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 عنوان العمل االسم الثالثي ت

 تكريت/كلية الطب/ فرع االحياء المجهرية ا. د. اسراء هاشم سعدون  .1

 بغداد/التربية /ابن رشد للعلوم االنسانية ساجدة مزبان حسن د. أ.  .6

 جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية/ قسم السياحة الدينية فؤاد عبد المحسن عبادة الجبوري د. أ.  .3

 كلية العلوم جامعة ديالى/ خزعل ضبع وادب أ. د.  .4

 جامعة البصرة/مركز دراسات البصرة والخليج العربي / قسم الجغرافية فهد مزبان خزار د.  ا.  .5

 جامعة الفرات االوسط التقنية/المعهد التقني /المسيب د. عصام عيسى عمران ا.  .2

 فرع العلوم االساسيهجامعة بغداد /كلية طب األسنان /  مها عادل محمود  د. ا.  .7

 جامعة رابرين )السليمانية( /كلية التربية _قسم اللغة العربية أ. م. د. شيماء رشيد محمد زنگنة  .8

 كلية االمام االعظم الجامعة/كلية االمام االعظم قسم اصول الدين الفلوجة أ.م.د محمد سعدي شفيق العبيدي  .9

 جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرياضيات / قسم البرمجيات أ.م.د. شهباء ابراهيم خليل حمودي الطائي  .12

 جامعة الفرات االوسط التقنية/المعهد التقني المسيب أ.م.د.مجيد رشيد سبع المرسومي  .11

 جامعة المثنى/كلية الهندسة أ.م. د احمد راجح حسن  .16

 الموصل/التربية للعلوم االنسانية / التاريخ د. برزان ميسر الحـــامد  م. ا.  .13

 جامعة بغداد/كلية هندسة الخوارزمي د. نمير احمد فواد م. ا.  .14

 المثنى/الهندسة/ قسم الهندسة المدنية رشا علي حسين ا. م. د.   .15

 جامعة المثنى /كلية الهندسة _ قسم الكيمياوي منير علي ليلو ا. م. د.   .12

 لفيزياءقسم االعلوم/ كلية المثنى/جامعة  فراس فائق كاظم ا. م. د.   .17

 الهندسةكلية المثنى/جامعة  باسم جبار عباس الموسوي ا. م. د.   .18

 كلية التربية االساسي-جامعة ديالئ /االرشاد النفسي والتوجيه التربوي  م.د افتخار مزهر علي عداي    .19

 كلية المستقبل الجامعة /قسم تقنيات المختبرات الطبية د ندى حسن حسين  م.  .62

 االنبار/كلية التربية/قسم الجغرافياجامعة  الكربوليد. خالد علي عطيه  م.  .61

 كلية االمام الكاظم ع/ اقسام ميسان/كلية االمام الكاظم ع/ قسم التاريخ د. خالد ناجي سوادي الكريماوي م.  .66

 جامعة الكفيل /القانون / القسم العام  د. سعد عبد الحسين نعمة الشمري  م.  .63

 بالد الرافدين الجامعة/ديالى/كلية بالد الرافدين الجامعة/ديالى/حوار األديانكلية  د.علي سلمان محمود  م.  .64

 كلية التراث الجامعة/قسم القانون د صفاء حسين خضير .م  .65

 جامعة سامراء/االثار م. احمد عبد السالم احمد  .62

 جامعة بابل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  م. د سعاد خيري كاظم   .67

 جامعة المثنى/كلية الهندسة / قسم الهندسة الكيمياوية ضرغام اياد عبد الواحدم. د.   .68

 المثنى/الهدسة الكيمياوية بليغ سعود عبدالرزاق م. د.   .69

 جامعة الكرخ للعلوم /رئاسة الجامعة )قسم شؤون الطلبة والتسجيل ( د . حنان عبدهللا علي حسن الشمري م.   .32
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 ديوان الوقف الشيعي/االمام الكاضم / اقسام النجف  د. ابراهيم آغا عليم.   .31

 --- د. احسان محمد هاديم.   .36

 وزارة التربية /مديرية تربية االنبار  د. استبرق محمد عبدهللا القيسي م.   .33

 جامعة بابل /كلية العلوم/ قسم الكيمياء  د. أحمد فوزي حلبوص م.   .34

 جامعة الموصل /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /فرع العلوم الرياضية  د. بسام خلف سليمان الحمداني م.   .35

 جامعة االنبار/كلية اإلدارة واالقتصاد قسم االقتصاد د. بالل محمد أسعد محمودم.   .32

 جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم علوم الحاسوب د. بيداء ابراهيم خليل الطائيم.   .37

 جامعة البصرة /اآلداب _ التاريخ د. حسام أحمد شوقي م.   .38

 علوم الحياة-القادسية/التربية د. حسام سعيد العارضيم.   .39

 جامعة الموصل /التربية االساسية قسم اللغة العربية  د. حال عبد الفتاح سعيد م.   .42

 الكفيل/القانون د. سعد عبد الحسين نعمة الشمري م.   .41

 جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين / قسم هندسة النفط والتكرير خليل الطائي د. سيماء ابراهيمم.   .46

 قسم الكيمياء وتلوث البيئة البحرية -جامعة البصرة/مركز علوم البحار  د. عباس عادل حنتوشم.   .43

 بابل/القانون د. علي عبد الخضر محمد المعموريم.   .44

 كركوك/كلية التربيةجامعة  د. علي هادي حسن حسينم.   .45

 الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية / قسم التاريخ د. عماد نعمة العباديم.   .42

 المثنى/كلية الهندسة / قسم الهندسة الكيمياوية د. فرات ياسر الجابريم.   .47

 عة االنبار /كلية االدارة واالقتصادمجا د. فيصل غازي فيصل م.   .48

 قسم التاريخ -الجامعة المستنصرية/كلية التربية  د. قصي محمود راضي م.   .49

 جامعة تكريت /كلية االدارة واالقتصاد  د. كيالن إسماعيل عبدهللام.   .52

 جامعة الموصل /كلية هندسة النفط والتعدين /قسم هندسة التعدين  د. مجاهد عبد الواحد سعدهللا م.   .51

 الهندسة/قسم السدود والموارد المائيةجامعة الموصل/كلية  د. محمد مخلف خلفم.   .56

 كلية اإلمام األعظم الجامعة /قسم اللغة العربية  د. مصطفى حامد يعقوب م.   .53

 وزارة النفط/شركة خطوط االنابيب النفطية  د. مصطفى محمدرضا سبهان م.   .54

 جامعة العين /كلية هندسة النفط  د. ناجح يوسف العلي م.   .55

 جامعة ديالى/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  د. نزار ناظم حميد م.   .52

 جامعة االنبار/كلية الطب د. هيثم عباس خلف م.   .57

 جامعة بغداد/رئاسة الجامعة قسم االعالم والعالقات العامة احمد ناجي حسين الجمل د.م.   .58

 جامعه ديالى/طب بيطري امواج داود راضي د.م.   .59

 جامعة بغداد /كلية التربية ابن رشد قسم اللغة العربية عبد الخالق هادي تغريد د.م.   .22

 كلية اإلمام األعظم رحمه هللا الجامعة/قسم أصول الدين/ البصرة رافد عبد الخالق صالح  د.م.   .21
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 الجامعه التقنية الجنوبية/الكليه التقنية الهندسية البصرة صفاء حميد فيصل د.م.   .26

 جامعة القادسية/كلية العلوم قسم البايولوجي  عباس غافل عباس  د.م.   .23

 جامعة المثنى/كلية الهندسة/هندسه العمارة لميس علي خلف د.م.   .24

 القسم الكيمياوي-جامعة المثنى/كلية الهندسة  مد مزعل راشدحم د.م.   .25

 كلية اإلسراء الجامعة /كلية اإلسراء الجامعة  محمود خضير عباس الشمري  د.م.   .22

 الزراعةكلية  البصرة/جامعة  د. صباح كاظم مرزوق الحمود م.   .27

 جامعة المثنى/كلية الهندسة / قسم هندسة العمارة محمد بالي مهديم.د.   .28

 الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني في العمارة اسعد كاظم عكال م.د.   .29

 جامعة بغداد /االداب  نصير عباس غبن  م.د.   .72

 جامعة المثنى /كلية الهندسة / قسم الكيمياوي  م. علي عبد الجبار حسين   .71

 الجامعة المستنصرية/كلية التربية/قسم التاريخ/التربية م.ايمان محمد خضير  .76

 جامعة المثنى /كلية الهندسة/قسم المدني م.هادي محمد شيال   .73

 جامعة ذي قار / كلية العلوم /كلية العلوم / قسم الكيمياء  م .م  نعيم عبد السادة بشير عطية   .74

 التربية كلية العراقية /الجامعة  م. م شهد عبد الكريم احمد ابراهيم   .75

 / اللغة العربيةكليلة االمام االعظم رحمه هللا  م. م عبدالودود صبيح عبدالودود   .72

 جامعة البصرة /كلية اآلداب / اللغة االنگليزية  م. م مروة محمد عبدالكريم محمد   .77

 جامعة المثنى /كلية العلوم قسم الكيمياء  م. م نهلة غازي فهد   .78

 وزارة التربية /مديرية تربية األنبار  م. م. ساره عدنان ثرثار   .79

 جامعة االنبار /كلية الزراعة/قسم علوم االغذية  م. م. مناف اكرم قاسم  .82

 الفلوجة /رىاسة الجامعة  م. م. مهند عدنان ثرثار   .81

 الجامعة التكنولوجية /هندسة مواد  م. م. نور محمد علي احمد   .86

 جامعه المثنى /قسم الدراسات والتخطيط م. م.سرور مانع بحلوس  .83

 قسم االجتماع -اآلداب  جامعة المثنى /كلية م.م اركان ناهي موسى   .84

 بغداد/كلية التربية /قسم علوم القرآن  م.م حسن عطاهللا تقي الخلخالي   .85

 جامعة ذي قار/كلية االداب/قسم الجغرافيا م.م رحاب خماط حشيش  .82

 جامعة النهرين /قسم النظم السياسية والسياسات العامة  م.م رشا رعد حميد   .87

 جامعة المثنى /رئاسة الجامعة / قسم المشاريع واإلعمار  م.م سارة صفاء الدين موسى الموسوي   .88

 جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية / قسم اللغة االنكليزية  م.م سالم دعدع نايف   .89

 جامعة المثنى/كلية الهندسة / الكيمياوي  م.م كرار عبد االمير عباس العاقولي   .92

 جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد / قسم ادارة االعمال م.م. احمد حسين احمد  .91

 كليه االمام الكاظم/اقسام بابل قسم القانون  م.م. احمد عزيز داود الجبوري  .96
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 الجامعة التقنية الجنوبية /الكلية التقنية االدارية  م.م. ازهار عبد محيسن الركابي   .93

 الجامعة التقنية الشمالية /رئاسة الجامعة م.م. أحمد مؤيد محمود  .94

 جامعة الفلوجة/كلية االدارة واإلدارة  م.م. باقر جلوي علوان  .95

 جامعة االنبار/كلية الزراعة / قسم علوم االغذية م.م. بالل علي خشان  .92

 جامعة الفلوجة/كلية العلوم اإلسالمية/ قسم اللغة العربية م.م. ثامر حميد عالوي  .97

 جامعة ذي قار /كلية اآلداب/ قسم تاريخ  م.م. لمياء طالب راشد   .98

 جامعة ذي قار /كلية االداب / قسم التاريخ  م.م. لينا ناصر محسن   .99

 جامعة واسط/االدارة واالقتصاد م.م. مروان شاكر عبيد .122

 جامعة ذي قار /التربية للبنات م.م. نهاد طالب عويد  .121

 الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد /قسم المحاسبة  م.م.دنيا محسن خلف  .126

 المديرية العامة للتربية في محافظة ميسان /القانونية م.م.سجاد خالد عبد الرحمن الالمي  .123

 كلية االمام الكاظم ع للعلوم اإلسالمية الجامعة /قسم القانون  اسراء عبدالزهرة كاطع   .124

 الجامعة التقنية الوسطى /المعهد التقني كوت/ تقنيات المحاسبة  جاسم كشيش زويد   .125

 جامعة واسط /كلية االدارة واالقتصاد محاسبة  زينب فائق محمد   .122

 االنبار/العلوم كيمياء ساره حسين علي  .127

 جامعة الكوفة /كلية التربية للبنات /قسم الفيزياء عامر شجاع جبار  .128

 الجامعة العراقية /مركز الحاسبة واالنترنت  مصطفى نعمة مصطفى   .129

 الموصل/الزراعة والغابات نواف غازي عبود  .112

 جامعة تكريت/كلية الهندسة ابتسام احمد جدوع .111

 مديرية تربية ذ ي قار/كلية االداب جامعة  ذقار قسم تاريخ  ابتسام سلمان عطية .116

 التقنية الهندسية/ الموصلالتقنية الشمالية/الكلية  ابراهيم محمد سبهان  .113

 اثير صادق محمود عبدالمنعم  .114
دائرة التعليم الديني والدراسات اإلسالمية /دائرة التعليم الديني والدراسات 

 اإلسالمية 

 قسم الكيمياء-الموصل/كلية العلوم  احسان مؤيد محمود .115

 بغداد /التربية ابن رشد للعلوم االنسانية  احالم هادي ابراهيم  .112

 جامعة المثنى /كلية التربيه للعلوم الصرفة  احمد بدري خضر   .117

 جامعة األنبار/كلية علوم الهندسة الزراعية / قسم اإلنتاج الحيواني احمد ثويني احمد .118

 جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد قسم االدارة الصناعية احمد طالل احمد االفندي .119

 الوقف السني/دائرة التعليم الديني والدراسات االسالميةديوان  احمد عباس احمد الخزرجي .162

 -- احمد عبدالساده مزهر .161

 جامعة ذي قار /كلية التربية  احمد عطشان عبد الرضا  .166

 ماجستير هندسة كيمياوية-شركة نفط ميسان /م.ر.مهندسين  -وزارة النفط  احمد علي باتول  .163
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 بابل.كلية التربية للعلوم اإلنسانيةجامعة بابل/جامعة  احمد فليح حسين .164

 جامعه ميسان/كليه الهندسه احمد كاظم جبار .165

 كلية الهندسة التقنية /هندسة شبكات االتصاالت  احمد مجيد مظلوم .162

 جامعة كربالء /كلية الطب  احمد نجاح هادي جبر  .167

 وزارة التربية /قسم التاريخ احمد نعمة عبدهللا  .168

 جامعة بابل /كلية الهندسة المسيب  احمد هادي حسين  .169

 جامعة الموصل/االدارة واالقتصاد احمد هاني محمد  .132

 جامعة االنبار/كلية العلوم / قسم الفيزياء ضاحي حميد احمد .131

 المديرية العامة لتربية ذي قار/قسم االشراف االختصاص اخالص حسين هادي .136

 المأمون الجامعة /قسم القانونكلية المأمون الجامعة/كلية  اخالص حميد حمزة .133

 قسم علوم الحياة-جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة اخالص خليفة حامد .134

 جامعة القادسية   /كلية الصيدلة/فرع الكيمياء الصيدالنية  ازهار عبيس غالي   .135

 جامعه ذي قار/كلية االداب قسم اللغه االنكليزيه ازهر كاظم صبر .132

 الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية احمداسامة بالسم  .137

 تقنيات انظمة الحاسوب -الجامعة التقنية الجنوبية /المعهد التقني / العمارة  اسامة كريم محمد .138

 بغداد/كلية التربية ابن رشد /اللغة العربية اسراء خلف كريم .139

 طالبة دكتوراة جامعة بغداد/كلية الهندسه قسم الهندسه البيئيه  اسراء رحمن غانم  .142

 جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الهندسة المدنية اسراء صالح حسين .141

 علوم/علوم حاسبات اسراء عبدالکريم جعفر  .146

 جامعة تكريت/كلية الهندسه/ قسم الهندسة الكيمياوية اسراء عبدهللا خليفه .143

 كلية المأمون الجامعة /كلية المأمون الجامعة / قسم اللغة االنكليزية  اسالم فاضل عبد الصاحب  .144

 جامعة بغداد/قسم الهندسة الكيمياوية اسماء محمود مصطفى .145

 الجامعة المستنصرية/كلية الطب اسماء وليد عبد القهار .142

 جامعة ديالى /كلية العلوم قسم الكيمياء اسيل جمال احمد .147

 االنبار/العلوم اشرف عدنان ثرثار .148

 قسم اللغة االنكليزية -الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات افراح ابراهيم سعيد .149

 جامعه ذي قار /كلية االثار  االء جابر طاهر .152

 جامعذ ذي قار/علوم قسم كيمياء االء محمد علي عبد االمير عبد الحسين .151

 الجامعة االهلية/كلية االدارة واالقتصاد/ اقتصادكلية الحلة  االء نوري حسين .156

 الجامعة التقنية الجنوبية/كلية الهندسة التقنية في البصرة /قسم الوقود والطاقة التفات حميد سعود .153

 والء كطران حسن .154
جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية المسيب /الكلية التقنية المسيب قسم 

 ومعداتهندسة تقنيات مكائن 
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 جامعه الفرات االوسط التقنيه /المعهد التقني المسيب قسم تقنيات الموارد المائية  امير هاشم حسين  .155

 مدينة العلم الجامعة /علوم فيزياء طبية  انسام قاسم غضبان  .152

 القادسية/القانون انسام محمد علي سلمان .157

 العراقية/الطب قسم االحياء المجهرية ايات مجيد زيدان  .158

 االنبار/التربية للبنات اياد سالم ابراهيم .159

 جامعه بغداد/كليه التمريض  ايسن كمال محمد  .122

 الجامعة العراقية/كلية التربية/ علم النفس ايمان جاسم محمد .121

 الجامعة العراقية /التربية ايمان منذر احمد  .126

 العراقية/التربية ايناس اسماعيل شحاذه .123

 كلية الحلة الجامعة األهلية / قسم تقنيات المختبرات الطبيه  ايناس رحيم مكطوف  .124

 الجامعة التقنية الشمالية /الكلية التقنية اإلدارية الموصل  إسراء وعدهللا قاسم  .125

 الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة / فرع الكيمياء الصيدالنية إياد خلف ثامر الهاشمي .122

 /االدابجامعة ذي قار  إيالف شاكر زبيل حمود .127

 جامعة الكفيل /كلية القانون  أبوطالب هاشم احمد  .128

 أحمد هادي محمد  .129
جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني المسيب/قسم تقنيات المختبرات 

 الطبية 

 كلية االمام الكاظم للعلوم اإلسالمية /أقسام ذي قار أزهار حبيب مهدي علي .172

 والتكنولوجيا/دائرة البحث والتطوير الصناعيوزارة العلوم  أسماء حسين علي .171

 جامعة الفرات األوسط التقنية /الكلية التقنية المسيب  أمير جواد كاظم  .176

 جامعة القاسم الخضراء/كلية هندسة الموارد المائية أميرة عبيد ناصر .173

 العراقية/العلوم اإلسالمية قسم الحديث  أياد طه سرحان  .174

 جامعة بغداد/كلية العلوم/فيزياء  أيوب طالب عبد  .175

 جامعة الموصل/كلية العلوم / قسم علوم االرض آن عبد الستار اسماعيل .172

 وزارة التربية/مديرية تربية واسط باسم كاظم بريسم .177

 معهد اعداد معلمين بلد الصباحي بتول كاصد جعفر .178

 جامعة البيان/كلية التمريض بثينة بشير صالح .179

 جامعة الموصل /كلية طب االسنان قسم التقويم واألطفال وطب األسنان الوقائي  براء وعدهللا نجم  .182

 جامعة الكفيل /كلية القانون قسم القانون بسام عبداالمير ياسين  .181

 جامعة الموصل /كلية اإلدارة واالقتصاد قسم اإلدارة الصناعية  بسام منيب علي  .186

 التكنولوجية/مركز تكنولوجيا الطاقة والطاقات المتجددةالجامعة  بشار رضى يونس .183

 جامعة الموصل /كلية اإلدارة واالقتصاد /قسم اإلدارة الصناعية  بشار عزالدين سعيد  .184

 جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم التاريخ بشائر هادي حسن  .185
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 مرتضى بدري خضر  .182
التقنية الكهربائية وااللكترونية /هندسة قدرة الجامعة التقنية الوسطى/الكلية 

 كهربائية

 . قسم القانون -جامعة االنبار /كلية القانون والعلوم السياسية  بكر طارق خلف  .187

 جامعة ميسان/كلية التربية االساسية/ قسم العلوم بيداء عبد حسين .188

 مديرية تربية بابل /مديرية تربية بابل  تغـريد عبيد ناصر .189

 الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد تقى كريم جبر  .192

 قسم اللغة العربية -جامعة بغداد/العلوم االسالمية تهاني عّواد جاسم  .191

 جامعة ديالى/كلية التربية االساسية قسم التاريخ ثريا محمود عبد الحسن .196

 جامعة المثنى/كلية الهندسة/ القسم المدني  جابر عوض حسين  .193

 الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الحويجة جاسم ابراهيم موسى .194

 قسم العلوم األساسية -جامعة الكفيل /كلية طب األسنان جالوي سلطان عبطان  .195

 جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد حامد كريم الحدراوي .192

 واالقتصاد / االقتصادجامعة الكوفة/االدارة  حسام الدين همام عبد الهادي العصامي .197

 الهيئة العامة للضرائب فرع المسيب/وزارة الماليه/ الهيئه العامه للضرائب  حسن عليوي صاحب  .198

 المثنى/قسم الهندسه الكيمياويه حسنين كريم عطيه  .199

 التكنولوجية /هندسة كهروميكانيك  حسين أحمد عبد  .622

 التمريض / فرع العلوم الطبية االساسيةجامعة وارث االنبياء/كلية  حسين سعيد عباس .621

 جامعة المثنى /كلية التربية االساسية/ قسم العلوم  حسين عبدالكريم حسين  .626

 جامعة االنبار/كلية الهندسة / قسم المدني  حسين علي حسن .623

 جامعة واسط/كلية االداب حسين علي سعد  .624

 ذي قار /كلية العلوم قسم الفيزياء  حسين غافل شخير  .625

 جامعة الموصل/كلية التربية االساسية قسم اللغة العربية  حال عبد الفتاح سعيد .622

 الجامعة العراقية/كلية التربية/ العلوم التربوية والنفسية حمزة شهاب احمد .627

 بغداد/الهندسة / البيئة جامعة  حمزة قاسم علي  .628

 لبصره/علومجامعة ا حنان عبد الجليا راصي .629

 حياة عيسى سعيد .612
جامعة محمد بوضياف المسيلة /الجزائر/كلية العلوم االقتصادية والتجارية 

 وعلوم التسيير/قسم علوم التسيير

 كلية المأمون الجامعة /كلية المأمون الجامعة  حيدر جبر غبن .611

 جامعة الكوفة/االدارة واالقتصاد/ االقتصاد حيدر نجم عبد الحجامي .616

 جامعة االنبار /كلية اآلداب / قسم الجغرافية  خالد ابراهيم حسين  .613

 جامعة ديالى /كلية الطب البيطري  خالد ابراهيم عبد  .614

 قسم العلوم التربوية والنفسية  -الجامعة العراقية /كلية التربية  خالد حامد جاسم العيساوي  .615
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 كلية المستقبل الجامعة/قسم الهندسة الكيمياوية والصناعات النفطية  خالد عمران علي .612

 جامعة الموصل /كلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم الرياضيات  خضر جمعه خدر  .617

 كلية الهندسة/ قسم هندسة المواد-جامعة القادسية  خلدون حسين حمزه .618

 تقنية مسيبجامعة الفرات االوسط التقنية/كلية  خلود عمران علي .619

 الجامعة المستنصرية/كلية العلوم /قسم الحاسوب داليا شهاب احمد .662

 جامعه صدر العراق/كليه صدر العراق دعاء فاضل عبدالصاحب .661

 بابل/التربية للعلوم االنسانية قسم الجغرافية دنيا شكر عباس .666

 جامعة الكوفة /كلية اإلدارة واالقتصاد/ قسم ادارة اعمال  راسم حسين كاظم الشمري .663

 مديرية تربية بابل/عالقات دولية رائد حسن زغير .664

 جامعة بغداد /كلية الفنون الجميلة  رائد فاضل حمد سلمان  .665

 المستنصرية /االدارة واالقتصاد رائد فاضل محمد .662

 والتعدين / قسم هندسة النفط والتكريرجامعة الموصل /كلية هندسة النفط  رحمة صائل عبد .667

 جامعة المثنى /كلية الزراعة قسم التربة  رحيم علوان هلول  .668

 كلية المنارة للعلوم الطبية/كلية المنارة/ التحليالت المرضية رشا عبد حسين .669

 جامعة االنبار/رئاسة الجامعة..  قسم االعمار والمشاريع رعد احمد عسل  .632

 الجامعة المستنصرية/كلية التربية االساسية/ قسم العلوم رغد اكرم عزيز .631

 جامعة الفرات األوسط التقنية /الكلية التقنية المسيب/قسم تقنيات االنتاج النباتي  رغد كطران حسن  .636

 الموصل /االدارة واالقتصاد  رغيد ابراهيم اسماعيل  .633

 للعلوم الصرفة ابن الهيثم /قسم الفيزياءجامعة بغداد/كلية التربية  رفاه اسماعيل نوري العبيدي  .634

 جامعة الكوفة /كلية التربية للبنات رفاه يوسف عبد .635

 جامعة بغداد/كلية الطب البيطري رفل عبد الدائم عمر .632

 كلية الهادي الجامعه /كلية الهادي الجامعه /تقنيات االشعه والسونار رهف محمد مخلف  .637

 الزراعة/الشركة العامة للتجهيزات الزراعيةوزارة  رؤى رزاق شاكر  .638

 جامعة بابل/كلية العلوم /قسم الكيمياء رؤى مهدي مايح .639

 رؤى نزار طالب  .642
الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية_بغداد / ماجستير هندسة تقنيات 

 الحراريات

 الجامعة التكنولوجية /هندسة االنتاج والمعادن زمن كرم مخيلف .641

 جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد زهراء جارهللا حمو  .646

 جامعه ميسان /كليه هندسه قسم نفط  زهراء جاسم محمد  .643

 كلية العراق الجامعة/كلية العراق الجامعة زهراء عبد حسين .644

 جامعه ميسان /كلية تربية االساسية قسم الرياضيات زهراء محمدعلي عبد االمير  .645

 جامعة األنبار/كلية الزراعة / قسم البستنة وهندسة الحدائق عبد الرزاقزياد محمد  .642
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 كلية الحلة/هندسة تقنيات االجهزة الطبية زيد صادق خلف .647

 جامعة كربالء/كلية الزراعة قسم وقاية النبات زينب عبد االمير حسين  .648

 جامعة سامراء /كلية التربيه / قسم علوم الحياة  زينب عبد الفتاح لطيف  .649

 جامعة ذي قار /كلية التربية للعلوم اإلنسانية  زينب كاظم عطية  .652

 --- زينب محسن حسن .651

 جامعة كربالء /كلية التربية للعلوم الصرفة قسم علوم الحياة  زينب نزار جواد  .656

  التربية للبنات/قسم الكيمياء/ Education College for girls زينة اسامة جاسم محمد .653

 جامعة تكريت /كلية الزراعة/قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي  سارة سعيد لطيف  .654

 كلية الحلة الجامعة /هندسة تقنيات االجهزة الطبيبة  سارة صباح احمد  .655

 جامعة المثنى/كلية الزراعة/ هندسه ميكانيك سارة قيصر حمزة .652

 المثنى /رئاسة الجامعهجامعة  سارة ماجد كامل  .657

 التراث/كلية التراث /قسم العلوم المالية والمصرفية  سارين فيصل علي  .658

 ةقسم تقنيات المحاسب -الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية / بغداد سالي ابراهيم احمد .659

 جامعة واسط/كاية االدارة واالقتصاد سامي كامل عبد .622

 جامعة رابرين/كلية التربية قسم اللغة العربية سامي ناجي سوادي .621

 الجامعه التقنيه الوسطى /معهد تكنلوجيا بغداد  ستار جابر عجيل .626

 المديرية العامة للتربية في محافظة ميسان /القانونية سجاد خالد عبد الرحمن  .623

 الفيزياءجامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم /قسم  سراب سعدي جحيل  .624

 جامعة كربالء/كلية التربية البدنيةوعلوم الرياضة سعاد سعد خضير  .625

 جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد  سالم حامد كريم  .622

 جامعة المثنى/كلية الهندسة/ قسم الهندسة الكيمياوية  سلوان فاضل عباس .627

 جامعة االنبار /كلية الزراعة سميرة عدنان ثرثار .628

 جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد قسم المحاسبة محمد جميل سنان زهير .629

 الجامعة المستنصرية/كلية االدارة و االقتصاد / قسم المحاسبة سنان سالم قاسم .672

 قرنه/ علوم الحياة-جامعة البصره/كلية التربيه  سنان سعيد جاسم االسدي .671

 بغداد /الطب البيطري فرع الجراحة و التوليد البيطري  سنان عدنان محمد نوري  .676

 جامعه ديالى /كليه التربيه للعلوم االنسانيه قسم الجغرافيه سهى سالم علي .673

 الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات /قسم علوم القرآن  سهى سعدون جاسم .674

 سيف الدين ضياء الدين سعيد الرفاعي  .675
جامعة الموصل / كلية علوم الحاسوب والرياضيات /  قسم بحوث العمليات 

 والتقنيات الذكائية 

 جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد/اقتصاد سيف علي يحيى .672

 جامعة بغداد /كلية علوم الهندسة الزراعية / قسم وقاية النبات شاكر اسماعيل عيد .677
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 الجامعة/قسم ادارة االعمالكلية المامون  شهاب الدين حمد رفش .678

 رئاسة جامعة بغداد/قسم البعثات والعالقات الثقافية شهاب أحمد عطية .679

 جامعه الفرات االوسط /المعهد التقني المسيب شهد عبد الستار موسى  .682

 جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم الصرفة قسم الحاسبات شهد علي محيسن .681

 االنبار/كلية الهندسه قسم الهندسه المدنيهجامعة  شهد كريم خلف .686

 جامعة الموصل/كلية طب االسنان قسم العلوم االساسية شهلة حازم احمد خروفة .683

 جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم الصرفة /علوم الحياة شيرين ياسين قاسم  .684

 جامعة الموصل /كلية التربية االساسية قسم التاريخ  شيماء رافع سلطان  .685

 جامعة الموصل /كلية التمريض  شيماء رياض ذنون  .682

 جامعة الكوفة /كلية الصيدلة / العقاقير والنباتات الطبية  شيماء عبد الحسين محمد  .687

 الجامعة التقنية الوسطى/هندسة المواد شيماء عبد حسين .688

 المالية والمصرفيةجامعة كربالء /كلية االدارة واالقتصاد/ العلوم  شيماء هادي نعمة الخفاجي .689

 ميسان /العلوم / قسم علوم الحياة  صادق صبيح كريم  .692

 وزارة الصناعة والمعادن /هيئة البحث والتطوير الصناعي /ال يوجد صادق كاظم تعبان  .691

 كلية الكوت الجامعة/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية صادق محمد شنان .696

 جامعة الموصل /كلية العلوم قسم الكيمياء  صبا حازم صديق العباسي .693

 جانعة القادسية/كلية التربيه البدنية وعلوم الرياضة صبا شاكر فرحان .694

 جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/ قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة صباح حسن بديوي .695

 الفيزياءجامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة/ قسم  صفا احمد جبار .692

 جامعة القادسية/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة صفاء كاظم راضي .697

 جامعة المثنى/كلية الهندسة / قسم. هندسة العمارة صالح الدين عبد الجبار مزهر .698

 جامعة الموصل/كلية العلوم/قسم الكيمياء  ضحى نضال سعد .699

 القسم المدنيجامعة المثنى/كلية الهندسة /  ضرغام شامل رشيد .322

 جامعة المثنى/كلية الهندسة / قسم المدني طارق حسين عبيس .321

 كلية الفارابي الجامعة/قسم هندسة النفط طيبة نايف جاسم .326

 الجامعة التقنية الشمالية /المعهد التقني الموصل قسم صحة المجتمع ظافر ميسر جبر .323

 بابل/التربية البدنية وعلوم الرياضة عادل علي عباس .324

 ديوان الوقف السني/مديرية اوقاف ديالى عاصم محمد عبدالوهاب .325

 بغداد/الطب/الفزيولوجي عائده زكي خليل .322

 الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية عائشة محمد عبد الستار .327

 جامعة المثنى /كلية التربية للعلوم االنسانية/ قسم الجغرافية  عباس جابر عبدهللا  .328
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 المستنصرية/الهندسة جعفر صادق البلداويعباس  .329

 جامعة المثنى/كلية الهندسة /القسم المدني عباس صويح عطية .312

 قسم علوم التربة والموارد المائية  -جامعة ديالى /كلية الزراعة  عباس عبد احمد التميمي  .311

 وارث االنبياء ع /هندسة الطب الحياتي  عباس عدنان كامل  .316

 بغداد/كلية التربية / ابن رشد/ قسم الجغرافية محمدعباس فالح حسن  .313

 كلية الرشيد الجامعة/كلية الرشيد الجامعة عبد الجبار خليل ابراهيم .314

 جامعة بابل كلية التربية للعلوم الصرفة قسم /الرياضيات عبد هللا محمد حسن  .315

 جامعة القادسية /كلية التربية / التاريخ عبد الناصر ناصر حميدي  .312

 معهد الصحة العالي/قسم الطوارئ عبد حسن علي .317

 جامعة الموصل /كلية التمريض  عبدالرحمن مازن هاشم  .318

 جامعة ديالى/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة عبدالرزاق وهيب ياسين .319

 بغداد/كلية التربية ابن رشد قسم اللغة العربية عبدالمنعم جبار عبيد .362

 جامعة بغداد /كليه الطب البيطري فرع الجراحه والتوليد  عبير احمد مجيد  .361

 طالبة دكتوراه جامعة صفاقس/كلية العلوم االقتصادية والتصرف عبير سفيان فاضل العاني .366

 جامعة ديالى/كلية العلوم/قسم الرياضيات عثمان كهالن فرحان .363

 كلية الفارابي الجامعة/االعالم عدنان لفتة منان .364

 الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية ابراهيمعدي اسماعيل  .365

 عدي عامر حامد  .362
الجامعة التقنية الشمالية /الكلية التقنية االدارية الموصل /قسم تقنيات االدارة 

 االلكترونية 

 كلية الرشيد الجامعة /تقنيات المختبرات الطبية عكرمة خيون شاكر  .367

 جامعة كربالء /الكلية العلوم السياحة /قسم السياحة الدينية  عال كطران حسن  .368

 الجامعة العراقية/كلية اآلداب / قسم اللغة العربية عالء طالب عبدهللا .369

 الجامعة العراقية/كلية اإلعالم  عالء نجاح نوري .332

 جامعه الموصل /كلية التمريض  عالء يوسف عايد  .331

 /مديرية تربية ديالى /مدرس فيزياءوزارة التربية  علي جاسم محمد  .336

 ميسان/التربية البدنية وعلوم الرياضة  علي خلف جمعة  .333

 جامعة ميسان/كلية التربية األساسية علي سعدون كاظم .334

 جامعة الموصل/طب االسنان/ علوم طب االسنان االساسية علي طارق خليل .335

 كلية اإلمام الكاظم ع/قسم العلوم المالية والمصرفية  علي عاشور عبدهللا .332

 جامعة كربالء /كلية العلوم السياحية علي فاضل جبر اليوسفي  .337

 الجامعه االسالميه/كلية القانون علي مجيد خليل .338

 جامعة المثنى/كلية العلوم/ قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب  علي ناظم صبار .339
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 التكنولوجية /هندسه  علي ناظم محيسن  .342

 ديالى /كلية التربية األساسية قسم التاريخ  علي نايف مجيد  .341

 مديرية تربية بابل //  علي هادي ابراهيم .346

 الجامعة التقنية الشمالية /المعهد التقني الموصل علي يونس صالح .343

 جامعة البصرة /كلية الهندسة  عمار سلمان داود  .344

 جامعة االنبار /كلية الزراعة /قسم علوم األغذية  عمار عادل صالح  .345

 جامعة الموصل/كلية الهندسة قسم هندسة العمارة عمر حازم أحمد خروفة .342

 عمر طالل محمود  .347
الجامعة التقنية الشمالية /الكلية التقنية الهندسية الموصل قسم هندسة تقنيات 

 القدرة الكهربائيه 

 الحويجة/المعهد التقنية الحويجة الجامعة التقنية عيسى احمد عيسى .348

 جامعة الموصل/كلية االداب/قسم الترجمة غادة بكر مرعي .349

 جامعة النهرين/العلوم السياسية/ السياسة الدولية غفران علي مطلك .352

 الجامعة التكنلوجية/قسم تكنلوجيا النفط غفران فالح بدر .351

 جامعة الموصل /كلية الهندسة. قسم الهندسة الميكانيكية  غيداء ابراهيم حسين  .356

 الكوفة/االثار /االثار العراقية القديمة فاطمة عباس سلمان .353

 مديرية تربية بابل /مديرية تربية بابل  فاطمة عبيد ناصر .354

 مديرية العامة لتربية ذي قار/قسم تربية ذي قار فرات عادل لفته .355

 جامعة تكريت /كلية اإلدارة واالقتصاد قسم إدارة األعمال  فراس حسن رشيد  .352

 جامعة االنبار/كلية الهندسة / قسم المدني فراس علي حسن .357

 جامعة البصرة/مركز دراسات البصرة والخليج العربي فراقد داود سلمان .358

 الجامعة العراقية /كلية التربية  فرح عبد حسين  .359

 قسم اصول الدين -االنبار/كلية العلوم االسالمية جامعة  فرقد فاضل نافع .322

 جامعة الموصل /كلية العلوم /قسم علوم االرض فالح عبد محمد  .321

 كلية الحلة الجامعة األهلية/الفيزياء الطبية فيصل جبار كاظم نذير .326

 المستنصرية/االدارة واالقتصاد قسم ادارة االعمال  فيصل عدنان عبد  .323

 جامعة كربالء/الهندسه فيصل علي خضير .324

 االنبار/العلوم كيمياء  قتيبه فاضل نافع  .325

 جامعه بابل/كليه الهندسه قسم الكهرباء قصي جبار كاظم .322

 جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة قيدار سالم جرجيس .327

 جامعة ارجيس التركية /هندسة الحاسبات  كرار رشيد ياسر  .328

 الرافدين الجامعة/قسم ادارة االعمالكلية  كرار صالح جبر سهيل .329

 الجامعه العراقيه/كليه التربيه قسم الكيمياء لمى اسماعيل ابراهيم  .372
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 جامعة الموصل/كلية العلوم قسم علوم االرض لمى حازم أحمد خروفة .371

 الجامعة العراقية /كلية التربية للبنات قسم اللغة العربية  لمى سعدون جاسم  .376

 جامعة الموصل/كلية االداب/قسم التاريخ مصطفىلمى عبد العزيز  .373

 المستنصرية/كلية الطب /فرع الفسلجة لمياء حسن رهيف .374

 جامعة ميسان/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  ماجد محمد مساعد الكعبي  .375

 جامعة بابل/كلية التربية للعلوم اإلنسانية. قسم الجغرافية مالك رحيم عبدزيد .372

 كلية االمام الكاظم )ع( / أقسام ميسان / قسم التاريخ حاتمماهر جاسب  .377

 وزارة الكهرباء // الشركة العامة النتاج الطاقة الكهربائية ماهر صعب سالمة  .378

 جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية المسيب  مثنى صباح عزاوي .379

 التقني المسيبجامعة الغرات االوسط التقنية /المعهد  محسن جاسم ناصر .382

 جامعة تامبوف التقنية الحكومية روسيا االتحادية /االدارة واالقتصاد  محمد باسم محمد الجزائري  .381

 جامعة بابل/كلية القانون محمد حمزه عويد الربيعي .386

 جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم الصرفة قسم الكيمياء  محمد خزعل صابر  .383

 والبيئة/مديرية بيئة كركوك وزارة الصحة محمد خضر محمد .384

 جامعة القاسم الخضراء /كلية علوم البيئة / قسم البيئة  محمد خليل ابراهيم  .385

 جامعة بغداد/مركز بحث السوق وحماية المستهلك محمد عبد الرزاق علي .382

 جامعة الموصل/االدارة واالقتصاد / نظم المعلومات االدارية محمد عبدالرزاق محمد .387

 جامعة بابل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة غنيمحمد فتاح  .388

 جامعة واسط/كلية العلوم قسم الكيمياء محمد قاسم علي .389

 جامعة المثنى/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  محمد قيس مبدر  .392

 كلية اإلسراء الجامعة /كلية اإلسراء الجامعة محمود خضير عباس  .391

 قسم اللغة العربية -الجامعة العراقية/كلية اآلداب محمود شالل حسين  .396

 قسم الميكانيك-جامعة االنبار/كلية الهندسة محمود عبد سليمان .393

 فرع العلوم السريرية  -جامعة الموصل /كلية التمريض  محمود محمد أحمد  .394

 جامعة واسط/االدارة واالقتصاد قسم االحصاء مرتضى منصور عبدهللا .395

 وزارة التربية/مديرية تربية الرصافة الثالثة االمير ابراهيممروه عبد  .392

 مروه كريم مطير .397
الجامعه التقنيه الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/ قسم هندسه تقنيات 

 الحاسوب

 جامعة بغداد/علوم الهندسة الزراعية مريم محمد حسين  .398

 مضر عبد الحسين مهدي .399
)ع(/كلية االمام الكاظم اقسام واسط/ قسم علوم القرآن كلية االمام الكاظم 

 والحديث

 جامعة القادسيه /كلية اإلدارة واالقتصاد قسم إدارة األعمال  مليحة جبار عبد  .422
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 اإلمام الكاظم/كليه اإلمام الكاظم قسم التاربخ منار عباس برهي  .421

 واالقتصادجامعة الكوفة/كلية االدارة  منتظر عبد الحسن عمران .426

 التربيةكلية العراقية/الجامعة  مهند مجيد رشيد .423

 جامعة ذي قار/كلية العلوم  مهندس احمد رشاد َداُوَد  .424

 كلية الكوت الجامعة/القانون موج ماجد جابر .425

 جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني ديوانية  مؤمل حسين جويسم  .422

 المثنى/الهندسة / قسم الهندسة المدنية ميثاق سعيد مطرود .427

 جامعة بنكلور/كلية العلوم/ قسم الفيزياء ميثم جاسم علوان  .428

  ة تقنيات التحليالت المرضيةيجامعة البيان / كل ميثم جبوري عبد الحسين  .429

 جامعه المستنصريه /كليه اداره واقتصاد قسم علوم ماليه ومصرفية  ميس الريم خضير عباس  .412

 جامعة دهوك /كلية الزراعة/ قسم العلوم االساسية خليل ابراهيم ميسر .411

 جامعة العين/كلية هندسة النفط  ناجح يوسف العلي  .416

 جامعة القادسية/التربية البدنية/ الفرع النظري نادية حمزة كريم .413

 نادية محمد سفر .414
كلية اإلمام االعظم الجامعة رحمه الجامعة/كلية اإلمام االعظم الجامعة رحمه هللا 

 _قسم اصول الدين 

 جامعة بغداد/كلية الطب البيطري نبراس زياد يحيي .415

 جامعه ديالى/كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه نبراس كامل هدايت .412

 الفيزياء الطبيةجامعة الكرخ للعلوم/العلوم   نجدت  رضا حميد .417

 جامعة الموصل/كلية التمريض نجوى شفيق شمس الدين .418

 جامعة الموصل/كلية الصيدلة ندى احمد خليل .419

 الجامعة التكنولوجية/قسم الهندسة الكيمياوية نسمة بالسم احمد .462

 البصرةوزارة التربية، مديرية تربية البصرة/وزارة التربية، مديرية تربية  نشوان سعود عبد العزيز .461

 جامعة االنبار/الهندسة الميكانيكية نصر ثويني احمد .466

 جامعة الموصل /كلية التمريض  نصر موفق يونس  .463

 لتربيةكلية ا العراقية/الجامعة  نضال محمد جاسم .464

 جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد نعم ازهر سلطان .465

 جامعة ميسان /كليه الهندسه قسم النفط  نغم حسن حمدان  .462

 المستنصرية/كلية الهندسة قسم البيئة نغم عبيد كريم  .467

 الجامعة التقنية الشمالية /المعهد التقني الدور /قسم تقنيات المحاسبة  نهى صافي عبد  .468

 والخطابةكلية االمام األعظم الجامعة/كلية االمام األعظم الجامعة/قسم الدعوة  نور سعد محسن .469

 جامعة العين /. نور عادل لفته  .432

 جامعة القادسيه /الطب البيطري / األحياء المجهريه  نور عيدان جراد  .431
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 الجامعه العراقيه/كليه التربيه قسم العلوم التربويه والنفسيه نورس عدنان اسماعيل .436

 الهيثم جامعة بغداد/كلية التربية العلوم الصرفه أبن هادي جبار مجيبل العكيلي .433

 جامعة بغداد/مركز الحاسبة هاله حسن محمود .434

 جامعة ذي قار /كلية العلوم / قسم الكيمياء  هبة عدنان وريور  .435

 جامعة كربالء /كلية االدارة واالقتصاد  هدى زوير مخلف  .432

 جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية. قسم الجغرافية هدى عيدان جبار  .437

 جامعة ذي قار/كلية اآلداب قسم اللغة العربية طالبهدى مصطفى  .438

 جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد/ قسم المحاسبة هناء قاسم مذبوب  .439

 جامعة كربالء/كلية الزراعه / قسم االنتاج  هند فائق مهدي .442

 جامعة القادسية/كلية القانون/ القسم العام وجدان مهدي عبيد .441

 تربية ذي قار /قسم الناصريةمديرية  ود شاكر هادي .446

 جامعة ديالى/كلية علوم الهندسة الزراعية/االنتاج الحيواني وسام علي ابراهيم .443

 ذي قار /كلية التربية  وسام علي حسين الحسناوي  .444

 الجامعه التقنيه الوسطى/كلية فنون تطبيقه/قسم التصميم الداخلي وصال اسماعيل كاظم .445

 الفرات االوسط التقنية/المعهد التقني المسيب/قسم تقنيات الموارد المائيةجامعة  وفاء جليل كريم .442

 جامعة الزهراء للبنات/كلية التقنيات الطبية و الصحية/ التخدير والء عبدالکريم جعفر .447

 كلية الكوت الجامعة /قسم إدارة األعمال وليد محسن عويد  .448

 التربية للعلوم االنسانية قسم الجغرافيةجامعة الموصل )محاضرة(/كلية  ياسمين فوزي غائب .449
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