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البلدالجامعة األسم الثالثيت

العراق القادسية كلية العلوم ابتسام جاسم عباس 1
العراققسم علوم الحاسبات / كلية العلوم / جامعة بغداد ابتسام عبداهلل تقي 2
العراقمركز بحوث السوق وحماية المستهلك /جامعة بغدادابتسام فريد علي 3
العراق وحده بحوث األمراض المشتركه /كليه الطب البيطري /جامعه بغدادابتسام قحطان عبد الكريم 4
العراققسم ادارة المؤسسات السياحية والفندقية/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل ابتسام كريم تركي5
العراقكلية التربية/القادسية ابتسام محمد نايف6
العراقجامعة كربالء كلية التربية البدنية وعلوم الرياضه ابتغاء محمد قاسم 7
العراقكلية الهندسة/ الجامعة العراقيةابتهاج عبدالوهاب عبدالرزاق8
بغداد/ العراق كلية التربية الرياضية للبنات جامعة بغداد ابتهال جاسم رشيد 9
العراقبغدادابتهال مهدي عبد الكريم10
العراقاوروكابرار ثامر سالم 11
صالح الدين / العراق .قسم علوم الحياة /كلية العلوم /جامعة تكريت ابراهيم عمر سعيد الحمداني12
العراقجامعة الفرات األوسط التقنيةابراهيم مرضي راضي13
العراقكليه التربيه للعلوم االنسانيه/جامعه ذي قاراثمار عبد الحسين مطلك14
العراقبغداد اثمار عدنان حكمان 15
العراق الفرات االوسط التقنيةاثير صالح حسون16
العراقجامعة كربالء كلية العلوماحسان مهدي شهيد17
العراق جامعة بغداد احالم جاسم طاهر 18
العراقالمستنصريةاحالم مجيد كاظم19
العراق جامعة الموصل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة احمد ادريس محمد 20
العراقسومراحمد جواد عبد اللطيف21
العراقكلية النور الجامعةاحمد حازم سالم22
العراقكليه العلوم/ بغداداحمد حسن عبداهلل 23
العراقالجامعة االسالمية في النجف االشرف احمد حسن قاسم24
العراقجامعة كربالءاحمد حسين احمد25
العراق تكريت احمد حسين عبد 26
العراق القادسية احمد حمد اهلل احمد 27
العراقالمستنصريةاحمد حنون عبود28
العراقذي قاراحمد حيران رمضان29
العراقجامعة بغداداحمد خزعل صابر30
العراقكلية بالد الرافدين الجامعةاحمد داود احمد31
العراقجامعة القادسيةاحمد رحيم جبار32
بغداد/العراقالتقنية الوسطىاحمد سعدي حسن33
العراقذي قاراحمد سلمان عبد الحسن 34
العراقكلية االدارة واالقتصاد/ جامعة ديالىاحمد سمير نايف الثابت35
العراق االنباراحمد شهاب احمد 36
العراقاالنباراحمد شهاب عبداهلل37
العراقكلية المعارف الجامعة قسم القانوناحمد صفاء يحيى38
العراقجامعة سامراءاحمد طارق حمودي39
العراقجامعة بغداد احمد طه سالم 40

(5)قائمة حضور ورشة كلية العلوم رقم 
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العراقتربية االنباراحمد عابد حميد41
العراقجامعة كربالءاحمد عباس عبداهلل42
العراقالقادسيةاحمد عبد الساده مزهر43
العراقسامراءاحمد عبد السالم احمد 44
العراقالقادسيةاحمد عبد الكاظم جوني 45
العراق كلية العلوم / جامعة الكرخ للعلوم احمد عبدالرضا مناتي 46
العراق جامعة كركوك احمد عبدالعالي عزيز 47
العراقديالىاحمد عبداهلل حسين48
العراقكلية الرافدين الجامعةاحمد عجيب كاصد49
العراقجامعة ديالىاحمد عدنان محمد50
العراقالمستنصريةاحمد عالء حسين51
العراقابن الهيثم قسم الفيزياء -كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة بغداد احمد فاضل مخيبر52
العراقالكلية التقنية الهندسية بالموصل / الجامعة التقنية الشماليةاحمد فالح محمود 53
العراقمستنصرية احمد فتاح حسون 54
العراقبغداد احمد قاسم عبداهلل 55
العراقوزارة الشباب والرياضة دائرة شؤون الهندسية والفنية احمد كاظم جليل عواد 56
العراقكلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة البصرةاحمد كاظم شنان57
العراققسم الهندسة الكهروميكانيكية- الجامعة التكنولوجيةاحمد كامل حسن58
العراقرئاسة الجامعة المستنصرية احمد كامل عواد 59
 العراقمديرية تربية النجفاحمد كريم عليوي60
العراقالجامعة المستنصريةاحمد محمد ابراهيم61
العراق جامعة الموصل احمد نافع راشد 62
العراقجامعة بغداداحمد هاشم عبد الكريم63
العراقالجامعة التقنية الهندسيةاحمد وليد قاسم64
العراقكلية االمام الكاظم عاحمد يحيى هادي الزهيري 65
العراقجامعة ديالى اخالص متعب احمد66
العراقبغداداخالص هميم شالل 67
العراقكلية العلوم اإلسالمية _جامعة االنبار ادريس سمير دلي المحالوي 68
العراقالموصلارسالن ابراهيم عبدالكريم 69
العراقالقادسيهارشدشاكركاظم 70
العراقكلية التربية للبنات/جامعة تكريتارميض عبيد خلف 71
العراقتكريتاروه سعود علوان72
العراقكلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة الموصلاروى ادريس احمد النعيمي 73
العراقبغداداريج خضر حسن74
العراقكلية التربية للبنات / جامعة تكريت اريج علي حسين 75
العراقجامعة اوروك االهليةاريج كريم مجيد السدخان76
العراقالمستنصريهازهار كاظم جباره77
العراقتكريتاسامة حيمد خليل78
العراقمستنصريةاسامة صبحي عبد79
العراق كلية العلوم - جامعة بغداد اسامة عبد الحميد مجيد 80
العراقالمستنصريةاسامة عبد السالم جوثر81
العراقالجامعة المستنصرية كلية العلوم قسم الفيزياء اسامة عبدالعزيز داخل 82
العراق جامعة الكرخ للعلوم اسامة محمد نوري 83
العراق قسم اللغة اإلنجليزية -كلية اآلداب-جامعة األنباراستبرق رافع غركان 84
العراقالهندسة الكهربائية/كلية الهندسة اسراء اسماعيل حسين85
العراقجامعة تكريتاسراء برهان الدين عبد الرحمن86



العراقالجامعة التقنية الوسطى اسراء حسن هادي 87
العراق كلية النسور الجامعة اسراء سعيد عاصي 88
العراقالمستنصريةاسراء شنان ثابت89
العراقكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة األنبار اسراء طارق حمودي90
العراقجامعة الفرات االوسط التقنية اسراء طالب مهدي العجيلي 91
العراقجامعة الفرات االوسط التقنية اسراء عبد الجليل حسين 92
العراقجامعة الفرات االوسط التقنية اسراء عبد الحسين عبد االمير93
العراقالجامعة التقنية الوسطىاسراء عبد القاسم محمد علب94
صالح الدين\ العراق قسم علوم الحياة\ كلية التربية \ جامعة سامراء اسراء عبد المجيد عبد الكريم 95
العراقكلية العلوم للبنات /جامعة بابلاسراء عبداهلل حسين96
العراقبغداداسراء عبدعلي حطاب97
دهوك/ العراقكلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة الموصلاسراء غانم عبد فتحي98
العراق المستنصرية اسراء فاخر خلف99
العراقالجامعة المستنصرية اسراء كمال جعفر 100
العراقالمستنصرية اسراء محمد حسون 101
العراقجامعة الموصلاسراء محمد عادل شريف102
 العراقالجامعه االسالمية اسراء محمد كاظم 103
العراقالمستنصريهاسراء محمدصفي عبدعلي104
العراقجامعة كربالءاسراء مهدي شهيد 105
 العراقجامعة واسط كلية التربية للعلوم اإلنسانية اسراء مهدي مزبان 106
العراقكلية الحقوق جامعة الموصل اسراء يونس هادي107
بغداد/ العراققسم الفيزياء/ كلية العلوم / الجامعة المستنصرية اسرار عبدالمنعم سعيد108
العراقكلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات-جامعة البصرةاسعد عبدالكريم عبدالحسن109
العراقمديرية تربية ذي قار/وزارة التربيةاسعد عبداهلل صفوك110
العراق كلية المعارف الجامعة اسالم محمد محمود 111
العراقالمعهد التقني/التقنية الشماليةاسماء باسم علي112
العراقكلية التربية االساسية/جامعة بابلاسماء شاكر عاشور113
العراقبغداداسماء شوقي خليل الغرابي114
العراقالجامعة المستنصريةاسماء ضياء نصيف115
 العراقالتكنلوجيااسماء عبداالله عبدالرحمن116
العراق كلية التربية / الجامعة المستنصريةاسماء علوان شبرم 117
العراقجامعة سامراءاسماء عيسى محمود118
العراقبغداداسماء محمد صالح119
العراقالمستنصريةاسماء هادي محمد120
العراقجامعة بابلاسماء هاشم حمادي 121
العراقجامعة تكريت اسماء هاشم شاكر 122
العراق كلية القانون والعلوم السياسية .. جامعة ديالىاسماعيل ذياب خليل العزاوي 123
العراقميساناسوان كاظم جبر124
العراقالقادسيةاسيل امين حربي125
بغداد/ العراقكليه العلوم/ جامعه بغداداسيل حكمت عبد االمير126
العراقبغداداسيل حيدر محمد جواد127
العراق بغدادكلية اشور الجامعة قسم الصيدلةاسيل سهيل نجم128
العراقكلية االدارة واالقتصاد / المستنصرية اسيل عبد الرزاق رشيد 129
العراقكلية التربية للعلوم الصرفة _جامعة ديالى اسيل عدنان حسين 130
العراقاالمراض المشتركة/الطب البيطري/بغداداسيل محمد حمزة131
العراقجامعة ابن سينا للعلوم الطبية و الصيدالنيةاسيل محمود جواد132



واسط- العراق كليه االداره واالقتصاد - جامعة سومر اسيل مسلم عيسى 133
العراقالمستنصريةاشراق احمد شاكر134
العراقجامعة بغداد اشراق علي محمود135
العراققسم علوم الحياة/كلية العلوم/ الجامعة المستنصريةاشرف سامي حسن 136
العراقبغداداشواق سامي جرجيس137
العراق جامعة بابلاشواق مخيف سلمان138
العراقالمستنصريةاصال غازي حسين139
العراقجامعة ذي قاراصيل جبار حسب140
العراقجامعة تكريتاغاريد علي حسين141
العراقجامعة القادسيةافتكار محسن صالح142
العراقالقادسية افراح رحمان كاظم 143
العراقسامراءافراح عبداهلل جاسك144
العراقجامعة سومرافراح علي عبداالميرعبداالمير145
العراقالجامعة المستنصريةافراح فهد عبد الكريم 146
العراقمديرية تربية ذي قارافكار كريم مناحي147
العراقجامعة الموصلافياء مؤيد يونس148
العراقكلية العلوم /جامعة تكريت اكتفاء طه عبدالقادر 149
العراقجامعة الموصلاالء حسيب عبد الهادي150
صالح الدين جامعة تكريت االء حسين علي 151
العراقكلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الموصلاالء حميد صالح152
العراقكربالء كلية الطب االء سعد 153
العراقكليه الهندسه/ المستنصريهاالء سعدي عباس154
العراقبغداداالء طارق حسن155
العراقالجامعه التقنية الشمالية االء عبدالوهاب عزيز 156
العراقكلية النور الجامعةاالء عيسى حسين157
العراقالمثنى االء كتاب حميد 158
العراقالقادسيةاالء محمد صاحب159
العراقكلية التربية للبنات/ الجامعة العراقيةاالء يحيى يونس160
بغداد / العراقكلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطىاالستاذ المساعد الدكتوره نادية خليل اسماعيل 161
العراقالجامعة التقنية الوسطىاالمير هالل جابر162
العراقكلية السالم الجامعةالحزه ضياء حميد 163
العراق جامعه ديالى . الحسين حميد علي الزبيدي164
العراقجامعة واسطالدكتور احمد بشار جمعه165
العراقاربيلالدكتور سعد عبد اهلل عبد المجيد166
العراقالجامعة العراقية العامر عبدالرحمن محمود 167
العراق  الفلوجة المهندس األقدم عثمان شعبان حمزة الحلبوسي 168
العراقجامعة القادسية كلية القانونالهام فاهم نغيش169
العراقكربالءالهام محمد ثابت عبد االمير170
العراققسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة الوليد خالد عبد اللطيف البعاج171
العراقكلية الصفوة الجامعه امال محمد خضير 172
العراقجامعة بغداد.كلية الهندسة الخوارزميامنة عبد الهادي صالح173
العراقاتصاالت/التكنولوجيهامنه علي سلمان174
العراقجامعة الكرخ للعلومامنية كاظم عبد175
العراقالمعهد التقني المسيب/ جامعة الفرات االوسط امير حسن حمزه 176
العراقالقاسم الخضراءامير شمخي نور177
العراقكلية الهندسة/جامعة المثنى اميرة محمد عواد178



العراقالنهرينامينة محسن عباس179
العراقكليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه / جامعه كركوك امينه كريم حسين 180
العراققسم العلوم التطبيقيه/الجامعه التكنولوجيهاناهيد حمدي حميد181
العراقجامعة بابل كلية التربية االساسيةانتصار رحيم عبيد مطر السلطاني182
العراقبغداد_المهد الطبي التقني/الجامعة التقنية الوسطىانتصار علي راضي183
العراقالجامعة المستنصرية كلية التربية قسم علوم حاسبات انتصار محسن سعدون 184
العراقجامعة الفرات االوسط التقنيه المعهد التقني بابل انتصار مرزوك حسين 185
العراقالعراقيةانتصار مصطفى الجنابي186
العراقتكريت انتصار مظهر خيرو 187
العراقكلية االسراء الجامعهانتصارجميل اسماعيل188
العراقتربيهانس اسعد حمدي189
العراقمدينة العلم الجامعة انسام قاسم غضبان 190
العراق بابلانعام مهدي جابر 191
العراقمديرية تربية ذي قارانفال جبار حسب192
العراقديالىانفال حسن ذياب193
العراقكلية االداب/جامعة بغدادانفال سعيد داود194
العراقالموصلانهار خيرالدين محمد195
العراقجامعة القادسية كلية الصيدلة انوار عبد الهادي حمود 196
العراقديالئ كلية التربية للعلوم اإلنسانية انوار فاروق شاكر197
بغدادالمستنصريهانوارحسين علي198
العراقUTHM malaysiaانور عبد الحسين كاطع199
العراققسم علوم حياة/كلية التربية/الجامعة العراقيةانور عبد ناصر 200
العراقجامعة القادسية كلية االدابانيس شهيد محمد201
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العراق تكريت اوس جواد كاظم 204
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العراقكلية المصطفى الجامعةاياد عبود عبد الحسن207
العراقجامعة الفرات االوسط التقنيةاياد علي محمد208
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العراقجامعة ديالى كلية التربية للعلوم االنسانية حسام نجم الدين عبد 437
العراقالمثنى حسن رحيم خضر 438
العراق الجامعة العراقية كلية االداب حسن عبد الجبار ناجي الياسري 439
العراق المستنصريةحسن قاسم محمد440
العراق كلية التقنية المسيب /جامعة الفرات االوسط التقنية  حسن هادي حمزة 441
العراق مديريه تربيه ذي قار حسن هادي ياسر 442
العراقالمستنصريةحسنين جواد اسد 443
العراقكليه الطوسي الجامعهحسنين فاضل محمد444
العراقمديرية تربية بابلحسنين محمد منجي ال رزوقي445
العراقكلية االداب /القادسية حسون عبود دبعون الجبوري 446
العراقبابلحسين جبر حسين447
العراقبغدادحسين جعفر رمضان448
العراقجامعة واسطحسين حليم جاسم449
العراقجامعة سومرحسين خليفة جليب450
العراقتربية ذي قارحسين زغير محيسن451
العراقتركيا/ جامعة جنكايا حسين علي احمد452
العراقديالى حسين علي حسين453
العراقاالنبارحسين علي سليمان 454



العراقكلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة واسطحسين علي كيطان 455
العراق كركوكحسين علي محمد456
العراق قسم الرقابة والتدقيق الداخلي/ المستنصريةحسين علي محيسن457
العراق تربيه القادسية . وزاره التربيهحسين علي وناس 458
العراق جامعة القاسك الخضراءحسين عليوي حسن459
العراقكلية الهندسة/ جامعة المثنى حسين كريم سلطان460
العراق جامعة واسط حسين كلف عزيز 461
العراق الجامعة التقنية الوسطىحسين محمد صادق462
العراق كربالء حسين مكي محمود 463
العراق كلية مزايا الجامعه حسين مهدي مكطوف 464
الدوانية/ العراققسم اللغة االنكليزية/ كليةاالداب / القادسية حسين ناصر شوين الخزعلي465
العراقبغدادحسين نجيب والي 466
العراق الجامعة المستنصرية حكمت داود سليمان 467
العراقجامعة تكريتحال حميد مجيد468
العراقبغدادحال عبد الكريم رشيد469
العراقكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةحال كاظم عبيد470
العراقجامعه ابن سينا للعلوم الطبيه والصيدالنيةحال محمد مجيد471
العراق بغدادحليمه عبد الجبار عبد الرحمن472
العراققسم هندسة المواد / كلية الهندسة / الجامعة المستنصرية حمزة مصطفى كمال 473
العراقالكوفهحمزه علي عباس 474
العراق مديرية تربيه ذي قار حمزه كاظم رشاك 475
العراقبغدادحميد مجيد عبد الجبار476
العراقبغداد حنان جواد نايف477
العراقالمستنصرية حنان حسين دريول 478
العراقجامعة تكريتحنان خطاب عمر479
العراقديالىحنان طالل جاسم480
 العراقجامعة ذي قار كلية التربية للعلوم االنسانيةةحنان عباس خيراهلل481
العراقمستنصريهحنان علي جيجان482
العراق جامعه بغدادحنان عيسى حسين 483
العراق كلية التربية ابن رشد / جامعة بغداد حنان كرين خزعل 484
العراق جامعة كربالءحنان منصور عباس485
العراق كلية آشور الجامعة حنين صبحي شهيد 486
العراق ديالىحوراء عبد الحسن ناصر الخفاجي487
العراق كربالء حوراء علي حسين 488
العراق التكنولوجيةحوراء قاسم حميد489
العراق القاسم الخضراءحوراء نعمة حسين490
العراق كلية المستقبل الجامعة/ كلية اهليةحوراء هادي جياد491
العراق جامعة بابلحوراء يحيى محمد492
العراق الجامعة المستنصرية حيدر توفيق قدوري 493
العراق جامعة إبن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية حيدر جاسم عطار 494
العراق التقنيه الوسطى حيدر جاسم هبيل 495
العراقجامعة الكفيل حيدر جميل حياوي 496
العراق الجامعة التقنية الشمالية حيدر حاتم عبدالوهاب 497
العراقجامعة بغدادحيدر حسين عبيد السعيدي498
بابل- العراق ال يوجدحيدر حميد سعيد499
العراق جامعة القادسية حيدر سعد عبد الباقي 500



العراق(ع)كلية االمام الكاظم حيدر صادق حسين501
العراقالتقنية الوسطىحيدر صباح عبد االمير502
العراقجامعة االمام جعفر الصادق حيدر ضياء كامل503
العراق المسيب/ الكلية التقنية-جامعة الفرات األوسط التقنيةحيدر طالب مهدي العجيلي504
العراق المستنصريةحيدر عامر مشتت505
العراق جامعة واسط كلية التربية للعلوم االنسانيةحيدر عبد الرزاق غفوري 506
العراق معهد التكنولوجيا بغداد/ الجامعة التقنية الوسطى حيدر عبد الهادي عبد الواحد507
العراق كلية العلوم/المستنصريةحيدر عبداهلل كاظم 508
العراق الجامعة العراقية/ كلية اآلداب حيدر علي نعمة محمد الزبيدي509
العراق جامعة القادسية حيدر كاظم عباس 510
العراقجامعة كربالءحيدر محمد عبدالصاحب511
العراق جامعه اوروك االهلية حيدر محمد فائق عبد االمير الناصر 512
العراقكلية الهندسة/ جامعة بابل حيدر محمد مجيد البغدادي513
العراقواسطحيدر مزهر عسكر 514
العراقوزارة التربية المديرية العامة لتربية القادسيةحيدر ناجي شنبوج 515
العراقكلية االمام الكاظم ع للعلوم االسالمية الجامعة حيدر نجم عبد السادة 516
العراققسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة ديالىحيدر نجيب أحمد فائق517
العراقكلية المنصور الجامعةحيدر هادي عباس518
العراقكلية الهندسة- تكريت خالد احمد صالح519
العراقجامعة القاسم الخضراءخالد جبار مطشر520
العراقجامعة القاسم الخضراءخالد جبار مطشر 521
العراقتكريتخالد عبداهلل سهر522
العراققسم االعالم/ كلية االداب / جامعة تكريت خالد علي صالح523
العراقالمستنصريةخالد كاظم جبار 524
العراقوزارة التربيةخالدة حنون عبد الرضا525
العراقجامعة الكرخ للعلومخالدة علي ثجيل526
العراقالمستنصريةختام حبيب رسول527
العراقالمستنصريهخديجة جمعة مطر528
العراقجامعة البصرةخديجة محمد جاسم529
العراقالجامعه التقنيه الوسطىخديجه شعبان حسن530
العراقكليه االداره واالقتصاد/ جامعة واسط خضر نصيف جاسم531
العراقجامعة العينخلود حيال عودة 532
العراقتكريتخلود ناجي رشيد533
بغداد/العراق كلية التربية ابن رشد /جامعة بغداد خلود هاشم الوائلي 534
العراق جامعة الموصل خليل ابراهيم عثمان 535
العراققسم علوم القران. كلية التربية. المستنصريةخمائل سامي مطلك 536
العراقالجامعة العراقيةخميس عواد زيدان537
العراقجامعة الكوفة كلية الزراعة خولة عبداللة سلمان 538
العراقجامعة بغداد د عبدالمهيمن وسام فخري 539
العراقكلية المنارة للعلوم الطبيهداليا خالد ناصر540
العراقالجامعة المستنصريةداليا شهاب احمد541
العراقجامعة الموصلداليا عبد اإلله محمد رحاوي542
العراقالنهرينداليا محمود جميل543
العراقتكريتدريد فؤاد عبداهلل544
العراق بغداددعاء خالد مزعل545
العراقكلية الطب/جامعة الفلوجةدعاء داود سلمان546



العراقجامعة ذي قاردعاء سامي رشاش547
العراقالجامعة المستنصريةدعاء طالب هاشم548
عراقذي قار دعاء عجمي بشيت 549
العراق كلية مدينة العلم الجامعةدعاء كاظم منصور 550
العراقتكريت دعاء مثنى شعبان 551
العراق كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم - جامعة بغداددكتور كنعان محمود توفيق 552
العراق الجامعة المستنصريةدنيا ثامر موسى553
العراق جامعة ديالئدنيا جليل اسماعيل554
العراق صالح الدينديار صالح الدين علي 555
Kastamonu universityTurkeyديمة فارس عبدالكاظم556
العراقجامعة تكريتدينا سعدي محمد 557
العراقالجامعة العراقية كلية التربية قسم علوم الحياة ذنون يحيى سبع 558
العراقجامعة كربالءذوالفقار عبد الستار جبار559
العراقديوان الرقابة المالية االتحادي راسم حسين كاظم الشمري560
العراقالمستنصريةرافد عباس علي561
العراقكلية االمام االعظم رافد كوان محمد 562
العراقالقادسية كلية االدابرافد موسى عبد حسون 563
العراقبغدادرافع عبد اللطيف عبد المجيد564
العراقجامعة بغدادرامينا ميخائيل خوشابه565
 العراقجامعة ذي قار/كلية الهندسةرائد  شاكر566
العراقكلية التقانات االحيائية _ القاسم الخضراءرائد رزاق عجيمي 567
العراقالمستنصريةرائد فاضل محمد568
العراق قسم الديوان . رئاسة الجامعة. الجامعة المستنصريةرائد مجبل عبداهلل 569
العراق جامعة بغداد كلية الهندسة الخوارزميرباب عالء حميد 570
العراقجامعة الموصلربيع محمد هاني دارغوث571
العراقالجامعة التكنولوجيةربيعة قاسم نافل 572
العراقجامعة الفرات االوسطرجاء جواد محمد573
العراقجامعة بغدادرجاء سعدي لفتة574
العراقالكوفةرجاء علي حسين575
العراقالجامعة المستنصرية رحاب ابراهيم عاجل كلية العلوم قسم الحاسبات576
بغداد/ العراق بغدادرحاب غالب حموده577
العراق جامعة بغدادرحاب نصر فاضل 578
عراقجامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية رحمة حازم إبراهيم 579
جمهورية العراقكلية االداب/ جامعة القادسيةرحمن رباط حسين580
العراق القادسيةرحمن عرگان عبادي581
العراقالكوفهرسل ابراهيم مردان 582
بغداد/ العراقجامعة بغدادرسل ربيع 583
العراقجامعة واسط رسل طارق حسن 584
العراقجامعة ديالى كلية التربية للعلوم الصرفة رسل مهدي صالح 585
العراقفرع الرياضيات وتطبيقات الحاسوب /قسم العلوم التطبيقية/التكنولوجيةرشا جالل متلف 586
العراق جامعة المثنى رشا جميل علوان 587
العراقكلية المنصور الجامعة رشا حسن عباس588
العراقالجامعة المستنصريةرشا سعدي عباس 589
العراقجامعة تكريت رشا شامل حسين 590
العراق بغداد رشا طالب عبداهلل 591
العراقالمسيب- الكليه التقنيه/ جامعه الفرات االوسط التقنيه رشا عادل عبد النبي البكري592



العراقجامعة القادسيةرشا عباس اسيود593
العراقالمستنصريةرشا عبد المهدي محمد صالح594
العراقبغدادرشا عبد جاسم595
العراقبغدادرشا عبد علي حسين596
العراق كلية العلوم/ جامعة بابلرشا كاظم مهدي597
العراقميسانرشا كريم خضر598
 العراقبغدادرشا محمد شاكر 599
العراقالجامعة المستنصريةرشا والي موحي600
العراق كلية اشور الجامعة رشاد مصطفي قاعود601
العراقاالنباررضاب حاتم ياسين الغساني602
العراقجامعة تكريترضوان أحمد خلف603
العراقكلية االمام االعظم الجامعةرضوان حميد محمد604
العراقالمستنصريةرعد سعدون صبري605
العراقذي قار /معهد الصحة العالي رعد عجيل بستان 606
العراقجامعة الفلوجةرعد ناجي حسن607
العراق الجامعة التكنولوجية رغد ابراهيم صبري 608
العراق الجامعة التقنية الوسطى رغد حميد احمد 609
العراقجامعة الكوفهرغد خليل احمد610
العراقجامعة كربالء كلية العلومرغد سعد حاتم611
العراقجامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم رغد صبحي عباس 612
العراقجامعة الموصل كلية العلوم رغد عبد الموجود محمد613
العراقالمستنصرية كلية العلوم رغد عبداهلل كاظم 614
العراق المستنصريةرغد عدنان احمد615
بغداد /العراق قسم اللغة االنكليزية /كليه التربيه للبنات /جامعه بغداد رغد فهمي اعجمي 616
العراقتكريترغد مقداد محمود617
العراق جامعة الموصل رغد نصير وليد 618
العراقجامعة دهوكرغد يوسف محمد619
بغداد/العراق جامعة اوروك االهليةرغده حارث حسن 620
العراق العراقية رغده عبد الرب عبد الحسن 621
العراقالنهرين رفد عدنان جليل 622
العراقجامعة الموصل رفل مهيدي يونس623
العراقالمستنصريهرفل نعمان عباس624
العراقكلية االداب/ الجامعة العراقية رقية احمد محمد625
العراقكربالءرقيه عبد الزهرة عباس626
العراقبابل رقيه هادي عبد الصاحب627
 العراقجامعة تكريت رنا بهجت ياسين 628
العراقجامعة الموصلرنا حسن احمد629
العراقتربية الكرخ الثالثةرنا حسن عباس630
العراقكلية االداب / جامعة واسط رنا حكمت عباس 631
العراقمركز بحوث البيئة/الجامعة التكنولوجيةرنا رياض خليل632
العراقالكلية التقنية المسيب جامعة الفرات األوسط التقنيه رنا ريس عراك 633
العراقالمعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةرنا عادل عبدالنبي 634
العراق جامعة كربالء رنا عبد الحمزه عبد الزهره 635
بغداد/ العراق الفيزياء / العلوم / المستنصرية رنا عدي عبد الجليل حسين 636
العراقبغدادرنا علي مجيد 637
العراقالمستنصريةرنا فاضل عباس638



العراق بغدادرنا مجاهد عبداهلل639
العراقالجامعة المستنصريةرند صالح فرحان640
العراقجامعة الكرخ للعلوم رند كريم حسين 641
العراق الموصل رند محمود الستاوي 642
العراق جامعة اوروكرند نبيل علي643
العراق جامعة ديالى كلية التربية للعلوم االنسانية رواء رشيد حميد 644
العراق المستنصريعرواء صالح محمد645
العراق جامعًة القاسم الخضراء رواء صفاء عباس646
العراق الكلية التقنية المسيب/جامعك الفرات االوسط التقنية رواء عادل عبد النبي 647
العراق قسم النشاطات الطالبية/ جامعة البصرة رواء عبد االمير عباس648
العراق قسم الفيزياء- كلية العلوم - المستنصرية رواء ياسين طه649
العراق قسم الرياضيات / كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة بابلرومى كريم خضر 650
العراقكلية التربية للبنات/ جامعة تكريت رويده فؤاد عبداهلل651
العراقجامعة سامراء كلية اآلثار رؤوف عبد الرزاق نوري652
العراقجامعة الموصل كلية اآلداب قسم الفلسفةرؤى زبير عبدالجبار 653
العراقكربالءرؤى عبد الرضا سعيد654
العراقجامعه ديالىرؤى عدنان حسين655
الموصل/العراقكلية الحقوق/الموصلريا سامي سعيد656
العراقالمعهد التقني المسيب - جامعة الفرات االوسط التقنيةرياض احمد سرحان 657
العراقالجامعه المستنصريه/كلية العلومرياض حازم مهدي658
العراق قسم تربية الدور _ المديرية العامة لتربية صالح الدين رياض سعيد طه 659
العراقالقادسية ريام عماد جدعان 660
العراقجامعة ميسانريام ماجد جبار661
العراقكلية المنارة للعلوم الطبية الجامعة ريام محمد جاسم 662
العراقالمستنصريةريم سامي علي663
العراقكلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة تكريت ريم طه عبدالقادر664
العراقبغدادريما محمد عبد 665
العراقكلية الطب البيطري/ جامعة بغدادريهام نجم عبدالرضا666
العراق كلية التربية للبنات / تكريتزبيدة عباس محمد 667
العراقتكريتزبيدة عدنان خضير 668
العراقالمستنصريهزهراء احمد اوختي 669
العراقكلية الصفوة الجامعة زهراء جاسب حميد 670
العراق كلية المستقبل الجامعة زهراء حليم القيم 671
العراقجامعة بغدادزهراء رافع طه672
العراقجامعه كربالءزهراء زهير محمد673
العراقالمعهد التقني الكوت /الجامعة التقنية الوسطى زهراء زهير مسلم 674
العراقالمستنصريةزهراء صباح رشيد675
العراقالمستنصريةزهراء صالح مهدي676
العراقجامعة اوروكزهراء طارق نوري677
العراق جامعة بابلزهراء طالب عبد حمادي 678
العراقكلية العلوم_الجامعه المستنصريهزهراء عارف حسين679
العراقالكوفةزهراء عبد العباس طاهر 680
العراقالعراقيةزهراء عبد العزيز سعيد681
العراقكلية النور الجامعة زهراء عبد المنعم رؤوف682
نينوى / العراق الكلية التقنية الزراعية / الجامعة التقنية الشماليةزهراء عبدالرحمن صبري 683
العراق المستنصرية زهراء علمر عبد الحسين684



العراق / بغدادكلية التربية للبنات / جامعة بغداد زهراء فاروق علوان 685
العراقجامعة كربالء زهراء فالح مهدي686
العراقطب األسنان - ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية كلية زهراء قدري منهي 687
العراقالطوسي الجامعة زهراء كريم عبداهلل الميالي 688
العراقجامعة كربالءزهراء ماجد حميد689
العراقجامعة الكرخ للعلومزهراء ياسر عباس690
العراق بغدادوزارة التربية الكرخ االولى اعدادية الرسالة للبناتزهرة علي عباس علوان 691
العراق كليه العلوم _جامعه ميسان زهره عدنان داخل الشمري 692
العراقكلية العلوم االسالمية- جامعة االنبار  زياد طارق حمودي693
العراقجامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية كلية طب األسنان زياد قدوري حميد 694
االنبار/ العراق جامعة االنبارزياد محمد عبد الرزاق695
العراقاالنبارزياد مشعل فرحان 696
العراقكلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعةزيد عباس فضل697
العراقجامعة العميد كلية طب االسنانزيد علي خميس698
العراقالمستنصريهزيد ناجي حسن699
العراقجامعة العميدزينا علي ديلي 700
العراقجامعة القاسم الخضراءزينب اياد مجيد701
العراقجامعة ميسانزينب جاسم محمد702
عراق بغدادبغدادزينب جمال محمد جواد703
العراق بغداد زينب جمعة جعفر 704
العراق جامعة بابل زينب جواد كاظم 705
العراقالمستنصريةزينب حسن مهدي706
العراقكربالءزينب حسين علوان707
العراق كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة ذي قار زينب حظي فرهود 708
العراق المستنصرية زينب حمزه باقي709
العراقجامعة بغدادزينب خالد احمد710
العراقالكوفةزينب خليل محسن 711
العراق بغداد زينب رحيم مسلم 712
العراقجامعة بابلزينب سامي عبد المطلب713
العراق الجامعه العراقيةزينب سلمان عبدالباقي714
العراقجامعة كربالءزينب شاكر محمود715
العراققسم الفيزياء/كلية العلوم /الجامعة المستنصرية زينب شاكر ناصر716
بغداد-العراقالمستنصرية زينب شهاب حامد 717
العراق كلية طب االسنان زينب صالح مهدي 718
العراق بغداد وزاره التربية تربية بغداد رصافة االولى زينب صباح عبد الرضا 719
العراقوزارة التعليم العالي والبحث العلميزينب صباح فرج720
العراقالمستنصريةزينب طالب سلمان721
العراقالمستنصريةزينب طالب عبدزيد الشريفي722
العراق بابلزينب عادل غني723
العراق بابل زينب عباس جواد 724
العراقبغدادزينب علي هليل725
العراق الجامعه المستنصريه /كليه العلوم زينب عيسى عبد النبي 726
العراقالممستنصريةزينب فاروق شفيق727
العراقجامعة واسطزينب فائق محمد728
العراققسم الدراسات االسالمية/كلية اصول الدين الجامعةزينب كاظم حميد 729
العراقجامعة القاسم الخضراءزينب كاظم عبيس730



العراقالكوفهزينب كريم عبداهلل731
العراق كربالء زينب لطيف حميد 732
العراقالجامعة المستنصريةزينب مجيد عبود733
العراققسم علوم الحاسبات/ابن الهيثم/كليه التربيه للعلوم الصرفه/جامعه بغداد زينب محمد جميل734
العراقكلية االسراء الجامعةزينب محمد جودة735
العراقكلية طب االسنان/جامعة بابلزينب محمود جواد736
العراق جامعة الكرخ للعلوم زينب محمود حامد 737
العراقكلية االدارة واالقتصاد- جامعة كربالءزينب مكي محمود738
العراققسم هندسة االتصاالت/ الجامعة التكنولوجيةزينب ناصر جميل739
العراق كليه االمام الكاظم ع زينب ناصر عزيز740
العراقجامعه الفرات االوسط التقنيهزينب ناصر نبات741
العراقالجامعة التكنولوجية-العلوم التطبيقية -علم الموادزينب نائف رشيد742
العراقجامعة كربالء كلية التربية للعلوم الصرفة زينب نزار جواد 743
العراقالعراقيةزينة جميل رحيم 744
العراققسم الفيزياء /كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة الموصل زينة حميد صالح 745
العراقالمستنصريةزينة خضر عباس746
العراقالجامعة المستنصرية زينة خليل إبراهيم البهادلي 747
العراقالموصلزينة زهير صالح 748
العراقجامعة بابل زينة زيد مهدي 749
العراقرئاسة الجامعة/الجامعة التقنية الشماليةزينة عامر ادريس الشريفي750
العراققسم الكيمياء / كلية العلوم/ جامعة الموصلزينة عبد المنعم الجوادي 751
العراق سامراء زينة لفتة حسن 752
العراق واسطزينة محمد حمد 753
العراقجامعة بابل زينه ستار حمد 754
العراقجامعة تكريت كلية التربية للبناتزينه طه عبدالقادر 755
الغرقجامعه كربالء كليه الطبزينه مهدي عبدعلي756
العراقبغداد كليه التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثم زينه نبيل نصيف 757
العراقجامعة ذي قارساجدة صبار عفات758
العراقتكريتسارا قحطان سليمان759
بغداد/العراقجامعة الفراهيدي سارة جالل موسى760
بغداد/ العراق المستنصرية سارة عامر قاسم 761
العراقالمستنصرية سارة محمد مطر762
العراق جامعة الكوفة كلية التخطيط العمراني سارة محمود الجواري 763
العراققسم علوم الحياة/ كلية العلوم/ جامعة بغدادسارة مهدي شلش 764
العراقكليه التمريض / جامعه ذي قار سارت طالب كاظم 765
العراقجامعة الفرات االوسطساره جاسم زامل 766
العراقجامعة النهرينساره طالب كاظم767
العراقالمعهد التقني الموصل / الجامعة التقنية الشماليةسالم سعداهلل سلطان 768
العراقالمستنصريةسامال حكيم كريم769
العراق كلية المعارف الجامعة قسم القانون سامان احمد شهاب 770
العراقجامعة الكوفهسامي رحيم الكاتب771
العراقالموصلسبهان يونس مجيد772
العراقجامعة واسط كلية االدارة واالقتصادستار جبار خضر 773
العراق جامعة ديالىسجا عبد الرضا كاظم 774
العراققسم الصيدلة - كلية الصفوة الجامعة سجاد قاسم مكي 775
العراقالمستنصرية كلية العلوم قسم علوم الجو سجاد هشام صالح 776



العراقالجامعة التقنية الشمالية سجى باسل محمود 777
العراقواسطسجى حسين دلفي778
العراقسومرسجى حميد كريم779
العراق التكنولوجيةسحر احمد امين780
العراق الجامعه التقنيه الوسطىسحر خليل اسماعيل781
العراقالكوفةسحر عبد الرضا مجيد782
. العراققسم الفيزياء. الجامعه المستنصريه   كليه العلومسحر عبد العزيز محمد783
العراق بغدادالمستنصريةسحر عيسى سعيد784
العراق جامعة القادسية سحر كريم كاطع علي 785
العراق ذي قارسحر مزهر مطشر786
العراق بغدادسحر هاشم عبد الكريم787
العراق تربية ميسانسدير حسام كريم القيسي788
العراق جامعة الكرخ للعلومسراء نصيف مسلم789
العراق ذي قار سراب ثامر احمد790
العراق جامعة ديالىسراب قادر مغير791
العراق المستنصريه سراب مهدي صالح 792
العراق بغدادسراب نصر فاضل 793
العراقتكريتسرمد جاسم محمد الخزرجي 794
العراق العراقيةسرمد محمد عيسى 795
العراق صالح الدينسروة رمضان حمزة796
العراقالمستنصريةسرور نوري اسماعيل797
كركوكجامعه كركوك سروه سردار محمد 798
العراقبابلسرى احسان عبد799
العراقجامعة ذي قارسرى اسماعيل حمد800
العراقتكريت سرى سعد عبدالعزيز801
العراقكلية العلوم/ واسط سرى عماد جاسم802
العراقجامعة الموصلسرى عناد سعداهلل803
العراق كريالءجامعة كربالء كلية العلوم السياحية سرى محمد علي هادي الكاظمي 804
العراقجامعة بغداد سرى مطلك ناصر 805
العراق جامعه واسطسرى مؤيد فاضل806
العراقجامعة واسطسرى هاشم فرحان807
العراقجامعة واسطسرى هاشم فرحان808
العراقجامعة بابل كلية التربيه البدنية وعلوم الرياضة سعاد خيري كاظم 809
العراقجامعة تكريت كلية العلوم سعادت مصطفى محمد 810
العراقاالنبار سعد جاسم محمد 811
العراقكلية الهندسة- جامعة تكريت سعد سامي فرحان812
العراق جامعةواسطسعد عباس عودة الدريساوي813
العراقالمستنصريةسعد عبد الكاظم كاطع814
 العراقالموصلسعد غانم علي الطائي815
العراقالمستنصريةسعد نافع ابراهيم816
العراق الجامعة العراقية كلية اآلداب سعدون احمد علي 817
العراقالموصلسعدون حسين عبداهلل818
العراقجامعة واسطسعدون عبدالهادي برغش819
العراقالقادسيةسعدية وداعة حسن820
العراقتكريتسعود رجب حسن 821
العراقالموصلسكينة حسين رشيد 822



العراق ذي قارسكينه طعمه غافل823
العراقكربالءسالم جعفر عزيز 824
العراقجامعة القادسية سالم سالم عبد هادي الجبوري 825
العراقالعراقيةسالم عبود حسن826
بغداد- العراق قسم علوم الجو- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية سالم غالم محمد827
العراقجامعة بابل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة سالم محمد حمزة الكرعاوي828
العراق معهد تقني نينوى سلمه عبد اهلل عبد المجيد 829
العراقالمستنصريةسلوان حافظ حميد830
العراقالموصلسلوان طالل عبد الكريم831
العراقكلية القانون والعلوم السياسيه/كركوكسلوى احمد ميدان832
العراق كلية الهندسة الجامعة المستنصرية سلوى رحمن رشيد 833
العراقكركوكسليمان احمد حسين834
العراقجامعة القاسم الخضراءسما احمد مصطفى835
العراقالمثنىسما حسين علي836
العراقكلية الصيدلة / جامعة بابلسماح احمد كاظم الجبوري 837
العراقجامعة بغدادسماح صباح علوان838
العراق جامعة القادسية كلية التربية سماح عبد الكريم عباس 839
العراق جامعة الموصل سماح محمود ناصر الرملي 840
العراقالجامعة التقنية الشماليةسمارة سعد يونس841
العراقجامعة ميسانسمر جاسم محمد842
العراقكلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعةسمر طه يوسف843
العراقمديرية تربية الرصافة االولى/وزارة التربيةسمراء كاظم منصور844
العراقكلية التربية للعلوم االنسانية/كركوكسمية احمد ميدان845
العراقالجامعة التقنية الوسطى سميحة ناصر عبد 846
العراق كلية اإلمام األعظم الجامعة سمير عمر سعيد 847
العراق الجامعة التقنية الشمالية سمير عيسى حسن848
العراق الجامعة التقنية الوسطىسميرة سعدون مصطفى849
العراق االنبارسميرة عدنان ثرثار850
العراقمركز تكنلوجيا الطاقة و الطاقات المتجددة /الجامعة التكنلوجية سناء عبد الهادي حافظ 851
العراق جامعة الموصلسنان عادل مولود 852
العراق بغدادسنبل جاسم حمودي 853
العراق جامعة سامراءسندس حسين علوان854
العراق الجامعه المستنصريه/كليه طب االسنانسندس حسين ناصر855
العراق جامعة ديالى سندس عادل ناجي 856
العراق جامعة القادسيةسندس محمد عباس857
العراق جامعة القادسيةسهاد جاسم عبد الكاظم 858
العراق بغدادسهاد حميد جاسم 859
العراق بغداد سهاد سعد محمود 860
بغداد/ العراق كلية التربية البدنيه وعلوم الرياضه للبنات/ جامعه بغداد سهاد قاسم سعيد الموسوي861
العراقالكوفة سهاد كاظم عبد 862
العراقكلية الهندسة-جامعة ديالى سهاد محمد عبد863
العراقجامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم سهام حسن سلمان 864
العراق جامعة الفرات االوسط التقنية المعهد التقني كوفة سهام عبد الحسين مسان 865
العراقرئاسة الجامعة المستنصريةسهد محمد كاظم علي866
العراقجامعة الموصلسهم حازم نجيب867
العراقالجماعة التكنولوجية سهى عبداإلله محمد 868



عراقالجامعه التكنولوجية قسم العلوم التطبيقية فرع سهى نجيب شهاب 869
العراقكلية التراث الجامعة قسم تقنيات مختبرات طبية سهير علي حسين 870
العراقجامعة االنبار/ كلية طب االسنان سهير وديع عبود871
العراق polytechnic university of duhokجامعه دهوك التقنيه سوزان صدقي سليم حميد872
العراقالمستنصريهسوزان عبد الرحمن ابراهيم873
العراق بغداد سوزان عبد الرحيم حسن 874
العراقالجامعة المستنصريةسوسن عبدالهادي محمود875
العراقجامعة القادسية سوالف حامد تيموز 876
العراقميسانسوالف عبدالقادر حميد877
العراق القادسية سؤدد طه جدوع 878
العراقالجامعة المستنصريةسيف الدين احمد حسن 879
العراق ديوان الوقف الشيعيسيف الدين سعد عبيس880
العراق جامعة الموصل سيف ثامر محمد علي 881
العراق جامعة تكريتسيف صباح ارحيم882
العراق قسم تربية القائم/مديرية تربية االنبار سيف طالب جاسم محمد883
العراق جامعة تكريت سيف عامر مهدي 884
العراق كلية االداب-العراقيةسيف عدنان ارحيم القيسي885
العراق جامعة الموصل سيف ناظم حسون 886
العراقبغدادسيناء ابراهيم حسين887
العراق العراقيةسيناء احمد جاراهلل888
العراق صباح الدين سيناء احمد علي 889
العراق جامعة ذي قار شاكر كاظم علي 890
العراق كلية االداب_ الجامعة العراقيةشاكر محمود عبد السعدي 891
العراق KOYA Universityشاالو كمال صالح892
العراقالموصلشامل حمزة حسين893
العراق جامعة الموصل شبماء رافع سلطان 894
العراقديالىشذى احمد مهدي 895
العراقكلية التربية للعلوم الصرفة/تكريت شذى حازم شاكر896
العراقبغدادشذى ذنون احمد 897
العراقالمستنصريةشذى سامي سجاد898
بغداد-العراقالمستنصريهشذى صاحب كريم 899
موصل/ العراق جامعة الموصلشذى عبدالرحمن حسو900
العراقالهيئة العراقيه للحاسبات والمعلوماتية شذى مزهر حسن المشكور 901
العراقالمعهد التقني في الموصل /الجامعة التقنية الشمالية شذى يوسف اسماعيل 902
العراقجامعة تكريتشروق حميد مجيد903
العراقوزارة التربية مديرية تربية بابلشروق خالد عبدالرضا904
العراقكربالءشروق عبد الرضا سعيد905
العراق كلية اآلداب/ بغداد شروق نعيم جاسم 906
العراقالكوفة كلية التربية االساسيةشفاء غني راضي907
العراقتكريتشهاب احمد خلف908
العراقالجامعة العراقية كلية القانون والعلوم السياسيةشهباء محمد عبد المجيد909
العراقكلية طب االسنان/بغدادشهباء منذر عبد الجبار910
العراقمديرية تربية صالح الدين/ وزارة التربية والتعليمشهد ابراهيم محمد911
العراقجامعة الموصل شهد سالم ابراهيم 912
العراق كلية التحسس النائي والجيوفيزياء / جامعة الكرخ للعلوم شهد عادل فاضل 913
العراق المديرية العامة لتربية ديالى شهد عدنان حاتم 914



العراقجامعة بغدادشهد عماد حميد 915
العراقجامعة واسطشهد قاسم محمد 916
العراق جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية شهالء حسين حنو917
العراق بابلشهالء عبد الكاظم هادي 918
بغداد/العراق الجامعه المستنصريهشهناز فاضل أحمد 919
العراقالمعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنيةشيماء ابراهيم جبار920
العراقالكرخ للعلوم شيماء احمد حسن 921
العراقكليه الحله الجامعهشيماء احمد عبد الرضا922
العراقجامعة الموصلشيماء أحمد محمد 923
العراقمركز الطاقة و الطاقات المتجددة/الجامعة التكنلوجية شيماء باسم خلف 924
العراقالتربية للعلوم االنسانية/واسطشيماء بدر عبداهلل نصر السراي925
العراقكلية التربية للبنات-جامعة الكوفةشيماء جبار عبد الرزاق926
العراق االنبار شيماء حجالن ساير 927
العراق جامعة سامراء شيماء حسن علي العباسي 928
العراقالجامعة المستنصريةشيماء حسن كافي929
العراقبغداد/ كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطىشيماء حسين علي930
العراقبابلشيماء حمزة رديف931
العراقكلية التربية للبنات /الكوفه شيماء رحيم حسين 932
العراقمديرية تربية االنبارشيماء شهاب عبداهلل 933
العراقالمستنصريةشيماء طارق ساكن934
العراقجامعة الكوفة شيماء عبد الحسين محمد 935
العراقكلية النسور الجامعةشيماء عبد الرضا ناجي936
العراق التكنولوجية شيماء عبد الستار سعود عزيز 937
العراق جامعة بابل شيماء عبيس حسين 938
العراق جامعه النهرينشيماء محسن احمد 939
العراققسم علوم الحياة/كلية التربية للبنات-جامعة االنبارشيماء محي داود940
العراقكلية العلوم بنات-جامعة بغدادشيماء مهدي كاظم941
العراقالمستنصريةشيماء نغيمش مزعل942
العراقحامعة سامراءصابرين شاكر محمود943
العراقكلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة صابرين لطيف كريم944
العراقكلية طب األسنان /الجامعة المستنصريةصابرين وليد ابراهيم 945
العراقجامعة الكوفة كلية الزراعةصادق جعفر عزيز946
العراقجامعة كربالء صبا جبار كاظم947
العراقالموصلصبا حازم صديق حسن 948
بغداد/العراقالجامعة المستنصريةصبا حميد مجيد949
العراقجامعة الموصلصبا ممتاز صالح950
العراقالموصل صبا مؤيد سليمان951
ميسان - العراق كلية التربية األساسية - جامعة ميسان  صباح حسن جاسم الساعدي 952
العراقالمعهد التقني في الناصرية/ الجامعة التقنية الجنوبية صباح محمد فياض953
الجمهورية العراقيةالجامعة العراقيةصباح نوري حمض954
العراقالمستنصريةصبحي حسون عباس955
العراقالفرات االوسط التقنيةصبيحة حسون كاظم956
العراقالجامعة التقنية الوسطىصدام حسن رحيمة957
العراقجامعة القاسم الخضراءصدام حسين عباس958
العراقجامعة االنبار صديق قيس عبدالرحمن 959
العراق بغداد كليه المصطفى الجامعهصفا احسان مطلوب960



العراققسم الهندسة الكيمياوية/ الجامعة التكنولوجيةصفا امين احود961
العراق كلية الطب البيطري / جامعة بغداد صفا جبار مظهر 962
العراق الجامعة التقنية الوسطىصفا حسن راضي 963
العراقالجامعه المستنصريه صفا خضير كريم 964
العراقجامعة بابلصفا سعد عباس965
العراقجامعة واسطصفا عبد الواحد رحيم966
العراقالجامعة التقنية الوسطىصفاء عبد الواحد غضبان967
العراقكلية االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد صفاء علي حسين968
العراقالمستنصريةصفاء فرهود مدلول969
العراقبغداد صالح جاسم صالح 970
العراقبغداد-معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطىصالح حاجي عبدعون971
العراقكلية المنصور الجامعة صالح حسن عباس972
العراقفرع النجف-جامعة  االمام جعفر الصادق صالح حسن عبدالعباس973
العراققسم الكيمياء /كلية العلوم / جامعة الموصلصهباء علي احمد السبعاوي 974
العراقالمستنصريهضحى ساجد ابراهيم975
العراقجامعة الكرخ للعلوم ضحى محمود حامد 976
العراقجامعة تكريتضفاف راضي مهدي977
العراقكربالءضمياء مكي حمزة978
العراقكربالءضواء محمد صالح979
العراقالجامعة التقنية الشمالية ضياء احمد عبداهلل 980
العراقبغدادضياء عبد السالم مهدي 981
العراق قسم هندسة الطرق والنقل / كلية الهندسة / الجامعة المستنصرية طيبة طارق خالد علي 982
العراقكربالء المقدسةظافر عبيد فرج 983
العراقجامعة الموصل ظفر عبدالغني عمر984
العراق جامعه الفرات االوسط التقنيةظفر نجم عبد 985
العراق كربالءالقادسيةظفر هادي جياد986
العراقجامعة المثنى ُعال لطفي مهدي 987
العراقبغدادعادل إسماعيل كاظم988
العراقكلية االدارة واالقتصاد جامعة واسط عادل سالم كشكول الهاشمي 989
العراقذي قارعادل عبد الكاظم جويد990
العراقالقادسية عادل عيدان عبد 991
العراق العراقيةعادل فائق رشيد992
العراق تكريتعاطرة زكريا محمد993
العراق جامعة األنبار عامر عبدالعزيز خليل الساطوري 994
العراق ايلزعامر كامل عيدان 995
العراق جامعة كربالءعايد حميد حسن996
العراق جامعة ديالىعباس سلمان حميد997
العراق جامعة القادسية كلية التربية عباس عبد سويف 998
العراق ذي قارعباس عكله بادي 999
العراق الفرات االوسط التقنيةعباس عالوي عباس1000
العراق كربالءعباس علي العامري1001
العراق كلية التربية االساسية . بابل عباس فاضل عبيد الطائي 1002
العراق المستنصرية عباس فاضل هاتو1003
العراقكلية الهندسة/ جامعة ديالى عباس مهدي عبد1004
العراق كلية القانون/ جامعة القادسية عباس ناصر سعدون1005
العراق كلية االمام االعظم الجامعة عبد الباسط احمد حسن1006



العراق كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة واسط عبد الرسول عبد الرزاق الوائلي1007
العراق كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة بابل عبد الوهاب رزاق علوان1008
العراق بغدادعبدالباسط احمد فتح اهلل 1009
العراقالمستنصريةعبدالجبار إبراهيم رشيد1010
العراقكربالء عبدالحسين جاسم محمد 1011
العراقالعراقية مركز البحوث والدراسات عبدالخالق هشام يوسف سلمان 1012
العراق جامعة كربالء كلية الهندسه قسم هندسة الطب عبدالستار خضير عباس 1013
العراقكركوك عبداهلل احمد محمد1014
العراقكلية النسور الجامعة عبداهلل باسم جاسم 1015
العراق جامعة تكريت عبداهلل حسن محمد 1016
العراق جامعة الفرات األوسط التقنية عبداهلل فاضل سرهيد 1017
العراقمديرية تربية نينوى عبداهلل مؤيد عمر 1018
العراقكلية اإلمام األعظم رحمه اهلل الجامعة عبدالوهاب قدوري أحمد رحيم العبيدي1019
العراق كلية االمام االعظم الجامعة عبيدة احمد ماجد 1020
العراقجامعة الموصل عبير احمد محمود 1021
العراق بغداد عبير جاسم العبيدي 1022
العراقكلية الهندسة/الجامعة المستنصريةعبير حسن وناس1023
العراق(مبدأ)مركز البحوث والدراسات /الجامعة العراقية عبير عبد الرزاق ابراهيم1024
العراقالقادسيةعبير عدنان خلفة 1025
العراق جامعة الكوفة كلية التمريض عبير ميري عبداهلل 1026
العراقوزارة الصحةعثمان ثامر موسى 1027
العراقبغداد عثمان عبد اللطيف عبد المجيد 1028
العراق قسم الكيمياء التطبيقية / كلية العلوم التطبيقية_جامعة الفلوجة عثمان غازي نجيب 1029
العراقالكرخ للعلومعدنان ابراهيم خميس1030
العراقالعراقيةعدنان علي حمزه1031
العراق  مدرس اعدادي ٣/مديريه تربيه الرصافه عدي جميل كاظم 1032
العراقكربالءعدي حامد طه 1033
العراقالفرات األوسط التقنيةعدي حسين كاظم1034
العراق بلدية الناصريه / وزارة االعمار واإلسكان والبلديات عدي حظي فرهود 1035
العراق كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم قسم الفيزياء /جامعة بغداد عدي طارق صبحي البياتي 1036
العراقكلية المنصور الجامعةعدي عبد الحسين محمد1037
العراقمعهدالفنون التطبيقية/ الجامعة التقنية الوسطىعدي عبد الحميد مجيد 1038
العراقالمثنىعدي فارس وشيل1039
العراق المستنصريه عدي مازن عبدالمنعم 1040
العراق كلية العلوم / جامعة الكوفةعذراء حرجان محسن 1041
العراق العراقيةعراك جبر شالل1042
 العراقبغدادعروبه جميل طارش1043
العراقجامعة بغداد عزام حامد عطية1044
العراقجامعة الموصلعشتار صالح أحمد1045
العراقجامعة الدكتور بابا صاحب عصام سالم رشيد1046
العراقالجامعه التقنيه الوسطى عصام طارق عبداهلل1047
العراقالمستنصرية كلية االدارة واالقتصادعصام عبد الخضر سعود1048
العراقكلية التربية للبنات/ جامعة بغدادعفراء ابراهيم خليل العبيدي1049
العراقالقادسيةعفراء عباس حمادة 1050
العراقجامعة بغدادعقيل رحيم كريم1051
العراقواسطعقيل مطشر عگلة 1052



العراق كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلومعقيل مهدي كاظم1053
العراقجامعة الموصلعكاب يوسف جمعة1054
العراقالجامعة التكنولوجيه عالء الدين صالح ياسين 1055
العراقسومرعالء إبراهيم بادي1056
العراقجامعة البصرةعالء جبار عبد1057
العراق كربالء عالء عبد الحسين راضي 1058
العراقبغدادعالء عبيس راضي1059
العراقالمستنصرية عالء محمد عبيد الزبيدي 1060
العراقالمستنصرية عالء مطر شايع1061
العراق العراقية على دريول محمد1062
العراق جامعة كربالء علي احمد فارس 1063
العراقالكلية التقنية ذي قار/ الجامعة التقنية الجنوبية علي حسن كامل1064
العراقمديرية تربية كربالء /وزارة التربية علي حسين عبداالمير المنكوشي 1065
العراقكربالء علي حسين علي صالح1066
العراقذي قار علي حسين فليح1067
العراقمديرية تربية النجف األشرف- وزارة التربية علي حميد علي الزبيدي1068
العراقواسطعلي حميد يوسف 1069
العراقجامعة تكريت كلية الهندسة علي خالد محمد علي1070
العراقكلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/ جامعة بغدادعلي خليل محمود1071
العراق الجامعة المستنصرية علي دهش حلو 1072
العراقبابلعلي رحمن شاكر1073
العراقجامعة كربالء علي رضا حسون 1074
العراقكلية طب االسنان-الجامعة المستنصريةعلي سامي محسن1075
عراقالمسنصريةعلي شلش سلطان1076
العراقجامعة الفرات االوسط التقنيةعلي صالح حسون1077
العراقدائرة البعثات والعالقات الثقافيه/وزارة التعليم العالي والبحث العلميعلي صبيح رشيد1078
نينوى- العراق طب االسنان/ جامعة الموصل علي طارق خلبل 1079
العراقوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قسم شؤون المواطنين علي طالب مهدي 1080
العراقجامعة ذي قار كلية الصيدلة علي طاهر عباس 1081
العراقكربالدعلي طعمه حسان البديري 1082
بغداد / العراق كلية اشور الجامعة علي عامر حسن 1083
العراقكلية التربية- جامعة القادسية علي عباس عبد1084
العراقالمثنى علي عبد الجبار حسين 1085
العراق كلية الطب جامعة القادسية علي عبد الحسين هندوز 1086
العراقجامعة ميسانعلي عبد الرحمن فاضل1087
العراقالموصل علي عبد الستار عبد الجبار 1088
العراقكلية القانون والعلوم السياسية/ الجامعة العراقيةعلي عبد الكريم حسين 1089
العراق القادسيةعلي عبداالمير جواد1090
العراق مديرية تربية كربالء المقدسة/وزارة التربية علي عبيد ردام الطائي1091
العراقجامعة الفرات االوسط علي عزيز عباس1092
العراق الجامعة المستنصرية علي فاخر عبد 1093
العراق الكلية التقنية المسيب /جامعة الفرات االوسط التقنية علي فاضل ناصر 1094
العراقالمستنصريهعلي كاظم وداي 1095
العراق الديوانيةالقادسية كلية التربيةعلي كاظم ياسين المحنه1096
العراقجامعة الفرات االوسط التقنية علي كريم حسين 1097
العراق جامعة واسطعلي محمد حسن1098



العراقمعهد الفنون التطبيقيه /التقنية الوسطى علي محمد شواي 1099
العراقكلية التربية األساسية/ جامعة ذي قارعلي محمد عاصي1100
العراقكلية الفارابي الجامعة علي محمود ابراهيم1101
العراققسم علوم الحياة /كلية التربية للعلوم الصرفة /ذي قار علي مهدي تركي 1102
العراقاالنبارعلي ناجح محمد1103
العراقالمستنصريةعلي ناصر ثابت1104
العراقجامعة سومرعلي ناظم زكي1105
العراقجامعة االنبارعلي نجم عبداهلل1106
العراققسم الفيزياء/ كلية التربية/ الجامعة المستنصريةعلي نعمة محمد1107
العراق المعهد التقني كربالء /جامعة الفرات األوسط التقنية علي هادي عظيم 1108
العراقكلية طب االسنان- جامعة الكوفة علي هادي فهد1109
العراق تونس - جامعة سوسة /كلية الحقوق والعلوم السياسية علي يوسف محمد 1110
العراقكلية العلوم للبنات/جامعة بغدادعلياء حسين علي1111
العراقاقسام واسط(ع)كلية االمام الكاظم علياء سهيل نجم عبد النجار 1112
العراقالنجف.المديرية العامة للتربيةعلياء طالب رحيم1113
جمهورية العراقجامعة الكوفة كلية الزراعة قسم علوم االغذية علياء عبد الكاظم جبار 1114
العراق جامعة بابل علياء علي عباس 1115
العراقجامعة ذي قارعلياء ماجد منادي1116
العراقالمستنصريةعلياء محسن يوسف1117
العراقكلية العلوم/ جامهة بغدادعلياء محمد هادي1118
العراقجامعة بغدادعلية عبد المحسن شهاب 1119
للعراق رئاسة جامعة ديالى قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي علية كاظم فندي المسعودي 1120
العراق القادسيةعماد جدعان عبد السادة1121
العراق المستنصرية عماد حميد احمد 1122
العراقكلية العلوم/ الجامعة المستنصرية عـماد حـمـيـد حسـيـن1123
العراق قسم الكيمياء / كلية العلوم / الجامعة المستنصرية عماد ملك حسين 1124
العراقكلية مدينة العلم الجامعةعمار باسم عبد الكريم 1125
العراقجامعة تكريتعمار صالح الدين عبد الواحد1126
العراقالكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات األوسط التقنية  عمار عادل عبدالنبي 1127
العراقكلية العلوم-جامعة الموصلعمار عبد الستار ابراهيم1128
العراقكلية االداب/ الموصل عمار عبداللطيف زين العابدين1129
الموصل/ العراق جامعة الموصل كلية التربية االساسية عمار عواد صالح 1130
العراقالمستنصرية كلية الهندسة قسم الميكانيكعمار فاضل حسين المالكي1131
العراق الجامعة المستنصرية كلية التربية قسم الرياضيات عمار هادي محمد رؤوف الجنابي 1132
العراق التقنية الوسطىعمار وليد سعيد 1133
العراق كلية المعارف الجامعة عمر حمدي عبدالرحمن 1134
العراق جامعة ديالى كلية العلوم االسالمية عمر خزعل جاسم 1135
العراقجامعة تكريت عمر طارق خطاب1136
العراقمديرية تربية ديالى / وزارة التربية عمر علي حسين1137
العراقبغداد عمر فالح ابراهيم دهام 1138
العراقالعراقيةعمر فالح عبد الجبار1139
العراقمديرية تربية ديالى عمر محمد عبدالمحسن 1140
العراقجيدكعمر محمود نجم1141
العراقاالنبارعمر معجل خلف 1142
العراقكركوكعمر معروف علي1143
العراقالعراقيةعمر هشام يوسف1144



العراق مركز البحوث والدراسات/ العراقية عمران سلطان كالوي1145
العراقكلية طب االسنان/جامعة الموصلعمره يحيى نوري 1146
العراقجامعة الفرات االوسط التقنيه المعهد التقني عموده عبيد حسين 1147
العراقديالىعوض جدوع احمد 1148
العراق تربية بنات -العراقية غادة فائق محمد 1149
العراقالتقنية الشمالية غازي عبدالعزيز سليمان 1150
العراقالمثنىغازي فيصل ناصر1151
العراقكلية االدارة واالقتصاد/ جامعة واسطغالب شاكر بحيت1152
العراقكلية القانون-جامعة القادسية غانم عبد دهش1153
العراقجامعة الموصل غدير عبد المنعم محمد1154
العراق تكريت كلية التربية للبنات غزوان رمضان صالح 1155
بغداد/ العراقكلبة طب األسنان / جامعة بغدادغسان عبد الحميد ناجي الطائي 1156
العراق كلية علوم الطاقة والبيئة / جامعة الكرخ للعلومغسان هادي زغير 1157
العراقكلية التراث الجامعةغفران ستار جابر1158
العراقجامعه ذي قارغفران عادل عطا1159
العراقالمستنصرية غفران محمد عبود1160
العراققسم علوم الحياة/ كلية العلوم/ الجامعة المستنصرية غنية جاسم شنيور1161
العراقتكريت غيث ضامن رمضان1162
العراقالمستنصرية فاتن حميد محمد 1163
العراقالمستنصريهفاتن ساجت مطر1164
العراقالمستنصريةفاتن عزت محي الدين1165
العراقفرع العلوم االساسية/ كلية طب األسنان/ جامعة الموصلفاتن محمد حمام صالح 1166
العراق العلوم السياسية الجامعه المستنصرية فاتن محمدرزاق 1167
العراقجامعة ذي قار كلية التربية للبنات فاتن هادي مكطوف 1168
العراقكلية اإلمام االعظم الجامعةفاروق نهاد عبد1169
العراقجامعة القادسية فاضل جبير لفته 1170
العراقالمستنصريةفاضل حنون عبود1171
العراق كلية التربية للعلوم اإلنسانية /جامعة واسط فاضل كاظم حنون 1172
العراقالمستنصرية كلية االدارة واالقتصاد قسم االحصاءفاطمة حسن عاكول1173
العراقكلية هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراءفاطمة حميد ناصر1174
عراقالتقنية الوسطىفاطمة صاحب عبد1175
العراقجامعة المستنصريةفاطمة صالح مهدي1176
العراقجامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم فاطمة عبد هاشم 1177
العراقالموصلفاطمة عبدالحميدمحمدامين1178
العراقبابل فاطمة عبداهلل عمران 1179
العراقبابلفاطمة علي حسين الحميري1180
العراقجامعة بغدادفاطمة فاضل بنيان1181
العراق الكلية التقنية الطبية  بغدادفاطمة محمود جواد 1182
العراقجامعة واسطفاطمة نافع جعفر1183
العراقجامعة الفرات االوسط التقنية فاطمة هادي كريم1184
العراقجامعه الكوفهفاطمه محمد كاظم 1185
العراقالجامعة التقنية الوسطى فائز موسى لهمود 1186
العراق الكليةالتربويةالمفتوحة فائزة محمد سليم 1187
بغداد- العراق قسم علوم الجو- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية فدوى سمير عبد الفتاح1188
بغداد- العراق قسم علوم الجو- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية فدوى سمير عبد الفتاح 1189
العراقالمديرية العامة لتربية األنبار فرات سمير فرج 1190



العراقواسطفراس خضير عباس 1191
العراقجامعة القادسيةفراس عائد نجم1192
العراق الموصلفراس عباس فاضل 1193
العراقتربية االنبار / وزارة التربيةفراس فاضل فرحان 1194
العراققسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد فراس محمد كاظم1195
العراقبابلفراس مكي عبد1196
بغداد/العراقكلية العلوم/الجامعة المستنصريةفراس نبيه جعفر1197
العراق جامعة االنبار كلية الزراعة قسم علوم األغذية فراس نجم اسماعيل 1198
العراق النهرين فرح ثامر عبداهلل سماوي 1199
العراق مستنصرية فرح جواد كاظم1200
العراق الجامعة المستنصريةفرح حافظ ابراهيم1201
العراق جامعة الكوفة فرح خالد حسين 1202
العراق ابن سينا للعلوم الطبية و الصيدالنيةفرح سعدون جعفر1203
العراق كيمياء/علوم/النهرينفرح عقيل رشيد 1204
العراقكلية النسور فرح علي داود 1205
العراقالجامعة التقنية الشماليةفرح يونس حامد1206
العراقكلية الهندسة- الجامعة العراقية فرقد طالب نجم1207
العراقالقادسيةفرقد عبود عواد1208
العراقجامعة بابلفلاير جاسم عبد الرزاق 1209
العراقبغدادفلاير محمود عبد الرضا 1210
العراقمديرية تربية كربالء فالح مهدي محمود 1211
العراقالمعهد التقني الموصل -الجامعة التقنية الشماليةفهد خلف ياسين1212
العراقبغدادفهيمة جبار ابوالهور1213
العراق كلية اإلمام األعظم الجامعة فؤاد مجبل كيف 1214
العراقوزارة التربيةفؤاد محمد عبداهلل1215
بغداد/ العراققسم هندسة اإلنتاج و المعادن / التكنولوجية فيان نهاد نجم 1216
العراقجامعه الموصلفيحاء كمال حسين1217
العراقالمستنصرية فيصل عدنان عبد1218
العراقجامعة القادسية قاسم حسن عبيس 1219
العراقبابل قاسم حسن كاظم1220
العراقبغدادقاسم خليل مظلوم 1221
العراقالجامعة المستنصرية/كلية العلومقاسم عباس حسين1222
العراقالمستنصريةقبس عبد الرزاق احمد1223
العراقالمستنصريةقبس عبد الزهرة جبار1224
العراق جامعة كركوكقحطان جاسم محمد 1225
العراقوزارة التربية المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة الثالثةقصي خزعل موجر1226
العراقالمعهد التقني كربالء/ جامعة الفرات االوسط التقنيةقصي عبداهلل عبد1227
 العراقالمعهد التقني الكوت/ الجامعه التقنيه الوسطى قيس حسين حسن1228
العراقكلية الهندسة/ النهرينكاظم حسين صفر1229
العراقوزارة الشباب والرياضكاظم عيدان شديد1230
العراقجامعة الفرات األوسط التقنيةكامل جواد كاظم1231
واسط/العراق جامعة التقنية الوسطى معهد الكوت كرار أرشد عليوي 1232
العراق المستنصريه كرار خزعل موجر 1233
 العراقبابلكرار صالح مهدي1234
العراقالبصرةكرار علي طعمة1235
العراقكلية الصفوة الجامعةكرم اكرم محمود1236



العراق الكلية التقنية ذي قار / الجامعة التقنية الجنوبية كريم خزعل عكاب1237
العراقالمستنصريه كريمه علي كاظم 1238
العراقالموصل كلثوم حميد رمضان 1239
العراقكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة- جامعة تكريت كهالن رمضان صالح1240
العراقجامعة الموصل كلية العلوم قسم الكيمياء كواكب عبد العزيز محمد 1241
(بغداد)العراقجامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد كواكب محمود حسين1242
العراق كلية التربية /جامعة القادسية كوثر حسن عبيس 1243
العراقالقادسية كلية التربيةكوركيس شهيد محمد السالمي1244
العراقمركز ابحاث الحمض النووي/جامعه بابل لبنى عبد العظيم مجيد البياتي 1245
بغداد. العراقالمصطفىلبنى عبدالنبي عبداالمير1246
العراق كلية االدارة واالقتصاد / سومر لطفي جبار زغير 1247
العراقالكوفةلقاء حسين كاظم 1248
العراق الكليه الهندسه - الجامعه المستنصريه لقاء سعدي مزهر 1249
العراقكلية الطب البيطري / الفلوجة لقاء مجيد عزيز1250
العراق الجامعه العراقيه كليه الهندسه لمى احمد عداي1251
العراقكلية التربية للبنات / جامعة تكريت لمى سعد عبد الباقي هاني 1252
العراق المستنصرية لمى سليم حاجم 1253
العراقجامعة الموصللمى عادل صابر1254
العراقكلية الصيدلة / الجامعة المستنصرية لمى عامر موسى 1255
العراقبغدادلمى عبدالباقي محمود 1256
بغداد-العراقالمستنصرية كلية الهندسةلمى فاضل حسين1257
العراقجامعة تكريت لمى نصرت عرب 1258
العراقالمستنصريهلمى ياسين عباس1259
 العراقكلية الطب/الجامعة المستنصرية لمياء حسن رهيف1260
العراققسم الفيزياء/كلية العلوم /الجامعة المستنصرية لمياء علي لطيف1261
العراقكلية الهندسة/ جامعة تكريتلمياء نجاح سنودي1262
العراقالمستنصريهلميس باسم حسين1263
العراقبابللميس عبد الرزاق عبد اللطيف1264
العراق كلية التمريض/جامعة بابل لميس فائز ناصر 1265
العراقجامعة ذي قار لميس كاظم علي1266
العراقجامعة النهرينلهيب محمد جواد1267
العراقجامعة الحمدانيةلوره باسم بشير1268
بغداد/ العراق قسم الفيزياء/ كلية العلوم / الجامعة المستنصريةلؤي حامد سليمان1269
العراقجامعة الموصل لؤي عبد علي 1270
العراق كلية الطب البيطري جامعة بغدادلؤي عبيد حمزة1271
العراق جامعة الموصلليالي عادل صابر1272
العراق جامعة بغدادليث احمد يعقوب1273
العراق قسم الكيمياء/كلية التربية /جامعة القادسية ليث سمير جاسم 1274
العراق الجامعة العراقيةليث عبدالستار جاسم1275
العراق جامعة الموصل ليث محمود يحيى1276
العراق جامعة الموصلليث محمود يحيى 1277
العراق كلية اصول الدين الجامعة ليلى طه ياسين 1278
العراق كلية العلوم/ ديالىلينا عبداالمير سلمان1279
العراق جامعة بابل كلية الصيدلةلينا فاضل حمزة الجبوري1280
العراق واسطلينا موسى كاظم1281
العراق جامعة بابل لينا نضال سجاد 1282



العراق الكوفةلينا يحيى كاظم1283
العراق جامعة زاخولينا يوسف محمد1284
العراقالقاسيةماجد عبدالمحمد عبدالحسين1285
العراقجامعة االنبارماجد محمد عبد1286
العراقميسان كلية التربية البدنيه وعلوم الرياضه جامعة ماجد محمد مساعد 1287
العراق جامعه البصرة ماجدة صباح عبدالسيد 1288
العراققسم علوم الحياة/كلية العلوم/القادسيه ماجدة محمد عبد فلحي المرمضي1289
العراقجامعة العينمازن عبدالغني نجم1290
العراقالمستنصريةمالك محمود جاسم1291
العراقجامعه االنبارماهر علي احمد1292
العراقتكريتماهرة ربيع قاسم1293
العراقكلية التربية /سامراء مأمون فتاح خلف 1294
العراقبابلمتمم جمال غني1295
العراقالجامعة العراقية كلية اآلداب مثنى ابراهيم نعمة 1296
العراقالتقنية الشمالية مجتبى عصام هاشم1297
العراقبابلمحسن رضا محسن1298
العراقكربالءمحسن عبود بندر1299
العراقجامعة نينوىمحمد ابراهيم عثمان1300
العراقالجامعة المستنصرية محمد احسان مجيد 1301
العراقجامعة تكريتمحمد احمد جاسم الجبوري1302
ليبياالجامعة األسمرية اإلسالميةمحمد احمد حموده1303
العراقاالنبارمحمد احمد شهاب1304
العراقجامعة القادسيةمحمد احمد محمد1305
العراق جامعة أوروك محمد احمد محمد عطيوي 1306
العراقجامعة الموصلمحمد اخضير حمود1307
العراقكلية الهندسة/جامعة تكريتمحمد اسماعيل عليوي1308
العراقالموصلمحمد الياس هاشم 1309
العراق/جامعة الموصلمحمد جاسم محمد 1310
العراق كلية الزهراوي الجامعة محمد جواد كاظم 1311
العراق جامعة تكريت كلية الزراعة قسم المحاصيل الحقلية محمد جواد كريم العطاوي 1312
العراقجامعة الموصلمحمد حازم صبري1313
العراقالكوفةمحمد حاكم شمران1314
العراقكلية الصيدلة/ جامعة كربالء محمد حسين علي1315
العراقجامعة الفرات األوسط الكلية التقنية المسيب محمد حسين علي شبع1316
العراقالجامعة التقنية الشمالية المعهد التقني الحويجة محمد حسين غربي 1317
العراقالمديرية العامة لتربية ديالىمحمد حسين محمود1318
العراق جامعة واسطمحمد حمزه خضر 1319
العراق جامعة الموصلمحمد حميد بالل1320
العراق سامراء محمد خطاب عمر 1321
العراق جامعة ميسان محمد خلف جمعة 1322
العراق كلية علوم البيئة / جامعة القاسم الخضراء محمد خليل ابراهيم 1323
العراق جامعة الموصلمحمد خليل ابراهيم الحمداني1324
العراق ذي قارمحمد خيري كصير1325
العراق الجامعة التقنية الشماليةمحمد رائد محمود1326
العراق الجامعة التكنولوجيةمحمد رشيد حسين1327
العراق سامراءمحمد رعد جدوع 1328



العراق جامعة كربالءمحمد رياض محمد علي1329
العراق قسم هندسة الطرق/ كلية الهندسة / المستنصرية محمد زهير محمد مكي1330
العراق الجامعة المستنصرية محمد زهير يوسف الرواس 1331
العراق مديرية زراعة نينوىمحمد سالم محمود1332
العراق جامعة تكريت محمد سامي فرحان 1333
العراق  UNIVERSITY OF TECHNOLOGY/APPLIED SCIENCES DEPARTMENTمحمد سهام رشيد1334
العراقالجامعه العراقيةمحمد شاكر عبداهلل1335
العراقجامعة بابلمحمد شخير حمزة1336
العراقالمعهد التقني المسيب /جامعة الفرات األوسط التقنية محمد صاحب عبد 1337
العراقجامعة الموصلمحمد صالح شطيب1338
العراقجامعة االنبارمحمد طارق حمود1339
العراقكلية التمريض-جامعة بابلمحمد طالب عبد 1340
الغراقجامعة الفرات االوسط التقنيةمحمد طرخان ابو الميخ1341
العراقالجامعة التكنولوجيةمحمد عادل عبداهلل1342
العراقالجامعة العراقيةمحمد عباس جاسم1343
العراقوزارة الكهرباءمحمد عبد الباقي جمعه العاني1344
العراقالعراقيةمحمد عبد الجبار عمران1345
العراقكلية القانون- القادسيةمحمد عبد الحمزة خوان1346
العراقالمعهد التقني نجف/ جامعة الفرات األوسطمحمد عبد الرضا ناصر1347
العراق بغدادالجامعة المستنصرية كلية العلوم قسم الرياضياتمحمد عبد الهادي سرحان1348
العراقبغدادمحمد عبد الواحد جياس1349
العراقجامعة كربالءمحمد عبد علي جاسم الشيباني 1350
العراقديالىمحمد عبد محمود1351
العراقكلية المستقبل الجامعةمحمد عبدالرسول جابر المعموري1352
العراقالجامعة المستنصرية كلية الصيدلة فرع الكيمياء الصيدالنيةمحمد عبداهلل احمد1353
 العراقكلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة الموصلمحمد عبداهلل محمود 1354
العراقالمديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار محمد عيدان محمد 1355
العراقمديرية تربية ديالى/ وزارة التربيةمحمد عيسى جعفر 1356
العراقالمعهد التقني بابل /جامعة الفرات االوسط التقنيةمحمد فائق رزيج 1357
العراققسم الهندسة الكهروميكانيكية/ التكنولوجيةمحمد كاظم عيدان1358
العراقالميرية العامة لتربية محافظة القادسيةمحمد كامل كريم1359
العراقجامعة االنبارمحمد مثنى عبد الغفور 1360
العراقاألنبار محمد محسن راضي  السوداني1361
العراق الجامعة التقنية الوسطى محمد مزهر حسين 1362
العراقجامعة تكريتمحمد مصطفى محمد العبيد1363
العراقكركوكمحمد ناصح اسماعيل1364
العراقديالىمحمد نديم قاسم 1365
العراق تكريتمحمد نزهان مهدي1366
العراق الجامعة التقنية الشمالية محمد نوح شيت1367
العراق امانة بغدادمحمد هاتف عبدالرضا 1368
العراق الجامعة التقنية الوسطىمحمد هاشم حمودي1369
العراق جامعة الموصل محمد وليد اسعد السعدي 1370
العراق كلية التربية للعلوم الصرفة/  جامعة البصرةمحمد وليد عبد الرضا1371
العراق ديالىمحمد وهاب رحيم1372
العراق المستنصريةمحمد يوسف كامل1373
العراق جامعة الموصلمحمد يونس محمد السبعاوي1374



العراق تكريتمحمدجاراهلل فرحان 1375
العراق مديرية تربية النجف االشرف مدرسة محمدعاجل علي حمادي 1376
العراق الجامعة التقنية الشماليةمحمود شاكر محمود التوتونجي1377
العراق كلية امعارف الجامعةمحمود فاضل عيدان1378
العراق الجامعة المستتصرية محمود نجم عبد 1379
العراق قسم التأريخ / كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية مديحة يعقوب يوسف 1380
العراق الجامعة التقنية الوسطى مرتضى جاسم حسن التميمي 1381
العراق المديرية العامة لتربية القادسيةمرتضى رياض جمال 1382
العراق قسم الكيمياء/ كلية التربية / جامعة القدسية مرتضى عبد علي فرحان1383
العراق كلية التربية االساسية /جامعة سومرمرتضى غافل جاسم 1384
العراق سومر مرتضى فاضل هداد 1385
العراق الجامعة التقنية الجنوبية مرتضى محمد صاحب 1386
العراق جامعة القادسيةمرتضى وهيب فضالة1387
العراق القاسم الخضراءمروان حسين عبد االمير1388
العراقجامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم الصرفة  / قسم علوم الحاسوب مروان سالم محمود1389
العراقواسطمروان شاكر عبيد1390
العراقمديرية تربية بابل/وزارة التربية مروان عبد الحسين فرحان 1391
العراق بغداد جامعة صفاقس كلية الحقوق مروان عضيد عزت حمد 1392
العراققسم التاريخ/ كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة االنبارمروان نجاح مهدي البالم1393
العراقجامعة اوروك كلية القانون مروة إبراهيم محمد 1394
نينوى/العراقكلية النور الجامعهمروة بدر فالح عبد الرحمن1395
العراقكلية علوم الحاسوب والرياضيات /جامعة ذي قار مروة ثمين موسى 1396
العراق سومرمروة جمعه طعمه1397
العراقجامعة تكريت مروة حسن عبد الوهاب1398
العراقالجامعة المستنصرية مروة صبار فالح 1399
العراقالمستنصريةمروة عبد المحسن حسن1400
العراقالمثنىمروة عدنان جبار1401
العراق كلية القلم الجامعةمروة كريم طه1402
العراق تكريت مروج عبد رحيم البياتي 1403
العراقذي قارمروه جواد كاظم 1404
العراقكلية القانون /جامعة القادسية مروه حمداهلل احمد 1405
العراق جامعة بغداد مروه سلمان كاظم 1406
العراقجامعه كربالءمروه عبد الستار جبار 1407
العراقجامعة البصرةمروه كامل حسين1408
العراقالمعهد الطب التقني بغداد باب المعظم/الجامعة التقنية الوسطىمريم صبيح حسن1409
العراقوقاية نبات/كلية علوم الهندسة الزراعية /بغدادمريم محمد حسين1410
العراقكلية الصيدلة/ أهل البيتمريم منصور مذكور1411
العراقديالىمسار هادي إسماعيل 1412
العراقكلية االمام الكاظم ع مسلم كاظم عيدان 1413
العراقالبصرةمسلم محسن خضير1414
العراقالمعهد التقني بابل\جامعة الفرات االوسط التقنيةمسلم محسن علي1415
العراقجامعة سومر مشتاق احمد كاظم الديوان1416
العراقجامعة ديالىمشتاق عبداالمير علوان1417
العراقكربالءمشتاق كريم عبد الرحيم1418
العراقكلية المصطفى الجامعةمصطفى احمد سعدي1419
العراقكركوكمصطفى جمال جالل1420



العراققسم ادارة االعمال/ كلية العلوم االدارية والمالية/ (عليه السالم)جامعة االمام جعفر الصادق مصطفى حتوان رحيمة1421
 العراقواسطمصطفى حسين عب العالي 1422
العراقمعهد تكنلوجيا بغداد / الجامعة التقنية الوسطى مصطفى رضا مزعل1423
العراقجامعة القادسيةمصطفى سلمان كاظم1424
العراقديالىمصطفى شهاب احمد 1425
العراق المستنصريةمصطفى طارق خضير1426
العراق كلية االمام االعظم الجامعة مصطفى عبد الباقي رحيم 1427
العراق كلية العلوم التطبيقية/ جامعة سامراء مصطفى عبداهلل ذياب1428
العراق جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنيةمصطفى علي فخري1429
العراق الجامعة العراقيةمصطفى فالح صالح1430
العراق جامعة االمام جعفر الصادقمصطفى قحطان عبد المنعم 1431
العراق بغدادمصطفى محمد حميد1432
العراق الجامعه التقنيه الوسطىمصطفى محمدعلي منصور1433
العراق مديرية شباب ورياضة االنبار مصطفى ناجح محمد 1434
العراق تكريتمصطفى نزهان مهدي 1435
العراق كلية االمام االعظم الجامعة مصعب سلمان احمد 1436
العراقالمستنصريةمضر صالح مهدي1437
العراقجامعة الموصلمطاع عبدالمطلب عبد1438
العراقالجامعة التقنية الشماليةمعتز عادل راشد1439
العراقالجامعة التقنية الشماليةمفاز عماد عبد صالح السلطان 1440
العراق كليه الهندسه/ جامعه الكوفه مفاز قاسم عبد الحسين البديري 1441
العراقكلية الطب- كركوك مفيد اكرم طه1442
العراققسم الكيمياء /كلية التربية /جامعة القادسية مكارم علي مهدي 1443
العراقالجامعه التقنيه الوسطى مالذ اسماعيل يوسف 1444
العراقالكوفةمالك ماجد الموسوي1445
العراقمركز بحوث النهرين للطاقة المتجددة النانوية/ جامعة النهرينمناف صالح مجيد 1446
العراقالموصلمنال عبد الجبار ابراهيم1447
العراق كربالء منال عبد الواحد صلبوخ 1448
العراق طب االسنان / جامعة كربالءمنال عبد محمد طوفان 1449
العراقالمستنصريةمنال هاشم ابراهيم 1450
العراق كلية اإلمام الكاظم للعلوم اإلسالمية الجامعة منتصر حسين جواد 1451
العراقكربالءمنتظر كاظم شمران 1452
العراقكلية الطب البيطري / ذي قار منتظر محمد فليح1453
االنبار / العراق كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة االنبار منتظر وديع رشيد الهيتي 1454
العراقكلية هندسة الخوارزمي/ بغداد منتهى رزاق ابراهيم1455
العراقالمستنصريهمنتهى شوكه طعمه1456
العراقديالىمنتهى صبار عباس1457
العراقالبصرةمنتهى عبد الزهرة عاتي1458
العراقالموصلمنذر خضر يعقوب1459
كركوك/العراقالجامعة التقنية الشماليةمنكشة قادر كريم1460
العراقبغدادمنى تركي شمخي1461
العراقجامعة بغداد منى سليم خلف 1462
العراق للجامعة التكنولوجية قسم هندسة االتصاالت منى طه إدريس 1463
العراقكلية التربية/جامعة القادسيةمنى عباس مسير1464
العراقكربالءمنى قاسم محمود1465
العراقجامعة بغداد منى كاظم عبد 1466



العراقكلية الزراعة/ جامعة كربالء منى محمد غني1467
العراقجامعة بعدادمنى منصور مصطفي1468
بغدادبغدادمنى نعيمه غضيب1469
العراقجامعة الكوفةمنى هاشم غزاي1470
العراقاالقتصاد/مستنصريه كلية االداره واالقتصاد منى يونس حسين1471
نينوى/العراقكيمياء-علوم/جامعة الموصلمنيرة يوسف رؤوف1472
العراقالجامعه المستنصريهمها اسامه نجم الدين1473
العراققسم الكيمياء / كلية التربيه للعلوم الصرفة / جامعة كربالء مها جاسم منشد 1474
  العراقتكريت مها سعيد شده 1475
العراقكليه التربيه للبنات/جامعه تكريت مها صاحب عبد1476
العراق جامعة الموصل مها عبدالمنعم الجوادي 1477
العراق ٢الكرخ / المديرية العامة لتربية بغداد / وزارة التربية مها عيسى توفيق1478
العراقتكريتمهدي شهاب احمد1479
العراقجامعة واسطمهدي علوان رحيمه1480
العراقواسطمهدي علوان رحيمه1481
العراقجامعة القاسم الخضراء كليه الزراعهمهند جندي مخيف1482
العراقكلية االمام الكاظممهند حميد عبيد1483
العراقكلية الزراعة / جامعة القادسية مهند عباس متعب شعالن الجبوري 1484
العراق الفلوجة مهند عدنان ثرثار 1485
العراقمديرية تربية ذي قارمهند فليح شوندي1486
العراقجامعة ابن سينامهند لؤي جوهر1487
العراق الموصل مهند محمد خيرالدين 1488
العراقبابلمهند موسى كريم1489
العراقجامعة بغدادمهند نافع جعفر1490
العراق الفلوجة مهندعدنان ثرثار 1491
العراقالمديرية العامة لتربية صالح الدين / وزارة التربيةمواهب قدوري صالح 1492
العراقالجامعه التقنيه الجنوبيه الكليه التقنيه ذي قار موج عباس جاسم1493
العراقجامعة الموصل كلية العلوم قسم الكيمياءمودة محمد سليمان1494
العراق كربالء موعد كاظم جابر األسدي 1495
العراقتكريتموفق حسين علي الجميلي1496
العراقميسانمولود محمد زايد1497
العراقمركز أبحاث الطفولة واالمومة  / جامعة ديالى مؤيد حامد جاسم1498
العراقعلوم الحياة/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية مؤيد صالح حسين1499
العراقتكريت مؤيد محمود خليل 1500
العراقجامعة ديالىمي تحسين حميد1501
العراقجامعة ديالى كلية التربية للعلوم االنسانية قسم الجغرافيةمي ثامر رجب عبود1502
العراقجامعة بغدادمي عبد الستارمحمد نجيب1503
العراقالقادسيةمي علي عريز1504
العراقالمستنصريةميادة حسن رهيف1505
العراقجامعة تكريتميادة كامل محمد1506
العراقالمستنصريةميثاق جاسم حسين الجبوري 1507
العراقبابلميثاق طالب عبد حمادي1508
العراقالجامعة المستنصرية ميثاق طالب مطرود1509
العراقجامعة سامراء ميثاق نزهان محمود 1510
العراقجامعة كربالء كلية الزراعةميثم عباس جواد الكرخي 1511
العراق ديالى ميثم علي خليفة 1512



العراقبابلميس علي عباس1513
العراققسم المحاسبة / كلية اإلدارة واإلقتصاد/ المستنصرية ميس مشتاق عبد األئمة 1514
العراقجامعة بابل كلية التمريضميس هادي جبر 1515
العراقديالىميساء رضا جواد1516
العراقجامعة الموصلميساء طه حامد1517
العراقالجامعة التكنولوجيةميساء عادل علي1518
العراقالمستنصريةميساء عصام عبداهلل1519
العراقالجامعه المستنصريهميسم طارق صادق العبيدي1520
العراقالموصلميسون ذنون عبد الرزاق العبايجي1521
العراقجامعة بغداد كلية التربية للبنات قسم اللغه االنكليزيه ميسون طاهر محي 1522
العراقجامعه بغدادمينه اسامه عبدالودود1523
العراقجامعة الكوفة نادية حبيب سرحان 1524
بغداد/العراق كلية العلوم/الجامعة المستنصريةنادية كامل بشار1525
العراقمعهد أعداد المدربين التقنيين / الجامعة التقنية الوسطىنادية مجيد حسين 1526
العراقكلية التربية  للعلوم الصرفة ابن الهيثم قسم الحاسبات/جامعة بغداد نادية محمد عبدالمجيد1527
العراقكلية العلوم/ المستنصريةنادية محمود حسين1528
العراقالمستنصريةنادية مقبل حسن الزبيدي1529
العراقالمستنصريةنادية مقبل حسن الزبيدي1530
العراق المستنصرية نادية هاشم جاسم1531
العراقجامعه الموصل ناديه حميد حسن 1532
العراقبغدادنازك جعفر صادق 1533
العراقجامعة بغداد نازك قاسم محمد 1534
العراقجامعة كربالءناظم عبد الرزاق مرزة المعموري 1535
العراقكلية الهندسة/ جامعة كرميان ناظم عبدالواحد حمه سور1536
 العراقكلية الهندسة /جامعة ديالى ناهدة حميد حمزة 1537
العراقبغدادناهدة غازي علوان1538
العراقجامعة الفرات االوسط التقنيةنائل عباس كاظم1539
 العراقسامراءنائل مصطفىالعببد1540
العراق القادسيةنبال رويس حمزة 1541
العراقجامعة سامراءنبأ نبيل محمد1542
 العراقالجامعة المستنصريةنبأ نعيم مهدي1543
العراقبغدادنبراس جواد كاظم1544
العراق تكريتنبيلة كامل يعقوب1545
العراقجامعة ديالىنجاح مخيبر مصطفى1546
العراق كلية طب االسنان/ جامعة اوروكنجالء صالح مهدي العبيدي1547
العراقالموصلنجالء عبداهلل فتحي 1548
العراقتكريت نجالء مصطفى العبيد 1549
العراقجامعة الكرخ للعلوم نجوى ابراهيم سليمان 1550
نجراننجراننجوى مصطفى راشد1551
العراقجامعة بغداد ندا عبدالزهرة عبداهلل 1552
العراقامانة بغداد نداء حسين عبد عون 1553
العراقالمستنصريةنداء محمد سليمان 1554
العراقجامعة الفرات االوسط المعهد التقني الديوانية ندى احمد فيروز 1555
صالح الدين/العراق جامعة تكريتندى جاسم محمد1556
بغداد/العراققسم علوم الحاسوب /كلية العلوم /الجامعة المستنصرية ندى ذنون احمد 1557
العراق كلية القانون جامعة القادسية ندى صالح هادي 1558



بغدادجامعة بغدادندى عبد الفتاح محمد1559
العراقجامعة نينوى/كلية الطبندى فاضل الراوي1560
العراقوزارة التربيةندية خلف جبر1561
العراقالمستنصريةنرجس مزعل شاتي1562
العراقتكريتنزار احمد ناجي عبد1563
العراقالجامعة المستنصريه نزار راهي خصاف 1564
العراقجامعة بغدادنسرين حسين كرم1565
العراقجامعه بغدادنسرين خليل عبد االمير1566
العراقالجامعة التقنية الوسطى نسرين غالي قاسم 1567
العراقالجامعة المستنصرية كلية العلوم نسرين نوري مزهر 1568
العراق االنبارنصر خالد عبد الرزاق 1569
العراق كلية المعارف الجامعة نصر عافت تركي العبيدي 1570
العراقالقادسيةنصير محسن عبد الحسين1571
بغداد العراقالجامعة المستنصرية كلية الصيدلةنضال خزعل مرعي1572
العراق مستنصريه نضال عبد االمير علي1573
العراقجامعة الكوفةنضال عبد الحسين مسان1574
  العراقالجامعة المستنصريةنظير جاسم محمد1575
العراقجامعة الكوفهنعمه صاحب محمد حسين1576
العراقتكريتنغم خليل ابراهيم1577
العراقبغدادنغم عامر عبد اللطيف1578
العراقكلية العلوم االدارية والمالية _(ع)جامعة االمام جعفر الصادق نغم عبد الحسين محمد 1579
العراقالمستنصريةنغم عبيد كريم علوان1580
بغداد-العراق بغدادنغم هادي عبد االمير1581
العراق جامعة بغداد نفيسه جبار كاظم 1582
العراق جامعة ديالى نهاد كامل شعالن 1583
العراقالمستنصريةنهاية حكمت زكي1584
العراق كلية التقنيات الطبية والصحية . جامعة الكفيلنهرين كريم كاظم 1585
العراقسومر نهلة فليح حساني 1586
العراق بابل نهى خالد عيسى 1587
العراقوحدة الحاسبة-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية-جامعة بغدادنهى سامي محسن1588
العراقكلية العلوم/بغدادنهى صالح جاسم1589
العراقكلية الصفوة الجامعة نو الهدى محمد عبد الحسين 1590
العراق جامعة واسط /كلية العلوم نوار جابر حسين 1591
العراقالتكنولوجيةنوار عبد اللطيف يوسف1592
العراقواسطنوال عباس عكال1593
العراق الجامعة العراقية نوال ياسين إبراهيم 1594
العراقبغداد نور احمد كاظم 1595
العراق المستنصريهنور ثائر طاهر1596
العراقجامعة كربالءنور جبار هاشم1597
العراق بغداد نور جمال محمد 1598
العراقكلية العلوم/بابلنور سعدهلل ناجي 1599
العراقبغداد نور صباح جعفر1600
العراق بغداد كلية مدينة العلم الجامعة نور عامر قاسم 1601
العراقكلية الصيدلة-  اهل البيت نور عبد األمير عودة 1602
العراقالمستنصريهنور عبد الخضر صالل1603
العراقبابلنور عبد الرزاق عبد اللطيف1604



نينوى/العراقالكليه التقنيه الزراعيه /الجامعه التقنيه الشماليه نور عبد المنعم قاسم النعيمي 1605
بغداد/العراق التكنولوجيةنور عزالدين ناجي عبدالفتاح1606
العراق المستنصرية نور علي صكب 1607
العراق جامعة بابل نور علي عباس 1608
العراقبغداد نور محمد عبود 1609
العراق المستنصريةنور معتز اسماعيل1610
العراقبابلنور معين محمد علي1611
العراقجامعة النهرين نور ناطق فاضل1612
العراقجامعة واسط نور نعيم شاكر 1613
العراقجامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية نور هاشم محمد 1614
العراقجامعة القادسيةنورا نضال صالح1615
العراقجامعة القادسيةنورا نضال صالح1616
العراقالمستنصريهنورالهدى علي عبد الحسين1617
بغداد جامعه واسط نورس صاحب خليل 1618
بغداد/العراق جامعة واسط نورس صاحب خليل 1619
العراقجامعه واسطنورس نجاح مبارك1620
العراقكلية الطب جامعة بغداد نورفليح حسن داوود1621
العراقبابلنوركاظم ايوب1622
العراقالمستنصريةنوره شمعون اوراها1623
العراقكليه الزراعه/جامعه القادسيةنوره كاظم هادي اليساري 1624
العراقجامعة بغدادنورهان كريم نعاس1625
العراقواسطنورهان محمد علي1626
العراقالمستنصريةنوري محمد لعيبي1627
العراقجامعة ميساننيران عدنان عباس1628
العراقكلية بالد الرافدين الجامعة هاجر مزهر علوان 1629
العراقجامعة الفرات االوسط التقنيةهادي رحيم ابراهيم1630
العراقجامعة الفرات االوسط التقنيةهاشم جبار مجيد 1631
العراقجامعة تكريتهاشم شكر حمود1632
العراقالتقنية الوسطى بغداد هالة عايد هادي 1633
بغداد\العراققسم الفيزياء\ كلية العلوم\المستنصريةهالة فاخر داغر1634
بغداد/العراق جامعه بغداد هاله جبار كاظم1635
العراقالفرات االوسط التقنيةهاني مزهر ماجد1636
العىاقبغدادهبة احمد جواد 1637
العراقجامعة الموصل هبة خالد بكر 1638
العراقكلية العلوم/جامعة الموصلهبة خليل سعيد1639
العراقجامعة نينوىهبة عبدالخالق حمدون1640
العراقبابلهبه جاسم حمزه 1641
العراقألكلية ألتقنية ألطبية وألصحية/ جامعة أوروك هبه عبدالرحمن خضير1642
العراقالجامعة التقنية الشماليةهبه عبدالسالم سعيد1643
العراقالجامعه التكنلوجيههبه منير عبد الحسن الخفاجي1644
العراق بغداد هبه نافع ياسين 1645
العراق صالح الدين هجران صنعان جبار 1646
العراق القادسيههدى احمد فيروز1647
العراق كلية العلوم للبنات /جامعة بابل هدى جاسم محمد التميمي 1648
العراق المستنصريةهدى جبر علي1649
العراق جامعة الكوفةهدى حسين محمد الطباطبائي1650



العراق بغدادهدى ريس عراك1651
العراق جامعه الفرات األوسط التقنية الكليه التقنيه المسيب هدى صالح مخيلف1652
العراق المستنصريههدى طالل سليمان1653
العراق جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية هدى عبد علي حطاب 1654
العراقالمستنصريةهدى عبداهلل رشيد1655
العراق تكريتهدى علي عطية1656
العراقبغدادهدى قاسم الحمداني1657
العراق كلية المعارف الجامعة هدى قحطان طعمة 1658
العراق جامعة بابل هدى كاظم وحيد 1659
العراق المستنصرية هدى هيكل حسين 1660
العراقكلية االمام الكاظمهديل تومان محمد 1661
العراقجامعة ديالى كلية التربية للعلوم الصرفة هديل ساجد إبراهيم 1662
العراق الكلية التقنية المسيب /جامعة الفرات االوسط التقنية هديل عباس حسن فاضل 1663
العراقالجامعة العراقيةهديل عبد اهلل جميل1664
العراقكلية التربية للبنات / جامعة األنبار هديل عبداألله عبد الرزاق 1665
العراقكلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة االنبارهمام احمد عبدالرزاق 1666
العراقالنهرينهمسه عبدالكريم عبداهلل1667
العراقالقادسيةهناء حسن سدخان1668
العراقكلية التمريض/جامعة الموصلهناء حسين مخلف1669
العراقكلية الطب/ جامعة نينوى هناء عبدالقادر خضر1670
العراقجامعة المثنىهناء علي عزيز1671
العراقجامعة واسطهناء قاسم مذبوب 1672
العراق كلية العلوم/ جامعة المثنىهناء كاظم شنان1673
العراق كلية العلوم / جامعة المثنى هناء كاظم شنان 1674
العراقالعراقيةهناء محمود اسماعيل1675
العراقجامعة كركوكهنادي عبداالله عبدالرزاق1676
العراقجامعة ديالىهند تحسين حميد1677
العراقالمستنصريةهند سليم حربه1678
العراقبغدادهند عبد المجيد مهدي1679
العراقذي قارهند عبداهلل صالح1680
العراقميسانهند نعيم حوشي1681
العراقجامعة الموصلهوزان صباح احمد1682
العراقجامعة الموصلهوزان صباح احمد 1683
العراقجامعة دهوك التقني هوكر محمد شكري سعدي 1684
العراقجامعة بابل هيام خالص المسعودي 1685
العراققسم التاريخ/ كلية االداب / المستنصرية هيام عودة محمد1686
عراقكلية العلوم/جامعة بغدادهيبه قيصر يونان1687
العراقالموصلهيفاء احمد عبد 1688
العراقكلية اإلدارة واالقتصاد /الجامعة المستنصرية هيفاء طه عبد1689
بغداد/العراق الجامعة المستنصريةهيمان جعفر مرزه1690
العراقالموصل وائل محمود محمد 1691
العراق جامعة القادسية وجدان مطرود كاظم 1692
العراققسم اللغة العربية.كلية التربية.جامعة القادسيةوحيدة صاحب حسن1693
العراقالمستنصريهوديان غالب نصيف1694
العراقجامعة بغدادوديان غسان علي1695
العراقكلية التراث الجامعةورود كريم عبود1696



العراقجامعة البصرة كلية الزراعةوسام بشير حسن1697
العراقبابلوسام جاسم حسين1698
العراقالتكنولوجيةوسام حميد عليوي1699
العراقالجامعة التقنية الوسطىوسام شاكر محمود1700
العراقتكريتوسام صباح ضاري1701
العراقجامعة الفرات االوسط التقنيةوسام عبد العباس عبد اهلل1702
العراقكلية االمام الكاظم ع وسام غالي قاسم1703
العراقسومر كلية التربية األساسية ٦وسام نجم 1704
العراقالمعهد التقني ديوانية/ جامعة الفرات االوسط وسن عباس بطي1705
العراقبغدادوسن عبد االمير علوان1706
العراقكلية االثار/ جامعة ألموصل وسن عبد المطلب حسن1707
العراقكلية المصطفى الجامعة وسن قاسم تركي 1708
العراقالجامعة الوطنيه للعلوم والتكنولوجيا وسن كريم دمدوم 1709
العراق كلية النور الجامعة وسيم محمد جميل حسن 1710
العراقجامعة بغداد وفاء حازم صالح 1711
العراقجامعة بغداد وفاء حازم صالح الشيخلي 1712
العراقجامعة بغدادوفاء حسن عيسى1713
العراق كلية الصفوة الجامعةوفاء صادق حسين 1714
العراقجامعة كربالءوفاء كاظم جاسم1715
العراقالمستنصريه وفاء محمد كريم الخزرجي1716
العراقكلية العلوم/المستنصريةوفاء مهدي صالح1717
العراقالقادسيةوفاء هادي حبيب1718
العراقبغدادوالء شوكت علي1719
العراقجامعة بابل والء صالح حسن 1720
العراق جامعة الموصل كلية الصيدلة والدة حميد إبراهيم 1721
العراق الجامعة التقنية الشمالية وليد احمد سليمان 1722
العراقكلية القانون/ جامعة القادسية وليد حسن حميد1723
العراقجامعة النباروليد خالد حمادي عبد1724
العراقتكريتوليد خالد محمود1725
العراقكلية الزراعة / جامعة القادسية وليد سامي جواد البكري 1726
العراقمديرية تربية االنبار وليد طوينة عبد الحمزة 1727
جمهورية العراقمعهد التكنلوجيا / الجامعة التقنية الوسطىوليد يارك حسن1728
العراقجامعة الموصلوئام محمد عمر1729
العراقجامعة الفرات االوسط التقنيةياس خضير عباس1730
العراقالجامعة المستنصريةياسر حسين زيدان1731
 العراقالمستنصريةياسر فارس غانم العبيدي1732
العراقجامعة بغداد كلية اآلداب ياسمين جرجيس يونس 1733
بغدادجامعة بغداد ياسمين جمعة كاظم 1734
العراق الجامعة المستنصرية ياسمين عبد األمير كاظم 1735
العراقالمستنصريةياسمين مهدي شهيد 1736
العراق كركوك ياسين ربيع احمد 1737
العراق كلية المعارف الجامعة قسم هندسة تقنيات الحاسوب ياسين صالح فياض 1738
العراقكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة االنبار ياسين علي خلف 1739
العراقجامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتياسين ناصر جرن1740
العراقجامعة نينوىيزن حذيفة شاكر 1741
العراقكلية الزراعة والغابات قسم علوم األغذية /الموصليسرى عامر علي1742



العراقهندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجيةيسرى عبد محمد1743
العراقاالتصاالت/التكنولوجيةيسرى عبد محمد1744
العراقجامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنيةيمامة عدنان عبداهلل1745
العراقالجامعة التقنية الشمالية المعهد التقني الموصل قسم تقنيات الصيدلة يمان قيس سعد اهلل العزاوي 1746
العراق قسم المساحة / كلية الهندسة/بغداد يوسف حسين خلف 1747
العراقاالنباريوسف سامي فرحان 1748
العراق كلية االمام الكاظم ع للعلوم اإلسالمية الجامعة يوسف سعدون محمد 1749
كركوك/ عراق المعهد التقني كركوك/ الجامعة التقنية الشماليةيوكسل عزالدين سويد1750
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