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 الجامعة االسم ت

 جامعة المثنى / كلية الهندسة ا.د. احمد حسن علي  1

علي خليل محمود .أ. م. د  2  جامعة بغداد/  كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم 

مي علي عزيز .ا.د  3  جامعة القادسية /كلية التربية للبنات/التربية البدنية وعلوم الرياضة 

سومر / كلية العلوم / قسم التحليالت المرضيةجامعة  أ.د. طالب فليح حسن  4  

قار كلية الطب جامعة ذي ا.د.مها شاكر حسن  5  

قسم العلوم التطبيقية -الجامعة التكنولوجية  أ.م  بان خالد محمد  6  

 جامعة بابل كلية علوم للبنات قسم علوم الحياة ا.م شيماء احمد رحيم  7

أثير عبد الحميد خشان  ا.م.   8 االنبار كلية الصيدلةجامعة    

 جامعة المثنى / كلية الهندسة / قسم الهندسة الكيمياوية أ.م. أحسان حبيب داخل  9

كلية طب األسنان -جامعة الموصل أ.م. سناء فتحي محمود النجار  10  

كلية التربية االساسية -جامعة ديالى  ا.م.د ثريا محمود عبد الحسن  11  

 الجامعة العراقية/كلية الهندسة/ قسم هندسة الشكبات أ.م.د. براء منقذ عبد الجبار  12

 جامعة الموصل أ.م.د. هدى ياسين يوسف  13

 جامعة االنبار كلية التربية للبنات قسم اللغة العربية ا.م.د.اياد سالم ابراهيم الجنابي  14

 جامعة بغداد / كلية اللغات / قسم اللغة السريانية أ.م.د.حيدر حسن عبيد محمود  15

 جامعة بغداد /كلية التربية/قسم الجغرافية ا.م.د.رفل ابراهيم طالب  16

 جامعة المثنى/ كلية العلوم/قسم الفيزياء أ.م.علي سلمان علي  17

 جامعة المثنى كلية التربية االساسية االء كتاب حميد  18

 جامعة المثنى / كلية العلوم / قسم علوم الحياة ابتهال عقيل عبد المنعم  19

قاسماحمد حسن   20  الجامعة االسالمية في النجف االشرف 

 جامعة االنبار/ مركز تنمية حوض أعالي الفرات احمد طه ياسين  21

 الجامعة التقنية الوسطى/ معهد تكنلوجيا بغداد/ قسم تقنيات الكهرباء أحمد فاضل حسون  22

 وزارة الشباب والرياضة دائرة الشؤون الهندسية احمد كاظم جليل عواد  23

وهيب ازل شاكر  24  جامعة المثنى / كلية العلوم 

 جامعة تكريت / كلية طب األسنان أسامة محمد عبد  25

 جامعة بغداد/كلية الهندسة الخوارزمي /هندسة الطب الخياتي اسراء صفاء عبد  26

كلية الزراعة -جامعة المثنى  أسماء صاحب عبد العباس  27  

 جامعة كركوك اسو احمد مجيد  28

الرشيد الجامعة االهلية/قسم الصيدلةكلية  اسيل صالح منصور  29  

علوم الحياة -كلية التربية للعلوم الصرفة -جامعة ديالى  اسيل عدنان حسين  30  

 جامعة الفرات األوسط التقنية / المعهد التقني _ المسيب  أشجان محمد عريبي  31

 كلية التربية االساسية / قسم الرياضيات اكرام حازم عموري  32

 الموصل/كلية التربية االساسية/الرياضيات اكرام حازم عموري  33

 جامعة القادسية / كلية التربية للبنات / قسم رياض االطفال امل عبد الحسن علوان  34

 جامعة بغداد / رئاسة الجامعة / قسم شؤون الطلبة امنة سعدون عباس  35

 جامعة بابل /كلية التربيه للعلوم الصرفة / قسم الفيزياء انعام هاني كاظم  36

 ميسان/كلية التربية/الرياضيات آيات محمد جبر  37

 جامعة الموصل/ كلية التربية/ قسم علوم القرآن اياد سليمان سليم  38

قسم علوم الحاسوب-كلية التربية للعلوم الصرفه-جامعة البصرة ايمان ثابت خالد الحجاج  39  

قسم الهندسه الوراثيه جامعه القاسم الخضراء كليه التقانات االحيائيه ايمان فاضل عبد الحسين  40  
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بغداد -الجامعة التقنية الوسطى / معهد التكنلوجيا  ايناس جبار حسن  41  

ميكانيك القدرة\المعهد التقني بابل\جامعة الفرات االوسط التقنية  ايناس جبار محمد  42  

 الهندسة / المدني باسم جبار عباس  43

اإلنسانية/قسم اللغة االنكليزيةجامعة كرميان / كلية اللغات والعلوم  بان شهاب احمد  44  

 جامعة ديالى/كلية الطب البيطري بشار عبد الجبار شبيب  45

 ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بشائر رحيم شالل الربيعي  46

 جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم االنسانية /قسم التاريخ بيداء سالم صالح  47

التقنية الشمالية/المعهد التقني الحويجة /قسم تقنيات الموارد المائية الجامعة تحرير احمد ابراهيم  48  

 مديرية تربية ديالى تميم حسين عباس  49

 جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني /المسيب توفيق ناجي حسين  50

 المديرية العامة لتربية واسط ثائر عبداألمير إبراهيم  51

الهندسة / القسم المدنيالمثنى/ كلية  جابر عوض حسين  52  

 جامعة الكرخ للعلوم / كلية العلوم / قسم الفيزياء الطبية جعفر فاضل عودة  53

 جامعة الكرخ العلوم/ كلية علوم الطاقة والبيئة/ الطاقة المتجددة جمال حميد وهيب  54

محمد جسام حامد  55 العلوم كلية--للعلوم الكرخ جامعة   

الموصل / الهندسة / الحاسوبجامعة  حامد عبدالعزيز محمود  56  

 جامعه المثنى العلوم حسن رحيم خضر  57

 جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم الجغرافية حوراء عبد الحسن ناصر الخفاجي  58

 جامعة الكوفة/كلية التمريض حوراء غنام عبد الحسين  59

 كلية الهندسة جامعة المثنى حيدر عرابي ابراهيم  60

غالب محمدحيدر   61  العراقية /كلية العلوم االسالمية/اصول الدين 

 جامعة الكفيل/كلية طب االسنان/فرع العلوم االساسية حيدر قاسم رحيم  62

 بغداد قسم االعمار والمشاريع حيدر مكي حميد  63

 كلية المنصور الجامعة حيدر هادي عباس  64

التقني الموصل /قسم اتقنيات التمريضالجامعة التقنية الشمالية /المعهد  خالدة نايف مصطفى  65  

   كلية الطب البيطري/  قسم الفسلجهجامعة القادسية/   ختام عبدالسادة علي الهاللي  66

 جامعة المثنى / كلية الهندسة / قسم هندسة العمارة د حسين كريم سلطان  67

الكيمياءجامعة الموصل /كلية التربية للعلوم الصرفة /قسم  د فادية جالل أحمد  68  

 جامعة ديالى كلية التربية للعلوم االنسانية قسم الجغرافية د. حسام نجم الدين عبد  69

قسم ضمان الجودة واالداء االكاديمي-جامعة سومر  د. حسين فاضل خليف الربيعي  70  

 كلية الهندسة جامعة المثنى د. رياض داخل  منصور  71

للعلوم الصرفة جامعة كربالء كلية التربية د. زينب نزار جواد  72  

 كلية الهندسة جامعة المثنى د. عادل حاتم رشيد  73

 كلية الهندسة جامعة المثنى د. عبد الكريم كاظم عليجان  74

 كربالء. كلية الزراعة. قسم المحاصيل د. عدي حامد طه  75

 جامعة المثنى كلية التمريض فرع االطفال د. عدي فارس وشيل  76

كلية الهندسةالمثنى /  د. عالء سالم شاكر  77  

معهد تكنولوجيا-الجامعة التقنية الوسطى د. عمار وليد سعيد  78  

 جامعة المثنى / كلية الهندسة / قسم الهندسة الكيمياوية د. فرات ياسر الجابري  79

 جامعة االنبار/ كلية التربية للعلوم الصرفة/ قسم الكيمياء د. قتيبة فرحان داود  80

النهرين/ كلية الهندسة/ قسم العندسة الميكانيكيةجامعة  د. كاظم حسين صفر  81  



4 
 

 جامعة بغداد/كلية الهندسة د. مؤيد محمد عيدان  82

 رئاسة جامعة الفرات االوسط التقنية/ كوفة د. ميعاد كاظم الخضيري  83

 جامعة المثنى / كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية د. نورانس علي رزاق  84

االنبار/كلية التربية للبنات/ قسم الكيمياءجامعة  د.بشرى تركي مهدي  85  

 عميد كلية القانون جامعة بابل د.حسين جبار النائلي  86

 كليه المستقبل الجامعه د.رسل عبد االمير غازي  87

دائرة البعثات-وزاره التعليم العالي د.سالم عبدالنبي ثجيل  88  

كلية العلوم-جامعة الكرخ للعلوم د.عدنان محسن علي المعموري  89  

 جامعة الفلوجة / مركز الحاسبة د.عمر صالح فرحان  90

 جامعة بغداد/كلية هندسة الخوارزمي/قسم هندسة الطب الحياتي د.منتهى رزاق ابراهيم  91

 جامعة بغداد/ كلية العلوم للبنات / قسم الرياضيات د.نادية محمد جواد ابراهيم  92

 كلية الحقوق/ جامعة الموصل الدكتور خليل ابراهيم محمد  93

 جامعه اربيل/ كليه الصيدلة الدكتور سعد عبد هللا عبد المجيد  94

 بابل/هندسه مواد / بوليمر دالل عباس كاظم  95

كلية علوم الحاسبات –الجامة التكنولوجية  دنيا كاظم  96  

 جامعة ميسان / التربية البدنية وعلوم الرياضة / العلوم النظرية رافد دفار عرير  97

المنصور الجامعةكلية  رشا حسن عباس  98  

 الجامعة العراقية/كلية التربية/علوم القرآن رنا خضير جاسم  99

 جامعة بابل/كلية الصيدلة/كيمياء صيدالنية رنا صاحب خلف الشمري  100

 جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الكيمياء رندة محمد لؤي  101

علوم الحاسباتقسم  -كلية العلوم  -جامعة كربالء  رؤى عبد الرضا سعيد  السباح  102  

 الجامعة التكنولوجية / قسم التسجيل وشؤون الطلبة ريم عالء محمد نجم  103

 جامعة المثنى / كلية التربية للعلوم الصرفة / علوم الحياة زمن خضر فرعون  104

 جامعة بغداد/ كلية العلوم للبنات/ قسم علوم الحياة زينب عبد عون علي  105

العلوم للبنات / قسم الحاسوبجامعة بابل/كلية  زينب فالح حسن  106  

كلية االدارة واالقتصاد -جامعة كربالء  زينب مكي محمود  107  

 قسم الكيمياء/كلية التربية للبنات/جامعة الموصل زينة اسامة جاسم محمد الحياوي  108

 الجامعة المستنصرية كلية العلوم رياضيات سارة عامر قاسم  109

 الجامعة العراقية سارة وليد عبد المجيد  110

 جامعة المثنى / كلية التمريض ساره شريف عاكول  111

 جامعة المثنى /كلية الطب البيطري/فرع االحياء المجهرية ساره عبودي محمد علي  112

قسم الرقابة والتدقيق الداخلي -رئاسة الجامعة -جامعة المثنى  ساره ماجد كامل  113  

الهندسيةجامعة بغداد /كلية العلوم االسالميه /الوحدة  سالي محمد عبد  114  

 واسط / العلوم/ الفيزياء ستار حسين سويلم  115

 جامعة ديالى / كلية العلوم / قسم الكيمياء سجى خليل محي  116

 جامعه المثنى /قسم الدراسات والتخطيط سرور مانع بحلوس  117

 جامعة الموصل..المكتبة المركزية سرى عناد سعدهللا  118

التربية للعلوم االنسانية/ قسم التاريخجامعة واسط/كلية  سعدون عبدالهادي برغش  119  

كلية التمريض -جامعة المثنى  سما حسين علي  120  

 كلية بغداد للعلوم االقتصادية / قسم هندسة تقنيات الحاسوب سمر طه يوسف  121

 جامعة المثنى/كلية اإلدارة واالقتصاد سناء علي جير  122
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العلياجامعة بغداد/ قسم الدراسات  سهام عدنان عبد الكريم  123  

 جامعة الكوفة كلية الطب  سهام محمود  124

 جامعة الموصل / كلية الطب البيطري سهى عبد الكريم رشيد  125

 جامعة كربالء/ كلية االدارة واالقتصاد / قسم إدارة األعمال سؤدد علي عبد العباس  126

تقنيات انظمة الحاسوبالجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني موصل/قسم  شهلة عبد الوهاب عبدالقادر  127  

 جامعة المثنى قسم العمارة شيماء حليم ناجي  128

كلية الصدلية –جامعة تكريت  شيماء صالح  129  

 جامعة المثنى /كلية العلوم/قسم الفيزياء شيماء كريم حسين  130

 تربية النجف االشرف شيماء هادي راضي  131

موصل/ قسم تقنيات اظمة الحاسوبالجامعة التقنية الشمالية/ المعهد التقني  صبا قاسم حسن  132  

 جامعة المثنى/ كلية التمريض صباح عبدهللا جعفر  133

 جامعة واسط / كلية الهندسة / قسم الكهرباء صفا عبد الواحد رحيم  134

 جامعة المثنى  /كلية التربية /تاريخ صفاء حميد عموش  135

معهد التكنولوجيا/بغداد-الجامعة التقنية الوسطى صالح حاجي عبدعون  136  

 الجامعة التقنية الوسطى / المعهد التقني بعقوبة عامر قادر حميد  137

 جامعة وارث االنبياء ع _ كلية الهندسة _ قسم الطب الحياتي عباس عدان  138

 جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم / قسم الرياضيات عباس نجم سلمان  139

التمريضجامعة المثنى /كلبة  عبير مالك حسين  140  

 جامعة المثنى /كلية التمريض عبير محسن جبار غياض الزيادي  141

 كلية المنصور الجامعة/قسم هندسة االتصاالت عدي عبد الحسين محمد  142

 كليه اصول الدين الجامعه /قسم تقنيات المختبرات الطبيه عفراء ناجي جميل  143

والموارد المائيةجامعة المثنى / كلية الزراعة / قسم التربة  عال حسين علي  144  

 جامعة الكوفة /كلية طب األسنان عال محمد عبدهللا  145

 جامعة المثنى/ كلية التمريض عالء فاروق رسول  146

 دهوك/ قانون علي احسان تيلي  147

 وزارة التربية / مديرية تربية كربالء علي حسين عبداالمير المنكوشي  148

 جامعة النهرين/ كلية الهندسة علي صبري عباس  149

عبد الجبار حسينعلي   150  كلية الهندسة جامعة المثنى 

 جامعة الفرات االوسط/ الكلية التقنية المسيب/ قسم هندسة المضخات علي عزيز عباس  151

 الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات عمر حسان حميد  152

 الجامعة التقنية الشمالية عمر طالل محمود  153

كلية التربية للعلوم الصرفة/ قسم الكيمياءجامعة الموصل/  عمر عبدهللا صالح  154  

 جامعة ديالى/ رئاسة الجامعة/ مركز الحاسبة واالنترنيت فاضل كاظم زيدان  155

 مديرية زراعة الديوانية فاطمة مهدي راهي  156

 بابل/العلوم/الحاسبات فرح محمد حسن عبد الحسين  157

 جامعه الموصل /كليه العلوم/قسم الكيمياء فيحاء كمال حسين  158

 جامعة ديالى كلية التربية للعلوم االنسانية قسم التاريخ قحطان احمد فرهود  159

 المثنى/كلية العلوم قحطان عدنان عبد القادر  160

 الكلية التقنية ذي قار كريم خزعل عكاب        161

 المديرية العامة لتربية األنبار ليث شاكر محمود  162

البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية  \جامعة واسط م . د  نجم ربح نجم  163  
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قسم هندسه الكهرباء -كليه الهندسه  -الجامعه المستنصريه  م . م . لقاء سعدي مزهر  164  

 الجامعة العراقية كلية التربية للبنات م د لمياء عبد هللا عبد الحسين  165

 جامعة المثنى / كلية الطب م. ايهاب عباس طاهر  166

التكنولوجية / هندسة االنتاج والمعادنالجامعة  م. داليا عبد الحسين احمد  167  

 جامعة الفرات األوسط التقنية /المعهد التقني الديوانية م. م فائق حامد جبوري  168

 جامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم الصرفة م. م. صفوان نافع عبدهللا  169

 جامعة بغداد /رئاسة الجامعه م. م. مروه سلمان كاظم  170

ناجيم.د شيماء عبد الرضا   171  كلية النسور الجامعة/قسم تقنيات المختبرات الطبية 

 جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم م.د. عقيل مهدي كاظم  172

 جامعة القادسية/كلية التربية م.د.زينب عودة اثبينة  173

 جامعة أوروك االهلية كلية القانون م.م ايمان عبدهللا أحمد  174

كلية التربية للعلوم الصرفة / قسم الكيمياءجامعة النوصل /  م.م ايمن سعيد محمد طيب  175  

 كلية دجلة الجامعه م.م رغد ناجي شهاب  176

 جامعة المثنى / رئاسة الجامعة م.م سارة صفاء الدين موسى  177

 كليه اصول الدين الجامعه /قسم تقنيات المختبرات الطبيه م.م عفراء ناجي جميل  178

كلية الهندسة/ الكيمياويجامعة المثنى/  م.م كرار عبد االمير العاقولي  179  

 جامعة ديالى / كلية الزراعة / قسم االنتاج الحيواني م.م. احمد ابراهيم اسماعيل  180

 الجامعة المستنصرية / كلية العلوم / علوم رياضيات م.م. اسراء محمد حسون  181

 جامعة المثنى / رئاسة الجامعة م.م. جاسم وحواح شاتي  182

كربالء كلية الزراعة قسم البستنةجامعة  م.م. علي حسين علي صالح  183  

 كلية التمريض/فرع تمريض االطفال/ قسم العلوم التمريضية/جامعة الكوفة م.م.زينب عبدزيد عبد الحدراوي  184

 جامعة المثنى /رئاسة الجامعة م.م.زينب محسن حسن  185

 جامعة المثنى / كلية الهندسة / قسم هندسة العمارة م.م.علي سعد الربيعي  186

كاظم واليم.محمد   187  جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري 

 المثنى /الهندسة/المدني م.هادي محمد شيال  188

 جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم هندسة الحاسوب والمعلوماتية مأمون عبد الجبار ذنون  189

والسمومالجامعة المستنصرية / كلية الصيدلة / فرع األدوية  مثنى إبراهيم حميد العزي  190  

 جامعة بابل محمد جبار محمدامين جابر  191

 جامعة المثنى /كلية الهندسة محمد زهير عزيز  192

 جامعة االنبار كلية العلوم قسم علوم الحياة محمد مخلص احمد  193

كلية الهندسة –جامعة المثنى  محمد مزعل راشد  194  

 الجامعة التقنية الوسطى/ معهد تكنلوجيا محمد هاشم حمودي  195

يعقوب يوسف مديحة  196  الجامعة العراقية /كلية التربية للبنات/ قسم التأريخ 

 الجامعة التقنية الشمالية/ المعهد التقني كركوك/ قسم التقنيات االلكترونية مراد غازي خلف  197

 الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطب التقني / قسم وقاية االسنان مريم صبيح حسن  198

قسم الكيمياء-كلية العلوم -المثنى جامعة  مسار علي عواد  199  

 مديرية تربية ذي قار / علوم الحياة مصطفى محمد عطية  200

 كلية القلم الجامعة قسم هندسة تقنيات الحاسوب  ميس كفاح فائق  201

 جامعة الفرات األوسط التقنيه /الكليه التقنيه المسيب /قسم هندسة المضخات مينه محمد فريد الدباغ  202

خضيرنرجس كريم   203  جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية/ قسم التاريخ 

 جامعة كربالء/ كلية الزراعة/ محاصيل حقليه نسرين خليل ابراهيم  204
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 واسط /االداب/ اللغة الفارسية نهاد حسن حجي الشمري  205

 جامعة ديالى/ كلية التربية للعلوم الصرفة/ قسم الكيمياء نور حاتم خورشيد  206

كاطع نور فاضل  207  جامعة النهرين 

 جامعة ديالى/كلية العلوم/قسم الكيمياء نور كاظم احمد  208

 جامعة النهرين /كلية الهندسة نور يحيى عباس  209

 جامعة القاسم الخضراء/كلية هندسة الموارد المائية / إدارة الموارد المائية نورا سالم علوان  210

كلية التربية –جامعة ذي قار  هبة  صاحب  211  

اكرم عطيةهبة   212  الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب 

 كلية الطب جامعة المثنى هبة ستار جبار  213

 جامعة بغداد /كلية العلوم /قسم التقنيات االحيائية هبة عبد الرحمن جاسم  214

كلية الصيدلة –جامعة تكريت  هدى صالح  215  

كلية الصيدلة –جامعة كربالء  هديل خلف  216  

إبراهيمهديل ساجد   217  جامعة ديالى كلية التربية للعلوم الصرفة 

 جامعة المثنى/ كلية الهندسة/ قسم العمارة هديل سعد رزوقي  218

 جامعة الموصل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة هديل طارق يونس  219

 جامعة المثنى /كلية العلوم / قسم علوم الحياة هناء كاظم شنان  220

 الكوفة/العلوم/الكيمياء هناء كاظم كزار  221

 جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية المسيب/هندسة المكائن والمعدات هيام عادل حبيب   222

 دبلوم / معهد التقني ذي قار/ الناصرية قسم القوى الكهربائية وجدان نعيم عبد الحسن  223

كلية الهندسة -جامعة ديالى وسام حيدر مهدي  224  

الحسينوصال عباس عبد   225 كلية  الفنون –جامعة بابل    

كلية التقنيات الطبية والصحية -جامعة الكفيل ياسر عبدالزهره فليح العابدي  226  

 جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/ ياسين ناصر جرن  227

 جامعة ديالى/كلية الهندسة /هندسة الحاسوب يسرى أحمد فاضل  228

/علوم/بغدادحاسوب  يسرى سامي علي  229  

 جامعة تكريت كليه الطب قسم النسائية والتوليد يسرى صالح خضر  230

 جامعة ديالى / كلية العلوم / قسم الفيزياء يمامة خالد عبدهللا  231

 جامعة الفرات األوسط التقنية /الكليه التقنية المسيب يوسف الغانمي  232

الرصافة الثانيةمديرية تربية  -وزارة التربية  يوسف عدنان عبد الكريم.  233  

 


