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الجامعة او  مكان العملاألسم الثالثيت

علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة ذي قار ابتسام علي صكر1
كلية العلوم/ الموصلابتسام يحيى عبداهلل2
الجامعه المستنصريه  كلية التربيهابتهاج رفعت حسين3
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات/ جامعة بغدادابتهال جاسم رشيد4
القةدسيه كليه الزراعهابتهال كاظم عزره5
كلية الطب البيطري/ جامعة الموصل ابتهال نوفل محمود6
كلية القانون والعلوم السياسية/ جامعة ديالىابحار حامد حبش7
.قسم علوم الحياة /كلية العلوم /جامعة تكريت ابراهيم عمر سعيد الحمداني8
جامعة تكريتابراهيم عنتر فتحي9
الجامعة الفرات األوسط التقنيةابراهيم مرضي راضي10
كليه التربيه للعلوم االنسانيه/ جامعه ذي قار اثمار عبد الحسين مطلك11
الجامعة التكنولوجيةاثير عالء صبري12
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة ديالى اثير قاسم محمد13
الجامعة التقنية الشماليةاحسان محمد خضر14
كلية الطب البيطري/جامعة كربالء احسان محمد صلبي15
كلية العلوم/ جامعة كربالء احسان مهدي شهيد16
جامعة الحمدانية كلية التربية قسم التربية البدنية وعلوم الرياضةاحالم دارا عزيز17
الجامعة المستنصرية كلية العلوم قسم الفيزياءاحالم مجيد كاظم18
المكتبة المركزية/ جامعة الموصل احالم مخمد نذير عبد العزيز19
جامعة بغداد كلية التربية ابن الهيثم قسم الرياضياتاحمد ابراهيم ناصر20
قسم الرياضيات- كلية العلوم-الجامعة المستنصريةاحمد بخيت سعيد21
كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة واسط احمد بشار جمعه22
كلية علوم الهندسة الزراعية/ جامعة بغداداحمد ثويني هدوم23
كلية االدارة واالقتصاد.. المستنصريةاحمد جاسم محمد24
جامعه سومراحمد جواد عبد اللطيق25
جامعة القادسية كلية العلوماحمد جياد عودة26
المعهد التقني بعقوبة.جامعة التقنيه الوسطى احمد حسب اهلل كيتب27
بغداداحمد حسن عبداهلل28
كلية الهندسة/ جامعة كركوك احمد حسن غريب29
جامعة كربالءاحمد حسين احمد30
جامعة الموصلاحمد حسين محمد31
القادسيةاحمد حمد اهلل احمد32
كليه علوم الحاسوب والرياضيات/جامعه ذي قار احمد حميد كامل33
كلية التربية للعلوم الصرفة_جامعة الموصلاحمد خضر احمد34
رئاسة الجامعة/ جامعة القادسية احمد رحيم ريشان العبودي35
جامعة رابرين- اقليم كردستان العراق احمد ساجد حميد36
كلية الهندسة/ جامعة بابلاحمد سماوي غثوان37
كلية طب االسنان/ جامعة بابل احمد شاكر حسين38
جامعة ميساناحمد شهاب احمد39
كلية الزراعة- جامعة االنباراحمد شهاب عبداهلل40
قسم الهندسة المدنية-كلية الهندسة -الجامعة المستنصرية احمد صاحب ذياب41
قسم علوم الحاسوب-  كلية علوم الحاسوب والرياضيات- جامعة الموصل احمد صالح حسن42
كلية المعارف الجامعةاحمد صفاء يحيى43
تربية االنباراحمد عابد حميد44
كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىاحمد عادل نوري45

(7)قائمة حضور ورشة كلية العلوم رقم 
(  مقارنة بين منصات االتصال والتواصل االلكتروني)

16/4/2020يوم الخميس 



مديرية تربية ديالىاحمد عامر كامل46
دائرة التعليم الديني والدراسات االسالميةاحمد عباس احمد47
جامعة كربالءاحمد عباس عبداهلل48
جامعة سامراءاحمد عبد السالم احمد49
طالب دكتوراءاحمد عبدالرزاق ياسين50
كلية العلوم/ جامعة الكرخ للعلوم احمد عبدالرضا مناتي51
الجامعة المستنصرية كلية الهندسة قسم هندسة البيئةاحمد عالء حسين52
مديرية تربية الديوانية/وزارة التربيةاحمد علي حسين53
جامعة القادسية كلية علوم الحاسبات وتكنلوجيا المعلوماتاحمد علي طالب نمنم54
مديرية تربية بابلاحمد عماد هادي55
كلية التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثم/جامعة بغداد احمد عيسى عبد النبي56
جامعة بغداداحمد فاضل إبراهيم57
الجامعة التكنولوجيةاحمد فرحان كاظم58
رئاسة الجامعة المستنصريةاحمد كامل عواد59
الجامعة العراقيةاحمد ماجد عباس60
مديرية تربية ذي قاراحمد محمد كاظم زغير61
كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء احمد منصور محسن62
.الجامعة التقنية الشماليةاحمد مؤيد محمد63
مديرية تربية النجف االشرفاحمد نعمه ثامر الياسري64
قسم هندسة الطاقة/ كلية الهندسة المسيب / جامعة بابل احمد هادي حسين65
قسم االقتصاد/ كلية االدارة واالقتصاد/ الجامعة المستنصريةاحمد هادي سلمان العبيدي66
المختبرات الطبية/المعهد التقني المسيب /جامعة الفرات االوسط التقنية احمد هادي محمد67
الجامعة التقنية الشماليةاحمد وليد قاسم68
كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىاخالص زيد عبود69
كلية علوم الهندسة الزراعية_ جامعة ديالىاخالص متعب احمد70
الجامعة المستتصريةادريس حمودي احمد71
كلية العلوم اإلسالمية_جامعة االنبار ادريس سمير دلي72
قسم التاريخ- كلية التربية - جامعة سامراء ادريس نامس دحام73
كلية االدارة واالقتصاد قسم المحاسبة/جامعة الموصلارسالن ابراهيم عبدالكريم74
جامعة ديالى كلية االدارة واالقتصادارشد حميد حسن75
جامعة بغداداريج خضر حسن76
كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/ جامعة بغداد اريج صالح محمد77
جامعة ديالىاريج عبد الجليل حسن78
كلية العلوم/ جامعة المثنى ازل شاكر وهيب79
قسم التاريخ/ كليه التربيه / الجامعه المستنصريه ازهار جبار شكر80
قسم التاريخ/ كلية التربية / الجامعة المستنصرية ازهار جبار شكر81
الموصلازهار عبد الرزاق سعيد الحسو82
مديرية تربية ذي قار_ وزارة التربية ازهار عبد ريسان الوائلي83
بابلازهار عمران لطيف84
الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصادازهار كاظم جبارة85
كلية الصيدلة جامعة بغدادازهار مهدي جاسم86
كلية التربية للبنات/ جامعة الكوفةازهار ياسين محي87
الجامعة المستنصرية كلية العلوم قسم الفيزياءاسامة عبدالعزيز داخل88
العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية المعهد التقني اسامة كريم محمد89
جامعه سومراسامه صادق هاشم90
جامعة االنباراسراء باسم محمد91
كلية التقنيات الصحية والطبية بغداد/الجامعة التقنية الوسطى اسراء حسن هادي92
قسم علوم الحاسوب- الجامعة التكنولوجيةاسراء عبد االمير عبد الجبار93
كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة الموصلاسراء غانم عبد فتحي94



الجامعة المستنصريةاسراء فاخر خلف95
الكلية التقنية الهندسية/ الجامعة التقنية الوسطىاسراء فاضل ابراهيم96
جامعة واسط كلية التربية للعلوم اإلنسانيةاسراء مهدي مزبان97
قسم الجغرافية/ كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة ديالىاسراء هيثم احمد98
قسم الفيزياء/ كلية العلوم/الجامعة المستنصريةاسرار عبدالمنعم سعيد99
مديرية تربية ذي قار/وزارة التربيةاسعد عبداهلل صفوك100
ماية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداداسماء بشير عبد101
جامعة الكوفة كلية الطباسماء حسن خضير102
الجامعة المستنصريةاسماء ضياء نصيف103
كلية القانون/جامعة كربالءاسماء عبد الكاظم مهدي العجيلي104
كلية الصيدلة- جامعة اوروك اسماء محمد رشيد105
ديالىاسماعيل صالح عارف106
الجامعة العراقيةاسماعيل مخلف خضير107
الجامعة التقنيه  الوسطىاسماعيل هادي جلوب108
جامعة كركوك كلية الزراعةاسماعيل يونس حسن109
جامعة بغداداسيل حيدر محمد جواد110
بغداداسيل عبد االمير كريم111
كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة ديالى اسيل عدنان حسين112
جامعة ابن سينا للعلوم الطبية و الصيدالنية كلية الطباسيل محمود جواد113
الجامعة المستنصرية كلية العلوم قسم الفيزياءاشراق احمد شاكر114
قسم علوم الحياة/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةاشرف سامي حسن115
الموصل-المعهد التقني/ الجامعة التقنية الشماليةاشرف عبد الرزاق سعيد الحسو116
جامعة سومراشرف فاضل جمعة117
قسم الفيزياء/كلية العلوم للبنات /جامعة بغداداشواق طارق دحام118
جامعة بغداد كلية  علوم الهندسة الزراعيةاشواق عبدالرزاق ناجي119
كليه العلوم للبنات/جامعة بابلاشواق فالح خزعل120
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة ديالىاضواء ورور نعمة121
كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاراطياف ضاري برغشل122
كلية العلوم/ الجامعة المستنصرية افراح فهد عبد الكريم123
جامعة كركوكاقبال سمين علي124
بغداداقبال محمود علوان125
المكتبة المركزية/ جامعة الموصلاكرام شهاب عزيز126
الرصافه- معهد اإلدارة/الجامعه التقنيه الوسطى االء احمد عباس127
كلية التربية/جامعة بغداداالء حماد رجه128
جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية /قسم وقاية النبات االء خضير حسان129
الجامعة المستنصريةاالء سنان عباس130
قسم المحاسبة/ كلية االدارة واالقتصاد / الجامعة المستنصرية االء شمس اهلل نور اهلل الخزعلي131
مديرية تربية ديالىاالء عبد الحسين علوان132
جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد االء عبد الواحد ذنون133
المسيب/كلية التقنية.  جامعة الفرات األوسط التقنية االء عقيل جاسم134
اقسام ديالى/ كلية االمام الكاظم ع االء علي عبد اهلل العنبكي135
جامعة المثنى كلية التربية االساسيةاالء كتاب حميد136
مديرية تربية ذي قاراالء مثقال نصار137
كلية القانون/جامعة القادسيةاالء محمد صاحب138
كلية طب االسنان/ بغداد االستاذ الدكتور عباس صبري عبد الرزاق139
جامعة االنبار كلية التربيه للبناتاالستاذ المساعد الدكتور أحمد عبد الستار شالل140
االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد االستاذ المساعد رافد صباح التميمي141
طب االسنان-المستنصرية الدكتور علي سامي محسن142
كلية التربيه ابن الهيثم للعلوم الصرفه/جامعة بغدادالدكتوره هدى اسماعيل ابراهيم143



الجامعة تكريتالطالب محمد ساجد فخري144
طالب ماجستيرالمهندس عمار ناصر عبيد145
معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطىالهام طاهر حسين146
الجامعة المستنصرية كلية التربيةالهام مفتن علي147
قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة الوليد خالد عبد اللطيف البعاج148
الجامعه  المستنصريهام الكرام قاسم عبيد149
الجامعة المستنصريةامجد زين العابدين طعمة150
جامعة البصرةامجد طاهر بتور151
قسم الرياضيات/كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة الموصلامل جاسم محمد152
قسم علوم الحياة/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية امل حسين موسى153
الجامعة المستنصرية كلية التربية قسم التاريخامل عباس جبر154
كلية التربية/ الجامعة المستنصريةامل عبدالباقي مريوش155
كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/جامعة بغدادامل غانم محمود156
كركوك/ المعهد التقني/ الجامعة التقنية الشماليةامل نشأة شاكر157
جامعة بغداد قسم شؤون الطلبة والتسجيلامنة سعدون عباس158
طالبه دراسات عليا جامعه تكريتامنه محمد علي159
جامعة القاسم الخضراءامير شمخي نور160
مديريه التربيهامير عبد الحسين صالح161
كلية اإلدارة واالقتصاد. جامعة بغداداميرة شكر ولي البياتي162
كليه الصيدلة/جامعة كركوكاميرة كمال محمد163
مركز الدراسات االقليمية/جامعة الموصلاميره اسماعيل محمد العبيدي164
كلية الطب جامعة الموصلاميمه عبد الرزاق ابراهيم165
مديرية تربية بابلامين علوان محيميد166
قسم تربية المدائن- 2مديرية تربية الرصافة - وزارة التربية امين قاسم معكوط167
قسم العلوم التطبيقيه/الجامعه التكنولوجيهاناهيد حمدي حميد168
الجامعه التقنيه الوسطىانتصار حسن عبداهلل169
جامعة بابل كلية التربية االساسيةانتصار رحيم عبيد مطر السلطاني170
اقليم كردستان/ جامعة رابرينانتصار رزاق ابراهيم171
الجامعة المستنصريةانتصار علي مزعل172
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات/ جامعة بغداد انتصار كاظم عب الكريم173
المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى انتصار مهدي حمد174
كليه التربية للعلوم الصرفه/ جامعة كربالءانتظار جبار محمد175
مديريه تربيه ديالىانتظار حكيم محمود176
قسم علوم الحياه/ ابن الهيثم_ كليه التربيه للعلوم الصرفه/ جامعه بغدادانتظار محمد مناتي177
المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنيةانسام على هاشم178
فرع بابل/كلية االمام الكاظم عليه السالم انسام قاسم حاجم179
كلية الصيدلة الجامعة المستنصريةانعام سامح عارف180
جامعة الموصلانعام عبد المنعم عبد الحميد181
كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة بغدادانعام عبود حسين182
جامعة واسط كلية الطبانعام محمد سليمان183
كلية االداب/جامعة بغدادانفال سعيد داود الجعفري184
جامعة الموصل كلية الهندسة قسم هندسة العمارةانفال عزام محمد185
كلية المستقبل الجامعةانمار عدنان خضير  المراح186
المستنصرية كلية العلوم قسم الرياضياتانمار هاشم جاسم187
جامعة القادسيةانوار تركي عطية188
قسم العلوم/ كلية التربية االساسية/ المستنصريةانوار عبداهلل خلف189
جامعه بابلانوار علي عبداهلل190
كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة الموصل انوار غانم يحيى191
كلية الهندسة/جامعة بغدادانوار قاسم عبدالمحمد192



كلية العلوم/ جامعة بغداد انوار كاظم موسى193
كلية الطب/ الكوفةانوار مدلول عطيوي194
جامعة ذي قار كلية التربية للعلوم الصرفةانوار نظار حسين195
المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشماليةانوار هادي طه196
جامعه تكريتاوس جواد كاظم197
المعهد التقني الطبي منصور/الجامعة التقنية الوسطىايات اسماعيل مجبل198
كلية االداب مستنصريةاياد ابراهيم فليح199
كلية الصيدلة/ الجامعة المستنصرية اياد خلف ثامر200
الكلية التقنية المسيب- جامعة الفرات االوسط التقنية اياد علي محمد201
جامعة كربالءاياد ناصر حسين202
كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة اياد نوري ضياء203
كلية العلوم/الجامعة المستنصريةاياد ولي علي204
جامعة الكفيلاية حامد حمد205
جامعة ديالىايثار رياض عبداهلل206
المديرية العامة للترببة محافظة االنبارايسر صالح احمد207
كلية التربية المختلطة- جامعة الكوفة ايالف جبار عبد الرزاق208
الجامعة المستنصريةايالف عواد مهدي209
كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة البصرة ايمان ثابت خالد210
الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات األوسط ايمان جواد كاظم211
علوم حاسبات/ كلية التربية / الجامعة المستنصرية ايمان حسين رحيم212
جامعة بغداد كلية التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثمايمان حسين هادي213
كلية الطوسي الجامعةايمان حمزة محمد214
ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادايمان سامي احمد215
جامعة بغدادايمان سليم ابراهيم حربه216
كلية العلوم/ الجامعة المستنصرية ايمان طارق محمد نجيب217
قسم التاريخ_كلية االداب_جامعة الموصل ايمان عبدالرحمن حسن218
قسم الرياضيات/ كلية العلوم/ الجامعة المستنصريةايمان علي حسين219
مركز الحاسبة االلكترونية/الجامعة المستنصريةايمان عيد الجبار سعد220
جامعه القاسم الخضراء كليه التقانات االحيائيهايمان فاضل عبد الحسين221
جامعة البصرةايمان قيس عبدالجليل222
الجامعة التقنية الوسطىايمان ماجد عبداالمير223
الجامعة المستنصرية كلية التربية قسم التاريخايمان متعب محي224
جامعة الموصلايمان محمد شريف محمد علي225
كلية المستقبل الجامعةايمان وهاب كاظم226
مركز الحاسبة االلكترونية/ جامعة ديالى ايناس عباس عبد227
كلية الهندسة-جامعة النهرين ايناس عبد االمير عبود نجم228
وزارة التعليم العالي والبحث العلميايناس عبد الباقي يوسف229
كلية طب االسنان الجامعة المستنصريةايناس عبد الستار سلمان230
جامعة بغدادايناس علي عبدالمنعم231
قسم الهندسه الكهروميكانيكية. الجامعة التكنولوجية ايناس مزاحم عبد232
كلية القانون/ جامعة بابل ايناس مكي عبد نصار233
مدرسه رضوانايه زيد محمد234
كلية دجلة الجامعة االهليةايه قصي داود235
الجامعه المستنصريهايه محمد ثجيل236
كلية الهادي الجامعةايوب طالب عبد237
كلية اإلمام االعظم رحمه اهلل الجامعةإبراهيم نوري يحيى238
الجامعة المستنصريةإحسان علي رحيم239
كلية اإلمام األعظم الجامعةإحسان هاشم شهاب240
قسم الرياضيات/ كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل إخالص سعداهلل احمد241



قسم الكيمياء/كلية العلوم/جامعة ديالىإسراء خاجي محمد242
المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنيه إسراء عبد علي حسن243
مديرية تربية ديالىإسراء قحطان خلف244
معهد الليزر للدراسات العليا/ جامعة بغداد إسراء كريم عبداهلل245
جامعة الفرات األوسط التقنية المعهد التقني كوفةإسراء منعم عبد الحسين246
كلية االمام الكاظم عليه السالمإسراء منير جواد247
كلية التخطيط العمراني/ جامعة الكوفة إنصاف جعفر خيون الياسري248
قسم الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةإنعام ابراهيم علي249
كلية التربية البدينة و علوم الرياضة/ جامعة ديالىإياد كامل شعالن250
كلية التربية البدينة و علوم الرياضة/ جامعة ديالىإياد كامل شعالن251
الكلية التقنية كركوك/الجامعة التقنية الشمالية إيمان حسين زين العابدين252
جامعة بغداد كلية اآلدابإيمان محمد عبد253
كليةالتربية ابن الهيثم/ جامعة بغداد إيمان محمد نعمة254
جامعة بغداد كلية الهندسة القسم المدنيأ د ندى مهدي فوزي الجيالوي255
قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات /جامعة بغداد منى جاسم محمد علي. د. أ256
قسم التاريخ/ كلية التربية / الجامعة المستنصرية مها حسن رشيد. د. م . أ257
الجامعة المستنصرية/ كلية الصيدلةأحمد علي محمد. د. م. أ258
كليه التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثم/جامعه بغدادسميه نعيمه حوار. د. م. أ259
جامعة الموصل/كلية الزراعة والغاباتفلح حسن احمد. د. م. أ260
dالجامعة المستنصرية كلية التربية أوفى مزيد عبد العزيز.د. م. أ261
قسم التاريخ/ كلية التربية للبنات / جامعة بغداد د عبد الكريم عزالدين صادق االعرجي.أ262
كلية التربية للبنات/جامعة بغدادخضر عبد الرضا جاسم.د.أ263
كلية العلوم/جامعة الموصل محمد صالح الدين عبدالفج.د.أ264
النجف- المعهد التقني / جامعة الفرات االوسط التقنيةم حسين علي محمد.أ265
الجامعة المستنصرية كلية التربيةد فرحان محمد حمزة البيضاني.م.أ266
جامعة الموصل- كلية الزراعة والغابات احمد عواد طالب. د.م.أ267
كلية العلوم الجامعة المستنصرية قسم الفيزياءحازم كاطع دواي. د.م.أ268
جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات شيماء فاضل عبد الحميد عبد الرزاق العنبكي. د.م.أ269
الجامعة المستنصرية/كلية اإلدارة واالقتصاد سهيلة عبد الزهرة مستور.د.م.أ270
كلية التربية/ الجامعة المستنصرية أحمد خلف سلمان271
كلية اآلداب/الجامعة العراقية أحمد خليفة علي272
قسم علوم الحياة/ كلية العلوم / الجامعه المستنصريةأحمد ساهي دويش273
كلية اآلداب/ الجامعة العراقية أحمد سهام رشيد274
قسم الهندسة المدنية/ الجامعة التكنولوجية أحمد شمخي جبر الزهيري275
كلية الطب- جامعة االنبار أحمد طالب ياسين276
كلية القانون/ جامعة بابلأحمد عبد الحسين كاظم277
دائرة االرشاد والتدريب الزراعي/ وزارة الزراعة أحمد عبد الهادي عبد الكاظم الكالبي278
جامعة تكريتأحمد عبدالباري عبدالواحد279
المديرية العامة لتربية بابل/ وزارة التربيةأحمد علي حياوي280
كلية اآلداب/ الجامعة العراقيةأحمد علي نعمة الزبيدي281
كلية االمام الكاظم عليه السالم للعلوم االسالميةأحمد عليوي صاحب282
كلية التربية/ جامعة سامراءأحمد محمود علو283
كلية الطب/ جامعة نينوى أحمد مذخر شريف284
قسم الفيزياء/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية أحمد ناجي عبد285
ذي قارأزل حبيب نزال286
كلية الصفوة الجامعةأزل عالء عباس287
مديرية تربية ديالى- وزارة التربية أسامة محمد كامل حسن288
المديرية العامة لتربية النجف االشرف_وزارة التربية أسامةجابر عبد السادة289
قسم البرمجيات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل أسعد صباح هادي290



كلية التربيه البدنيه وعلوم الرياضة/ جامعة كربالءأسعد عليوي جاسم291
كلية القانون- جامعة القادسية أسعد فاضل منديل292
جامعة النهرين كلية العلومأسيل باسم صبري293
جامعة كركوك كلية طب االسنانأسيل شرف عبداهلل الهندي294
المستنصريةأسيل ناجي فهد295
جامعة بغداد كليه التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثمأشواق أحمد حسين296
مديريه بلديات الديوانيهأشواق علي عبد الميالي297
كلية التربية االساسية/ جامعة الموصلأضواء عبد الكريم احمد298
القرنة-كلية التربية/جامعة البصرة أطياف سعود حريجة299
مديرية تربية االنبارأمجد محمد عبداهلل300
فرع بابل- شركة توزيع المنتجات النفطية/وزارة النفطأمير صباح نوري الكواز301
المديرية العامة ِلتربية ذي قار| وزارة التربية أمير كاظم شبيب ورد302
كلية القانون/جامعة بابل أمين رحيم حميد303
كلية التربية األساسية حديثة/جامعة االنبار أنور أحمد صالح304
كلية اإلمام األعظم الجامعةأنور راكان شالل305
كلية االدارة واالقتصاد.. جامعة القادسية أنور عباس ناصر306
جامعة كركوكآزاد سردار محمد307
كلية اآلداب/ جامعة بغداد آمال صباح حسن308
كلية الزهراوي الجامعةآيات عبد الساده يوسف309
ميسان كلية التربيةآيات محمد جبر310
جامعة البصرةآية رياض عبداهلل311
جامعة الفرات االوسط التقنيةبارق عبد اللطيف صبر312
جانعة بغدادباسم خازم خنيد313
الجامعة المستنصرية كلية العلومباسم خضير عباي314
كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة تكريت باسم رشيد علي315
جامعة الفلوجةباسم محمد عبد اهلل316
جامعة ذي قارباسم يوسف ذياب317
مركز التعليم المستمر/ جامعة الموصل باسمة جميل توشي318
قسم تقنيات ادارة المكتب/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطىباسمة عبدالباري فزع319
كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة القادسية باقر علي بلجات320
قسم علوم الحياة/ كلية العلوم / الجامعه المستنصرية بان منعم عبدالرزاق تويج321
كلية التربية للبنات/جامعة بغداد باهرة محمود جعفر322
جامعة بغداد  كلية طب االسنانبتول حسن هاشم323
جامعة الموصل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةبثينة حسين علي324
وزارة التربية والتعليمبثينة محمد حمود325
كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلبراءة محمود سليمان326
جامعة الموصلبرزان ميسر الحـــامد327
كلية العلوم/الجامعة المستنصرية بركات عبد الفتاح كامل328
الجامعة المستنصريةبسام جبار جاسم329
المستنصريةبسعاد هادي حمزة330
جامعة الكرخ للعلومبسمة حسين حمد331
المستنصريةبسمة طالب جاسم السوداني332
مركز تكنولوجيا الطاقة/الجامعة التكنولوجية بشار رضى يونس333
جامعة ديالئ  كلية العلومبشار طالب حميد334
جامعة الموصل/ كلية العلومبشار عزيز محمود335
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ ديالىبشائر رحيم شالل الربيعي336
مدرس في كلية اإلمام األعظم الجامعةبشتيوان هادي حمه صالح337
الرصافه-معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى بشرى خالد عبداهلل338
العلوم التطبيقيه/ الجامعه التكنولوجيه بشرى عيسى غشيم339



العلوم التطبيقيه/ الجامعه التكنولوجيهبشرى عيسى غشيم340
ابن الهيثم-كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة بغداد بشرى كاظم حسون341
جامعه بغداد كليه علوم الهندسه الزراعيهبشرى محمود علوان342
كركوك/ معهد تقني / الجامعة التقنية الشماليةبشرى نورالدين غفور343
كلية الزراعة.جامعة كركوك بصيرة عبد اهلل احمد344
كلية التربية/ جامعة سامراءبكر محمود علو345
جامعة كركوكبالل احمد عمر346
كلية اقتصاديات األعمال- جامعة النهرين بالل نوري سعيد347
كلية التربيه/المستنصريه بلسم ماجد حمد348
مديرية تربية واسطبلقيس حميدي كاظم349
كلية الطب البيطري/جامعة الموصل بنان خالد عبدالرحمن350
مديرية تربية نينوىبنان خليل ابراهيم351
جامعة الكوفةبنين خالد محمد352
مديرية تربية بابلبهاء حسين عبد االمير اليساري353
بغدادبهجه علي محمد354
جامعه اوروك االهليه،  كليه طب االسنانبيداء احمد ياس355
كلية اإلدارة واالقتصاد/  جامعة بغدا د   بيداء اسماعيل عبد الوهاب356
جامعه بغدادبيداء حسين عبد عون357
كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادبيداء حسين مطلك358
الجامعه المستنصريةبيداء خليفة حمد359
قسم الرياضيات/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلبيداء سهيل عبداهلل حسن360
طب االسنان/جامعة القادسية بيداء صالح حسن361
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات/جامعة بغدادبيداء طارق عبد الواحد الشيخلي362
الكوفة كلية التخطيط العمرانيبيداء عبد الحسين بديوي الحسيني363
جامعة ذي قاربيداء عبدالرضا حمدان364
جامعة القادسية كلية القانونبيداء علي ولي الجميلي365
الجامعة المستنصرية كلية العلوم قسم علوم الخياةبيداء مجبل علي366
المستنصريةبيداء محسن احمد367
كلية التربية للبنات/جامعة بغداد بيداء محمد حامد368
كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار بيداء مطشر راشد369
جامعة كركوك كلية التربية للعلوم االنسانيةبيستون عادل علي370
كلية العلوم/ جامعة كركوك پرژين سردار محمد371
كلية االداب/ الجامعة المستنصريةتأثير عاصم فاءق372
المستنصريةتأثير عاصم فائق373
اوروك االهليهتبارك علي حسين374
وزاره التربيهتسنيم معد محمد375
جامعة الموصلتغريد حمدون شكر376
ذي قارتغريد خليل حامي377
قسم اللغة العربية/كلية التربية /الجامعة المستنصرية تغريد عيدان حليوت378
جامعة المثنى كلية طب االسنانتغريد قاسم سلمان379
كلية الصيدلة/ جامعة بغداد تغريد نظام الدين عمر380
وزارة التربيةتكليف ذياب صالل381
جامعة بغداد كليه االدارة واالقتصادتال عاصم فائق382
كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةتمارا عدنان قاسم383
الجامعة المستنصريةتمارا كوثر حسين384
الجامعة المستنصريةتمارة عباس حميد385
مديرية تربيه ذي قارتهاني جبار خريبط386
قسم المعلومات والمكتبات/ كلية االداب / الجامعة المستنصرية تهاني فالح خماس387
كلية التربية/ الجامعة المستنصريةتوحيد فاضل جابر388



جامعة الفرات االوسط التقنيةتوفيق ناجي حسين389
كلية الترببة/ جامعة سامراء تيسير عبد القادر صالح390
الجامعة (رحمه اهلل)كلية االمام االعظم تيسير كرم داود391
كلية التربية األساسية/جامعة الموصل ثامر محمود ذنون392
المديرية العامة لتربية واسطثائر عبداألمير إبراهيم393
المديرية العامة لتربية كربالء/وزارة التربية والتعليمثائر قاسم عبد العزيز عباس394
جامعة الموصلثناء يعقوب يوسف395
جامعة واسطجابر حسين علي396
الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةجاسم جواد جادر397
وزارة الشباب والرياضةجاسم محمد حمود398
كلية االداب/ الجامعة العراقية جاسم محمد سلمان399
كلية القانون والعلوم السياسية- الجامعة العراقية جاسم محمد علي جاسم400
كلية االدارة و االقتصاد/ جامعة المثنى جاسم محمد كريم401
جامعة واسطجرير جابر محمد402
قسم علوم القرآن والحديث/ كلية االمام الكاظم عجعفر طالب حسين403
لجامعة العراقية/كلية الطب جليل إبراهيم صالح404
جامعة الموصلجمال شكري بسيم405
كلية الزراعة/ جامعة االنبار جمال صالح حمود406
قسم الفيزياء/ جامعة االنبار كلية التربية للعلوم الصرفةجمال فاضل محمد407
جامعة ديالىجمال مصطفى عباس408
كلية طب االسنان/جامعة بغداد جمان ضياء حبيب الخيون409
جامعة القادسيةجمانة محمد خليل410
تركيا/جامعة جانكريجميل محمد جميل411
جامعة الكرخ للعلومجنان عدنان عبد اللطيف البيروتي412
جامعة القادسية كلية التربية قسم اللغة اإلنكليزيةجنان عطيه مفتن413
وزارة الثقافةجنان علي حسين414
jenanmكلية  العلوم / جامعة الكوفة جنان مهدي غني415
كلية الهندسة/جامعة ديالى جنان نصيف شهاب416
كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةجنان وحيد جاسم417
قسم العلوم النفسية والتربوية/كلية التربية للعلوم االنسانية/الموصلجهان عادل فاضل418
المعهد التقني المسيبجواد كاظم علي419
كلية العلوم/ الجامعة المستنصرية جيهان عبد الستار سلمان420
كليه المستقبل الجامعهحارث عبد االله الشكري421
الجامعة التقنية الشماليةحارث نافع شكر محمود422
الموصلحازم صالح احمد423
الجامعة التقنية الوسطىحازم عبداالمير فاضل424
الرصافة الثالثة/ المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد حازم عبدالكاظم حسن425
جامعة االنبار كلية تربية القائمحازم محمد خلف426
ابن الهيثم-كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة بغداد حازمة موسى خليل427
كلية العلوم.. جامعة الموصلحامد عبداهلل صالح428
كلية العلوم... جامعة الموصلحامد عبداهلل صالح429
مديرية تربية االنبار- وزارة التربية حامد هالل فرحان430
جامعة الموصلحذيفة احمد خضر431
كلية الصفوة الجامعةحسام حامد تزكام432
جامعة القادسيةحسام سعيد العارضي433
المستنصريةحسام صباح يونس434
مديرية تربية االنبارحسام طارق جاسم435
جامعة ديالى كلية التربية للعلوم االنسانيةحسام نجم الدين عبد436
المثنىحسن رحيم خضر437



كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة واسطحسن صبري محمد438
الجامعة العراقية كلية االدابحسن عبد الجبار ناجي الياسري439
كلية العلوم االسالمية/ جامعة بغدادحسن عبداالميرخليل440
جامعة كركوك كلية الطبحسن علي عجه441
جامعة ميسان كلية الزراعةحسن كاظم علي442
جامعة بغداد كلية التربية للبناتحسن منديل حسن443
كلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية حسن هادي حمزة444
diyalaحسن هادي صالح445
مديريه تربيه ذي قارحسن هادي ياسر446
قسم الحاسوب/كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة الموصلحسنين علي طالب447
كلية التربية/جامعة كربالءحسين جبار شكر448
كلية الفنون الجميلة/ جامعة بغداد حسين جبار محمد449
بغدادحسين جعفر رمضان450
الحويجة- كلية الزراعة / جامعة كركوك حسين حبيب مصطفى األعرجي451
كلية االمام االعظم الجامعةحسين عبد الوهتب حسين452
جامعة القادسية كلية القانونحسين عبيد شعواط453
الموصلحسين عبيد ضحوي454
جامعة المثنىحسين عدنان عيسى455
كلية اآلداب/جامعة القادسية حسين عذاب عطشان الجبوري456
كلية االمام االعظم الجامعهحسين علوان حسين457
كلية التربية للعلوم االنسانية/ديالى حسين علي جبار458
وزارة العدلحسين علي خضير459
جامعة القسم الخضراءحسين عليوي حسن460
كلية الهندسة/ جامعة المثنى حسين كريم سلطان461
جامعة ذي قار ، كلية الزراعة واالهوارحسين لفته عباس السعيدي462
كلية مزايا الجامعهحسين مهدي مكطوف463
جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد للعلومحسين نجيب والي464
كلية الطب البيطري-جامعة القاسم الخضراء حسين هادي ناهي465
جامعة الكوفة. كلية الطب البيطريحال جواد كاظم466
كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية حال كاظم عبيد467
جامعة الفرات األوسط التقنيةحمد كريم عبد الرضا468
مديرية تربية كركوكحمدي حسن عزت469
كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة ديالى حمزة حميد ياسين470
وزارة الشباب والرياضهحمزه علي عباس471
المستنصريه كليه العلوم قسم علوم الحياةحمزية علي عجة472
قسم القانون_كلية االمام االعظم الجامعةحمودي بكر حمودي473
جامعة ميسان كلية التمريضحميد ابولول جبجاب474
كلية الزراعة_ جامعة المثنى حميد علي وضح475
جامعة القادسيةحميد مانع الحمداوي476
جامعة الموصل كلية الهندسة قسم هندسة البيئةحنان حقي اسماعيل الخياط477
كلية التربيه للعلوم الصرفه/جامعة الموصلحنان سالم محمد478
جامعة ذي قار كلية التربية للعلوم االنسانيةحنان عباس خيراهلل479
كليه العلوم\ مستنصريهحنان علي جيجان480
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة تكريت حنان قاسم كاظم481
قسم علوم الجو/ كلية العلوم/ الجامعه المستنصريهحنين حاكم عبدالرضا482
مديرية تربية ديالى.وزارة التربية حوراء عبد الحسن ناصر الخفاجي483
جامعة كربالء كلية القانونحوراء علي حسين484
كلية المستقبل الجامعةحوراء هادي جياد485
محامي في محكمة استئناف المثنىحيدر ابراهيم حبي486



قسم هندسة العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالءحيدر ابراهيم محمد487
جامعة بغدادحيدر احمد حسن488
رئاسة الجامعة المستنصريةحيدر توفيق قدوري489
كليةالعلوم الجامعة المستنصريةحيدر جاسم محمد490
وزارة التعليم العالي والبحث العلميحيدر حاتم عبدالوهاب491
المعهد التقني كوت.. الجامعة التقنية الوسطىحيدر حافظ حميش الدفاعي492
مديرية تربية بابلحيدر حسن داود493
المركز الصحي/ جامعة بغدادحيدر حسين عبيد السعيدي494
كلية علوم البيئة-جامعة القاسم الخضراءحيدر راضي كاظم495
المسيب/ الكلية التقنية-جامعة الفرات األوسط التقنيةحيدر طالب مهدي العجيلي496
كلية الهندسة-الجامعة المستنصرية حيدر عامر مشتت497
جامعة الكوفة ، كلية االدابحيدر عبد الحسين زوين498
معهد التكنولوجيا بغداد/ الجامعة التقنية الوسطى حيدر عبد الهادي عبد الواحد499
وزارة التربيةحيدر علي موسى500
الجامعة العراقية/ كلية اآلداب حيدر علي نعمة محمد الزبيدي501
كليه الهندسه/ جامعه ذي قار حيدر فاضل عباس502
جامعة الكفيلحيدر قاسم رحيم503
جامعة البصرة كلية التربية للعلوم الصرفةحيدر قاسم فاضل504
قسم شؤون الديوان/الجامعة المستنصرية حيدر محمد حيدر505
كلية اللغات/ جامعة بغدادحيدر مصطفى عبداهلل506
شركة توزيع المنتجات النفطية/وزارة النفط  حيدر معتز محي عبد الحميد507
كلية علوم البيئة- جامعة القاسم الخضراءحيدر مهدي حمزة الشريفي508
كلية علوم البيئة/ جامعة القاسم الخضراء خالد جبار مطشر509
رئاسة الجامعة المستنصرية قسم الشؤون العلميةخالد زمام عامر510
جامعة ديالى كلية التربيةخالد عيال اسماعيل511
جامعة بغداد كلية التربية للبنات قسم اللغة اإلنكليزيةخالدة حامد تسكام512
الجامعة المستنصرية كليلة العلومختام جابر نبهان513
جامعة القادسيةختام عبدالسادة علي الهاللي514
قسم علوم القران والحديث/ديالى  /(ع)كلية اإلمام الكاظم خديجة حسين عايز515
قسم االحياء البحرية/ مركز علوم البحار/جامعة البصرة خديجة كاظم حريب516
كلية الزراعة/ جامعة كركوك خطاب عبداهلل محمد517
مديرية تربية الديوانيةخلود محمد حسن عباس518
قسم الفهود/مديريه العامة التربية ذي قار خلود مساعد ايدام519
االداب/ العراقية خلود نعيم امير520
ديوان الرقابة المالية االتحاديخليل عبداكريم محسن521
الجامعة المستنصرية كلية التربية االساسيةخمائل شاكر ابو خضير522
كلية الهندسة-جامعة الموصلخولة احمد خليل523
كلية العلوم/المستنصرية خولة جبر خلف524
جامعة الكوفة كلية الزراعةخولة عبداللة سلمان525
كليه علوم الحاسوب و الرياضيات/جامعه ذي قار داليا عبد الرحمن كاظم526
جامعة الموصلداليا عبد القادر نوري527
قسم هندسة االنتاج والمعادن/ الجامعة التكنولوجيةداود سلمان داود528
المعهد التقني كوت- الجامعة التقنية الوسطى دجله مهدي محمود529
جامعة الموصل كلية العلومدعاء حسان يحيى530
اليوجد حاليادعاء خالد مزعل531
رئاسة الجامعة المستنصرية/ الجامعة المستنصرية دعاء طالب هاشم532
معهد تقني بعقوبة/الجامعه التقنية الوسطى دعاء عدنان كاظم533
كلية بالد الرافدين الجامعةدعاء فخري قدوري534
كلية مدينة العلم الجامعةدعاء كاظم منصور535



الجامعة المستنصريةدالل عبد الستار اسعد536
مديرية تربية ذي قاردالل عبد المحسن دبيس537
كلية الطب/جامعة كركوكدلشاد صابر محمد538
جامعة الموصلدنيا بطرس توما539
جامعة بابل كلية التربية للعلوم االنسانيةدنيا شكر اعباس540
قسم الكيمياء-جامعة االنبار كلية التربية للبنات دنيا عالوي جروان541
جامعة النهرين كلية العلومدنيا علي عبد الحسن542
قسم الحاسبات/ كلية التربية/ الجامعة المستنصرية  دينا نادر جورج543
الجامعه المستنصريه كليه العلوم قسم علوم الحياةدينا يوسف محمد544
الكلية التقنية الوسطى/الجامعة التقنية الوسطىدينارحيم رزيج545
كلية التربيه للعلوم الصرفه/ جامعة ذي قارذكرى حسن داحس546
كلية اللغات/جامعة بغدادذكرى طالب خيراهلل547
كلية الحقوق- جامعة تكريت ذنون يونس صالح548
جامعة الموصلرابحة محمد خضير549
ديوان الرقابة المالية االتحاديراسم حسين كاظم الشمري550
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة- ديالئ رافد حبيب قدوري551
ميسانرافد دفار عرير552
كلية العلوم/الجامعة المستنصريةرافد عباس علي553
كلية التربية/ الجامعة المستنصريةرافد عيدان حليوت554
كلية االمام االعظمرافد كوان محمد555
كلية اآلداب_  جامعة االنبار رافع محمد عواد556
كركوكرامي سامي حميد557
كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه/ جامعه كربالءرامي عبد االمير حسون558
قسم علوم الحاسبات/ التربية/ المستنصريةرانية علي مصطفى559
كلية التقانات االحيائية_ جامعة القاسم الخضراءرائد رزاق عجيمي560
كلية الطب/ جامعة الكوفةرائد عبد االمير نجم561
جامعة بغداد كليه الفنون الجميلةرائد فاضل حمد سلمان562
قسم الديوان. رئاسة الجامعة. الجامعة المستنصريةرائد مجبل عبداهلل563
جامعة الموصلرائد محمد حامد الطائي564
كلية التربية ابن الهيثم- جامعة بغدادرائد مصطفى شاكر565
الموصلرائدة داؤد محمود566
جامعة كركوكرباب شكور علي567
جامعة الفرات االوسطرباب عدنان فاضل الربيعي568
كلية الطب/جامعة القادسيةرباب هجول حمزة الزاملي569
العراقيةرجاء خليل الجبوري570
جامعه ديالى كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضةرجاء عبد الكريم حميد جابر571
كلية التربيه/جامعة القادسيه رجاء مردان فليح572
كلية الطب/ جامعة كربالءرحاب عباس علي573
قسم الفيزياء/ ابن الهيثم - كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة بغداد رحاب نصر فاضل574
جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية كلية طب األسنانرحمة حازم إبراهيم575
القادسيةرحمن غركان عبادي576
جامعة الكوفة كلية االدابرحيم محمد عبد زيد577
جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد رسل حميد جواد578
مديرية تربية الكرخ الثالثة/وزراة التربيةرسل حيدر عبد علي579
جامعة الكوفةرسل مسلم رزاق580
كلية مدينة العلم الجامعةرشا ابجد سلمان581
ثانوية الوفاق للبنات/ وزارة التربية رشا اياد عزيز582
جامعة ذي قاررشا باسم يوسف583
الجامعة التكنولوجية قسم العلوم التطبيقية فرع الرياضيات وتطبيقات الحاسوبرشا جالل متلف584



اامعهد التقني الديوانية/جامعة الفرات االوسطرشا حسين احمد585
علوم الحياة/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةرشا سعد نعمان586
علوم حياة/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةرشا سعد نعمان587
جامعة القادسيةرشا عباس اسيود588
المستنصريةرشا عبد المهدي محمد صالح589
الجامعة المستنصريةرشا والي موحي590
كلية التربية للعلوم الصرفة قسم علوم الحياة/جامعة كربالء رشاعبد األمير جواد591
كلية التربية للبنات/ جامعة بغداد رشيد احمد مختار فريد592
مركز البحوث الزراعية- معهد بحوث وقاية النباتات رضا راضي حسن عبداهلل593
ع لالعداد والتدريب. م. ديوان وزارة التربية رضا طعمع عبيد العجيلي594
كلية المستقبل الجامعةرضا عبد الحسين هادي595
كلية التربيه بنات-االنبار رضاب حاتم ياسين الغساني596
كلية االمام االعظم الجامعةرضوان حميد محمد597
كلية العلوم/جامعة كركوكرضوان خليل حيدر598
جامعة الموصل  كلية الحقوقرضوان هاشم حمدون الشريفي599
وزارة الصحةرعد عجيل بستان600
الجامعة التكنولوجيةرغد ابراهيم صبري601
الجامعة المستنصرية/ كلية التربية االساسيةرغد اكرم عزيز602
جامعة كربالء كلية العلومرغد سعد حاتم603
جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم قسم الفيزياءرغد صبحي عباس604
الجامعة المستنصرية كلية العلومرغد عبداهلل كاظم605
االمام الصادق عرغد فالح محمد606
الجامعه المستنصريهرغد فخري جاسم607
الهندسة-المستنصريةرغد محمد خداداد608
جامعة الموصل كلية التربية االساسيةرغد محمد فاضل609
المستنصريةرغد هاشم جاسم610
جامعة دهوكرغد يوسف محمد611
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات/جامعة بغداد رغداء فؤاد محمد612
وزارة التربيةرغده امير محان613
المستنصريه كليه التربيةرفاه عزيز كريم614
جامعة الموصلرقية نافع بلو615
قسم التاريخ: كلية التربية / الجامعة المستنصرية رنا حسيب كاظم616
كلية االداب/ جامعة واسطرنا حكمت عباس617
جامعة الفرات األوسط التقنيه الكلية التقنية المسيبرنا ريس عراك618
كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى رنا شهاب أحمد619
كلية الصيدلة/جامعة بابلرنا صاحب خلف الشمري620
المستنصريةرنا صباح جواد621
قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة الموصل رنا طالب ابراهيم622
كلية التربية/ جامعة القادسية رنا طالب شويع الربيعيى623
جامعه كربالء كليه الطب البيطريرنا عبد األمير جواد العبيدي624
الفيزياء/ كلية العلوم / المستنصرية رنا عدي عبد الجليل625
جامعة بغداد كلية اللغاترنا علي مجيد626
كلية العلوم/الجامعة المستنصرية رنا فاضل عباس627
جامعة بغداد/كليه اللغاترنا فخري جاسم628
بغداد كليه التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثمرنا مجاهد عبداهلل629
كلية الفنون التطبيقيةرنا مهدي علي630
كلية الفنون الجميلة-جامعة بابل رنا ميري مزعل631
مديرية التربية الرصافة االولى/وزارة التربية رنا نعمان عباس ندا632
الجامعة المستنصرية كلية العلومرنا هادي حميد633



جامعة الموصل  كلية العلوم قسم الطاقات الجديده والمتجددةرنا هشام محمود العباجي634
جامعة الكوفة كلية العلومرند محمد عبدالحسين635
التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم.بغدادرهف وائل محمود636
كلية الصيدلة/جامعه بابلرواء  جبار عبداهلل637
جامعه بابلرواء حفظي زعولي638
جامعة ديالى كلية العلوم االسالميةرواء رشيد حميد639
كلية التربية االساسية/جامعة الموصلرواء طارق حميد640
كلية التقانات االحيائية/ جامعة القاسم الخظراء رواء عامر حميد641
قسم النشاطات الطالبية/ جامعة البصرةرواء عبداالمير عباس642
جامعة النهرينرواء نزار محمدعلي643
كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/جامعة بغداد رويدة سمير سعيد644
كلية الصيدلة/ جامعة القادسيةرؤى جميل كامل645
جامعة الكوفةرؤى خالد محمد646
كلية اإلعالم/ جامعة ذي قار رؤى شريف عبداهلل647
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/القادسية رؤى عباس اسيود648
كليه الطب البيطري/ جامعه ديالى رؤى عدنان حسين649
جامعة الموصلريا باسل احمد650
المعهد التقني المسيبرياض احمد سرحان651
كلية دجلة الجامعةرياض باسل عبدالجبار652
الجامعه المستنصريه/كلية العلومرياض حازم مهدي653
قسم تربية الدور_ المديرية العامة لتربية صالح الدين رياض سعيد طه654
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة ميسان رياض صيهود هاشم655
جامعة الفرات االوسط التقنيهريام عادل حسن656
كلية المنارة للعلوم الطبية الجامعةريام محمد جاسم657
جامعة الفرات االوسطريام محمد عباس658
مصنع الكندي/وزارة الصناعةريان كمال يوسف659
كلية القانون والعلوم السياسية/ جامعة كركوك ريان هاشم حمدون660
كركوكزانا اسماعيل عزيز661
جامعة ديالىزاهد صبحي عبد الرزاق662
كلية الهندسة-جامعة ديالىزبيدة هاتف ناجي663
كلية االداب.المستنصرية زلزلة محمود عباس664
كليه الصيدله/الجامعه المستنصريهزهراء احمد اوختي665
جامعة الموصلزهراء بديع ابراهيم666
قسم ادارة االعمال/ االدارة واالقتصاد/ جامعة الحمدانيةزهراء جاراهلل حمو667
كلية الصفوة الجامعةزهراء جاسب حميد668
كلية العلوم للبنات/ جامعة بابل زهراء جبار حسين669
كلية الطب البيطري/جامعة القاسم ااخضراء زهراء حسين كاظم670
كلية المستقبل الجامعةزهراء حليم القيم671
قسم الفيزياء/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةزهراء صباح رشيد672
المستنصريةزهراء صالح مهدي673
الجامعه المستنصريهزهراء عارف حسين674
جامعه الفرات االوسط التقنيهزهراء عبد الرضا باقر علي الفياض675
كلية التمريض/جامعة الكوفة زهراء عبد العباس طاهر676
الجامعة التقنية الشماليةزهراء عبدالرحمن صبري677
قسم التاريخ/ كلية التربية للبنات/ الجامعة العراقيةزهراء عبدالعزيز سعيد678
مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا/جامعة بغدادزهراء عماد حسين679
كربالء/ المعهد التقني - جامعة الفرات االوسط التقنية زهراء محمود عبد الزهرة680
الكرخ للعلومزهراء ياسر عباس681
قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قارزهور مساعد ايدام682



الفرات االوسط التقنيةزهير حمد عبيد683
جامعة الفرات االوسط التقنيةزهير حمد عبيد684
جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد قسم اللغة العربيةزهير محمظ علي685
كلية علوم الهندسة الزراعية.جامعة بغداد زياد اسماعيل عبد686
جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية كلية طب األسنانزياد قدوري حميد687
قسم شؤون االقسام الداخلية/ جامعة االنبار زياد ليث قاسم688
الجامعة المستنصرية/ كلية التربيةزياد محمد عبود689
جامعة الموصل كلية االدارة واالقتصادزياد هاشم السقا690
المديرية العامة للتربية في محافظة كركوكزيد خلف حسين691
كلية الزراعة/ جامعة كربالءزيد خليل كاظم692
المستنصريةزيد رعد عباس693
قسم علم الحاسوب ونظم المعلومات- كلية المنصور الجامعةزيد صائب صبري694
قسم العلوم العامة/ كلية التربية األساسية في حديثة/ جامعة االنبار زيد عبد الجبار عبداهلل695
كليه العلوم/جامعة ديالىزيد عبدالهادي عبد696
جامعة العميد كلية طب االسنانزيد علي خميس697
كليه العلوم/المستنصريهزيد ناجي حسن698
المستنصريةزيدرعدعباس699
جامعة تكريتزيدون طارق عبد الوهاب700
المستنصرية علوم رياضياتزينب جون خلف701
جامعة كربالءزينب حسين علوان702
الجامعه المستنصريه كليه العلوم قسم الفيزياءزينب حمزة باقي703
قسم الفيزياء/كلية العلوم /الجامعة المستنصرية زينب شاكر ناصر704
الجامعة المستنصرية/ كلية العلوم / قسم الرياضيات زينب شهاب حامد705
كلية القانون/جامعة القادسيةزينب صبري محمد706
جامعة الفرات االوسط التقنية الكلية التقتية المسيبزينب طالب عبدالكاظم707
الجامعة المستنصرية-كلية الطب زينب عبد االمير جعفر708
طوزخورماتو-كلية التربية/جامعت تكريت زينب علي جعفر709
كلية التربية االساسية/ الجامعة المستنصرية زينب علي هادي710
بغدادزينب علي هليل711
جامعة القاسم الخضراءزينب عوده عبيد712
الجامعه المستنصريه/ كليه العلومزينب عيسى عبد النبي713
كلية الصيدلة/الجامعة المستنصريةزينب فاروق شفيق714
جامعة واسطزينب فائق محمد715
كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادزينب فخري مرزة القزويني716
قسم علوم الحياة-كلية العلوم للبنات -جامعة بغداد زينب كريم خريبط717
الجامعة المستنصرية كلية العلوم قسم علوم الجوزينب مجيد عبود718
كلية االسراء الجامعةزينب محمد جودة719
قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةزينب محمد علوان720
كلية طب االسنان/جامعة بابلزينب محمود جواد721
كلية االدارة واالقتصاد/ كربالء زينب مكي محمود722
كلية ادارة وقتصاد بغدادزينب هادي حميد723
جامعة سامراء كليه العلوم التطبيقيةزينب هاشم محمد724
الهندسة/ المستنصرية  زينب وارد متعب725
كلية التربية- الجامعة العراقية زينة جميل رحيم726
جامعة االنبار كلية طب األسنان جامعة االنبارزينة حكمت بشير727
جامعة بابل كلية التربية االساسيةزينة زيد مهدي728
الجامعة التقنية الشماليةزينة عامر ادريس729
كلية الطب الجامعة المستنصريةزينة عبداهلل حسين730
الجامعة التقنية الشماليةزينة عزالدين يونس731



الجامعة التكنولوجيةزينة فوزي كاظم732
الجامعة المستنصريةزينة هادي مفتن733
جامعة بابلزينه ستار حمد734
قسم البعثات والعالقات الثقافية/رئاسة جامعة بغدادزينه عبد األمير محمد735
كلية االعالم/ الجامعة العراقية ساجدة شحاذة محمود736
العلوم/ المستنصرية سارة ابراهيم محمود737
كلية االدارة واالقتصاد جامعة بغدادسارة احمد عبد الكريم738
جامعة الفراهيديسارة جالل موسى739
جامعة سامراءسارة سعد محمدجواد740
المستنصريةسارة محمد مطر741
جامعة الكوفة كلية التخطيط العمرانيسارة محمود الجواري742
قسم علوم الحياة/ كلية العلوم/ جامعة بغدادسارة مهدي شلش743
كلية الصيدلة/جامعة بغدادسارة هاشم محيبس744
جامعة الفرات االوسطساره جاسم زامل745
جامعة المثنىساره شريف عاكول746
كليه التمريض/ جامعه ذي قار ساره طالب كاظم747
الجامعة التقنية الوسطىساره عادل مظلوم748
كليه العلوم/ المستنصريةساره علي مطر749
المعهد التقني الموصل/ الجامعة التقنية الشماليةسالم سعداهلل سلطان750
كلية دجلة الجامعةسالم محمد زكي محمود751
بغداد/ الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطىسالي ابراهيم احمد752
جامعة ديالىسالي كامل سعدي753
مديرية تربية كركوكسامان سردار محمد754
الموصلسامر امير حنا755
كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة ديالى سامر حسين علي756
جامعه الكرخ للعلومسامر مؤيد عبدالمجيد757
جامعة ذي قار كلية العلومسامية مزهر مرداس758
المستنصريعسباء طاهر محمد759
جامعة ديالى كلية االدارة واالقتصادسجاد خلف حسين760
كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة ديالى سجاد خلف حسين761
كلية المستقبل الجامعةسجاد عبد الرحمن اركان حسن الجليحاوي762
جامعة بابلسجاد هادي حسن763
جامعه كربالءسجى إبراهيم فاضل764
جامعة واسطسجى حسين دلفي765
كلية العلوم/ جامعة ديالى سجى خليل محي766
جامعة جابر بن حيان الطبيهسجى سالم جاسم محمد767
كلية االداب/ جامعة الموصل سجى قحطان محمد768
وزارة التربية مديرية تربية الرصافة الثانيةسحر حسين محمد769
كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد سحر طالل ابراهيم770
باب المعظم-معهد الطب التقني /لجامعة التقنية الوسطى سحر عبد الرزاق ناجي771
المستنصرية كلية العلوم فيزياءسحر عيسى سعيد772
كلية الرافدين الجامعةسحر منفي احمد773
علوم/مستنصرية سحراحمدمحمد774
تربية ميسان/ وزارة التربية سدير حسام كريم القيسي775
جامعة النهرينسراء عبد العزيز ابراهيم776
جامعة الكرخ للعلومسراء نصيف مسلم777
الجامعة التكنولوجيةسراب علي محمود778
كلية العلوم/الجامعة المستنصريه سراب مهدي صالح779
تكريتسرمد جاسم محمد الخزرجي780



كلية االمام االعظم الجامعةسرمد قاسم محمد781
الجامعة العراقيةسرمد محمد عيسى782
كليه التربيه ابن الهيثمسرمد مهدي علي783
كلية العلوم/الجامعة المستنصريةسرور نوري اسماعيل784
جامعه كركوك طالبه جامعيسروه سردار محمد785
جامعة ذي قارسرى اسماعيل حمد786
النسورسرى خليل ابراهيم787
الجامعة المستنصريةسرى ستار حسن788
كلية الطب/ جامعة النهرين سرى عالوي عبيد789
كلية الكوت الجامعةسرى عماد جاسم790
المكتبة المركزية..جامعة الموصلسرى عناد سعداهلل791
قسم علوم الحاسوب/ الجامعة التكنولوجيهسرى محمود عبداهلل احمد792
جامعة الموصل ،كلية العلوم االسالميةسرى يوسف ضياء793
الجامعة التقنية الوسطى معهد الفنون التطبيقيةسعاد اسعد هالل794
جامعة بابل كلية التربيه البدنية وعلوم الرياضةسعاد خيري كاظم795
قسم االحصاء/كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةسعاد علي شهيد796
المعهد التقني كركوك/ الجامعة التقنية الشماليةسعاد كاكل احمد797
كلية التربية/المستنصريةسعاد محسن صابر798
جامعة ذي قارسعاد هالل ايدام فريح799
مديرية تربية الرصافة االولى/وزارة التربية سعد صالح عبد االمير800
كلية التربية للبنات- جامعة بغداد سعد عبد الكريم عبد االمير801
جامعة اربيلسعد عبد اهلل عبد المجيد802
جامعة الموصل كلية التربية للعلوم االنسانيةسعد غانم علي الطائي803
جامعة الموصل كلية العلوم قسم الطاقاتسعد فاضل محمود804
المستنصريةسعد نافع ابراهيم805
قسم الحاسبات/ المستنصرية  سعد نجم السعد806
مديرية تربية بابل قسم التعليم المهنيسعد هادي شيتي ليث807
كلية علوم البيئة/القاسم الخضراء سعد والي علوان808
جامعة ديالى كلية الهندسةسعدون عبد الحافظ جواد809
كلية الزراعة/ جامعة القادسية سعدون مراد سعدون810
جامعة الموصلسعدي ابراهيم حسين811
جامعة القادسيةسعدية وداعة حسن812
وحدة ابحاث البوليمير/كلية العلوم /الجامعة المستنصرية سفانه احمد فرحان813
االنبارسفيان عبد الرحيم عيد814
كلية التربية للعلوم االنسانية- جامعة تكريت سفيان عبدالواحد خلف815
قسم الكيمياء كلية العلوم جامعة الموصلسكينة حسين رشيد816
مديرية تربية ذي قارسكينه طعمه غافل817
ج ذي قارسالم جاسم مجيد818
كلية التمريض- جامعة ذي قار سالم حسن فليح819
جامعة ديالىسالم زيدان خليفة820
قسم الجغرافية/ كلية االداب / جامعة القادسية سالم سالم عبد هادي الجبوري821
قسم تربية الرفاعي/ مديرية تربية ذي قار سالم عبدالعباس غانم822
قسم علوم الجو- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية سالم غالم محمد823
جامعة بابل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةسالم محمد حمزة الكرعاوي824
قسم هندسة السيارات/كلية الهندسة المسيب /بابل سالم هادي حسين825
كلية الفنون الجميلة/بغداد سلمان علي حسين826
محكمة نينوىسلمه عبد اهلل عبد المجيد827
كيمياء/علوم/المستنصرية سلمى عبدالرضا عباس828
جامعة الكرخ للعلومسلوان صبار عليوي829



كلية القانون والعلوم السياسيه/جامعة كركوكسلوى احمد ميدان830
كلية الزراعة/ جامعة البصرةسلوى جمعة فاخر831
الجامعة التكنولوجيةسلوى عادل عبد الحميد832
مركز الحاسبة االلكترونية/ الجامعة المستنصرية سليمان سعدون فوزي833
المثنىسما حسين علي834
معهد اإلدارة الرصافة/ الجامعة التقنيه الوسطى سما سعدي علي835
جامعة بغدادسماح صباح علوان836
جامعة النهرينسماح عبد العزيز ابراهيم837
جامعة الموصل كلية االدابسماح محمود ناصر الرملي838
الجامعة التقنية الشماليةسمارة سعد يونس839
بغدادسمر عدنان عبد االمير حمودي840
مديرية تربية الرصافة االولى/ وزارة التربيةسمراء كاظم منصور841
جامعة كويه كليه العلوم والصحةسمره سمير جوزيف فرناندس842
جامعة كركوكسمية احمد ميدان843
جامعة تكريت كلية العلوم السياسيةسمية دهام كاظم844
كلية العلوم/ جامعة بغداد سمية سعد سليمان845
جامعة بغداد/كلية العلوم للبناتسمية فاضل حمد846
قسم النشاطات الطالبية/جامعة ديالىسمير صبري حسن847
كلية الزراعة/جامعة كركوك سميرة حسين امين848
جامعة بغدادسميره شمس حسين849
قسم االعمار والمشاريع/ جامعة بغدادسناء تركي موسى850
قسم الفيزياء/ كليه العلوم / الجامعه المستنصريه سناء رسول سالم851
كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى سناء ستار أحمد852
الجامعة المستنصرية كلية الهندسةسناء عاجل طلب853
جامعه بغدادسناء عبد الصاحب عبد الكريم854
جامعة نينوىسنان خالد محمد855
قسم المحاسبة/ كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الموصلسنان زهير محمد جميل856
جامعة النهرين مركز بحوث النهرين للطاقة المتجددة النانويةسنان محمد حسن857
كلية العلوم اإلدارية والمالية/ جامعة نولج سنان محمد سعيد حيدر858
قسم التحسس النائي/كلية العلوم / جامعة بغدادسندس عبد العباس  البكري859
جامعة القادسية كلية القانونسندس محمد عباس860
كلية التربيه البدنية وعلوم الرياضه للبنات/ جامعة بغداد سندس موسى جواد861
المستنصريةسهاد جواد الساكني862
بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىسهاد حسن اعبيد863
معهد اعداد المدربين التقنيين/ الجامعة التقنية الوسطى سهاد حسن رهيف864
الجامعة المستنصريةسهاد عباس عبد865
ابن الهيثم- كلية التربية / جامعة بغداد سهاد عبد االمير عبود866
كلية العلوم/جامعه النهرينسهاد عبد العزيز ابراهيم867
الكوفة كلية التخطيط العمرانيسهاد كاظم عبد868
كلية االدارة واالقتصاد جامعة بغدادسهاد كشكول عبد869
كليه العلوم/المستنصريه سهاد ياسين عبد870
قسم الفيزياء/جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثمسهام حسن سلمان871
كليه الفقه جامعه الكوفةسهام علي حسين الناصري872
كلية العلوم/الجامعة المستنصريةسهام علي قاسم873
رئاسة الجامعة المستنصريةسهد محمد كاظم علي874
قسم الفيزياء_كلية العلوم _جامعة الكوفه سهى هادي كاظم875
كلية العلوم/ الجامعة المستنصريةسهير سعدي علوان876
كلية التراث الجامعة قسم تقنيات مختبرات طبيةسهير علي حسين877
كليه العلوم/الجامعه المستنصريه سوزان عبد الرحمن ابراهيم878



جامعة بغداد كلية التربية ابن الهيثمسوزان عبد الرحيم حسن879
جامعة كركوك كلية الزراعةسوزان علي حسين880
جامعة تكريت كلية الهندسةسوسن ضياء محمود881
قسم علوم الحاسبات/كلية التربية/الجامعة المستنصريةسوسن عبدالهادي محمود882
كلية التمريض/جامعة بغداد سوسن علي محمود883
القادسيةسوسن كريم زغير الساعدي884
كلية الزراعة/جامعة القادسية سوالف حامد تيموز885
جامعة كربالءسؤدد علي عبد العباس886
اربيل- جامعة صالح الدين سيروان عارب صادق887
ديوان الوقف الشيعيسيف الدين سعد عبيس888
قسم علوم الحاسبات- كلية علوم الحاسوب - جامعة االنبارسيف الدين محمود نجم889
مديرية تربية ميسانسيف حسام كريم890
جامعه تكنلوجيا المعلومات واالتصاالتسيف قاسم محمد891
وزارة الشباب والرياضةسيف محمد عبد الرحمن892
كلية التربية/ جامعة سامراء سيف محمود قدوري893
جامعة الموصلسيماء فيصل محمد894
الجامعة المستنصرية   كلية االداب  قسم المعلومات و المكتباتسيناء شمال مصحب895
كلية طب االسنان/جامعة كركوكسيوكي سامح هدايت أرسالن896
كلية االدأب_ الجامعة العراقيةشاكر محمود عبد السعدي897
قسم اللغة االسبانية/كلية اللغات/جامعة بغدادشذى  اسماعيل جبوري898
كلية التربية الجامعة المستنصريةشذى خلف حسين899
جامعة بغدادشذى ذنون احمد900
الجامعة المستنصرية/كلية العلوم / قسم الرياضيات شذى سامي سجاد901
المستنصريهشذى صاحب كريم902
الهيئة العراقيه للحاسبات والمعلوماتيةشذى مزهر حسن المشكور903
الجامعه المستنصريهشروق أحمد كريم904
مديرية تربية ذي قار/ جامعة ذي قار شروق سندان شرشاب905
هندسة كيمياوية- الجامعة التكنولوجية شروق طالب رمضان906
كلية اآلداب- جامعة بغداد شروق نعيم جاسم907
جامعة الكوفة كلية التربية االساسيةشفاء غني راضي908
جامعة األنبارشهد أحمد فوزي909
معهد تقني بعقوبة- الجامعة التقنية الوسطى شهد خليل ابراهيم910
كلية التمريض/ جامعة كربالءشهد صباح خضير911
جامعة كركوك كلية الطب البيطريشهد عباس علي912
المديرية العامة لتربية ديالىشهد عدنان حاتم913
جامعة بغدادشهد عماد حميد914
كليه الكوت الجامعةشهد قاسم محمد915
تكنولوجيا المعلومات/بابلشهالء عبد الكاظم هادي916
المستنصريهشهناز فاضل أحمد917
الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقنيشيرين طالب ولي918
كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطشيماء بدر عبداهلل نصر السراي919
بابلشيماء جاسم محيميد920
جامعة الكوفةشيماء جبار عبد الرزاق921
قسم العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجيةشيماء حسن خزعل922
جامعة واسط كلية العلوم قسم الفيزياءشيماء حسين شهد حمزة923
بغداد/ كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىشيماء حسين علي924
كلية التربية االساسية قسم التاريخ/ جامعة الموصلشيماء رافع سلطان925
المديرية العامة لتربية بغداد  الكرخ الثالثةشيماء زاحم حسوني926
جامعة الموصلشيماء سلطان عبو927



مديرية تربية االنبارشيماء شهاب عبداهلل928
بغدادشيماء عباس جاسم929
كلية الصيدلة/ جامعة الكوفةشيماء عبد الحسين محمد930
كلية النسور الجامعةشيماء عبد الرضا ناجي931
الجامعة التكنولوجيةشيماء علي كاظم932
النهرينشيماء محسن احمد933
جامعة الموصلشيماء محمد سمير ابراهيم934
جامعة الموصلشيماء محمد يونس935
جامعة الموصل/ كلية علوم الحاسوب والرياضيات / قسم علوم الحاسوبشيماء مصطفى محي الدين936
كلية العلوم للبنات-جامعة بغداد شيماء مهدي كاظم937
تربية النجف االشرفشيماء هادي راضي938
قسم التاريخ/ كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة ذي قار شيماء ياس خضير العامري939
قسم الكيمياء التطبيقيع/كلية العلوم التطبيقيه/جامعه سامراء صابرين شاكر محمود940
كلية طب األسنان/جامعة ميسانصابرين علي محمد941
كلية المستقبل الجامعةصابرين فرحان جواد942
كلية التخطيط العمراني/ جامعة الكوفة صابرين لطيف كريم943
جامعه كربالء   كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضهصاحب عبد الحسين محسن عباس944
كلية المستقبل الجامعهصادق جعفر باقر945
جامعة الموصلصالح صبري علي946
جامعة المثنيصالح عبيد لزام947
كلية اإلمام األعظمصالح محمد حميد948
جامعه الكوفة كليه الطبصالح مهدي الخفاجي949
مديرية تربية ديالىصائب إسماعيل عباس950
الموصلصبا حازم صديق حسن العباسي951
المستنصريهصبا رياض خضير952
المستنصريهصبا طالب هاشم953
كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة ذي قار صبا علي حسين954
جامعة الموصل كلية طب االسنانصبا مؤيد سليمان الحليم955
قسم الحاسوب/كلية التربية للبنات/ جامعة بغدادصبا نوري مجيد956
الجامعة العراقية كلية اإلعالم قسم العالقاتصباح أنور محمد957
المعهد التقني المسيب. .جامعة الفرات األوسط التقنيةصباح حاتم عبيد958
كلية التربية االساسية/ جامعة ديالى صباح نوري هادي959
قسم الرياضيات/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلصبيح وديع اسكندر960
كليه الطب/المستنصريهصبيحه موسى علي961
جامعة بغداد/ كلية علوم الهندسة الزراعية/ قسم المحاصيل الحقليةصدام حكيم جياد962
فرع االنبار/شركة توزيع المنتجات النفطيةصدام رجب محسن963
جامعة بغدادصدامة سعيد فرج964
هندسه الليزر واإللكترونيات البصريه/كليه الهندسه / جامعه النهرين صفا ثائر صالح965
اخرىصفا رضا جاسم966
جامعة بغدادصفا عصام حكيم967
جامعة بابلصفاء عدنان خضير968
المستنصريةصفاء فرهود مدلول969
كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة الموصلصفوان نافع عبداهلل970
الجامعة العراقية كلية اآلدابصالح أحمد شالل971
بغداد- معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطىصالح حاجي عبدعون972
كلية القانون والعلوم السياسية.. جامعة كركوكصالح رفيق محمد زمان973
قسم الجغرافية/كلية االداب /جامعة االنبار صالح عدنان مجول شالل الدليمي974
كلية التمريض/جامعة كركوكصالح محمد صالح حسن975
مديرية تربية كربالءصالح مهدي محمود976



كلية اآلداب/جامعة القادسية صهيب مجيد كاظم977
كلية بالد الرافدين الجامعةضحى سعد عزيز978
الجامعة التكنولوجيةضحى كاظم اسمير979
كربالء/ المعهد التقني - جامعة الفرات االوسط التقنية ضرغام محسن جبار980
/الكلية التقنية الزراعية / الجامعة التقنية الشمالية ضياء احمد عبداهلل981
كليه طب االسنان/ جامعه بغدادضياء حسين عبد عون982
كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة القادسية ضياء عبد الرزاق عبد الجبار اللبان983
كلية الطب البيطري/ جامعة ديالىطارق رفعت منت984
جامعه البصره كليه التربيه  قسم الكيمياءطارق علي فهد985
كلية الصيدلة/ الجامعة المستنصرية طارق ناصر مهدي986
مديرية تربية بابلطارق نجم عبدالواحد كاظم987
كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد طالب حميد عبد اهلل988
جامعة الموصل كلية الزراعة والغاباتطالل سعيد حميد989
جامعة الموصلطالل عبد الرزاق سعيد الحسو990
كلية الصيدلة- جامعة كركوك طه درويش هناوي حسين991
قسم هندسة الطرق والنقل/ كلية الهندسة / الجامعة المستنصرية طيبة طارق خالد علي992
التكنولوجيةطيبة والء الدين خيري993
جامعه الفرات االوسط التقنيهظفر نجم عبد994
جامعه القادسيةظفر هادي جياد995
جامعة الموصلعادل احمد عبداهلل996
جامعة بغداد/ مركز بحوث السوق وحماية المستهلك عادل تركي موسى997
جامعة بغداد كلية التربية ابن الهيثمعادل راشد عبد علي998
جامعة االنبارعادل صبحي معتوك999
األنبارعادل هايس عبد الغفور1000
قسم تقنيات انظمة الحاسوب/معهد االدارة الرصافة / الجامعة التقنيه الوسطىعارف سامح عارف1001
جامعة ديالى كليه التربيه للعلوم الصرفهعاصم معد محمد1002
جامعة الموصلعاطرة زكريا محمد1003
علوم الحياة/علوم/مستنصريةعالية عصام محمود1004
كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة كركوك عامر رجب السبعاوي1005
كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة ديالىعامر رشيد عنيد1006
كليه العلوم/جامعه بغداد عامر عباس رمضان1007
كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الموصلعامر عبدالرزاق عبدالمحسن1008
جامعة األنبار كلية العلوم االسالميةعامر عبدالعزيز خليل الساطوري1009
جامعة كربالء كلية الطب البيطريعايد حميد حسن1010
جامعة بغدادعائدة مصطفى سلمان1011
كلية اللغات/ جامعة بغداد عائده هاشم يوسف1012
وزارة التربيةعباس حازم محمد1013
كلية االداب/ الجامعة العراقية عباس حميد سلطان1014
جامعة القادسيه كلية الهندسةعباس خلف محمد1015
جامعة ديالىعباس سلمان حميد1016
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ذي قار عباس عگله بادي الزيدي1017
المعهد التقني المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنيةعباس عالوي عباس1018
كربالءعباس علي العامري1019
الجامعة التكنولوجيةعباس فاضل إبراهيم1020
الجامعه المستنصريةعباس فاضل هاتو1021
جامعة ديالى كلية العلومعباس محي مزهر1022
كلية القانون/ جامعة القادسية عباس ناصر سعدون1023
المعهد التقني بعقوبه/الجامعه التقنيه الوسطى عباس هاتف ناجي1024
كلية اإلمام األعظم الجامعةعبد الباسط أحمد حسن طه1025



جامعة نينوىعبد الحميد نبيل حميد1026
جامعة االمام الكاظم ععبد الستار عبد الجبار سلمان1027
مديرية تربية ذي قارعبد العباس عبد الجليل كريم1028
كلية المأمون الجامعةعبد العزيز براك محسن1029
جامعة األنبارعبد رزيج اسود1030
كلية طب األسنان/جامعة بغدادعبدالباسط احمد فتح اهلل1031
الجامعة العراقية كلية التربية للبناتعبدالباسط عباس محمد1032
الحاسبات/كلية العلوم /جامعة ديالى عبدالباسط كاظم شكر1033
جامعة الموصل كلية العلوم قسم الكيمياءعبدالرحمن باسل فاضل1034
كليه اإلعالم/ العراقيةعبدالرحمن عماد اسماعيل1035
جامعة الفرات االوسط التقنية الكلية التقنية المسيبعبدالرزاق عبد الستار محسن1036
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة ديالى عبدالرزاق وهيب ياسين1037
كلية العلوم/ الجامعة المستنصرية عبدالقادر سعد عبدالقادر1038
قسم الكيمياء/ كلية العلوم / الجامعة المستنصرية عبدالقادر محمد نوري جاسم1039
جامعة القادسيةعبداهلل جبار حميدي1040
جامعة تكريتعبداهلل حسن محمد1041
مديرية تربية ديالىعبداهلل سهيل عبد1042
جامعة بغدادعبداهلل صادق عبداهلل1043
جامعة بغدادعبداهلل عامر ريحان1044
كلية االمام االعظمعبداهلل محمد فهد1045
جامعة تكريتعبدالناصر عبدالقادر صالح السامرائي1046
كلية اإلمام األعظم رحمه اهلل الجامعةعبدالوهاب قدوري أحمد رحيم1047
قسم الفنون المسرحية/كلية الفنون الجميلة / جامعة بغدادعبلة عباس خضير التميمي1048
التربية والتعليمعبير حسن مكحول1049
كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةعبير حسن وناس1050
جامعة الموصلعبير سالم محمد احمد1051
كلية االداب/جامعة القادسية عبير عدنان خلفة الخزاعي1052
المعهد التقني المسيبعبير كاظم عليوي1053
كلية التمريض/جامعة المثنىعبير مالك حسين1054
جامعة المثنىعبير محسن جبار1055
جامعة الكوفةعبير ميري عبداهلل1056
وزارة الصحةعثمان ثامر المهداوي1057
جامعة سامراءعثمان رشيد حميد1058
جامعة الفلوجةعثمان شعبان حمزة1059
التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة الموصلعثمان عدنان عبد الصمد1060
جامعة الكرخ للعلومعدنان ابراهيم خميس1061
ميسانعدنان راضي فرج1062
كلية الزراعة والغابات/ جامعة الموصلعدنان عبد احمد1063
جامعة الموصل/كلية التربية للبناتعدنان عبد السالم األسعد1064
العراقيةعدنان علي حمزه1065
بغداد  مدرس إعدادي. ٣/مديريه تربيه الرصافه عدي جميل كاظم1066
قسم الفيزياء/كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم /جامعة بغداد عدي طارق صبحي1067
كلية الصيدلة/ جامعة ذي قار عدي عبد الرضا حسين1068
جامعة المثنى كلية التمريضعدي فارس وشيل1069
جامعة الموصلعدي هاشم سعيد الوتار1070
بغداد كليه العلومعراق طارق عباس1071
الجامعة العراقيةعراك جبر شالل1072
وزارة الشباب والرياضةعزام حامد عطية1073
جامعة الموصل، كلية علوم الحاسوب والرياضياتعزام عصام داود1074



University Of Al-Qadisiyahعشتار عدنان محمد العذاري1075
معهد طبي تقني منصور/ جامعة تقنية وسطى عصام حيدر جاسم1076
طوزخورماتو- كلية التربية /تكريت عصام سمين علي1077
الجامعة المستنصرية كلية االدارة واالقتصادعصام عبد الخضر سعود1078
كلية العلوم/جامعة بغدادعصام محمد ابراهيم1079
قسم الهندسة الميكانيكية/ كلية الهندسة / جامعة تكريت عطااهلل حسين جاسم1080
كلية التربية للبنات/ جامعة بغدادعفراء ابراهيم خليل العبيدي1081
جامعة بغداد/ كلية التمريض عقيل حبيب جاسم1082
العراقيةعقيل رحيم كربم1083
3/ مديرية تربية الرصافة عقيل رحيم كريم1084
طالب دكتوراهعقيل عبود رحمه1085
كلية التربية إبن الهيثم/ جامعة بغدادعقيل فالح جدوع1086
جامعة واسطعقيل مطشر عگلة1087
كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلومعقيل مهدي كاظم1088
تربية ذي قار/ وزارة التربية عقيل موحان محمد1089
جامعة ذي قارعالء اياد خضير1090
جامعة الفرات االوسطعالء عبد العباس مخيف1091
٥/كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة الموصل عالء عبدالرحيم احمد1092
جامعة المثنىعالء فاروق رسول1093
التكنولوجيه قسم علوم الحاسوبعالء كاظم فرحان1094
قسم الرياضيات/فاكولتى العلوم / جامعة زاخوعالء لقمان ابراهيم1095
كليه المستقبل الجامعةعالء محمد حسين ويس1096
وزارة التربيةعلي الهادي رشيد عبود1097
قسم علوم األغذية- كلية الزراعة - جامعة األنبار علي أمين ياسين1098
كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة القادسيهعلي جابر تايه1099
قسم الفيزياء/ كلية العلوم / الجامعةالمستنصرية علي جاسم محمد علي1100
قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم- جامعة بغداد علي جبار رشك1101
قسم الهندسة الميكانيكية/ الجامعة التكنولوجيةعلي حبيب عسكر1102
جامعة بابلعلي حسين المرزوكي1103
القسم المدني-كلية الهندسه -جامعة ديالى علي حسين حميد1104
مديرية تربية كربالء/وزارة التربية علي حسين عبداالمير المنكوشي1105
هندسة معادن/الحامعة التكنولوجيةعلي حسين علي1106
جامعة كربالءعلي حسين علي1107
جامعة كركوكعلي حسين عليوي الجبوري1108
مديرية تربية ذي قارعلي حسين فليح1109
المديرية العامة لتربية ذي قار/ وزارة التربيةعلي حسين لهيمد1110
جامعة واسط كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةعلي حميد جبيل البديري1111
جامعة ديالى كلية العلومعلي حيدر رضا1112
مقر الوزارة/التعليم العالي علي خلف صايل1113
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضه- ديالى علي خليفة بريص1114
كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية علي دهش حلو1115
جامعة الكوفة كلية التربية االساسيةعلي زيدان فنجان الشرماني1116
كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة سومر علي سلمان حبيب1117
قسم علوم الحاسبات/ كلية التربية / الجامعة المستنصرية علي شاكر محمود1118
المستنصريةعلي شلش سلطان1119
جامعة القادسية كلية الطبعلي صالح مهدي1120
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قسم شؤون المواطنينعلي طالب مهدي1121
ذي قار كليه الصيدلةعلي طاهر عباس1122
جامعة المثنىعلي عبد الجبار حسين1123



النجفعلي عبد الزهرة ادم1124
كلية العلوم/جامعة بغدادعلي عبد عبيد1125
(ابن الهيثم )كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة بغدادعلي عدنان نعمة1126
كلية االسراء الجامعةعلي فاضل مولود1127
جامعة تكريتعلي فائق مرعي1128
واسطعلي فياض برغوث1129
كلية العلوم/ جامعة بغداد علي قاسم خزعل1130
الجامعه المستنصريهعلي كاظم وداي1131
تربية ذي قارعلي كشيش شالل1132
جامعة القادسيةعلي محمد حسن1133
جامعة واسطعلي محمد حسن1134
كلية اإلعالم/ الجامعة العراقيةعلي محمد ياسين1135
كلية الفارابي الجامعةعلي محمود ابراهيم1136
كلية الزراعة/جامعة سومر علي ناظم زكي1137
كلية التربية االساسية.جامعة ديالىعلي نايف مجيد1138
جامعة االنبارعلي نجم عبداهلل1139
قسم الفيزياء/ كلية التربية/ الجامعة المستنصريةعلي نعمة محمد1140
المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات األوسط التقنية علي هادي عظيم1141
كلية طب االسنان/جامعة الكوفةعلي هادي فهد1142
جامعة الكوفة كلية االدارة واالقتصادعلي هالل ونيون1143
كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل علي وليد حازم العبادي1144
الجامعه المستنصريهعلي يحيى عبد الرضا1145
كلية الحقوق والعلوم السياسية/تونس - جامعة سوسة علي يوسف محمد1146
رئاسة جامعة ديالى قسم ضمان الجودة واالداء الجامعيعلية كاظم فندي المسعودي1147
المعهد التقني بلد/ الجامعة التقنية الوسطى عماد احمد رشيد علي1148
كلية التربية للعلوم االنسانية- جامعة ديالى عماد احمد فرهود1149
كلية العلوم/الجامعة المستنصريةعماد بكر عبدالكريم1150
قسم الكيمياء/كلية العلوم /الجامعة المستنصرية عماد ملك حسين1151
جامعة الموصلعمار جاسم محمد1152
كلية الزراعة/االنبار عمار عادل صالح1153
الجامعة التكنولوجيةعمار عباس محمد شبر1154
كلية العلوم-جامعة الموصلعمار عبد الستار ابراهيم1155
كلية التربية للعلوم اإلنسانية/جامعة ديالى عمار عبد الستار محمد1156
المديرية العامة لتربية محافظة ميسانعمار عبد الكريم عبد الحسين1157
الجامعة التقنية الوسطى المعهد التقني كوتعمار عالء مجيد1158
المستنصريةعمار فاضل حسين المالكي1159
كلية الزراعة- جامعة القاسم الخضراء عمار كريم خضير1160
جامعة ميسان/ كلية التربية االساسية عمار محمد حطاب1161
كلية الحقوق/ تكريت عمار محمد خضير1162
كلية اإلمام األعظم الجامعةعمر حسن محمد1163
كلية المعارف الجامعةعمر حمدي عبدالرحمن1164
كلية المعارف الجامعةعمر حمدي عبدالرحمن1165
جامعة الفلوجةعمر صالح فرحان1166
المديرية العامة تربية ديالى_وزارة التربية عمر عبد الرهاب احمد1167
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة ديالى عمر عبداالله سالمة1168
مديرية تربية ديالىعمر محمد نجم عبود1169
مديرية تربية ديالىعمر محمد نجم عبود1170
مديرية تربية االنبارعمر معجل خلف1171
جامعة كركوكعمر معروف علي1172



جامعة الكوفة كلية التمريضعهود عقيد راضي1173
جامعة ديالىعوض جدوع احمد1174
كلية العلوم/جامعة واسطغادة اياد كاظم1175
كلية مدينة العلم الجامعةغادة سالم محمد1176
قسم الرياضيات/ كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة الموصل غادة شكر جميل1177
تربية بنات- العراقية غادة فائق محمد1178
الجامعة التقنية الوسطىغالب احمد سلمان1179
جامعة الموصلغزوان احمد دحام1180
كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة ديالىغزوان عدنان محمد1181
جامعة القادسية كلية الطب البيطريغسان خضير اسماعيل1182
كلية العلوم/ الجامعة المستنصرية غسان مسلم حسن السعدي1183
جامعة تبريز/ طالبة ماجستيرغفران عباس بطي1184
الجامعة المستنصريةغفران محمد عبود1185
قسم علوم الحياة/ كلية العلوم/الجامعة المستنصريةغنية جاسم شنيور1186
علوم الحياة/كلية العلوم /المستنصريةغيداء حسين عبد علي1187
الجامعة التقنية الوسطى معهد اإلدارة الرصافةفاتن احمد جبر1188
كليه التربية االساسية/الجامعة المستنصريه فاتن اسماعيل محمد1189
الرصافة/ معهد االدارة / الجامعة التقنية الوسطى فاتن عباس مهدي1190
كلية العلوم-الجامعة المستنصريةفاتن عزت محي الدين1191
المكتبة المركزية/جامعة الموصل فاتن فاضل قاسم1192
كلية الزراعة ، جامعة كركوكفاتن محمد نواب الدين1193
كلية التربية االساسية/ الجامعة المستنصرية فاتن محيي محسن1194
المسيب/ الكلية التقنية فاخر رسن صحن1195
كلية المأمون الجامعةفارس احمد عبد1196
الجامعه المستنصريهفارعه على جيجان1197
كلية اإلمام االعظم الجامعةفاروق نهاد عبد1198
جامعة القادسية كلية القانونفاضل جبير لفته1199
مديرية تربية ذي قارفاضل طالب صبار1200
الجامعة العراقية كلية القانون والعلوم السياسيةفاضل عباس فاضل1201
القادسيةفاضل كاظم حسوني1202
جامعة واسطفاضل كاظم حنون1203
كلية العلوم-جامعة بغداد فاضل محمد لفته1204
قسم االحصاء/ االدارة واالقتصاد / المستنصرية فاطمة حسن عاكول1205
جامعة بغداد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةفاطمة حميد كزار1206
تربية بابلفاطمة رحمن مخيف1207
اربيل، كلية اللغات، قسم اللغة االنكليزية- جامعة صالح الدينفاطمة رشيد حسن الباجالني1208
كلية العلوم الجامعة المستنصريةفاطمة رمضان عبدل1209
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات.جامعة بغدادفاطمة عبد مالح1210
كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادفاطمة عبد موسى1211
كلية العلوم/جامعة الموصل فاطمة عبدالحميد محمد1212
كلية العلوم/جامعة الموصل فاطمة عبدالحميد محمد1213
الموهوبين البصرة/ مديرية تربية البصرة فاطمة عبود جاسم1214
كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة ذي قار فاطمة عزيز مهدي1215
جامعة بغدادفاطمة عيال طعان1216
كلية الصيدلة/جامعة الكوفةفاطمة محمد حسين ويس1217
قسم الكيمياء/ كلية العلوم /جامعة النهرين فاطمة مصطفى عبدالحميد1218
مديرية زراعة الديوانيةفاطمة مهدي راهي1219
مديرية زراعة الديوانيةفاطمة مهدي راهي1220
الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةفاطمة هادي كريم1221



جامعة بغداد/كلية التمريض فاطمه فاضل بنيان1222
كليه التخطيط العمراني/جامعه الكوفةمدرس/فاطمه محمد كاظم1223
قسم الخدمة االجتماعية/ كلية التربية للبنات / جامعة بغداد فائز جالل كاظم1224
الجامعة المستنصرية كلية الصيدلةفتوة منور عزيز1225
قسم علوم الجو- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية فدوى سمير عبد الفتاح1226
الكلية التقنية المسيبفراس جمعه طه1227
الجامعة المستنصريةفراس سعيد عباس1228
الجامعة المستنصرية/ كلية العلوم فراس صبيح بشير1229
قسم هندسة السيطرة و النظم/ التكنولوجيةفراس عبد الرزاق رحيم1230
كلية التربية االساسية/جامعة بابلفراس عبد الكاظم محمد الحلي1231
جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةفراس عبد المنعم عبد الرزاق1232
كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل فراس عزيز محمد1233
ديالى كلية العلومفراس محمود هادي1234
كلية العلوم/الجامعة المستنصريةفراس نبيه جعفر1235
جامعة االنبار كلية الزراعة قسم علومفراس نجم اسماعيل الحديثي1236
جامعة بغداد/ كلية علوم الهندسة الزراعية / قسم علوم التربة والموارد المائية فراس وعداهلل احمد1237
قسم التاريخ/كلية االداب /الجامعة المستنصرية فرح باسم ابراهيم1238
المستنصرية كلية العلوم قسم الفيزياءفرح جواد كاظم1239
جامعة  الفرات األوسط التقنيةفرح خالد حسين1240
الجامعه التقنيه الشماليه كليه التقنيه كركوك قسم االلكترونيك والسيطرةفرح زهير جاسم1241
الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة الكيمياويةفرح طالب جاسم محمد السوداني1242
كلية النسور الجامعةفرح علي داود1243
الجامعه المستنصرية كليه العلومفرح قيس عبداهلل احمد الخالدي1244
مديرية تربية بابلفرح محمد رضا حمزة الربيعي1245
الجامعة المستنصرية كلية طب األسنانفرح محمود شتيب1246
الشركة العامة للصناعات الهيدروليكيةفرقد احمد عبدالرزاق1247
مركز علوم البحار/ جامعة البصرةفلاير حميم ابراهيم1248
الموصل كلية التربية للعلوم االنسانيةفضيلة عرفات محمد1249
مديرية تربية كربالء المقدسةفالح مهدي محمود1250
الجامعة التقنية الشمالية المعهد التقني الموصلفهد خلف ياسين1251
كلية العلوم/ جامعة القادسية فوزي شنين عبد الحسين1252
كلية اإلمام األعظم الجامعةفؤاد مجبل كيف1253
كلية التربية- الجامعة العراقية فؤاد محمود عطيه1254
كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة/جامعة بغدادفيصل شالل عباس1255
كلية الصيدلة/ جامعة بابل قاسم جواد فضل1256
جامعة القادسيةقاسم حسن عبيس الجليحاوي1257
الجامعة المستنصرية/كلية العلومقاسم عباس حسين1258
كلية الفارابي الجامعهقاسم هادي كريم1259
مديرية تربية االنبارقتيبة حمد عواد1260
جامعة األنبار ، كلية التربية للعلوم اإلنسانيةقصي جدوع رضا1261
الفيزياء الحياتية/كلية العلوم /الموصلقصي خطاب عمر1262
جامعة الموصلقيدار سالم جرجيس1263
قسم الهندسة الميكانيكية/ كلية الهندسة/ جامعة الموصل قيس حازم اسماعيل1264
مديرية تربية بغداد الكرخ الثانيةقيس حميد فرحان1265
كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةقيس رشيد خواف1266
جامعة الموصل كلية التربية للعلوم اإلنسانيةقيس رشيد علي1267
مكتب الوزير/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كاطع لعيبي حامد1268
كلية التربيه للبنات/جامعة بغداد كاظم عبداهلل عطيه1269
كلية العلوم/ جامعة بغدادكاظم عبدالواحد عادم1270



كلية الهندسة- جامعة القادسيةكاظم كريم عيدان1271
الجامعة المستنصرية مركز الحاسبة االلكترونيةكاظم مؤيد خضر1272
جامعة القادسيةكرار خضير عبيس1273
كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة البصره كرار علي طعمه1274
الجامعة التكنولوجيةكرار قحطان خلف1275
مكتب المثنى/مجلس النواب العراقيكرار محمد فاضل االسدي1276
جامعة المثنىكريم زاير نكاد1277
جامعة ديالى كلية اإلدارة واالقتصادكريم صيهود كرم1278
كلية اللغات/ جامعة بغدادكمال حسن جواد1279
جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد كواكب محمود حسين1280
الكليه التقنيه المسيب_ جامعه الفرات االوسط التقنيةكوثر فاضل علوان1281
المعهد التقني بعقوبة/ الجامعة التقنية الوسطىكوثر هاشم رسن1282
مديريه تربيه ذي قارلطيف عبد خلف1283
الجامعة المستنصريةلطيفة اسماعيل جبوري1284
كلية العلوم/للجامعه المستنصريهلقاء جميل أبراهيم1285
قسم علوم الحياة/كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة كربالءلقاء حسون صكبان1286
قسم الرياضيات/كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة الموصل لمى احمد خليل احمد1287
كلية التربية للبنات/ جامعة تكريت لمى سعد عبد الباقي هاني1288
جامعة بغداد كلية االدارة واالقتصادلمى سعدي عبد الخالق1289
الجامعة المستنصريةلمى سليم حاجم1290
الموصللمى عبد العزيز مصطفى1291
كلية العلوم/المستنصرية لمى قاسم علي1292
قسم الفيزياء-كلية العلوم - المستنصريةلمى ياسين عباس1293
قسم الرياضيات/ كلية العلوم/ الجامعة المستنصريةلمياء حسين علي1294
كلية العلوم/جامعة الموصل لمياء عدنان سرسم1295
كلية العلوم/المستنصريةلمياء علي لطيف1296
المستنصريةلمياء محمد كاظم1297
MTUلمياء يعقوب محمد1298
قسم الكيمياء/الجامعه المستنصريه/كليه العلوملميس باسم حسين1299
جامعة ذي قارلميس كاظم علي الزكي1300
قسم الرياضيات/ كلية العلوم/ الجامعة المستنصريةلهيب محسن نعمان1301
الجامعه العراقيهلواء عبد شهاب1302
قسم الفيزياء/ كلية العلوم / الجامعه المستنصرية لؤي حامد سليمان1303
كلية العلوم/جامعة الموصل لؤي عبد علي1304
كلية العلوم/ جامعة الموصللؤي عبد علي1305
قسم الهندسة الكهربائية/ الجامعة التكنولوجيةلؤي غالي ابراهيم1306
كلية اقتصاديات األعمال/جامعة النهرينلؤي ناصر جبر1307
جامعة الكوفةليث جعفر حسين1308
كلية االدارة واالقتصاد- جامعة ديالى ليث طالب رشيد1309
جامعة الموصلليث محمود يحيى1310
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات/ جامعة بغداد ليزا رستم يعقوب1311
تقنيات المختبرات الطبية/ كلية اصول الدين الجامعةليلى طه ياسين1312
الموصللينا عادل صابر1313
وزاره التربيهلينا فارس حمزه1314
ملية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/ جامعة بغداد لينا فؤا جواد1315
كليةالطب/ جامعة زاخو لينا يوسف محمد1316
جامعة االنبارماثل كامل ثامر1317
وزارة التربيةماجد عطية حميدي1318
جامعة ميسان كلية التربية البدنيه وعلوم الرياضهماجد محمد مساعد1319



المستنصرية  الكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةماجد نعيم حسين1320
كلية التربية للبنات/ جامعة الموصل مازن موفق صديق1321
المديرية العامة لتربية واسطمالك محمود جاسم1322
المستنصريةمامون علي احمد1323
كلية الطب/ جامعة الموصلماهر عبد الستار ابراهيم1324
الكلية التقنية كركوك/الجامعة التقنية الشماليةماهر فائق محمد1325
قسم االرشادالزراعي ونقل التقانات   ونقل تقانات/ كليه علوم الهندسه الزراعيه / جامعه بغداد مثال عبد اللطيف سلمان1326
كلية الصيدلة/الجامعة المستنصريةمثنى إبراهيم حميد1327
جامعة كربالءمثنى شاكر ابو خضير1328
كلية العلوم السياسية/ جامعة تكريت مثنى فائق مرعي1329
مديرية تربية محافظة االنبارمثنى مهدي صالح1330
جامعة بغداد كلية الفنون الجميلةمجيد كامل حمزة1331
الفلوجةمجيد هادي صالح الحمداني1332
كلية الفنون الجميلة/ بابل محسن رضا محسن1333
الجامعة العراقية كلية العالممحسن عبود كشكول1334
كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة القادسية محسن علوان محمد1335
كركوكمحسن عمر محح1336
كلية التقنيات االحيائية جامعة النهرينمحسن هاشم رسن1337
جامعه سومرمحمد احمد كريم1338
جامعة القادسيةمحمد احمد محمد1339
المديرية العامة للتربية في محافظة بابلمحمد اياد كاظم1340
جامعة بغداد/ كلية االدارة واالقتصاد محمد أمين فاضل1341
كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل محمد أياد حرباوي1342
الجامعة العراقية/كلية اإلعالممحمد بكر خليل ابراهيم1343
كلية الطب/الجامعة المستنصرية محمد جاسم فاضل1344
القاسم الخضراءمحمد جاسم محمد1345
كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة بغدادمحمد جاسم محمد حسين1346
كلية العلوم للبنات- جامعة بابلمحمد جواد جادر1347
كلية الزهراوي الجامعةمحمد جواد كاظم1348
جامعة الكوفة كلية التمريضمحمد حاكم شمران1349
كلية اآلداب/ الجامعة العراقيةمحمد حسون نهاي1350
كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصلمحمد حسين احمد المولى1351
جامعة الفرات األوسطمحمد حسين شبع1352
جامعة بغدادمحمد حسين عبيد عجام1353
المديرية العامة لتربية ديالى- وزارة التربية محمد حسين محمود1354
جامعة سومر كلية التربية األساسيةمحمد حسين مهدي1355
رئاسة الجامعة/ الجامعة التقنية الشمالية محمد حمدان عدنان1356
جامعه واسطمحمد حمزه خضر1357
كلية التربية االساسية حديثة/جامعة االنبار محمد حميد محمد1358
جامعة القاسم الخضراء/ كلية علوم البيئة محمد خليل ابراهيم1359
جامعة الموصلمحمد خليل ابراهيم الحمداني1360
جامعة سامراءمحمد رعد جدوع1361
المديرية العامة لتربية صالح الدينمحمد رؤوف محمود1362
الجامعة المستنصريةمحمد زبون ثاني1363
كلية الهندسة/ الجامعة المستنصرية محمد زهير الرواس1364
مديرية زراعة نينوئمحمد سالم محمود حميدان الحمداني1365
كلية االمام االعظممحمد سعدي شفيق1366
 UNIVERSITY OF TECHNOLOGY/APPLIED SCIENCESمحمد سهام رشيد1367
مديرية تربية ميسان/ وزارة التربية والتعليم محمد سهام سادة1368



قسم وقاية النبات/ كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادمحمد شاكر منجي1369
مدرسمحمد صالح عبد االمير1370
جامعة صفاقس كلية الحقوقمحمد صالح مهدي الزهيري1371
كلية اإلمام االعظممحمد صبار نعمة1372
قسم علوم الحاسوب/ كلية العلوم / جامعة بغداد محمد صبيح حمود1373
كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة ديالى محمد طارق عبد1374
كلية التمريض-جامعة بابلمحمد طالب عبد1375
الجامعة العراقيةمحمد عباس جاسم1376
الجامعة العراقيةمحمد عبد الجبار عمران1377
كلية الهندسة/ جامعة االنبار محمد عبد الرحمن فرج1378
جامعة بغداد/ مركز بحوث السوق وحماية المستهلكمحمد عبد الرزاق علي1379
كلية المستقبل الجامعةمحمد عبد الرسول جابر1380
كلية العلوم السياحية/ جامعة كربالء محمد عبد علي جاسم الشيباني1381
تربية ذي قارمحمد عبدالحسن شالل1382
جامعة الموصلمحمد عبدالستار جبر1383
الجامعة المستنصرية كلية الصيدلة فرع الكيمياء الصيدالنيةمحمد عبداهلل احمد1384
المديرية العامة لتربية االنبارمحمد عبود محمد1385
مديرية تربية ذي قارمحمد عبود مهاوش1386
كلية التربية االساسية/االنبار محمد عبيد صالح1387
الموصل كلية التربية للعلوم الصرفةمحمد عرفات محمد1388
مركز تكنولوجيا الطاقة والطاقات المتجددة/ الجامعة التكنولوجية محمد علي فياض1389
جامعة الموصلمحمد عمر شعبان1390
الكلية التقنية كركوك- الجامعة  التقنية الشماليةمحمد غازي حبيب1391
نجف/الكلية التقنية الهندسية محمد قاسم رحيم شعبان1392
جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمحمد قاسم محمد1393
وزارة الداخليةمحمد مجبل احمد الجبوري1394
جامعة األنبارمحمد محسن راضي1395
جامعة الموصلمحمد محمود يونس1396
كلية المنارة للعلوم الطبيةمحمد مصطفى عبدالكاظم1397
كلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت محمد مصطفى محمد العبيد1398
قسم المسرح/ كلية الفنون الجميلة / جامعة بغداد محمد مهدي حسون راهي1399
وزارة الزراعة العراقيةمحمد مؤيد جواد الرحيم1400
امانة بغدادمحمد هاتف1401
جامعة الفراهيدي- كلية االعالممحمد وهيب ياسين1402
المستنصريةمحمد يوسف كامل1403
مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي/مكتب الوزير / وزارة التربيةمحمدطارق عبدالوهاب الكروي1404
دائرة التعليم الديني والدراسات االسالميةمحمود ميسر فتحي1405
قسم التأريخ/ كلية التربية للبنات/ الجامعه العراقيةمديحة يعقوب يوسف1406
الجامعة المستنصرية كلية العلوممدين احمد خلف1407
كلية القانون والعلوم السياسية- جامعة كركوك مراد صائب محمود1408
كلية العلوم/ ذي قار مرتضى حافظ حسين1409
الجامعة التقنية الجنوبيةمرتضى محمد صاحب1410
جامعة القادسيةمرتضى وهيب فضالة1411
باحث مستقلمرفت باسم جاسم1412
جامعة واسطمروان شاكر عبيد1413
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة االنبار مروان عبد اللطيف عبد الجبار1414
جامعة الموصلمروان عزيز جردو1415
قسم اللغة االنكليزية/ كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة االنبار مروان كاظم محمد1416
كلية التربية المقداد/ جامعة ديالى مروة اكرم قهرمان1417



الجامعه المستنصريةمروة صبار فالح1418
قسم الفيزياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية مروة عبد المحسن حسن1419
الجامعة العراقيةمروة علي طاهر1420
بغدادمروة محمد علي جاسم1421
قسم الهندسة المعمارية/ كلية الفارابي الجامعه مروة موفق كاظم1422
كلية العلوم/ جامعة كركوك مروة نهاد عبداهلل1423
جامعة بغدادمروه سلمان كاظم1424
الجامعة التقنية الوسطى الكلية التقنية االداريةمروه لؤي مجيد1425
جامعة واسطمروه محمد عبود1426
جامعه ذي قار كليه الطبمروى حبيب نزال1427
كلية دجلة الجامعةمروى عبد الجليل شنابة1428
جامعة بغدادمريم ثامر محمد1429
هياة توزيع الفرات االوسط-شركة توزيع المنتجات النفطية - وزارة النفط مريم ثامر مطشر1430
ال يوجدمريم حمزه محمد مدرس مساعد1431
المعهد الطب التقني بغداد باب المعظم/الجامعة التقنية الوسطىمريم صبيح حسن1432
كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغدادمريم عبد الجبار علي1433
كليه التمريض/جامعه بابلمريم عبد الكريم العيبي1434
قسم الحاسبات/كلية التربية للبنات/جامعة بغدادمريم ياسين عبداهلل1435
كلية التمريض-جامعة بغدادمسره عبداهلل نجم1436
جامعة الكوفةظ كلية التربيةمسلم عباس عيدان1437
كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات- جامعة البصرةمسلم محسن خضير1438
كلية التربية االساسية/ جامعة سومر مشتاق احمد كاظم الديوان1439
كلية التربية-الجامعة المستنصرية مشتاق طالب عجه1440
تربية ذي قار/ وزارة التربية مشعل حرب مخيلف عبيد1441
جامعة الموصلمصطفى حسين ابراهيم1442
مديرية تربية محافظة ميسانمصطفى حلو علي1443
ديوان الوقف السني كليه االمام األعظممصطفى خضير حسين1444
معهد تكنلوجيا بغداد/ الجامعة التقنية الوسطى مصطفى رضا مزعل1445
كليه الزهراوي الجامعه قسم طب االسنانمصطفى سالم محمد1446
جامعة القادسيةمصطفى سلمان كاظم1447
كلية االمام االعظم الجامعةمصطفى عبد الباقي رحيم1448
جامعة تكريتمصطفى قحطان مصطفى1449
كلية االمام االعظم الجامعةمصطفى محمود عكاوي1450
كلية االمام االعظم الجامعةمصعب سلمان احمد1451
كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفة معتز حميد رحيم1452
قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة/كلية التربية االساسية/الجامعة المستنصرية معتز خليل ابراهيم1453
جامعة تكريت كلية الطبمعتز صباح احميد1454
قسم العدوم/كلية التربية االساسية/جامعة الموصلمعن عبد العزيز جميل1455
قسم علوم الحياة/ كلية العلوم / الجامعة المستنصرية معن عبد العزيز شفيق1456
الجامعة التكنولوجية قسم هندسة العمارةمفيد احسان شوك1457
كليه العلوم/ جامعه بغداد مكيه كاظم حمد1458
جامعة بغداد كلية الصيدلةمنار عدنان تمر البو عطيه1459
مديرية التربية في محافظة الديوانيةمنار ليلو دايخ1460
جامعة كربالءمنال عبد الواحد صلبوخ1461
طب االسنان/ جامعة كربالء منال عبد محمد1462
الجامعه المستنصريهمنال غسان احمد1463
الجامعه المستنصريه/كليه الطب منال مدني عبد القادر1464
كلية اإلمام الكاظم للعلوم اإلسالمية الجامعةمنتصر حسين جواد1465
جامعة بغداد كلية اللغاتمنتصرة عبد الرحمن حميد كاظم1466



جامعة بغدادمنتظر جمعه اسماعيل1467
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة كربالءمنتظر صاحب مهدي1468
قسم االرشاد/ كلية التربية االساسية / جامعة ديالى منتهى صبار عباس1469
معهد الفنون التطبيقية/ الجامعة التقنية الوسطى منتهى عبد النبي حسن1470
مديرية تربية واسط/ وزارة التربيةمنصور نعيم علي1471
المستنصريهمنى سعد ابراهيم1472
كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/جامعة بغدادمنى سمير سعيد1473
كلية التربية/ جامعة القادسيةمنى عباس مسير1474
جامعة بغداد كلية الفنون الجميلةمنى كاظم عبد1475
مستنصريه كلية االداره واالقتصاد قسم االقتصادمنى يونس حسين1476
جامعة بابلمها احمد كاظم حسين1477
الجامعه المستنصرية كلية طب االسنانمها جمال عباس1478
كلية الزراعة/ جامعة تكريتمها سعيد شده1479
قسم التربية اإلسالمية_ كلية التربية األساسية _ الجامعة المستنصرية مها عامر منصور1480
الجامعة التقنية الوسطىمها عبد الرحمن عبد الرزاق1481
قسم البرمجيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلمهاعبداالله محمد حسن البدراني1482
بغدادمهدي حيدر مهدي1483
تونس- كلية الحقوق صفاقس مهند عباس مجبل1484
الجامعة التقنية الوسطىمهند كاظم مجبل1485
muhanadجامعة ذي قار مهند محمد كاظم1486
كلية العلوم/بابلمهند موسى كريم1487
قسم الرياضيات/ كلية التربية ابن الهيثم / جامعة بغداد مهند نافع جغفر1488
كلية العلوم-جامعة االنبارمهند يوسف تركي1489
كلية الزراعة/ جامعة ديالىمهنه عبداهلل محمود1490
كلية طب األسنان- جامعة الموصل مهى خالد يوسف الجميل1491
جامعة الموصل كلية التربية للعلوم الصرفةمهى صالح يونس1492
جامعة ديالى كلية التربية للعلوم االنسانية قسم الجغرافيةمي ثامر رجب عبود1493
مديرية تربية محافظة االنبارمي جميل شريف1494
كلية الصيدلة/ جامعة الموصل مي عطااهلل محمدالجماس1495
كركوك/ الكلية التقنية/ الجامعة التقنية الشماليةميادة جاسم حمودي1496
كلية التربيه االساسيه/ الجامعة المستنصريةميادة خالد جاسم1497
قسم تربية الكرمة-مديرية تربية االنبار /وزارة التربية ميادة عبد السالم رشيد1498
جامعة الموصلميان ابراهيم خليل1499
 كليةالطب المستنصرية فرع االمراضميثاق معين نجم1500
جامعة كربالء كلية الزراعةميثم عباس جواد الكرخي1501
جامعة القادسية كلية التربية قسم اللغة العربيةميثم قيس مطلك1502
جامعة بغدادميس محمد هوبي1503
بابل كلية الطبميساء صالح مهدي1504
الجامعة التكنولوجيةميساء عادل علي1505
كلية الصيدلة/ الجامعة المستنصرية ميساء عصام عبداهلل1506
ابن الهيثم. كلية التربيه للعلوم الصرفة . جامعة بغداد ميسلون لفته عبد القادر1507
الجامعه المستنصريه/كلية العلوم ميسم طارق صادق العبيدي1508
جامعة األنبارميسم عبد السالم رشيد1509
جامعه بابل كليه االداره واالقتصادميسون علي حسين1510
كلية الهندسة قسم هندسة العمارة/جامعة سامراءميسون محي هالل العقيلي1511
كلية العلوم االسالمية/ جامعة الموصلميسون يونس محمود1512
كلية التربية األساسية/ جامعة واسط ميالد إبراهيم عبيد1513
طالبة دراسات علياميسم رياض هادی1514
جامعة الموصلنادية عدنان عبدالرازق1515



جامعة بغداد/مركز الدراسات االستراتيجية والدولية نادية فاضل عباس1516
كركوكنادية قادر حاج1517
كلية العلوم/الجامعة المستنصرية نادية كامل بشار1518
كلية العلوم/ الجامعة المستنصرية نادية محمود حسين1519
كلية الهندسة/ المستنصرية نادية مقبل حسن الزبيدي1520
قسم التقنيات المدنية_المعهد التقني نجف_جامعة الفرات االوسط التقنيةنادية منعم عبد الحسين1521
المستنصريةنادية هاشم جاسم1522
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة كربالء ناديه شاكر جواد1523
كليه العلوم السياحية/ جامعة كربالءناديه صالح مهدي1524
كلية الهندسة/ جامعة كرميان ناظم عبدالواحد حمه سور1525
كلية الهندسة/ جامعة ديالىناهدة حميد حمزة1526
جانعة المثنىنائر عبدالباري مدلول1527
جامعة الفرات االوسط التقنيةنائل عباس كاظم1528
الفرات االوسط التقنيةنائل عباس كاظم1529
جامعة سامراءنائل مصطفى محمد العبيد1530
كلية العلوم/جامعة ديالى نبأ هيثم احمد1531
بغداد/معهد التكنولوجيا /الجامعة التقنية الوسطى نبراس عبد األمير عبود1532
المستنصرية/كليه العلوم نبراس فالح جيجان1533
ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادنبراس لفته عبد القادر1534
جامعة بابلنبراس محمد ساهي1535
كلية العلوم/ جامعة ذي قارنبراس محمد علي هاشم1536
كلية العلوم/المستنصرية نبراس نزار محمود1537
جامعة ديالى كلية الزراعةنبيل ابراهيم محمد1538
قسم الفيزياء/ كلية التربية / الجامعة المستنصرية نبيل مبارك ميرزا1539
قسم علوم الحاسوب-كليةالتربية للعلوم الصرفة- جامعة البصرةنجاة حميد قاسم1540
وزارة التربيةنجالء جبار جاسم1541
جامعة الموصلنجالء خزعل فتحي1542
كلية الفنون الجميلة/ جامعة بغداد نجالء خضير حسان1543
جامعة الموصل كلية العلوم قسم علوم الحياةنجالء عبداللة فتحي1544
كلية الطب/ جامعة كركوكنجالء كاظم علي1545
كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت نجالء مصطفى العبيد1546
قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية نجلة عجيل محمد1547
جامعة واسطنجم ربح نجم1548
اتحاد الجامعات العربيةنجم عبد خلف1549
دائرة التصاميم/ امانة بغداد نداء حسين عبد عون1550
دائرة التصاميم/ امانة بغداد نداء حسين عبد عون1551
كليةالصيدلة/جامعة بغدادنداء عبد الحميد عبد الرحيم1552
جامعة بغدادنداء محسن احمد1553
جامعة الموصلندوة سالم يونس1554
قسم ادارة االعمال/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادندى اسماعيل جبوري1555
الجامعة التقنية الوسطىندى جاسم حبيب1556
قسم علوم الحاسوب/كلية العلوم /الجامعة المستنصرية ندى ذنون احمد1557
كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادندى عبد الفتاح محمد1558
المستنصرية كلية العلومندى فرحان كاظم1559
جامعة ديالى كلية الهندسةندى محمد صالح محمد كاظم1560
كلية الحقوق/جامعة الموصلندى محمود ذنون1561
جامعة بابلندى وهاب كاظم1562
جامعة الموصلندى ياسين قاسم يحيى قاسم1563
وزارة التربيةندية خلف جبر1564



نرجس مزعل شاتي/ الجامعة المستنصريةنرجس مزعل شاتي1565
وزارة التربية للمديرية العامة لتربية واسطنزار راهي خصاف1566
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة ديالى نزار علي جبار1567
جامعة ميسان كلية التربية االساسيةنزار كظم عباس1568
كلية العلوم/ الجامعة المستنصرية نزارخلف محان1569
جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثمنسرين حسين كرم1570
كلية القانون/ جامعة القادسية نشأت محمد لفته1571
وزاره الكهرباءنشوان حسني كريم1572
جامعة الموصلنشوان علي حمادي1573
جامعة االنبارنصر خالد عبد الرزاق1574
قسم اللغه االنكليزيه/ كليه التربية/ جامعه القادسيه نضال جليل حمزه1575
كلية التربية للبنات/ جامعة الكوفة نضال عبد الحسين مسان1576
مستنصريه علومنضالعبد االمير علي1577
كليه العلوم/ الجامعة المستنصريةنظيمة حمود حسين1578
جامعة الموصل كلية التربيةنغم ثروت سعيد جلميران1579
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة الموصل نغم خالد نجيب1580
جامعة الموصلنغم سالم محمد1581
كليه التربيه ابن رشد جامعه بغدادنغم سالم ابراهيم1582
كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصلنغم صالح سالم1583
كلية العلوم/ جامعة كربالءنغم محي كاظم1584
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة الموصل نغم مؤيد محمد1585
كلية العلوم للبنات/ جامعة بغداد نفيسه جبار كاظم1586
كلية الطب البيطري/جامعة كربالء نميرابراهيم محمد1587
كلية التربية للعلوم الصرفه/جامعة ديالىنهاد كامل شعالن1588
قسم علوم الحياة-كلية العلوم-المستنصريةنهاية حكمت زكي1589
كلية التمريض-جامعة المثنىنهاية عواد عريان1590
كركوكنهايت حسين امين1591
كلية العلوم/ جامعة بابلنهله سلمان صدام1592
تبوكنهله صالح محمد زيدان1593
وحدة الحاسبة-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية-جامعة بغدادنهى سامي محسن1594
كلية العلوم/جامعة بغدادنهى صالح جاسم1595
جامعة ديالى كلية التربية للعلوم االنسانيةنهى عامر كامل1596
جامعة كركوك كلية القانون والعلوم السياسيةنهى عبد الخالق احمد1597
جامعة بغداد/كلية طب االسنان نوار بهجة كامل1598
الموصلنوار طالل حامد1599
التكنولوجيةنوار عبد اللطيف يوسف1600
كلية الزراعة والغابات/ جامعة ااموصل نواف غازي عبود1601
ابن الهيثم/كلية التربيه للعلوم الصرفه .جامعة بغداد نوال صادق مهدي1602
جامعة بغداد كلية اإلدارة واالقتصادنوال طارق ابراهيم1603
التربية االساسية-واسطنوال عباس عكال1604
الجامعة العراقية كلية اآلدابنوال محمد سلمان1605
المديرية العامة لتربية بابل/مدرسةنور الهدى كاظم حسين1606
المركز الوطني لعالج وبجوث السكري/المستنصريهنور ثائر طاهر1607
جامعة بغدادنور جمال محمد1608
مديرية تربية بابل/ وزارة التربيةنور حسين حبيب1609
المستنصريه التربية علوم القرآننور خالد محي الدين1610
جامعه بابلنور رائد هادي1611
جامعة الفرات االوسط التقنيةنور سالم نعمة1612
قسم الطرق والنقل/ كلية الهندسة /جامعة القادسية نور صفاء الدين فرحان1613



كلية التربية للبنات/ جامعة تكريت كلية نور عبد السالم محمد1614
الجامعه التقنيه الشماليهنور عبد المنعم قاسم يحيى1615
جامعه الفراهيدينور فاضل شحاذة1616
قسم الكيمياء/كلية العلوم/جامعة ديالىنور كاظم احمد1617
كلية التربية/ جامعة سامراء نور محمد ثابت1618
جامعة القادسيةنورا نضال صالح1619
كلية العلوم/ المستنصريهنورالهدى علي عبد الحسين1620
كلية التربية البدنيه وعلوم الرياضه للبنات/بغدادنورحاتم الحداد1621
قسم الميكانيك/كلية الهندسة /جامعة القادسية نورس شريف صبيح1622
جامعه واسطنورس صاحب خليل1623
كلية الطب البيطري/ جامعة كربالء نورس مجيد حميد1624
قسم الفيزياء- كلية العلوم - المستنصرية نوره شمعون اوراها1625
بابل كلية التربية االساسيةنوره عباس علي1626
كلية اإلمام الكاظم ع أقسام بابل قسم العلوم المالية والمصرفيةهادي حمد هادي1627
الجامعة المستنصرية مركز الحاسبة اإللكترونيةهاشم بدر جهلول1628
التقنية الوسطى بغدادهالة عايد هادي1629
قسم الفيزياء/كلية العلوم /المستنصرية هالة فاخر داغر1630
كلية العلوم/ جامعة بغدادهالة قحطان حمدي1631
جامعة الموصلهالة مؤيد شيت1632
جامعة الموصل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةهالة نافع فتحي1633
طالبه ماستر/معهد هندسه وراثيه وتقانه احيائيه للدراسات العليا هاله جبار كاظم1634
كلية الطب جامعة النهرينهاله سامح عارف1635
جامعة وارث األنبياءهبة اهلل مصطفى السيد علي1636
كلية النور الجامعةهبة رافد كمال جميل1637
جامعة الموصلهبة محمد صالح1638
الجامعة التقنية الشماليةهبة مشعل عواد1639
كلية الصيدلة/ جامعة الموصل هبة موفق عطاش1640
قسم علوم الحياة/كلية العلوم/جامعة الموصلهبة هادي طه1641
جامعة بابل كلية التمريضهبه جاسم حمزه1642
جامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجياهبه شاكر حسين1643
الجامعة التقنية الشماليةهبه عبدالسالم سعيد1644
كلية المعارف الجامعةهبه موفق سليم1645
مدرسههبه هادي جياد1646
صالح الدينهجران صنعان جبار1647
كلية الطب جامعه بغدادهدى ابراهيم قاسم القاضي1648
وزارة الصحهدى جابر خلف1649
قسم الفيزياء/كلية العلوم / الجامعة المستنصرية هدى جبر علي1650
الجامعة المستنصرية كلية التربيةهدى حسين موسى1651
ابن الهيثم-كليه التربيه للعلوم الصرفه-جامعه بغدادهدى حمودي عمران1652
كلية طب الكندي/ جامعة بغداد هدى سليم حنتوش1653
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات/ بغداد هدى شهاب جاري1654
قسم الفيزياء/كليه العلوم/الجامعه المستنصريههدى طالل سليمان1655
كلية الصيدلة_جامعة الكوفةهدى علي صالح الشدود1656
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضه للبنات/جامعة بغدادهدى عيدان محمد1657
كلية المعارف الجامعةهدى قحطان طعمة1658
جامعة بغداد كلية االعالمهدى مالك شبيب1659
كلية االمام الكاظم الجامعةهدى مهدي حسن1660
الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنية هدى مهدي سالم الخفاجي1661
الجامعه المستنصريههديل جليل عاصي1662



قسم علوم الحياة- كليه العلوم- المستنصريههديل رضاوي حسين1663
جامعة ديالى كلية التربية للعلوم الصرفةهديل ساجد ابراهيم1664
التسجيل وشؤون الطلبة العام-الجامعة العراقيةهديل عبد اهلل جميل1665
جامعة واسط كلية التربية للعلوم االنسانية قسم اللغة العربيةهديل علي كاظم1666
كلية العلوم للبنات/ جامعة بابل هديل قاسم غني1667
كلية الطب/جامعة  ديالى هديل يحيى عبد الرضا1668
كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة االنبارهمام احمد عبدالرزاق1669
قسم الهندسة الميكانيكية/ الجامعة التكنولوجيةهمام كريم جلغف جاسم1670
جامعة الموصلهمسة داؤد سليم1671
فرع التقنيات االحيائية/قسم العلوم التطبيقية/ الجامعه التكنولوجية همسة عماد عبد الواحد1672
كلية اآلداب/جامعة القادسية هناء حسن سدخان1673
المستنصريةهناء حسن كريم1674
قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية/الجامعة المستنصرية هناء زايد عباس1675
كلية الطب البيطري/ جامعة بغداد هناء صالح عبدعلي1676
قسم اللغة اإلنجليزية. كلية االداب. جامعة االنبارهناء عباس سليمان1677
كلية الطب/ جامعة نينوى هناء عبدالقادر خضر1678
كلية العلوم/ جامعة المثنى هناء كاظم شنان1679
كلية العلوم للبنات/ جامعة بغدادهناء كامل حمد1680
جامعة ديالى كلية الطب البيطريهناء كريم علي1681
جامعة الموصل كلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم الرياضياتهنادي داود سليم1682
كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد هنادي صگر مگطوف1683
جامعه البصرههنادي عبد الجبار حافظ1684
الجامعة المسنتصريةهند سليم ابراهيم1685
كلية العلوم/جامعة بابل هند صالح محيميد1686
جامعة ذي قار_ كلية العلوم هند عبداهلل صالح1687
المستنصرية كلية التربية قسم التاريخهند علي حسن1688
كلية الفنون الجميلة- جامعة بغداد هند محمد سحاب1689
جامعه جابر بن حيان الطبيههند هادي مجيد1690
المعهد التقني الديوانية/جامعة الفرات االوسط هنوه حسين أحمد1691
جامعة دهوك التقنيهوگر محمد شكري سعدي1692
بابل التربيه األساسيةهيام عدنان علي الحلي1693
الجامعة المستنصريةهيثم رزوقي حسن1694
قسم علوم الحاسبات/التربية/المستنصريةهيثم سلمان جياد1695
كلية االثار/ جامعة الموصلهيفاء احمد عبد1696
بابلهيفاء عدنان عبد االمير1697
كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة ذي قارهيفاء محسن بطي1698
قسم الكيمياء/ كلية العلوم/جامعة الموصلهيفاء يونس حسين1699
كلية الفنون الجميلة/ جامعة بغدادهيال عبد الشهيد مصطفى1700
مديرية تربية نينوىواثق إسماعيل حامد1701
مديرية تربية ذي قارواثق طراد معاون1702
كلية االعالم/  الجامعة العراقيةواثق عباس عبد الزراق1703
كليه التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثم/بغدادوجدان بشير عبد1704
كلية علوم الحاسوب والرياضيات_ جامعة ذي قار وجدان عباس كاظم1705
قسم التاريخ.كلية االداب .جامعةالموصلوجدان عبد الجبار حمدي النعيمي1706
جامعة القادسيةوجدان مطرود كاظم1707
جامعة النهرين/ كلية التقنيات االحيائية وداد جاسم عطيه1708
قسم علوم الجو/كلية العلوم/المستنصريةوديان غالب نصيف1709
جامعة بغدادوديان غسان علي1710
كلية التراث الجامعةورود كريم عبود1711



جامعة ذي قاروسام جميل خشم1712
كلية الطب البيطري/ جامعة القادسيةوسام حسين سلمان1713
طالب دكتوراه في القانون الخاص بجامعة سوسةوسام حميد خضير الخفاجي1714
التكنولوجيةوسام حميد عليوي1715
جامعه كربالءوسام صالح عبد الحسين1716
مديرية تربية ذي قار. وزارة التربيةوسام عبد الكريم حسين1717
الكوفةوسام عقيل مسلم العرداوي1718
كلية التربية األساسية/ جامعة سومر وسام نجم محمد1719
جامعه واسط كلية العلوم قسم علوم الحياةوسن حمزة مزعل1720
جامعة بغداد/ كلية العلوموسن عبد االمير علوان1721
كلية التربية للبنات/جامعة الموصل وسن عبد الغني مال اهلل احمد المختار1722
كلية الطب/جامعة الموصلوسن علي عطية1723
قسم الكيمياء/جامعة بغداد/كلية تربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة والتطبيقيةوسن محمد علوان1724
الجامعة المستصرية كلية االدارة واالقتصاد قسم العلوم المالية والمصرفيةوسن يحيى احمد1725
رئاسة الجامعة المستنصريةوسناء جليل حمود1726
التقنيات االحيائيه/العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجيةوسناء هاتف محمد1727
كلية الفنون الجميلة/جامعة واسطوصال قاسم غباش1728
جامعة الموصلوعد حسين شالش1729
الموصل كلية التربية للعلوم الصرفةوعد غانم بديوي1730
كلية طب الكندي/جامعة بغداد وفاء حازم صالح1731
قسم النشاطات الطالبية- جامعة البصرة وفاء حسن كاظم1732
الجامعة المستنصرية كلية العلوم قسم علوم الحياةوفاء حسن مسلم1733
المستنصريه تربيهوفاء خالد خلف1734
قسم الرياضيات/ كلية العلوم / الجامعة المستنصرية وفاء سيد حسنين1735
الموصل/االدابوفاء عبداللطيف عبدالعالي1736
كلية الطب البيطري/جامعة كربالءوفاء كاظم جاسم1737
قسم الكيمياء-كلية العلوم- جامعةبغداد وفاء وليد نافع عبدهلل القيسي1738
كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىوالء فخري قدوري1739
الجامعة التقنية الشمالية الكلية التقنية اإلدارية الموصلوليد احمد سليمان1740
كلية العلوم/الجامعة المستنصريةوليد جبار مهنا1741
كلية القانون/ جامعة القادسية وليد حسن حميد1742
كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد وليد خالد عبداللطيف الحياني1743
جامعة ديالى كلية التربية األساسيةوليد عبد الرزاق جبارة1744
كلية بالد الرافدين الجامعةوليد عطا اهلل عيسى العبيدي1745
كلية التربية للبنات/جامعة بغدادوئام عدنان عباس1746
بغدادياسر جاسم عسكر1747
المستنصريةياسر فارس غانم العبيدي1748
كلية التربية األساسية جامعة ديالىياسر محمود وهيب المكدمي1749
رئاسة الجامعة/جامعة كربالءياسمين حاتم بديد1750
المستنصرية كلية التربية قسم التاريخياسمين مهدي شهيد1751
كلية المعارف الجامعةياسين صالح فياض1752
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة االنبار ياسين علي خلف1753
قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتياسين ناصر جرن1754
مديرية تربية ديالىيحيى كريم احمد1755
كلية التربية االساسية/ واسط يحيى منعم عباس1756
جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةيسار صباح جاسم1757
قسم هندسة االتصاالت/ الجامعة التكنولوجية يسرى عبد محمد1758
المستنصريةيعرب محجوب نفل1759
كلية الزراعة والغابات/ جامعة الموصليوسف حسن يوسف الناصر1760



قسم النشاطات الطالبية/جامعة ديالى يوسف عبد االمير درويش1761
قسم الرياضيات/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصليونس حازم اسماعيل1762
قسم علوم الحياة/كلية التربية للعلوم الصرفة /الموصليونس سعدي سعيد1763
كلية التمريض/جامعة كركوك ئوميد حمه رشيد محمدامين1764
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