
 " التي عقدتها كلية اهلندسة /جامعة املثىن EndNote Referencing امساء احلاضرين لورشة عمل "

0 

0202-6-7  االحد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 " التي عقدتها كلية اهلندسة /جامعة املثىن EndNote Referencing امساء احلاضرين لورشة عمل "

1 

0202-6-7  االحد  

 

 االسم الثالثي ت
التحصيل 

 الدراسي
 مكان العمل اللقب العلمي

 كلية الهندسة/ جامعة المثنى استاذ دكتوراه احمد حسن علي  .1

 كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد استاذ دكتوراه نصيف جاسم محمد  .2

 انكليزي /التربية االساسية/ المستنصرية استاذ دكتوراه يحيى ايمان فتحي  .3

 كلية اإلمام األعظم استاذ دكتوراه اسعد عبد العليم عبد الرحمن  .4

 كلية التربية قسم التاريخ الجامعة العراقية كلية التربية  استاذ دكتوراه عبدالرحمن ابراهيم حمدالغنطوسي  .5

 يةالعلوم التربوية والنفس /كلية التربية للعلوم اإلنسانيةجامعة الموصل  استاذ دكتوراه فضيلة عرفات محمد  .6

 كلية التربية االساسية الجامعة المستنصرية  استاذ دكتوراه أمجاد عبد الحميد بدر الماجد  .7

 لوم الرياضةوعالتربية البدنية كلية التربية االساسية  الجامعة المستنصرية  استاذ دكتوراه فاتن إسماعيل محمد  .8

 التربية االساسية المستنصرية  استاذ دكتوراه ماهر احمد عاصي العيساوي  .9

 الجامعة العراقية كلية العلوم االسالمية استاذ دكتوراه انس محمد جاسم  .11

 المستنصرية التربية استاذ دكتوراه سعد نصيف جاسم  .11

 اآلداب مصر كلية/ جامعة بني سويف استاذ دكتوراه رحاب فايز أحمد  .12

 جامعة البصرة كلية الطب البيطري استاذ دكتوراه باسل عبدالزهرة عباس  .13
 العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير استاذ دكتوراه براق عيسى  .14

 بصره علوم كيمياء استاذ دكتوراه حنان الهزام  .15

 جامعة بغداد التربية للبنات استاذ دكتوراه خضر عبد الرضا جاسم  .16

 جامعة كربالء التربية استاذ دكتوراه سعد جويد كاظم الجبوري  .17

 المستنصرية كلية التربية األساسية استاذ دكتوراه عامر ياس خضير  .18

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة استاذ دكتوراه عايد كريم الكناني  .19

 المركز الوطني للسكري استاذ دكتوراه عبدالكريم يحيى السامرائي  .21

 جامعة بغداد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة استاذ دكتوراه عبدالهادي حميد مهدي  .21

 كلية الطب استاذ دكتوراه ماجدة مالك متعب الشمري  .22

 جامعة ميسان التربية البدنية استاذ دكتوراه محمد خسين حميدي  .23

 جامعة كربالء كلية الطب استاذ دكتوراه محمد شنين علي  .24

 الجامعة المستنصرية كلية التربية االساسية استاذ دكتوراه عبدالكريممصطفى حسن   .25

 جامعة بيرزيت دائرة اللغة العربية استاذ ماجستير عبدهللا حسين العزة  .26

 العلومكلية /السودانجامعة  استاذ ماجستير ياسر محمد عثمان علي  .27

 قسم اصول الدين/ االعظم الجامعةكلية االمام  استاذ مساعد بكلوريوس محمد سعدي شفيق العبيدي  .28

 كلية العلوم والتقنيات/ سيدي محمد إذن عبد هللا فاس استاذ مساعد دكتوراه رشيد االيادي  .29

 كلية التربية/جامعة دهوك  استاذ مساعد دكتوراه مرتضى عبدالرزاق مجيد  .31

 التربية االساسية/المستنصرية استاذ مساعد دكتوراه ابراهيم نضير ابراهيم  .31

 علوم الحاسوب/ة التكنولوجيةالجامع استاذ مساعد دكتوراه اخالص خلف كباشي   .32

 التطبيقي/كلية التربية البدنية/ميسان  استاذ مساعد دكتوراه حيدر صبيح نجم التميمي  .33

 قسم هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية  استاذ مساعد دكتوراه هناء عرير سميج   .34

 كلية الزراعة/جامعة كركوك  استاذ مساعد دكتوراه حسين حبيب مصطفى العزي  .35

 قسم هندسة االتصاالت/ الجامعة التكنولوجية استاذ مساعد دكتوراه زينب ناصر جميل  .36

 كلية العلوم قسم الكيمياء/ جامعة الموصل  استاذ مساعد دكتوراه عامرة فارس محمد  .37

 االلعاب الفرقية/التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعة الموصل  استاذ مساعد دكتوراه عثمان عدنان البياتي  .38

 كلية التربية االساسية/جامعة بابل  استاذ مساعد دكتوراه اسماء شاكر عاشور  .39

 رئاسة الجامعة/مدير قسم الشوون العلمية/الجامعة التقنية الوسطى استاذ مساعد دكتوراه مها عبد االمير كاظم  .41

 التربية للبنات/بغداد  استاذ مساعد دكتوراه نسرين جواد شرقي  .41
 كلية التربية الرياضية/جامعة بني سويف استاذ مساعد دكتوراه محمد إبراهيم محمد  .42

 كلية التمريض/جامعة بنى سويف مصر استاذ مساعد دكتوراه أمال رشدي أحمد  .43



 " التي عقدتها كلية اهلندسة /جامعة املثىن EndNote Referencing امساء احلاضرين لورشة عمل "

2 

0202-6-7  االحد  

 

 كلية العلوم/جامعة اسيوط استاذ مساعد دكتوراه احمد محمد فريد محمد  .44

 كلية دجلة الجامعة استاذ مساعد دكتوراه اسماء عبد عون شياع  .45

 كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية  استاذ مساعد دكتوراه إيمان يونس إبراهيم  .46

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة الموصل  استاذ مساعد دكتوراه بثينة حسين علي  .47

 الهندسة/ىجامعة ديال مساعداستاذ  دكتوراه حسن عبيد عباس  .48

 جامعة النهرين كلية الطب استاذ مساعد دكتوراه حسن ناصر محسن  .49

 لهندسة المدنيا/المثنى  استاذ مساعد دكتوراه حسين يوسف عزيز  .51

 كلية الهندسة/جامعة ذي قار استاذ مساعد دكتوراه حيدر جبار عبد  .51

 كلية الهندسة/جامعة تكريت  استاذ مساعد دكتوراه احمد عبد الحميد العبيدي. د  .52

 قسم هندسة الجيوتكنك/ فاكلتي الهندسة /جامعة كوية استاذ مساعد دكتوراه زهراء  نوري رشيد. د  .53

 كلية الصيدلة/جامعة مستنصرية استاذ مساعد دكتوراه سوزان يوسف جاسم. د  .54

 فرع طب االسرة والمجتمع/كلية الطب/ جامعة كربالء  استاذ مساعد دكتوراه شهرزاد شمخي الجبوري. د  .55

 التربية البدنيةل جامعة الموص استاذ مساعد دكتوراه معن عبد الكريم جاسم. د  .56

 الدراسات التاريخية واالجتماعية جامعة الموصل مركز دراسات الموصل استاذ مساعد دكتوراه عروبة جميل محمود عثمان.د  .57

 كليه الطبجامعة ميسان  استاذ مساعد دكتوراه علي جواد جابر المالكي.د  .58

 كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية المستنصرية استاذ مساعد دكتوراه وليد عواد وريوش.د  .59

 كلية الطب الجامعة العراقية استاذ مساعد دكتوراه داليا ثامر احمد  .61

 التمريض الباطني والجراحي بورسعيد استاذ مساعد دكتوراه دينا التابعي صبح  .61

 قسم الرياضيات/كلية العلوم جامعة المستنصرية استاذ مساعد دكتوراه عبطانربيعة كاطع   .62

 قسم الهندسة المدنية/كلية الهندسة جامعة المثنى  استاذ مساعد دكتوراه رشا علي حسين  .63

 كلية الطب البيطري جامعة بغداد استاذ مساعد دكتوراه رفل عبد الدائم عمر  .64

 كلية االمام االعظم الجامعة مساعداستاذ  دكتوراه رنا هادي صالح  .65

 كلية التربية للبنات جامعة األنبار  استاذ مساعد دكتوراه زيدون فاضل عبد  .66

 تقنيات صحة مجتمع/معهد تقني كربالء. الفرات األوسطجامعة  استاذ مساعد دكتوراه زينب عبد محسن  .67

 قسم النبات والميكروبيولوجي -كلية العلوم  -جامعة دمياط  استاذ مساعد دكتوراه سامي حسبن ربيع  .68

 الطب جامعة الكوفة استاذ مساعد دكتوراه سحرعبدالرضامجيد  .69

 التربية معة حائلجا استاذ مساعد دكتوراه سلمى عبد الملك  .71

 كلية التربية للعلوم الصرفة جامعة ذي قار  استاذ مساعد دكتوراه سناء طالب جواد  .71

 كلية الطب الجامعة المستنصرية  استاذ مساعد دكتوراه شذى محمد جواد الخطيب  .72

 كلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة البصرة  استاذ مساعد دكتوراه شكرية عبدهللا كريم  .73

 قسم الرياضيات/ كلية التربية االساسية /الجامعة المستنصرية  استاذ مساعد دكتوراه شيماء عامر عبد الكريم  .74

 كلية الصيدلة/جامعة الكوفة  استاذ مساعد دكتوراه محمدشيماء عبد الحسين   .75

 كلية علوم الهندسة الزراعية قسم البستنة/جامعة السليمانية  استاذ مساعد دكتوراه صديق عزيز صديق الكسنزاني  .76

 كلية العلوم االسالمية/جامعة األنبار  استاذ مساعد دكتوراه عامر عبدالعزيز خليل الساطوري  .77

 االلعاب الفرقية/التربية البدنية  جامعة الموصل استاذ مساعد دكتوراه عدنان عبد الصمدعثمان   .78

 قسم اصول الدين عنه/رحمه هللا الجامعة كلية االمام االعظم استاذ مساعد دكتوراه عمار عيسى عمر  .79

 القسم المدني -فاكلتي الهندسة /جامعة كوية  استاذ مساعد دكتوراه فارس رشيد أحمد  .81

 الصيدلةالمستنصرية  استاذ مساعد دكتوراه فتوة منور عزيز  .81

 العلوم االسالمية/ جامعة سامراء استاذ مساعد دكتوراه فراس مدهللا مجيد  .82

 كلية الهندسة/جامعة بغداد  استاذ مساعد دكتوراه منى هادي صالح  .83

 وعلوم الرياضةالتربية البدنية / جامعة الموصل استاذ مساعد دكتوراه نغم خالد نجيب  .84

 كلية العلوم االدارية قسم االحصاء جامعة عدن استاذ مساعد دكتوراه نمران سلطان علي  .85

 قسم البايولوجی -کليه العلوم -اربيل –ه صالح الدين جامع استاذ مساعد دكتوراه هێرۆ محمد اسماعيل  .86

 االسالمية قسم الشريعةكلية العلوم -جامعة بغداد استاذ مساعد دكتوراه هيفاء رزاق ناهي  .87



 " التي عقدتها كلية اهلندسة /جامعة املثىن EndNote Referencing امساء احلاضرين لورشة عمل "

3 

0202-6-7  االحد  

 

 كلية الطب الجامعة المستنصرية  استاذ مساعد دكتوراه والء احمد الجدة  .88

 قسم العلوم اإلدارية/ كلية االدارة واالقتصاد /و جامعة زاخ استاذ مساعد ماجستير روش ابراهيم محمد  .89

 الهندسة الكيمياوية قسم/ كلية الهندسة /جامعة المثنى  استاذ مساعد ماجستير أحسان حبيب داخل  .91

 المعهد الفني كربالء الفرات االوسط التقنية استاذ مساعد ماجستير علي عبد الحسين جبر الجشعمي  .91

 كلية هندسة العلوم الزراعية الجامعة السليمانية  استاذ مساعد ماجستير سوسن محمد علي  .92

 فةكو/ كلية التقنيات الصحية والطبية التقنيةجامعة الفرات األوسط  استاذ مساعد ماجستير عالء هاشم عبد علي  .93

 علوم الحياة/ العلوم/المثنى  استاذ مساعد ماجستير محمد قاسم وهيب  .94

 الهندسة المدنية/ كلية الهندسة/ جامعة المثنى استاذ مساعد ماجستير مصطفى عبد الرسول جاسم  .95

 الجامعةكلية المامون  استاذ مساعد ماجستير نافلة صبري عبد الرحيم  .96

 الطب البيطري/جامعة الموصل  استاذ مساعد ماجستير هيفاء حسين علي  .97

 تربية الكرخ الثانية اعدادية العراق الجديد االدبية االداب قسم الفلسفة مدرس بكلوريوس حسام عبد الرحيم مهدي  .98

 علوم حياة/كلية التربية  كربالء  مدرس بكلوريوس سلمى محمد عريبي  .99

 كليه التربيه للعلوم الصرفه تربيه ذي قار مدرس بكلوريوس يعكوبعلي كاظم   .111

 تربية نينوى كلية التربية الرياضية مدرس بكلوريوس فالح جمال كامل  .111

 كلية التربية جامعة ميسان مدرس بكلوريوس نعيم محمد جرخي  .112

 كلية إبن الهيثم للعلوم الصرفة جامعة بغداد مدرس بكلوريوس نغم أسعد توفيق  .113

 جامعة ديالى كلية التربية االساسية قسم اللغة اإلنكليزية مدرس بكلوريوس هبه محمد وهاب  .114

 جامعة ميسان كلية التربية مدرس دكتوراه تحسين علي مهودر  .115

 قسم اللغه االنكليزيه/  كلية التربيه / جامعة ميسان مدرس دكتوراه رنا علي مهودر  .116

 قسم النشاطات الطالبية/جامعة ميسان  مدرس دكتوراه احسان علي ثابت  .117

 االعمار والمشاريع/ جامعة االنبار مدرس دكتوراه احمد عدنان سعيد  .118

 التربية البدنيه وعلوم الرياضة/ ديالئ مدرس دكتوراه احمد ولهان حميد  .119

 التربية البدنية خانقين/ جامعة گرميان مدرس دكتوراه ازاد علي حسن  .111

 كلية الزراعة/جامعة تكريت  مدرس دكتوراه اشجان نزار كامل  .111

 قسم االحصاء/ كلية االدارة واالقتصاد جامعة دهوك مدرس دكتوراه آفان سفر الصفار  .112

 كلية دجلة الجامعة قسم اللغة العربية مدرس دكتوراه آمال ياسين محمد  .113

 وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية  جامعة ديالى مدرس دكتوراه اوراس عدنان حتروش العزي  .114

 المدنية قسم التقنيات /المعهد التقني في البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية مدرس دكتوراه اياد عبد الخالق يحيى  .115

 كليه التمريض جامعه بغداد مدرس دكتوراه ايسن كمال محمد  .116

 كلية المامون الجامعة مدرس دكتوراه بشار قيس محمد  .117

 الهندسة الكيمياوي المثنى مدرس دكتوراه بليغ سعود عبدالرزاق  .118

 كلية التربية االساسية الجامعة المستنصرية مدرس دكتوراه سعد صالح عبد االمير الساعدي. د   .119

 مديرية شباب ورياضة ديالى ديالى مدرس دكتوراه أحمد عباس فاضل. د  .121

 االعالم كلية دجلة الجامعة مدرس دكتوراه امينة سلمان عبد الرزاق. د  .121

 قسم الهندسة الميكانيكية كلية الهندسة جامعة كركوك مدرس دكتوراه اوميد اكبر عباس. د  .122

 االشراف االختصاصي وزارة التربية مدرس دكتوراه بسمان محمود ايوب. د  .123

 مركز الكرخ/ الكلية التربوية المفتوحة  مدرس دكتوراه حامد احمد فياض. د  .124

 كلية علوم الهندسة الزراعية/ جامعة بغداد  مدرس دكتوراه حسين نوري رشيد. د  .125

 مديرية تربية بابل وزارة التربية العراقية مدرس دكتوراه زيد لؤي هادي. د  .126

 الكلية التقنية الهندسية في البصرة/ الجامعة التقنية الجنوبية مدرس دكتوراه ضياء كامل شري. د  .127

 قسم المحاصيل الحقلية/ الزراعة جامعة تكريت كلية مدرس دكتوراه عبدهللا حسن محمد. د  .128

 كلية التمريض جامعة المثنى مدرس دكتوراه عدي فارس وشيل. د  .129

 كلية الهندسة جامعة المثنى  مدرس دكتوراه عالء سالم شاكر. د  .131

 بغداد/ كلية التقنيات الصحيه والطبية  الجامعة التقنية الوسطى مدرس دكتوراه عمر صادق شالل. د  .131



 " التي عقدتها كلية اهلندسة /جامعة املثىن EndNote Referencing امساء احلاضرين لورشة عمل "

4 

0202-6-7  االحد  

 

 تربية بنات عراقية  مدرس دكتوراه محمدغادة فائق . د  .132

 قسم علوم الحاسبات -كلية العلوم  -جامعة دهوك  مدرس دكتوراه كافي دنو بتي. د  .133

 االنتاج الحيواني مصر-المركز القومي للبحوث مدرس دكتوراه نانسي نبيل كامل. د  .134

 المتجددةمركز بحوث الطاقة  جامعة االنبار مدرس دكتوراه وسام هاشم خليل. د  .135

 مديرية تربية األنبار مدرس دكتوراه ياسر مراد عبد حسين  .136

 كلية السالم الجامعة مدرس دكتوراه يوسف نوري حمه باقي  .137

 العلوم/ الجامعة المستنصرية مدرس دكتوراه احمد حنون عبود  .138

 وزارة التربية  تربية البصرة مدرس دكتوراه أحمد سراج جابر  .139

 كلية الطب/جامعة كربالء  مدرس دكتوراه هادي دغيم بهاء الدين عبد الرحمن  .141

 والتلفزيونية قسم الصحافة االذاعية/ة االعالمكلي جامعة الفراهيدي مدرس دكتوراه تغريد فاضل حسين  .141

 الطب كلية/الموصلجامعة  مدرس دكتوراه سيماء عبد القادر احمد  .142

 كلية العلوم جامعة بغداد مدرس دكتوراه علي حبيب كشمر  .143

 معهد التكنولوجيا-الجامعة التقنية الوسطى مدرس دكتوراه غصون رضا محمد علي  .144

 كلية التربية البدني وعلوم الرياضةن جامعة ميسا مدرس دكتوراه مخلص مكي عاتي  .145

 كلية دجلة الجامعة/ادارة االعمال  كلية دجلة الجامعة مدرس دكتوراه منيرة عبد حسن  .146

 قسم العمارة/كلية الهندسة  جامعة بغداد مدرس دكتوراه نسرين رزاق ابراهيم  .147

 قسم ترويح جامعه االسكندريه  مدرس دكتوراه اكرم حميد كرم  .148

 وزارة التربية مدرس دكتوراه رعد عبد القادر حسين  .149

 التربية االساسية المستنصرية مدرس دكتوراه سيف كريم نعمه  .151

 الطب البيطريكلية  جامعة البصرة  مدرس دكتوراه رافد مجيد نعيم  .151

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدرس دكتوراه رائد شاكر  .152

 قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية المستقبل الجامعة  مدرس دكتوراه زهراء سعد عزاوي  .153

 قسم علم النفس التربوى مصر _ جامعة اإلسكندرية _ كلية التربية  مدرس دكتوراه زينب محمود محمد  .154

 كلية الزراعة جامعة البصرة  مدرس دكتوراه سحر صبيح جورج  .155

 جامعة تكريت كلية اآلداب قسم االجتماع مدرس دكتوراه سرمد جاسم محمد الخزرجي  .156

 التربية للعلوم الصرفة جامعة ذي قار  مدرس دكتوراه سناء مهدي عريبي  .157

 قسم علوم الحاسوبالجامعة التكنولوجية  مدرس دكتوراه سهير محمد زكي عبد الصمد  .158

 قسم تقنيات االشعة والسونار كلية النسور الجامعة مدرس دكتوراه شهد عصام شرهان  .159

 المدني/ كلية الهندسة /جامعة المثنى مدرس دكتوراه طارق حسين عبيس  .161

 كلية العلوم جامعة صالح الدين  مدرس دكتوراه عبداالله صالح اسماعيل  .161

 كلية التربيه البدنيه وعلوم الرياضه وزارة الشباب والرياضه  مدرس دكتوراه عبدالهادي محمد موسى  .162

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة ديالى  مدرس دكتوراه علي طالل عبدهللا  .163

 كلية العلوم االسالمية قسم العقيدة والفكر االسالمي جامعة الموصل  مدرس دكتوراه فاضل يونس حسين  .164

 كلية الزراعة جامعة البصرة مدرس دكتوراه كروميالفريد سوالقه   .165

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات جامعة بغداد  مدرس دكتوراه لقاء علي النداوي  .166

 كلية دجلة الجامعة االهلية قسم اللغة العربية مدرس دكتوراه هبة عادل مهدي  .167

 االهليةقسم تقنيات االشعة والسوناركلية النسور  مدرس دكتوراه هوليا عبد الرسول لفتة  .168

 وزارة التربيةالعراقية مديرية تربية بغداد الكرخ الثانية مدرس دكتوراه سناءعبد الرضا منهل الخزاعي  .169

 تقنيات المختبرات الطبية كلية النسور الجامعة مدرس دكتوراه شيماء عبد الرضا ناجي  .171

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة ديالى  مدرس دكتوراه نبراس عدنان حتروش  .171

 علوم الحياة/ كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة جامعة بغداد مدرس دكتوراه انتصار فيصل عبد محمد  .172

 جامعة الكرخ للعلوم كلية التحسس النائي والجيوفيزيائي مدرس دكتوراه شيماء احمد حسن  .173

 المديرية العامة لتربية بابل اللغة العربية مدرس دكتوراه محمد خلف كاظم الخيكاني  .174

 قسم ادارة االعمال/ الجامعة العراقية كلية االدارة واالقتصاد مدرس دكتوراه اسيل ناصر حسين  .175



 " التي عقدتها كلية اهلندسة /جامعة املثىن EndNote Referencing امساء احلاضرين لورشة عمل "

5 

0202-6-7  االحد  

 

 القسم المدني -كلية الهندسة  جامعة الكوفة مدرس دكتوراه لؤي كاظم حميد  .176

 3تربية الرصافة  وزارة التربية مدرس دكتوراه محمود حسن زغير الخزعلي  .177

 كلية العلوم قسم الرياضيات الجامعة المستنصرية مدرس دكتوراه محمد عبد الهادي سرحان  .178

 كلية الزراعة قسم المحاصيل الحقلية/ جامعة البصرة  مدرس دكتوراه محمد عودة خلف  .179

 جامعة القادسية كلية التربية قسم الكيمياء مدرس دكتوراه مرتضى عبد علي فرحان  .181

 االداب/ المستنصرية مدرس دكتوراه مروة عبد االله عباس  .181

 جامعة كرميان كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة مدرس دكتوراه منى زيدان بكي  .182

 المعهد التقني الكوفة/ جامعة الفرات االوسط التقنية  مدرس دكتوراه منى عادل اسماعيل  .183

 كلية الهندسة المستنصريةالجامعة  مدرس دكتوراه مهند عبد شهاب  .184

 كلية الهندسة الجامعة المستنصرية مدرس دكتوراه مي سمير صالح  .185

 كلية التربية االساسية جامعة ديالى مدرس دكتوراه نصير حميد كريم  .186

 العلوم جامعة بغداد  مدرس دكتوراه نصير عارف احمد  .187

 التربية البدنية وعلوم الرياضة  جامعة الموصل مدرس دكتوراه نغم مؤيد محمد  .188

 االداره واالقتصاد جامعه سومر مدرس دكتوراه نوار علي مكطوف  .189

 قسم الترجمة كلية اآلداب/ جامعة تكريت مدرس دكتوراه نورجان حسين جمال  .191

 قسم ادارة االعمال كلية دجلة الجامعة مدرس دكتوراه الهام محمد عليوي  .191

 الصيدلة جامعة الموصل مدرس دكتوراه هاني مهيدي محمد  .192

 القسم المدني جامعة المثنى كلية الهندسة مدرس دكتوراه هدى محمد سلمان  .193

 كلية العلوم جامعة البصرة  مدرس دكتوراه هشام فياض محمد  .194

 قسم أصول الدين كليه االمام االعظم الجامعه  مدرس دكتوراه وعود عدنان مجيد  .195

 االدارة واالقتصاد جامعة ديالى مدرس ماجستير احمد صالح حسن  .196

 كلية اللغات جامعة بغداد  مدرس ماجستير أحمد عباس علي  .197

 كلية التربية الجامعة العراقية  مدرس ماجستير احمد مولود احمد  .198

 كلية العلوم جامعة صبراته  مدرس ماجستير أريج امحمد شنيبيش  .199

 اإلدارة واالقتصاد قسم ادارة كلية جامعة القادسية  مدرس ماجستير افتخار جبار عبد  .211

 جامعة البصرة كلية الزراعة مدرس ماجستير إنتصار شعبان هاشم  .211

 كلية الزراعة جامعة البصرة مدرس ماجستير إنتصار شعبان هاشم  .212

 عقرة -كلية التربية  جامعة دهوك مدرس ماجستير أياس يونس اسماعيل  .213

 هندسة االنتاج والمعادن التكنولوجيةالجامعة  مدرس ماجستير داليا عبد الحسين احمد  .214

 الرياضيات تبولوجي طالب دراسات عليا في جامعه انقره  مدرس ماجستير رائد عبدالهادي عبدالقادر  .215

 كلية علوم الحاسوب والرياضيات جامعة الموصل مدرس ماجستير ريا جاسم عيسى  .216

 الصيدله المستنصريه مدرس ماجستير زهراء احمد اوختي  .217

 قسم الكيمياء/ كلية التربية / جامعة القادسية مدرس ماجستير محسن بديويزينب   .218

 كليه دجله الجامعه االهليه قسم اداره األعمال مدرس ماجستير سجى رياض عباس  .219

 قسم الجيولوجي_ کلية العلوم-جامعة صالح الدين مدرس ماجستير سروە قادر سمايل  .211

 كلية الهندسة هندسة الحاسوب/جامعة الموصل  مدرس ماجستير سرى رمزي شريف  .211

 كلية العلوم/جامعة بابل  مدرس ماجستير شيماء عبيس حسين  .212

 كلية المأمون الجامعة مدرس ماجستير علي حاسم غفوري  .213

 قسم الهندسة الميكانيكية/ كلية الهندسة  جامعة كركوك مدرس ماجستير ِعماد ِصّديق محمد الداُودي  .214

 كلية الطب جامعة االنبار مدرس ماجستير علي عمر عبد الكريم  .215

 العلوم جامعه بابل  كليه العلوم للبنات مدرس ماجستير غفران عبد عمران عبد الرضا  .216

 الكلية التربوية  قسم الرياضيات وزارة التربية مدرس ماجستير فاضل عبدالعباس عطاهللا  .217

 التقنيات االحيائية/العلومكلية  جامعة بغداد مدرس ماجستير لميس محمد رياض عباس  .218

 كلية الهندسة كلية الهندسة/جامعة ديالى مدرس ماجستير عمار عيسى اسماعيل  .219



 " التي عقدتها كلية اهلندسة /جامعة املثىن EndNote Referencing امساء احلاضرين لورشة عمل "

6 

0202-6-7  االحد  

 

 االدارة واالقتصاد جامعة ديالى مدرس ماجستير محمد ليث طالل  .221

 كلية الهندسة جامعة بغداد مدرس ماجستير سرمد عزيز عبد الحسين  .221

 تربية علوم صرفه جامعةالموصل مدرس ماجستير مآثرعبداالله حسين هالل الزبيدي  .222

 كلية التربية تراغن جامعة سبها ليبيا مدرس ماجستير محمد منصور شكرة  .223

 ----- مدرس ماجستير معز بن الساسي بن محمد عالقي  .224

 البرمجياتكلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم  جامعه الموصل  مدرس ماجستير مها عبداالله محمد حسن البدراني  .225

 علوم االساسية جامعة السليمانية مدرس ماجستير ميران حکمت محمد  .226

 الحاسوب/المستنصرية الهندسة مدرس ماجستير نادية مقبل حسن الزبيدي  .227

 شعبة العلوم االساسية/ كلية الزراعة والغابات  جامعة الموصل مدرس ماجستير نجالء متي اسحق  .228

 كلية الهندسة -الجامعة المستنصرية  مدرس ماجستير نرمين عبدالوهاب عبدالقادر  .229

 كلية االدارة واالقتصاد جامعة زاخو مدرس ماجستير نزار محمد علي  .231

 كلية الطب البيطري جامعة بغداد  مدرس ماجستير نسرين محمد عبد الحياني  .231

 كليه التربيه جامعه دهوك  مدرس ماجستير نشتيمان على صالح  .232

 ياضةالتربية البدنية وعلوم الر كلية التربية االساسية الجامعة المستنصرية مدرس ماجستير نعمت كريم مصطفى  .233

 كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية جامعة المثنى مدرس ماجستير هادي محمد شيال  .234

 قسم اللغة العربية/كلية التربية  جامعة ميسان  مدرس ماجستير وفاء حسين جبر التميمي  .235

 كلية التربية للعلوم الصرفة جامعة ذي قار  مدرس ماجستير محمد عليوفاء   .236

 هندسه جامعه بوترا مدرس ماجستير وليد خليل حسون  .237

 رئاسة الجامعة جامعة االنبار مدرس مساعد بكلوريوس مها مصطفى رشيد  .238

 كلية الزراعة جامعة دمياط مدرس مساعد بكلوريوس نسمه عالء الدين زكريا موسى  .239

 المعهد التقني المسيب جامعة الفرات االوسط التقنيه  مدرس مساعد دبلوم عالي نبيل حميد زينب  .241

 علم النفس التربوي تكريت مدرس مساعد --- بهاء حيدر محمد األنصاري  .241

 التربيه البدنية وعلوم الرياضة ميسان  مدرس مساعد --- علي خلف جمعة  .242

 اإلمام األعظم الجامعةكلية  مدرس مساعد --- عبدهللا بندر السعد  .243

 كلية االمام االعظم الجامعة مدرس مساعد --- أنسام عبد السالم داود الكبيسي  .244

 قسم هندسة االتصاالت الجامعة التكنولوجية مدرس مساعد --- محمد رشيد حسين  .245

 الهندسه ميسان  مدرس مساعد --- محمد خلف جمعة  .246

 امراض االسماك بحوث الصحة الحيوانية معهد مدرس مساعد --- نجوى إبراهيم أبوزهرة  .247

 قسم القانون العام جامعة تكريت كلية الحقوق  مدرس مساعد ماجستير حارث خوام مهدي خزعل الرفيعي .  .248

 كلية علوم الهندسة الزراعية جامعة األنبار مدرس مساعد ماجستير احمد ثويني احمد  .249

 قسم الهندسة المدنية/كلية الهندسة جامعة المثنى مدرس مساعد ماجستير احمد رعد رديف  .251

 كلية العلوم جامعة ديالى مدرس مساعد ماجستير احمد نصيف جاسم  .251

 مركز تكنولوجيا المعلومات الجامعة التكنولوجية مدرس مساعد ماجستير احمد يعقوب يوسف  .252

 الكيمياءكلية التربية قسم  مديرية تربية نينوى  مدرس مساعد ماجستير اسراء راجح محمود  .253

 الجامعة التقنية الجنوبية  العهد التقني البصرة مدرس مساعد ماجستير اسعد فرج حمزة  .254

 قسم الكيمياء،  كلية التربية براك جامعة سبها مدرس مساعد ماجستير اسعد محمد شعيوى  .255

 مديرية التربية الكرخ الثانية مدرسة مالك االشتر مدرس مساعد ماجستير افكار صابر موزان  .256

 كلية التخطيط المكاني والعلوم التطبيقية جامعة دهوك مدرس مساعد ماجستير أمير حيدر خالد  .257

 التربية البدينة و علوم الرياضة جامعة ديالى  مدرس مساعد ماجستير إياد كامل شعالن  .258

 جامعة بغداد كلية اآلداب اآلداب مدرس مساعد ماجستير إيمان محمد عبد  .259

 االدارة واالقتصاد جامعة كربالء مدرس مساعد ماجستير بشرى جابر محمد جواد  .261

 القسم المدني/ جامعة المثنى كلية الهندسة مدرس مساعد ماجستير جابر عوض حسين  .261

 كلية العلوم اإلسالمية جامعة ديالى  مدرس مساعد ماجستير حاتم سعدون محسن  .262

 قسم الترجمة/ كلية اآلداب مديرية تربية محافظة نينوى  مدرس مساعد ماجستير حامد محمد محمد عبدالموجود  .263



 " التي عقدتها كلية اهلندسة /جامعة املثىن EndNote Referencing امساء احلاضرين لورشة عمل "

7 

0202-6-7  االحد  

 

 كلية الهندسة جامعة النهرين مدرس مساعد ماجستير حسام عماد محمود  .264

 مديرية تربية بابل وزارة التربية  مدرس مساعد ماجستير حسنين محمد منجي ال رزوقي  .265

 التربية االساسية/علوم الرياضةالتربية البدنية و/  جامعة السليمانية مدرس مساعد ماجستير داكان بختيار عمر  .266

 معهد تقني كركوك الجامعة التقنية الشمالية مدرس مساعد ماجستير دريد عطاهلل علي  .267

 ثانوية متميزين الحارثية ١تربية الكرخ مدرس مساعد ماجستير دعاء خضير عبد  .268

 االنكليزيةاللغة  تربية ديالى مدرس مساعد ماجستير دنيا حاتم قدوري  .269

 كليه الطب البيطري جامعه المثنى  مدرس مساعد ماجستير ديار محمدحسين كاظم  .271

 االمام االعظم رحمه هللا مدرس مساعد ماجستير رجوة رعد صاحي  .271

 جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية كلية طب األسنان مدرس مساعد ماجستير رحمة حازم الحسيني  .272

 علوم الرياضيات مديرية تربية الديوانية مدرس مساعد ماجستير رسول وداي متعب  .273

 وزارة التربية مديرية تربية كركوك مدرس مساعد ماجستير رعد عطاهلل علي  .274

 هندسةكلية / نينوىجامعة  مدرس مساعد ماجستير رنا عبد االله محمود  .275

 قسم الترجمة/ كلية اآلداب /جامعة تكريت مدرس مساعد ماجستير رند خالد عبد الرحمن  .276

 فرع ااعلوم المختبرية السريرية/ كلية الصيدلة/جامعة االنبار  مدرس مساعد ماجستير زهير عبدالستار احمد  .277

 ديوان الوقف السني كلية االمام االعظم الجامعة مدرس مساعد ماجستير زياد سعد هللا يحيى  .278

 رئاسة الجامعة/الجامعة التقنية الشمالية  مدرس مساعد ماجستير زيد علي شعالن  .279

 كلية دجلة الجامعة مدرس مساعد ماجستير زينب عباس عباس  .281

 كلية الصيدلة جامعة المثنى  مدرس مساعد ماجستير زينب عبد الكاظم ابوشنين  .281

 الصيدلة/المستنصرية  مدرس مساعد ماجستير زينب فاروق شفيق  .282

 جامعة واسط كلية االدارة واالقتصاد مساعدمدرس  ماجستير زينب فائق محمد  .283

 كلية العلوم جامعة البصرة  مدرس مساعد ماجستير سارة محمد عطية  .284

 قسم المحاصيل الحقلية جامعة كركوك كلية الزراعة  مدرس مساعد ماجستير ساره حسن محمد  .285

 كلية التمريض جامعة المثنى  مدرس مساعد ماجستير ساره شريف عاكول  .286

 ممثلية وزارة التربية في اربيل وزارة التربية  مدرس مساعد ماجستير ابراهيم عليسالم   .287

 مركز تكنولوجيا المعلومات الجامعة التكنولوجية مدرس مساعد ماجستير سامر عالء حسين  .288

 اللغه االنجليزيه تربية ذي قار مدرس مساعد ماجستير سجى محمد مكرود  .289

 التربية األساسية بابل  مساعدمدرس  ماجستير سرى رشيد هارون  .291

 التمريض المثنى مدرس مساعد ماجستير سما حسين علي  .291

 كلية التربية كركوك مدرس مساعد ماجستير سيبال ايوب نواب الدين  .292

 كلية الهندسة رئاسة الجامعة /جامعة االنبار  مدرس مساعد ماجستير سيف سعد منصور  .293

 علوم حياة مديرية تربية كركوك  مساعدمدرس  ماجستير شيماء حسن علي قاسم  .294

 كلية العلوم جامعة البصرة  مدرس مساعد ماجستير صادق ماجد خلف  .295

 قسم األنسجة و التشريح/كلية الطب البيطري /جامعة البصرة  مدرس مساعد ماجستير ضحى عادل كريم  .296

 الصرفة كلية التربية للعلوم جامعة االنبار  مدرس مساعد ماجستير طه ياسين صالح  .297

 هندسة تبريد وتكييف كلية دجلة الجامعة االهلية مدرس مساعد ماجستير عامر فاضل حسين  .298

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة ميسان مدرس مساعد ماجستير عباس طه حسين  .299

 جامعة وارث االنبياء ع هندسة الطب الحياتي مدرس مساعد ماجستير عباس عدنان كامل الجنابي  .311

 ينثانوية ابن خلدون البن/تربية طوز/يرية العامة لتربية صالح الدينالمد مدرس مساعد ماجستير عبد الستار صالح عاصي  .311

 اللغة العربية جامعة ذي قار  مدرس مساعد ماجستير عبير جمعان محمد  .312

 الطب طرابلس مدرس مساعد ماجستير عبير حسين ابوراس  .313

 كلية التربية قسم التاريخ وزارة التربية مديرية تربية محافظة واسط مساعد مدرس ماجستير عدوية عليوي كامل  .314

 كلية العلوم جامعة البصرة مدرس مساعد ماجستير عذراء فاضل عبدعلي  .315

 المعهد التقني في البصرة الجامعة التقنية الجنوبية مدرس مساعد ماجستير عقيل محمد حمود  .316

 كلية التمريض جامعة المثنى مدرس مساعد ماجستير عالء فاروق رسول  .317
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 تربيه تاريخ االسالمي جامعه بابل مدرس مساعد ماجستير علي عبيس حسين  .318

 المعهد الطبي التقني المنصور الجامعة التقنية الوسطى  مدرس مساعد ماجستير عمر عبد اللطيف جاسم  .319

 كلية التربية الجامعة العراقية مدرس مساعد ماجستير غصون حسن صالح  .311

 القانون كلية العمارة الجامعة مدرس مساعد ماجستير غيث ايوب يوسف  .311

 مديرية تربية بابل مديرية تربية بابل  مدرس مساعد ماجستير فاطمة عبد الحسن علي  .312

 ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفه جامعة بغداد مدرس مساعد ماجستير فاطمه علي غانم  .313

 مركز الحاسبة جامعة الموصل مساعدمدرس  ماجستير فجر فهر فاضل  .314

 البصرة/الكلية التقنية الهندسية  الجامعة التقنية الجنوبية مدرس مساعد ماجستير فرح عبد السالم ابراهيم  .315

 قسم اللغة العربية/ كلية التربية  جامعة الحمدانية  مدرس مساعد ماجستير فؤاد سالم رشيد  .316

 قسم البرامجيات/كلية الهندسة جامعة كويه مساعدمدرس  ماجستير كارولين يوسف دانيال  .317

 كلية التربية االساسية قسم الجغرافية جامعة ميسان  مدرس مساعد ماجستير لطيف جبار فرحان  .318

 وزارة التربية ممثلية وزارة التربية في أربيل مدرس مساعد ماجستير لؤي ذنون يونس  .319

 كلية العلوم السياسية جامعة بغداد مدرس مساعد ماجستير ليث عصام مجيد  .321

 كلية اآلداب جامعة االنبار  مدرس مساعد ماجستير عمر فواز عباس  .321

 كليه علوم الحاسوب والرياضيات جامعه ذي قار مدرس مساعد ماجستير احمد حميد كامل الكناني  .322

 والبيئيةمركز التقنيات األحيائية  جامعة الفلوجة مدرس مساعد ماجستير إنتصار جارهللا فاضل  .323

 قسم اللغة العربية/ كلية اإلمام األعظم الجامعة  مدرس مساعد ماجستير حميد مؤيد عباس  .324

 رئاسة الجامعة جامعة المثنى  مدرس مساعد ماجستير سارة صفاء الدين موسى  .325

 كلية التربية االساسية قسم الرياضيات جامعة الموصل  مدرس مساعد ماجستير عمار عواد صالح العنزي  .326

 كلية االداب الجامعة المستنصرية مدرس مساعد ماجستير قاسم محمد مفتن  .327

 الكيمياوي/ كلية الهندسة  جامعة المثنى مدرس مساعد ماجستير كرار عبد االمير عباس  .328

 كلية العمارة الجامعة مدرس مساعد ماجستير مقداد بشير حسين  .329

 االدارة واالقتصاد جامعة كركوك مدرس مساعد ماجستير عدي احمد صالح   .331

 ةثانوية االمام ابي حنيفة االسالمي دائرة التعليم الديني والراسات االسالمية مدرس مساعد ماجستير علي مهدي مطلك الجوراني  .331

 قسم التعليم المهني وزارة التربية  مدرس مساعد ماجستير محمد طه علي  .332

 الزراعةكلية  جامعة ديالى مدرس مساعد ماجستير يعمر احمد علي  .333

 اإلرشاد الزراعي ونقل تقنيات/ كلية الزراعة والغابات جامعة الموصل مدرس مساعد ماجستير أنهار محمد علي حسن  .334

 قسم الكيمياء/كلية العلوم  جامعة بابل كلية العلوم مدرس مساعد ماجستير زينب عباس جواد الطالبي  .335

 علوم الهندسة الزراعية جامعة بغداد مدرس مساعد ماجستير مازن فاضل خضير  .336

 تربية العزيزية المديرية العامة لتربية واسط  مدرس مساعد ماجستير مالك محمود جاسم  .337

 اقتصاد مديريه تربيه نينوى مدرس مساعد ماجستير محمد احمد جميل  .338

 كلية الصيدلة جامعة االنبار مدرس مساعد ماجستير محمد جاسم صالح  .339

 جامعة ديالى كلية العلوم اإلسالمية مدرس مساعد ماجستير محمد رشيد احمد  .341

 العلوم  ليبيا -جامعة بني وليد مدرس مساعد ماجستير محمد عمر عبدهللا سالم  .341

 كلية الهندسة جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مدرس مساعد ماجستير مها خليل ابراهيم  .342

 كلية التربية االساس الدين جامعة صالح مدرس مساعد ماجستير نهله نورالدين محمد  .343

 مديرية تربية بابل التربية للعلوم االنسانية لغة عربية ادب حديث مدرس مساعد ماجستير نهى محسن عبد الكاظم  .344

 قسم التقنيات االحيائية/ كلية العلوم  جامعة بغداد مدرس مساعد ماجستير نور حارث محمد ابراهيم  .345

 جامعة تكريت علوم ساسية مساعدمدرس  ماجستير هاشم راشد عجرش  .346

 كلية العلوم للبنات جامعة بابل مدرس مساعد ماجستير هديل قاسم غني  .347

 قسم المحاسبة/ كلية االدارة واالقتصاد  واسطة جامع مدرس مساعد ماجستير هناء قاسم مذبوب  .348

 التربية الخاصه مديرية تربية نينوى مدرس مساعد ماجستير هند عبد العزيز صالح  .349

 التربية العراقية مدرس مساعد ماجستير وسام حمد شهاب  .351

 كليه التربيه للعلوم الصرفه مديريه العامه للتربيه االنبار  مدرس مساعد ماجستير وسن ردام عبدهللا  .351
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 قسم هندسة الليزر واأللكترونيات البصرية الجامعة التكنولوجية مدرس مساعد ماجستير وسن عبد الستار حكمت  .352

 كلية التقنيات الصحية و الطبية جامعة الزهراء للبنات مدرس مساعد ماجستير عبدالكريم جعفروالء   .353

 تربية ابن رشد جامعة بغداد  مدرس مساعد ماجستير والء لعيبي جالب  .354

 كلية العلوم قسم الفيزياء/جامعة كربالء  دراسات عليا بكلوريوس ابرار عباس إبراهيم  .355

 الهندسة الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة تكريت دراسات عليا بكلوريوس احمد علي حسن  .356

 قسم علوم الحاسوب-كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة دراسات عليا بكلوريوس أسماء شريف جويد  .357

 كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة  دراسات عليا بكلوريوس أيان حسين شهيد  .358

 قسم الهندسة الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة تكريت دراسات عليا بكلوريوس حمدان يوسف حمدان  .359

 كلية هندسة/جامعة الرافدين دراسات عليا بكلوريوس حوراء هاشم خضر  .361

 كلية العلوم الطبيعية و الحياة/جامعة سعد دحلب البليدة دراسات عليا بكلوريوس دحدوح أمينة  .361

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات/جامعة بغداد عليادراسات  بكلوريوس لمياء عبدالستار جامل موحي  .362

 قسم الهندسة الكيمياوية/كلية الهندسة /جامعة تكريت دراسات عليا بكلوريوس مصطفى عبدالباري احمد  .363

 كلية التربية/الجامعة العراقية دراسات عليا بكلوريوس مصطفى محمد ابراهيم  .364

 الهندسة/ جامعة الكوفة دراسات عليا بكلوريوس مهدي صاحب مهدي الموسوي  .365

 كيمياوي/الهندسه / جامعة القادسية دراسات عليا بكلوريوس نور هادي حسن كنعان/المهندسة  .366

 ضةالبدنية وعلوم الريا ت/ كلية التربية االساسية /الجامعة المستنصرية  دراسات عليا بكلوريوس نوره عامر عليوي ناصر العنزي  .367

 علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار  دراسات عليا بكلوريوس همسة محمد احمد  .368

 قسم الفيزياء / العلوم/ ديالى  دراسات عليا بكلوريوس وفاء عبد الستار شاطي العبيدي  .369

 القانون/ المستنصرية دراسات عليا بكلوريوس ياسمين عبد العباس حمد  .371

 كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد دراسات عليا دبلوم عالي عبدهللا صادق عبدهللا  .371

 االقتصاد/ 20البليدة  دراسات عليا دكتوراه شاكي هشام  .372

 التربية للعلوم الصرفة/ جامعة البصرة دراسات عليا ماجستير اشواق فيصل جعفر  .373

 كليه الحقوق/ جامعه عمان العربيه  دراسات عليا ماجستير أستبرق فخري عبد اللطيف  .374

 كلية العلوم/طالبة خارج العراق  دراسات عليا ماجستير اسراء نبراس قادر  .375

 جامعة االنبار كلية التربية للبنات دراسات عليا ماجستير اسيل محمد مخلف  .376

 اللغة االنكليزية/ جامعة فردوسي دراسات عليا ماجستير اطياف امين عبد الحسن  .377

 كلية العلوم قسم علوم الحياة جامعة المثنى  دراسات عليا ماجستير افراح كاظم هالا  .378

 ةالبدنية وعلوم الرياض ت /كلية التربية االساسية/ الجامعة المستنصرية دراسات عليا ماجستير اكرم حسن محمود  .379

 كلية اآلداب/ جامعة األنبار دراسات عليا ماجستير اكرم عبد داود  .381

 كلية الزراعة/قسم الوراثه مصر/جامعة بنها دراسات عليا ماجستير أيه عبدهللا محمد  .381

 االدارة واالقتصاد قسم ادارة االعمال/ اربيل –جامعة صالح الدين  دراسات عليا ماجستير بارزان صالح اسعد  .382

 الميكروبيولوجيقسم النبات / كلية العلوم جامعة المنصورة  دراسات عليا ماجستير أميرة عصام عبدالعظيم المالح  .383

 الطب البيطري/ جامعة القادسيه دراسات عليا ماجستير مروه عزيز داخل  .384

 الكلية التقنية الطبية/ الجامعة التقنية الوسطى  دراسات عليا ماجستير سماح أحمد عطية  .385

 العلوم/ المولى إسماعيل  دراسات عليا ماجستير الصيباري زين العابدين  .386

 ---- دراسات عليا ماجستير العانيعبير سفيان فاضل   .387

 كلية العلوم بن مسيك المغرب/ جامعةالحسن الثاني  دراسات عليا ماجستير عصام رفيق  .388

 اللغه االنكليزيه/ تربية البصره االشراف االختصاصي  دراسات عليا ماجستير مالك عوفي جاسم المالكي  .389

 االنبار التربية للعلوم االنسانية دراسات عليا ماجستير محمد خلف رشيد الشجيري  .391

 قسم الهندسة الكيمياوية_كلية الهندسة  جامعة تكريت دراسات عليا ماجستير محمد عبدهللا صالح  .391

 اآلداب/ االنبار  دراسات عليا ماجستير مروه محروس نصار  .392

 البحوث والدراسات/ اتحاد الجامعات العربية دراسات عليا ماجستير نجم عبد خلف  .393

 كليه التمريض/ جامعه البصره  دراسات عليا ماجستير نور جبار محمد  .394

 كلية طب األسنان/ كلية بالد الرافدين الجامعة  دراسة أولية بكلوريوس اثمار محمد عباس  .395
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 قسم الهندسة المدنية/ كلية الهندسة / جامعة المثنى  دراسة أولية بكلوريوس احمد عبدالرضا فجيج  .396

 قسم الهندسة الكيمياوية/كلية الهندسة /جامعة المثنى  دراسة أولية بكلوريوس تبارك حامد كاظم  .397

 الترييه البدنيه وعلوم رياضه/ جامعه واسط  دراسة أولية بكلوريوس حاتم كريم عبدهللا القريشي  .398

 قسم الفيزياء_كلية التربية/الجامعة المستنصرية دراسة أولية بكلوريوس حسن صباح جاسم  .399

 قسم المدني/ كلية لهندسة/ جامعة المثنى  دراسة أولية بكلوريوس جيادخالد علي   .411

 جامعة كربالء قسم االطراف و المساند الصناعية دراسة أولية بكلوريوس دالل سعد جويد الجبوري  .411

 قسم كيمياوي/كليه الهندسه جامعه المثنى دراسة أولية بكلوريوس رؤى رياض محسن  .412

 كلية التربية للبنات جامعة ذي قار  دراسة أولية بكلوريوس زهراءمحمد مكرود  .413

 طب بيطري جامعة المثنى  دراسة أولية بكلوريوس ساره علي نعيم  .414

 كلية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد دراسة أولية بكلوريوس سمر فالح حسن  .415

 جامعة العين صيدلة دراسة أولية بكلوريوس صفا عباس علي  .416

 جامعة المثنى كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية دراسة أولية بكلوريوس طيف عبدهللا الحساني  .417

 جامعة المدية للعلوم والتكنولوجيا كلية العلوم دراسة أولية بكلوريوس عبدالعزيز ذهبين  .418

 مدني/ الهندسة  جامعة المثنى دراسة أولية بكلوريوس علي طالب عبد الحسين  .419

 هندسة تقنيات الحاسوب/هندسة التقنية  جامعة الكتاب االهلية أوليةدراسة  بكلوريوس فارس معتز جاسم  .411

 طالبة كلية بغداد للعلوم االقتصادية دراسة أولية بكلوريوس ليلئ فالح عباس هادي  .411

 هندسة تقنيات االجهزة الطبية جامعة الكتاب دراسة أولية بكلوريوس مصطفى باسم عباس  .412

 كلية بغداد للعلوم االقتصادية قسم أدارة أعمال أوليةدراسة  بكلوريوس نور علي كامل علي  .413

 كلية التربيه البدنيه وعلوم الرياضه جامعه واسط دراسة أولية بكلوريوس نوره كريم عبدالرضا  .414

 هندسه تقنيات الحاسبات كليه القلم الجامعه دراسة أولية دبلوم علي حسين سليمان  .415

 كلية القانون  والعلوم السياسية كلية القانون جامعة كركوك  دراسة أولية دبلوم علي حمود فالح  .416

 كلية الهندسة جامعة األنبار  --- بكلوريوس إسالم خالد دحام  .417

 جامعة دجله --- بكلوريوس االعالمي محمد دريد محمد  .418
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