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البلدالجامعة األسم الثالثي ت
العراقبابلابتسام جعفر جواد الخفاجي1
العراقجامعة ميسانابتسام كريم محيسن2
العراقالمستنصريه  كلية التربيهابتهاج رفعت حسين3
العراقجامعة واسط ابراهيم جبار كاظم 4
العراقالجامعة التكنولوجية اثير عالء صبري 5
العراقكلية طب االسنان جامعة اوروك االهليةاحالم حميد مجيد6
العراقالجامعة العراقية احمد ابراهيم جمعة 7
العراقجامعة واسطاحمد بشار جمعه8
العراقجامعة بابل كلية الطباحمد توفيق نعمة9
العراقجامعة واسطاحمد جداح فرحان10
العراقالمستنصريةاحمد حنون عبود11
العراقدائرة صحة ذي قاراحمد حيران رمضان12
العراقجامعة القادسيةاحمد رحيم جبار13
العراقبابلاحمد سليم عباس14
العراقالتكنولوجية احمد طارق صادق 15
العراقجامعة بغداد احمد طه سالم 16
العراقالمستنصريةاحمد عالء حسين17
العراقالجامعة العراقية كلية اآلدارة واإلقتصاد احمد علي سلمان18
العراق المديرية العامة لتربية صالح الديناحمد علي كردي 19
العراقتكريت احمد محمد صالخ20
العراققسم الترجمة/ كلية اآلداب / العراقية احمد نعمه رسن 21
العراقالعلوم السياسية/ كلية االمام الكاظم ع احمد يحيى هادي 22
العراقجامعة الموصل اروى ادريس احمد النعيمي 23
العراقالقادسيةازهار نوري حسين24
العراقالجامعة المستنصرية كلية العلوم قسم الفيزياء اسامة عبدالعزيز داخل 25
العراق جامعة الكرخ للعلوم اسامة محمد نوري 26
العراقجامعة تكريتاساور نبيل محمد27
العراقالمستنصريةاستبرق محمد علي سلمان28
العراقالجامعة المستنصريةاسراء جعفر باقر29
العراقكلية الصيدلة-جامعة االنباراسراء عبد الكريم معروف30
العراق المستنصرية اسراء فاخر خلف 31
العراقجامعة واسط كلية التربية للعلوم اإلنسانية اسراء مهدي مزبان32
بغداد/ العراققسم الفيزياء/ كلية العلوم/الجامعة المستنصريةاسرار عبدالمنعم سعيد33
العراقكلية التربية االساسية/جامعة بابلاسماء شاكر عاشور34
العراقالجامعة المستنصريةاسماء ضياء نصيف35
العراقالمستنصريةاسماء هادي محمد 36
العراقجامعة تكريت اسماء هاشم شاكر37
العراقالعراقيةاسماعيل مخلف خضير38

(6)قائمة حضور ورشة كلية العلوم رقم 
يوم ( من قبل الطلبة في متابعة المحاضرات واالجابة على الواجبات (Google Classroom)االستخدام االمثل لـ)

15/4/2020االربعاء 



العراقالقادسيةاسيل امين حربي39
العراقبغداداسيل عامر حسن 40
العراقكلية التربية االساسية/ بابلاسيل عبد الستار مهدي41
العراقبغداداسيل محمد حمزة42
العراقالمستنصرية اشراق احمد شاكر 43
العراقالجامعة التكنولوجيةاشواق قاسم حميد44
العراقالمستنصريةاصال غازي حسين45
العراق البصرة اعتدال عبد الباقي يوسف 46
العراقالكوفةاعياد عمار صيهود 47
العراقجامعة واسط كلية التربية للعلوم االنسانيةافاق عبد الغني علي48
العراقجامعة ذي قارافراح ذياب هليل49
العراقجامعة االنباراالء شاكر محمود50
العراق كليه العلوم /جامعه ذي قار االء ناصر حسين سلمان 51
العراقالمستنصريهالفه عبد نايف52
العراقجامعة القادسيهالق سعيد عبد الحسين53
العراقالجامعة المستنصريةامجد زين العابدين طعمة54
العراقجامعة الكرخامجد محمد شريف 55
العراقكلية الطب / جامعة ذي قار امل خضير خلف 56
العراقجامعة القادسية امل عبد الحسن علوان57
العراقكلية الطب البيطري-جامعة كركوكامنة حميد احمد58
العراقجامعة الموصل كلية العلوم قسم الكيمياء اميرة محمد فرج 59
العراقبغدادانتصار حسين ماضي60
العراقجامعة بابل كلية التربية االساسيةانتصار رحيم عبيد مطر السلطاني61
العراقبابلانتصار فرحان سلمان62
العراقالجامعة المستنصرية كلية التربية قسم علوم حاسبات انتصار محسن سعدون 63
العراقديالىانسام احمد جواد64
العراقمدينة العلم الجامعة انسام قاسم غضبان 65
العراقجامعة القادسية كلية االدابانيس شهيد محمد66
العراقالجامعة المستنصرية/ كلية العلوماياد ولي علي67
العراقكلية التربية للبنات / جامعة تكريتايالف صباح عبد الواحد رجب 68
العراقوحدة الحاسبة/كلية االداب /جامعة بغدادايمان سليم ابراهيم حربه69
العراقكلية العلوم/  الجامعة المستنصرية  ايمان طارق محمد نجيب70
العراقكربالءايمان طالب كريم71
العراقالتكنلوجيا ايمن عبد الرضا شلبه72
العراقكربالءايناس عبد الحافظ محمد73
العراقكلية طب االسنان الجامعة المستنصريةايناس عبد الستار سلمان74
العراقالكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات االوسط التقنيةايناس عبدالستار عبدالجبار 75
العراقالجامعة العراقية إخالص علي حسين 76
العراقواسطإسراء عبد فرحان 77
العراقكلية اآلداب /الجامعة العراقية أحمد خليفة علي 78
العراقكلية اآلداب / العراقية أحمد سهام رشيد 79
العراق جامعة الفرات االوسط التقنية كلية التقنيات الصحية والطبية كوفة أحمد عباس حسن الروكان 80



العراقكلية اآلداب/ الجامعة العراقيةأحمد علي نعمة الزبيدي81
بغداد/ العراق كلية طب االسنان/ الجامعة المستنصرية أحمد فليح حسن82
العراقجامعة بغداد أريج شوكت حميد 83
العراقذي قار أزهار عزيز صنكور 84
العراق بابل / كلية التربيه االساسيهأسامه صاحب منعم 85
العراقجامعه بغداد كليه الطب البيطري أسيل محمد حسين عبد الرضا 86
العراقكليه التربيه للعلوم الصرفه .. كربالءأشواق كاظم عبيد 87
العراقاالنبارأطياف عبد القهار يونس88
العراقجامعة األنبار أنوار عبد صايل الدليمي 89
العراق بابلآصال هاني حمزة 90
العراقجامعة تكريتآالء زنزل رعد91
العراقكلة المأمون الجامعهآمنه عبد الكريم مهدي 92
العراتقالمستنصريةآيمـآن دعير گريم93
العراقالمستنصرية كلية العلومباسم خضير عباس94
العراقبابلباسم عبد العالي عبد95
العراقكلية طب االسنان/ جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية بان عباس ناصر96
العراقجامعة الموصل بان غانم عمر 97
العراق المستنصرية بركات عبد الفتاح كامل 98
العراقواسطبركاوي جليب دارم 99
العراقالمستنصرية بسام باسم جميل 100
العراقالقادسيةبشار صباح صاحب101
العراقالمستنصريةبشرى فاضل زبون102
العراقالقادسية بلسم صالح عبود 103
العراقالمستنصريةبلند محمد سليم شكري104
العراقالمستنصرية بهجت بهلول كاظم 105
العراقالمستنصريةبيادر فاضل عباس 106
العراقاوروكبيداء احمد ياس 107
العراقالمستنصريةبيداء جعفر حسن108
العراقكلية علوم الهندسة الزراعية /جامعة بغداد بيداء حافظ محمد 109
العراقجامعه بغدادبيداء حسين عبد عون110
العراقكلية التربية المقداد/ جامعة ديالى بيداء زاهد كامل111
العراقالكوفةبيداء عبد الحسين بديوي الحسيني112
العراقالمستنصريةبيداء محسن احمد113
العراقجامعة ذي قار بيداء مطشر راشد 114
العراقكلية الصيدلة/ جامعة بغداد تغريد نظام الدين عمر115
العراقبابلتقى محمد جواد116
العراقعلوم حاسوب /كلية علوم الحاسوب والرياضيات /جامعة تكريت تهجد عبد المجيد حسن الجبوري117
العراقجامعة واسطجابر حسين علي118
العراقالتقنية الوسطىجاسم كشيش زويد119
العراقالعراقية جاسم مبارك مشوح 120
العراقالجامعه المستنصريةجاسم محمد رجب121
العراقكلية االداب / الجامعة العراقية جاسم محمد سلمان 122



العراقالمستنصرية جعفر حمود عيدي 123
العراقجامعة القادسيةجمانة محمد خليل124
تركياكلية االدارة واالقتصاد/جامعة جانكريجميل محمد جميل125
العراقتكريت جميلة حسين عليوي 126
العراقكلية العلوم/جامعة الكرخ للعلومجنان عدنان عبد اللطيف البيروتي127
العراقكلية التربية للبنات/جامعة بغداد جنان محمد مهدي128
العراق الجامعة المستنصرية جيهان عبد الستار سلمان 129
العراقكديرية تربية االنبار- وزارة التربية حامد هالل فرحان130
العراقالقادسيةحسام سعيد العارضي131
العراقبابلحسام كامل حمزة 132
العراقكلية اآلداب /الجامعة العراقية حسن عباس جمال 133
العراقخارجيحسن فالح محسن فخر الدين134
العراقالمثنىحسن مكطوف جبر الطائي 135
العراق المستنصرية حسنين جواد اسد 136
العراق الجامعة المستنصرية حسين خلف جاراهلل 137
العراقجامعة سومرحسين خليفه جليب138
بغداد/  العراقالجامعة العراقية حفصه رعد عبداللطيف 139
العراقجامعة تكريتحال حميد مجيد 140
العراقكليه الطب- جامعه ابن سينا للعلوم الطبيه والصيدالنيهحال محمد مجيد141
العراقالمستنصريه حمزيه علي عجة 142
العراقالقادسيةحميد مانع دايخ143
العراق جامعة الكوفة كلية اآلداب حميد نايف عبود 144
العراق جامعه ميسان حوراء حميد راضي 145
العراقالتكنولوجيةحوراء قاسم حميد146
العراقكلية المستقبل الجامعةحوراء هادي جياد147
العراقجامعة كربالءحيدر حسن مجيد 148
بابل-العراقالقاسم الخضراءحيدر راضي كاظم149
 العراقالبصرةحيدر صبيح شنو150
العواقواسط كلية التربية للعلوم االنسانيةحيدر عبد الرزاق غفوري151
العراقالقادسيةحيدر عبد الواحد مالك152
العراقالمستنصريةحيدر علي153
العراقالجامعة العراقية/ كلية اآلداب حيدر علي نعمة محمد الزبيدي154
العراقتكريتخالد عبداهلل سهر155
العراقكلية الطب/ جامعة ذي قارخالد علي زاير156
العراقالجامعه المسنتصريه خالدة هامل مناتي الفريجي 157
العراقالسليمانيه خلود إبراهيم حسن 158
العراق جامعة اوروك كلية طب االسنان خلود عبد الستار عبد الجبار 159
العراقوزارة التعليم العاليىوالبحث العلميخلود عبدالوهاب احمد160
العراقتكريتخلود ناجي رشيد161
العراق العراقية خلود نعيم امير 162
بغداد..العراق المستنصريةخولة جبر خلف163
العراقجامعة ذي قاردعاء سامي رشاش164



العراقمديرية تربية الرصافة الثالثةدعاء عادل عبد الكريم165
صالح الدين/العراقكلية التربية للبنات/جامعة تكريت دينا سعدي محمد166
العراقجامعة التقنية الشمالية دينا نوفل وجيه 167
العراقالمستنصريةذكرى حيدر علي عباس168
العراقبغداد رافد صباح عبد الرضا169
العراقكلية العلوم /الجامعة المستنصريةرافد عباس علي 170
العراقكلؤة الهندسة/ جامعة ذي قار رائد شاكر171
العراق الجامعة العراقية رائد عبدالرضا علي 172
العراقالعراقيةرجاء خليل الجبوري 173
العراقجامعة بغدادرجاء سعدي لفتة174
العراقالمستنصريةرحاب ابراهيم عاجل 175
بغداد... العراقالجامعة العراقية كلية القانون والعلوم السياسية رسل فيصل دلول تدريسية 176
العراقجامعة تكريت رشا شامل حسين 177
العراقابجلمعة المستنصريةرشا والي موحي178
العراقالمستنصريةرعد سعدون صبري179
العراقكلية اإلمام الكاظم رغد علي حسن 180
العراقجامعة الموصلرفل اديب عثمان181
العراقكلية الصيدلة / جامعة بابل رقية منذر جليل 182
العراقكربالءرقيه عبد الزهرة عباس183
العراقالجامعة المستنصرية كلية العلوم رنا هادي حميد 184
العراقجامعة بابلرواء جواد كاظم185
العراقجامعه بابلرواء حفظي زعولي186
العراقجامعة الموصلرواء طارق حميد187
العراققسم الرياضيات / كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة بابلرومى كريم خضر 188
العراقجامعة ذي قار رؤى جعفر خضير الخيراهلل 189
العراقكلية طب االسنان /جامعة الموصل ريا جاسم محمد 190
العراقكلية العلوم/الجامعه المستنصريهرياض حازم مهدي191
العراقالمستنصريةريم سامي علي192
العراق/ بغداد كلية الهندسة/ جامعة النهرين ريم سالم ابراهيم193
العراقكليه الطب البيطري/تكريت ريم سهيل نجم 194
العراقالجامعه المستنصريهزهراء احمد اوختي195
العراقجامعة بغداد زهراء حسام عبد196
العراقالمستنصريةزهراء صالح مهدي197
العراقالجامعه المستنصريهزهراء عارف حسين 198
العراققسم الحاسبات/ كلية العلوم / جامعة النهرين زهراء عبد الحسين جعاز199
نينوى /العراق جامعه الموصل كلية الزراعة والغابات زويد فتحي عبد الرمضاني 200
العراقالموصلزياد صفاء يونس 201
العراقتكريتزياد طارق سمير202
العراققسم العلوم العامة/ كلية التربية األساسية في حديثة/ جامعة االنبار زيد عبد الجبار عبداهلل 203
العراقالعميدزينا علي ديلي204
العراق كلية التربية للعلوم الصرفة /ذي قار زينب حظي فرهود 205
العراقالمستنصريةزينب حمزة باقي206



العراققسم الفيزياء/كلية العلوم /الجامعة المستنصرية زينب شاكر ناصر 207
العراقالمستنصرية زينب شهاب حامد208
العراقالمستنصريةزينب طالب سلمان209
العراقجامعة الفرات االوسط التقنية الكلية التقنية المسيبزينب طالب عبدالكاظم210
العراقبابلزينب عادل غني211
العراقجامعة الكوفةزينب عبد السالم عبد الحميد212
بغداد/العراق جامعه النهرين زينب عبداهلل منكاش213
العراقجامعة واسط زينب فائق محمد 214
العراقالجامعة المستنصريةزينب مجيد عبود215
العراقكلية طب االسنان/جامعة بابلزينب محمود جواد216
العراق جامعة الكرخ للعلوم زينب محمود حامد 217
العراقبغداد- معهد تكنولوجيا / الجامعة التقنية الوسطى زينب نافع جعفر218
العراق بغدادالمستنصرية كلية الطبزينب وهابي عبداهلل219
العراق جامعة بابل زينة زيد مهدي علي 220
العراققسم ضمان الجودة/رئاسة الجامعة/الجامعة التقنية الشماليةزينة عامر ادريس الشريفي221
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العراقجامعة االنبارسارة شهاب حمد226
العراقجامعة الكوفة كلية التخطيط العمراني سارة محمود الجواري 227
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العراق بغدادالجامعة المستنصرية كلية العلوم فيزياءسحر عيسى سعيد235
العراق وزارة التربية والتعليم سدير حسام كريم القيسي 236
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العراقجامعة ذي قارسالم حسن فليح249
العراقكلية الصيدلة/ جامعة بغدادسالم شنته طاهر250
العراقجامعة تكريتسلمى خالد ياسين 251
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العراقالقاسم الخضراءشيماء حسن عبد الهادي280
العراقجامعة سامراء شيماء حسن علي 281
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العراقالمستنصريةصفاء فرهود مدلول291
العراقالمستنصريةصالح طه عالوي292
العراقجامعة الكرخ للعلوم ضحى محمود حامد 293
العراق البصرة ضرغام فاضل حسين 294
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العراقجامعة تكريت عبدالخالق أحمد فرحان 306
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العراق بلدية الناصريه / وزارة االعمار واإلسكان والبلديات عدي حظي فرهود 311
العراقالجامعة العراقية كلية اآلدابعصام محمود محمد 312
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العراقالجامعة التكنولوجيةعلي رعد محمد جواد319
العراقالقادسيةعلي عبداالمير جواد320
العراقالمستنصرية علي كاظم وداي 321
العراقذي قار الهندسة علي كريم رزاق 322
العراقبابلعلي لؤي الفلوجي323
العراقالجامعة التقنية الوسطىعلي نافع جعفر324
العراقجامعة الكفيل علياء حسين جميل الموسوي 325
العراقجامعة بغدادعلياء سعد عبد الرحمن الحافظ326
العراقكلية العلوم / الجامعة المستنصرية عـمـاد حـمـيـد حـسـيـن327
العراق المستنصرية عماد عميد احمد328
العراقجامعة الموصلعماد قاسم محمد329
العراق قسم الكيمياء /كلية العلوم / المستنصرية عماد ملك حسين 330
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العراقجامعة ديالى كلية العلوم االسالمية عمر خزعل جاسم محمد 334
العراقالعراقيةعمر فالح عبد الجبار335
العراقجامعة الموصلعمره يحيى نوري336
العراقسامراءعهود مزاحم شاكر337
العراقكليه التربيه/المستنصريهعواطف رزوقي مزعل338
العراقجامعة واسطغالب شاكر بحيت339
العراق تكريت غزوان رمضان صالح 340
العراقتكريتغسان عزالدين عارف341
العراقالجامعة المستنصريةغسان مسلم حسن السعدي342
العراقالمستنصريهغصون كريم مجذاب 343
العراقالجامعة االسالمية/كلية الصيدلةغفران محمد حسين344
العراقالمستنصريةغفران محمد عبود345
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العراقالمستنصريةفاتن عزت محي الدين347
العراقجامعة الموصل فارس عادل داؤد 348
العراق كلية التربية للعلوم اإلنسانية /جامعة واسط فاضل كاظم حنون 349
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العراق جامعة الموصل فائزة حمزة عباس 352
العراق .جامعة الموصل جامع  الموصل فداء زياد حسن 353
العراقالمستنصرية كلية العلوم قسم الفيزياءفرح جواد كاظم354
العراقالمعهد التقني الموصل -الجامعة التقنية الشماليةفهد خلف ياسين 355
العراقجامعة القادسية قاسم حسن عبيس 356
العراقبابل قاسم شاكر كاظم 357
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العراقجامعة القادسية كوثر حسن عبيس 359
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العراقكلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة تكريت كيالن إسماعيل عبداهلل361
العراقجامعه بابل لبنى عبد العظيم مجيد 362
بغداد- العراق كليه الهندسه- الجامعه المستنصريه لقاء سعدي مزهر363
العراقجامعة الموصل لقاء هاشم سالم 364
العراقكلية التربية للبنات / جامعة تكريت لمى سعد عبد الباقي هاني  365
العراق كلية العلوم _الجامعة المستنصرية لمى سليم حاجم 366
بغداد / العراق كلية الصيدلة / الجامعة المستنصرية لمى عامر موسى 367
العراق بغداد الجامعة المستنصرية لمى مهدي مطرود 368
العراق بغداد لمى ناجي محمد توفيق 369
العراقالمستنصريهلمى ياسين عباس370
العراقجامعة تكريت كلية التربيه للبنات لمياء احمد رشيد 371
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العراقالمستنصريةلمياء علي لطيف375
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العراققسم الفيزياء/ كلية العلوم / الجامعة المستنصريةلؤي حامد سليمان381
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العراق جامعة الموصل ليث محمود يحيى383
العراقجامعة الموصلمارب حميد احمد384
العراقكليه التربيه االساسيه /جامعه بابل ماهر حسن رشيد 385
صالح الدين/العراقتكريتماهرة ربيع قاسم386
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العراقالموصلمحاسن صالح عبداهلل388
العراقدائرة البحوث الزراعية محد نزهان مهدي 389
العراق جامعة نينوى محمد ابراهيم عثمان 390
العراقبغدادمحمد ابراهيم مهدي391
العراقجامعة كربالءمحمد ابراهيم وشيج392
العراقكلية بالد الرافدين الجامعهمحمد احمد جواد393
العراقكلية الهندسة/ جامعة تكريت محمد اسماعيل عليوي394
كربالء - العراقجامعة كربالء كلية الهندسة قسم هندسة النفط محمد ثامر جعفر 395
العراقكلية العلوم للبنات- جامعة بابلمحمد جواد جادر النعيمي396
العراق كلية الزهراوي الجامعة محمد جواد كاظم 397
العراق الجامعة العراقية محمد حسون نهاي 398
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العراق تربية ذي قار محمد عبدالحسن شالل 407
العراق واسط محمد علي مكي جاسم 408
العراقكلية الكوت الجامعةمحمد متعب موسى409
العراقاالنبارمحمد مخلص احمد 410
العراق كلية التربية للعلوم االنسانية .واسط محمد مزعل خالطي 411
العراقكلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت محمد مصطفى محمد العبيد412
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العراقالمستنصريةمحمد يوسف كامل417
العراقتكريتمحمدجاراهلل فرحان 418
العراقجامعة تكريت محمود علي أحمد 419
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العراقكلية التربية االساسية/الجامعة المستنصريةمرفت محمد عبداهلل424
العراقالمستنصريةمروة عبد المحسن حسن425
العراقتكريت مروج عبد رحيم البياتي 426
العراقكلية القانون جامعة ميسان مروه سامي جبار 427
العراقجامعه بابل كليه التمريضمريم عبد الكريم العيبي428
العراقكربالءمشتاق كريم عبد الرحيم429
العراققسم علوم الحاسوب- الجامعة التكنولوجية مصطفى جاسم هادي430
العراقالمعهد التقني المسيب/الفرات األوسط التقنيةمصطفى سالم عبد الرضا431
العراقكلية التربية / سامراء مصطفى علي عبد الرحمن 432
العراقالعراقيةمصطفى فالح صالح433
العراقكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتمعالي ستار نامق434
العراقاالنبارمعنى وليد ناجي435
العراق قسم الكيمياء /كلية التربية /جامعة القادسية مكارم علي مهدي 436
العراقجامعة االمام جعفر الصادق عمنار غياث عبد المطلب437
العراقجامعة الكفيل  كلية الصيدلهمنار محمد جواد اسماعيل438
العراقكليه الطب الجامعه المستنصريهمنال مدني عبد القادر439
العراق كلية اإلمام الكاظم للعلوم اإلسالمية الجامعة منتصر حسين جواد 440
العراقالمستنصريةمنتهى شوكه طعمه441
العراقذي قارمنن عبد الكاظم حمود 442
العراقبغداد/كليه التقنيات الصحيه والطبيه /جامعه التقنيه الوسطىمنى  عبد الكاظم زيدان443
العراقكلية التربية/ جامعة القادسيةمنى عباس مسير444
العراقبغدادمنى كاظم عبد دواس445
العراقجامعة بغداد منى منصور مصطفى446
العراقجامعة بابل كلية التربية األساسية مهدي محمد جواد 447
العراقكلية الزراعة / جامعة القادسية مهند عباس متعب شعالن الجبوري 448
العراقمديرية تربية ذي قار /وزارة التربية مهند فليح شوندي 449
العراقكلية التربية ابن الهيثم/ جامعة بغدادمهند نافع جعفر 450
العراقالمعهد التقني المسيب-جامعة الفرات االوسط التقنيةمواهب مدحت حسين451
العراقتكريتمؤيد نصيف جاسم حمد452
العراقجامعة ديالىمي تحسين حميد453
العراقالفرات االوسطمي عبداهلل رزوقي454
العراقجامعه بغداد مي محمد هالل 455
العراقالدائرة القانونيه/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مي موفق عباس456
العراقالمستنصريةميادة حسن رهيف457
العراقاالنبارميادة عبد اهلل شيحان الدليمي 458



العراثجامعه تكريت ميس صالح عبد االمير 459
العراقبابلميساء صالح مهدي الشكري460
العراقالجامعه المستنصريهميسم طارق صادق العبيدي461
العراقكلية العلوم/المستنصريةنادية محمود حسين462
العراقالمستنصريةنادية مقبل حسن463
العراقكلية اللغات /جامعة بغدادنازك قاسم محمد 464
العراقكلية الحقوق/ جامعة تكريت ناظر احمد منديل465
العراقجامعة سامراء نائل مصطفى محمد 466
العراقجامعة ديالئ نبيل ابراهيم محمد467
العراق جامعة الكوفة كلية طب األسنان نجالء عبد االمير علي الدهان 468
العراقتكريت نجالء مصطفى العبيد 469
عراقجامعة بغدادنداء محسن احمد470
العراقجامعة الموصل كلية العلومندى بشير شريف471
العراقكلية التربية للبنات/ جامعة تكريت ندى جاسم محمد472
العراقبابلندى خزعل كاظم473
بغداد/العراققسم علوم الحاسوب /كلية العلوم /الجامعة المستنصرية ندى ذنون احمد474
العراقجامعة الفلوجةندى عبد الكريم محمد475
العراقالعلوم/ المستنصريةندى فرحان كاظم476
العراقالمستنصريةنرجس مزعل شاتي477
العراقالجامعة المستنصريةنزار خلف محان478
العراقالجامعة المستنصرية كلية التربية نزار راهي خصاف 479
العراقبغدادنسرين حسين كرم480
العراقجامعه بغدادنسرين خليل عبد االمير481
العراقالجامعة المستنصريةنظير جاسم محمد482
العراق جامعه ابن سينا للعلوم الطبيه والصيدالنيه نغم حسين علي483
عراقتكريتنغم خليل ابراهيم484
العراقالقاسم الخضراءنغم عادل غني485
العراقالكوفةنهاد خضير كاظم486
العراق بغدادالمستنصرية كلية الصيدلة نهاد كنعان عبد 487
العراقكلية العلوم/ جامعة بابلنهله سلمان صدام488
العراق جامعه ذي قار نهى جبار عبد 489
العراقالدور- المعهد التقني / الجامعة التقنية الشمالية نهى صافي عبد490
العراقجامعة ذي قارنور الهدى محمد491
العراقجامعة الكوفة نور ضياء جعفر492
العراقكلية العلوم للبنات/بابل نور عبد الرزاق عبد اللطيف493
العراقجامعة الموفةنور محمد عبد اليمة طاهر العبودي 494
العراقجامعة الكفيل نور مهدي حسناوي 495
بغدادجامعه واسطنورس صاحب خليل496
العراقالمستنصريةنوره شمعون اوراها497
العراقكليه الزراعه /جامعه القادسية نوره كاظم هادي 498
العراقاالنبارهاجر شهاب حمد 499
العراقجامعة تكريتهاشم شكر حمود500



العراقاالنبارهاله مهدي حمد501
العراقبغدادهبة قاسم حميد502
العراقكربالءهبه علوان عبد السالم503
العراقالمستنصرية هدى جبر علي 504
العراقالمستنصريههدى طالل سليمان505
العراقجامعة القادسيةهدى عناية ماهود506
العراقالمستنصرية هدى هيكل حسين 507
العراقجامعة الموصل هديل طارق يونس 508
العراقبابلهديل قاسم غني509
العراقكلية الطب البيطري / جامعة بغداد هناء صالح عبد علي 510
العراقجامعة واسطهناء قاسم مذبوب 511
العراقكلية االداب/العراقيةهناء محمود اسماعيل512
العراقكلية الطب/ جامعة البصرةهنادي عبدالقادر جاسم513
العراقديالىهند تحسين حميد514
العراقالمستنصريةهند سايم حربه515
العراقالمسنصريةهيثم رزوقي حسن516
العراقالموصلهيقاء عبد الجواد سعيد العبدو517
العراقالمستنصريةوديان غالب نصيف518
العراقجامعة القادسية كلية طب األسنان ورقاء محمد شريف 519
العراق جامعة كربالء وسام إبراهيم حسن 520
العراقتكريتوسام صباح ضاري521
العراقكليه العلوم /جامعه واسط وسن علي حسين المشهداني522
العراقبابل كلية التمريضوفاء احمد امين523
العراقجامعة بغداد وفاء حازم صالح 524
العراق جامعة بابل كلية التربيه االساسيه وفاء عبد الرزاق العنبگي 525
العراق كليه االداب/المستنصريهوفاء محمد كريم526
العراقالمستنصريةوليد جبار مهنا527
العراقكلية الزراعة - القادسية وليد سامي جواد البكري 528
العراقكربالءياسر عطيوي عبود529
العراق المستنصرية كلية العلوم ياسمين مكي محي الدين530
العراقكلية الزراعة والغابات قسم علوم األغذية /الموصليسرى عامر علي531
العراقكربالءيمامه جواد عباس532
العراقجامعة بغداد يوسف يعكوب يوسف 533
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