء علً حسٌن 1631

 جامعة بؽداد/ كلٌة الطب البٌطري  هناء صالح عبدعلً  1632

 جامعة بؽداد/ كلٌة العلوم للبنات ا.م.د.فٌحاء ممداد خلٌل 1633

 جامعة بؽداد/ كلٌة العلوم للبنات ا.م. سرى خلٌل ابراهٌم 1634

 جامعة بؽداد/ كلٌة طب األسنان د. هدى شاكر أحمد 1635

 جامعة بؽداد/ كلٌة هندسة الخوارزمً م.م وسن زكً دمحم  1636

 جامعة بؽداد/رئاسة الجامعة م.م. دمحم حسٌن عبٌد عجام 1637

 بؽداد/كلٌة األدب/لسم اللؽة االنكلٌزٌةجامعة  إكرام جعفر صادق 1638

 جامعة بؽداد/كلٌة التربٌة ابن الهٌثم للعلوم الصرفة  زٌنب عباس حسن  1639

 جامعة بؽداد/كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة  د.ماجدة جاسم حسٌن  1640

 جامعة بؽداد/كلٌة التربٌة للبنات علباء سعد عبد الرحمن 1641

 جامعة بؽداد/كلٌة التربٌة للبنات /لسم االلتصاد المنزلً  باهرة محمود جعفر  1642

 ابن الهٌثم-جامعة بؽداد/كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  نجوى عبد المنعم جاسم النوري 1643
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 جامعة بؽداد/كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/ابن الهٌثم  زٌنب علً هادي  1644

 جامعة بؽداد/كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/ابن الهٌثم/لسم الكٌمٌاء  عبٌدأ.م.شذى دمحم حسن  1645

 جامعة بؽداد/كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة_بن الهٌثم زٌنب منٌب مالن 1646

 جامعة بؽداد/كلٌة التربٌة للعلوم الصرفه ابن الهٌثم نورهان خالد شفٌك 1647

 التربٌه للعلوم الصرفه _ابن الهٌثمجامعة بؽداد/كلٌة  نوارجمال عبدالرضا 1648

 جامعة بؽداد/كلٌة الطب البٌطري اسٌل دمحم حمزة 1649

 جامعة بؽداد/كلٌة العلوم تسنٌم حسن كاظم 1650

 جامعة بؽداد/كلٌة العلوم عدي هادي رؤوؾ 1651

 جامعة بؽداد/كلٌة العلوم د.اسماء دمحم نوري خلٌل 1652

 جامعة بؽداد/كلٌة العلوم  سحر هاشم عبد الكرٌم  1653

 جامعة بؽداد/كلٌة العلوم للبنات  ا.م.د.فٌحاء ممداد خلٌل 1654

 جامعة بؽداد/كلٌة العلوم/لسم الفلن والفضاء د.هدى شاكر علً ٌوسؾ 1655

 جامعة بؽداد/كلٌة الفنون الجمٌلة ا.م.د.رجاء سعدي لفتة 1656

 بؽداد/كلٌة الفنون الجمٌلةجامعة  احمد هاشم عبد الكرٌم  1657

 جامعة بؽداد/كلٌة اللؽات م م بشرى طاهر جبر  1658

 جامعة بؽداد/كلٌة اللؽات رحاب عبد الجلٌل سعٌد 1659

 جامعة بؽداد/كلٌة اللؽات /لسم اللؽة االسبانٌة شذى اسماعٌل جبوري 1660

 جامعة بؽداد/كلٌة الهندسة الخوارزمً نور محسن جبار 1661

 جامعة بؽداد/كلٌة طب االسنان ا.م.د ارٌج احمد نجم 1662

 جامعة بؽداد/كلٌة علوم الهندسة الزراعٌة أ.م.د.لمٌاء شاكر عاشور 1663

 جامعة بؽداد/كلٌة علوم الهندسة الزراعٌة  بٌداء حافظ دمحم  1664

 الصرفةجامعة بؽداد/كلٌه التربٌه ابن الهٌثم للعلوم  م.د.انتصار فٌصل عبد دمحم 1665

 جامعة بؽداد/مركز بحوث ومتحؾ التارٌخ الطبٌعً م.م. زٌنب علوان مكاوي 1666

 جامعة بؽداد_ كلٌة التمرٌض  د. عذراء حسٌن شوق  1667

 جامعة بؽداد،/كلٌة االدارة وااللتصاد/لسم ادارة االعمال ندى اسماعٌل جبوري 1668

 جامعة بؽداد،/كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم  د. روٌدة سمٌر سعٌد  1669

 جامعة تكرٌت اسراء برهان الدٌن عبد الرحمن 1670

 جامعة تكرٌت هناء عٌسى جاسم 1671

 جامعة تكرٌت دمحم عبدالكرٌم احمد 1672

1673 Intisar Ghanim Abdulwahhab جامعة تكرٌت 

 جامعة تكرٌت لمٌاء نجاح سنودي 1674

 جامعة تكرٌت طه حمٌد جاسم 1675

 جامعة تكرٌت اسٌل ابراهٌم خلٌل 1676
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 كلٌة التربٌة للبنات  -جامعة تكرٌت اٌالؾ صباح عبد الواحد رجب  1677

 كلٌة الزراعة -جامعة تكرٌت أ. م. د. احمد خالد احمد 1678

 كلٌة الزراعة -جامعة تكرٌت د. عبدهللا حسن دمحم الجبوري  1679

 كلٌة الطب-جامعة تكرٌت كامل دمحم مٌادة 1680

 كلٌة العلوم -جامعة تكرٌت م. سٌؾ عامر مهدي  1681

 كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌت منار صالح مهدي 1682

 جامعة تكرٌت  رشا شامل حسٌن دمحم  1683

 جامعة تكرٌت  نجالء مصطفى العبٌد  1684

 جامعة تكرٌت  ا. م. د. نجالء مصطفى العبٌد  1685

 جامعة تكرٌت  زهٌر خضٌر عباس  1686

 جامعة تكرٌت  نادرة هٌالن ٌعموب  1687

 جامعة تكرٌت  نو حسن علً بدٌوي 1688

 كلٌة االدارة وااللتصاد -جامعة تكرٌت  ا.د سطم صالح حسٌن 1689

 كلٌة االدارة وااللتصاد  -جامعة تكرٌت  دمحم فخري دمحم  1690

 كلٌة االدارة واأللتصاد -تكرٌت  جامعة دمحم مصطفى دمحم 1691

 كلٌة اإلدارة وااللتصاد -جامعة تكرٌت  م.د. كٌالن إسماعٌل عبدهللا 1692

 كلٌة التربٌة للبنات -جامعة تكرٌت  ندى جاسم دمحم 1693

 كلٌة التربٌة للبنات -جامعة تكرٌت  شروق حمٌد مجٌد 1694

 كلٌة التمرٌض -جامعة تكرٌت  م.د. سرى سعد عبدالعزٌز 1695

 كلٌة الزراعة  -جامعة تكرٌت  د. عبدهللا حسن دمحم  1696

 كلٌة العلوم -جامعة تكرٌت  خلود ناجً رشٌد 1697

 كلٌة العلوم -جامعة تكرٌت  م.د. خلؾ احمد جاسم 1698

 كلٌة العلوم  -جامعة تكرٌت  ا. د. نجاة احمد دحام  1699

 كلٌة العلوم  -جامعة تكرٌت  رؼد دمحم عمر  1700

 كلٌة العلوم  -جامعة تكرٌت  صفاء حسٌن دمحم  1701

 لسم الكٌمٌاء -كلٌة العلوم  -جامعة تكرٌت  م.د. خلؾ احمد جاسم 1702

 كلٌة العلوم اإلسالمٌة  -جامعة تكرٌت  سعد علوان محٌمٌد  1703

 كلٌة الهندسة -جامعة تكرٌت  هاشم شكر حمود 1704

 كلٌة الهندسة  -جامعة تكرٌت  سٌؾ صباح ارحٌم 1705

 كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات  -جامعة تكرٌت  باسم رشٌد علً 1706

 كلٌة االدارة وااللتصاد -جامعة تكرٌت  جمال هداش دمحم  1707

 كلٌة الزراعة-جامعة تكرٌت  عمار صالح الدٌن عبد الواحد رجب 1708

 كلٌة العلوم -جامعة تكرٌت  عدنان عبد النبً حمادة 1709
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 كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات -جامعة تكرٌت  تبارن رزاق علً  1710

 جامعة تكرٌت  / كلٌة الزراعة  د.عبدالخالك أحمد فرحان الجنابً  1711

 جامعة تكرٌت / كلٌة التربٌة للبنات بان داود صالح 1712

 التربٌة للبناتجامعة تكرٌت / كلٌة  حال حمٌد مجٌد 1713

 جامعة تكرٌت / كلٌة التربٌة للبنات  لمى سعد عبد البالً هانً  1714

 جامعة تكرٌت / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  اٌمان خالد خلؾ  1715

 جامعة تكرٌت / كلٌة الزراعة  اسلم سعود علوان  1716

 جامعة تكرٌت / كلٌة الزراعة/ لسم االنتاج الحٌوانً  عبدهللا عصام نعمان  1717

 جامعة تكرٌت / كلٌة العلوم أحمد عبدالباري عبدالواحد 1718

 جامعة تكرٌت /كلٌة التربٌة للبنات د.سوسن ؼانم لدوري 1719

 جامعة تكرٌت /كلٌة التربٌة للبنات  االء عماد توفٌك  1720

 جامعة تكرٌت /كلٌة التربٌة للبنات  انتصار مظهر خٌرو  1721

 جامعة تكرٌت /كلٌة الزراعة زٌاد شهاب احمد 1722

 جامعة تكرٌت /كلٌة العلوم /لسم علوم الحٌاة . أ.د.ابراهٌم عمر سعٌد الحمدانً 1723

 جامعة تكرٌت _ كلٌة التربٌه للعلوم الصرفه  اٌمان نزهان مهدي  1724

 تكرٌت _ كلٌة العلوم الساسٌةجامعة  منى خزعل خلٌفة 1725

 جامعة تكرٌت _ كلٌة الهندسة  م.د. إبراهٌم ثامر نزال  1726

 جامعة تكرٌت كاٌة التربٌة للبنات نهاد شرٌؾ خلؾ 1727

 جامعة تكرٌت كلٌة االداب  د.سرمد جاسم دمحم الخزرجً  1728

 جامعة تكرٌت كلٌة االدارة وااللتصاد لٌث نعمان حسون 1729

 جامعة تكرٌت كلٌة التربٌة للبنات ا.م نهاد شرٌؾ خلؾ 1730

 جامعة تكرٌت كلٌة التربٌة للبنات  رنا بهجت ٌاسٌن  1731

 جامعة تكرٌت كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  اسٌل ٌونس خلؾ  1732

 جامعة تكرٌت كلٌة التربٌة للعلوم الصرفه  احالم ٌوسؾ عبدهللا  1733

 جامعة تكرٌت كلٌة الزراعة عمٌل عبد شلٌج 1734

 جامعة تكرٌت كلٌة الزراعة أ.د.خالد عبدهللا سهر 1735

 جامعة تكرٌت كلٌة الزراعة  حارث برهان الدٌن عبدالرحمن  1736

 جامعة تكرٌت كلٌة الزراعة لسم التربة  دمحم جارهللا فرحان  1737

 جامعة تكرٌت كلٌة الطب  بلمٌس رمضان عباس  1738

 جامعة تكرٌت كلٌة العلوم أ.د. عواطؾ صابر جاسم 1739

 جامعة تكرٌت كلٌة الهندسة اٌاد جابر اسعد 1740

 جامعة تكرٌت كلٌة الهندسة  ؼزوان سعود علوان  1741

 جامعة تكرٌت كلٌة الهندسة لسم المٌكانٌن اسٌل ناظم فتحً 1742
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 جامعة تكرٌت. كلٌه الطب  سٌؾ كامل دمحم  1743

 جامعة تكرٌت/ كلٌة االدارة وااللتصاد ابراهٌم علً كردي 1744

 جامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة أ.م. مروة سامً حسٌن  1745

 جامعة تكرٌت/ كلٌة الزراعة منال صالح مهدي 1746

 جامعة تكرٌت/ كلٌة الزراعة  مها سعٌد شده 1747

 االدارة وااللتصادجامعة تكرٌت/كلٌة  عمار طه ٌاسٌن 1748

 جامعة تكرٌت/كلٌة التربٌة للبنات د هدى صالح رشٌد 1749

 جامعة تكرٌت/كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة سامً احمد زهو 1750

 جامعة تكرٌت/كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ا.ماهرة ربٌع لاسم 1751

 جامعة تكرٌت/كلٌة الصٌدلة دالل صالح مهدي 1752

 جامعة تكرٌت/كلٌة الهندسة ا.م.د.دمحم اسماعٌل علٌوي 1753

 جامعة تكرٌت_كلٌة االدارة وااللتصاد زٌاد مشحن عبدهللا 1754

 جامعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت حسن مؤٌد ابراهٌم 1755

 م.سناء محسن عذاب 1756
تكنولوجٌا  جامعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت /كلٌة معلوماتٌة االعمال/لسم

 االعمال

 جامعة جابر ابن حٌان الطبٌة د.حسٌن فالح محسن فخر الدٌن 1757

 جامعة جانكري/كلٌة االدارة وااللتصاد/لسم المالٌة والمصرفٌة/تركٌا جمٌل دمحم جمٌل 1758

 كلٌة العلوم-جامعة دهون د.رؼد ٌوسؾ دمحم البٌاتً 1759

 كلٌة العلوم-دهونجامعة  جٌهان عبدالعزٌز احمد  1760

 كلٌة العلوم  -جامعة دهون  هدى ٌونس نجم  1761

 جامعة دٌالى نسرٌن هادي رشٌد 1762

 جامعة دٌالى م.م.مً تحسٌن حمٌد 1763

 كلٌة التربٌة الممداد -جامعة دٌالى م.د.مشتاق عبداالمٌر علوان 1764

 كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة دٌالى لٌث طالب رشٌد 1765

 كلٌة الهندسة-جامعة دٌالى سهاد دمحم عبد 1766

 كلٌة الهندسة-جامعة دٌالى ا.م.د سهاد دمحم عبد 1767

 جامعة دٌالى  اطٌاؾ حسن ابراهٌم  1768

 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  -جامعة دٌالى  عماد احمد فرهود  1769

 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  -جامعة دٌالى  نهى عامر كامل  1770

 كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة  -جامعة دٌالى  م. ؼزوان خالد عودة  1771

 كلٌة العلوم -جامعة دٌالى  سجى خلٌل محً 1772

 كلٌة العلوم -جامعة دٌالى  روكان خاجً دمحم 1773

 الهندسةكلٌة  -جامعة دٌالى  م.د. عباس حرج دمحم 1774

 كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة دٌالى  أمل هادي رشٌد  1775
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 كلٌة الهندسة-جامعة دٌالى  صباح اور عبد الكرٌم 1776

 كلٌة الهندسة -جامعة دٌالى  د. ناهدة حمٌد حمزة  1777

 كلٌة الهندسة -جامعة دٌالى  ٌسرى أحمد  فاضل  1778

 كلٌة العلوم -جامعة دٌالى   أسامة دمحم كامل  1779

 جامعة دٌالى  كلٌة التربٌة لحطان احمد فرهود 1780

 جامعة دٌالى /  كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة اضواء ورور نعمة 1781

 جامعة دٌالى / كلٌة االدارة وااللتصاد م. د نزار معن عبد الكرٌم  1782

 وااللتصادجامعة دٌالى / كلٌة االدارة  م.دمحم لٌث طالل 1783

 جامعة دٌالى / كلٌة االدارة وااللتصاد م.م عمٌل حمٌد فرحان  1784

 جامعة دٌالى / كلٌة اإلدارة وااللتصاد  م. م عمر نجم عبد هللا  1785

 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة الممداد بٌداء زاهد كامل 1786

 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة الممداد  مروة اكرم لهرمان 1787

 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة  مهندس الدم/ فارس إسماعٌل علً 1788

 جامعة دٌالى / كلٌة الهندسة روٌدة عبدهللا ابراهٌم 1789

 جامعة دٌالى / كلٌة الهندسة علً عودة دمحم 1790

 جامعة دٌالى / كلٌة الهندسة مدرس عمار عٌسى اسماعٌل 1791

 جامعة دٌالى / كلٌة الهندسة  عبدهللا ابراهٌمروٌدة  1792

 جامعة دٌالى / كلٌة علوم الهندسة الزراعٌة العراق  م.م  اخالص متعب احمد مرٌر 1793

 جامعة دٌالى /كلٌة التربٌة االساسٌة حنان طالل جاسم 1794

 جامعة دٌالى /كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ا . م  نبٌل خلٌل ابراهٌم 1795

 جامعة دٌالى /كلٌة الهندسة  ا.م.د. سهى كرٌم شهاب  1796

 جامعة دٌالى /كلٌةالتربٌة/الممداد أ.د رٌاض حسٌن علً  1797

 جامعة دٌالى _ كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  اسٌل عدنان حسٌن  1798

 جامعة دٌالى كلٌة التربٌة االساسٌة ٌاسر طه ٌاسٌن  1799

 جامعة دٌالى كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة م.م.مً تحسٌن حمٌد 1800

 جامعة دٌالى كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  حسام نجم الدٌن عبد  1801

 جامعة دٌالى كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة لسم الجؽرافٌة أ.م.د. مً ثامر رجب عبود 1802

 جامعة دٌالى كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة شذى احمد مهدي 1803

 جامعة دٌالى كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  أ. م. هدٌل ساجد ابراهٌم  1804

 جامعة دٌالى كلٌة العلوم  نور جاسم دمحم علً عبد  1805

 جامعة دٌالى كلٌة العلوم االسالمٌة  أ.د.علً عبد كنو  1806

 جامعة دٌالى كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة  سالم جاسم عبدهللا العزي  1807

 جامعة دٌالى كلٌة الهندسة انسام احمد جواد 1808
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 جامعة دٌالى كلٌه العلوم  نور جاسم دمحمعلً 1809

 جامعة دٌالى.. كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة  سنان صادق جواد  1810

 جامعة دٌالى.. كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة  م. د. اسماعٌل ذٌاب خلٌل  1811

 جامعة دٌالى/  كلٌة النرببة البدنٌة وعلوم الرٌاضة لدوريرافد حبٌب  1812

 جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة أ.م.د.اسراء هٌثم احمد 1813

 جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  نور حاتم خورشٌد  1814

 جامعة دٌالى/ كلٌة العلوم سجى خلٌل محً 1815

 جامعة دٌالى/ كلٌة المانون عمر رحمان جواد  1816

 جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة د.ٌسرى هادي رشٌد 1817

 جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة أ.م.د. سالم عبدالخالك نعمان 1818

 جامعة دٌالى/كلٌة العلوم نور كاظم احمد 1819

 جامعة دٌالى_ كلٌة العلوم  نبأ هٌثم أحمد  1820

 جامعة ذي فار د سالم جاسم مجٌد 1821

 كلٌة اطب -جامعة ذي لار هبة عبد العظٌم عبد االمٌر 1822

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة -جامعة ذي لار بٌداء عبدالرضا حمدان 1823

 كلٌة الزراعة واألهوار -جامعة ذي لار رحمة وداد شنون 1824

 كلٌة الزراعة واألهوار -جامعة ذي لار دمحم عبد الحسٌن ثبٌت 1825

 كلٌة الهندسة -جامعة ذي لار د. حٌدر مجٌد علٌوي 1826

 كلٌة العلوم -جامعة ذي لار بشرى حسٌن دمحم  1827

 جامعة ذي لار  م د منن عبد الكاظم حمود الخفاجً  1828

 جامعة ذي لار  ا م د علً كرٌم  رزاق االسدي 1829

 جامعة ذي لار  رنا صباح ناصر  1830

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة -جامعة ذي لار  عهود موكر داٌش 1831

 كلٌة التمرٌض -جامعة ذي لار  م.م سـالم حسـن فلٌح 1832

 كلٌة العلوم  -جامعة ذي لار  علً ناصر حسٌن  1833

 كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات -جامعة ذي لار  وجدان رشٌد عبد الحسٌن 1834

 كلٌة االثار-جامعة ذي لار  وسن رشٌد عبد الحسٌن 1835

 كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات -جامعة ذي لار  بٌداء مطشر راشد  1836

 كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات -جامعة ذي لار  شاكر كاظم علً  1837

 كلٌة العلوم    –جامعة ذي لار  هدى صالح مهدي 1838

 جامعة ذي لار  كلٌه العلوم االسالمٌه  عباس كرٌمش خضر  1839

 جامعة ذي لار . كلٌة العلوم علٌاء عبد الحسٌن حافظ  1840

 جامعة ذي لار / كلٌة التربٌة للبنات  زمن فاضل جبر  1841
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 جامعة ذي لار / كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة نرجس كرٌم خضٌر 1842

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفةجامعة ذي لار /  د. فاطمة عزٌز مهدي 1843

 جامعة ذي لار / كلٌة الطب  ا.م.د.امل خضٌر خلؾ  1844

 جامعة ذي لار / كلٌة الطب  مروى حبٌب نزال  1845

 جامعة ذي لار / كلٌة العلوم أ.د. باسم ٌوسؾ ذٌاب 1846

 جامعة ذي لار / كلٌة العلوم االسالمٌة  وسام جمٌل خشم  1847

 جامعة ذي لار / كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات أ. م ولٌد خالد جابر  1848

 جامعة ذي لار / كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات  شهٌد ناصر حسٌن  1849

 جامعة ذي لار / كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات  ندى عبد الحسٌن لعٌبً  1850

 والرٌاضٌات جامعة ذي لار /علوم الحاسوب م.م ابتسام علً صكر 1851

 جامعة ذي لار /كلٌة التمرٌض دعاء سامً رشاش 1852

 جامعة ذي لار /كلٌة العلوم سماح حسٌن كاظم  1853

 جامعة ذي لار /كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات حٌدر علً مخرب 1854

 جامعة ذي لار /كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات  زهراء راضً وعد  1855

 جامعة ذي لار /كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات  مروة ثمٌن موسى  1856

 جامعة ذي لار /كلٌه العلوم  دمحم هلول دمحم  1857

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة \جامعة ذي لار  سرى اسماعٌل حمد  1858

 جامعة ذي لار _كلٌة العلوم  نوره حسٌن علً  1859

 لار _كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات جامعة ذي مها عبد اللطٌؾ ساٌل 1860

 جامعة ذي لار كلٌة التربٌة للبنات  فاتن هادي مكطوؾ  1861

 جامعة ذي لار كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة رشا ؼنً هاشم  1862

 جامعة ذي لار كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة علٌاء عذاب علوان 1863

 الترٌٌة للعلوم الصرفةجامعة ذي لار كلٌة  زٌنب رستم محسن 1864

 جامعة ذي لار كلٌة الصٌدلة علً طاهر عباس 1865

 جامعة ذي لار كلٌة العلوم عماد عبد الرزاق سلمان 1866

 جامعة ذي لار كلٌة العلوم  كاظم عبد الحسن كاظم  1867

 جامعة ذي لار كلٌة العلوم لسم الفٌزٌاء  علٌاء عبد المحسن حسن  1868

 جامعة ذي لار.كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  رحٌم علًافراح  1869

 جامعة ذي لار/ االدارة وااللتصاد وسن مكطوؾ جوٌد الحمدانً 1870

 جامعة ذي لار/ الزراعة واالهوار طالب عكاب حسٌن الربٌعً 1871

 جامعة ذي لار/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة نرجس كرٌم خضٌر 1872

 جامعة ذي لار/ كلٌة التربٌه للعلوم الصرفه  م.م ذكرى حسن داحس  1873

 جامعة ذي لار/ كلٌة الطب لمٌاء جارهللا ٌاسٌن 1874
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 جامعة ذي لار/ كلٌة العلوم م.د. ساجدة صبار عفات 1875

 جامعة ذي لار/ كلٌة العلوم على نثٌر طعٌمه 1876

 الحاسوب والرٌاضٌاتجامعة ذي لار/ كلٌة علوم  اصٌل جبار حسب 1877

 جامعة ذي لار/ كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات  م. رنا حمٌد حسٌن  1878

 جامعة ذي لار/ كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات  رشا باسم ٌوسؾ 1879

 جامعة ذي لار/كلٌة التربٌة الصرفه اطٌاؾ ضاري برؼش 1880

 جامعة ذي لار/كلٌة التمرٌض فاطمه كرٌم نعٌم 1881

 جامعة ذي لار/كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات شاكر كاظم علً 1882

 جامعة ذي لار/كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات سالم جاسم مجٌد 1883

 جامعة ذي لار/كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات اطٌاؾ جارهللا ٌاسٌن 1884

 جامعة ذي لار/كلٌة علوم الحاسوبوالرٌاضٌات زهور مساعد اٌدام 1885

 جامعة زا خو لٌنا ٌوسؾ دمحم  1886

 كلٌة الطب-جامعة زاخو لٌنا ٌوسؾ دمحم البٌات٠ًد 1887

 جامعة ساراتوؾ الحكومٌة /كلٌة النانو باٌو تكنولوجٌا  ؼسان بكر حمود  1888

 جامعة سامراء حٌدر عبد الحافظ شهاب 1889

 جامعة سامراء دمحم سعد جبر  1890

 جامعة سامراء احمد حامد احمد 1891

 كلٌة التربٌة -جامعة سامراء دمحم محسن عبدهللا  1892

 جامعة سامراء  بردى انور جاسم  1893

 جامعة سامراء  شٌماء حسن علً العباسً  1894

 كلٌة التربٌة -جامعة سامراء  اسراء عبد المجٌد عبد الكرٌم 1895

 كلٌة التربٌة -جامعة سامراء  هشام فاضل شاكر 1896

 كلٌة التربٌة -جامعة سامراء  سندس حسٌن علوان 1897

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة -جامعة سامراء  م. سٌؾ علً دمحم  1898

 كلٌة العلوم التطبٌمٌة -جامعة سامراء  مروان عزٌز لطٌؾ  1899

 كلٌه التربٌة  -جامعة سامراء  رشا حامد أٌوب  1900

 كلٌة التربٌة-جامعة سامراء  سارة سعد دمحمجواد 1901

 جامعة سامراء / كتٌة التربٌة  م. م. اسراء عبد المجٌد عبد الكرٌم 1902

 جامعة سامراء / كلٌة التربٌة ا.م.د. مها صالح حسٌن 1903

 جامعة سامراء / كلٌة التربٌة  تٌسٌر عبد المادر صالح  1904

 العلوم التطبٌمٌةجامعة سامراء / كلٌة  زٌنة ابراهٌم خلٌل 1905

 جامعة سامراء /كلٌة العلوم التطبٌمٌة  مٌناء عبد السالم مصطفى حمود  1906

 جامعة سامراء /كلٌة العلوم التطبٌمٌه صابرٌن شاكر محمود 1907
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 جامعة سامراء _ كلٌة التربٌة نها علً هادي  1908

 جامعة سامراء/ كلٌة اآلثار م.م. اٌمن عبد الكرٌم محمود 1909

 لسم علوم الحٌاة-جامعة سامراء/كلٌة التربٌة  سٌؾ محمود لدوري 1910

 جامعة سومر حٌدر رحم دخٌل 1911

 جامعة سومر  نور الهدى كامل شرٌؾ  1912

 جامعة سومر  نهلة فلٌح حسانً  1913

 جامعة سومر  حازم عبد عزٌز  1914

 جامعة سومر  حسٌن فاضل خلٌؾ 1915

 رئاسة الجامعة  -جامعة سومر  حٌدر راجً صٌاح  1916

 كلٌة المانون -جامعة سومر  أ د ناصر كرٌمش خضر  1917

 كلٌة علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات -جامعة سومر  باسم عبود ٌاسر 1918

 كلٌة التربٌة االساسٌة -جامعة سومر  نهلة فلٌح حسانً  1919

 كلٌة علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات -جامعة سومر  شٌماء هادي دمحم 1920

 جامعة سومر  /كلٌة التربٌة األساسٌة  وسام نجم دمحم  1921

 جامعة سومر / كلٌة التربٌة االساسٌة   مشتاق احمد كاظم الدٌوان 1922

 جامعة سومر / كلٌة الزراعة علً ناظم زكً 1923

 كلٌة المانونجامعة سومر /  اكرام جبر حسن 1924

 جامعة سومر /كلٌة الزراعة علً ناظم زكً  1925

 جامعة سومر _رئاسة الجامعة  حٌدر راجً صٌاح  1926

 جامعة سومر كلٌة التربٌة االلساسٌة مروة جمال حسٌن 1927

 جامعة سومر كلٌة التربٌة األساسٌة  زمن كرٌم طاهر خلٌؾ  1928

 جامعة سومر كلٌة الزراعة  ضرؼام كامل صكر  1929

 جامعة سومر كلٌة العلوم م.م. سجى حمٌد كرٌم 1930

 جامعة سومر كلٌة علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات ؼصون عٌدان عرب 1931

1932 Ali Hameed Yassir Mohammed  جامعة سومر كلٌة علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات 

 جامعة سومر/ كلٌة التربٌة األساسٌة  هناء حسن كاظم  1933

 جامعة سومر/ كلٌة العلوم  صادق ثامر هالمه  1934

 جامعة سومر/ كلٌة علوم الحاسوب علً فتاح داخل 1935

 جامعة سومر/ كلٌة علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات هٌام حاتم جبار 1936

 جامعة سومر/كلٌة الزراعه حسٌن خلٌفه جلٌب 1937

 جامعة سومر/كلٌة علوم الحاسوب و تكنولوجٌا المعلومات  عبٌر ناصر فٌصل  1938

 جامعة سوممر رافد جواد كاظم 1939

 جامعة طرابلس  عواطؾ جمعه مسعود  1940
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 جامعة ؼزة محمود رفٌك الشٌخ أحمد  1941

 جامعة كربالء م.حٌدر حسن مجٌد 1942

 كلٌة الزراعة-كربالءجامعة  ا.م.د.سرى صافً عبٌس 1943

 جامعة كربالء  منال عبد الواحد صلبوخ  1944

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة -جامعة كربالء  دمحمحسٌن حٌدر حمود 1945

 كلٌة الزراعة  -جامعة كربالء  زٌد خلٌل كاظم  1946

 كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة كربالء  د.مهدي وهاب نعمه نصر هللا 1947

 جامعة كربالء / كلٌة التمرٌض  زهراء ماجد حمٌد المنبر 1948

 جامعة كربالء / كلٌة الزراعة د. هٌفاء علً عواد 1949

 جامعة كربالء / كلٌة العلوم الطبٌة التطبٌمٌة  زهراء فالح مهدي 1950

 جامعة كربالء /كلٌة االداره وااللتصاد د.مهدي وهاب نعمه 1951

 جامعة كربالء /كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة لسم علوم الحٌاة  ا. م. د. رشا عبد األمٌر جواد كاظم  1952

 جامعة كربالء _كلٌة العلوم  م. رنا عبد الحمزه عبد الزهره  1953

 جامعة كربالء _كلٌة المانون  م.م بان صاحب عبد المنعم 1954

 الطب البٌطريجامعة كربالء  أ.د.اٌمان طالب كرٌم 1955

 جامعة كربالء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة انتصار حسٌن علً 1956

 جامعة كربالء كلٌة الزراعة  زٌنب عبد االمٌر حسٌن  1957

 جامعة كربالء كلٌة الطب البٌطري أ.د.اٌمان طالب كرٌم 1958

 جامعة كربالء كلٌة العلوم اسٌل كرٌم جبار 1959

 جامعة كربالء كلٌة العلوم صالح مهدي حداوي  1960

 جامعة كربالء كلٌة العلوم السٌاحٌة م.م. سرى دمحم علً هادي الكاظمً  1961

 جامعة كربالء كلٌة المانون  حوراء علً حسٌن 1962

 جامعة كربالء كلٌة هندسة نفط دمحم صادق عدنان عبد الرزاق 1963

 للعلوم االنسانٌةجامعة كربالء.كلٌة التربٌة  اسراء طالب جاسم  1964

 جامعة كربالء/ كلٌة الهندسه د د. عبدالستار خضٌر عباس الؽانمً  1965

 جامعة كربالء_كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة دمحم ابراهٌم وشٌج 1966

 جامعة كركون پرژٌن سردار دمحم 1967

 جامعة كركون مصطفى جمال جالل 1968

 جامعة كركون شاالو فرهاد حسٌن 1969

 جامعة كركون أفنان ٌلدرم بكر  1970

 كلٌة العلوم-جامعة كركون شٌالن خٌرهللا جبار 1971

 لسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم-جامعة كركون ا.د.علً حسٌن تمً 1972

1973 Assar jaafar hussein   كلٌة الطب-جامعة كركون 
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 جامعة كركون / كاٌة التمرٌض حسٌن علً دمحم 1974

 جامعة كركون / كلٌة اإلدارة وااللتصاد سردار دمحمآزاد  1975

 جامعة كركون / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  احمد عبدهللا دمحم المفرجً  1976

 جامعة كركون / كلٌة العلوم ا.م.د. سٌران ستار صالح 1977

 جامعة كركون / كلٌة العلوم / لسم الرٌاضٌات ا. م . د ٌوكسل عبدالستار صادق 1978

 جامعة كركون / كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة  رامً سامً حمٌد 1979

 جامعة كركون / كلٌه الصٌدلة ا.م.د امٌرة كمال دمحم 1980

 جامعة كركون / كلٌه العلوم دمحم خضر حسن 1981

 جامعة كركون /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة م. عبدهللا احمد دمحم 1982

 جامعة كركون /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  امجد علً فلٌح  1983

 جامعة كركون /كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة لسم الرٌاضٌات  م. احمد عبدهللا دمحم المفرجً  1984

 جامعة كركون /كلٌة العلوم سناء حسٌن دمحم 1985

 جامعة كركون /كلٌة العلوم  زبنب حسٌن فاضل  1986

 جامعة كركون /كلٌة العلوم  احمد مهدي حسن  1987

 جامعة كركون /كلٌة العلوم  احمد عبدالرحمن دمحم  1988

 جامعة كركون /كلٌة طب االسنان  أسٌل شرؾ عبدهللا الهندي  1989

 جامعة كركون كلٌة التمرٌض فٌصل ٌونس سمٌن 1990

 جامعة كركون كلٌة التمرٌض ضٌاء الرحمن حسٌن عبدهللا 1991

 جامعة كركون كلٌة الطب علً محً الدٌن رشٌد 1992

 جامعة كركون كلٌة الطب  د. نورجان عبدهللا دمحم  1993

 جامعة كركون كلٌة الطب البٌطري  عمر معروؾ علً 1994

 جامعة كركون كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة  م. م نهى عبد الخالك احمد  1995

 جامعة كركون كلٌة طب االسنان  دمحم إبراهٌم فتحً دمحم  1996

 جامعة كركون.العلوم فائزة ناصر طعمة 1997

 جامعة كركون/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة سمٌة احمد مٌدان 1998

 جامعة كركون/ كلٌة الزراعة د.فاتن دمحم نواب الدٌن 1999

 جامعة كركون/ كلٌة العلوم أ.د.هاجر علً شرٌؾ 2000

 جامعة كركون/ كلٌة العلوم  بفرٌن دمحم رضا  2001

 جامعة كركون/كلٌة الطب البال سمٌن علً 2002

 جامعة كركون/كلٌة العلوم/لسم علوم الحٌاة د. اٌمان تاجر عبد هللا 2003

 جامعة كركون/كلٌة طب األسنان د.سٌوگً سامح هداٌت أرسالن 2004

 التمرٌضجامعة كركون_كلٌة  ولٌد ابراهٌم سعد  2005

 جامعة كرمٌان / كلٌة اللؽات والعلوم االنسانٌة  بان شهاب احمد 2006
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 جامعة كرمٌان / كلٌة الهندسة ناظم عبدالواحد حمه سور 2007

 كلٌة العلوم---جامعة لموصل د. مازن احمد عبد ؼزال 2008

 جامعة مٌسان أحمد فرحان جاسم 2009

 جامعة مٌسان هدى حلو علً 2010

 كلٌة الصٌدلة -جامعة مٌسان وداد علً عبد سلمان  2011

 كلٌة العلوم -جامعة مٌسان  صالح حسن فرج  2012

 جامعة مٌسان /كلٌة العلوم  حوراء حمٌد راضً  2013

 جامعة مٌسان كلٌة التربٌة البدنٌه وعلوم الرٌاضه  ماجد دمحم مساعد  2014

 التربٌة لسم التارٌخجامعة مٌسان كلٌة  ا.م.د.رٌم هادي مرهج  2015

 جامعة مٌسان كلٌة العلوم/ لسم الكٌمٌاء كٌمٌاء  حوراء حمٌد راضً  2016

 جامعة مٌسان/ كلٌة التربٌة األساسٌة  شفاء حسٌن وارد  2017

 جامعة نجران نجوى مصطفى راشد 2018

 كلٌة هندسة االلكترونٌات -جامعة نٌنوى  ٌونس صابر عثمان 2019

 جامعة نٌنوى / لسم ضمان الجودة واألداء  فارس محمود احمد  2020

 جامعة نٌنوى/ كلٌة هندسة االلكترونٌات د. اوس زهٌر ٌونس 2021

 جامعة نٌنوى/كلٌة هندسة االلكترونٌات عماد عبدالحلٌم عبدو 2022

 جامعة واسط حٌدر دمحم وارش 2023

 جامعة واسط جابر حسٌن علً 2024

 جامعة واسط كاظمسرى حامد  2025

 جامعة واسط أمجاد جمٌل حمود 2026

 جامعة واسط رسول حمزه خضر 2027

 جامعة واسط احمد جداح فرحان 2028

 جامعة واسط د.سجى حسٌن دلفً 2029

 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة -جامعة واسط أ.م.د هاشم علٌوي دمحم الحسٌنً 2030

 لسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم -واسطجامعة  صبا فرحان حطحوط 2031

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة –جامعة واسط نصٌر خلؾ عباس 2032

 كلٌة االداب  -جامعة واسط  نهاد حسن حجً  2033

 كلٌة التربٌة االساسٌة -جامعة واسط  م.م سٌؾ علً مطلب  2034

 كلٌة التربٌة األساسٌة  -جامعة واسط  م. م مروه موسى علً 2035

 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة -جامعة واسط  عبد الرسول عبد الرزاق الوائلً 2036

 كلٌة الطب  -جامعة واسط  د دمحم عبدالرضا البهادلً 2037

 كلٌة العلوم  -جامعة واسط  مٌثم سلمان امانه  2038

 كلٌة العلوم-جامعة واسط  ستار حسٌن سوٌلم 2039
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 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة –واسط جامعة  نصٌر خلؾ عباس 2040

 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  -جامعة واسط   ا.د.ناصر والً فرٌح الركابً  2041

 جامعة واسط . طب أسنان  م.م.مٌسون دمحم حسن دمحم سعٌد  2042

 جامعة واسط . كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  ا.م.د دمحم مزعل خالطً  2043

 جامعة واسط / كلٌة التربٌة االساسٌة جلٌل عباسحذام  2044

 جامعة واسط / كلٌة التربٌة االساسٌة  زٌنة دمحم حمد  2045

 جامعة واسط / كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة م.د. احمد بشار جمعه 2046

 جامعة واسط / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  سوسن فاضل كاظم  2047

 جامعة واسط / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/ لسم علوم الحٌاة  د. أحمد عبد الهادي عبد الكاظم الكالبً   2048

 جامعة واسط / كلٌة التربٌه البدنٌه و علوم الرٌاضه مروه نافع صعٌه 2049

 جامعة واسط / كلٌة التربٌه البدنٌه و علوم الرٌاضه م.م سلوان سعد صالح 2050

 جامعة واسط / كلٌة العلوم عبد الجبار ابراهٌماساور  2051

 جامعة واسط / كلٌة العلوم ستار عبٌد ماٌوس 2052

 جامعة واسط / كلٌة العلوم  اسٌل فرحان عبدهللا  2053

 جامعة واسط / كلٌة المانون  ا.م.د وسن كاظم زوزور 2054

 جامعة واسط / كلٌة الهندسة رائد ٌاسٌن خضٌر 2055

 جامعة واسط /كلٌة االدارة وااللتصاد  حسٌن كلؾ عزٌز  2056

 جامعة واسط /كلٌة اإلدارة وااللتصاد  عال هادي صادق  2057

 جامعة واسط /كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  م.م. زٌنب هادي جابر  2058

 جامعة واسط /كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة  فاهم نعمة الٌاسري  2059

 جامعة واسط /كلٌة الطب م.م انعام دمحم سلٌمان  2060

 جامعة واسط /كلٌة العلوم سرى حامد كاظم 2061

 جامعة واسط /كلٌة العلوم حٌدر داود جاسم 2062

 جامعة واسط /كلٌة العلوم وجناء رزاق عبد 2063

 جامعة واسط /كلٌة العلوم م. شٌماء سعدون هاشم  2064

 جامعة واسط /كلٌة العلوم  نوار جابر حسٌن  2065

 جامعة واسط /كلٌة الفنون الجمٌلة د.وصال لاسم ؼباش 2066

 كلٌة الطب\جامعة واسط  د فوزي حسن زاٌر الفهداوي 2067

 جامعة واسط كلٌة اآلداب  اٌاد كمر كرم 2068

 جامعة واسط كلٌة التربٌة االساسٌة وفاء حسن جبر  2069

 جامعة واسط كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة البدٌريد علً حمٌد جبٌل  2070

 جامعة واسط كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة هدٌل علً كاظم 2071

 جامعة واسط كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  م.م.زٌنب هادي جابر  2072
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 جامعة واسط كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  هدٌل علً كاظم 2073

 جامعة واسط كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة  ابراهٌم جبار كاظم  2074

2075 Fatma Abbas Khazal جامعة واسط كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

 جامعة واسط كلٌة العلوم شٌماء حسٌن شهد 2076

 جامعة واسط كلٌة العلوم عذراء كطامً صكر 2077

 الهندسة.جامعة واسط كلٌة  حنٌن حسن رحمن.  2078

 جامعة واسط كلٌةاالدارة وااللتصاد لسم االحصاء م م مرتضى منصور عبد هللا  2079

 جامعة واسط. كلٌة االداب  أمل حسن طاهر  2080

 جامعة واسط..كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة اسراء مهدي مزبان 2081

 للعلوم االنسانٌة جامعة واسط/  كلٌة التربٌة شٌماء بدر عبدهللا نصر السراي 2082

 جامعة واسط/ كلٌة االدارة وااللتصاد م.م. مروان شاكر عبٌد 2083

 جامعة واسط/ كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة د. فراس عدنان حسٌن 2084

 جامعة واسط/ كلٌة الطب البٌطري ستار جبار الشاعلً 2085

 جامعة واسط/ كلٌة طب األسنان رٌهام نجم عبدالرضا 2086

 جامعة واسط/التربٌة للعلوم الصرفة  سعاد ٌونس عبدالحسن  2087

 جامعة واسط/كلٌة االدارة وااللتصاد اسماعٌل عباس منهل 2088

 جامعة واسط/كلٌة التربٌة االساسٌة  رٌام دمحم هادي  2089

 جامعة واسط/كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة علً خٌري مطرود 2090

 جامعة واسط/كلٌة التربٌه االساسٌة  ا.د.سهٌلة محسن كاظم الفتالوي  2091

 جامعة واسط/كلٌة الطب علٌاء رزاق عبد  2092

 جامعة واسط/كلٌة العلوم نبا علً عبد الرضا 2093

 جامعة واسط/كلٌة العلوم نور نعمه حافظ 2094

 جامعة واسط/كلٌة العلوم اٌمان حمزه خضر 2095

 جامعةبؽداد/كلٌة العلوم سعدون فاضل م.م.شٌماء 2096

 جامعةتكرٌت كلٌةالتربٌةللعلوم الصرفة نؽم خلٌل ابراهٌم 2097

 جامعةذي لار / كلٌة المانون  ازل حبٌب نزال  2098

 جامعه  بؽداد. كلٌه التمرٌض ا.م. اسٌل ؼازي محمود دمحم علً 2099

 كلٌه الطب-الطبٌه والصٌدالنٌهجامعه ابن سٌنا للعلوم  عبد الكرٌم شهاب ذٌاب 2100

 كلٌه طب االسنان-جامعه ابن سٌنا للعلوم الطبٌه والصٌدالنٌه منال عزت عزٌز 2101

 كلٌه الطب -جامعه ابن سٌنا للعلوم الطبٌه والصٌدالنٌه  حال دمحم مجٌد 2102

 جامعه ابن سٌنا للعلوم الطبٌه والصٌدالنٌه/كلٌه طب االسنان نؽم حسٌن علً  2103

 جامعه االسراء كلٌه طب االسنان انتصار جمٌل اسماعٌل 2104

 جامعه االنبار سفٌان عبد الرحٌم عٌد 2105
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 جامعه البصره / كلٌه الزراعه  د عمار بدران رمضان  2106

 جامعه البصره / كلٌه الطب البٌطري هناء خلٌل ابراهٌم 2107

 الكلٌه التمنٌه المسٌب  -جامعه الفرات االوسط  ساره جاسم زامل  2108

 جامعه الفرات االوسط التمنٌة الكلٌة التمنٌة المسٌب ا.م.د. سرمد علً حسٌن 2109

 الكلٌه التمنٌه /المسٌب  -جامعه الفرات االوسط التمنٌه  م. رشاعادل عبد النبً البكري 2110

 التمنٌه / المعهد التمنً الدٌوانٌهجامعه الفرات االوسط  ٌاس خضٌر عباس كاظم 2111

 جامعه الفرات االوسط التمنٌه/ المعهد التمنً الدٌوانٌة خٌرٌه عبد فضل  2112

 جامعه الفرات األوسط التمنٌه/المعهد التمنً /الكوفه  لمٌاء فاهم كطران 2113

 جامعه الفلوجة /كلٌة العلوم التطبٌمٌة  أ. م. د. مٌسم ناجً أحمد  2114

 جامعه المادسٌة م.م ساجد كامل ٌاسٌن 2115

 جامعه المادسٌة /كلٌه المانون  باسل علً عباس 2116

 كلٌه الطب-جامعه المادسٌه ا.م.دانوار صالح صٌهود 2117

 جامعه المادسٌه  هدى شاكر حمٌد  2118

 جامعه المادسٌه كلٌه االداب فالح جابر جاسم 2119

 المادسٌه كلٌه التربٌه للبناتجامعه  امانً حارث مالن 2120

 جامعه المادسٌه كلٌه الطب سرى حٌدر علً 2121

 جامعه المادسٌه/ كلٌه الطب انوار صالح صٌهود الكنانً 2122

 جامعه الماسم الخضراء حوراء حامد ناجً 2123

 جامعه الماسم الخضراء_كلٌه التمانات االحٌائٌه انفال علً شاكر 2124

 جامعه الكتاب /كلٌه الصٌدله ا.م.د سعاد ٌوسؾ الدوركً  2125

 جامعه الكرخ للعلوم لٌناز انٌس فاضل 2126

 لسم االحٌاء المجهرٌه -كلٌه العلوم  -جامعه الكرخ للعلوم  ا.م.د. اسماء منصور عبد الرسول 2127

 جامعه الكرخ للعلوم، كلٌه العلوم دمحم جواد خزعل 2128

 جامعه الكوفة/كلٌه التخطٌط العمرانً      كاظم دمحم علًفاطمه دمحم  2129

 جامعه الكوفه / كلٌه التربٌه للبنات م. وداد هاشم ٌحٌى 2130

 جامعه الكوفه / كلٌه الصٌدله اسماعٌل سعد عبد  2131

 جامعه الكوفه/ كلٌه التربٌه للبنات م.وداد هاشم ٌحٌى 2132

 المثنى_كلٌه التربٌه االساسٌهجامعه  زٌنه عبد الحسٌن جواد  2133

 جامعه الموصل أناس حازم دمحم 2134

 جامعه الموصل إٌناس سمٌر ذنون  2135

 كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات-جامعه الموصل د.شذى عبدهللا دمحم 2136

 جامعه الموصل  لماء إدرٌس سعٌد  2137

 جامعه الموصل /  كلٌه طب االسنان  نادٌه حمٌد حسن  2138
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 جامعه الموصل /كلٌه التربٌه االساسٌه لسم العلوم أناس حازم دمحم 2139

 جامعه الموصل /كلٌه العلوم /لسم ألفٌزٌاء  مٌسم شهاب أحمد  2140

 جامعه الموصل كلٌه العلوم منال عبدالفتاح دمحم 2141

 طب األسنانجامعه الموصل كلٌه  مروة مروان شهاب 2142

 جامعه النهرٌن شٌماء محسن احمد  2143

 جامعه النهرٌن /كلٌه الهندسه/ فسم هندسه الطب الحٌاتً م.م. جاسم دمحم صحن  2144

 جامعه النهرٌن/ لسم هندسه الحاسوب م.م سٌؾ عبدالجاسم محٌسن 2145

 كلٌه طب االسنان -جامعه بابل  بهاء حمدي حكٌم  2146

 جامعه بابل /كلٌه التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة جابر دمحمد.ضٌاء  2147

 جامعه بابل /مركز ابحاث الحمض النووي  لبنى عبد العظٌم مجٌد البٌاتً  2148

 جامعه بابل التربٌه االساسٌه هٌام عدنان علً 2149

 جامعه بابل كلٌة العلوم هند صالح محٌمٌد 2150

 جامعه بابل كلٌة العلوم  م. د أنعام مهدي جابر  2151

 جامعه بابل كلٌه العلوم رواء حفظً زعولً 2152

 جامعه بابل كلٌه العلوم  حال شخٌر لهٌمص  2153

 جامعه بابل كلٌه تكنولوجٌا المعلومات د  احمد سلٌم عباس 2154

 جامعه بابل كلٌه طب األسنان  حنان علً حمٌد  2155

 جامعه بؽداد حسن علً هلٌل 2156

 جامعه بؽداد دابتهال عبد الهادي مجٌد 2157

 جامعه بؽداد د رباب عبد الرضا صالح  2158

 كلٌه التربٌه للعلوم الصرفه ابن الهٌثم  -جامعه بؽداد د. مً دمحم هالل  2159

 كلٌه العلوم -جامعه بؽداد اسامه ناطك ناجً 2160

 الهندسه الزراعٌهكلٌه علوم  -جامعه بؽداد بشرى محمود علوان 2161

 كلٌه التربٌه للبنات-جامعه بؽداد جوري معٌن علً 2162

 كلٌه العلوم للبنات-جامعه بؽداد ا.م.د.سناء عبد الصاحب عبد الكرٌم  2163

 كلٌه اللؽات -جامعه بؽداد نازن لاسم دمحم  2164

 كلٌه التربٌه للعلوم الصرفه ابن الهٌثم  -جامعه بؽداد  د. مً دمحم هالل  2165

 جامعه بؽداد  _كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات ا.د فاطمة عبد مالح مطر 2166

 جامعه بؽداد /كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه حلٌمه عبد الجبار عبد الرحمن 2167

 جامعه بؽداد _كلٌه الطب  أ.د.منال كمال رشٌد 2168

 جامعه بؽداد كلٌة اآلدارة وااللتصاد  دمحم فلٌح حمزة مهدي  2169

 جامعه بؽداد كلٌه اإلدارة وااللتصاد لسم اإلحصاء  عادله عبداللطٌؾ مهدي صالح  2170

 جامعه بؽداد كلٌه اإلدارة وااللتصاد لسم اإلحصاء  صباح منفً رضا 2171
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 جامعه بؽداد كلٌه التمرٌض محموداسٌل ؼازي  2172

 جامعه بؽداد كلٌه طب االسنان زٌنب عبد الجبار عذاب 2173

 جامعه بؽداد كلٌه طب االسنان رشا دمحم شاكر 2174

 جامعه بؽداد كلٌه طب االسنان ؼاده ابراهٌم طه 2175

 جامعه بؽداد كلٌه طب االسنان سحر هاشم عبد الكرٌم 2176

 جامعه بؽداد كلٌه طب االسنان  هبه نافع ٌاسٌن  2177

 جامعه بؽداد كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه جمال عبد الرحمن توفٌك 2178

 جامعه بؽداد/ كلٌة التربٌة للعلوم الصرفه  نبأ شهاب احمد 2179

 جامعه بؽداد/ كلٌه طب بؽداد ا د منال عدنان حبٌب حمٌدي 2180

 جامعه بؽداد/صحه الجامعه  م. م. ختام لطٌؾ حسٌن  2181

 جامعه تكرٌت / كلٌه التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  سالم خلؾ فهد  2182

 جامعه تكرٌت /كلٌه التربٌه للعلوم الصرفه  شٌماء جمعه عبود  2183

 جامعه تكرٌت /كلٌه الطب البٌطري رٌم سهٌل نجم  2184

 جامعه تكرٌت كلٌه التربٌه للبنات لسم االلتصاد المنزلً  م. م دعاء مثنى شعبان  2185

 جامعه تكرٌت كلٌه التربٌه للعلوم الصرفه  احالم ٌوسؾ عبدهللا  2186

 جامعه تكرٌت كلٌه العلوم  رفح جواد كاظم  2187

 المعلوماتٌة الطبٌهجامعه تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت الكلٌة  احالم راشد خرباط 2188

 كلٌه التربٌة للعلوم االنسانٌة-جامعه دٌالى  هند تحسٌن حمٌد 2189

 جامعه دٌالى / كلٌه التربٌه األساسٌة  اشواق عبد المهدي حسٌن  2190

 جامعه دٌالى كلٌه التربٌه االساسٌه اٌمان كاظم احمد 2191

 جامعه دٌالى/ كلٌه الطب البٌطري رؤى عدنان حسٌن 2192

 كلٌه التربٌه للعلوم الصرفه-جامعه ذي لار ؼفران عادل عطا 2193

 جامعه ذي لار  صباح حسٌن عناٌه 2194

 كلٌه علوم الحاسوب والرٌاضٌات -جامعه ذي لار  م.م احمد حمٌد كامل 2195

 جامعه ذي لار / كلٌه التربٌه للعلوم الصرفه هند فاضل عباس 2196

 جامعه ذي لار / كلٌه التربٌه للعلوم الصرفه بٌداء عبد الرضا حمدان 2197

 جامعه ذي لار /كلٌه الصٌدله سٌماءحسن شالل  2198

 جامعه ذي لار /كلٌه العلوم االء ناصر حسٌن  2199

 جامعه ذي لار _كلٌه العلوم  عذراء حامد مكً  2200

 جامعه ذي لار كلٌة الطب سحر مزهر مطشر 2201

 جامعه ذي لار كلٌه الطب علً عبد البالً علً 2202

 جامعه ذي لار/كلٌه التربٌه للعلوم االنسانٌه م.د.اثمار عبد الحسٌن مطلن 2203

 جامعه راسط  د. نورس صاحب خلٌل  2204
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 كلٌة التربٌه -جامعه سامراء  سندس حسٌن علوان  2205

 جامعه سومر كلٌه الزراعه haiderحٌدر لاسم بالر 2206

 جامعه كربالء كلٌه الزراعه عبد الرضا سعٌداستبرق دمحم  2207

 جامعه كربالء كلٌه الطب البٌطري رنا عبد األمٌر جواد العبٌدي  2208

 جامعه كربالء كلٌه العلوم  مٌساء تمً عبد الحسن  2209

 جامعه كركون  سروه سردار دمحم  2210

 جامعه كركون /كلٌه التمرٌض عدنان ٌوسؾ داود 2211

 نسانٌة لسم اللؽة العربٌةإلجامعه كركون كلٌه التربٌة للعلوم ا د. سعد عبد الرحٌم أحمدأ. م.  2212

 جامعه كركون كلٌه العلوم لسم علوم الحٌاة  ا.م.د.بري لطٌؾ دمحم 2213

 جامعه مٌسان كلٌه التربٌه االساسٌه فاطمه رحٌم عبد الحسٌن 2214

 جامعه وارث االنبٌاء / كلٌه التمرٌض  م.م زهراء عبد علً عبد اللطٌؾ الثابت  2215

 جامعه واسط / االدارة وااللتصاد  د. نورس صاحب خلٌل  2216

 جامعه واسط / كلٌه العلوم م. م وسن علً حسٌن 2217

 جامعه واسط كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة افاق عبد الؽنً علً 2218

 جامعه واسط/كلٌه طب االسنان  اساور كرٌم حامً 2219

 كلٌة التربٌة-جامعو المادسٌة  د.رائد كاظم عبد االسدي 2220

 جامهع كركون/ كلٌة العلوم/علوم الحٌاة أ. م. د. اسما سمٌع كرومً 2221

 جانعة الفرات االوسط /معهد تمنً نجؾ م.م. رباب عدنان فاضل  2222

 االداب/لسم الجؽرافٌة ونظم المعلوماتجانعة بؽداد/كلٌة  انفال سعٌد داود 2223

 كلٌة هندسة االلكترونٌات -جانعة نٌنوى  زهراء دحام عبدالهادي 2224

 جةمعة الموصل/كلٌة طب االسنان خنساء عزٌز ٌونس 2225

 ح بؽداد كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن العٌثم انعام جاسم سلمان 2226

 خارجً  إسراء منٌر جواد الشٌبانً  2227

 دائراة التعلٌم الدٌنً والدراسات االسالمٌة  م.م عمار صالح جاسم   2228

 دائرة البحوث الزراعٌة  دمحم نزهان مهدي  2229

 دائرة البعثات و العاللات الثمافٌة علٌاء جبار احمد 2230

 دائرة التعلٌم الدٌنً والدراسات االسالمٌه دالل لؤي سعدي 2231

 دائرة صحة ذي لار رمضان احمد حٌران 2232

 دٌالى اٌمان رٌاض ادٌب 2233

 التربٌه للعلوم االنسانٌه-دٌالى هند تحسٌن حمٌد 2234

 التربٌة الممداد -دٌالى  مهندس ألدم دٌنا مزاحم عبد 2235

 دٌالى /كلٌة التربٌةالممداد جالل فالح حاتم 2236

 ذي لار احمد حٌران رمضان 2237
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 العلوم-ذي لار حسٌنعذراء عودة  2238

 ذي لار/ كلٌة المانون دمحم خٌري كصٌر 2239

 ذي لار/ كلٌة المانون سراب ثامر احمد 2240

 ذي لار/كلٌة الهندسة  رائد شاكر الخفاجً 2241

 رئاسة الجامعة المستنصرٌة سهد دمحم كاظم علً 2242

 رئاسة الجامعة المستنصرٌة /لسم الموارد البشرٌة  احمد كامل عواد  2243

 رئاسة الجامعة/ مكتب المساعد العلمً منصور كاظم ثجٌل 2244

 رئاسة جامعة بؽداد /لسم ضمان الجودة واالداء الجامعً فرح حاتم خورشٌد 2245

 رئاسة جامعة بؽداد لسم البعثات والعاللات الثمافٌة  م. م هند دمحم عبد  2246

 رئاسة جامعة بؽداد/ لسم االعمار والمشارٌع نسرٌن جواد رشٌد 2247

 رئاسة جامعة بؽداد/لسم االعمار والمشارٌع م.م سرور احمد علوان 2248

 رئاسة جامعة دٌالى لسم ضمان الجودة واالداء الجامعً  علٌة كاظم فندي المسعودي  2249

 رئاسه الجامعة / جامعة واسط  اسٌل محمود لفته 2250

 العلوم التطبٌمٌة -سامراء  عثمان رشٌد حمٌد 2251

 سامراء / العلوم التطبٌمٌة  زٌنة لفتة حسن  2252

 سومر حاتم عبدالكرٌم جبر 2253

2254 Ali Issa Muslim   شركة 

 العلوم -صالح الدٌن  دٌار صالح الدٌن علً 2255

 دراسات علٌا ماجستٌر تربٌة بدنٌة وعلوم رٌاضة جامعة دي لارطالب  هشام مالن مزهر 2256

 طالب دكتوراه/ الجامعة المستنصرٌة/ كلٌة العلوم/ احٌاء مجهرٌة  م.م. جواد نوار كحٌط  2257

 طالب دكتوراه/ جامعة بؽداد/ كلٌة العلوم السٌاسٌة اسامة صبحً عبد  2258

 دكتوره دراسات علٌا/ جامعة المستنصري / صٌدلةطالب  ؼادة علً عبد الحسٌن العودة 2259

 طالب فً كلٌة بؽداد للعلوم االلتصادٌة مهٌمن خالد عمر 2260

 طالبة فً كلٌة بؽداد العلوم االلتصادٌة مٌس عادل عباس 2261

 طالبة ماجستٌر /كٌمٌاء تحلٌلٌة /جامعة المادسٌة شٌماء حسٌن وارد 2262

 طالبة ماجستٌر مرحلة بحثٌة / جامعة بؽداد كلٌة العلوم للبنات  شهد فاضل جاسم  2263

 طالبة ماجستٌر/ لسم الدراسات الدولٌة شهد احمد فوزي 2264

2265 Huda Sabah Jaber طالبة ماجستٌر/جامعة الماسم الخضراء/كلٌة التمانات االحٌائٌة 

 طب بؽداد د. زٌنب علً هلٌل 2266

 ؼٌر موظؾ نائل مصطفى العبٌد  2267

 جامعة بؽداد-ؼٌر موظؾ/طالبة دكتوراه علوم سٌاسٌة سٌماء علً مهدي 2268

 فرع التشرٌح /كلٌه الطب /جامعه تكرٌت ا.م.دالهام مجٌد محمود 2269

 لسم الرٌاضٌات/ كلٌة العلوم/ الجامعة المستنصرٌة  زٌنب شهاب حامد ٠د 2270
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 لسم الكٌمٌاء كلٌة العلوم جامعة الموصل  سكٌنة حسٌن رشٌد  2271

 لسم الكٌمٌاء كلٌة العلوم جامعة بؽداد  علٌاء خضر عباس  2272

 لسم تمنٌات الصناعات الكٌمٌاوٌة /معهدالتكنولوجٌا بؽداد الجامعة التمنٌة الوسطى  أ. م.د.رناعبداالله عباس  2273

2274 Dr.Ilham Abd Allah Ali Al-Saleem  الحٌاة / كلٌةالعلوم /جامعة الموصللسم علوم 

 لسم علوم الحٌاة /كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة /جامعة الموصل  د.ؼزوان لاسم حسن  2275

 الهندسة -كربالء  دمحم رٌاض دمحم علً 2276

 كربالء /الهندسه  اشواق محمود محسن  2277

 كربالء/كلٌة الطب ضمٌاء مكً حمزة 2278

 كركون احمد محمود حسٌن  2279

 كركون /العلوم د.اٌفان دمحم مصطفى 2280

 كركون /كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة سلوى احمد مٌدان 2281

 كركون/ كلٌة الطب  زهراء احمد حسن 2282

 كلبه طب االسنان جامعه اورون ا م د انتصار كاظم فرهود 2283

 كلٌة عبٌر جاسم العبٌدي  2284

 كلٌة اشور الجامعة سارة ابراهٌم حاشوش 2285

2286 Haider abdul alkarem abdullah كلٌة اشور الجامعة 

 كلٌة اشور الجامعه هدٌل ماجد احمد 2287

 كلٌة اصول الدٌن الجامعة صدرالدٌن سامً عبد 2288

 كلٌة اصول الدٌن الجامعة  هادي حسٌن عباس  2289

 اصول الدٌن الجامعة/تمنٌات المختبرات الطبٌةكلٌة  هبه احمد عبد الستار 2290

2291 LaylaTaha Yassen   كلٌة اصول الدٌن الجامعة/تمنٌات المختبرات الطبٌة 

 جامعة بؽداد-كلٌة االداب د.احالم احمد جمعة 2292

 كلٌة االداب  أ. د. جمٌل عبد حمزه العمري  2293

 العرالٌةكلٌة االداب الجامعة  حمٌد تركً فلٌح 2294

 كلٌة االداب جامعة االنبار  أ. م. ٌاسر مطلب عبد هللا  2295

 كلٌة االداب جامعة الموصل  د. سماح محمود ناصر الرملً  2296

 كلٌة االداب جامعة بؽداد تؽرٌد احمد عمران 2297

 جامعة بؽداد -كلٌة االدارة وااللتصاد  آمال نوري دمحم 2298

 جامعة بؽداد -كلٌة االدارة وااللتصاد  علً عبدالحسن لاسم 2299

 كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة بؽداد  نادٌة شاكر حسٌن  2300

 كلٌة االدارة وااللتصاد الجامعة المستنصرٌة لسم المحاسبة  حلٌم اسماعٌل شنته  2301

 كلٌة االدارة وااللتصاد جامعة بؽداد البال محمود علوان 2302

 كلٌة االسراء االهلٌة جودةزٌنب دمحم  2303
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 كلٌة االسراء االهلٌة مخمد ؼازي صبري 2304

2305 Shahad D. Sateaa كلٌة االسراء الجامعة 

 كلٌة االسراء الجامعة هدى ضاري ساطع 2306

 كلٌة االسراء الجامعة م.م. كرار سعد فرج 2307

 كلٌة االسراء الجامعة  علً امجد فائك  2308

 كلٌة االسراء الجامعة  احسان احمد طه  2309

 كلٌة االعالم الجامعة العرالٌة أ. م. د محسن عبود كشكول 2310

 كلٌة االمام االعظم ابراهٌم نوري ٌحٌى 2311

 كلٌة االمام االعظم الدكتور رائد كرٌم مهٌدي 2312

 كلٌة االمام االعظم سنان مهدي صالح عبد العزٌز 2313

 كلٌة االمام االعظم )رحمه هللا( الجامعة داودتٌسٌر كرم  2314

 كلٌة االمام االعظم الجامعة رضوان حمٌد دمحم 2315

 كلٌة االمام االعظم الجامعة عبد الرؤوؾ اوحٌم ٌوسؾ 2316

 كلٌة االمام االعظم الجامعة  سرمد لاسم دمحم  2317

 كلٌة االمام االعظم الجامعة  د. مً حسن سرٌسح  2318

 كلٌة االمام االعظم الجامعة  ا.م.د. مصعب سلمان أحمد 2319

 كلٌة االمام االعظم لسم اصول الدٌن الضلوعٌة  رافد كوان دمحم  2320

 كلٌة االمام األعظم الجامعة ألسام االنبار  م. إسراء جمٌل شرٌؾ العانً  2321

 كلٌة االمام الجامعة بلد  د.دمحم صبار نعمة  2322

 كلٌة االمام الكاظم زٌنب حسٌن كاظم  2323

 كلٌة االمام الكاظم  صباح عبدالعزٌز جبر  2324

 كلٌة االمام الكاظم )ع(/السام واسط علٌاء سهٌل نجم عبدالنجار 2325

 كلٌة االمام الكاظم )علٌه السالم(  نوار بنوان حسن 2326

 كلٌة االمام الكاظم ع  مسلم كاظم عٌدان  2327

 كلٌة االمام الكاظم ع  احمد ٌحٌى هادي  2328

 كلٌة االمام الكاظم ع / واسط حٌدر كرم هللا لاسم 2329

 كلٌة االمام الكاظم ع لسم هندسة تمنٌات الحاسوب  م.م. نور علً عبد  2330

 كلٌة االمام الكاظم ع للعلوم االسالمٌة الجامعة م.د. احمد عبد االمٌر كاظم 2331

 كلٌة االمام الكاظم للعلوم االسالمٌة الجامعة  م. د. منتصر حسٌن جواد  2332

 كلٌة االمام الكاظم)ع( هدٌل تومان دمحم 2333

 كلٌة اإلمام األعظم عمر ٌاسٌن جٌاد 2334

 كلٌة اإلمام األعظم  فؤاد مجبل كٌؾ  2335

 كلٌة اإلمام األعظم  زهراء راجً محً  2336
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 كلٌة اإلمام األعظم )رحمه هللا( الجامعة علًم. م بالل مجٌد  2337

 كلٌة اإلمام األعظم الجامعة معن نواؾ عبود العانً 2338

 كلٌة اإلمام األعظم الجامعة  أ.م.د أنور راكان شالل  2339

 كلٌة اإلمام الكاظم )علٌه السالم( هندسة تمنٌات الحاسوب  م م لبنى عماد كاظم  2340

 كلٌة اإلمام الكاظم لسم العلوم السٌاسٌة  همام عبد الكاظم ربٌح  2341

 كلٌة اإلمام الكاظم)ع( للعلوم االسالمٌة الجامعة حسٌن حمة علً 2342

 كلٌة اآلداب الجامعة العرالٌة عدنان علً حمزه 2343

 كلٌة اآلداب جامعة بؽداد  د. إسراء طارق كامل  2344

 كلٌة اآلداب/جامعة المادسٌة  أ.م.د.صالح حسون جبار  2345

 كلٌة التراث الجامعة اثٌر جبار منصور 2346

 كلٌة التراث الجامعة نورا هانً شرٌؾ 2347

 كلٌة التراث الجامعة دمحم حسٌن علً  2348

 كلٌة التراث الجامعة نذٌر عباس إبراهٌم 2349

 كلٌة التراث الجامعة نبراس رضا دمحم 2350

 كلٌة التراث الجامعة جابرؼفران ستار  2351

 كلٌة التراث الجامعة لسم تمنٌات مختبرات طبٌة  سهٌر علً حسٌن  2352

 كلٌة التربٌة / الجامعة المستنصرٌة رعد عٌدان حلٌوت 2353

 كلٌة التربٌة ابن رشد /جامعة بؽداد  أ.م.د.كواكب محمود حسٌن 2354

 االساسٌةكلٌة التربٌة  اٌات فالح عبد الحسٌن 2355

 كلٌة التربٌة االساسٌة عبد العباس عبد الجلٌل كرٌم  2356

 كلٌة التربٌة االساسٌة  نوره عباس علً 2357

 كلٌة التربٌة االساسٌة / الجامعة المستنصرٌة  زٌنب علً هادي  2358

 كلٌة التربٌة االساسٌة/ جامعة بابل أ.م.د.حوراء عباس كرماش 2359

 كلٌة التربٌة األساسٌة جامعة واسط نوال عباس عكال 2360

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة/الجامعة المستنصرٌة حسن نوري طارش 2361

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة/الجامعة المستنصرٌة م. زٌنة ٌونس حسٌن 2362

 كلٌة التربٌة جامعة المادسٌة د. دمحم مرٌد عران 2363

 كلٌة التربٌة للبنات /جامعة الموصل علً د. رنا تحسٌن 2364

 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌه شٌماء ٌاسٌن طه 2365

 كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة جامعة الموصل  لٌس رشٌد علً  2366

 جامعة الموصل-كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة تمارة ولٌد جهاد 2367

 للعلوم الصرفة / جامعة الموصلكلٌة التربٌة  مروان سالم محمود 2368

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم انعام جاسم سلمان 2369
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 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/ ابن الهٌثم زهرة دمحم عباس 2370

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/ابن الهٌثم /جامعة بؽداد م. اٌمان مطر عطٌه  2371

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/ابن الهٌثم/جامعة بؽداد  زٌنب علً هادي  2372

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفه / جامعه بؽداد نبأ شهاب أحمد  2373

 كلٌة التربٌه ابن الهٌثم للعلوم الصرفه دمحم رعد عبدهللا 2374

 كلٌة التمنٌات الطبٌة والصحٌة  جامعة كلكامش االهلٌة إحسان علً رحٌم 2375

 كلٌة التمنٌة حسن عبٌد هدٌل 2376

 كلٌة التمرٌض  جامعة بؽداد  سلوى ؼازي تركً  2377

 كلٌة التمرٌض / جامعة الكوفة وجدان ضٌدان شنٌن 2378

 كلٌة التمرٌض جامعة الكوفه زهراء عبد العباس  2379

 كلٌة التمرٌض/جامعة الكوفه دٌنا عدنان عبدهللا 2380

 التمرٌض/جامعة بؽدادكلٌة  سوزان ابراهٌم علً 2381

 كلٌة الحاسوب جامعة االنبار م.م. فرح معاذ جاسم 2382

 كلٌة الحدباء الجامعة وسن منصور عبد الرسول 2383

 كلٌة الحموق/ جامعة الموصل أ.م.د. لممان عثمان أحمد 2384

 كلٌة الحموق/جامعة  ا م د سناء دمحم سدخان  2385

 الحلة الجامعةكلٌة  عمر حسام الدٌن صالل 2386

 كلٌة الرشٌد الجامعة رؤى أحمد جاسم 2387

 كلٌة الرشٌد الجامعة/ بؽداد م.د. بشرى إبراهٌم سلمان 2388

 جامعة تكرٌت -كلٌة الزراعة  أ.م.د. ممتاز اسحك حمود 2389

2390 Basim Hasan Khedhair  جامعة سومر  -كلٌة الزراعة 

 كلٌة الزراعة جامعة كربالء  منال عبد الواحد صلبوخ  2391

 كلٌة الزراعة واالهوار دمحم عبد الحسٌن ثبٌت 2392

 كلٌة الزراعة/ جامعة كركون د.فاتن دمحم نواب الدٌن  2393

 كلٌة الزهراوي الجامعة م.م علً محمود رٌشان 2394

 كلٌة الزهراوي الجامعة ساره كرٌم كاظم 2395

 الصفوة الجامعةكلٌة  حسام حامد تزكام  2396

 كلٌة الصفوة الجامعة كرم اكرم محمود 2397

 كلٌة الصفوة الجامعة  أزل عالء عباس  2398

 كلٌة الصفوة الجامعة  زهراء جاسب حمٌد  2399

 كلٌة الصفوة الجامعة  نورهان علً حمزة  2400

 كلٌة الصفوة الجامعة لسم الصٌدلة  نور الهدى دمحم عبد الحسٌن  2401

 كلٌة الصفوة الجامعة لسم الصٌدلة  سجاد لاسم مكً  2402
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 كلٌة الصفوة الجامعة/ لسم الصٌدلة فرح جبار علً 2403

 جامعة بؽداد-كلٌة الصٌدلة عمار عامر فاضل 2404

 كلٌة الصٌدلة /الجامعة المستنصرٌة لباب طارق نافع 2405

 كلٌة الصٌدلة _جامعة بؽداد سالم شنته طاهر 2406

 كلٌة الصٌدلة الجامعة المستنصرٌة سرى عباس خضٌر 2407

2408 Dalia Abd Alkader Shakur كلٌة الصٌدلة الجامعة المستنصرٌة 

 كلٌة الصٌدلة جامعة الكوفة  ا.م.د شٌماء عبد الحسٌن دمحم  2409

 كلٌة الصٌدلة جامعة الموصل لمى مؤٌد سعدهللا  2410

 كلٌة الصٌدلة جامعه المادسٌة  علً كاظم دهش  2411

 جامعة بابل -كلٌة الصٌدله رلٌة منذر جلٌل  2412

 جامعة ذي لار -كلٌة الطب أ.م.د. دمحم جاسم دمحم 2413

 كلٌة الطب / جامعة ااموصل رند عبد اللطٌؾ عبدهللا 2414

 الصٌدالنٌةكلٌة الطب / جامعة ابن سٌنا للعلوم الطبٌة و  م.د.أسٌل محمود جواد 2415

 كلٌة الطب / جامعة المادسٌة شٌماء محسن دمحم  2416

 كلٌة الطب / جامعة بؽداد د. سازان عبدالوهاب مرزا 2417

 كلٌة الطب / جامعة تكرٌت نبٌلة كامل ٌعموب 2418

 كلٌة الطب / جامعة واسط حٌاة علً حسٌن جاسم 2419

 كلٌة الطب /جامعة المادسٌه هدى احمد فٌروز 2420

 لٌبٌا-كلٌة الطب البشري /جامعة طرابلس  د.عبٌر حسٌن ابوراس 2421

 كلٌة الطب البٌطري جامعة بؽداد مٌسون صباح عباس 2422

 كلٌة الطب البٌطري جامعة بؽداد  أ.م.د. شهرزاد دمحم الشدٌدي  2423

 كلٌة الطب البٌطري جامعة بؽداد  ا.د. فارس عبد علً مهدي العبٌدي  2424

 كلٌة الطب الجامعة المستنصرٌة زٌنب وهبً عبد اللطٌؾ 2425

 كلٌة الطب الجامعة المستنصرٌة  زٌنة عبدهللا حسٌن  2426

 كلٌة الطب جامعة المادسٌة انوار جاسب ثعبان 2427

 كلٌة الطب جامعة المادسٌة عادل موسى احمد 2428

 كلٌة الطب جامعة المادسٌة شروق دمحم عباس 2429

 كلٌة الطب جامعة المادسٌة حاتم مطرودرنا  2430

 كلٌة الطب جامعة المادسٌه اسماء عبد الجلٌل الثوٌنً 2431

 كلٌة الطب جامعة بؽداد حنان لؤي صدٌك 2432

 كلٌة الطب جامعة تكرٌت د. معتز صباح احمٌد 2433

 كلٌة الطب جامعة كربالء االء سعد حنفوش 2434

 الطب جامعة واسط كلٌة حٌدر ناظم عبد الجبار 2435
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 كلٌة الطب جامعة واسط  زٌنب عباس حسونً  2436

2437 Ekhlas Ali Hussein   كلٌة الطب/ الجامعة العرالٌه 

 كلٌة الطب/ الجامعه المستنصرٌة د.نبأ عبد اللطٌؾ رشٌد 2438

 كلٌة الطب/ جامعة المادسٌة سٌناء عبد االمٌر كاظم 2439

 كلٌة الطب/الجامعة العرالٌة  رٌم علً هداد 2440

 كلٌة الطب/جامعة المادسٌة حٌدر عبد جبار العمار 2441

 كلٌة الطب/جامعة الموصل ماهر عبد الستار ابراهٌم 2442

 كلٌة الطب/جامعة كربالء اٌناس عبد الكرٌم داؼر 2443

 كلٌة الطوسً الجامعة د. وسام ناجً عطٌة 2444

 كلٌة الطوسً الجامعه الساعديمروة رحمان دمحم  2445

2446 Dr.Eman Hassani Al_Salami   كلٌة الطوسً الجامعه 

2447 Dr.Ali Hameed Ali Alzubaidi   كلٌة الطوسً الجامعه 

 كلٌة العراق الجامعة  دمحم حسٌن راضً سماري  2448

 كلٌة العلو/جامعة الموصل عمار عبد الستار ابراهٌم 2449

 جامعة بؽداد -كلٌة العلوم دالٌا ازهر احمدم.م.   2450

 الجامعة المتنصرٌة -كلٌة العلوم  د. اٌمان علً حسٌن 2451

 جامعة الموصل-كلٌة العلوم  أ.د.نبٌل صبٌح عثمان 2452

 كلٌة العلوم / جامعة دٌالى  انوار عبداالمٌر دمحمكرٌم 2453

 المستنصرٌهكلٌة العلوم /الجامعه  رٌاض حازم مهدي 2454

 كلٌة العلوم /المستنصرٌة ختام حبٌب رسول 2455

 كلٌة العلوم /جامعة الكوفة نورس علوان حسٌن 2456

 كلٌة العلوم /جامعة واسط  نوار جابر حسٌن  2457

 كلٌة العلوم _ جامعة ذي لار  هند عبدهللا صالح  2458

 كلٌة العلوم االسالمٌة  مٌسون ٌونس محمود  2459

 كلٌة العلوم التطبٌمٌة جامعة سامراء ا.م.د.عهود مزاحم شاكر 2460

 كلٌة العلوم التطبٌمٌة_هٌت / جامعة االنبار  د.أطٌاؾ عبد المهار ٌونس 2461

 كلٌة العلوم الجامعة المستنصرٌة  د.فاطمة رمضان عبدل 2462

 كلٌة العلوم الجامعة المستنصرٌة  حٌدر جاسم دمحم  2463

 كلٌة العلوم الجامعه المستنصرٌه علً عبد الحسٌننورالهدى  2464

 كلٌة العلوم السٌاحٌة / جامعة المستنصرٌة أ.د. نوفل عبد الرضا علوان 2465

 كلٌة العلوم جامعة الموصل د سندس نذٌر حمٌد الكالن. استاذ  2466

 كلٌة العلوم جامعة الموصل نبٌل طه ٌونس 2467

 كلٌة العلوم جامعة الموصل اسماء ناطك عبدالمادر  2468
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 كلٌة العلوم جامعة الموصل  دعاء حسان ٌحٌى  2469

 كلٌة العلوم جامعة ذي لار  فاتن كاصد حاجم  2470

 كلٌة العلوم للببنات/ جامعة بؽداد منى سرحان صندو 2471

 كلٌة العلوم للبنات / جامعة بؽداد ا د صالح عبدهللا حسون  2472

 كلٌة العلوم للبنات /جامعة بابل خزعلاشواق فالح  2473

 كلٌة العلوم للبنات/جامعة بؽداد ندى عبد الفتاح دمحم 2474

 كلٌة العلوم.   الجامعة المستنصرٌه  د لمى لاسم علً  2475

2476 Dr.Baydaa Abood Hassan   كلٌة العلوم. جامعة الكوفة 

 الموصلكلٌة العلوم/ جامعة  د. لبنى عبدالعزٌز صالح 2477

2478 Ayad Kadhim Fadhil كلٌة العلوم/الجامعة المستنصرٌه 

 كلٌة العلوم/جامعة بؽداد فهٌمة جبار ابوالهور 2479

 كلٌة الفارابً الجامعة علً محمود ابراهٌم 2480

 جامعة ذي لار -كلٌة المانون  عمار تركً عطٌة 2481

 / الجامعة المستنصرٌة كلٌة المانون أ.م.د. مالن منسً صالح الحسٌنً 2482

 كلٌة المانون جامعة البصرة  اعتدال عبد البالً ٌوسؾ العضب  2483

 كلٌة المانون جامعة المادسٌة  ا.م.د ندى صالح هادي  2484

 كلٌة المانون جامعة اورون االهلٌة ناصر فاضل حسٌن 2485

 كلٌة المانون جامعة مٌسان  مروه سامً جبار  2486

 كلٌة الكوت الجامعة عماد جاسمسرى  2487

 كلٌة الكوت الجامعة بدرٌه ناصر عبد 2488

 كلٌة الكوت الجامعة رواء عالوي كاظم 2489

 كلٌة الكوت الجامعة  م.م مهدي علً عبد الحسٌن  2490

 كلٌة الكوت الجامعة  م.م لٌث سالم عبد الرضا  2491

 كلٌة الكوت الجامعة االهلٌة  هٌام عماد صاحب  2492

 كلٌة اللؽات جامعة بؽداد احمد طه سالم 2493

 كلٌة اللؽات جامعة بؽداد  عبدالناصر نعمة طعمة 2494

 كلٌة اللؽات/جامعة بؽداد حنان نجم عبد علً 2495

 كلٌة المستمبل الجامعة اسراء صالح كامل 2496

 كلٌة المستمبل الجامعة مالن مصطفى دمحم 2497

 كلٌة المستمبل الجامعة حوراء هادي جٌاد 2498

 كلٌة المستمبل الجامعة  دعاء عادل عبود  2499

 كلٌة المستمبل الجامعة  زٌنب جواد كاظم  2500

 لسم تمنٌات المختبرات  -كلٌة المستمبل الجامعة  د.زهراء حلٌم المٌم  2501
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2502 Dr.Zahraa Haleem Alqaim  لسم تمنٌات المختبرات الطبٌة -كلٌة المستمبل الجامعة 

 كلٌة المستمبل الجامعه د صادق جعفر بالر 2503

 كلٌة المستمبل الجامعه الدكتور جبار فرج الوكٌل 2504

 كلٌة المستمبل الجامعه الدكتور جبار فرج 2505

 لسم التربٌه البدنٌه وعلوم الرٌاضهكلٌة المستمبل الجامعه/  حارث عبد االله عبد الواحد الشكري 2506

 كلٌة المعارؾ الجامعة ابتهال رٌاض ضبع 2507

 كلٌة المعارؾ الجامعة علً سامً ذٌاب  2508

 كلٌة المعارؾ الجامعة هبه موفك سلٌم 2509

 كلٌة المعارؾ الجامعة علً سامً ذٌاب 2510

 كلٌة المعارؾ الجامعة م.م. ابتهال رٌاض ضبع 2511

 كلٌة المعارؾ الجامعة  ٌاسٌن صالح فٌاض  2512

 كلٌة المعارؾ الجامعة  م.م معن عبد المادر ابراهٌم  2513

 كلٌة المعارؾ الجامعة  ساره نزار ذٌاب 2514

 كلٌة المعارؾ الجامعه ارٌج عدنان عبد المٌسً 2515

 كلٌة المنارة للعلوم الطبٌة  م.م. دمحم مصطفى عبدالكاظم 2516

 كلٌة المنصور الجامعة حٌدر هادي عباس 2517

 كلٌة النخبة الجامعة ا.م.د. انتصار عبد المجٌد عبد السٌد 2518

 كلٌة النسور فرح علً داود  2519

 كلٌة النسور الجامعة دالٌا ناٌؾ جاسم 2520

 كلٌة النسور الجامعة حسن عبد الوهاب دمحم جواد  2521

 كلٌة النسور الجامعة  م.د شٌماء عبد الرضا ناجً 2522

 كلٌة النور الجامعة هبة رافد كمال 2523

 الجامعة المستنصرٌة-كلٌة الهندسة تمارا عدنان لاسم 2524

2525 Tasnimfahem   كلٌة الهندسة الجامعة المستنصرٌة 

 كلٌة الهندسة/جامعة تكرٌت اكتفاء صالح خضر  2526

 كلٌة آشور الجامعة صابرٌن سامً عبد  2527

 كلٌة بؽداد للعلوم االلتصادٌة فاطمة الكبرى دمحم عودة 2528

 كلٌة بؽداد للعلوم االلتصادٌة زهراء فهمً ؼازي 2529

 كلٌة بؽداد للعلوم االلتصادٌة االجمعة احمد دمحم ناجً 2530

 كلٌة بؽداد للعلوم االلتصادٌة الجامعة عثمان دمحم عبد الرحمن  2531

 كلٌة بؽداد للعلوم االلتصادٌة الجامعة سما انمار عٌسى  2532

 كلٌة بؽداد للعلوم االلتصادٌة الجامعة رسل مثنى كنونة 2533

 كلٌة بؽداد للعلوم االلتصادٌة الجامعة رٌهام خالد علً 2534
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 كلٌة بؽداد للعلوم االلتصادٌة الجامعة مصطفى اسماعٌل مظلوم 2535

 االلتصادٌة الجامعةكلٌة بؽداد للعلوم  فاطمة نظام كاظم 2536

 كلٌة بؽداد للعلوم االلتصادٌة الجامعة زٌد عباس فضل 2537

 كلٌة بؽداد للعلوم االلتصادٌة الجامعة  اٌات علً خلؾ  2538

 كلٌة بؽداد للعلوم االلتصادٌة الجامعة  رشا عدنان احمد 2539

 كلٌة بؽداد للعلوم االلتصادٌه رند لصً راؼب  2540

 كلٌة بؽداد للعلوم االلتصادٌه  سارة علً خالد  2541

 كلٌة بؽداد للعلوم االلتصادٌه الجامعة سما انمار عٌسى 2542

 كلٌة بؽداد للعلوم االلتصادٌه الجامعه رؼد لحطان دمحم 2543

 كلٌة بؽداد للعلوم الطبٌه حنان لاسم جلٌل 2544

 لتصادٌة الجامعة الكلٌة بؽداد للعلوم ا سمر طه ٌوسؾ         2545

 كلٌة بالد الرافدٌن الجامعه دمحم احمد جواد 2546

 كلٌة تلتربٌة للعلوم الصرفة/ جامعة البصرة م.د.سندس جمعة فاخر محً  2547

 كلٌة جنات العراق االهلٌة مروه جمال عمر 2548

 كلٌة دجلة الجامعة هٌثم حسن عبٌد 2549

 كلٌة دجلة الجامعة دمحم عبد هللا عبد السادة  2550

 كلٌة دجلة الجامعة  زٌنب طالب كرٌم 2551

 كلٌة دجلة الجامعة االهلٌة  د. سهٌر ودٌع عبود 2552

 كلٌة دجلة الجامعة األهلٌة  د. سالم جلود عطٌة 2553

 كلٌة طب االسنان / جامعة االنبار زٌنة عبد الحسٌن حمدهللا 2554

 كلٌة طب االسنان / جامعة بؽداد نور احمد كاظم  2555

 كلٌة طب االسنان /الجامعة المستنصرٌة اسٌل جمٌل المسعودي 2556

 كلٌة طب االسنان /جامعة بؽداد  أ.م.د. ٌونس عبدالرضا الخفاجً 2557

 كلٌة طب االسنان جامعة البصرة  علً نعمه احمد  2558

 االسنان جامعة بابل كلٌة طب روال ولٌد عبد الرزاق 2559

 كلٌة طب االسنان جامعة بؽداد زهراء شاكر محمود  2560

 كلٌة طب االسنان جامعة بؽداد  علً نعمه احمد  2561

 كلٌة طب االسنان جامعة كربالء وئام دمحم عمر  2562

 كلٌة طب االسنان جامعه بؽداد  عذراء مصطفى الوهب 2563

 طب االسنان/ جامعة الموصلكلٌة  ٌمامة عدنان عبدهللا 2564

 كلٌة طب االسنان/ جامعة بؽداد م.م اسراء ناظم حبٌب البدٌري 2565

 كلٌة طب االسنان/جامعة ابن سٌنا للعلوم الطبٌة والصٌدالنٌة دسٌوگً سامح هداٌت أرسالن 2566

 كلٌة طب االسنان/جامعة بابل أ.د.بان هبد الؽنً جمٌل 2567
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 طب االسنان/جامعة كركونكلٌة  رؼد رعد مزعل 2568

 كلٌة طب االسنان/جامعه بؽداد لمى جاسم حمود 2569

 كلٌة طب األسنان /الجامعة العرالٌة  ا.د. هدى عدنان حبٌب 2570

 كلٌة طب األسنان/جامعة بابل د. نٌران كاظم فرهود  2571

 كلٌة طب الكندي / جامعة بؽداد سجى جاسم دمحم 2572

 كلٌة طب حمورابً / جامعة بابل رائدة داؤد محمود  2573

 كلٌة علوم الحاسوب جامعة الموصل فتح هللا جلٌل مهوس 2574

 كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات / جامعة الموصل  احمد سعدي خلؾ 2575

 كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات/ جامعة ذي لار إٌالؾ عزالدٌن رشٌد 2576

 كلٌة مدٌنة العلم ؼازياسامة باسل  2577

 كلٌة مدٌنة العلم الجامعة د.دعاء كاظم منصور  2578

 كلٌة مدٌنة العلم الجامعة  رؼد نزهان جاسم  2579

 كلٌة مدٌنة العلم الجامعة  سناء محسن عذاب المدرس 2580

 كلٌة مدٌنة العلم الجامعة  منصور عٌدان عكرب  2581

 كلٌة معلوماتٌة االعمال /لسم تكنولوجٌا المعلومات م.د.مروة عبداالله عباس 2582

 كلٌه االداب حسٌن علوان حسٌن  2583

 كلٌه االداب /الجامعة المستنصرٌة صباح حسن جاسم الساعدي  2584

 كلٌه التربٌه االساسٌه_جامعه مٌسان زٌنه نبٌل نصٌؾ  2585

 كلٌه التربٌه للعلوم الصرفه ابن الهٌثم جامعه بؽداد  هاله بدري عٌسى  2586

 كلٌه التربٌه للعلوم الصرفه/ ابن الهٌثم  د.اسمهان عدنان عباس النمٌب  2587

 كلٌه التمرٌض / جامعة بؽداد  أٌسن كمال دمحم نوري  2588

 كلٌه التمرٌض /جامعة بؽداد  د.اسمهان عدنان عباس 2589

 كلٌه التمرٌض جامعه بؽداد عبدالرضاشٌماء احمد  2590

 كلٌه التمرٌض/جامعه بؽداد م.د.اٌهاب ابراهٌم عبد الوهاب الخلٌفه  2591

 كلٌه الحله الجامعه عبد الكرٌم جاسم كاظم 2592

 كلٌه الرشٌد الجامعه / لسم الصٌدله  حٌدر فاضل جواد  2593

2594 Bashair Hassan shaker  الجامعه/لسم طب االسنانكلٌه الرشٌد 

 كلٌه الصفوه الجامعه  زهراء احمد آوختً 2595

 الجامعه المستنصرٌه-كلٌه الصٌدله  رشا هادي صالح  2596

 كلٌه الصٌدله /جامعه بابل  رشا عبد الكرٌم عبد المادر 2597

 كلٌه الصٌدله /جامعه بابل  م.اسٌل لاسم دمحم حسن الصفار 2598

2599 Azhar Ali Faraj  كلٌه الصٌدله الجامعه المستنصرٌه 

 كلٌه الصٌدله/الجامعه المستنصرٌه عامر مرحم عبد العامري  2600
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 جامعه بؽداد -كلٌه الطب البٌطري  زهره عدنان داخل الشمري 2601

 جامعه بؽداد -كلٌه الطب البٌطري  مٌس عماد احمد 2602

 كلٌه العلوم _جامعه مٌسان  بٌداء سلمان عبد على  2603

 كلٌه العلوم جامعه بعداد أ.د.مؤٌد دمحم علً الفضل  2604

 كلٌه العلوم/جامعه بؽداد  م.د. شٌماء منذر دمحم الدٌري   2605

 كلٌه الكوت الجامعه  االء سعدي عباس 2606

 كلٌه المستمبل الجامعه /لسم الصٌدله  فاطمه جاسم دمحم 2607

 كلٌه الهندسه / الجامعه المستنصرٌه محمود علً مصطفى 2608

 كلٌه بؽداد العلوم االلتصادٌه عالء هٌثم ٌاسٌن 2609

 كلٌه بؽداد للعلوم االلتصادٌه د. احمد عبد المادر اسماعٌل النجم 2610

 كلٌه بؽداد للعلوم االلتصادٌه رلٌة خلٌل شعٌع  2611

 كلٌه بؽداد للعلوم االلتصادٌه  رسل محمود عبدالستار  2612

 كلٌه بؽداد للعلوم االلتصادٌه  لمٌاء دمحم  2613

 كلٌه بؽداد للعلوم االلتصادٌه  سارة علً خالد  2614

 كلٌه بؽداد للعلوم االلتصادٌه  حنٌن اسامه ؼانم  2615

 كلٌه بؽداد للعلوم االلتصادٌه  بٌداء حسٌن عبد عون 2616

 كلٌه بؽداد للعلوم االلتصادٌه الجامعه  عبدالهادي حسٌناٌهان  2617

 كلٌه طب االسنان عذراء مصطفى صالح 2618

 كلٌه طب االسنان /جامعه ابن سٌنا للعلوم الطبٌه والصٌدالنٌه مٌنه اسامه عبدالودود 2619

 كلٌه طب االسنان /جامعه بؽداد ظفر هادي جٌاد 2620

 طب االسنان /جامعه بؽدادكلٌه  لماء جمٌل أبراهٌم 2621

 الٌوجد م.م فراس كرٌم عبدالحمزة مصباح 2622

 للجامعه المستنصرٌه/كلٌة العلوم صفا جبار مظهر  2623

 وراثة جزٌئٌة -ماجستٌر علوم حٌاة  سارة مهدي شلش  2624

 كلٌة الزراعة  -جامعة واسط  -محاضر خارجً  م.م. زٌنب حامد حمٌد 2625

 محاضر خارجً/ جامعة بؽداد/ كلٌة العلوم/ لسم علوم الحٌاة سرور علً جبار  2626

 محاضر خارجً/كلٌة االدارة وااللتصاد/جامعة بؽداد علً مهدي تركً  2627

 محاضر فً جامعة مٌسان كلٌة التربٌة االساسٌة  م. م.  سرى هاشم فرحان  2628

 محاضر مجانً تربٌة ذي لار  بهاء الدٌن نبهان عداي 2629

 محكمة أستئناؾ مٌسان  مرفت دمحم عبدهللا 2630

 مدرس بشار عبد العباس حسن  2631

 مدرسة المربد  م.د. ولٌد طوٌنة عبد الحمزة 2632

 مدٌرٌة الرصافة الثانٌة ،وزارة التربٌة  شٌماء شهاب عبدهللا  2633



www.uomustansiriyah.edu.iq                     Mustansiriyah University/College of Science, BAGHDAD, IRAQ 
Email: science@uomustansiriyah.edu.iq                                         بؽداد -كلٌة العلوم/ العراق -الجامعة المستنصرٌة  

 تربٌة االنبارمدٌرٌة  م.د.ولٌد طوٌنة عبد الحمزة  2634

 مدٌرٌة تربٌة االنبار اخالص مٌري كاظم 2635

 مدٌرٌة تربٌة االنبار  اٌناس عبد الزهرة دواي الربٌعً  2636

 مدٌرٌة تربٌة المادسٌة  م.م رسل حٌدر عبد علً 2637

 مدٌرٌة تربٌة المادسٌة /اعدادٌة الدٌوانٌة للبنات حنان فاضل جبٌر 2638

 مدٌرٌة تربٌة الكرخ الثالثه لٌصر مهدي جبر 2639

 مدٌرٌة تربٌة المثنى سعدٌة مهدي كاظم 2640

 مدٌرٌة تربٌة بابل م.د.سعدٌة مهدي كاظم 2641

2642 Asst. Inst. Omar Ali Hussein  مدٌرٌة تربٌة بابل/الٌمظة 

 مدٌرٌة تربٌة بابل/ع.الٌمظة م.م.نور طالب توفٌك  2643

 مدٌرٌة تربٌة دٌالى عبدهللا سهٌل عبد  2644

 مدٌرٌة تربٌة دٌالى خلود مساعد اٌدام 2645

 مدٌرٌة تربٌة دٌالى  دمحم عبود مهاوش 2646

 مدٌرٌة تربٌة ذي لار رائد دمحم حسٌن 2647

 مدٌرٌة تربٌة ذي لار علً ناجً ٌاسر 2648

 مدٌرٌة تربٌة ذي لار انفال جبار حسب 2649

 مدٌرٌة تربٌة ذي لار وسام عبد الكرٌم حسٌن  2650

 مدٌرٌة تربٌة ذي لار االء ناٌؾ الطٌؾ 2651

 مدٌرٌة تربٌة ذي لار  ؼٌث ضامن رمضان 2652

 مدٌرٌة تربٌة صالح الدٌن اوس اسعد حمدي  2653

 مدٌرٌة تربٌة صالح الدٌن  بشرى اسماعٌل ابراهٌم  2654

 لسم تربٌة الدور  -مدٌرٌة تربٌة صالح الدٌن   م. م حٌدر دمحم محسن 2655

 مدٌرٌة تربٌة صالح الدٌن لسم تربٌة الدور حمدي حسن عزت 2656

 مدٌرٌة تربٌة كربالء زٌدان خلؾ حمد 2657

 مدٌرٌة تربٌة كركون سامان سردار دمحم 2658

 مدٌرٌة تربٌة كركون م.د. مً جمٌل شرٌؾ العانً  2659

 مدٌرٌة تربٌة كركون سناء كاظم علً خان  2660

 مدٌرٌة تربٌة محافظة االنبار عدي نعمت عجاج  2661

 مدٌرٌة تربٌة محافظة واسط  متراس هاشم صٌهود 2662

 مدٌرٌة تربٌة نٌنوى / جامعة الموصل  حسن هادي ٌاسر  2663

 مدٌرٌة تربٌه ذي لار / لسم الشؤون المانونٌة  انسام لاسم ؼضبان 2664

 مدٌرٌه تربٌه ذي لار  د. حازم جمعة محمود 2665

 مركز بحوث السدود والموارد المائٌة / جامعة الموصل اساور شاكر محمود  2666
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 مروه سامً جبار  أ.م.د.رناعبداالله عباس 2667

 مصرؾ الرافدٌن  حمزه ماجد حمٌد  2668

 معهدالتكنولوجٌابؽداد/الجامعة التمنٌة الوسطى طه حمزه خضر  2669

 مؤسسة أبعاد للتنمٌة  م.م زٌنب فائك دمحم 2670

 كلٌة العلوم احٌاء-واسط  ا. م. د نصٌر علً حسٌن 2671

 واسط/االدارة وااللتصاد عدي حظً فرهود  2672

 واسط/كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة دمحم عادل عبدهللا 2673

 وزارة االعمار واإلسكان والبلدٌات / بلدٌة الناصرٌه  دمحم سهام سادة 2674

 وزارة البٌئة العرالٌة/الدائرة الفنٌة مٌالد جمٌل حمود  2675

 وزارة التربٌة بشار عبد العباس حسن  2676

 وزارة التربٌة ندٌة خلؾ جبر 2677

 وزارة التربٌة اروه سعود علوان 2678

 وزارة التربٌة م. م بثٌنة دمحم حمود  2679

 وزارة التربٌة اروه سعود علوان 2680

 وزارة التربٌة  الحسٌن حمٌد علً الزبٌدي  2681

 وزارة التربٌة  فراس كرٌم عبدالحمزة  2682

 وزارة التربٌة  م م حٌدر حسٌن دخٌل 2683

 واسطتربٌة  -وزارة التربٌة  د. موسى عدنان موسى العانً  2684

 مدٌرٌة تربٌة الدٌوانٌة-وزارة التربٌة  حسٌن كرٌم دمحم العنزي 2685

 وزارة التربٌة . المدٌرٌة العامة لتربٌة االنبار  مروج رحٌم عبد 2686

 وزارة التربٌة /  مدٌرٌة تربٌة واسط تهانً جبار خرٌبط 2687

 التكرٌت كلٌة التربٌة للعلوم الصرفةوزارة التربٌة / جامعة  م.م خالد ٌحٌى احمد محمود 2688

 وزارة التربٌة / مدٌرٌة العامه لتربٌة ذي لار م.م مشعل حرب مخٌلؾ عبٌد 2689

 وزارة التربٌة / مدٌرٌة تربٌة االنبار مٌثم عبد الرزاق عباس 2690

 وزارة التربٌة / مدٌرٌة تربٌة ذي لار م.م أزهار عبد رٌسان الوائلً 2691

 وزارة التربٌة / مدٌرٌة تربٌة ذي لار وضاح جاسم دمحمم. م.  2692

 وزارة التربٌة / مدٌرٌة تربٌة ذي لار صالح الدٌن عبد الحسٌن فلٌفل  2693

 وزارة التربٌة / مدٌرٌة صالح الدٌن / لسم تربٌة الشرلاط فاتن كرٌم عبود 2694

 وزارة التربٌة / معهد الفنون الجمٌلة  م. م. اٌمان علً دمحم  2695

 وزارة التربٌة /الوصافة االولى أمٌر كاظم شبٌب ورد 2696

 وزارة التربٌة /مدٌرٌة تربٌة النجؾ  حٌدر ناجً شنبوج  2697

 وزارة التربٌة | المدٌرٌة العامة ِلتربٌة ذي لار د.دمحم نجم عبد 2698

 وزارة التربٌة المدٌرٌة العامة لتربٌة المادسٌة  لصً خزعل موجر  2699
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 وزارة التربٌة المدٌرٌة العامة لتربٌة النجؾ االشرؾ عمٌل خلٌل ابراهٌم  2700

 وزارة التربٌة المدٌرٌة العامة لتربٌة بؽداد الرصافة الثالثة عبدهللا مؤٌد عمر  2701

 تربٌة بابلوزارة التربٌة مدٌرٌة  م.د. عمر طارق عبد هللا  2702

 وزارة التربٌة مدٌرٌة تربٌة نٌنوى  شهد ابراهٌم دمحم 2703

 وزارة التربٌة و التعلٌم اسماء ؼصوب رؤوؾ حمادة 2704

 وزارة التربٌة والتعلٌم/ مدٌرٌة تربٌة صالح الدٌن اسٌل عبد العباس كاظم  2705

 صالح الدٌنوزارة التربٌة/ المدٌرٌة العامة لتربٌة  سناء رسلً رجب  2706

 وزارة التربٌة/ مدٌرٌة تربٌة واسط احمد جواد شاكر 2707

 وزارة التربٌة/ معهد الفنون الجمٌلة  ثائر لاسم عبد العزٌز 2708

 وزارة التربٌة// مدٌرٌة التربٌة فً محافظة بابل د.سمراء كاظم منصور صافً 2709

 العامة لتربٌة كربالءوزارة التربٌة/المدٌرٌة  ابراهٌم خزعل خلٌفة 2710

 وزارة التربٌة/مدٌرٌة تربٌة الرصافة االولى عبٌر مهدي صالح  2711

 3وزارة التربٌة_ مدٌرٌة تربٌة بؽداد الكرخ/ ورود كرٌم عبود  2712

 وزارة التربٌه الرصافه الثالثه  رسل دمحم حسن 2713

 وزارة التعلٌم العالً خدٌجة زوٌد خلٌؾ 2714

 وزارة التعلٌم العالً / مركز الوزارة م.م.علً طالب مهدي  2715

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ا.م.د. زهرة خضٌر عباس  2716

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  مً موفك عباس 2717

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً / الدائرة االدارٌة والمالٌة  أحمد كرٌم سالم 2718

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً/ الدائرة المانونٌه ارشد كاظم خلؾ 2719

 الجامعة العرالٌة/ كلٌة اآلداب/ لسم الترجمة م. م جاسم دمحم حمود  2720

 وزارة الزراعة / مدٌرٌة زراعة بابل  زٌنة دمحم فارس 2721

 وزارة الشباب والرٌاضة  احمد كاظم جلٌل عواد  2722

 دائرة الرعاٌة العلمٌة -وزارة الشباب والرٌاضة  احالم سعٌد ابراهٌم  2723

 وزارة الشباب والرٌاضة دائرة شؤون الهندسٌة والفنٌة  مهند علً عبدهللا 2724

 وزارة الصحة /دائرة صحة نٌنوى  المفرجًعمر محمود نجم  2725

 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة هدى سعد عبادي 2726

 وزارة النفط م.د رٌاض سعٌد طه  2727

 وزارة النفط احالم سعٌد ابراهٌم  2728

 وزارة للتربٌة _ المدٌرٌة العامة لتربٌة صالح الدٌن  عمٌل حاكم عبٌد  2729

 وزارةالصحة /دائرة صحة نٌنوى  اوس جواد كاظم  2730

 وزاره التربٌه  زبٌدة رشٌد خلؾ  2731

 وزاره التعلٌم العالً  مسلم صالح مهدي  2732
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 وزراة التجارة /التخطٌط والمتابعة  عدي جمٌل كاظم  2733

 ــــــــــــــــــــــــــ جمال فاضل فرحان 2734

 ــــــــــــــــــــــــــ سهٌر ؼازي مهدي 2735

 ــــــــــــــــــــــــــ حكمت داود سلٌمان  2736

 ــــــــــــــــــــــــــ شذى اسماعٌل جبوري 2737

 ــــــــــــــــــــــــــ جمال فاضل فرحان  2738

 ــــــــــــــــــــــــــ مصطفى خضٌر طعمه 2739

 ــــــــــــــــــــــــــ رواء كامل عبد 2740

 ــــــــــــــــــــــــــ حلٌمه عبد الجبار عبد الرحمن 2741

 ــــــــــــــــــــــــــ ا.م.دالهام مجٌد محمود 2742

2743 Saad zaidan abdulwahhab ــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــ أ.مؤٌد حسٌن منشد 2744
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