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تكنولوجيا الموادهندسيةجنوب اورال الحكومية احمد سليم عليوي13001

ن214693 الفنون التشكيليةالفنون الجميلةجامعة بابل اديان يونس ياسي 

بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت انمار داود سليم حديد352566 اللغة العربيةالتر

المعادنهندسة الموادجامعة بابل زينب فؤاد حمزة عبد465980

بية للعلوم الرصفة جامعة بغداد ساره مهدي عبيد جتر517054 ياءابن الهيثم/ التر ن الفت 

الصحية والبيئيةالهندسة المدنيةالجامعة التكنولوجية غسان محمد سلمان نجم65345

تفست كلیة االمام الجامعةكلیة االمام االعظم الجامعة ورقاء جعفر مصحب نجم723355

العالقات العامةاألعالمجامعة بغدادابتسام رحيم سعودي816584

يةاآلدابجامعة الموصلابتسام نذير حميد جرجيس 911488 ن اللغة االنكلت 

االدارة العامةاإلدارة واالقتصادجامعة بغدادابتسامة رعد ابراهيم يونس1016434

بية األساسيةالجامعة المستنرصيةابتهاج جاسم محمد 1110480 بويالتر االرشاد النفسي والتوجيه التر

بية للبناتجامعة الكوفةابتهال رياض نجيب عبد127635 علوم الحياةالتر

الجغرافيةاآلدابجامعة القادسيةابتهال عبد علي فرحان136448

بة والموارد المائيةالزراعةجامعة تكريتابراهيم احمد هدرس ابراهيم1471516 علوم التر

ام جاسم حسن152172 ن باشابراهيم بت  هندسة االتصاالتهندسيةالير

ن166 مناهج وطرق تدريس اللغة العربية والعلوم االسالميةانسانيةBanhaابراهيم جمعة ابراهيم حسي 

الحديث وعلومهالعلوم االسالميةجامعة تكريتابراهيم جمعة عيس خلف1720605

بيةجامعة القادسيةابراهيم جودة صاحب عبدهللا 1854477 الكيمياءالتر

يهندسيةukmابراهيم حكيم محمد192196
هندسة مدنن

تقنية المعلومات/ علوم حاسباتشعبة العلوم الرصفةMurdochابراهيم عامر حميد محمد203006

العقيدة والفكر االسالميالعلوم االسالميةجامعة بغدادابراهيم علي حمد علي2117205

ية ابراهيم علي سعدي نارص222741 ن ادارة اعمالاجتماعيةUMKجامعة كلنتان المالت 

تكنولوجيا االتصاالت/علوم الحاسباتعلوم رصفةU.TENAGA NASIONALابراهيم نجم الدين عبدهللا23919

المحاسبةاإلدارة واالقتصادالجامعة المستنرصيةابراهيم نعيم حسن فليح العابدي249648

بية للبناتجامعة الكوفةاثمار علي كاظم2557622 الكيمياءالتر

ي2617 بيةانسانيةMansoura Universityاثت  ابراهيم عبدالكريم عباس الزهت  تكنلوجيا التعليم/ فلسفة التر

ونيكالهندسة الكهربائيةالجامعة التكنولوجيةاثت  جبار منصور 274938 االلكتر

 علي المحنة2862525
ن عامالقانونجامعة كربالءاثت  عبدالجواد حسي 

ن لفته ال هاشم2966092 عامالقانونجامعة كربالءاثت  ناظم حسي 

القانون القانونالقانون والسياسةAssiut Universityاثت  وليد توفيق مخيلف3066174

ن عبد القادر312187 يهندسيةhuazhongاحسان حسي 
انن هندسة االمن السيتر

قانون خاصشعبة العلوم االجتماعيةجامعة طهراناحسان راجح سوادي نبهار323009

ن هاتف3358556 الكيمياءالعلومجامعة الكوفةاحسان عبد الحسي 

عامالعلوم السياسيةجامعة بغداداحسان محمد هادي سلطان3417371

علوم الحياةالعلوم للبناتجامعة بغداداحالم شاكر حمود حسب3517502

ن الجبوري3663541 الفلك والفضاءالعلومجامعة بغداداحالم علي حسي 

اصول الفقهالعلوم االسالميةالجامعة العراقيةاحمد ابراهيم جاسم3766118

 مرعي3871039
ن االقتصاداإلدارة واالقتصادجامعة الموصلاحمد ابراهيم حسي 

الكيمياءالعلومجامعة الكوفةاحمد ابراهيم حمزة مهدي العوادي398549

يالهندسةجامعة بغداداحمد ابراهيم فاضل عباس 4020231
المدنن
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القانون الخاصشعبة العلوم االجتماعيةUniversity in Ben ha, Egyptاحمد اسماعيل ابراهيم حمد413012

اإلذاعة والتلفزيوناألعالمجامعة بغداداحمد اياد عباس احمد4262898

االدارة الرياضيةانسانيةاالسكندريةاحمد جارهللا عبدهللا432822

يعة والعلوم االسالميةالفقهجامعة الكوفةاحمد جاسم محمد 4424818 الشر

علوم الحياة انسحة حيوانيةعلوم رصفةUniversity of Leedsاحمد جاسم محمد صالح4573197

ن للقانون والعلوم السياسيةاحمد حاتم جبار عطيه4628 قانونانسانيةجامعة الصي 

يعة والعلوم االسالميةالفقهجامعة الكوفةاحمد حسن حطاب4771468 الشر

اصول الفقهالعلوم االسالميةالجامعة العراقيةاحمد حسن محسن4872752

49
ن جوده عناي66181 احمد حسي 

University Of Gezira (Alrazi Campus)
اللغة العربية االدب المقارنعلوم إنسانية

 علي جتر5066184
ن ي رفع االثقالعلوم إنسانيةAlexandria Universityاحمد حسي 

ن
ي ف

بية البدنية وعلوم الرياضة التدريب الرياضن التر

 علي سلمان5117802
ن علوم الحياةالعلومجامعة بغداداحمد حسي 

52
 علي صبار32

ن احمد حسي 

State University of New York at 

Buffaloياءعلوم رصفة ن علوم فت 

ن قاسم53938 ي/ علوم الصحة والحياة طبيةفرانسورابليةاحمد حسي 
عام االحياء الجزيئ 

الكيمياءعلوم رصفةUniversity of Liverpoolاحمد حمدون عبو مطرود5434

عامالقانونجامعة بابلاحمد حمزة مهدي عطية5571616

الفلسفةاآلدابجامعة بغداداحمد حميد فرحان ساجت 5663076

ونيكالهندسيةGaziantep Universityاحمد خالد علي572937 هندسة كهرباء والكتر

العالقات الدولية/ العلوم السياسية اجتماعيةالجامعة االسالميةاحمد خضت  عباس58942

السلوك التنظيمي/ادارة االعمالاجتماعيةtenagaاحمد خلف مطر59943

تكنلوجيا المعلومات واالتصاالتعلوم رصفةجامعة تيناكااحمد راشد موحان60945

ي لبناناحمد رزاق نايف نزال613030
ن
القانون الخاصشعبة العلوم االجتماعيةالجامعة االسالمية ف

يانسانيةجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيااحمد رشيد مجيد622824 ن االدب االنكلت 

دراسات سياحية/السياحة اجتماعيةجامعة المنصورةاحمد رضا غريب محمد63946

ن عبد الرحيم643031 هندسة االتصاالتشعبة العلوم الهندسيةجامعة ديكناحمد رعد عبد الحسي 

ن6524232 ي حسي 
ن
االقتصاداالدارة واالقتصادجامعة كربالءاحمد رعد عبد الكاف

فسلجةشعبة العلوم الزراعية والطب البيطريجامعة بيالروسيا الحكوميةاحمد رياض حمزة كاظم663033

ن للدراسات العليااحمد ريحان كريمش جوزان6752960 معهد العلمي 

يالهندسةجامعة النهريناحمد زكي محمد6812940
المدنن

عامالقانونجامعة كربالءاحمد زكي يحئ  كاظم الجبوري 6958263

احياء مجهريةالطبجامعة القادسيةاحمد سالم عبد محمد706669

المواد العامهندسة الموادالجامعة التكنولوجيةاحمد سعد كاظم داوود715390

عامالطب البيطريجامعة بغداداحمد سعدي خلف جبارة7218698

ن 734080 الكيمياءالعلومجامعة االنباراحمد سعود عبد الحميد ياسي 

ي742996 ي زراعية وبيطريةcukurovaاحمد شكري صتر
فسلجة تناسل الحيوان/ انتج حيوانن

قانوناجتماعيةIslamic university of lebanonاحمد صاحب عبد الجواد نور7544

بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلاحمد صاحب غالي حمادي7615372 اللغة العربيةالتر

ن779780 بيةالجامعة المستنرصيةاحمد صادق علي حسي  بويالتر االرشاد النفسي والتوجيه التر

هندسة االتصاالتهندسيةUTeMاحمد صالح خريبط مشتت782483
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ي عبد عسكر792413 معالجة المياه/ الدراسات البيئية هندسيةاإلسكندريةاحمد صتر

ي كاظم عبد الحمادي 8023986 عامالقانونجامعة كربالءاحمد صتر
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احمد صبيح يوسف طاهر71669

University Teknology Malaysia 

(Universiti Teknologi Malaysia(UTM))
الهندسة الكهربائيةهندسية

اللغة العربيةاآلدابالجامعة المستنرصيةاحمد طالب محمد 828898

ن نارص839247 بية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنرصيةاحمد عامر عبد الحسي  عامالتر

ن موىس847512 االقتصاداإلدارة واالقتصادجامعة الكوفةاحمد عباس عبد الحسي 

قانون عاماجتماعيةجامعة الزقازيقاحمد عباس مشعل فرحان852780

ن862122 يهندسيةutmاحمد عبد االمت  حسي 
هندسة مدنن

االعالم الصحافةعلوم إنسانيةMansoura Universityاحمد عبد الحسن مزهر ظاهر8771672

ن عيدان8852917 ن للدراسات العليااحمد عبد الحسي  معهد العلمي 

 علي8949
ن ي/رياضياتعلوم رصفةMazandaran universityاحمد عبد الخالق حسي 

تحليل دالي تطبيقر

ي/العلوم التطبيقيةشعبة العلوم الرصفةJames cook Universityاحمد عبد الرحمن محمد حسون9071673 ياء نانوتكنولوجر ن فت 

عامالطبالجامعة المستنرصيةاحمد عبد الرحيم ابراهيم919126

عامالعلوم السياسيةجامعة النهريناحمد عبد الكاظم موىس9213683

ن كاظم932221 ونيةهندسيةnottinghamاحمد عبد الكريم حسي  الهندسة الكهربائية وااللكتر

ي942834
يةانسانيةUPMاحمد عبد اللطيف سبئر ن اللغة االنكلت 

اللغة العربيةاآلدابالجامعة المستنرصيةاحمد عبد هللا عذيب 958910

ونيكالهندسة الكهربائيةالجامعة التكنولوجيةاحمد عبدالرضا ثابت مهوس964940 االلكتر

ن محمد9753230 القانون القانون الدولي العامعلوم اجتماعيةAssiut Universityاحمد عبدالسالم حسي 

بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريتاحمد عبود عبدهللا عبود9820624 التأري    خالتر

ي9918418 يعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغداداحمد عبودي جودي كاظم الكعئر
االنتاج الحيوانن

الاحمد عدنان حافظ مربط1003044 بحوث العملياتشعبة العلوم االجتماعيةجامعة سليمان دمت 

فاكهة/بستنة زراعية وبيطريةالقاهرةاحمد عدنان محمد1012647

فاكهة/بستنة/علوم زراعية زراعية وبيطريةاالسكندريةاحمد عصام داود احمد1022712

القانون الخاص/ القانونشعبة العلوم االجتماعيةBan ha universityاحمد عصام منصور الحميد1033045

يالزراعةجامعة تكريتاحمد عطاهلل داود جابر10420625
االنتاج الحيوانن

بية جامعة البرصةاحمد عالوي مجيد هادي1054767 اللغة العربيةالقرنة/ التر

ي1063046 م العتانر ن شمساحمد علوان شتر بية الخاصةشعبة العلوم االنسانيةعي  التر

وت العربيةاحمد علي احمد حسن10759416 يشعبة العلوم االجتماعيةجامعة بت 
القانون الجزان 

الجغرافية الجغرافية االجتماعيةعلوم إنسانيةAin Shams Universityاحمد علي احمد مشهد10860172

عامالعلوم السياسيةجامعة النهريناحمد علي خماس ضمد10971388

علوم االغذيةالزراعةجامعة تكريتاحمد عماد صالح محمد 11020627

ن طه11123883 بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلاحمد عواد ياسي  اللغة العربيةالتر

علوم الحيوانالعلومالجامعة المستنرصيةاحمد غالب إبراهيم مجيد11249374

تاهيل واالصابات الرياضية/تربية رياضية انسانيةUiTMجامعة احمد فاضل فرحان113978

علوم الحياةالعلومجامعة بغداداحمد فاضل كاظم حسون11417791

االقتصاداإلدارة واالقتصادجامعة الموصلاحمد فتحي عبد المجيد قاسم 11511302

التقانة االحيائيةعلوم رصفةtanta universityاحمد فليح حسن علوان11657



القسمالكلية2الجامعةاسم المتقدمالرقم الموحدت

ناحمد فنوص حمادي عباس1173051 فقه/علوم اسالميةشعبة العلوم االنسانيةجامعة النيلي 

الهندسة الكهربائية والحاسباتهندسيةUniversity of Missouri - Columbiaاحمد قاسم احمد رضا11859

القانون العاماجتماعيةالجامعة االسالميةاحمد قاسم علي119988

عامالحقوقجامعة تكريتاحمد كامل شاكر12020632

ن121995 تقنيات احيائية/ العلوم الزراعية زراعية وبيطريةجامعة اكاريا نكرجونااحمد كريم حسي 

كيمياء عضوية/ علوم كيمياء علوم رصفةسلطان ادريس احمد كريم عبيد حمود1222872

القانون الدولي العاماجتماعيةجامعة بنهااحمد كريم مدب123998

هندسة حاسباتهندسيةUPMاحمد لطيف خلف1241000

عامالتمريضجامعة بابلاحمد محمد جاسم محمد12567114

الهندسة الميكانيكية الطاقة المتجددةهندسيةEge Universityاحمد محمد شاكر محمود12666215

127
احمد محمد عباس علي65

Swinburne University of Technology
نظم معلوماتية وشبكات/ علوم الحاسباتعلوم رصفة

يالقانون والسياسةAin Shams Universityاحمد محمد قادر اسماعيل12866217
القانون القانون المدنن

يالزراعة والغاباتجامعة الموصلاحمد محمدثابت قاسم طه 12911942
االنتاج الحيوانن

هندسة كهرباءهندسيةumpاحمد محمود خرصن سلمان1301011

131
احمد مروان ادريس سلطان71689

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
هندسة الحاسباتهندسية

هندسة مدنيةهندسيةUKMاحمد مضاء محمد شيت1321013
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احمد مهدي جبت  جاسم71691

National University of 

Malaysia(Universiti Kebangsaan 

Malaysia(ukM))علوم الحاسبات شبكات الحاسوبعلوم رصفة

ن13460176 اللغة العربية وادابهاعلوم إنسانيةFerdowsi University of Mashhadاحمد مهدي حمد حسي 

ونيةهندسيةNewcastle Universityاحمد نشوان عبد الفتاح إبراهيم1352323 هندسة  االتصاالت- الهندسة الكهربائية و االلكتر

التأري    خاآلدابجامعة االنباراحمد نعمة جودة عزيز 13654107

ادارة اعمالاجتماعيةAlneelain universityاحمد نوار نصيف جاسم13773

ونية والنظمهندسيةukmاحمد نوري حمادي1382207 هندسة كهبائية والكتر

هندسة الحاسوبهندسيةليدزاحمد نوري نعمة1392194

تاري    خ الحضارة االسالميةانسانيةاالديان والمذاهباحمد هاتف طاهر عبد1402881

الحاسوبعلوم الحاسوب والرياضياتجامعة الموصلاحمد يونس يوسف عبدهللا14171036

القانون التجاري/ القانون القانون الخاص القانون والسياسةIslamic University of Lebanonاخالص حميد حمزة عواد14266221

الفلسفةاآلدابجامعة بغداداخالص خالد عبد سيد14363077

يعلوم إنسانيةAlexandria Universityاخالص صباح علي جخم14466222
وي    ح الرياضن بية البدنية وعلوم الرياضة التر التر

القانون العامشعبة العلوم االجتماعيةالجامعة االسالميةادريس عبدهللا فيصل علي1453063

بية للعلوم االنسانيةجامعة البرصةاروى عبد الواحد رحيم علي1464477 التأري    خالتر

يعةالعلوم االسالميةجامعة بغداداروى نهاد اسماعيل عبد14719523 الشر

عامالطب البيطريجامعة بغداداري    ج باسل عباس علي 14820360

الصحافةاألعالمجامعة بغداداري    ج ناظم يونس14916581

علوم االغذيةالزراعة والغاباتجامعة الموصلازهار ابراهيم شكر محمود15011927

بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادازهار جبار شكر سعد هللا 15115836 التأري    خالتر

يالهندسةجامعة النهريناسامة إبراهيم كاطع مطلك15212149
المدنن
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علوم الحياةالعلومجامعة بغداداسامة باسم عبدالخالق جواد15320071

القانون الخاصاجتماعيةجامعة االسكندريةاسامة رشيد مجيد1541032

يانسانيةAlexandria  Universityاسامة عبد الخالق كامل عبد علي15582
ي/اختبارات الوظيقن

جمناستك فئن

الهندسة الكهربائية والحاسباتهندسيةwesstern mechigan univاسامة علي عبدهللا1561035

بية للعلوم الرصفةجامعة ديالاسامة غازي اسماعيل ابراهيم 15721884 علوم الحياةالتر

ن15866229 االعالم الصحافةعلوم إنسانيةMansoura Universityاسامة فاضل محمد حسي 

الميكانيكالهندسةجامعة بغداداسامة مالك محمد15925151

الكيمياءالعلومجامعة الكوفةاساور حسن نجم عبود1608551

ق عادل مهدي ويس16112198 التقنيات الحيوية الجزيئية والطبيةالتقنيات االحيائيةجامعة النهريناستتر

ق محمد حمزة محسن 16215141 عامالقانونجامعة بابلاستتر

بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالءاسد خضت  عباس حسن16365783 عامالتر

التقنيات االحيائيةالعلومجامعة بغدادارساء ايوب علوان16420015

كيمياء حياتية-علوم الكيمياءشعبة العلوم الرصفةبوخارستارساء جاسم محمد علي1653069

يهندسيةUITMارساء جمال حمودة1662582
هندسة مدنن

علوم الحياةالعلومجامعة بابلارساء حبيب ابراهيم كاظم16758146

يعةالعلوم االسالميةجامعة بغدادارساء ديوان قاسم محمد16817213 الشر

بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالءارساء رزاق جفات علوان16924294 عامالتر

يعةالعلوم االسالميةجامعة بغدادارساء سبع خميس عبود17066011 الشر

اللغة العربيةاآلدابجامعة بغدادارساء سعد صالح مهدي17116162

يالقانونجامعة بغدادارساء سعيد عاضي جبوري17263347
جنان 

بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادارساء سيف عطاهللا ظاهر 17316017 بوية والنفسيةالتر العلوم التر

الكيمياءالعلومجامعة بغدادارساء طه ابراهيم نعمه 17417855

بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريتارساء عباس فاضل محمد 17520656 بية اإلسالميةالتر القرآن الكريم والتر

علوم الحياةالعلومجامعة الكوفةارساء عبد االمت  فليح حسن 1768478

بية للبناتجامعة الكوفةارساء عبد هللا وحيد عرمش1777625 اللغة العربيةالتر

الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافيةاآلدابجامعة بغدادارساء عبد الواحد علي مراد الجمور17816164

الكيمياءالعلومجامعة الموصلارساء عبدالجبار حمادي خضت 17958739

الفنون التشكيليةالفنون الجميلةجامعة بابلارساء فاخر زيارة حيدر18054284

بيه الرياضيه/مناهج وطرق تدريسانسانيةاالسكندريه/جارساء فاضل حسن1811041 التر

الصحية والبيئيةالهندسة المدنيةالجامعة التكنولوجيةارساء قاسم شهاب احمد 1825448

بيةالجامعة المستنرصيةارساء كاطع دواي طاهر 18310369 ياءالتر ن الفت 

بيةالجامعة المستنرصيةارساء كريم خليفة كنتر 1849923 بويالتر االرشاد النفسي والتوجيه التر

ن1857295 اللغة العربيةاآلدابجامعة الكوفةارساء محمد رضا صالل حسي 

ي1868479
ن الحمدانن علوم الحياةالعلومجامعة الكوفةارساء محمد رياض حسي 

علوم الحياةالعلومجامعة بغدادارساء ممدوح صبحي مصطقن18717761

عامعلوم الحاسوبالجامعة التكنولوجيةارساء نافع محمود مربط18872327

ن محمد عبد هللا 18922314 بيةجامعة سامراءارساء ياسي  بية االسالميةالتر القرأن والتر

عامالعلوم السياسيةجامعة النهريناسعد تركي سواري19056150

ونيكالهندسة الكهربائيةالجامعة التكنولوجيةاسعد حميد سهر حمود1915406 االلكتر

يعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغداداسعد خلف محمد عبد الحسن19218419
االنتاج الحيوانن
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يالزراعةجامعة تكريتاسعد ضياء صابر توفيق19371514
االنتاج الحيوانن

ن كاظم1942587 يهندسيةغازي عنتاباسعد محمد حسي 
هندسة مدنن

االقتصادشعبة العلوم االجتماعيةالمنصورةاسالم محمد محمود عبدالعاطي1953074

االدارة العامةاإلدارة واالقتصادجامعة بغداداسماء حبيب نعمة عودة 19616441

197
اسماء عبد عون شياع ساجت89

Institute of Arab History and Arab 

Scientific Heritageتاري    خانسانية

ي بوخارستاسماء علي سلمان علي1983075
ن
ماجستت  بستنهشعبة العلوم الزراعية والطب البيطريجامعه العلوم الزراعيه والطب البيطري ف

عقيدةكلیة االمام الجامعةكلیة االمام االعظم الجامعةاسماء محمد عواد عيس 19923370

ي احمد 20018029 ياءالعلومجامعة بغداداسماء ناجر ن الفت 

اللغة العربيةاآلدابجامعة الموصلاسماعيل خليل حسون عجاج20158658

جمةاآلدابجامعة الموصلاسماعيل عبدالوهاب اسماعيل محمد 20211111 التر

ي20358118
اصول الفقهالعلوم االسالميةالجامعة العراقيةاسماعيل عكلة عبد اللطيف السامران 

بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريتاسماعيل فاضل خميس مصطقن20420663 الجغرافيةالتر

عامالعلوم السياسيةجامعة بغداداسيل حمزة خنجر فرج20517340

بيةالجامعة المستنرصيةاسيل عادل جاسب مجيد20671434 ياءالتر ن الفت 

عامالطبجامعة النهريناسيل علي عبد علي 20772648

ن20810078 بيةالجامعة المستنرصيةاسيل قبيل كودي حسي  بوية والنفسيةالتر العلوم التر

ادارة األعمالاإلدارة واالقتصادالجامعة المستنرصيةاسيل موىس جاسم فرج2099585

ن احمد فخري رشيد21072541 القانونالقانون والعلوم السياسيةجامعة كركوكاسي 

ف عيال مطر فرحان21190 ي- علوم الحياة علوم رصفةالجامعة الروسية الحكومية التمريازيفارسر نانوبايوتكنولوجر

يف21265646 ف محمد رسر االحصاءاالدارة واالقتصادجامعة كربالءارسر

ي21318604  اللهيئر
ن البستنة وهندسة الحدائقعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغداداشواق وادي مجيد حسي 

عامالطبجامعة النهريناشواق وهيب شاكر21472647

ن21565247 بيةالجامعة المستنرصيةاصاد خضت  محمد صالح حسي  بويالتر االرشاد النفسي والتوجيه التر

التقنيات الحيوية الجزيئية والطبيةالتقنيات االحيائيةجامعة النهريناصالح شاكر رجب ضاجي21657131

تكنولوجيا المعلوماتهندسيةUUMاطياف سامي نوري زياد2172276

ي عبود21815108 بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلاعتدال سلمان عريئر اللغة العربيةالتر

بية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغدادافتخار مطر باقر علي 21916721 عامالتر

بية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغدادافتخار يارس كريم ناهض 22016732 عامالتر

هندسة ميكانيكهندسيةUniversity of Leedsافراح تركي عواد فاضل22192

ي22223197 بية للعلوم االنسانيةجامعة واسطافراح حميد عبد حسن البو فرجر التأري    خالتر

ي2239601
ادارة األعمالاإلدارة واالقتصادالجامعة المستنرصيةافراح خرصن راضن

اللغة العربيةاآلدابجامعة ذي قارافراح كاظم يارس جتر الحسيناوي 22422280

ن حياة 22517975 ياءالعلومجامعة بغدادافنان حسي  ن الفت 

ن2269358 الكيمياءالعلومالجامعة المستنرصيةافنان عماد عبد المنعم حسي 

ن22725251 ي سعيد حسي  عامالقانونجامعة بغداداقبال ناجر

بيةالجامعة المستنرصيةاكرام محمد كريم عمت 22872790 اللغة العربيةالتر

بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريتاكرام نايف محمد مغت  22920674 بية اإلسالميةالتر القرآن الكريم والتر

ي23063571
ن منحن علم األرضالعلومجامعة بغداداكرم رشيد ياسي 

التأري    خاآلدابجامعة بغداداكرم صباح حسون صالح23116168
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العلوم المالية و المرصفيةاجتماعيةجامعة بيالروسيا الحكوميةاكرم عباس رهيف2321054

القانون القانون الخاصالقانون والسياسةBenha Universityاكرم عبد ريسان حثيل23366245

بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلاكرم ناظم رحيم غراب23414885 اللغة العربيةالتر

ن علو2356874 الجغرافيةاآلدابجامعة الكوفةاالء ابراهيم حسي 

الكيمياءالعلومجامعة النهريناالء بدر محمد نارص 23612466

علوم الحيوانالعلومالجامعة المستنرصيةاالء حاتم ذنون محمد 2379507

ن حسن حمدي23852579 عامالطبجامعة تكريتاالء حسي 

ن احمد23919261 العالقات العامةاألعالمجامعة بغداداالء حميد حسي 

بية األساسيةالجامعة المستنرصيةاالء حميد عيس كريف2408645 بويالتر االرشاد النفسي والتوجيه التر

كلیة االمام االعظم الجامعةاالء خالد عبد الغفور جسيح24123377

يعةالعلوم االسالميةجامعة بغداداالء داود سلمان صالح24217217 الشر

علوم الحيوانالعلومالجامعة المستنرصيةاالء سعدي عبود جاسم24349371

ي عبدالباري محمد 24412672
ر
عامالطبجامعة النهريناالء شوف

ي2452985 هندسة صناعيةهندسيةاالء صالح الدين عريئر

بيةجامعة القادسيةاالء طالب حمزه غازي24654307 الكيمياءالتر

بيةجامعة القادسيةاالء عبد األمت  عيس24724509 اللغة العربيةالتر

إدارة األعمالاإلدارة واالقتصادجامعة بغداداالء عبد الكريم غالب24865988

بية للعلوم الرصفةجامعة كربالءاالء عدنان عباس كريم24958167 علوم الحياةالتر

ن برهان2507344 التأري    خاآلدابجامعة الكوفةاالء علي حسي 

عامالطبجامعة بابلاالء كتاب حميد عبود ال سلمان25115462

عامالعلوم السياسيةجامعة بغداداالء محمد عبد الخالق25217368

ن عبد هللا 25324137 علوم مالية ومرصفيةاالدارة واالقتصادجامعة كربالءاالء نوري حسي 

عامالقانونجامعة بابلاالء وديع عبدالسادة حسون 25472479

بية للعلوم االنسانيةجامعة واسطالتفات عبد الكاظم شنداخ 25558652 الجغرافيةالتر

علوم الحياةالعلوم للبناتجامعة بغدادالتفات فاضل شحاذة مسعود25619723

ن اركان مجهول عزوز25799 علوم كيمياءعلوم رصفةجامعة السلطان ادريسالحسي 

االعالم انسانيةالمنصورةالحمزة حسن محمد2582894

الكيمياء الصناعية/علوم الكيمياءعلوم رصفةهمدارد/ جالحمزة ضياء حميد2591061

هندسة االتصاالت البرصيةهندسيةumالعباس احمد عبد الجبار2602509

التأري    خاآلدابجامعة الكوفةالهام حمد عيس26162284

علوم الحياةالعلومجامعة ذي قارامال جميل كاظم غيالن26222272

عامعلوم الحاسوبالجامعة التكنولوجيةامال غازي حمد رفش2635906

ن محمد خضت  26416841 بية للبناتجامعة بغدادامال ياسي  اللغة العربيةالتر

ن26564460 ي عبد الخالق عبد الحسي 
بية للبناتجامعة بغدادامانن علوم تربوية ونفسيةالتر

بية للعلوم االنسانيةجامعة واسطامجاد جميل حمود عويد الغنيماوي26623301 التأري    خالتر

ن2672602 ن باشامجد رزاق حسي  الهندسة الكهربائية والحاسباتهندسيةالير

التأري    خاآلدابجامعة الكوفةامجد رسول محمد عباس2686851

بية للبناتجامعة بغدادامل احمد حمه رش علي26919422 اللغة العربيةالتر

بيةجامعة سامراءامل حمودي رشيد حميد27066093 التأري    خالتر

بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلامنة حاتم عبد الواحد حسون 27115675 بوية والنفسيةالتر العلوم التر
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عامالعلوم السياسيةجامعة بغدادامنة داخل مسلم27265793

العقيدة اإلسالميةالعلوم االسالميةالجامعة العراقيةامنه جاسم محمد احمد 27358077

274
امنه ميثم محمد سعدون104

Amirkabir University of Technology 

(AUT) Persianكيمياء عضوية/ علوم الكيمياءعلوم رصفة

القانون القانون العامالقانون والسياسةSelçuk Universityامنية اصغر يوسف بكتاش27566254

علوم الحياةالعلومجامعة بابلامنية عبد النارص صالح هادي الفتالوي 27655438

التأري    خاآلدابجامعة الكوفةامت  احمد رحيم جاسم2777320

ف نهار27871192 بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبارامت  جابر مشر عامالتر

ونيكهندسيةuniversity of chesterامت  حاكم عبد الغريب طه279108 هندسة الكهرباء والكتر

القانون الخاصاجتماعيةالجامعة االسالميةامت  صالح نرص2801074

ي بدر نارص28162655
ر
عامعلوم الحاسوبالجامعة التكنولوجيةامت  عبدالباف

طرق تدريس العلوم الصحيةانسانيةاالسكندريةامت  غالب حسن2821075

بية للعلوم الرصفة جامعة بغدادامت  محمد جعفر علي28364839 علوم الحياةابن الهيثم/ التر

ي28419042
التأري    خاآلدابجامعة بغدادامت  محمد حيدر عليوي الطان 

عامالعلوم السياسيةالجامعة المستنرصيةامت  نجم عبود نجم 2859200

ن28615353 ن حسي  ة سعيد زباله عبد الحسي  بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلامت  التاري    خالتر

ة عامر عبد الجليل28772505 الرياضياتالعلومجامعة بغدادامت 

ن صالح عطية محمد28871715 ي كرة اليدعلوم إنسانيةAlexandria Universityامي 
ن
بية البدنية وعلوم الرياضة االختبارات ف التر

ن محمد كتاب2894898 ميكانيك عامالهندسة الميكانيكيةالجامعة التكنولوجيةامي 

الصحافةاألعالمجامعة بغدادامينة سلمان عبد الرزاق29019303

ن عيادة29119345 بية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداداناس سعدون حسي  عامالتر

علوم الحيوانالعلومالجامعة المستنرصيةانتصار ادهم عيس موىس2929508

ن29365249 ن احمد ياسي  بيةالجامعة المستنرصيةانتصار حسي  التأري    خالتر

الحديث وعلومهالعلوم االسالميةالجامعة العراقيةانتصار سامي ابراهيم عبدهللا29458120

بيةالجامعة المستنرصيةانتصار عبدعون محسن حسن29510130 التأري    خالتر

بية للبناتجامعة الكوفةانتصار عبيد سلمان عباس الفتالوي29658531 الكيمياءالتر

الفنون المشحيةالفنون الجميلةجامعة بغدادانتصار فليح فدعوس ابنيان29773074

التأري    خاآلدابجامعة الموصلانتصار محمد صالح ذياب29811087

ن جودة29966266 يعلوم رصفةUniversity of Nottinghamانتظار كاظم حسي  ي الطئر البيولوجر

بية للبناتجامعة بغدادانتظار هادي جاسم طلفاح30025056 التأري    خالتر

احياء مجهرية/ علوم حياة علوم رصفةUniversity of Wolverhamptonانس عبد هللا حمد رميض301114

302
انس مازن مزاحم عبد الواحد116

UNITEN - University Tenaga Nasional
علوم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتعلوم رصفة

ونية واالتصاالتهندسيةجنقاياانس محمد علي نور الدين3032469 الهندسة االلكتر

عامالطبجامعة النهرينانس هاشم صادق30472642

ياءالعلوم للبناتجامعة بغدادانسام قاسم غضبان النجادي 30517579 ن الفت 

ونيك واالتصاالتالهندسةالجامعة المستنرصيةانسام محمد عبد محمد30666057 هندسة االلكتر

اللغة العربيةاآلدابالجامعة العراقيةانسام يونس حماد جاسم 3076110

الحديث وعلومهالعلوم االسالميةالجامعة العراقيةانغام حاتم عبود علي30872741

بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريتانفال اسماعيل خلف سالم الجبوري30964970 اللغة العربيةالتر
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يةانسانيةجامعة بابا صاحبانمار عدنان محمد حسن3101086 ن لغة انكلت 

عامالعلوم السياسيةجامعة النهرينانمار موىس جواد كاظم31113695

احياء مجهريةالطبجامعة القادسيةانوار محمد الزم حميد31257531

االحياء المجهريةالعلومالجامعة المستنرصيةانور جابر فيصل جابر3139499

اللغة االلمانيةانسانيةجامعة مينسك الحكومية للغاتانيس حمود حمزة دلي3141093

تقنيات هندسة الحاسباتشعبة العلوم الهندسيةيلدز التقنيةاورهان علي نورالدين احمد3153100

بية للعلوم االنسانيةجامعة البرصةايات جاسم محمد شامخ3164592 الجغرافيةالتر

يعة والعلوم االسالميةالفقهجامعة الكوفةايات عبد الوهاب عبد الرزاق 31724797 الشر

قانوناجتماعيةAin shamsايات محمد سعود محمد318125

عامالعلوم السياسيةالجامعة المستنرصيةايات نارص جابر حسن3199215

(نظم معلومات)علوم حاسبات علوم رصفةUniversity of Malayaاياد احمد ياس رومي320126

ناياد خالد مهدي3211103 ادارة االعمالاجتماعيةجامعة النيلي 

عامالعلوم السياسيةجامعة بغداداياد طارق عبد المجيد32219640

بية المقداد جامعة ديالاياد طالب محمود علوان32321808 بويالمقدادية/ التر االرشاد النفسي والتوجيه التر

ي- قانون عامطبيةIULاياد عبد شكر324129
قانون جنان 

اللغة العربيةاآلدابجامعة الكوفةاياد عطية شهد صالح3257334

326
اياد مشعان تركي راشد59420

Royal Melbourne Institute of 

Technologyعلوم الحاسبات الذكاء االصطناعيشعبة العلوم الرصفة

بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغداداية جميل عباس محمد 32715842 التأري    خالتر

عامالطبجامعة بغداداية رائد عبدالوهاب احمد32865893

يعةالعلوم االسالميةجامعة بغداداية طالب احمد سبع32919530 الشر

التأري    خاآلدابجامعة بغداداية علي صالح سلوم33016183

يةايثار يحئ  صالح محمود3313106 ن ياء تطبيقيةشعبة العلوم الرصفةماليا المالت  ن فت 

علوم الحياةالعلومجامعة بغدادايش عماد عبد العزيز33265607

علوم الحيوانالعلومالجامعة المستنرصيةايفان حميد سليمان رضا33349344

ن نجم33415075 علوم الحياةالعلومجامعة بابلايالف عبد االمت  حسي 

بة والموارد المائيةعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغدادايمان اسماعيل جاسم مطرود33571179 علوم التر

االحياء المجهريةالعلومالجامعة المستنرصيةايمان ثامر جارهللا نايل3369500

ي شباط حمود3377632
بية للبناتجامعة الكوفةايمان حسانن علوم الحياةالتر

ن مخلف مهدي3389533 الرياضياتالعلومالجامعة المستنرصيةايمان حسي 

علوم الحياةالعلومجامعة الكوفةايمان حمزه محمد خشان 3398481

يعة والعلوم االسالميةالفقهجامعة الكوفةايمان طالب عبدزيد بناي الموسوي3408145 الشر

علوم الحياةالعلومجامعة الموصلايمان طه محمد34111691

ن سلطان34211690 علوم الحياةالعلومجامعة الموصلايمان طه ياسي 

عامالحقوقجامعة النهرينايمان عبد هللا احمد34373204

الكيمياءالعلومجامعة الكوفةايمان محمد جتر حمزه الكرعاوي3447276

علوم الحياةالعلومجامعة الموصلايمان محمد سعيد مصطقن جلود34558694

االقتصاداالدارة واالقتصادجامعة واسطايمان مظفر يوسف كاظم34658645

بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادايمان نعمه جاسم عبد هللا 34718936 بوية والنفسيةالتر العلوم التر

نظرية مكائن/ تقنيات الهندسة الميكانيكية هندسيةجامعة اوديسا التقنيةايمن صباح رشاد3481117
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ونية والنظم الهندسيةهندسيةUKMايمن ضياء خليل إبراهيم3492393 الهندسة الكهربائية وااللكتر

القانون القانونعلوم اجتماعيةAcharya Nagarjuna Universityايمن نجم عبد مهدي35053207

ي3518150
ن

يعة والعلوم االسالميةالفقهجامعة الكوفة.ايناس جاسم محمد باقر الدروع الشر

علوم الحياةالعلومجامعة ذي قارايناس رزاق كاظم محمد 35222269

الفلسفةاآلدابالجامعة المستنرصيةايناس صباح مهنا35310227

بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلايناس كاظم شنبارة رسحان الجبوري35414727 اللغة العربيةالتر

بية للبناتجامعة الكوفةايناس محمد مهدي  حمود3557623 اللغة العربيةالتر

 كامل محمد الجميلي35617611
الرياضياتالعلومجامعة بغدادايناس مصطقن

ياءالعلوم للبناتجامعة بغدادايه صباح نوري مهدي35763462 ن الفت 

هندسة اتصاالت برصيةهندسيةumايه علي حسن عبد الهادي3582506

ن 35912195 التقنيات الحيوية الجزيئية والطبيةالتقنيات االحيائيةجامعة النهرينايهاب قيس علي حسي 

البستنة وهندسة الحدائقالزراعة والغاباتجامعة الموصلايهاب نزار صباح حمودي36011243

ياءالعلومجامعة النهرينايهم عاضي حمود36123861 ن الفت 

بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسيةايوب عيس توفيق محمد الدلوي 3626434 عامالتر

التقنيات االحيائيةالعلومجامعة بغدادايوب مرتضن الشيخ فخري محمدباقر الحائري36317693

ق تركي مهجهج عبيس36415624 بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلإستتر اللغة العربيةالتر

ن 36549135 بية للعلوم االنسانيةجامعة ديالإرساء أحمد محمود حسي  لغة عربيةالتر

علوم القرآناآلدابالجامعة العراقيةإرساء حسن خلف محمود3666087

ي 36719219
االقتصاداإلدارة واالقتصادجامعة بغدادإرساء سليم كاطع صحن

سموم بيئيةعلوم رصفةAlexandria Universityإمام عطية عبادي عطية368138

بية للبناتجامعة بغدادإيمان علي خميس وهيب 36919425 اللغة العربيةالتر

بية للعلوم االنسانيةجامعة واسطإيمان فرحان كاظم جالب الخليف37023213 التأري    خالتر

علوم الحياةالعلومجامعة بابلإيمان مبدر نايف عبد الحسن37115076

عامالقانونجامعة بابلأبوطالب هاشم احمد حمادي 37214912

جامعة بغدادأثت  علي عبد الكاظم حمزه حسناوي37316133

الحديث وعلومهالعلوم االسالميةالجامعة العراقيةأثت  عماد نوري محمد37458084

بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبارأحمد خالد عواد عبيد 3753875 عامالتر

عامالقانونجامعة بابلأحمد خضت  عباس احمد37615641

بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادأحمد خلف فري    ح علي37715950 اللغة العربيةالتر

بية للعلوم االنسانيةجامعة كربالءأحمد سعيد راشد نايف37824071 التاري    خالتر

بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلأحمد سلمان والي ستار37914593 اللغة العربيةالتر

التأري    خاآلدابجامعة االنبارأحمد شهاب أحمد كسار3803990

ي38123984 عامالقانونجامعة كربالءأحمد صبار عبد األمت  جاسم الخفاجر

بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريتأحمد صبيح علي عنتر38220427 اللغة العربيةالتر

المحاسبةاإلدارة واالقتصادجامعة بغدادأحمد طاهر كاظم محمد38316431

عامالعلوم السياسيةجامعة بغدادأحمد عبد الجبار عبدهللا عبد الرزاق38417345

امنية الشبكات -علوم الحاسباتعلوم رصفةMALAYSIAأحمد عبد الهادي جاسم حمدان3853122

بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريتأحمد عثمان تايه وادي 38620428 اللغة العربيةالتر

ادارة أعمالاالدارة واالقتصادجامعة البرصةأحمد علي أحمد علي3874754

ار 38823971
ّ
عامالقانونجامعة كربالءأحمد فاضل محّمد صالح الصف
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التأري    خاآلدابجامعة بغدادأحمد فرطوس حيدر عبد هللا 38916192

ي 39023400 يعهكلیة االمام الجامعةكلیة االمام االعظم الجامعةأحمد كريم يوسف عبد الجنانر رسر

الدراسات االسالمیة كلیة االمام الجامعةكلیة االمام االعظم الجامعةأحمد مجيد علي محمود 39123401

بية للعلوم االنسانيةجامعة كربالءأحمد مهلهل مكلف نارص األسدي39224072 التاري    خالتر

بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادأزدهار أديب أكرم فتاح 39318969 بوية والنفسيةالتر العلوم التر

عامالطب البيطريجامعة بغدادأزل حمودي جمعة علي 39420356

اللغة العربيةاآلدابجامعة بغدادأسامة الماز محمد رحيم ال جعفر39516193

اق داخلي- الهندسة الميكانيكية هندسيةCarleton Universityأسامة باسل حمود المظهر3962445
محركات احتر

علوم الحياةالعلومجامعة بابلأرساء عبد العادل جبار حمود39715318

عان3983124 يةأسعد عبد ضاجي رسر ن رشعبة العلوم الرصفةالجامعة التكنولوجية المالت  ن ياء اللت  ن فت 

بية للبناتجامعة بغدادأسماء أديب عباس علي39916847 اللغة العربيةالتر

الفلسفةاآلدابجامعة بغدادأسماء صائب محمد جواد كاظم 40016197

ن4016453  علي حسي 
ن اللغة العربيةاآلدابجامعة القادسيةأسماء عبد الحسي 

اللغة العربيةاآلدابالجامعة العراقيةأسيل عبد الرزاق كاظم عبيد 4026091

ف عبد الحسن غضبان اسماعيل4034443 التأري    خاآلدابجامعة البرصةأرسر

بية للعلوم االنسانيةجامعة كربالءأمل عبد الرحيم جمعة كاكي40424042 اللغة العربيةالتر

علوم الحياةالعلومجامعة الموصلأمنة جاسم محمد فتحي40511637

ن عليوي406146 القانون اإلداريانسانيةIslamic University of Lebanon   أمت  حسي 

علوم الحياةالعلومجامعة بابلأنس مسلم محمد لهمود40714719

بية للعلوم االنسانيةجامعة البرصةأنور عبد علي حميد نجم4084774 التأري    خالتر

الحديث وعلومهالعلوم االسالميةالجامعة العراقيةأنور فوزي رحيم فهيد40958032

تكنولوجيا المعلومات/ علوم حاسباتشعبة العلوم الرصفةUTPأيهم طارق اسماعيل خليل41060198

التأري    خاآلدابجامعة الموصلأيوب عبد المطلب محمد حسن 41111558

ن ابراهيم41265785 الميكانيكالهندسةجامعة بغدادآزاد عبدالحكيم حسي 

ياءعلوم رصفةUniversity of Durhamآالء صفاء الدين بهاء الدين عثمان413150 ن أغشية رقيقة/ علوم الفت 

التأري    خاآلدابجامعة االنبارآمال عمر خميس عبيد4144101

ن يوسف محمد41515373 بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلآمنة حسي  اللغة العربيةالتر

416

آمنة محمد عبدهللا محمد66295

National University of 

Malaysia(Universiti Kebangsaan 

Malaysia(ukM))الدراسات االسالمية الدعوة والعقيدةعلوم إنسانية

417
آمنه عبد الكريم مهدي صالح151

Sudan University of Science and 

Technologyأدارة االعمالاجتماعية

ن عليوي41816201 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافيةاآلدابجامعة بغدادآيات سعيد حسي 

ياءالعلومجامعة بابلآيات عبدالساده يوسف طعيمه41915768 ن فت 

الفلك والفضاءالعلومجامعة بغدادآيات فرحان عبد جويرالكبيسي42017753

بية للعلوم االنسانيةجامعة ديالآية إحسان صادق جعفر42121829 لغة عربيةالتر

ي موىس عمران42258693
بية للعلوم االنسانيةجامعة واسطآية هانن الجغرافيةالتر

التأري    خاآلدابجامعة االنباربارق عباس عبيد عباس 4234103

عامالطب البيطريجامعة بغدادباسم ابراهيم حسن شمال42420363

ن للدراسات العلياباسم جاسم محمد علي42559859 معهد العلمي 
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عامالعلوم السياسيةجامعة بغدادباسم عبد السادة خليف42624896

ونيةهندسيةUniversity of Kasselباسم عطية خضت  عباس42766297 الهندسة االلكتر

نباسم محمد سبع4281129 ادب/ اللغة العربية انسانيةالنيلي 

عامالطب البيطريجامعة بغدادباقر جعفر حسن42965644

عامالقانونجامعة بابلباقر موىس سعيد علوان 43014914

ن عمر طعمة 4317315 اللغة العربيةاآلدابجامعة الكوفةبان امي 

خاصالقانونجامعة بغدادبان بدر حسن  محميد43225137

ي لبنانبان سيف الدين محمود احمد4333131
ن
القانون الخاصشعبة العلوم االجتماعيةالجامعة االسالمية ف

بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادبان صادق عيدان جودت هللا43415843 التأري    خالتر

التأري    خاآلدابجامعة الكوفةبان صبيح سالم منصور 43560821

ي43625385
عامالقانونجامعة كربالءبان عصام محمد حمدان الطان 

القانونالقانون والعلوم السياسيةجامعة كركوكبتول ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم43759017

عامالطبجامعة بابلبتول لؤي عزيز صالح شتر43815687

صناعية-الهندسة الكيمياويةهندسيةUKMبثينة علي عبد علي4392424

 علي 4406454
ن اللغة العربيةاآلدابجامعة القادسيةبدر حسي 

بيةالجامعة المستنرصيةبدرية نارص عبد سعيد4419839 اللغة العربيةالتر

ن للدراسات العليابديوي مجاهد مطر44252845 معهد العلمي 

عامالطبجامعة النهرينبراء احمد سعيد44357117

الكيمياءالعلومجامعة بغدادبراء حسن لطيف جاسم44417869

ي 44522281  مزبان الركانر
ن اللغة العربيةاآلدابجامعة ذي قاربراء عالء عبدالحسي 

بية للعلوم الرصفة جامعة بغدادبراء قاسم محمد عنتر44617129 الكيمياءابن الهيثم/ التر

االقتصاداإلدارة واالقتصادجامعة بغدادبراء محي الدين ابراهيم اسماعيل 44716453

وقاية النباتعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغدادبراق عبد الحسن نرصي هادي شحم44824966

ي االقتصادشعبة العلوم االجتماعيةجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيابرزان منشد صالح نايف4493133
ن
الدكتوراه ف

القانونالقانون والعلوم السياسيةجامعة كركوكبريز فتاح يونس عبدالكريم45022787

الفلسفةاآلدابجامعة بغدادبسام ابراهيم علي رحمة هللا 45154316

ن452160 القانون العاماجتماعيةBenha Universityبسام حميد محمود حسي 

االعالم الصحافةعلوم إنسانيةKazan Federal Universityبسام عبدهللا عبدالجبار هذال45360202

ن غازي45415881 بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادبسمة علي عبد الحسي  الجغرافيةالتر

بية للعلوم الرصفة جامعة بغدادبسيم مالك عبد علي االحمد45517163 علوم الحياةابن الهيثم/ التر

الهندسة المدنية  هندسة انشائيةهندسيةGaziantep Universityبشار احمد شهاب حمد45666302

يالزراعةجامعة البرصةبشار احمد محمد لهمود4574414
االنتاج الحيوانن

جيوتكنك- الهندسية المدنية هندسيةManchester Universityبشار حمدي إسماعيل احمد4582448

ن جيجو45911599 عامالحقوقجامعة الموصلبشار رشيد حسي 

يالهندسةجامعة بغدادبشار فيصل عبدالكريم46063385
المدنن

ي. الدقيق . القانون العام انسانيةالجامعة األسالميةبشار محمد أسماعيل حسن461166
القانون الجنان 

التقنيات االحيائية -تقانات احيائيةعلوم رصفةCharles Sturt University بشار محمد ذجر ثجيل4623137

الحديث وعلومهالعلوم االسالميةالجامعة العراقيةبشار محمود عطيوي46372746

بية للعلوم االنسانيةجامعة ديالبشائر علي عبد عباس46421796 لغة عربيةالتر

ن4654325 بية للعلوم االنسانيةجامعة البرصةبشائر محمود مطرود حسي  التأري    خالتر
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بية للعلوم االنسانيةجامعة ديالبشائر هادي حسن رزج46621813 التاري    خالتر

ى إبراهيم سلمان ذياب46716853 بية للبناتجامعة بغدادبشر اللغة العربيةالتر

ى سالم عبد الرضا مهدي46816206 اللغة العربيةاآلدابجامعة بغدادبشر

ى عبد الرزاق وهيب46960953 اللغة العربيةاآلدابالجامعة العراقيةبشر

ى كاظم مثكال نبع47019429 بية للبناتجامعة بغدادبشر اللغة العربيةالتر

 علي 47115804
ن ى ياسي  جامعة بغدادبشر

ادارة األعمالاإلدارة واالقتصادالجامعة المستنرصيةبشت  اسماعيل محمود احمد47264761

بحوث العمليات/االحصاءاجتماعيةجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيابشت  فيصل محمد حبيب473167

اللغة العربيةاآلدابالجامعة المستنرصيةبالل صالح جميل وهيب47449276

ي 47520315
بة والموارد المائيةعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغدادبالل مجيد كريم عبد المشهدانن علوم التر

المحاسبةاإلدارة واالقتصادالجامعة المستنرصيةبلسم سعد اسماعيل حسن4769604

الرياضياتالعلومالجامعة المستنرصيةبلسم ماجد حمد فليح4779490

الحاسوبعلوم الحاسوب والرياضياتجامعة الموصلبلقيس طالل حسن عبدالرحمن 47811804

ن47965546 ن عبد الكريم حسي  العمارةهندسة العمارةالجامعة التكنولوجيةبني 

 عبد علي4801149
ن تربية رياضيةانسانيةاالسكندريةبهاء عبد الحسي 

القانونالقانون والعلوم السياسيةجامعة كركوكبوتان ابراهيم احمد محمد48172542

القانون  العاماجتماعيةIslamic Universityبيان محمد ابراهيم محمد482173

483

تاج الدين نارص عبد علي مال هللا66317

National University of 

Malaysia(Universiti Kebangsaan 

Malaysia(ukM))علوم الحاسوب تكنولوجيا معلوماتعلوم رصفة

فرع التقنيات االحيائيةمعهد الهندسة الوراثية والتقانات االحيائيةجامعة بغدادتبارك صباح جاسم جتر48418640

ياءالعلومجامعة بغدادتبارك عبد العباس فياض48518006 ن الفت 

بية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغدادتبارك محمد سلمان عبد 48616733 عامالتر

 علي جواد علي4871150
ن هندسة التصنيعهندسيةBIRMINGHAMتحسي 

 علي زعالن نعمة4883143
ن القانون التجاريشعبة العلوم االجتماعيةجامعة بنهاتحسي 

التأري    خاآلدابجامعة الكوفةتغريد جاسم عطية جوالن4897281

ن عباس 49063544 الكيمياءالعلومجامعة بغدادتغريد صباح حسي 

بية للبناتجامعة بغدادتغريد مكي باقر جعفر49163875 علوم تربوية ونفسيةالتر

بية للبناتجامعة بغدادتقوى محمد خضت  49216858 رياض األطفالالتر

علوم الحياةالعلومجامعة الموصلتقر مؤيد بكر الصواف49311645

الفنون المشحيةالفنون الجميلةجامعة بابلتمار ميثم جهاد49415551

بية للعلوم االنسانيةجامعة ديالتمارا قاسم محمد احمد49521797 بوية النفسيةالتر التر

ي عبد الرضا49649354 الكيمياءالعلومالجامعة المستنرصيةتمارة سامي ناجر

بية للعلوم الرصفة جامعة بغدادتماره احمد عبد الكريم سلمان العبيدي49717045 الكيمياءابن الهيثم/ التر

بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادتماره صفاء عبد الجليل كامل 49816023 بوية والنفسيةالتر العلوم التر

عامالطب البيطريجامعة بغدادتيست  شاكر محمود دلف49918714

ادارة مشاري    ع/الهندسة المدنية هندسيةجامعة ام درمانتيمور زامل عبدالغفور5001156

ياء التطبيقيةالعلوم التطبيقيةالجامعة التكنولوجيةثامر حسن علي مصطاف 50170993 ن الفت 

ن عامر شيال5024666 يالهندسةجامعة البرصةثامر حسي 
المدنن

ي50325066 ي خميس الخزرجر
ر
التصميمالفنون الجميلةجامعة بغدادثامر حميد رزوف
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ي عباس 5047284 الفلسفةاآلدابجامعة الكوفةثامر عبد المهدي حرنر

القانون المالي/ القانون القانون العامالقانون والسياسةBenha Universityثامر علي خلف شالل50566321

القانون القانون الخاصالقانون والسياسةBenha Universityثاير عبد عطيه جواد50666322

ن  عطية 50716208 التأري    خاآلدابجامعة بغدادثائر عبد السادة حسي 

ن بريسم 50815771 بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلثريا حسي  اللغة العربيةالتر

عامالطب البيطريجامعة بغدادثريا خالد عبد الواحد جري 50918715

الفقه االسالمي واصولهالفقهجامعة الكوفةثريا عبدالنارص صبيح سعيد الرماجي5108113

كيةانسانيةانقرة/ججاسم زين العابدين جاسم5111160 اللغة التر

الفقه االسالمي واصولهالفقهجامعة الكوفةجاسم عبداالمت  جاسم حبيب البو حمد5128182

اقتصاديات النقود- اقتصاد عام االقتصاد القانون والسياسةRazi Universityجبار سعدون دراج باهض51366328

514
جبار عطية بخاخ محي60205

Al-Mustafa International University
العلوم السياسية العلوم السياسية والعالقات الدوليةعلوم اجتماعية

عامالعلوم السياسيةجامعة بغدادجعفر الصادق مهدي عطية51571182

العقيدة والفكر االسالميالعلوم االسالميةجامعة بغدادجعفر حسن لفتة حزام51617232

عامالتمريضجامعة بابلجعفر صادق جعفر برغوث51756079

ن حلو فرج 51816458 المحاسبةاإلدارة واالقتصادجامعة بغدادجعفر عبد الحسي 

طرق وجسورالهندسة المدنيةالجامعة التكنولوجيةجعفر عبد الرزاق جتر5195454

بية للعلوم االنسانيةجامعة كربالءجعفر كاظم عبد52022493 اللغة العربيةالتر

الغالف الجوي/علوم الجوعلوم رصفةMANCHHESTERجعفر نشيد حميد سعيد5211161

عامالقانونجامعة بابلجالل حسن حنتوش رشيد 52255814

عامالطب البيطريجامعة بغدادجالل علوان مجبل ابراهيم52363242

برمجيات-علوم الحاسباتعلوم رصفةMALAYSIAجالل محمد حاجم سلطان5243153

 علي حردان 52562995
ن يعةالعلوم االسالميةجامعة بغدادجمعة حسي  الشر

ن للدراسات العلياجميل جعفر عودة52652815 معهد العلمي 

الصحافةاألعالمجامعة بغدادجميل نايف رسهد 52716650

فرع التقنيات االحيائيةمعهد الهندسة الوراثية والتقانات االحيائيةجامعة بغدادجنان جاسم حراك محمد52818642

بية للبناتجامعة بغدادجنان سالم محمد علي52916860 اللغة العربيةالتر

زه53018341 زه مت  الميكانيكالهندسةجامعة بغدادجنان شاكر شت 

ي متعب53118717 عامالطب البيطريجامعة بغدادجنان صاحب عبد النئر

بية للبناتجامعة الكوفةجنان صاحب كطافه  هاشم5327622 اللغة العربيةالتر

ن53312341 عامالحقوقجامعة النهرينجنان عبدالرزاق فتاح حسي 

بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادجنان عبدهللا شفيق توفيق 53415930 يةالتر ن اللغة االنكلت 

535
جنيد عزيز بكر1168

THE UNIVERSITY OF MANCHESTER
ي هندسية

جيوتكنك- هندسة مدنن

ادارة األعمالاإلدارة واالقتصادجامعة تكريتجهاد حميد علي احمد53620773

عامالطب البيطريجامعة بغدادجهاد طالب عبيد عباس53763210

538
جواد اجباري عبدال اسماري184

politehnica university of Bucharest
ية/ادارة االعمالاجتماعية السلوكي التنظيمي والموارد البشر

الدقيق العلوم الصحية/ تربيه بدنيه وعلوم الرياضةانسانيةاالسكندريةجواد حليم كاظم5391171

ن عيس شينكا54060207 االعالم االذاعة والتلفزيونعلوم إنسانيةMansoura Universityجواد محمدامي 
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علوم االغذيةالزراعة والغاباتجامعة الموصلجوان خالد محي خالد 54111868

العالقات العامةاألعالمجامعة بغدادجودت جاسم محمد54216606

اللغة العربيةاآلدابالجامعة المستنرصيةجيهان جاسب داود 5438915

ن للدراسات العلياجيهان حيدر خليل54452975 معهد العلمي 

القانون القانون العامالقانون والسياسةAlexandria Universityحاتم حردان حياد خلف54566343

بة والموارد المائيةالزراعةجامعة االنبارحارث صداع مضعن خلف5463927 التر

بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسيةحارث عبد االله عبد الواحد كاظم الشكري5476438 عامالتر

االعالم االذاعة والتلفزيونعلوم إنسانيةMansoura Universityحارث محمد ابراهيم وحيد54853062

مناهج وطرق تدريس الكيمياءشعبة العلوم االنسانيةBenhaحازم جاسم سحيب شكور5493162

العقيدة والفكر االسالميالعلوم االسالميةجامعة بغدادحازم عباس نعمان55066013

ي هندسيةامت  كبت  التكنولوجيةحازم محمد كريم صباح5512391
هندسة منشئات مائية وهيدروليكية-هندسة مدنن

ن5522074 بية البدنية وعلوم الرياضةانسانيةاالسكندريةحامد علي عبد الحسي  التر

بيةالجامعة المستنرصيةحامد عيس كريف ظاهر55310095 اللغة العربيةالتر

يهندسيةUTMحبيب لطيف مطشر5541174
هندسة مدنن

الهندسة الميكانيكية هندسة الموائع هندسيةCukurova Universityحذيفة رعد حمزة مصطقن55566348

التأري    خاآلدابجامعة االنبارحسام ابراهيم حمد مجباس 5564259

بحوث العملياتاجتماعيةUUMحسام جاسم محمد5571177

ن الزم55872655 عامالطبجامعة النهرينحسام حسي 

ن جاسم55910359 بيةالجامعة المستنرصيةحسام صالح عبد الحسي  بويالتر االرشاد النفسي والتوجيه التر

ن فتح هللا560193 ادارة االعمالاجتماعيةAligarh Muslim University (AMU)حسام صالح سمي 

ن561194 ونيكحسام ضياء كامل حسي  هندسة االتصاالت و انظمة الشبكاتهندسيةجامعة خاركوف الوطنية للراديو الكتر

العالقات الدولية/ العلوم السياسية اجتماعيةجامعة االسالميةحسام ظافر رحيم5621181

طاقة متجددةهندسيةukm/جحسام عبد الرسول حسن5631182

بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابلحسام عبد الكاظم رحيمه حسن56414920 عامالتر

القانون القانونعلوم اجتماعيةMansoura Universityحسام فارس أدهم عبد هللا56553175

الفقه االسالمي واصولهالفقهجامعة الكوفةحسام مهند مصطقن جعفر جمال الدين5668098

 علي شناوة5679675
ن بيةالجامعة المستنرصيةحسام ياسي  بويالتر االرشاد النفسي والتوجيه التر

الهندسة الميكانيكيةهندسيةsiegenحسن رحيم حسن نارص5682788

القانون العامشعبة العلوم االجتماعيةالجامعة االسالميةحسن صادق عبود عيس56953017

ن5707513 االقتصاداإلدارة واالقتصادجامعة الكوفةحسن عبد هللا احمد حسي 

يعة والعلوم االسالميةالفقهجامعة الكوفةحسن عبد الهادي عبد االمت  5718225 الشر

ية/ اقتصاداالنسانيةجامعة فارونيش الحكوميةحسن عبد علي علوان جبوري5721188 تنمية بشر

Biochemistryعلوم رصفةUpsiحسن علي جاسم حمزة573207

علوم الحياةالعلومجامعة بغدادحسن علي محمد غانم الشاج57463573

ن57552871 ن للدراسات العلياحسن فاضل حسي  معهد العلمي 

علم النفس االجتماعيانسانيةUdmurtia State Universityحسن فالح حسن576212

577
حسن كريم حسن غفوري66000

University of Southern Queensland
معادالت تفاضلية/ علوم الرياضيات العلوم الرصفة

يشعبة العلوم االنسانيةUKMحسن ماجد احمد محمد57853460 ن الرواية الحديثة/ االدب االنكلت 

الفلسفةاآلدابجامعة الكوفةحسن مهدي مصطقن جواد5797339
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القانون الدستوري/ القانون القانون العامعلوم اجتماعيةBenha Universityحسن نعمه كريم جاسم58060214

عامالتمريضجامعة بغدادحسن نعيم كريم عباس58163173

عامالعلوم السياسيةجامعة بغدادحسن هادي رشيد حمد58217336

583
حسن هادي كريدي2212

Arizona state universityجامعة اريزونا 

موارد مائية-هندسة مدنية هندسيةالحكومية

584
ن جليل كامل هنهان53138 حسني 

University Of Gezira (Alrazi Campus)
تربية منهاهج طرق تدريسعلوم إنسانية

ن رحيم عبد مطرود5853185 ياءعلوم رصفةMALAYSIAحسني  ن تقنية النانو-علوم الفت 

ن صاحب صالح مهدي58617788 علوم الحياةالعلومجامعة بغدادحسني 

ن عبد الرزاق صالح مهدي5873189 الجغرافيةعلوم إنسانيةEGYPTحسني 

ن عبد الزهره صبيح بريس58857707 عامالقانونجامعة بابلحسني 

ن58953024  علي عباس عبد الحسي 
ن الكيمياء العضوية/ الكيمياء شعبة العلوم الرصفةجامعة أكسفوردحسني 

ي59054473
ن
 علي عبد الحكيم الصاف

ن التأري    خاآلدابجامعة الكوفةحسني 

ن شتر59117681  علي محمد حسي 
ن التقنيات االحيائيةالعلومجامعة بغدادحسني 

ن عماد عبدهللا محمد علي59215370 بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلحسني  اللغة العربيةالتر

ن فيصل غازي5931223 صحة المجتمعطبيةukmحسني 

594
ن محمد سلمان منصور66365 حسني 

Universiti Teknologi Petronas (UTP) 
تكنولوجيا المعلومات هندسية

ي59562407  مكي جودي مهدي الخفاجر
ن عامالقانونجامعة كربالءحسني 

ن59666367 ن هاتف جابر حسي  علوم الحياة التقنيات االحيائيةعلوم رصفةAcharya Nagarjuna Universityحسني 

يا الفيدراليهحسون هاشم فاضل عبد الرزاق5973191 بيه البدنيه وعلوم الرياضهشعبة العلوم االنسانيةجامعة سيبت  التر

598
ن رسحان66368 ن ابراهيم حسي  حسي 

University Malaysia Perlis (UNiMAP)
هندسة الحاسباتهندسية

ي ابو حلوة59915464
ن ثائر عبدالعباس راضن عامالطبجامعة بابلحسي 

ن جابر عبدهللا علي 60015846 بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادحسي  التأري    خالتر

 جواد علي نعمة6017329
ن التأري    خاآلدابجامعة الكوفةحسي 

 حاتم علي شحيل 6027368
ن الجغرافيةاآلدابجامعة الكوفةحسي 

603
ي66370

ن حاكم حسن شمحن حسي 

Technical University of Civil 

Engineering Bucharestتقنيات الهندسة المدنية هندسة انشاءات هندسية

ن حاكم عبدالواحد جاسور60453049 بية الرياضية االدارة الرياضيةعلوم إنسانيةUniversity of Tehranحسي  التر

605

ن رياض طارش جتر71781 حسي 

National University of 

Malaysia(Universiti Kebangsaan 

Malaysia(ukM))الهندسة المدنية  هندسة انشائيةهندسية

ي60623935 ن سعيد عباس جودة المفرجر بية للعلوم الرصفةجامعة كربالءحسي  علوم الحياةالتر

ن سلمان سكر حبيب607230 القانون العاماجتماعيةIslamic University of Lebanonحسي 

608
ن فرج هللا71783 ن عبد الكريم حسي  حسي 

Al-Mustafa International University
تاري    خ وفكر اسالمي/ التاري    خ االسالمي علوم إنسانية

ن عبد جابر كرم6092505 ونيكهندسيةيلدرم بيازيتحسي  هندسة طبية- هندسة الكهرباء وااللكتر

ن عبدهللا احمد6101203 محاصيل حقلية/علوم زراعية زراعية وبيطريةجامعة انقرةحسي 

ن خليل611240 ن عالوي حسي  الفسلجة الحيوانية/ علوم الحياة علوم رصفةFerdowsi University of Mashhadحسي 
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ن محمد61220787 ن علوان حسي  االديان المقارنةالعلوم االسالميةجامعة تكريتحسي 

 علي رسول عكاب61372562
ن المعلومات واالتصاالتهندسة المعلوماتجامعة النهرينحسي 

 علي محسن عودة61413971
ن عامالحقوقجامعة النهرينحسي 

 علي محمد هاشم61514898
ن بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلحسي  اللغة العربيةالتر

ن مجيد61671789 ن عمار عبد الحسي  القانون القانون الخاصالقانون والسياسةMansoura Universityحسي 

ن فايق عزيز6171211 بيه الرياضيه/مناهج وطرق تدريسانسانيةاالسكندريه/جحسي  التر

ن كامل عواد كران618250 علم السموم/علوم البيئة علوم رصفةuniversity of Alexandriaحسي 

ن كريم محمد جاسم الشمري61916111 جامعة بغدادحسي 

ن كريم محمد جبارة62016751 بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغدادحسي  عامالتر

ن كلف عزيز حمود62172787 االقتصاداالدارة واالقتصادجامعة واسطحسي 

ن محمد شمران سلطان 6228457 البستنةالزارعةجامعة الكوفةحسي 

 محمد علي عبد الحسن62357884
ن ادارة األعمالاإلدارة واالقتصادجامعة الكوفةحسي 

ن محمد كريم حمزة62415640 عامالقانونجامعة بابلحسي 

ن محمود عباس حميد 62517808 علوم الحياةالعلومجامعة بغدادحسي 

ن كاظم626253 ن مع هللا حسي  ياءعلوم رصفةTarbiat Modares Universityحسي  ن ياء المادة المكثفة/علوم الفت  ن فت 

ن نجم عبد62757502 الكيمياءالعلومجامعة الكوفةحسي 

ن وهاب حمد ابراهيم62822784 جامعة كركوكحسي 

اللغة العربيةاآلدابجامعة الكوفةحكيم سلمان كريدي نعمة6296884

االحياء المجهرية/ علوم الحياة علوم رصفةBHARATHI DASUN UNIVERSITYحمزة عبدالرحمن سلمان6301217

التفنيات االحيائيةعلوم رصفةUniversity of Bucharestحمزه باسل محمد حسن63153172

الكهرباءالهندسةجامعة بابلحمزه صتر غايب كريفع63257971

االعالم االذاعة والتلفزيونعلوم إنسانيةMansoura Universityحميد شهيد جفات عبد الحمزة63371800

العالقات العامةاألعالمجامعة بغدادحميد نوري مطلب63416628

يعة والعلوم االسالميةالفقهجامعة الكوفةحميدة صبار كاظم عزيز63524799 الشر

عامالحقوقجامعة النهرينحميدة علي جابر تميم63612312

ي 63720800
خاصالحقوقجامعة تكريتحنان حسام توفيق حسانن

ي جواد63821891
بية للعلوم الرصفةجامعة ديالحنان رحيم حسونن علوم الحياةالتر

بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادحنان شهاب احمد63915847 التأري    خالتر

اللغة العربيةاآلدابجامعة بغدادحنان علي محسن طالع64016224

بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادحنان كريم خزعل سلمان64165171 بوية والنفسيةالتر العلوم التر

ن طالل جاسم محمد64262583 الحاسوبعلوم الحاسوب والرياضياتجامعة الموصلحني 

ن قاسم حسن وداعه64316471 االدارة العامةاإلدارة واالقتصادجامعة بغدادحني 

 مشتاق حميد علي64460228
ن الفسلجة حيوانية- علوم الحياة شعبة العلوم الرصفةجامعة طنطاحني 

ن كاظم 6459894 بيةالجامعة المستنرصيةحوراء حسي  ياءالتر ن الفت 

ي جاسم64655049
بية للبناتجامعة الكوفةحوراء راضن الجغرافيةالتر

ن6474358 يالهندسةجامعة البرصةحوراء سامي مالك حسي 
المدنن

كيمياءالعلومجامعة بابلحوراء سعد حمود جواد64862495

ن موىس64910144 بيةالجامعة المستنرصيةحوراء سعدون حسي  بوية والنفسيةالتر العلوم التر

علوم الحياةالعلومجامعة الكوفةحوراء سليم محمد طه عبد هللا6507259

يةعلوم إنسانيةHussein Onn Malaysia حوراء طالب سلمان عواد6513218 ن علم اللغة-اللغة االنكلت 
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التأري    خاآلدابجامعة الكوفةحوراء عبد النارص صبيح سعيد 65260829

اللغة العربيةاآلدابالجامعة العراقيةحوراء عبد الهادي سلمان محمد 6536095

بية للعلوم االنسانيةجامعة ذي قارحوراء عبد صتر عبد هللا65462730 اللغة العربيةالتر

بية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغدادحوراء فالح جلوب عبدهللا 65516718 عامالتر

ي لبنانحوراء قاسم غانم خلف6562764
ن
قانون عاماجتماعيةالجامعة االسالمية ف

وت صاحب 6578490 علوم الحياةالعلومجامعة الكوفةحوراء ناطق كتر

ي 65817109
بية للعلوم الرصفة جامعة بغدادحوراء هادي جياد راضن ياءابن الهيثم/ التر ن الفت 

ي المسعودي 65918038 الفنون المشحيةالفنون الجميلةجامعة بغدادحيدر  عطا هللا  عبد علي  خاجر

القانون القانون الدولي العامعلوم اجتماعيةAssiut Universityحيدر ابراهيم هريس جواد66053231

التصميمالفنون الجميلةجامعة بغدادحيدر احمد علي عيس66163303

عامعلوم الحاسوبالجامعة التكنولوجيةحيدر اياد داّود حمود6624979

ن الشعوبحيدر إبراهيم حسون غاكه6633219 يةشعبة العلوم االجتماعيةالجامعة الروسية للصداقة بي  إدارة الموارد البشر

ن66418728 عامالطب البيطريجامعة بغدادحيدر بركات عباس عبد الحسي 

االنشائيةالهندسة المدنيةالجامعة التكنولوجيةحيدر تركي عبد حسن6655334

الجغرافيةاآلدابجامعة الكوفةحيدر جميل حياوي عطيوي6667285

علم النفسشعبة العلوم االنسانيةطنطاحيدر حسن كطان شمران6673224

ةعلوم رصفةجامعة علي كار مسلمحيدر خلف جبار6681231 علوم حاسبات الذكاء االصطناعي واالنظمة الكبت 

669
ي3228

حيدر خلف محمد دوجن

Russian State Agricultural University 

(Timiryazev)خصوبة تربة/ تربة / علوم زراعية -العلوم الزراعيةزراعية

بية للعلوم االنسانيةجامعة كربالءحيدر صاحب كاظم خرصن67064280 اللغة العربيةالتر

الهندسة الميكانيكيةهندسيةThe University of Northamptonحيدر صباح احمد محمد671264

عامالطب البيطريجامعة بغدادحيدر صبيح روي    ح شليج67266045

673
حيدر صالح محمد صالح3236

 Universiti Teknikal Malaysia Melaka
طاقة متجددة-تقنيات الهندسة الكهربائيةهندسية

هندسة اتصاالتهندسيةاكاديمية اوديسا الوطنية لالتصاالتحيدر ضياء كامل6741235

المعلومات واالتصاالتهندسة المعلوماتجامعة النهرينحيدر عبد االله عبد الكريم احمد67557203

ن عبد السادة عودة67664286 بية للعلوم االنسانيةجامعة كربالءحيدر عبد الحسي  التاري    خالتر

تربية رياضةانسانيةاالسكندريةحيدر عبد الكاظم خضت  نصيف6772136

التاري    خ اإلسالميانسانيةAlexandriaحيدر عبد عون مطت  محمد678269

اللغة العربية االدب االندلسي ونقدهعلوم إنسانيةFerdowsi University of Mashhadحيدر عبدالجبار بحر علي67960235

يف68053223 ي وعلم االجرام/القانون القانونعلوم اجتماعيةKharazmi Universityحيدر عبدالرضا محسن رسر
القانون الجزان 

الكيمياءالعلومجامعة بغدادحيدر عبدالكريم يوسف طه68117838

ياءعلوم رصفةUTMجامعة حيدر عبود نعمة6821241 ن ياء الكم/ علوم فت  ن فت 

بية للعلوم االنسانيةجامعة واسطحيدر عبيد عناد فرج الكرعاوي68365804 التأري    خالتر

الجغرافيةاآلدابجامعة الكوفةحيدر عطية عبد نارص القرعاوي6847370

بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادحيدر علي عبد الرضا محمد 68516030 بوية والنفسيةالتر العلوم التر

ن68615848 بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادحيدر علي كاظم حسي  التأري    خالتر

البستنة والنخيلالزراعةجامعة البرصةحيدر علي كريم نفنوف6874408

يعة والعلوم االسالميةالفقهجامعة الكوفةحيدر فليح جتر ساجت68866151 الشر

عامالعلوم السياسيةجامعة بغدادحيدر قحطان سعدون سلومي68917332



القسمالكلية2الجامعةاسم المتقدمالرقم الموحدت

الكيمياءالعلومجامعة بغدادحيدر قيس منشد صويحي69017883

ونيةهندسيةNottingham Universityحيدر كاظم جهان كت  جوامت 6912433 الهندسة الكهربائية وااللكتر

ن عليوي69222210 بية للعلوم االنسانيةجامعة ذي قارحيدر محمد حسي  اللغة العربيةالتر

ميكانيك محطات القدرةالهندسة الميكانيكيةالجامعة التكنولوجيةحيدر محمد عباس علي69364858

ن محمد سعيد6947300 اللغة العربيةاآلدابجامعة الكوفةحيدر محمد علي حسي 

 علوم حاسباتuum/اوتاراعلوم رصفةuumحيدر محمد علي علي6952869

عامالعلوم السياسيةجامعة بغدادحيدر محمد منعم حسن 69617342

علوم رياضيات upmعلوم رصفةحازم مجمان طربو/ مماثلةحيدر ناطق كاظم6972874

االحصاءاإلدارة واالقتصادجامعة بغدادحيدر يحئ  محمد سلطان69816472

ي699285 ن نارص الجنانر Biotechnology/ Immunityعلوم رصفةThe University Of Sheffieldحيدرحسي 

يانسانيةUPMخالد احمد ياس7001255 ن ادب انكلت 

701
خالد جمال جداع حبيب2935

University Malaysia Perlis (UNiMAP)
هندسية هندسة الحاسباتشعبة العلوم الهندسيه

جامعة بغدادخالد جمال فاضل سليم القصاب70216136

التأري    خاآلدابجامعة االنبارخالد جمال كريم عباس جواد 7034118

محاسبةشعبة العلوم االجتماعيةجامعة قناة السويسخالد حمد جاسم حمد7043251

علوم الحاسباتعلوم رصفةuniversity of Jordanخالد خالص إبراهيم عزت أدهم705286

عامالعلوم السياسيةجامعة بغدادخالد رشيد محمود70665907

عامالعلوم السياسيةجامعة بغدادخالد طارق عبد الرزاق عبد الوهاب70717349

الهندسة الكيمياويةهندسيةجامعة كرانفيلدخالد عمران علي مشبت708288

عامالعلوم السياسيةجامعة بغدادخالد فرهود جديم70965906

اللغة العربيةاآلدابجامعة الكوفةخالد كاظم حميدي وزير7106817

ي71118507
وقاية النباتعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغدادخالد محمد شهاب حمد الجحيسر

ادب/ الغة العربية انسانيةطرابلسخالد مهدي صالح علي7121257

بية للعلوم االنسانيةجامعة ديالخالد نعمان محمد ابراهيم71321798 الجغرافيةالتر

العلوم السياسيةاجتماعيةجامعة القاهرةخالد هاشم محمد7141258

بيةالجامعة المستنرصيةختام طالب خلف شيال7159918 بويالتر االرشاد النفسي والتوجيه التر

بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلختام محمد حسن عباس71615101 بوية والنفسيةالتر العلوم التر

التأري    خاآلدابجامعة الكوفةخديجة حسن علي خشان7177298

العالقات العامةاألعالمجامعة بغدادخرصن الياس ناهض لفته شيخان71862897

بية للعلوم االنسانيةجامعة الموصلخرصن رشيد عبدالرحمن محو71959118 الجغرافيةالتر

ياويه الحياتيه/علوم الكيمياءعلوم رصفةGaziantep universityخطاب عدنان عبد سلمان720293 ن الكيمياءالفت 

عامالعلوم السياسيةجامعة بغدادخلف لطيف علي نايف 72117381

ي72217750
الفلك والفضاءالعلومجامعة بغدادخليل ابراهيم عبود عمران الحمدانن

ن عواد 72322130 الكيمياءالعلومجامعة ذي قارخنساء عوده حسي 

هللا مهدي جاسم محمد72424046 بية للعلوم االنسانيةجامعة كربالءخت  اللغة العربيةالتر

عامالطبجامعة النهرينداليا نايف جاسم72572651

المحاصيل الحقليةعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغداددانيا سلمان قهرمان رشيد72671178

ي/اقتصاد زراعي/العلوم الزراعيةزراعية وبيطريةcukurovaجكروفا داود فهد عبد هللا جاسم7272717
االقتصاد الجزن 

ن72860243 يعلوم اجتماعيةMansoura Universityدريد داود خضت  حسي 
القانون القانون المدنن
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بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداددعاء حبيب طلب حشيش السنجري72916755 عامالتر

يعة والعلوم االسالميةالفقهجامعة الكوفةدعاء شكر عباس  النجار 7308226 الشر

ية علم اللغةعلوم إنسانيةFerdowsi University of Mashhadدعاء طاهر مطرود ونيج73166430 ن اللغة االنكلت 

المعادنهندسة الموادجامعة بابلدعاء عامر علي نصيف73263754

بيةالجامعة المستنرصيةدعاء عبد الخالق عبد االمت  صالح73365277 بوية والنفسيةالتر العلوم التر

وكيمياويةهندسة الموادجامعة بابلدعاء عبد الرضا موىس ورد73415479 البوليمرات والصناعات البتر

ن73571314 بية للعلوم الرصفة جامعة بغداددعاء عبد سالم حسي  ياءابن الهيثم/ التر ن الفت 

بيةالجامعة المستنرصيةدعاء عدنان توفيق كاظم7369747 اللغة العربيةالتر

ياءالعلومالجامعة المستنرصيةدعاء علي تعبان حوشان7379432 ن الفت 

بيةالجامعة المستنرصيةدعاء علي كاظم سلطان7389995 التأري    خالتر

بية للبناتجامعة بغداددعاء عيدان عبدهللا نعمة73916872 علوم تربوية ونفسيةالتر

بية للعلوم االنسانيةجامعة واسطدعاء فاضل نايف بدر السعدون74023287 اللغة العربيةالتر

ياءالعلومجامعة بغداددعاء فالح عبد الرضا 74118034 ن الفت 

ن 74216730 بية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداددعاء محب الدين احمد امي  عامالتر

عامالعلوم السياسيةجامعة بغداددعاء نوري فليح حسن 74317339

ن74463003 العقيدة والفكر االسالميالعلوم االسالميةجامعة بغداددالل جمعة جميل حسي 

بية للعلوم الرصفةجامعة البرصةدالل فالح محسن عزيز7454493 علوم الحياةالتر

عامعلوم الحاسوبالجامعة التكنولوجيةدنيا حامد حميد عالوي7465915

وقاية النباتالزراعةجامعة البرصةدنيا صبيح محمد ديوان74753803

معادالت تفاضلية/ علوم الرياضيات علوم رصفةجامعة طاجكستان الحكوميةدنيا عبدالحميد حسن7481266

بية للعلوم االنسانيةجامعة االنباردنيا فهيم عواد محمد 7494122 اللغة العربيةالتر

ديار ناصح قادر سعدون75060245
University Putra Malaysia (universiti 

putra malaysia (UPM))
الهندسة المدنية  انشاءاتهندسية

ن عبد الكريم سعد 75116737 بية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغدادديانا حسي  عامالتر

بية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغدادديانا حيدر غضبان ابراهيم 75216717 عامالتر

ي 75317981
ن
ياءالعلومجامعة بغداددينا احمد كاف ن الفت 

الكيمياءالعلومجامعة تكريتدينا سعدي احمد مخلف75465001

بية للعلوم الرصفة جامعة بغداددينا عبد الرزاق عبد هللا زيدان 75517119 علوم الحياةابن الهيثم/ التر

بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغداددينا عبد السادة رسن جالب 75615850 التأري    خالتر

علوم الحياةالعلومجامعة بغداددينا عبد السالم سعد هليل75717809

758
ذر علي يوسف صغت 303

Tambov state technical university
تكنلوجيا المعدات واجهزة الطاقة/العلوم الزراعية زراعية وبيطرية

ي/ هندسة ميكانيكيةهندسيةUTPذر محمد بدري7591270
ميكانيك تطبيقر

الكيمياءالعلومجامعة الموصلذرى زياد فتح هللا حسن76011692

ي76163896
علوم الحياةالعلومجامعة بغدادذرى محمد حسن غئن

علم النفساآلدابجامعة بغدادذكرى فيصل جتر 76272418

علوم الحياةالعلومجامعة االنبارذكرى ماجد محمد فرج 76354137

كيمياءالعلومجامعة بابلذو الفقار احمد حمزه كاظم76458134

بية الرياضية انسانيةاالسكندريةذو الفقار ثائر جميل7652234 كشافة/التر
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ن صگبان766305 بيه الرياضيةانسانيةAlexandira collegذوالفقار اديب حسي  التر

علوم الحياةالعلومجامعة الكوفةذوالفقار حيدر حسن علي7678492

يالهندسةجامعة البرصةذوالفقار علي اسامه هاشم موىس76853807
المدنن

ي نصت  دوارة76959852 ن للدراسات العلياراجر معهد العلمي 

ي يارس عبد الرضا مطر الغرباوي77023223
بية للعلوم االنسانيةجامعة واسطراضن اللغة العربيةالتر

صحافة/ االعالم انسانيةاللبنانيةرافت مهند عبد الرزاق7712236

ن شهاب7723268 ياءشعبة العلوم الرصفةولونكونكرافد عبد اللطيف معي  ن ي/ علوم الفت  النانوتكنولوجر

االقتصاد الزراعيعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغدادرافد فتاح محمد صالح البلداوي 77318456

عامالحقوقجامعة تكريترافع عبدهللا حميد موىس 77420832

ونيةشعبة العلوم الهندسيةKentرامز أمت  رؤوف عبدهللا77553007 الهندسة االلكتر

كيعلوم إنسانيةSakarya Universityراويار عباس جعفر محمد77660248
اللغة واالدب التر

عامالعلوم السياسيةجامعة بغدادراوية عادل حميد منسي77717354

علوم الحياة االحياء المجهريةعلوم رصفةAl Azhar Universityرائد عبيد صالح عليوي77871833

عامالعلوم السياسيةجامعة النهرينرائد فاضل جويد عواد77913674

اد78016878 بية للبناتجامعة بغدادربا جعفر عبد الهادي رسر اللغة العربيةالتر

781
ربيع رعد علي احمد314

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 

(UTHM)تكنولوجيا المعلومات/ علوم الحاسبات علوم رصفة

االقتصاداجتماعيةKharkiv National University (Karazin)ربيع عبد اللطيف عبد هللا حسو782315

االقتصاداإلدارة واالقتصادجامعة الكوفةرجاء جابر عباس عزيز78359919

ن عبد االمت  كاظم الباوي78425388 عامالقانونجامعة كربالءرجاء حسي 

علم الموادالعلوم التطبيقيةالجامعة التكنولوجيةرحاب جبار عبد الحسن مرجان7855275

قسم علوم الحياة العامالعلومجامعة واسطرحاب عبد الرزاق عبد الحسن ثامر 78658863

بية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغدادرحاب عبد الهادي محسون بدر 78716724 عامالتر

ن عليمي78816232 التأري    خاآلدابجامعة بغدادرحاب قاسم حسي 

الكيمياءالعلومجامعة الكوفةرحمن صاحب محمد ادريس7898564

الفقه االسالمي واصولهالفقهجامعة الكوفةرحيم شنان جاسم زغت  المرشدي7908158

الفقه االسالمي واصولهالفقهجامعة الكوفةرزاق مخور داود عاجب الغراوي7918185

العقيدة والفكر االسالميالعلوم االسالميةجامعة بغدادرزكار عمر محمد فتاح 79224911

ي79362600
بية للبناتجامعة الكوفةرسل عباس محمد لونر اللغة العربيةالتر

ياءالعلومجامعة بابلرسل عبد االمت  غازي مصحب 79414708 ن فت 

بيةجامعة القادسيةرسل عدنان عبد الرضا عطية79555863 التأري    خالتر

عامالطبجامعة بابلرسل عصام علي صاحب الظاهر79615466

علوم الحياةالعلومجامعة الكوفةرسل علي كاظم عبد7978582

علوم الحياةالعلومجامعة الكوفةرسل عيدان محسن علي7988495

رالعلوم التطبيقيةالجامعة التكنولوجيةرسل محمد شهاب احمد7995276 ن علوم وتكنولوجيا اللت 

الكيمياءالعلومجامعة بغدادرسل هاشم حمزة نور 80017836

ن مزعل علوان80117352 عامالعلوم السياسيةجامعة بغدادرسل ياسي 

الكيمياءالعلوم للبناتجامعة بغدادرسل يعرب حميد مصطقن80217544

ي جسوم8037481
ن
االقتصاداإلدارة واالقتصادجامعة الكوفةرسالن عبد الزهرة صاف

بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادرسول جواد كاظم زوير80465592 بوية والنفسيةالتر العلوم التر
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هندسة كهرباءهندسيةhuazhongرسول محمد عمران8052115

يةرشا ثابت محمد كامل80660252 ن هندسة برامجياتشعبة العلوم الهندسيةجامعة العلوم المالت 

التأري    خاآلدابجامعة بغدادرشا حسن زغت 80772413

عامالعلوم السياسيةجامعة النهرينرشا رعد حميد80857183

عامالقانونجامعة بغدادرشا عبد هللا عبد الحسن  كلخان80925140

جامعة بغدادرشا علي فهد 81052803

عامالطبجامعة الكوفةرشا فاضل عبيد8118042

بية للبناتجامعة بغدادرشا كريم علي عكاب 81219440 اللغة العربيةالتر

الكيمياءالعلوم للبناتجامعة بغدادرشا ماجد كامل احمد81363434

عامالطبجامعة بغدادرشد اياد عبد الحميد81417190

ن هادي احمد81515419 بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابلرضا عبد الحسي  عامالتر

ياءالعلومجامعة بغدادرضاب عباس عالوي81617980 ن الفت 

عامالعلوم السياسيةجامعة بغدادرعد حافظ سالم81724895

بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلرعد طالب كاظم سلوم 81815452 بوية والنفسيةالتر العلوم التر

علوم الحياةالعلومجامعة تكريترغد اياد مجيد رشيد81920851

ن82015356 ن حمزه حسي  بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلرغد حسي  بوية والنفسيةالتر العلوم التر

عامالطبجامعة النهرينرغد حمدان عبدالغفور  82157110

بية للعلوم االنسانيةجامعة كربالءرغد حميد ساجت مجرن82272889 التاري    خالتر

ة82365603 علوم الحياةالعلومجامعة بغدادرغد خالد موفق الغتر

جامعة بغدادرغد خلف عليوي 82452801

عامالطبجامعة النهرينرغد رعد هويدي صالح  82512670

بيةالجامعة المستنرصيةرغد شاكر جاسم زغت 82665245 بويالتر االرشاد النفسي والتوجيه التر

ياءالعلومجامعة بغدادرغد عماد محمود82720109 ن الفت 

بية للبناتجامعة الكوفةرغد محمد علي جاسم سلمان8287633 علوم الحياةالتر

بية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغدادرغده حسن ابراهيم سلمان 82916731 عامالتر

بيةالجامعة المستنرصيةرفاء كاظم ماهر عبدهللا83010054 التأري    خالتر

831
رفل حسون عبيد هجيج71845

University Of Gezira (Alrazi Campus)
يعلوم إنسانية

ية علم اللغة التطبيقر ن اللغة االنكلت 

بية للبناتجامعة بغدادرفل هادي مهدي علي 83216888 اللغة العربيةالتر

يعةالعلوم االسالميةجامعة بغدادرقية برهان مصطقن عبدهللا83363002 الشر

جمةانسانيةQueen's University Belfastرقية صبيح خلف صدام834322 دراسات التر

يعهكلیة االمام الجامعةكلیة االمام االعظم الجامعةرقية عامر شوكت83523456 رسر

ن83623457 يعهكلیة االمام الجامعةكلیة االمام االعظم الجامعةرقية مالك عالوي حسي  رسر

الفقه واصولهالعلوم االسالميةجامعة تكريترقية وليد عايد حاجم83765945

علم الموادالعلوم التطبيقيةالجامعة التكنولوجيةرقيه فالح حماده جابر8384869

اللغة العربيةاآلدابالجامعة العراقيةرنا جاسم محمد رجب8396057

ن عمران عطية84063125 بية للبناتجامعة بغدادرنا حسي  علوم تربوية ونفسيةالتر

ن خميس84119083 علم النفساآلدابجامعة بغدادرنا طالب ياسي 

 علي ضاجي84271394
ن عامالعلوم السياسيةجامعة النهرينرنا عبد الحسي 

التأري    خاآلدابجامعة الكوفةرنا عبد الرحيم حاتم8436891
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العالقات العامةاألعالمجامعة بغدادرنا عبد اللطيف حامد84419305

الفلسفةاآلدابجامعة بغدادرنا عبدالمجيد سعيد المعروف84519084

الكهرباءالهندسة الكهربائيةالجامعة التكنولوجيةرنا علي عبطان 8465249

بية للبناتجامعة بغدادرنا فتحي سعود علي القيسي 84719445 التأري    خالتر

اللغة العربيةاآلدابالجامعة العراقيةرنا ماجد حميد نادوس84855868

علوم الحياةالعلومجامعة تكريترنا نصت  عبدالحميد عبدهللا 84920472

ونيةهندسيةManchester Universityرند باسل محمد سعيد8502421 الهندسة الكهربائية وااللكتر

يةاآلدابجامعة الموصلرند زهت  يونس سليمان85111114 ن اللغة االنكلت 

852
ن3279  سامي عبد علي عبد الحسي 

ن رني 

 Nanjing University of Aeronautics 

and Astronauticsهندسة تصنيع طائرات-الهندسة الميكانيكيةهندسية

علوم الحيوانالعلومالجامعة المستنرصيةرهام نجم عبد كريم85365362

ي محمد ضمد85449283
الفلسفةاآلدابالجامعة المستنرصيةرواء راضن

جامعة ديالرواء رشيد حميد عباس85521834

عامالعلوم السياسيةجامعة النهرينرواء طه درويش85612569

يف8574483 ن مزهر رسر بية للعلوم االنسانيةجامعة البرصةرواء عبد الحسي  التأري    خالتر

بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريترواء عزالدين بصاص يوسف 85820868 بية اإلسالميةالتر القرآن الكريم والتر

الفقة واصولةانسانيةجامعة العلوم االسالمية العالميةرواء وليد رشيد8591298

 علي الربيعي86063376
ن يالهندسةجامعة بغدادروديده حسي 

المدنن

ن نعمت هواس86159020 القانونالقانون والعلوم السياسيةجامعة كركوكروزا حسي 

التأري    خاآلدابجامعة بغدادروزا زيدان خلف عكلة86263055

الطرقالهندسةالجامعة المستنرصيةروند محمد بدري توفيق8639108

اللغة العربيةاآلدابجامعة بغدادرونق فائق علي موىس86416240

الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافيةاآلدابجامعة البرصةروى عبد الكريم شاكر جاسم8654576

حاسباتعلومالهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتيةرويدة محمد ياس خضت 86653424

ي حنش86765596
بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادرؤى ابراهيم راضن بوية والنفسيةالتر العلوم التر

عامالطب البيطريجامعة بغدادرؤى جاسم محمد حمزة86863227

اللغة العربيةاآلدابجامعة بغدادرؤى جعفر صالح معيجل 86916241

المعادنهندسة الموادجامعة بابلرؤى حاتم كاظم عالوي87054383

بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلرؤى حميد منديل 87171422 اللغة العربيةالتر

علوم القرآناآلدابالجامعة العراقيةرؤى شاكر نعمة87272662

اإلذاعة والتلفزيوناألعالمجامعة بغدادرؤى صالح الدين صبحي87316612

االجتماعاآلدابجامعة بغدادرؤى صالح الدين محمد حسن سلوم87416242

بيةالجامعة المستنرصيةرؤى عصام عبد الواحد87565256 التأري    خالتر

بية للبناتجامعة الكوفةرؤى علي مهدي كاظم 87663734 الجغرافيةالتر

 علي الموىسي87717586
ياءالعلوم للبناتجامعة بغدادرؤى مثئن ن الفت 

ن8783282 الرياضيات التطبيقية/ الرياضيات شعبة العلوم الرصفةUniversity of Plymouthرؤى هشام فاضل امي 

ي عبد الجبار87972731 العقيدة اإلسالميةالعلوم االسالميةالجامعة العراقيةريا خالد ناجر

ي88020878
بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريتريا صابر عبدالعزيز حدوىسر التأري    خالتر

بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريتريا فاضل رضا موىس88120879 الجغرافيةالتر

ن8823283 ي حسي 
ن راضن الجيولوجيا البيئية/ جيولوجياشعبة العلوم الرصفةSouth Carolinaرياض حسي 
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التأري    خاآلدابجامعة بغدادرياض خليل هندي تمر88316244

الفنون التشكيليةالفنون الجميلةجامعة بابلريام صالح  عباس جاسم88415032

بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلريام عباس دعيبل جياد88515359 التاري    خالتر

نظم سياسية/ قانون عام اجتماعيةالرباط/ جامعة محمد الخامس ريام عبد الستار عبد الجبار886329

بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادريام عبد الكريم جاسم حمادي88716037 بوية والنفسيةالتر العلوم التر

ن88823140 ياء العلومجامعة واسط ريام عدنان حمودي محمد امي  ن ياء العامة- الفت  ن الفت 

االدارة العامةاإلدارة واالقتصادجامعة بغدادريام قاسم محمد حبيب88962961

بيةالجامعة المستنرصيةريام كاظم كريم رسن89010075 بوية والنفسيةالتر العلوم التر

بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريتريام ماجد جبار علوان 89120881 عامالتر

صيدلة علوم صيدالنيةطبيةUniversity of Jordan (Amman)ريم احمد ماهر احمد محمود89271855

علوم الحياةالعلومجامعة تكريتريم أديب محمد نادر 89320885

الهندسة المدنيةهندسيةswinburne university of technologyريم باسل عباس8942599

عامالعلوم السياسيةجامعة بغدادريم فيصل جرجيس89570238

علوم الحياةالعلومجامعة بغدادريم محمد عبيد محسن89620077

ميكانيك عامالهندسة الميكانيكيةالجامعة التكنولوجيةري  هام علي نعمة89772708

حشوات الجذورطبيةGazi antep Universityزكريا فارس فخرالدين898333

(Environmental Pollution Control Technologyعلوم رصفةUniversity Putra Malaysia (universiti putra malaysia (UPM))زكريا نافع محمود شهاب89960259

ذكاء اصطناعي/ علوم حاسبات علوم رصفةUniversiti sains malaysiaزكريا نور الدين محمود عبدهللا900334

ن محمد90166066 بية للعلوم االنسانيةجامعة كركوكزمزم محمد حسي  اللغة العربيةالتر

اللغة العربيةاآلدابجامعة بغدادزمن حسن محمد احمد90272398

علوم الحياةالعلومجامعة بابلزمن سلمان حمزه علوان90315063

ن عبادي90471501 الكيمياءالعلومجامعة الكوفةزمن عبد الحسي 

بيةالجامعة المستنرصيةزمن قاسم جليب عبد90549292 التأري    خالتر

عامالعلوم السياسيةجامعة بغدادزمن ماجد عودة وهم العبودي90617335

فرع التقنيات االحيائيةمعهد الهندسة الوراثية والتقانات االحيائيةجامعة بغدادزهراء احمد شاكر عباس90770246

الكيمياءالعلومجامعة بغدادزهراء اسماعيل عبد الكاظم ظاهر 90820102

الفقه االسالمي واصولهالفقهجامعة الكوفةزهراء جواد كاظم حمزة السالمي9098202

اللغة العربيةاآلدابجامعة الكوفةزهراء جياد عباس عبد الهادي9106865

عامالعلوم السياسيةجامعة بغدادزهراء حسن كاظم علي91117337

ن يوسف91262322 بية للبناتجامعة الكوفةزهراء حسي  الجغرافيةالتر

الفنون التشكيليةالفنون الجميلةجامعة بابلزهراء رسول كاظم91315743

بية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغدادزهراء سعد عبد الجليل لطيف91463120 عامالتر

بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابلزهراء سعد عزاوي كاظم91515155 عامالتر

ي محمد9167388
الفلسفةاآلدابجامعة الكوفةزهراء شاكر نونن

علوم االغذيةالزراعةجامعة تكريتزهراء ظافر عبدالحميد91752619

بية للبناتجامعة بغدادزهراء عامر عبد زيد91816899 علوم تربوية ونفسيةالتر

ياءالعلوم للبناتجامعة بغدادزهراء عباس رشيد حمود 91917598 ن الفت 

ن خزعل جاسم92064775 اللغة العربيةاآلدابالجامعة المستنرصيةزهراء عبد الحسي 

علوم الحياةالعلومجامعة الكوفةزهراء عبد الرزاق عبد االمت 92158636

بية للبناتجامعة بغدادزهراء عبد الواحد وداعه92271133 علوم تربوية ونفسيةالتر
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علوم الحياةالعلومجامعة بابلزهراء عصام جميل يارس 92314882

بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادزهراء علي كريم حويس العائدي92416038 بوية والنفسيةالتر العلوم التر

جامعة بغدادزهراء فالح جالي ماذي الغراوي92516135

فرع التقنيات االحيائيةمعهد الهندسة الوراثية والتقانات االحيائيةجامعة بغدادزهراء فالح عزيز لطيف92618648

ي قاسم92710136 بيةالجامعة المستنرصيةزهراء كاظم لعيئر التأري    خالتر

علوم الحياةالعلومجامعة الكوفةزهراء كريم عبدهللا حسن الميالي 9288500

عامالطب البيطريجامعة بغدادزهراء محمد اياد محمد علي سعيد92918741

يعة والعلوم االسالميةالفقهجامعة الكوفةزهراء مهدي كاطع93024789 الشر

بيةالجامعة المستنرصيةزهراء يوسف اسماعيل ابراهيم93170895 التأري    خالتر

اللغة العربيةاآلدابالجامعة المستنرصيةزهت  كامل عباس 9328940

عامالحقوقجامعة تكريتزياد خلف نزال عزيز 93320896

934
زياد خلوف رديف ربيع341

Russian Applied University of 

Chemistry(تقانة احيائية)علوم الحياة بتخصص دقيق علوم رصفة

غام محمود عبود93566472 يعلوم إنسانيةAtilim universityزياد رصن ن ية ادب انكلت  ن اللغة االنكلت 

التاري    خ القديم تاري    خ وحضارة بالد الرافدينعلوم إنسانيةAin Shams Universityزياد طارق حاتم احمد93666473

دراسات ادبية/ لغة عربية انسانيةجامعة االسكندريةزياد عبدالرزاق اسماعيل9371311

الكيمياءالعلومجامعة الكوفةزياد كاظم عليوي عبد علي 9387275

ن توفيق9393298 يهندسيةMALAYSIAزيد حازم حسي 
مواد انشائية-هندسة مدنن

ن عباس المحياوي9409633 االقتصاداإلدارة واالقتصادالجامعة المستنرصيةزيد حبيب حسي 

ن94158266 عامالقانونجامعة كربالءزيد حمزة موىس محمد مجاتي 

عامالعلوم السياسيةجامعة النهرينزيد حميد جابر عبيد94257175

ي94323860 ياءالعلومجامعة النهرينزيد خليل ابراهيم الكعئر ن الفت 

constraction material and technologyهندسيةusmجامعة زيد شاكر محمود9441313

ن يوسف هاشم9457318 اللغة العربيةاآلدابجامعة الكوفةزيد عبد الحسي 

علوم الحياة األحياء المجهريةعلوم رصفةUniversity of Szegedزيد عصام عيس عمران94671866

 علي94718349
ن الميكانيكالهندسةجامعة بغدادزيد علي حسي 

بية للعلوم االنسانيةجامعة االنبارزيد قاسم محمد عليوي 9484012 اللغة العربيةالتر

القانون القانونالقانون والسياسةMansoura Universityزيد لقمان إسماعيل عبدي94971867

عامالطب البيطريجامعة بغدادزيد محسن عطاهللا ظاهر95018746

ي ياس9511329
ي/تربية رياضيةانسانيةاالسكندريه/جزيد هانن

جمباز فئن

القانون الخاصشعبة العلوم االجتماعيةطهرانزيد هالل مهدي محمد9523306

بية للعلوم االنسانيةجامعة ديالزيدون صالح رحيم رحمن95357401 بية الرياضيةالتر التر

هندسة األنظمة الكهربائيةهندسيةunimapزيدون وليد جواد كاظم9542514

يعة والعلوم االسالميةالفقهجامعة الكوفةزين العابدين حميد كمال الدين جواد95558987 الشر

علوم القرآناآلدابالجامعة العراقيةزين العابدين عبدالحميد اسماعيل 9566125

يعلوم إنسانيةAssiut Universityزين العابدين عدنان صالح نعمة95760264 علم النفس علم النفس االيجانر

ن95812558 عامالعلوم السياسيةجامعة النهرينزين العابدين محمد عبدالحسي 

البستنة وهندسة الحدائقعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغدادزينب ابراهيم حسن محمد جدو95924957

العمارةهندسة العمارةالجامعة التكنولوجيةزينب اسماعيل عبد الكاظم ظاهر96072685

عامالطبجامعة بغدادزينب باسم محمد96117198
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يهانسانيةUPMزينب ثامر احمد محمد962354 ن لغه انكلت 

الجيوماتيكالهندسة المدنيةالجامعة التكنولوجيةزينب ثامر محمد رضا 9635330

خاصالقانونجامعة بغدادزينب جمعة محسن حسن96463345

ي 96518605
البستنة وهندسة الحدائقعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغدادزينب حامد عبد الرحيم مجيد الحسئن

ي96658542
التأري    خاآلدابجامعة الكوفةزينب حبيب شمحن

ن كاظم حسون96754365 بيةجامعة القادسيةزينب حسي  اللغة العربيةالتر

ن96873213 المعلومات واالتصاالتهندسة المعلوماتجامعة النهرينزينب حكمت محمود حسي 

الكيمياء التحليلية/علوم كيمياءعلوم رصفةutmزينب حيدر موىس9692922

ي موىس مهدي 97017143
بية للبناتجامعة الكوفةزينب راضن الرياضياتالتر

ي97158267 عامالقانونجامعة كربالءزينب رياض جتر عجيل الخفاجر

علوم الحياةالعلومجامعة الكوفةزينب ساجد محمد سعيد عبد الزهرة9727260

ن العيب9739996 بيةالجامعة المستنرصيةزينب ضاري حسي  التأري    خالتر

هندسة الحاسوبهندسيةليدززينب طالب سعيد9742193

جامعة بغدادزينب عباس احمد عيس الطالب97515794

المعلومات والنظم/هندسة حاسبات هندسيةجامعة كازان الوطنيةزينب عباس فاضل9761342

ن سلمان97765779 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافيةاآلدابجامعة بغدادزينب عبد الحسي 

المواد العامهندسة الموادالجامعة التكنولوجيةزينب عزيز بطي سدخان 9785391

ن حميد9796463 االجتماعاآلدابجامعة القادسيةزينب علي حسي 

عامالطبجامعة بغدادزينب علي هليل98017199

جامعة البرصةزينب كاظم زبالة محمد98153830

ياويهعلوم رصفةKeeleزينب كاظم عنتر عبد982355 ن كيمياء فت 

ن 98315394 عامالقانونجامعة بابلزينب ماجد محمد علي عبد الحسي 

ن كاظم98465690 حاسباتعلومالهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتيةزينب محمد حسي 

ن9854669 الكهرباءالهندسةجامعة البرصةزينب محمد كاظم حسي 

التقنيات االحيائيةالعلومجامعة بغدادزينب محمود لطيف98663604

ن احمد قاسم 98762999 اللغة العربيةالعلوم االسالميةجامعة بغدادزينب معي 

اللغة العربيةاآلدابالجامعة المستنرصيةزينب ميثم علي حسون98811071

ي جتر فياض9894577 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافيةاآلدابجامعة البرصةزينب ناجر

حاسباتعلومالهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتيةزينب نعمان يوسف99053387

يعةالعلوم االسالميةجامعة بغدادزينب هادي جابر مهدي99125026 الشر

جامعة ديالزينب هادي قدوري محمود 99249128

عامالطبجامعة بابلزينب هاشم نارص الزبيدي99315200

الفلسفةاآلدابالجامعة المستنرصيةزينب والي شوي    ع كاظم99449321

بية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغدادزينة حسن امر مردان 99516736 عامالتر

جامعة بغدادزينة حمزة خضت  عباس العبلي99625019

بيةالجامعة المستنرصيةزينة سعد كاطع 9979800 اللغة العربيةالتر

ي99819310
اإلذاعة والتلفزيوناألعالمجامعة بغدادزينة سعد نوىسر

المواد العامهندسة الموادالجامعة التكنولوجيةزينة عبد االمت  سلمان 9995388

عامالعلوم السياسيةجامعة بغدادزينة عبد االمت  عبد الحسن ابراهيم 100017353

عامالطبجامعة بابلزينة عبد االمت  مهدي كاظم الحديدي100115689
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عامالعلوم السياسيةجامعة النهرينزينة عبدالكريم ابراهيم حسن100212562

ي غريب10034248 ياءالعلومجامعة االنبارزينة عكاب صليئر ن الفت 

ي عاشور ابراهيم100417253
يعةالعلوم االسالميةجامعة بغدادزينة غئن الشر

علوم الحياةالعلومجامعة الكوفةزينة كريم جهاد100566984

ن علوان100621815 بية للعلوم االنسانيةجامعة ديالزينة محجوب حسي  لغة عربيةالتر

العالقات العامةاألعالمجامعة بغدادزينة محمود احمد100716629

العالقات العامةاألعالمجامعة بغدادزينةعبد الهادي محمد علي 100819285

االجتماعاآلدابجامعة بغدادفلسطينية األصل/ زينه سعيد احمد سعيد 100916256

ن101015086 ن خضت  عبد الحسي  بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلزينه عبد الحسي  يةالتر ن اللغة االنكلت 

بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريتزينه عبداالله عباس محمود101152627 بية اإلسالميةالتر القرآن الكريم والتر

يعة والعلوم االسالميةالفقهجامعة الكوفةساجد صباح ميس مشتت المجاس10128193 الشر

الفلسفةاآلدابالجامعة المستنرصيةسارة خزعل محمد كاظم10138948

ياءالعلوم للبناتجامعة بغدادسارة خضت  طه احمد101417574 ن الفت 

الكيمياويةالهندسةجامعة بغدادسارة رشيد غايب جمعة101518325

فنون مشحيةالفنون الجميلةجامعة البرصةسارة سلمان خالد حمادي10164658

التقانة االحيائيةالعلومجامعة النهرينسارة صالح حسن 101712388

ي  باشخ شياع 10184827 الفلسفةاآلدابجامعة البرصةسارة عبد الرزاق زاجر

بية للعلوم الرصفةجامعة بابلسارة عبد الرضا رحمان صالح101915658 رياضياتالتر

ن حسن  عباس العامري102025108 عامالطب البيطريجامعة بغدادسارة عبدالحسي 

بية للبناتجامعة بغدادسارة عبدالزهرة عبيد102116905 علوم تربوية ونفسيةالتر

جامعة بغدادسارة كاظم ثامر 102252806

اللغة العربيةاآلدابالجامعة العراقيةسارة مثئن جالل 102355884

جامعة بغدادسارة محمد عبد هللا 102452794

عامالحقوقجامعة النهرينسارة مهند محمد صالح كاظم102512318

عامالطب البيطريجامعة البرصةساره جعفر سعدون نعيمه10264828

علم الموادالعلوم التطبيقيةالجامعة التكنولوجيةساره حامد شحاذة محمد10275280

البستنة وهندسة الحدائقعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغدادساره رائد خلف جواد الخزعلي102824958

بية للعلوم الرصفة جامعة بغدادساره عبدالكريم ثامر جميل 102917038 علوم الحياةابن الهيثم/ التر

ر للدراسات العلياجامعة بغدادساره كاظم محسن فاضل103018624 ن فرع التطبيقات الهندسية و الصناعيةمعهد اللت 

بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلساالر سليم عبدالكريم جابر103115764 اللغة العربيةالتر

علوم حاسباتعلوم رصفةUTMجامعة سالم محمد زكي10321353

ن كاظم10335392 المواد العامهندسة الموادالجامعة التكنولوجيةسالي عبد الحسي 

1034

سامان عكاد هاشم كاظم66488

University Putra Malaysia (universiti 

putra malaysia (UPM))
(clinical nutrition)تغذية رسيرية العلوم الطبية

ي جاسم  محمد103525149 خاصالقانونجامعة بغدادسامح صتر

يالزراعةجامعة تكريتسامر بهاء نعمان جاسم103620917
االنتاج الحيوانن

خاص تجاري/ القانون علوم اجتماعيةAin Shams Universityسامر شهاب حمد داود103753066

الهندسة الكيمياويةهندسيةCurtin Universityسامر عطا قاسم عبدهللا103871881

تعدين بيانات-علوم الحاسباتعلوم رصفةTURKEYسامر قيس جميل عبد المجيد10393318
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عامالعلوم السياسيةجامعة بغدادسامر ناهض خضت  حسن104017348

بة والموارد المائيةالزراعةجامعة تكريتسامي حمد سلطان عبدهللا104165018 علوم التر

بية للبناتجامعة بغدادساندي نرصت فرنسيس جبو104216908 علوم تربوية ونفسيةالتر

التأري    خاآلدابجامعة بغدادسبل سعد محي الدين بهادر104316261

بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريتستار جبار بكر أحمد 104420488 بية اإلسالميةالتر القرآن الكريم والتر

ن للدراسات العلياستار جبار زاير104552850 معهد العلمي 

قانون عاماجتماعيةBenha Universityستار عبد هللا محمد مهدي1046367

العقيدة والفكر االسالميالعلوم االسالميةجامعة بغدادستار عويد علي حميدة104717258

بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريتستار نزيه احمد حاجم 104820922 بية اإلسالميةالتر القرآن الكريم والتر

اللغة العربيةاآلدابالجامعة العراقيةسجاد عدنان كاظم 104955852

أحياء مجهرية/ الطب البيطري طب بيطري شعبة العلوم الزراعية والطب البيطريUniversity of Bucharestسجاد محسن اعريف حسون105059434

بية الرياضية شعبة العلوم االنسانيةاالسكندريةسجاد نارص عويد سلطان10513326 ي / التر
سالح/ التدريب الرياضن

يعة والعلوم االسالميةالفقهجامعة الكوفةسجاد هادي صاحب مهدي عنبكي10528205 الشر

المواد العامهندسة الموادالجامعة التكنولوجيةسحر عقيل موىس105372714

يالهندسةجامعة بغدادسحر هادي رحيم ضمد105418241
المدنن

الكيمياءالعلومجامعة بغدادسحر اسماعيل عمران جاسم 105517880

التأري    خاآلدابجامعة بغدادسحر حسن عبدالرسول حسن105663057

التأري    خاآلدابجامعة الكوفةسحر عبد السالم مهدي محمود105760836

ن 105816910 بية للبناتجامعة بغدادسحر علي مهدي حسي  علوم تربوية ونفسيةالتر

ي احمد سبع105970906
االحياء المجهريةالعلومالجامعة المستنرصيةسحر منقن

بية للبناتجامعة بغدادسحر هادي سعيد106064847 اللغة العربيةالتر

ن سالم106121855 بية للعلوم االنسانيةجامعة ديالرساب سامي حسي  لغة عربيةالتر

القانوناجتماعيةTanta Universityرسباز نظام عثمان عزيز1062377

1063
ي1372 رسمد مناضل صتر

Politehnica University of Bucharest
معلوماتية/ علوم الحاسباتعلوم رصفة

اللغة العربيةاآلدابجامعة بغدادرسى احمد صالح حمود106419105

عامالحقوقجامعة تكريترسى حاتم مجيد 106520931

ن محسن مدهوش 106615885 بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادرسى حسي  الجغرافيةالتر

هندسه الشبكات واالتصاالتهندسيةupmرسى خليل عبد10671375

عامالطب البيطريجامعة بغدادرسى شاكر حمود عواد 106818756

يالهندسةجامعة بغدادرسى طالل ياس خضت 106963371
المدنن

 محمد علي107015309
ن علوم الحياةالعلومجامعة بابلرسى عبدالخالق امي 

قسم علوم الحياة العامالعلومجامعة واسطرسى عماد جاسم جبت 107123146

عامالعلوم السياسيةجامعة النهرينرسى موفق جعفر107213710

بية للعلوم الرصفةجامعة تكريتسعاد حمود محمد حماد107320491 علوم الحياةالتر

بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادسعاد نجم عبدهللا107416048 بوية والنفسيةالتر العلوم التر

ن عبد المنعم عبد الرضا10759250 بية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنرصيةسعادة حسني  عامالتر

طب المجتمعطبيةUKMسعد احمد علي جدوع10761376

ي صالح 10774271
بة والموارد المائيةالزراعةجامعة االنبارسعد جبار هقن التر

ن107823075 ن خلف حسي  االقتصاداالدارة واالقتصادجامعة واسطسعد حسي 
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علوم حاسباتعلوم رصفةhunanجامعة سعد حميد عبد محمد10791378

اللغة العربيةاآلدابالجامعة المستنرصيةسعد صباح جاسم علي10808809

ياءالعلومجامعة بابلسعد عباس جاسم محمد الجبوري108115284 ن فت 

بية الرياضيةانسانيةAdygea  Universityسعد عباس فاضل1082380 التر

بستنةزراعية وبيطريةاالسكندريةسعد عبد المجيد وهيب10832691

ن نعمة كرير108412560 عامالعلوم السياسيةجامعة النهرينسعد عبدالحسي 

تكنولوجيا المعلومات-علوم الحاسباتعلوم رصفةMALAYSIAسعد عدنان عبد لطيف10853333

ن 108662524 عامالقانونجامعة بابلسعد غازي طالب حسي 

القانون القانون الدولي العامعلوم اجتماعيةAssiut Universityسعد محمد جاسم احمد108760279

علوم االرضعلوم رصفةThe University of Manchesterسعد وليد سعدي حسن1088382

االجتماعاآلدابجامعة بغدادسعدون محسن ضمد108963044

علوم الحياة االحياء المجهريةعلوم رصفةAl Azhar Universityسعدي عبد الكريم جاسم محمد109071905

ن10912876 تكنولوجيا المعلومات/جامعة الفضاء الوطنية علوم الحاسباتعلوم رصفةالفضاء الوطنية سعود عبدالعزيز محمد امي 

فسلجة/ طب بيطريزراعية وبيطريةARKANSASاركاناساس سعيد جتر حمزة المي10922722

عامالطبجامعة النهرينسعيد عراك تركي   حمادي109312693

بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريتسفيان عبدالواحد خلف صالح 109420943 اللغة العربيةالتر

انتقال حرارة/الهندسة الميكانيكية هندسيةusmجامعة سفيان فريد شاكر10951381

وت العربيةسفيان محمد ابراهيم عبد الحميد10962948 عالقات دولية دبلوماسية/ علوم سياسيةاجتماعيةجامعة بت 

العقيدة اإلسالميةالعلوم االسالميةالجامعة العراقيةسالم ارسينان احمد عدوان109758272

يعة والعلوم االسالميةالفقهجامعة الكوفةسالم باقر كاظم علي الربيعي109862370 الشر

يهندسيةAtaturk University سالم رافع عرموش شباط10993336
مواد بناء -هندسة مدنن

يهندسيةMALAYSIAسالم رضا عليوي منحوش11003337
هندسة طرق ومواصالت-هندسة مدنن

القانون العاماجتماعيةالجامعة االسالميةسالم رضا نارص110165627

القانو ن الدستوري/ القانون القانو العامعلوم اجتماعيةMansoura Universityسالم صالح خميس عبيد110260282

1103
سالم عبد الحسن مجيبل خشان71908

Al-Mustafa International University
العلوم االسالمية التفست علوم إنسانية

يف عبداللطيف110420947 عامالحقوقجامعة تكريتسالم مؤيد رسر

ن غضبان110571530 التأري    خاآلدابجامعة البرصةسالمة عبد الرضا حسي 

كرة قدم/ تربية رياضية انسانيةجامعة االسكندريةسلمان احمد نارص11061385

ي11079248 بية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنرصيةسلمان داود طعيمه عزيئر عامالتر

بيةالجامعة المستنرصيةسلم سليم كحيط جاسم110810158 اللغة العربيةالتر

ن 110916270 اآلثاراآلدابجامعة بغدادسلوى ابراهيم توفيق محمد األمي 

بية للعلوم االنسانيةجامعة االنبارسلوى شكري شاكر حمود 11103832 اللغة العربيةالتر

بية للعلوم الرصفة جامعة بغدادسليمان محمود حسن عبدهللا111117030 الكيمياءابن الهيثم/ التر

ن يونس11129614 ادارة األعمالاإلدارة واالقتصادالجامعة المستنرصيةسماء علي عبد الحسي 

جامعة بغدادسماء فالح غالي علي111316050

ن جاسم صباح 111416912 بية للبناتجامعة بغدادسماح عبد الحسي  اللغة العربيةالتر

عالقات دولية/علوم سياسيةاجتماعيةاالسالمية/ جسماح مهدي صالح11151388

عامالعلوم السياسيةجامعة بغدادسماح نجم كاظم دهش111617333

ية وادابهاعلوم إنسانيةTanta Universityسمر سامي حمادي خواف111753075 ن اللغة االنكلت 
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االجتماعاآلدابجامعة بغدادسمر سعدي خميس علي111816273

الفلك والفضاءالعلومجامعة بغدادسمر عبد الكريم ثابت  حمود الساعدي111917751

فرع التقنيات االحيائيةمعهد الهندسة الوراثية والتقانات االحيائيةجامعة بغدادسمر فيصل جعفر112072462

1121

سمر كامل خضت  صتر60285

National University of 

Malaysia(Universiti Kebangsaan 

Malaysia(ukM))علوم الحاسوب امنية معلوماتعلوم رصفة

عامالطبجامعة الكوفةسمر مؤيد محمد علي11228035

التقانة االحيائيةالعلومجامعة النهرينسمية حسن تركي عمت 112372563

عامالطب البيطريجامعة بغدادسمية لؤي محمد شمس الدين محمد112463265

عامالطب البيطريجامعة بغدادسمت  عبد محمد عبد112571556

ي112666515
هندسة المكائن والقوى الكهربائية  هندسة تحكم الي هندسيةLoughborough Universityسمت  مجبل فالح سبئر

التأري    خاآلدابجامعة بغدادسمت  محمد اسماعيل ابراهيم 112716274

1128

سميه ضاري عواد حسون66516

University Putra Malaysia (universiti 

putra malaysia (UPM))
هندسة الشبكات  واتصاالت السلكيةهندسية

عامعلوم الحاسوبالجامعة التكنولوجيةسناء احمد كاظم السبع11295018

بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغدادسناء خميس حميد عبود الخالدي113016740 عامالتر

بية للعلوم االنسانيةجامعة ديالسناء ضاري زيدان خلف113121816 التاري    خالتر

يعة والعلوم االسالميةالفقهجامعة الكوفةسناء لطيف عبد الرزاق 113224810 الشر

ر للدراسات العلياجامعة بغدادسنان عبدالحميد صادق ابراهيم113353953 ن فرع التطبيقات الهندسية و الصناعيةمعهد اللت 

1134
سنان علي عبد دلي393

Visvesvaraya Technological University
علوم حاسباتعلوم رصفة

شبكات االتصاالت/هندسة كهربائيةهندسيةMARAسنان غسان عبد علي11351393

1136
سنان محمد عبد هللا65712

 International Islamic University / 

Malaysiaعلم االدويةالعلوم الطبية

عامالعلوم السياسيةجامعة بغدادسندس رسحان احمد113717358

اللغة العربيةاآلدابالجامعة العراقيةسندس قاسم عبدهللا فاضل 11386093

ن ثائر عبدالوهاب شهاب11399114 عامالطبالجامعة المستنرصيةسين

ي11402695
الندسهاد كريم راهي راضن ن تغذية انسان/علوم اغذيةزراعية وبيطريةكويتن

بيةالجامعة المستنرصيةسهام مظلوم عباس عبد هللا11419741 اللغة العربيةالتر

يالهندسةجامعة بغدادسىه فالح مهدي جاسم 114218245
المدنن

ن يونس 114320317 علوم االغذيةعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغدادسهت  علي حسي 

اللغة العربيةاآلدابالجامعة العراقيةسهت  كاطع نارص جبار 11446075

1145
سهيل نجم عبد هللا مطر71912

Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
الهندسة الكهربائيةهندسية

االقتصاداإلدارة واالقتصادجامعة الكوفةسهيلة حسان زيارة كماش11467428

1147
ن3347 سوزان صباح عبداالمت  عبدالحسي 

ية  ن  Universiti Utaraجامعة اوتارا المالت 

Malaysiaادارة العمليات واالنتاج/ ادارة األعمالشعبة العلوم االجتماعية

ي 114818508
وقاية النباتعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغدادسوزان ظافر هادي حمد العانن

ي114917814
علوم الحياةالعلومجامعة بغدادسوزان فوزي كاظم عبدهللا السودانن
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بية للعلوم االنسانيةجامعة االنبارسوزان نعيم عبد خضت  الدليمي115054151 اللغة العربيةالتر

العقيدة والفكر االسالميالعلوم االسالميةجامعة بغدادسوسن محمد محي هالل115117263

تكنولوجيا المعلوماتعلوم رصفةUniversity Utara Malaysiaسيف الدين حاتم عبد الرحمن مخلف1152397

ي 115325116
عامالطب البيطريجامعة بغدادسيف الدين عبد الهادي نواف بكر العانن

بة والموارد المائيةعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغدادسيف الدين كريم لهيمص حمزة115463189 علوم التر

هندسة األنظمة الضوئيةهندسيةHuddersfield Universityسيف إسماعيل احمد صالح11552355

الفنون التشكيليةالفنون الجميلةجامعة بابلسيف حسام علي عمران115656569

ن115771517 بية للبناتجامعة الكوفةسيف حسن حسي  اللغة العربيةالتر

ي عباس115818295 الكهرباءالهندسةجامعة بغدادسيف حسن عبد النئر

ميكانيك عامالهندسة الميكانيكيةالجامعة التكنولوجيةسيف خالد محمود11595442

بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادسيف خليل اسماعيل ولي116065595 بوية والنفسيةالتر العلوم التر

يعلوم إنسانيةAlexandria Universityسيف داود سلمان كصب116160289
االدارة الرياضية االستثمار والتسويق الرياضن

بية للعلوم االنسانيةجامعة ديالسيف سعد احمد فاضل 116221876 بية الرياضيةالتر التر

القانون االداري/ القانون العام اجتماعيةCairo Universityسيف سعد مهيدي صالح1163401

ونياتهندسيةukmسيف عبد الحميد مجيد أحمد1164403 انظمة الكتر

علم النفساآلدابجامعة بغدادسيف عدنان حسن علي116516277

انشاءات- الهندسة المدنيةهندسيةMissouri-Columbia Universityسيف لؤي هادي إبراهيم11662328

ن116755707 الجغرافيةاآلدابجامعة الكوفةسيف مجيد حسي 

ن عمر يوسف11684379 التأري    خاآلدابجامعة البرصةسيف معتر

ي/  القانون الخاص القانون والسياسةMansoura Universityسيف هادي عبدهللا جاسم116971925
القانون المدنن

بية للعلوم الرصفةجامعة الموصلسيماء ابراهيم خليل حمودي117011983 الكيمياءالتر

عامالعلوم السياسيةجامعة بغدادسيناء علي محمود نجم 117119636

عامالحقوقجامعة النهرينشاكر جميل ساجت117262340

خاصالحقوقجامعة تكريتشاكر محمود شاكر117352639

ن للدراسات العلياشامل حافظ شنان117452858 معهد العلمي 

يةانسانيةجنقاياشامل طه عبدهللا احمد11752611 ن اداب اللغة االنكلت 

احياء مجهريةالطبجامعة القادسيةشجون حسن جدعان علي الخالد11766662

الفنون التطبيقيةالفنون الجميلةجامعة بابلشدن جبار هادي جتر117771205

عامالعلوم السياسيةجامعة بغدادشذى رضا عبد المجيد117863471

علوم الحياةالعلومجامعة بغدادشذى محمد علي صفر علي117917834

ارة فاضل عبود118063290 عامالطبجامعة بغدادرسر

وق سعد محمود118117584 ياءالعلوم للبناتجامعة بغدادرسر ن الفت 

عامالعلوم السياسيةجامعة النهرينشفق نجم عبد الوهاب عبد الرزاق118257176

ن11832859 علوم حاسباتعلوم رصفةبرادفوردشموس طه حمادي حسي 

نظم المعلومات االداريةاإلدارة واالقتصادجامعة الموصلشهاب محمد محمود طه118411317

بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريتشهد حسام سامي محمد118520972 التأري    خالتر

ن118671393 عامالعلوم السياسيةجامعة النهرينشهد حسن علي حسي 

 علي118717265
ن العقيدة والفكر االسالميالعلوم االسالميةجامعة بغدادشهد حسي 

بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريتشهد صفاء حامد عايد118871634 عامالتر

ي118918509
يعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغدادشهد علي جبار عبود الحمدانن

االنتاج الحيوانن
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بيةالجامعة المستنرصيةشهد علي جعفر سالم119010142 الجغرافيةالتر

المعادنهندسة الموادجامعة بابلشهد علي حمود جواد119155712

ونيات البرصيةالجامعة التكنولوجيةشهد عماد يونس كريم119264759 ر وااللكتر ن رهندسة اللت  ن اللت 

الكيمياءالعلوم للبناتجامعة بغدادشهد فوزي عبيد عبد الواحد119317529

االحياء المجهريةالعلومالجامعة المستنرصيةشهرزاد احمد خلف محمد119465384

ين اكرم سعيد علي119523494 يعهكلیة االمام الجامعةكلیة االمام االعظم الجامعةشت  رسر

ين صادق جمعة الشيخ علي119612619 المعلومات واالتصاالتهندسة المعلوماتجامعة النهرينشت 

يعةالعلوم االسالميةجامعة بغدادشيماء ابراهيم كاظم رشيد119762996 الشر

تكنلوجيا المعلوماتشعبة العلوم الرصفةUniversiti Utara Malaysiaشيماء اكرم يوسف يارس11983000

بية للعلوم االنسانيةجامعة االنبارشيماء جيجان دغيث عبد الرزاق الكبيسي 119954156 بية االسالميةالتر القران والتر

بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلشيماء حديد دانة شهد120015627 اللغة العربيةالتر

ن موىس عايش12014616 البستنة والنخيلالزراعةجامعة البرصةشيماء حسي 

ي 120214721  نوفل حمد الجنانر
ن ياءالعلومجامعة بابلشيماء حسي  ن فت 

المعلومات واالتصاالتهندسة المعلوماتجامعة النهرينشيماء حميد عبد محسن120372561

ي120418458 البستنة وهندسة الحدائقعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغدادشيماء ذياب عبد حبيب الفريحر

بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادشيماء عادل جعفر120525070 اللغة العربيةالتر

علوم الحياةالعلومجامعة الموصلشيماء عبد هللا احمد مديد120611688

علوم الحاسبات الذكاء االصطناعيشعبة العلوم الرصفةAin Shams Universityشيماء عدنان عبدالرحمن مجيد120759437

جامعة بغدادشيماء كامل مويش خلف اسدي120816114

االحياء المجهريةالعلومالجامعة المستنرصيةشيماء منقذ عبد الجبار 120910721

التصميمالفنون الجميلةجامعة بغدادشيماء مؤيد مصطقن ابراهيم سفيار121025063

الفلسفةاآلدابالجامعة المستنرصيةشيماء هاشم عذير نصار121149273

الهندسة الميكانيكيةهندسيةUTPشيماء هشام عبد الملك طاهر12122356

بيةجامعة القادسيةصابرين  فرحان  جواد  كاظم121324501 الكيمياءالتر

جامعة بغدادصابرين حسن عليوي 121452787

ن منحوش121564647 بية للعلوم االنسانيةجامعة واسطصابرين خلف حسي  اللغة العربيةالتر

بية للعلوم االنسانيةجامعة واسطصابرين خليف مطت  غالي البدري121623211 اللغة العربيةالتر

العقيدة والفكر االسالميالعلوم االسالميةجامعة بغدادصابرين ستار علي صالح121717268

المواد العامهندسة الموادالجامعة التكنولوجيةصابرين علي عبد كاطع12184967

ي طه خضت 121920987 عامالحقوقجامعة تكريتصابرين ناجر

عامالحقوقجامعة النهرينصابرين يوسف عبد هللا سلمان122058218

ياء الطبيةعلوم رصفةSalford Unoversityصادق حليم محسن حمود1221414 ن الفت 

القانون القانون الدولي الخاصالقانون والسياسةMansoura Universityصادق حمد خشوش موىس122266539

التصميم/ فنون انسانيةطهرانصادق هاشم حسن12232987

الدعوة والخطابةكلیة االمام الجامعةكلیة االمام االعظم الجامعةصالح خالد عبد القادر عياش122423499

ي/علوم الحياةعلوم رصفةسانت بطرسبورغ الحكوميه للبحوث الوطنيهصالح سعود يعقوب12251427
تلوث بيئ 

ن جاسم 122617775 علوم الحياةالعلومجامعة بغدادصالح عبدهللا حسي 

عامالطبجامعة بغدادصالح علي محمود122717186

ي122825400
عامالقانونجامعة كربالءصالح مهدي كحيط عبد الرضا العارضن

ن صديق أحمد واحد122953129 ونية  اطراف صناعية هندسيةGaziantep Universityصايغي  الهندسة الكهربائية وااللكتر
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حاسباتعلومالهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتيةصبا اياد طعمه خليفه 123053393

ي123116137 جامعة بغدادصبا كريم عبود حمزة المفرجر

علوم الحياةالعلومجامعة بغدادصبا نزيه عبد الغفار عبد القادر123217757

االجتماعاآلدابجامعة بغدادصباح صدام جويعد فري    ح123316284

ية علي صالح خلف123417270 يعةالعلوم االسالميةجامعة بغدادصتر الشر

قانوناجتماعيةIslamic University of Lebanonصدام بدن رحيمة عليوي الساعدي1235418

ي الحديثعلوم إنسانيةMansoura Universityصدام حسن صالح مهدي123666545 اللغة العربية النقد األدنر

ن خلف درباش123757159 عامالعلوم السياسيةجامعة النهرينصدام حسي 

بية للعلوم االنسانيةجامعة واسطصدام رزاق عبود شناوة123871245 الجغرافيةالتر

ن 12398508 ي جودة حسي 
علوم الحياةالعلومجامعة الكوفةصديق غئن

الكيمياءالعلومجامعة الكوفةصفا ثائر فليح علي 12408568

علم الموادالعلوم التطبيقيةالجامعة التكنولوجيةصفا حسن محمد شبار 12415285

هندسة كيمياوية احيائيةشعبة العلوم الهندسيةUKMصفا سنان محمود عبدهللا124260299

عامالطبجامعة بغدادصفا عامر علي124317197

ن دوي    ح124463346 خاصالقانونجامعة بغدادصفا علي حسي 

علوم الحياةالعلومجامعة بغدادصفا مجاهد عبداللطيف صالح124517799

وة البحريةالزراعةجامعة البرصةصفا مهدي عمران رمضان12464617 االسماك والتر

القانون الخاصاجتماعيةaljamieat alaslamiaصفاء اسماعيل وسمي عطيه1247420

بيةالجامعة المستنرصيةصفاء حنظل هظيم عبد هللا124810048 بويالتر االرشاد النفسي والتوجيه التر

هللا ابراهيم عبود124921837 بية المقداد جامعة ديالصفاء خت  بويالمقدادية/ التر االرشاد النفسي والتوجيه التر

ن احمد125016052 بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادصفاء عبدالخالق حسي  بوية والنفسيةالتر العلوم التر

عامالقانونجامعة بابلصفاء كاظم غازي هويدي 125115400

المحاسبةاإلدارة واالقتصادالجامعة المستنرصيةصالح جياد كاظم حيدر الهماش125249258

ن للدراسات العلياصالح حسن حمود125352896 معهد العلمي 

ي/ اللغة االيطالية العلوم االنسانيةuniversity degli studi firenzeصالح علي فيصل125471211 ادب اورنر

ادارة األعمالاالدارة واالقتصادجامعة كربالءصالح مهدي عباس حبيب اليساري125558004

عامالعلوم السياسيةجامعة بغدادصالح نوري عبد الحسن خالد125617330

الرياضياتعلوم الحاسوب والرياضياتجامعة الموصلصهباء عبدالستار يونس عبدالغفور125762551

الميكانيكالهندسةجامعة بغدادصهيب جواد كاظم125865148

يعهكلیة االمام الجامعةكلیة االمام االعظم الجامعةصهيب عبد الرحيم حميد الحسون 125923507 رسر

يعة والعلوم االسالميةالفقهجامعة الكوفةضح اكرم بدري الحجازي12608163 الشر

حديثكلیة االمام الجامعةكلیة االمام االعظم الجامعةضح امجد حسن حمادي126123509

ن اليارسي12626432 بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسيةضح شاكر محمد حسي  عامالتر

علوم الجوالعلومالجامعة المستنرصيةضح صباح زعيتر  سلمان126371021

عامالطبجامعة الكوفةضح عبد هللا كاظم12648031

الفلسفةاآلدابالجامعة المستنرصيةضح ماجد محمود محمد126570972

انشاءات- هندسة مدنية هندسيةnottinghamضح موىس جواد عزيز12662283

غام اسماعيل باقر علي 12671441
صناعات غذائية/ العلوم الزراعية زراعية وبيطريةجامعة لوغانسك الوطنية  الزراعيةرصن

غام محمد شاطي عبود12687518 ادارة األعمالاإلدارة واالقتصادجامعة الكوفةرصن

Computing- علوم حاسبات علوم رصفةThe University Of Buckinghamضياء احمد ابراهيم ضاجي1269426
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المحاصيل الحقليةالزراعةجامعة االنبارضياء صالح عالوي احمد127066119

الميكانيكالهندسةجامعة بغدادضياء عبد الرحيم خلف عبيس 127118356

ادارة األعمالاالدارة واالقتصادجامعة كربالءضياء فالح بناي علوان 127224167

التأري    خاآلدابجامعة بغدادضياء ماجد حسن كاطع 127316289

عبد127416290 اللغة العربيةاآلدابجامعة بغدادضياءعبدالكاظم جتر

ي127558464 بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلضيف هللا  زامل حرنر يةالتر ن اللغة االنكلت 

قانون دولي عامشعبة العلوم االجتماعيةMacquarie Universityطارق حامد محمود عبد127660304

الميكانيكالهندسةجامعة بغدادطارق رحمان محمود هلوس127718357

قواعد بيانات/  علوم حاسبات علوم رصفةالتون باشطارق عبد محمد جراد12782812

هندسة حاسباتهندسيةunimapطارق عدنان فاضل12791446

بية للعلوم الرصفة جامعة بغدادطالب حامد موات راشد  العبودي128017029 الكيمياءابن الهيثم/ التر

الفقه االسالمي واصولهالفقهجامعة الكوفةطلعت كاظم مهدي صالح الغانم ي12818157

ر الحالة الصلبةغت  محددUALRطه احمد عليوي12821449 ن لت 

هندسة حاسباتهندسيةunimapطه بشت  طه12832123

بية للعلوم االنسانيةجامعة ديالطه عبد االله جاسم حسن 128457403 بية الرياضيةالتر التر

ن12851451 تصوير/الفنون الجميلة انسانيةجامعة حلوانطه عبدالعال حسي 

العقيدة اإلسالميةالعلوم االسالميةالجامعة العراقيةطه كمال هاشم علوان128658074

ن128715321 علوم الحياةالعلومجامعة بابلطيب احمد اسماعيل حسي 

التقنيات االحيائيةالعلومجامعة بغدادطيبة غزوان محمد128863605

ن حسن سلمان 12899502 االحياء المجهريةالعلومالجامعة المستنرصيةطيف حسي 

ي129063393
ر
ر للدراسات العلياجامعة بغدادطيف عائد فيصل رزوف ن فرع التطبيقات الهندسية و الصناعيةمعهد اللت 

عامعلوم الحاسوبالجامعة التكنولوجيةظافر حميد عبد جاسم12915474

اصول الفقهالعلوم االسالميةالجامعة العراقيةعادل احمد علي129272730

ي سلمان صالح12937290 اللغة العربيةاآلدابجامعة الكوفةعادل لعيئر

اللغة واالدب الفارىسيانسانيةطهرانعادل محمد كاظم12942670

بك ولي129517350  بت 
عامالعلوم السياسيةجامعة بغدادعادل مصطقن

ن عبدهللا 129619638 عامالعلوم السياسيةجامعة بغدادعامر حميد حسي 

ن جبار 129715073 ي عبد الحسي 
علوم الحياةالعلومجامعة بابلعامر راضن

ن هاشم12982671 يةانسانيةفارونيش الحكوميةعامر عبد الحسي  ن اللغة االنكلت 

عامالطبجامعة النهرينعامر موىس علي عبود129912716

بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلعامر ناظم صالح علي130015351 بوية والنفسيةالتر العلوم التر

يعةالعلوم االسالميةجامعة بغدادعامرة عداي مهدي صالح130119568 الشر

ن مطلك كريم130210133 بيةالجامعة المستنرصيةعامره عبد الحسي  التأري    خالتر

علوم الحياةالعلومجامعة بابلعامره عبد الهادي رحمان محمد130315303

عقيدةكلیة االمام الجامعةكلیة االمام االعظم الجامعةعائشة عبد الرحمن دحام أحمد130423513

ن مكش 130552792 جامعة بغدادعباس حسي 

الفنون المشحيةالفنون الجميلةجامعة بابلعباس رهك حسن130615036

بية للعلوم االنسانيةجامعة واسطعباس طراد ساجت زغت  الفهداوي130723289 الجغرافيةالتر

الفنون السينمائية والتلفزيونيةالفنون الجميلةجامعة بغدادعباس علي عجيل نعمة السعيدي130818082

احياء مجهريةالطبجامعة القادسيةعباس غافل عباس مطت  االحيمد13096657
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نعلوم إنسانيةAlexandria Universityعباس فاضل عباس شهيب131071955 بية البدنية وعلوم الرياضة التغذية وصحة الرياضيي 
التر

الكيمياءالعلومجامعة الكوفةعباس فاضل عباس محمد131160903

علوم الجيولوجيا جيلوجيا النفطعلوم رصفةSelçuk Universityعباس فالح غريب محمود131266578

1313
عباس كاظم جواد برغش433

East Ukrainian NATIONAL  University 

Vladimir Dalادارة اعمالاجتماعية

ياءالعلومالجامعة المستنرصيةعباس كسوب جار هللا بحر13149365 ن الفت 

ن13151468 نعباس محمد حسي  ادارة االعمالاجتماعيةجامعة النيلي 

ونيةهندسيةسلجوقعباس محمود اوغور13162634 الهندسة الكهربائية وااللكتر

ن محمد 131717280 يعةالعلوم االسالميةجامعة بغدادعباس مست  حسي  الشر

القانون القانون العامالقانون والسياسةIslamic University of Lebanonعباس هادي عبد شالل131866579

ي محمد خرصن سلمان13191472
ر
هندسة ميكانيكهندسيةumpعبد الباف

ن للدراسات العلياعبد الحسن عبد االله عبد الخرصن132052897 معهد العلمي 

التاري    خ االسالميانسانيةاالسكندريةعبد الحميد طارق عطية محسن13212675

1322

ن71960 عبد الحميد عبد هللا مجيد حسي 

University Putra Malaysia (universiti 

putra malaysia (UPM))
يعلوم إنسانية ن ية أدب انكلت  ن اللغة االنكلت 

لغة عربية وادبهاانسانيةجامعة العلوم االسالميةعبد الرحمن احمد عيدان13231474

وت العربيةعبد الرحمن طارق عطية محسن13243393 التاري    خ الحديث والمعارصشعبة العلوم االنسانيةجامعة بت 

التأري    خاآلدابجامعة بغدادعبد الرزاق حمزة عبدهللا قاسم132519134

اصول الفقهالعلوم االسالميةالجامعة العراقيةعبد السالم عيادة علي132655602

العقيدة اإلسالميةالعلوم االسالميةالجامعة العراقيةعبد الصمد حاتم عبد هللا 132755693

االقتصاداجتماعيةAin Shams Universityعبد القادر عبدالرحمن ثابت موىس13282938

الرياضياتالعلومالجامعة المستنرصيةعبد القادر فارس كمال محمد132949360

الحديث وعلومهالعلوم االسالميةالجامعة العراقيةعبد القهار خلف محمد مطلك 133058109

بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلعبد الكاظم عزيز مرجون دهيو133172870 بوية والنفسيةالتر العلوم التر

ن  ظاهر 133217979 ياءالعلومجامعة بغدادعبد الكريم عبد الحسي  ن الفت 

ن13339099 ونيك واالتصاالتالهندسةالجامعة المستنرصيةعبد هللا علي جابر حسي  هندسة االلكتر

الميكانيكالهندسةجامعة بغدادعبد هللا علي فالح133425152

الفقه االسالمي واصولهالفقهجامعة الكوفةعبد هللا كدر اليذ 13358221

م فاضل13367376 التأري    خاآلدابجامعة الكوفةعبد هللا محيذيف مت 

الهندسة المدنية  مواد بناء هندسيةLiverpool John Moores Universityعبد هللا موىس كاظم محسن133753117

ي بدر13383398
يشعبة العلوم االجتماعيةالمنصورةعبد المحسن كريم شغانر

القانون المدنن

الحديث وعلومهالعلوم االسالميةالجامعة العراقيةعبد الملك سعدي نايف جاسم 133958045

ذكاء صناعي/ علوم حاسباتهندسيةupsiعبد النارص خالد حمزه13401481

القانون القانون العامعلوم اجتماعيةIslamic University of Lebanonعبد الهادي قاسم مهدي صالح134153149

جامعة بغدادعبد الوهاب احمد جميل علي الجبوري134215786

علم البيئة علم البيئةعلوم رصفةAcharya Nagarjuna Universityعبد الوهاب جاسم مهدي عمران134360313

سليم عباس ابراهيم134471398 عامالعلوم السياسيةجامعة النهرينعبداالمت 

ن جبار حسن محسن134563000 يعةالعلوم االسالميةجامعة بغدادعبدالحسي  الشر

يعهكلیة االمام الجامعةكلیة االمام االعظم الجامعةعبدالرحمن صباح سعيد حسن134623521 رسر



القسمالكلية2الجامعةاسم المتقدمالرقم الموحدت

ن134716298 اللغة العربيةاآلدابجامعة بغدادعبدالرحمن مجيد محمود حسي 

عامالطبجامعة النهرينعبدالرحمن محمدحسن هادي غايب134812725

بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريتعبدالرحمن محمود عبود نهار134965076 الجغرافيةالتر

االقتصاداالدارة واالقتصادجامعة االنبارعبدالرزاق ابراهيم شبيب حمادي 13504027

الفلسفةاآلدابجامعة بغدادعبدالرزاق حسن هاشم موزان 135119135

ية/ ادارة االعمال اجتماعيةJAMIA HAMDARD UNIVERSITYعبدالرزاق عامر عدنان13521484 الموارد البشر

بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادعبدالرضا جواد حيال سنيد العكيلي 135318957 اللغة العربيةالتر

يعهكلیة االمام الجامعةكلیة االمام االعظم الجامعةعبدالسالم أحمد صالح هدو135423526 رسر

بية للعلوم االنسانيةجامعة االنبارعبدالسالم عارف عبدالرزاق علي 13554276 الجغرافيةالتر

ي الكيمياءعلوم رصفةUniversity of Nottinghamعبدالسالم محمد سلمان صالح1356446
ن
علوم ف

بة والموارد المائيةالزراعة والغاباتجامعة الموصلعبدالعزيز عبدالباسط محمد حامد135711954 التر

1358
عبدالعزيز محمد علوان محمد447

Sudan University of Science & 

Technologyإدارة االعمالاجتماعية

فرع التقنيات االحيائيةمعهد الهندسة الوراثية والتقانات االحيائيةجامعة بغدادعبدالقادر سعيد لطيف علي135918662

عامالعلوم السياسيةجامعة النهرينعبدالقادر نايف تايه كمر136012561

1361
عبدالكريم معروف محمد اسماعيل71967

University Of Gezira (Alrazi Campus)
الدراسات االسالمية العقيدة االسالميةعلوم إنسانية

بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادعبدهللا رعد جالل ابراهيم136218978 بوية والنفسيةالتر العلوم التر

يالهندسةجامعة النهرينعبدهللا سنان احمد 136312944
المدنن

ن شمسعبدهللا عيس مطشر مجول136460318 يشعبة العلوم االجتماعيةعي 
القانون المدنن

1365
عبدهللا قيس طاهر خلف التميمي457

Odessa national a.s. popov academy 

of telecommunicationهندسة االتصاالتهندسية

االقتصاداإلدارة واالقتصادجامعة بغدادعبدهللا محمد رشيد احمد 136616512

بية للعلوم االنسانيةجامعة ديالعبدهللا محمد عبدهللا مهدي136721850 لغة عربيةالتر

الرياضيات التطبيقية التحليل العدديعلوم رصفةUniversity of Tabrizعبدهللا يحئ  جاسم ضاجي136871977

يةعلوم إنسانيةAcharya Nagarjuna Universityعبدالهادي ضياء مهدي عبدالمحسن13693421 ن ي-اللغة االنكلت  ن أدب انكلت 

اللغة العربيةاآلدابجامعة بغدادعبود توفيق عبود حميد الدليمي137016299

ن137110336 بيةالجامعة المستنرصيةعبيدة عامر عبدالحسي  ياءالتر ن الفت 

1372

ن باقر عبدهللا60320 عبت  امي 

National University of 

Malaysia(Universiti Kebangsaan 

Malaysia(ukM))تقانات احيائية التقنيات االحيائيةعلوم رصفة

ن13735314 عامعلوم الحاسوبالجامعة التكنولوجيةعبت  داود سلمان حسي 

ن137463421 علوم الحياةالعلوم للبناتجامعة بغدادعبت  ساجد عبد علي حسي 

فرع التقنيات االحيائيةمعهد الهندسة الوراثية والتقانات االحيائيةجامعة بغدادعبت  علي مرهون غايب137518663

بية للعلوم االنسانيةجامعة واسطعبت  نعمة فرج حسن الهاشمي137623279 اللغة العربيةالتر

ن القطان137765914 عامالقانونجامعة كربالءعبت  نوري محمد حسي 

ن احمد1378467 تاري    خانسانيةVoronezhعثمان عبدهللا حسي 

قانوناجتماعيةAlzaiem Alazhari universtiyعثمان مروان عبد كاظم1379468

التأري    خاآلدابجامعة االنبارعداي إبراهيم مجيد حوران 13803893

لغة روسيةالعلوم االنسانية جامعة فارونيش الحكوميةعدنان حبيب لفته13811501
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االجتماعاآلدابجامعة بغدادعدنان صبيح ثامر فهد138216302

عامالحقوقجامعة تكريتعدنان ضامن مهدي حبيب138320520

الفلسفةاآلدابجامعة بغدادعدنان عبد حسن138452765

الجغرافيةاآلدابجامعة القادسيةعدنان كريم كهار13856471

الصحافةاألعالمجامعة بغدادعدنان لفتة منان138616609

يةانسانيةكرايوفاعدنان محيسن علي13872772 ن فقه اللغة االنكلت 

ن مصطقن 138872811  حسي 
االحصاءاإلدارة واالقتصادالجامعة المستنرصيةعدنان مصظقن

االحياء المجهريةالعلومالجامعة المستنرصيةعدنان ياس خضت  عباس13899383

ن عجاج139057641 ن حسي  بية للعلوم االنسانيةجامعة ديالعدنان ياسي  التاري    خالتر

بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البرصةعدي جاسب حسن عكلة13914755 عامالتر

ن139258701 االقتصاداإلدارة واالقتصادجامعة الموصلعدي صابور محمد حسي 

ن محمد13931503 ونيةهندسيةام درمان االسالميةعدي عبد الحسي  هندسة كهربائية والكتر

1394
وش66618 عدي مرزه حمزه حتر

Sudan University of Science and 

Technologyالسالسل الزمنية/ محاسبة االحصاء القانون والسياسة

االقتصاداالدارة واالقتصادجامعة واسطعذراء باسم جالب حمزة139523193

ي عبيد العزاوي139623286
بية للعلوم االنسانيةجامعة واسطعذراء حسن راضن اللغة العربيةالتر

بية األساسيةالجامعة المستنرصيةعذراء حمزة عودة جابر139765322 بية البدنية وعلوم الرياضةالتر التر

الميكانيكالهندسةجامعة بغدادعذراء حميد تركي حبيب العباىسي139818360

بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلعذراء شاكر هادي عباس الهاللي139914737 التاري    خالتر

عامالعلوم السياسيةجامعة بغدادعذراء كاظم محمد موىس 140017341

ن عزيز14017314 اللغة العربيةاآلدابجامعة الكوفةعذراء مهدي حسي 

العالقات العامةاألعالمجامعة بغدادعراك غانم محمد140216583

ي عرط عذاب140323967
ن
عامالقانونجامعة كربالءعروبة شاف

ي140416123
ي الحسيئن

جامعة بغدادعزالدين حسن كاظم راضن

الكهرباءالهندسةجامعة الموصلعزام عدنان محمد علي140511736

علوم الحيوانالعلومالجامعة المستنرصيةعشتار عماد مجيد محمد140665917

ي وعلوم الحركةشعبة العلوم االنسانيةجامعة االسكندريةعصام منصور موحان الحميد14073428
التدريب الرياضن

الفلسفةاآلدابجامعة الكوفةعصمت كاظم حميد حسون14086875

بية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغدادعطاء مصطقن عبد الكريم مصطقن 140916729 عامالتر

ن داود 141020522 عامالطبجامعة تكريتعفاف سعود حسي 

ي141111477 اللغة العربيةاآلدابجامعة الموصلعفان خورشيد كريم نئر

ي يونس نشمي14126888 التأري    خاآلدابجامعة الكوفةعفيف عريئر

1413
ن علوان471 عقيل ابراهيم حسي 

Yurii fedkovych chernivtsi National 

Universityانظمة سياسية_ دكتورا علوم سياسية اجتماعية

بية للعلوم االنسانيةجامعة ذي قارعقيل حسن خلف نعيمة141454959 اللغة العربيةالتر

ن للدراسات العلياعقيل حمدان عباس141552895 معهد العلمي 

التأري    خاآلدابجامعة الكوفةعقيل زاهر سلمان شياع 141660837

ي14178091 يعة والعلوم االسالميةالفقهجامعة الكوفةعقيل عبدزيد جويد حاجم الغرانر الشر

ن14182860  علوم كيمياءsouthampton/ساوثمبتونعلوم رصفةصدام محمد احمد/ مماثلةعقيل عالء حسي 

عامالطبجامعة تكريتعكرمة خيون شاكر فارس 141921062
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الحديث وعلومهالعلوم االسالميةالجامعة العراقيةعال ابراهيم محمود142058123

ن14215882  علي حسي 
ن المواد العامهندسة الموادالجامعة التكنولوجيةعال حسي 

ن فالمرز 142264733 الصحية والبيئيةالهندسة المدنيةالجامعة التكنولوجيةعال حسي 

يالهندسةجامعة النهرينعال عادل قاسم142312943
المدنن

ن142465982 ن كاظم عبد الحسي  وكيمياويةهندسة الموادجامعة بابلعال عبد الحسي  البوليمرات والصناعات البتر

االدارة العامةاإلدارة واالقتصادجامعة بغدادعال فاضل علوان عباس142516515

فنون مشحيةالفنون الجميلةجامعة البرصةعالء حاتم محسن جياد14264351

ن علوان موىس142753236 يةعلوم إنسانيةVoronezh State Universityعالء حسي  ن ية طرائق تدريس اللغة االنكلت  ن اللغة االنكلت 

احياء مجهريةالطبجامعة القادسيةعالء حمزة جابر حسون الجليحاوي14286658

نعالء خليل فائق142964582 التطبيقات الحاسوبيةعلوم الرصفةالنيلي 

ن خضت 14302643 هندسة ميكانيكهندسيةUTPعالء رعد حسي 

ن14312857 علوم حاسباتعلوم رصفةبرادفورد عالء سليمان نصار حسي 

هندسة الحاسبات شبكاتهندسيةFerdowsi University of Mashhadعالء عباس خضت  سلمان143253187

ن رفيس14332510 ونك واتصاالت/هندسة كهربائيةهندسيةColorado State Universityعالء عبد الحسي  الكتر

ن محمد14341521 الدراسات االسالميةانسانيةجامعة االسالميةعالء عبدالحسي 

ن احمد 143516055 بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادعالء عبدالخالق حسي  بوية والنفسيةالتر العلوم التر

ي14368115
ي يارس موىس المدنن الفقه االسالمي واصولهالفقهجامعة الكوفةعالء عبدالنئر

ن رضيوي143756178 عامالقانونجامعة بابلعالء كاظم حسي 

يعلوم اجتماعيةMansoura Universityعالء متعب ابوكيف كيطان143860324
القانون القانون المدنن

علوم الجوالعلومالجامعة المستنرصيةعالء نجم عبد خضت 14399465

بستنة/ علوم زراعيةزراعية وبيطريةEge Universityعل أصغر زينل علي1440476

ات هندسيةUniversity of Miskolcعلي ابراهيم مسلم سلمان144160327 هندسة المواد بولمت 

1442
علي احسان عبد الصاحب1527

odesa national a.s. popov academy 

of telecommunicationهندسة اتصاالت وشبكاتهندسية

بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادعلي احمد جاسم الحج144365588 بوية والنفسيةالتر العلوم التر

التأري    خاآلدابجامعة االنبارعلي احمد مهنا جاسم14444164

الفقه االسالمي واصولهالفقهجامعة الكوفةعلي احمد نارص محمد144524822

الفقه واصولهالعلوم االسالميةجامعة تكريتعلي الطيف حمد صالح الجبوري144665049

بية للعلوم االنسانيةجامعة ديالعلي إسماعيل زيدان خلف144721839 التاري    خالتر

عامالعلوم السياسيةجامعة النهرينعلي بشار بكر توفيق144812553

هندسة البيئةهندسية.LIVERPOOL JOHN MOORES Uعلي تركي كريدي14491532

ن االسدي145019506 ي عبد الحسي 
بية للعلوم الرصفة جامعة بغدادعلي ثامر هانن الكيمياءابن الهيثم/ التر

ونيةهندسيةUPMعلي ثائر حامد14511533 هندسة كهربائية و الكتر

علوم الحياةالعلومجامعة بابلعلي جليل عبيد حسن145214883

الرياضيات التطبيقيةشعبة العلوم الرصفةUPSIعلي جميل كاظم كريم14533450

ي14542992 ي-القانون الخاص اجتماعيةطهرانعلي حاتم ناجر
القانون المدنن

يالهندسةجامعة بغدادعلي حسن هادي خلف145518252
المدنن

العالقات الدولية/ العلوم السياسية العلوم السياسية القانون والسياسةIslamic University of Lebanonعلي حسن هويدي فرحان145672003

 محمد علي مرزه1457491
ن ياء علوم رصفةجامعة سالفوردعلي حسي  ن ياء الطبية/ علوم الفت  ن الفت 

ي145820218 زنحر ن التر ن هادي حسي  اللغة الروسيةاللغاتجامعة بغدادعلي حسي 
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علم االرضالعلومجامعة تكريتعلي حكيم دوهان فرحان145971227

العلوم المالية والمرصفية االسالميةالعلوم االسالميةالجامعة العراقيةعلي خالد عبد الرحمن جاسم146058121

ي المبارزةعلوم إنسانيةAlexandria Universityعلي خالد كاظم ابراهيم146172006
ن
ي ف

بية البدنية وعلوم الرياضة التدريب الرياضن التر

ادارة اعمالاجتماعيةhustجامعة علي خلف محمد14621546

ي/حراريات/هندسة ميكانيكهندسيةUNIVERSITY OF LEICESTERعلي خليل كريم عبود14631547 نانوتكنولوجر

علوم الحياةالعلومجامعة الكوفةعلي رياض مدحت146466986

يهندسيةukmجامعة علي زهت  غازي14651550 هندسة المايكرو والنانو تكنلوجر

1466
علي سعدون حمادة صالح72012

University Of Gezira (Alrazi Campus)
الدراسات االسالمية العقيدة االسالميةعلوم إنسانية

الميكانيكالهندسةجامعة بغدادعلي سمت  عنيد حسن 146718362

البستنة وهندسة الحدائقعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغدادعلي سهيل تركي عنتر 146818511

ن ثامر14692804 بية الرياضية انسانيةادموريتا الحكوميةعلي شاكر حسي  نية وعلوم الرياضة / التر بية التر
ي/ التر

كرة قدم/فسلجة التدريب الرياضن

بية للعلوم االنسانيةجامعة كربالءعلي شدهان يارس علي147024109 اللغة العربيةالتر

االجتماعاآلدابجامعة بغدادعلي شنان كريم والي147116310

ن شمسعلي صاحب جاسم حميد14721554 القانون العاماجتماعيةجامعة عي 

العالقات العامةاألعالمجامعة بغدادعلي صادق داود سلمان 147362900

القانون العامالقانون والسياسةAcharya Nagarjuna Universityعلي صالح زيدان خلف147466661

هندسة االنظمة الكهربائيةهندسيةUniMAPعلي صالح عزيز يوسف14752595

1476

علي صباح عبداالمت  حسن3466

 National University of 

Malaysia(Universiti Kebangsaan 

Malaysia(ukM))الذكاء االصطناعي-علوم الحاسباتعلوم رصفة

يالهندسةجامعة بغدادعلي صباح مهدي عبداالئمة147763379
المدنن

عامالقانونجامعة كربالءعلي صبحي عمران عبود الجبوري147865915

ي شاكر عبود هزير14796660 احياء مجهريةالطبجامعة القادسيةعلي صتر

علوم الحياةالعلومجامعة ذي قارعلي صبيح علي جذيه 148022150

اللغة العربية االدب والنقدعلوم إنسانيةMansoura Universityعلي صكبان سنيح عطيه148172015

ية انسانيةUUMعلي صالح سلمان14822839 ن ي / اللغة اإلنكلت 
(Applied Liguistics)علم اللغة التطبيقر

القانونقانون وسياسةبنهاعلي صالح كريم 148372566

اللغة العربيةاآلدابجامعة بغدادعلي طالب منعم حبيب 148416312

ي 14854165
ن
التأري    خاآلدابجامعة االنبارعلي عادل عالوي شاف

ن عبد العباس عبد االمت  14868512 علوم الحياةالعلومجامعة الكوفةعلي عبد الحسي 

ي جسوم 148715142
ن
عامالقانونجامعة بابلعلي عبد الزهرة صاف

بية للعلوم االنسانيةجامعة كربالءعلي عبد الستار فاضل حمود148824080 التاري    خالتر

العقيدة اإلسالميةالعلوم االسالميةالجامعة العراقيةعلي عبد المنعم قاسم خلف148958068

ي 14908914
اللغة العربيةاآلدابالجامعة المستنرصيةعلي عبد علي عانر

القانون القانونعلوم اجتماعيةMansoura Universityعلي عبدالستار جواد عبدالرضا149160343

ادارة االعمالاجتماعيةSudan technologiesعلي عبدالقادر محمود عبدهللا1492520

بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البرصةعلي عبدهللا عيس عبدهللا14934678 عامالتر

الهندسة المدنيةهندسيةArkansas Fayettevilleعلي عدنان محمد علي14942386

الهندسة الميكانيكية قدرةهندسيةKorea Maritime Universityعلي عزام محمد شكر149566671
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السياحةالعلوم السياحيةالجامعة المستنرصيةعلي عقيل صفر علي149665427

الطرق والمواصالت/ هندسة مدنية شعبة العلوم الهندسيةUKMعلي عماد جهاد شاكر14973484

تفست كلیة االمام الجامعةكلیة االمام االعظم الجامعةعلي غالب حمد احمد149823541

الفكر السياىسي االسالمي/العلوم السياسية اجتماعيةمعهد البحوث والدراسات العربيةعلي غانم حامد14991579

عامالعلوم السياسيةجامعة بغدادعلي غسان سامي150073021

بية للعلوم الرصفةجامعة البرصةعلي فاخر حبيب عبدالرزاق15014840 ياءالتر ن الفت 

ن150216597 اإلذاعة والتلفزيوناألعالمجامعة بغدادعلي فاخر عبدحسي 

القانونالقانون والعلوم السياسيةجامعة كركوكعلي فنش محمد خرصن150322785

الميكانيكالهندسةجامعة بغدادعلي فوزي عبدالكريم حميد150418364

ي كرة القدم الصاالتعلوم إنسانيةAlexandria Universityعلي فيصل ضايف ياس150566674
ن
بية البدنية وعلوم الرياضة االختبارات ف التر

ياء التطبيقيةالعلوم التطبيقيةالجامعة التكنولوجيةعلي كاظم حنتوش علوان150657066 ن الفت 

الفلسفةاآلدابالجامعة المستنرصيةعلي كاظم علي بدر150749272

اتصاالت -الهندسة الكهربائيةهندسيةRazi Universityعلي كريم عباس فرهود15083492

الفنون كرافيكعلوم إنسانيةAlexandria Universityعلي مجيد حميد حسون150966678

بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادعلي محسن سلمان فياض151065598 بوية والنفسيةالتر العلوم التر

ن محسن15111591 هندسة ميكانيكهندسيةUniversity Tenaga Nasionalعلي محمد حسي 

1512
علي محمد خليل ابراهيم535

Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
ادارة االعمالاجتماعية

احياء مجهرية/ طب بيطري زراعية وبيطريةusmعلي محمد رضا مراد15131592

ية علي محمد علي محمود151459448 ن هندسة االتصاالت الالسلكيةشعبة العلوم الهندسيةUPMجامعة بوترا المالت 

الصحافةاألعالمجامعة بغدادعلي محمود ابراهيم151516671

بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريتعلي محمود حمه مولود151652733 بية اإلسالميةالتر القرآن الكريم والتر

الهندسة الكهربائية قدرة ومكائنهندسيةUniversity of Denverعلي محمود سلمان حسن151753241

ي/هندسة ميكانيكية هندسيةالجامعة الوطنية التقنية البالروسيةعلي مسلم عبد15181596
ميكانيك تطبيقر

بية الرياضيةانسانيةفارونيش الحكومية/ جعلي موىس جواد15191599 التر

ي 152024901
جامعة بغدادعلي نارص علوان مطر السلمانن

بية للعلوم االنسانيةجامعة ديالعلي نجم عليوي محمد152172525 لغة عربيةالتر

بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالءعلي نزار محي مهدي152224292 عامالتر

الهندسة المدنية  جيوتكنيكهندسيةUniversity of Delawareعلي نشات شكر محمود152366688

بيةجامعة سامراءعلي نعيم محمود خلف152422374 التأري    خالتر

هندسة الحاسباتهندسيةUniMAPعلي نوري كريم عليان15252361

االتصاالت الالسلكية- ااالتصاالت - الهندسة الكهربائيةهندسيةUTHMعلي هاشم عباس كاظم15262353

هندسة البيئةهندسيةLiverpool John Moores Universityعلي وحيد نغيمش15271601

علوم االغذيةالزراعةجامعة تكريتعلي وليد نوفان عسكر152821086

علوم الحياةالعلومجامعة الكوفةعلي ياس خضت  عباس152966985

عامالطب البيطريجامعة بغدادعلي يحئ  سلمان مشبت153018774

بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالءعلي يحئ  عزيز خليل153172391 عامالتر

كيمياء حياتية-علوم الكيمياءعلوم رصفة Alexandria Universityعلي يحئ  نعوم خضت 15323503

فنون مشحيةالفنون الجميلةجامعة البرصةعلياء جبار سهيم عبيد15334736

ن فرحان ترف 153416728 بية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغدادعلياء حسي  عامالتر
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ن153572995 التقنيات االحيائيةالعلومجامعة بغدادعلياء حمزة ياسي 

الكيمياءالعلومجامعة الكوفةعماد سالم عبود عباس15368573

1537

ن72041 عماد عدنان فاضل زعي 

University Teknology Malaysia 

(Universiti Teknologi Malaysia(UTM))
ادارة االعمال ادارة اعمالاالدارة واالقتصاد

القانون القانون العامالقانون والسياسةIslamic University of Lebanonعماد فوزي يوسف جاسم153872042

1539

عماد كريم شيال مطلك72043

University Putra Malaysia (universiti 

putra malaysia (UPM))
اقتصاد عام االقتصاد الدولياالدارة واالقتصاد

ن154057190 عامالعلوم السياسيةجامعة النهرينعماد محمد صالح عبدالحسي 

ي1541544
ن راضن اقتصاديات االعمال/ علوم اقتصادية ادارة واقتصاد.Saratov State Universityعماد يارس حسي 

رياضيات تطبيقية/ علوم الرياضيات علوم رصفةukmعمار ابراهيم عبد15421606

عامالعلوم السياسيةجامعة النهرينعمار بهاء الدين شمس الدين154357173

القانون القانون الخاصالقانون والسياسةAin Shams Universityعمار ثامر زيدان جتر154466694

1545
عمار جابر كاظم عبيس547

The Southwest State University 

(SWSU)ياء علوم رصفة ن ي/ علوم فت  نانو تكنولوجر

يعةالعلوم االسالميةجامعة بغدادعمار حمد حريش احمد154619588 الشر

علوم كيمياءعلوم رصفةutmجامعة عمار زيدان غيالن15471612

1548
عمار شاكر محمود فيصل60353

University Of Gezira (Alrazi Campus)
قانون تجاري/القانون القانون الخاصعلوم اجتماعية

االنشائيةالهندسة المدنيةالجامعة التكنولوجيةعمار صباح عبد االمت  عبد علي15495037

جامعة ديالعمار طاهر منديل صالح155021781

ن عواد عبد االقرع 155156195 كيمياءالعلومجامعة بابلعمار عبد الحسي 

ن155272046 ونية  اتصاالتهندسيةGaziantep Universityعمار عصام محمد حسي  الهندسة الكهربائية وااللكتر

ادارة هندسةهندسيةUTMجامعة عمار علي عواد15531616

التقنيات االحيائيةالعلومجامعة بغدادعمار كاظم جواد155463603

1555
عمار كريم عبيس حسان3509

 Universiti Teknologi Petronas (UTP) 
امجياتهندسية تكنولوجيا المعلومات -هندسة التر

االحصاء بحوث العمليات/ االدارة واالقتصاد القانون والسياسةSelçuk Universityعمار محمد صالح عبد الرحيم عبد الكريم155666697

ي15579639
االقتصاداإلدارة واالقتصادالجامعة المستنرصيةعمار نعيم زغت  الجنانن

القانون القانون والسياسةMansoura Universityعمار يارس حسون يلغان155872050

هندسة ميكانيكيةهندسيةUMPعمر ابراهيم عواد15591621

امنية شبكات/ علوم الحاسبات علوم رصفةUTMعمر اسماعيل ابراهيم15601622

علوم األغذيةالزراعةجامعة االنبارعمر إسماعيل خلف حمادي 15613895

القانون القانون الخاصالقانون والسياسةMansoura Universityعمر ثائر ثابت ابراهيم156266703

ن الفاكهة/بستنة/علوم زراعيةزراعية وبيطريةجامعة الزقازيقعمر ثائر كامل علي15632721 بساتي 

االداري/ القانون العام القانون والسياسةIslamic University of Lebanonعمر جبار احمد شكر156472051

العلوم السياسيةشعبة العلوم االجتماعيةجامعة القاهرةعمر حامد شكر محمود156560355

 علي غصيبه15663513
ن تكنلوجيا الدواجن/ دكتوراه علوم زراعيةشعبة العلوم الزراعية والطب البيطريGrodno state agrarian universityعمر حسي 

تكنولوجيا الخرسانة/ هندسة مدنيةهندسيةجامعة مالياعمر رياض خليل15671628
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التاري    خ الحديث والمعارصشعبة العلوم االنسانيةجامعة المنصورةعمر سامي فتحي الصميدعي15683515

ونيةهندسيةManchester Universityعمر سعد هللا حامد حسن15692422 الهندسة الكهربائية وااللكتر

عامالعلوم السياسيةالجامعة المستنرصيةعمر سعدي سليم فارس157049208

1571
عمر صبار دحام احمد60356

University Malaysia Perlis (UNiMAP)
الهندسة الكيمياوية هندسة مواد هندسية

وت االسالميةعمر طه خليل15721634 اصول الفقهانسانيةجامعة بت 

السلطان ادريس علوم حاسبات /upsiعلوم رصفةعبد النارص خالد حمزة/ مماثلةعمر عادل ذياب صالح15732862

ية علم اللغةانسانيةBanaras Hindu Universityعمر عباس نعيثل1574567 ن لغة انكلت 

ي157517064 بية للعلوم الرصفة جامعة بغدادعمر عدنان جاسم هونر ياءابن الهيثم/ التر ن الفت 

يعرض لجنة/ مواد/ هندسة ميكانيك هندسيةدريسدنعمر عدي سلمان15762192

بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلعمر علي والي ايود157771426 يةالتر ن اللغة االنكلت 

يةعلوم رصفةutmعمر فاروق محمد عبد هللا15782870 ن  علوم حاسوبutm/تكنلوجية المالت 

علوم الحاسبات ukmعلوم رصفةukmعمر فتيان رشيد15792873

االدارة العامةاإلدارة واالقتصادجامعة بغدادعمر فالح حسن158016525

ادارة االعمالشعبة العلوم االجتماعيةMalaysia Pahang Universityعمر قاسم عبد المت  ابراهيم158160358

بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغدادعمر كامل عبد عمران الدليمي158216743 عامالتر

القانون القانون العامالقانون والسياسةIslamic University of Lebanonعمر كريم منشد خنياب158366707

ونية  قدرةهندسيةGaziantep Universityعمر كنعان نوري حسن158466708 الهندسة الكهربائية وااللكتر

عامالحقوقجامعة النهرينعمر ماجد ابراهيم هزاع158513977

ن158621107 بية للبناتجامعة تكريتعمر محسن حميد حسي  اللغة العربيةالتر

1587
عمر محمد فخري سعد الدين66709

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
الهندسة الميكانيكية ميكانيك الكش هندسية

1588
عمر مصطقن عباس نذير66710

University of Science, Malaysia(USM)
الحاسبات تكنولوجيا المعلوماتعلوم رصفة

قانوناجتماعيةAlexandria universityعمر مهدي حمدي مهدي1589576

القانوناجتماعيةAIN SHAMS UNIVERSITYعمر موىس جعفر مهدي1590578

ي عمت  ضاجي15913886 بية للعلوم االنسانيةجامعة االنبارعمر ناجر الجغرافيةالتر

بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريتعنود مدلول سبهان سعيد159221113 بية اإلسالميةالتر القرآن الكريم والتر

الدراسات االسالميةانسانيةاإلسالميةعواد قاسم رسن15932911

جامعة كركوكغادة حياوي الزم شباري159473195

التأري    خاآلدابجامعة بغدادغادة فائق محمد علي 159516318

جامعة بغدادغازي معن فيصل مهدي الكروي159616139

اإلذاعة والتلفزيوناألعالمجامعة بغدادغالب كاظم جياد159719312

الجغرافيةاآلدابجامعة الكوفةغانم صاحب عبد جابر15987345

بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسيةغزوان انهت  المي خفيف 15996446 عامالتر

1600
 علي سليمان53157

ن غزوان حسي 
University Of Gezira (Alrazi Campus)

القانون القانون العامعلوم اجتماعية

عامالطبجامعة بغدادغزوان طالل مهدي160125014

بية للعلوم االنسانيةجامعة ديالغزوان فصيل غازي عبدالعزيز 160221877 بية الرياضيةالتر التر

اللغة العربيةاآلدابجامعة ذي قارغزوة كاظم حيال عبد160324512
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نظم المعلومات االداريةاإلدارة واالقتصادجامعة الموصلغسان ابراهيم احمد خلف 160411359

ن160572065 ن حمر حسي  الهندسة المدنية   هندسة مواد البناء هندسيةGaziantep Universityغسان حسي 

ي كاطع عبد1606582 القانونانسانيةجامعة العلوم االسالميه العالميةغسان صتر

التصميمالفنون الجميلةجامعة بغدادغسان فاضل جاسم محمد الجبوري160720132

يعهكلیة االمام الجامعةكلیة االمام االعظم الجامعةغسان كريم عبد خضت  160823555 رسر

بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريتغسان محمد حسن خلف160964660 التأري    خالتر

ياءالعلومجامعة االنبارغسق طالل سهيل هالل16104173 ن الفت 

ياءالعلومجامعة النهرينغسق علي طعمه161157142 ن الفت 

رالعلوم التطبيقيةالجامعة التكنولوجيةغفران ستار جابر رحمة161257084 ن علوم وتكنولوجيا اللت 

التأري    خاآلدابجامعة الكوفةغفران محمد صيهودكاظم16137310

علوم الحياةالعلومجامعة تكريتغفران مظهر خلف ذيب161452668

1615

غيث فالح زياره كاظم66717

University Teknology Malaysia 

(Universiti Teknologi Malaysia(UTM))
الهندسة المدنية  هندسة الموارد المائية هندسية

بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادفاتن حميد قاسم محمد 161618924 التأري    خالتر

اللغة العربيةاآلدابالجامعة المستنرصيةفاتن قاسم عبد رجب161764719

ن كاظم شذر 161816735 بية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغدادفادية عبد الحسي  عامالتر

علوم الحياةالعلومجامعة الموصلفادية عبد الستار عبد الجبار161911689

ن16204600 بية للعلوم االنسانيةجامعة البرصةفادية يعكوب يوسف حسي  التأري    خالتر

اإلذاعة والتلفزيوناألعالمجامعة بغدادفارس اسماعيل فارس عبد هللا162162894

لغة روسيةانسانيةجامعة فارونيش الحكوميةفارس حسون علي16221657

نفارس عراك عبد16231658 تاري    خ اسالميانسانيةجامعة النيلي 

ي16248117 الفقه االسالمي واصولهالفقهجامعة الكوفةفارس فضيل عطيوي عبود الكالنر

ي اسماعيل162555769
البستنة وهندسة الحدائقالزراعة والغاباتجامعة الموصلفارس فيصل عبدالغئن

عامالطبجامعة بغدادفارس كاظم خضت  عباس162617188

1627
فاروق فياض حسن سعود72073

University Of Gezira (Alrazi Campus)
العلوم االسالمية اقتصاد اسالميعلوم إنسانية

ن الجابري162865609 الكيمياءالعلومجامعة بغدادفاضل ابراهيم حسي 

االديان المقارنةالعلوم االسالميةجامعة بغدادفاضل خلف كرم جبارة162917293

ن163015154 بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابلفاضل محمد عبس حسي  عامالتر

بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريتفاطمة ابراهيم طعمة هجيج163152670 الجغرافيةالتر

بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريتفاطمة احمد داود سلمان وكاع الجبوري 163221132 بوية والنفسيةالتر العلوم التر

التأري    خاآلدابجامعة االنبارفاطمة سامي شهاب أحمد16334176

بيةالجامعة المستنرصيةفاطمة شهاب حبيب16349859 بوية والنفسيةالتر العلوم التر

يالهندسةجامعة بغدادفاطمة صفاء نوري حمد163520245
المدنن

ن 163615140 عامالقانونجامعة بابلفاطمة عبد الرحيم علي حسي 

الفنون المشحيةالفنون الجميلةجامعة بابلفاطمة عبد العزيز163714872

ن للدراسات العليافاطمة عبدمهدي دهش163863894 معهد العلمي 

التأري    خاآلدابجامعة البرصةفاطمة عذيب جمعة لفتة16394580

بيةالجامعة المستنرصيةفاطمة غضبان عودة طريطش164010157 اللغة العربيةالتر
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علوم الحيوانالعلومالجامعة المستنرصيةفاطمة كاظم ابراهيم علي16419335

علوم الحياةالعلومجامعة الكوفةفاطمة كاظم رفيف164271543

بية للعلوم االنسانيةجامعة واسطفاطمة المي عبد ظاهر 164358679 اللغة العربيةالتر

يعة والعلوم االسالميةالفقهجامعة الكوفةفاطمة يونس قنتر 164424803 الشر

ياء العلومجامعة واسطفاطمه تركي عبدالجبار164523249 ن ياء العامة- الفت  ن الفت 

الفلسفةاآلدابجامعة الكوفةفاطمه صالح عبد الحسن164658667

بية للبناتجامعة الكوفةفاطمه فاهم عبد  شخت 16477797 الكيمياءالتر

ن  محمد سعيد16487624 بية للبناتجامعة الكوفةفاطمه محمد علي حسي  اللغة العربيةالتر

علوم الحياةالعلومجامعة بابلفاطمه هاشم عباس كاظم164915291

عقيدةكلیة االمام الجامعةكلیة االمام االعظم الجامعةفاهم جلوب جاسم عبد 165023558

بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابلفاهم عبدالواحد عيس وادي165155194 عامالتر

ي/االحصاءشعبة العلوم االجتماعيةجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيافائز حامد سلمان سعدون16523535
احصاء تطبيقر

نفائز غازي عبداللطيف16531664 ادارة االعمالاجتماعيةجامعة النيلي 

ي165416744
بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغدادفائز كريم صالح عبد هللا السلمانن عامالتر

بية للعلوم الرصفة جامعة بغدادفائزة حازم حسن فتاح زنكنة165517164 الكيمياءابن الهيثم/ التر

محاسبة تكاليف/ المحاسبةشعبة العلوم االجتماعيةUTARAفائق مال هللا محمود جرجيس16563538

مناعة/ علوم حياة علوم رصفةGazi Universityفدوى عماد عبد الكريم رشيد165760364

بية للعلوم االنسانيةجامعة كربالءفرات عبد الرضا جواد معله165824049 التاري    خالتر

جامعة بغدادفرات علوان عويز 165952808

علوم حياةعلوم رصفةVoronezh state universityفراس راهي حنظل سلمان1660590

قانون خااصاجتماعيةاالسالمية/ جفراس سامي حميد16611671

عامالعلوم السياسيةجامعة النهرينفراس عباس هاشم مجيد166212568

ونيةهندسيةcanterburyفراس علي جواد عيس16632813 هندسة كهربائية والكتر

تدقيق/ محاسبة شعبة العلوم االجتماعيةSaurashtra Universityفراس محمد دهام حسن166460365

الهندسة الميكانيكيةهندسيةManchester Universityفراس معن عبد الستار محمد16652341

القانون قانون العام القانون والسياسةSelçuk Universityفراس مكي عبد نصار166666727

ن علوان166715343 بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلفرح اإلسالم علي حسي  التاري    خالتر

بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغدادفرح خالد عبد هللا سلوم166862974 عامالتر

ن رضا 166918329 الكيمياويةالهندسةجامعة بغدادفرح عادل ياسي 

علوم الحياةالعلومجامعة بابلفرح عامر عباس محمد167014717

الكهرباءالهندسةجامعة البرصةفرح عباس نارص نصيب16714672

بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريتفرح عبد القادر فالح رحيم167221140 الجغرافيةالتر

رالعلوم التطبيقيةالجامعة التكنولوجيةفرح عبد الكريم عبد االمت  محيبس 16735141 ن علوم وتكنولوجيا اللت 

 علي الوائلي167456212
ن عامالطبجامعة بابلفرح عالء عبد الحسي 

بية األساسيةالجامعة المستنرصيةفرح فالح حسن167565323 بية البدنية وعلوم الرياضةالتر التر

الكيمياويةالهندسةجامعة بغدادفرح قحطان خلف عزاوي167618330

بيةالجامعة المستنرصيةفرح مصطقن قاسم حسن167770896 التأري    خالتر

يعلوم رصفة  Helwan universityفرح ممتاز داود سلمان167872082
علوم الحياة علم الخلية الجزيئ 

ي رهل167916140
جامعة بغدادفرح ناظم شمحن

بية للعلوم االنسانيةجامعة واسطفردوس عبد الواحد شكت  جابر168023285 اللغة العربيةالتر
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يعة والعلوم االسالميةالفقهجامعة الكوفةفردوس هاشم احمد محمد العلوي16818101 الشر

ي ابراهيم16822679
ر
تغذية دواجن/ ثروة حيوانيةزراعية وبيطريةمردوفيا الوطنية للبحوثفرقد شوف

االحياء المجهريةالعلومالجامعة المستنرصيةفضل احمد سعيد168310722

بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلفضيلة سالم إسماعيل طه168415632 اللغة العربيةالتر

اللغة العربيةاآلدابالجامعة المستنرصيةفالح حسن سعد جتر168565181

عامالقانونجامعة كربالءفالح حسن عطية168625379

محاسبةاجتماعيةUniversity of Neelainفالح هادي صالح عجاج1687600

يالزراعةجامعة تكريتفهد صابر عوين جمعة168821146
االنتاج الحيوانن

علوم مالية ومرصفيةاالدارة واالقتصادجامعة كربالءفهد مغيمش حزيران ربيع 168924147

ميكانيك محطات القدرةالهندسة الميكانيكيةالجامعة التكنولوجيةفؤاد عبد األمت  خلف16905026

 آل زركي169115692
ن عامالطبجامعة بابلفؤاد قاسم جبت  حسي 

ي بشت  مهدي الطيف 169223563
ن
حديثكلیة االمام الجامعةكلیة االمام االعظم الجامعةفياف

العقيدة والفكر االسالميالعلوم االسالميةجامعة بغدادفيصل خلف عامر حمادي169319595

ياء طبيهعلوم رصفةUniversity of Bucharestفيصل رحيم مخيلف اسماعيل1694603 ن دكتورا ه فت 

عامالعلوم السياسيةجامعة النهرينفينوس غالب كامل169513698

ن169653181 علوم الحياة التقنيات االحيائيةعلوم رصفةRazi Universityقاسم حسن عبيس حسي 

ن هلول169765115 التأري    خاآلدابجامعة بغدادقاسم علي عبد الحسي 

بية للعلوم االنسانيةجامعة الموصلقاسم عمر عالوي محمد169811438 التأري    خالتر

ي169971193 ونيك واالتصاالتالهندسةالجامعة المستنرصيةقاسم هادي كريم عريئر هندسة االلكتر

يعة والعلوم االسالميةالفقهجامعة الكوفةقاسم هاشم كاظم170065971 الشر

يعة والعلوم االسالميةالفقهجامعة الكوفةقائد عبد المطلب بهاء 170171544 الشر

ي صالح 170271013 المعادنهندسة الموادجامعة بابلقبس خالد ناجر

هندسة اتصاالت وانظمة المعلوماتهندسيةجامعة هوازهونكقبس علي حكمت17031692

هندسة علوم الحاسباتهندسيةنكرجوناقتيبة حمادي محمد17042896

يف و علومهانسانيةجامعة العلوم االسالميةقتيبة عالء توفيق17051693 الحديث الشر

الحوسبة السحابية-علوم الحاسباتعلوم رصفةAcharya Nagarjuna University قتيبة ممتاز داود سلمان17063549

1707
ي جاسم72096 قحطان عدنان صتر

University Of Gezira (Alrazi Campus)
العلوم االسالمية التفست  وعلوم القرآنعلوم إنسانية

ياء العامة العلومجامعة البرصةقحطان عدنان محمد عبدالحسن170853867 ن الفت 

البستنة وهندسة الحدائقعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغدادقضي طارق سالم سليم الويسي170918512

بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريتقضي علي محمود جليل 171021152 عامالتر

ون واتصاالت/هندسة كهرباءهندسيةutm/ جقضي فيصل عبد الرزاق17111700 الكتر

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/ علوم الحاسبات علوم رصفةUTEMقضي كنعان كاظم حسون1712609

القانون القانون الخاصعلوم اجتماعيةMansoura Universityقضي مهدي محمود أحمد171360370

بية للعلوم االنسانيةجامعة كربالءقضي نارص فعيل سهر171424064 اللغة العربيةالتر

بية الفنيةعلوم إنسانيةAlexandria Universityقيس أحمد شعالن الحواىسي17153552 مناهج وطرق تدريس التر

ن عبد الكريم171620285 الميكانيكالهندسةجامعة بغدادقيرص عزيز امي 

بيةالجامعة المستنرصيةكاظم خضت  كاظم علوان171710107 ياءالتر ن الفت 

هندسة ميكانيكيةهندسيةOklahoma State Universityكاظم عباس جبار حسون1718611

بيةجامعة القادسيةكاظم فاضل هادي جاسم171954533 اللغة العربيةالتر
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ن يوسف علي1720615 يانسانيةUniversity Alexandriaكرار حسي 
ن
فنون تشكيلية النحت تخصص النحت الخزف

عامالعلوم السياسيةجامعة النهرينكرار ذياب عبد جودة172171392

علوم الحياةالعلومجامعة بابلكرار صالح مهدي جاسم172256223

ي المبارزةعلوم إنسانيةAlexandria Universityكرار طالب مسلم علي172360375
ن
ي ف

التدريب الرياضن

امراض نبات/ وقاية نبات / العلوم الزراعية علوم زراعية شعبة العلوم الزراعية والطب البيطريAlexandria Universityكرار عباس حمزه عبود172459452

بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغدادكرار عبدالكريم خضت  عباس السعدي172516753 عامالتر

تمارين عالجية/تربية رياضية انسانيةاالسكندريةكرار عبدهللا محسن17261715

ن شمسكرار عبدمسلم هاشم حسن172760377 يعة إسالميةشعبة العلوم االنسانيةعي  أصول فقه/ رسر

1728
كرار كاظم عباس هاشم3564

University of Missouri-Kansas City
الرياضيات-علوم الرياضياتعلوم رصفة

يعلوم اجتماعيةMansoura Universityكرار ماهر كاظم عواد172953168
القانون المدنن

بية للعلوم االنسانيةجامعة واسطكريم احمد حامي عبد العزيز السعدون173023099 التأري    خالتر

ي17318180
انن ن الفقه االسالمي واصولهالفقهجامعة الكوفةكريم داخل ماهر دهيم الجت 

1732

كريم عباس داود سلمان53226

University Putra Malaysia (universiti 

putra malaysia (UPM))
امجياتعلوم رصفة علوم الحاسوب هندسة التر

بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادكريم عجيل فالح الزاملي173315864 التأري    خالتر

بية للعلوم االنسانيةجامعة ديالكريم هادي محمودابراهيم 173421879 بية الرياضيةالتر التر

ي عبيد 173518781
عامالطب البيطريجامعة بغدادكمال جواد عونن

ن17362069 علم االجتماعانسانيةالمنصورةكمال رزاق حسي 

بية للبناتجامعة الكوفةكواكب عيس جاسم  حميدي17377653 اللغة العربيةالتر

القانونالقانون والعلوم السياسيةجامعة كركوككوتا انور محمد سعدن173858970

ن173957182 عامالعلوم السياسيةجامعة النهرينكوثر حسن غازي حسي 

الميكانيكالهندسةجامعة بغدادكوثر خالد يونس عبيد174018367

االقتصاداالدارة واالقتصادجامعة واسطكوثر كريم عبد الرزاق عبد هللا174158997

 صالح علي174211076
ن اللغة العربيةاآلدابجامعة الموصلكوفان حسي 

يف 174359164 ن رسر يالزراعةجامعة كركوككوالله وهاب امي 
االنتاج الحيوانن

عامالطبجامعة بغدادالرا بالسم ابراهيم174463289

عامالعلوم السياسيةجامعة بغدادالرا حسن عبدهللا عنقود 174517338

جامعة بغدادالرا قاسم خنجر جبارة174616117

رعلوم البناتجامعة بابللبئن عباس محمد مصطقن174772905 ن ياء اللت  ن فت 

ياءالعلومجامعة بغدادلبئن عبد الجبار محمود174818008 ن الفت 

ن عيس  عمران174925130 خاصالقانونجامعة بغدادلبئن عبد الحسي 

الصيدلة الشيريةشعبة العلوم الطبيةUniversity of Lisboaلبيب عبدالرسول عبدالرزاق الموسوي175060382

هندسة اتصاالتهندسيةجامعة مارالبيب محسن عبدهللا17511726

الجغرافيةاآلدابجامعة الكوفةلطيف خضت  لطيف عبد نور 17527337

علوم الحياةالعلومجامعة بابللطن محمد عبيس عزيز175315286

بية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغدادلقاء عبد الزهرة عبيد جتر 175416723 عامالتر

ياءالعلومجامعة بغدادلم جمال عباس175518007 ن الفت 

بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابللم حميد عبد شمران175615647 عامالتر
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ونيات البرصيةالجامعة التكنولوجيةلم زهت  محمد خضت 17575464 ر وااللكتر ن رهندسة اللت  ن اللت 

اداره االعمالشعبة العلوم االجتماعيةالسودان للعلوم والتكنولوجيالم ماجد حميد موزان17583569

ن موىس عايش17594750 البستنة والنخيلالزراعةجامعة البرصةلمياء حسي 

التأري    خاآلدابجامعة بغدادلمياء سعد عكار غضب176064792

بية للبناتجامعة الكوفةلمياء شهيد عباس لفته17617626 اللغة العربيةالتر

ن عبد الرضا عيس17624348 علوم الحياةالعلومجامعة البرصةلمياء عبد الحسي 

بيةالجامعة المستنرصيةلمياء علي صكب عكلة17639804 التأري    خالتر

بيةالجامعة المستنرصيةلمياء مالك عبد الكريم سعيد17649993 التأري    خالتر

هندسة الطرق والنقلهندسيةUPMلمياء محمدجواد مهدي السعيد17651728

القانونالقانون والعلوم السياسيةجامعة كركوكلنجه صالح حمه طاهر حمه 176622788

الحاسوبالهندسةجامعة النهرينليث باقر سلمان176713284

ي176866758 هندسة تحليل نظم المعلومات والسيطرة هندسيةSt. Petersburg State Universityليث حاكم مالك لعيئر

بية الرياضيةانسانيةاالسكندريةليث حسن جوير17692070 التر

هندسة اتربة واسسشعبة العلوم الهندسيةLulea tekniska universitetليث خليل ابراهيم احمد177072112

التأري    خاآلدابجامعة بغدادليث خليل خلف صالح177124837

الهندسة المدنيةهندسيةUTHMليث سلمان خالد محمد17722553

ادارة األعمالاإلدارة واالقتصادجامعة الكوفةليث شناوه حسن سلمان17737519

ي177424977 الميكانيكالهندسةجامعة بغدادليث عبد صتر

هندسة رياضية/علوم رياضياتعلوم رصفةUniversity of Debrecenليث محسن حبيب جتر1775634

ي 177624961
ي علي الحسانن

بة والموارد المائيةعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغدادليث نعيم حسونن علوم التر

ي حمادي177715397
عامالقانونجامعة بابلليل حمزة راضن

بية للبناتجامعة تكريتليل طالل احمد حسن177821171 اللغة العربيةالتر

ي مجيد محمد177965891 المحاسبةاإلدارة واالقتصادجامعة بغدادليل ناجر

بية للبناتجامعة الكوفةلينا زهت  عبد الزهرة عبد الرضا17807794 الجغرافيةالتر

عامالطب البيطريجامعة بغدادلينا عادل جتر عاكول 178118784

ية انسانيةUUMلينا فتحي صديق17821735 ن تطبيقات لغوية/ لغة انكلت 

هندسة االتصاالتهندسيةnottinghamماجد حامد نصار17831737

ن178465701 عامالقانونجامعة بابلماجد حمودي علي حسي 

بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريتماجد عجيمي سليم عزيز178521175 التأري    خالتر

انشاءات/ هندسة مدنية هندسيةlulea tekniska universitetماجد علي ظاهر17862997

ن هندي178771277 بية للعلوم االنسانيةجامعة ديالماجد مزهر حسي  التاري    خالتر

ن عبد هللا دروش178824655 االنشائيةالهندسة المدنيةالجامعة التكنولوجيةمازن حسي 

ي حسن17891740
ونية اتصاالت ضوئيةهندسيةukmجامعة مازن راضن الهندسة الكهربائية وااللكتر

بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابلمازن محمد علي احمد179015153 عامالتر

هندسة ميكانيكيةهندسيةBANARAS HINDUمازن محمود يحئ 17912789

ي عبد الوهاب179272115
ر
علوم الحاسوب امنية البياناتعلوم رصفةMansoura Universityمازن هيثم رزوف

عامالقانونجامعة بابلمالك عباس جيثوم عجة 179315139

ن احمادي179411208 الحاسوبعلوم الحاسوب والرياضياتجامعة الموصلماهر خلف حسي 

ر للدراسات العلياجامعة بغدادماهر عبدالفاضل كاطع كريم179518625 ن فرع التطبيقات الهندسية و الصناعيةمعهد اللت 

يالهندسةجامعة بغدادماهر مراد جتر جاسم179618257
المدنن
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ي الحديث-اللغة العربية وادابهاعلوم إنسانيةMansoura Universityماهر هاشم اسماعيل عبدهللا17973576 النقد االدنر

بية للعلوم االنسانيةجامعة ديالمثئن اياد قدوري حميد179856957 بية الرياضيةالتر التر

قانون دستوري/ قانون عام اجتماعيةجامعة اوديسا الوطنيةمثئن عباس عبد الكاظم17991751

اللغة العربيةاآلدابجامعة الموصلمجاهد ابراهيم حطاب اسماعيل180058635

ميكانيك عامالهندسة الميكانيكيةالجامعة التكنولوجيةمجتئر عبد الكاظم فليح عودة180165561

ي فري    ح18029820
ر
بيةالجامعة المستنرصيةمجيب رزوف الجغرافيةالتر

االدارة العامةاإلدارة واالقتصادجامعة بغدادمجيد حميد طاهر مهدي180316537

العالقات العامةاألعالمجامعة بغدادمجيد عبود فهد180416610

الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافيةاآلدابجامعة بغدادمحاسن حميد عبيد نارص الدليمي180516341

ي18068176
يعة والعلوم االسالميةالفقهجامعة الكوفةمحسن عبدالعظيم هادي عبدعلي الشمرنر الشر

هندسة ميكانيكهندسيةUniversity of Plymouthمحسن علي مرعي احمد1807643

بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريتمحسن هيجان عبدهللا صالح180821184 بية اإلسالميةالتر القرآن الكريم والتر

القانون المالي/ القانون القانون العام القانون والسياسةIslamic University of Lebanonمحمد ابراهيم خضت  عباس180966771

ن181058792 ادارة اعمالاإلدارة واالقتصادجامعة الموصلمحمد ابراهيم محمد حسي 

الهندسة الكهربائية وااللكرتونية والنظم الهندسيةهندسيةUKMمحمد احمد صبحي جميل18112453

ن18126039 التاري    خاآلدابالجامعة العراقيةمحمد احمد موىس حسي 

القانون القانون العامالقانون والسياسةIslamic University of Lebanonمحمد اسعد وهيب عبد181372119

وقاية النباتالزراعةجامعة االنبارمحمد اسماعيل خلف حمادي 18143901

 علي 181523578
ن تفست كلیة االمام الجامعةكلیة االمام االعظم الجامعةمحمد أحمد حسي 

انظمة  ومعلوماتية/علوم حاسبات علوم رصفةجامعة بابا صاحبمحمد باسل عبدالكريم18161763

بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريتمحمد باسم حمادي خضت 181720551 بية اإلسالميةالتر القرآن الكريم والتر

عامالعلوم السياسيةجامعة النهرينمحمد باسم حمزة شهيد181871387

1819
محمد باسم قاسم64480

Kyiv National University of 

Construction and Architectureي واالنشاءات/ المعمارية الهندسية
عمارة المبانن

1820
ي648 محمد تالي قاسم شيال المالحر

Politehnica University of Bucharest
علوم الحاسوب/ تكنولوجيا المعلوماتعلوم رصفة

اإلذاعة والتلفزيوناألعالمجامعة بغدادمحمد ثابت فهد182119313

بية للعلوم االنسانيةجامعة ديالمحمد ثعبان عبدمحيميد 182221878 بية الرياضيةالتر التر

1823
محمد جاسم اسماعيل جمعة650

Belgorod National Research 

Universityعلوم الحياةعلوم رصفة

ن عبيد182465774 عامالعلوم السياسيةجامعة النهرينمحمد جاسم حسي 

ي18252085
اللغة العربيةانسانيةام درمان االسالميةمحمد جاسم محمد راضن

 علوم رياضياتump/برليسعلوم رصفةابتسام كامل حنان/ مماثلةمحمد جاسم محمد صالح18262807

تأهيل االصابات الرياضيةعلوم إنسانيةUniversity of Isfahanمحمد جالب عيدان طايخ182760389

ي ونظم المعلومات الجغرافيةالعلومجامعة بغدادمحمد جمال محمد الوزان 182818030
التحسس النان 

ي182958469
بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلمحمد جواد جميل لونر بوية والنفسيةالتر العلوم التر

ياءالعلومجامعة بابلمحمد جواد كاظم عمران 183015061 ن فت 

علوم اغذية تقانات احيائيةزراعية وبيطريةيلدزمحمد جواد محيسن18312699

االنشاءات/ الهندسة المدنية شعبة العلوم الهندسيةLulea Tekniska Universitetمحمد حاتم محمد علي183272132

ن18331767 وسائط متعددة/ علوم حاسبات علوم رصفةutmجامعة محمد حازم امي 
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ي183466780 االقتصاد القياىسي/ اقتصاد عام االقتصادالقانون والسياسةBenha Universityمحمد حازم عباس حاجر

عامالعلوم السياسيةجامعة بغدادمحمد حسام علي183563470

دكتوراه هندسة االتصاالت والحاسباتهندسيةUTHMمحمد حسن علوان حمد1836659

ياجتماعيةجامعة االسكندريةمحمد حسن مرعي18371772
قانون جنان 

ن ابراهيم18382201 هندسة حاسباتهندسيةسلجوقمحمد حسي 

 علي أحمد18393591
ن هندسة الحاسبات واالتصاالتهندسيةAksaray Universityمحمد حسي 

1840
محمد حيدر اسماعيل محمد60393

Politehnica University of Bucharest
ياء صلبةعلوم رصفة ن علوم الفت 

ي 184125097 عامالطب البيطريجامعة بغدادمحمد حيدر عسكر احمد السورة مت 

ادارة اعمالاإلدارة واالقتصادجامعة الموصلمحمد حيدر علي محمد الشالل184273200

هندسة الحاسبات نظم معمارية الحاسوبهندسيةRazi Universityمحمد حيدر كاظم محمد سعيد184372141

هللا احمد اكريم184421203 الميكانيكالهندسةجامعة تكريتمحمد خت 

ن18457330 ي عبد علي حسي 
التأري    خاآلدابجامعة الكوفةمحمد راضن

ي محيسن معيلو1846667
اتيجية/ ادارة االعمال اجتماعيةKazan Federal Universityمحمد راضن ادارة استر

ونية واالتصاالتهندسيةجنقايةمحمد ربيع هاشم محمد1847668 الهندسة االلكتر

اللغة العربيةاآلدابالجامعة المستنرصيةمحمد رحمن بدن 18488937

يالهندسةجامعة بابلمحمد رضا كاظم محمود184914687
المدنن

عامالحقوقجامعة الموصلمحمد رياض فيصل خورشيد الربوعه185011610

هندسة تقنيات مواد البناءهندسيةusmمحمد زهت  عبد االمت 18511789

 علي185211842
ن اإلحصاءعلوم الحاسوب والرياضياتجامعة الموصلمحمد زيد حسي 

عامالقانونجامعة كربالءمحمد ساجد نايل عساف الشمري 185323979

اللغة العربيةاآلدابالجامعة العراقيةمحمد سالم محسن رشيد18546076

المحاسبةاجتماعيةUUMمحمد سامي نوري زياد1855672

المعادنهندسة الموادجامعة بابلمحمد سعد طعمة جودة185615702

ي 185764704
ر
ف المحاصيل الحقليةالزراعةجامعة االنبارمحمد سعيد عبد رسر

بية للعلوم االنسانيةجامعة كربالءمحمد سالم مظهر محمد علي185824129 اللغة العربيةالتر

يعةالعلوم االسالميةجامعة بغدادمحمد سلمان نامس حمد185917303 الشر

بيةالجامعة المستنرصيةمحمد سليم عويد عفن186010076 بوية والنفسيةالتر العلوم التر

الهندسة المدنيةهندسيةGaziantep universityمحمد شكيب محمد يحئ 1861675

القانونالقانون والعلوم السياسيةجامعة كركوكمحمد صالح صابر صالح186222818

انشاءات\الهندسه المدنية شعبة العلوم الهندسيةLULEÅ TEKNISKA UNIVERSITETمحمد صالح محمد محل186372151

ي186416754
بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغدادمحمد صائب فاضل محمد البيانر عامالتر

السياسات العامة/ العلوم السياسية العلوم السياسية القانون والسياسةUniversity of Malaya (UM)محمد صالح حسن حتاجه186572152

عامالطب البيطريجامعة بغدادمحمد صالح حسن سماوي 186618789

هندسة الموادشعبة العلوم الهندسيةUNITENمحمد ضياء شاكر محمد18673608

تاري    خ حديثشعبة العلوم االنسانيةالجزيرةمحمد طعيمة عبيد مري18683609

 علي186957011
ن عامالقانونجامعة بابلمحمد طه حسي 

1870
ن53189 محمد عادل خلف حسي 

University of Science, Malaysia(USM)
هندسة المواد االنشائيةهندسية

كرة قدم/تربيه رياضيهانسانيةاالسكندريه/جمحمد عاشور عباس18711808
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االنشائيةالهندسة المدنيةالجامعة التكنولوجيةمحمد عامر احمد جاسم187224656

فرع التقنيات االحيائيةمعهد الهندسة الوراثية والتقانات االحيائيةجامعة بغدادمحمد عايد نجم طاعوس187320345

الفقهعلوم إنسانيةUniversity of Qomمحمد عباس زنجار ذهيبات187460398

علوم الحاسوب امنية البياناتعلوم رصفةDeakin Universityمحمد عباس كاظم جميل 187553169

االدارة الماليةشعبة العلوم االجتماعيةجامعة الجنانمحمد عبد االمت  عطية علي187672156

قانون عاماجتماعيةجامعة االسالميةمحمد عبد الرحيم حاتم18771810

يعةالعلوم االسالميةجامعة بغدادمحمد عبد الرزاق محمود حبيب187853813 الشر

دولي خاص/ خاص/ قانوناجتماعيةAin Shams Universityمحمد عبد العزيز جتر اسعيد1879685

علوم الحياةالعلومجامعة الكوفةمحمد عبد الكاظم صياح شنباره18808576

الكهرباءالهندسةجامعة بغدادمحمد عبد هللا عبد السادة188124982

ن شمسمحمد عبد الملك عبد الرحمن18821813 ونيات/علوم الفزياءعلوم رصفةعي  الكتر

يعة والعلوم االسالميةالفقهجامعة الكوفةمحمد عبد الهادي شاكر موىس العامري18838174 الشر

ي فهد 188416350
االجتماعاآلدابجامعة بغدادمحمد عبد علي شقن

العقيدة اإلسالميةالعلوم االسالميةالجامعة العراقيةمحمد عبد علي كاظم حمزة188572744

ن18863610 ونية و االتصاالتهندسيةTURKEYمحمد عبدالرزاق عزيز حسي  االلكتر

عامالقانونجامعة كربالءمحمد عبدالرزاق محمد عباس الشوك188762347

بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلمحمد عبدالرضا موىس حمزه188814892 التاري    خالتر

ن صالح188921211 علوم االغذيةالزراعةجامعة تكريتمحمد عبدالقادر محمد أمي 

ادارة اعمالاإلدارة واالقتصادجامعة الموصلمحمد عبدالقادر محمد صالح189072686

التأري    خاآلدابجامعة الموصلمحمد عبش سباك سنجار مطاوي189171115

ن للدراسات العليامحمد عدنان علي زاير189252928 معهد العلمي 

 علي18931821
ن ونية/ علوم الحاسبات علوم رصفةUKMمحمد عالء حسي  ادارة انظمة وحوكمة الكتر

ي189416125 جامعة بغدادمحمد علوان رحيمة شناوة العقانر

عامالطب البيطريجامعة بغدادمحمد علي جمال غافل جليب189563229

1896
محمد علي ذياب احمد53064

University of Science, Malaysia(USM)
ياء تقنية النانوعلوم رصفة ن علوم الفت 

ي189718462
البستنة وهندسة الحدائقعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغدادمحمد علي زين الدين عبد المشهدانن

الكهرباءالهندسة الكهربائيةالجامعة التكنولوجيةمحمد عمر علي ديوان18985417

ن سعيد189921218 بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريتمحمد عويد حسي  بوية والنفسيةالتر العلوم التر

ي فهد190049207 عامالعلوم السياسيةالجامعة المستنرصيةمحمد عيس العيئر

ي19018954
اللغة العربيةاآلدابالجامعة المستنرصيةمحمد غازي محمد راضن

االقتصاداإلدارة واالقتصادالجامعة المستنرصيةمحمد غازي نصيف جاسم19029612

هندسة برصياتهندسيةupmمحمد فاضل عباس هاشم19032206

ونية هندسيةusmمحمد فالح محمد19041827 حاسبات/ هندسة كهربائية واالكتر

ادارة األعمالاإلدارة واالقتصادالجامعة المستنرصيةمحمد فوزي مهدي محمد 19059664

بيةالجامعة المستنرصيةمحمد فؤاد عبد علي 190671191 بوية والنفسيةالتر العلوم التر

عامالعلوم السياسيةجامعة بغدادمحمد كاظم عباس طعان 190719639

الرياضياتالعلومالجامعة المستنرصيةمحمد كاظم محسن حبيب19089438

القانون الدولي العاماجتماعيةجامعة الزقازيقمحمد كريم علي عبود19092786

علوم مالية ومرصفيةاالدارة واالقتصادجامعة كربالءمحمد مجيد جواد موىس 191024222
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السياحةالعلوم السياحيةالجامعة المستنرصيةمحمد محسن ابراهيم جواد191165423

يزراعية وبيطريةمردوجمحمد محي ابراهيم19122693
فسلجة نباتات زينة/انتاج نبانر

لغة فارسيةانسانيةموسكو الحكومية/ جمحمد محي رشيد19131840

اللغة العربيةاآلدابجامعة بغدادمحمد مكطوف نعيمه حميد 191416352

بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلمحمد مناضل عباس عبود191515102 اللغة العربيةالتر

االعالم العلوم االنسانيةCairo Universityمحمد منعم صالح مرهج191672344

الكيمياءالعلومالجامعة المستنرصيةمحمد مهدي سامي جابر191765420

1918

محمد مهدي هاشم رسن53077

University Teknology Malaysia 

(Universiti Teknologi Malaysia(UTM))
علوم الحاسبات امنية معلوماتعلوم رصفة

ادارة األعمالاإلدارة واالقتصادجامعة الكوفةمحمد نبيل هادي جواد19197491

تكنلوجيا االتصاالت والمعلوماتعلوم رصفةTENagaمحمد نجاح مهدي19201845

قانوناجتماعيةUNIVERSITY OF GEZIRAمحمد نعمان عطا هللا محمود1921715

ي غانم192266818
ن
القانون االداري/القانون القانون العامالقانون والسياسةIslamic University of Lebanonمحمد نعمه ضاف

صيدلةطبيةusmجامعة محمد نور الدين محمود19231847

الكيمياء العضويةعلوم رصفةYildiz Technical Universityمحمد هادي علي فرحان1924716

ي هندسيةUTPمحمد هادي ناهي19251851
طرق/ هندسة مدنن

ياء حالة صلبةعلوم رصفةKashanمحمد هاشم عباس مشجل1926717 ن فت 

بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادمحمد هشام عبد الرحمن 192771281 بوية والنفسيةالتر العلوم التر

ن حازم عبد الرزاق1928720 هندسة السيطرة والحاسباتهندسيةThe University of Sheffieldمحمد ياسي 

ن عيس عبد1929721 فسلجة علم الحيوان- علوم حياة علوم رصفةAIN SHAMS UNIVERSITYمحمد ياسي 

يةشعبة العلوم االنسانيةUKMمحمد يحئ  عبدهللا غاوي19303636 ن ي اللغة االنكلت 
ن
دراسات ف

1931
محمود جالل احمد عبد اللطيف53068

Politehnica University of Bucharest
تقنيات هندسة االتصاالت اتصاالت السلكيةهندسية

1932

محمود جمال عبدالحسن خضت 3637

 National University of 

Malaysia(Universiti Kebangsaan 

Malaysia(ukM))بيئه-علوم الحياةعلوم رصفة

يهندسيةUniversity of Miskolcمحمود حسن داخل عفيت193372183
الهندسة الميكانيكية ميكانيك تطبيقر

ن نارص193465674 يعهكلیة االمام الجامعةكلیة االمام االعظم الجامعةمحمود حسي  رسر

ي جاسم193564655
ر
بية للعلوم االنسانيةجامعة واسطمحمود حمزة رزوف التأري    خالتر

القانون القانون الخاصالقانون والسياسةUniversiti Sains Islam Malaysiaمحمود شاكر عبود محمد193672186

نمحمود شكر محمد مهاوش19371858 ادارة اعمالاجتماعيةجامعة النيلي 

الحاسوبالهندسةجامعة النهرينمحمود شكر محمود193813285

ن حميد19391859 علوم كيمياء الشيريةعلوم رصفةجامعة مدينة الساداتمحمود عبد الحسي 

الفقه االسالميانسانيةمحمد الخامسمحمود محمد عبد الستار 19401860

علوم الحياةالعلومجامعة بغدادمختار جواد كاظم منصور 194117820

تقنيات مواد انشائية/ هندسة مدنية هندسيةجامعة يلدز التقنيةمخلد محمد مولود19421866

ي194353023
ن حمانن كيمياء التحليليةشعبة العلوم الرصفةجيمس كوكمدين عدنان ياسي 

 حسن علي عكاب194460410
االعالم الصحافةعلوم إنسانيةMansoura Universityمرتضن

 راشد علي ضعيف 194558647
االقتصاداالدارة واالقتصادجامعة واسطمرتضن
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ي حمادي19462359  سامي لعيئر
ونية والكهربائية هندسيةUniversity of Portsmouthمرتضن هندسة االتصاالت-الهندسة االلكتر

جريان موائع- هندسة كيمياوية شعبة العلوم الهندسيةUniversity of Leedsمرتضن سعدون محمد داود194760412

 محمد رسول علي194863043
االجتماعاآلدابجامعة بغدادمرتضن

ن19493650  محمدعلي هادي حسي 
اتصاالت الحاسبات-الهندسة الكهربائية والحاسباتهندسيةAltinbas University مرتضن

وناسمروان إحسان شكر19501873 ونيههندسيةبتر هندسه كهربائيه والكتر

جيوتنكنك- الهندسة المدنية هندسيةUSMمروان عادل حسن عواد19512336

الكيمياءالعلومجامعة االنبارمروان عبدالعزيز حسن محمد 19524291

التأري    خاآلدابجامعة االنبارمروان علي مخلف حمد 195354186

بيةعلوم إنسانيةAin Shams Universityمروان كاظم وجر حمود195460416 اصول التر

القانون العامشعبة العلوم االجتماعيةالجامعة االسالميةمروان محمود علوان محمود19553656

يدة الحجامي 195618607
بة والموارد المائيةعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغدادمروان موىس نرص رسر علوم التر

بيةجامعة القادسيةمروة  عبد الخالق بدري لفتة 195754501 اللغة العربيةالتر

عامالحقوقجامعة النهرينمروة إبراهيم محمد حمد195812345

بية للعلوم الرصفة جامعة بغدادمروة باسم صالح مهدي195970240 علوم الحياةابن الهيثم/ التر

يعهكلیة االمام الجامعةكلیة االمام االعظم الجامعةمروة جاسم محمد عبدهللا 196023591 رسر

يالمسيب/ الكلية التقنية االقسام الزراعية جامعة الفرات االوسط التقنيةمروة حسن جارهللا196158972
تقنيات االنتاج النبانر

علم النفساآلدابجامعة بغدادمروة روضان هاشم 196272417

علوم القرآناآلدابالجامعة العراقيةمروة شاكر  محمود  عبد 19636137

ن196452690 عامالطبجامعة تكريتمروة طارق احمد حسي 

التقانة االحيائيةالعلومجامعة النهرينمروة عباس عبد الرزاق حمد196513628

ن196658470 بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلمروة عبد العظيم ياسي  بوية والنفسيةالتر العلوم التر

الكيمياءالعلومجامعة بغدادمروة عبدالرضا كاظم عبدعلي 196720099

يةاآلدابجامعة بغدادمروة عالء صادق196872400 ن اللغة االنكلت 

ي خرص الجبوري 19696644 االقتصاداإلدارة واالقتصادجامعة القادسيةمروة عالوي ناجر

ي197058678
ن حسونن بية للعلوم االنسانيةجامعة واسطمروة علي حسي  اللغة العربيةالتر

بية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغدادمروة عمر مرىسي يوسف 197116719 عامالتر

الميكانيكالهندسةجامعة بغدادمروة غازي كريم نجم 197218370

التأري    خاآلدابجامعة االنبارمروة غازي محمد ضبع 19734202

علوم الحياةالعلومجامعة بابلمروة فاضل عبد الكريم صالح الصفار197414580

ياءالعلومالجامعة المستنرصيةمروة محمد جاسم حسن19759477 ن الفت 

م197611669 الكيمياءالعلومجامعة الموصلمروة نزار عبد الفتاح محمود البت 

نظم المعلومات االداريةاالدارة واالقتصادجامعة البرصةمروه ابراهيم زيد خليل19774590

المحاصيل الحقليةالزراعةجامعة االنبارمروه اسماعيل حبيب مصلح 197854187

بية للعلوم الرصفةجامعة تكريتمروه اسماعيل مبارك خليفة197921240 الكيمياءالتر

بية للبناتجامعة الكوفةمروه خضت  عباس198062335 الجغرافيةالتر

بية للبناتجامعة الكوفةمروه رحمان محمد19817687 علوم الحياةالتر

اللغة العربيةاآلدابجامعة الموصلمروه زهت  علي احمد198211545

علوم الحياةالعلومجامعة تكريتمروه كريم طه يحئ 198372357

ي198465843
ر
بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريتمروه معاذ كامل عبدالباف بية اإلسالميةالتر القرآن الكريم والتر

عامالقانونجامعة بابلمروى عبد الجليل شنابة حميد198514916
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بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغدادمريم احمد ابراهيم حسن198662977 عامالتر

ن 198763099 بية للعلوم الرصفة جامعة بغدادمريم ازهر علي غالب حسي  ياءابن الهيثم/ التر ن الفت 

ياءالعلومجامعة بغدادمريم ثامر محمد 198817968 ن الفت 

يالهندسةجامعة بابلمريم حميد نارص هراطة198915532
المدنن

المعلومات واالتصاالتهندسة المعلوماتجامعة النهرينمريم خليفة عبود سالم199012617

بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلمريم دوي    ح سفاح عجيل199114893 اللغة العربيةالتر

ن199265697 بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريتمريم شهاب رحيم حسي  بوية والنفسيةالتر العلوم التر

ن 199315077 علوم الحياةالعلومجامعة بابلمريم صباح نارص حسي 

بية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغدادمريم عبد االمت  رشيد عبد الحميد199463119 عامالتر

الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافيةاآلدابجامعة بغدادمريم عبد الهادي اكوش جواد 199516369

ن1996748 ياجتماعيةAlexandria Universityمريم عبد طارش ياسي 
القانون المدنن

بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادمريم عبدعلي حمدان سدخان199718927 التأري    خالتر

ن19983660 ية مريم غضنفر علوان حسي  ن االحياء مجهرية/علوم الحياةشعبة العلوم الرصفةUKMالجامعة الوطنية المالت 

يعهكلیة االمام الجامعةكلیة االمام االعظم الجامعةمريم فارس اسماعيل صالح199923597 رسر

العمارةالهندسةجامعة بغدادمريم فيصل عبد اللطيف200052757

االدارهاجتماعيةShahid Beheshti Universityمريم كاظم عويد مسعود2001749

علوم الحياةالعلومجامعة الكوفةمريم كاظم عيدان مطر20028520

التأري    خاآلدابجامعة بغدادمريم كاظم هادي علي 200316371

ن محمد200465411 الفطريات وعلوم النباتالعلومالجامعة المستنرصيةمريم محمد حسي 

ن ويس200571391 عامالعلوم السياسيةجامعة النهرينمريم محمد حسي 

الهندسة الميكانيكية قطع معادنهندسيةSouth Ural State Universityمسار كاظم رزاق خليف200653200

ن200760420 القانون  العام علوم اجتماعيةBeni-Suef Universityمشتاق طالب نارص حسي 

ي سعيد احمد200858141  انر
ادارة اعمالاإلدارة واالقتصادجامعة الموصلمصطقن

القانون الخاصاجتماعيةتامبوف الحكوميةمصطقن احمد جاسم20092994

شبكات الحاسوب/ علوم الحاسبات علوم الرصفةUTeMمصطقن اياد انور201065994

ن ابراهيم201112158  أسعد حسي 
الميكانيكالهندسةجامعة النهرينمصطقن

علوم الحياةالعلومجامعة الكوفةمصطقن تارخ ابراهيم 201259167

ن محمود 201372816  جعفر حسي 
علوم الحياةالعلومجامعة بابلمصطقن

الفقه االسالمي واصولهالفقهجامعة الكوفةمصطقن جعفر عجيل عبيد االبراهيمي20148177

 جواد عبد خضت  العماري201515205
عامالطبجامعة بابلمصطقن

علم الموادالعلوم التطبيقيةالجامعة التكنولوجيةمصطقن حسن عمر طه20164997

 عبد العالي كصيور201772788
ن  حسي 

االقتصاداالدارة واالقتصادجامعة واسطمصطقن

 حميد كاظم عبد االمت 20182713
بستنة/ علوم زراعية زراعية وبيطريةالرازيمصطقن

 خليل ابراهيم علي 201958273
العقيدة اإلسالميةالعلوم االسالميةالجامعة العراقيةمصطقن

الفلسفةاآلدابالجامعة المستنرصيةمصطقن رزاق عالوي تايه20208837

ن202112483  سالم محمد حسي 
ياءالعلومجامعة النهرينمصطقن ن الفت 

 سامي احمد جمعة20222536
هندسة اتصاالتهندسيةUTHMمصطقن

عامعلوم الحاسوبالجامعة التكنولوجيةمصطقن سالم كاظم محمود20234980

بية الرياضية انسانيةاالسكندريةمصطقن صباح صالح20242250 ي/ التر
التاهيل والتدريب الرياضن

ي202514533
مجياتتكنولوجيا المعلوماتجامعة بابلمصطقن صباح مصطقن محمد البيانر التر
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2026

مصطقن طارق عبد عمر3674

National University of 

Malaysia(Universiti Kebangsaan 

Malaysia(ukM))تنقيب البيانات-علوم الحاسباتعلوم رصفة

2027

مصطقن عباس عبود كاظم72209

National University of 

Malaysia(Universiti Kebangsaan 

Malaysia(ukM))علوم الحاسبات ذكاء اصطناعيعلوم رصفة

بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلمصطقن عبد الصاحب202858466 يةالتر ن اللغة االنكلت 

االدارة العامةاإلدارة واالقتصادجامعة بغدادمصطقن عبد العباس عصاد202962941

ياءالعلومجامعة بغدادمصطقن عبد الكريم محمود حمد الجبوري203017978 ن الفت 

 عدنان عيدان زغت 20314336
علوم االغذيةالزراعةجامعة البرصةمصطقن

 علي عدنان20322255
بيةانسانيةالمنصورةمصطقن أصول التر

 علي غازي حمزة203355818
عامالتمريضجامعة بابلمصطقن

ي أنيس2034776
ر
ونيك واتصاالت/هندسة كهرباء هندسيةUTMمصطقن غانم رزوف إلكتر

 فاضل خضت  عباس 203518800
عامالطب البيطريجامعة بغدادمصطقن

ن مصطقن20369466  قحطان  سمي 
الكيمياءالعلومالجامعة المستنرصيةمصطقن

تكنولوجيا  المعلوماتهندسيةzyukovesky national aerospace universityمصطقن قحطان عبد المنعم20371904

تربة ومياهزراعية وبيطريةاالسكندريةمصطقن قيس حامد20382683

ياءالعلومجامعة بغدادمصطقن كاظم عبد رحمن203917970 ن الفت 

انشاءات/ هندسة مدنية هندسيةupmمصطقن كريم حمزه20402975

ياء التطبيقيةالعلوم التطبيقيةالجامعة التكنولوجيةمصطقن كريم عبد محمد204157067 ن الفت 

هندسة حاسوب واالتصاالتهندسيةUNIMAPمصطقن محمد خليفة20421908

ن20432416 ن عبد الحسي   محمد عبد الحسي 
جيوتكنك- الهندسة المدنية هندسيةمشهد- فردوىسي مصطقن

كيمياء تحليلية-علوم الكيمياءعلوم رصفةMALAYSIAمصطقن محمد عبد الرسول جواد20443697

علوم الكيمياءعلوم رصفةUniversity of Nottinghamمصطقن محمد عبد الرسول عبد الكريم2045782

2046

 محمد علي عبد جواد3700
مصطقن

 National University of 

Malaysia(Universiti Kebangsaan 

Malaysia(ukM))الهندسة المدنية واالنشاءاتهندسية

الحديث وعلومه/ الدراسات اإلسالمية انسانيةالجزيرةمصطقن محمود نارص20472257

بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريتمصطقن مزاحم مصطقن حسن204820560 اللغة العربيةالتر

علوم هندسة البيئةعلوم رصفةسلجوقمصطقن معن طاهر20492990

 منت  فرحان احمد الراوي205017680
التقنيات االحيائيةالعلومجامعة بغدادمصطقن

هندسة برمجيات/علوم حاسباتعلوم رصفةUTEM/ جمصطقن موىس جتر20511916

اللغة العربية وادابها أدبعلوم إنسانيةMansoura Universityمصطقن نزار سعيد مجيد205266874

 (جيوتكنيك )الهندسة المدنية  تربة واسس هندسيةCurtin Universityمصطقن نعيم كريم عزوز205366875

ن عبد الحميد20545144  هادي امي 
علم الموادالعلوم التطبيقيةالجامعة التكنولوجيةمصطقن

 وليد زغت  كاظم المنصور205516142
جامعة بغدادمصطقن

القانون القانون الخاصالقانون والسياسةBenha Universityمصعب ثائر عبد الستار جاسم205672221

بية للعلوم االنسانيةجامعة البرصةمرصن صباح عبد جابر20574851 بوية والنفسيةالتر العلوم التر

2058
ي794 مظفر جليل جاسم هدانر

hust (Huazhong University of Science 

and Technology)علوم حاسباتعلوم رصفة



القسمالكلية2الجامعةاسم المتقدمالرقم الموحدت

الفلسفة االسالميةانسانيةاالسكندريةمعاذ حمدي حسون20592260

ي التنسعلوم إنسانيةAlexandria Universityمعاذ عصام توفيق علي206066878
ن
ي ف

بية البدنية وعلوم الرياضة التدريب الرياضن التر

ن ابراهيم قنتر20611927
بية انسانيةجامعة القاهرةمعتر بوية/التر االدارة التر

ن جليل جمعة جاسم20622868 الكيمياء الحياتية/ علوم كيمياء علوم رصفةجامعة كازان الوطنية للبحوث التكنولوجيةمعتر

عامالعلوم السياسيةجامعة النهرينمعد صالح حسن206313661

ن علوان206418409 البيئةالهندسةجامعة بغدادمعد عبدهللا حسي 

هندسة االنتاجهندسيةجامعة تيناكامعز حسن محمد الشيخ علي20651930

ي 20666759 ن حسن حنتوش سعيد الركانر احياء مجهريةالطبجامعة القادسيةمعي 

بية للبناتجامعة الكوفةمنار عباس برهي خليل20677608 الجغرافيةالتر

جامعة بغدادمنار عبد هللا محمد شغناب206865590

علوم االغذيةالزراعةجامعة تكريتمنار عماد جميل عبدهللا206921281

بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلمنار كريم مهدي نجم207015113 يةالتر ن اللغة االنكلت 

االدارةاجتماعيةجامعة اوتارمناضل خليل فائق20711935

ي عباس207258080 العقيدة اإلسالميةالعلوم االسالميةالجامعة العراقيةمناضل محمد عريئر

بية األساسيةالجامعة المستنرصيةمناف حميد مجيد جعفر20738727 بية البدنية وعلوم الرياضةالتر التر

القانون قانون العام القانون والسياسةAlexandria Universityمناف فاضل جلوب عبيد207466883

ياء العامة العلومجامعة البرصةمنال زكي رجب عبدالرسول20754761 ن الفت 

يعةالعلوم االسالميةجامعة بغدادمنال عبيد حمد عبد هللا207617309 الشر

فرع التقنيات االحيائيةمعهد الهندسة الوراثية والتقانات االحيائيةجامعة بغدادمنال لفتة عبد الحسن فنجان207770247

بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغدادمناهل عبد الجبار خزعل رخيص207862976 عامالتر

المعلومات واالتصاالتهندسة المعلوماتجامعة النهرينمنترص سليم فالح نارص 207912618

ي20801938 وت العربيةمنترص عمران ناجر العلوم السياسيةاجتماعيةجامعة بت 

ياءالعلومالجامعة المستنرصيةمنتظر اسماعيل رحمة سلمان20819478 ن الفت 

اللغة العربيةاآلدابجامعة ذي قارمنتىه مجيد عجيل عبود الرميح 208222277

ي ريشخان20834474
بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البرصةمندوب مكي عانر عامالتر

ي ويس خرصن 208420565
ر
عامالحقوقجامعة تكريتمنذر رزوف

االقتصاداالدارة واالقتصادجامعة الفلوجةمنذر عليوي حميد حويفظ20856418

علم النفساآلدابالجامعة المستنرصيةمنصور حمزة نعمة 20868843

الميكانيكالهندسةجامعة بغدادمنصور علي أسماعيل نارص208718372

ي عزيز  208862896
 تركي شمحن

الصحافةاألعالمجامعة بغدادمئن

المحاسبةاإلدارة واالقتصادجامعة بغدادمئن جبار محمد جاسم 208916552

ن احمد ذياب209065414 علوم الجوالعلومالجامعة المستنرصيةمئن حسي 

البستنة والنخيلالزراعةجامعة البرصةمئن خزعل جابر عبود20914337

 مرعي 209211340
ن المحاسبةاإلدارة واالقتصادجامعة الموصلمئن سالم حسي 

اللغة العربية وآدابهاانسانيةfiridawsiمئن قاسم معارج جاسم2093807

جامعة بغدادمئن محمد نافع احمد موىس209415800

هندسة طبيةهندسيةGLASGOWمئن مصطقن كريم20951946

خاصالقانونجامعة بغدادمئن نعيم جعاز  داغش209625144

المواد العامهندسة الموادالجامعة التكنولوجيةمها جاسم محمد حمادي20975389

طرق وجسورالهندسة المدنيةالجامعة التكنولوجيةمها حاتم عبود موىس20985183
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العقيدة اإلسالميةالعلوم االسالميةالجامعة العراقيةمها سعد فياض محمد 209958065

عامالعلوم السياسيةجامعة النهرينمها شكر محمود حسن210013719

الفنون التشكيليةالفنون الجميلةجامعة بابلمها عبد العزيز ساجت فندي210156286

كيمياء الكيمياء التحليليةعلوم رصفةHacettepe Universityمها عبداللطيف يحئ  عبد الجبار210272233

علوم االغذيةالزراعة والغاباتجامعة الموصلمها عبدالمنعم محمدصالح اسماعيل210311925

بية للعلوم االنسانيةجامعة ذي قارمها يوسف عاجل نعمة210424513 اللغة العربيةالتر

عامالعلوم السياسيةجامعة النهرينمهدي علي مهدي علك210512551

ن طه210621296 خاصالحقوقجامعة تكريتمهند ابراهيم حسي 

الهندسة الكهربائية والحاسباتهندسيةAltinbas Universityمهند احمد مزهر حسن210772237

القانون قانون الخاصالقانون والسياسةAin Shams Universityمهند باسم ابراهيم مجيد210866893

ي كاظم21097331 اللغة العربيةاآلدابجامعة الكوفةمهند بديع ناجر

القانون الدولي العاماجتماعيةMansoura Universityمهند جاسم محمد مشعل2110816

الهندسة المدنيةهندسيةUTHMمهند حاتم شذر بلعوط21112644

علوم األغذيةالزراعةجامعة االنبارمهند رعيد عزام حمادي 21124055

بيةجامعة سامراءمهند سالم عباس صالح211322403 الفلسفةالتر

اتصالت وشبكات/علوم الحاسباتعلوم رصفةسنغانيامهند سمت  جبار21141952

2115
ن كاظم3722 مهند عبد االمت  حسي 

The Uniiversity of New south Wales
كيمياء عضوية-علوم كيمياءشعبة العلوم الرصفة

بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريتمهند عبد رحيم حمزة 211621298 التأري    خالتر

تقانة احيائية/ علوم حياةعلوم رصفةCranfield Universityمهند عبداالمت  جواد كاظم2117824

ن21181954 ياء علوم رصفةLIMERICKمهند علي حسي  ن ونيك/ علوم الفت  الكتر

بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريتمهند علي فرحان احمد الجبوري211965085 التأري    خالتر

بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريتمهند فالح كزار شنون 212021300 الجغرافيةالتر

يعة والعلوم االسالميةالفقهجامعة الكوفةمهند محسن جابر212165751 الشر

البستنة وهندسة الحدائقالزراعةجامعة تكريتمهند محمد محمود حماد212265106

علوم االغذيةالزراعةجامعة تكريتمهند مهدي جمعه جندل 212320568

ن بازول 212449288 اللغة العربيةاآلدابالجامعة المستنرصيةمهند نارص حسي 

عامالعلوم السياسيةجامعة النهرينمهندعبدالوهاب مرموص212557186

 علي 212620569
ن ي شاهي  عامالحقوقجامعة تكريتمىه حاجر

يةمهيمن اسماعيل كاظم لواص21272757 ن (تجاري/قانون خاص )قانون اجتماعيةالجامعة الوطنية المالت 

2128
مواهب صالح مهدي محمد66900

Al-Mustafa International University
العلوم االسالمية التفست  المقارنعلوم إنسانية

بيةالجامعة المستنرصيةمواهب عماد محمد مهدي212965246 بويالتر االرشاد النفسي والتوجيه التر

ن جابر21306482 االجتماعاآلدابجامعة القادسيةموج علي حسي 

يعة والعلوم االسالميةالفقهجامعة الكوفةمؤمل جواد كاظم عبد خليفة213158994 الشر

االحصاءاإلدارة واالقتصادجامعة بغدادمؤمن عباس موىس عبيس213216535

اللغة العربيةاآلدابجامعة الكوفةمؤيد عبد المنعم موىس جبار 21337403

زراعة االنسجة/ بستنة / علوم زراعية شعبة العلوم الزراعية والطب البيطريجامعة بيلغورد الحكومية الزراعيةمؤيد نصت  مسلم عبود21343728

علوم حاسباتعلوم رصفةhunanجامعة مي كامل مهدي21351961

بيةالجامعة المستنرصيةميادة سلمان عبيد عكلة213610069 بوية والنفسيةالتر العلوم التر
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بية األساسيةالجامعة المستنرصيةميادة عمار دردوح213749256 بويالتر االرشاد النفسي والتوجيه التر

بية للبناتجامعة الكوفةمياده باسم  رسول عبد الكريم21387812 علوم الحياةالتر

بية للعلوم الرصفة جامعة بغدادمياده عبد الستار عباس زيدان213917066 علوم الحياةابن الهيثم/ التر

يعة والعلوم االسالميةالفقهجامعة الكوفةميثاق عباس هادي عبد الزهرة214070879 الشر

عامالحقوقجامعة تكريتميثاق غازي فيصل عبد 214121306

 علي214260432
ن علم الحاسوبشعبة العلوم الرصفةالجامعة االردنيةميثاق كاظم حسي 

يالهندسةجامعة البرصةميثم خالد كاطع وشيل214353888
المدنن

بيةالجامعة المستنرصيةميثم صدام شاطي سلمان214410096 اللغة العربيةالتر

ن عبيد مطشر المنرصاوي214517170 بية للعلوم الرصفة جامعة بغدادميثم عبدالحسي  ياءابن الهيثم/ التر ن الفت 

اللغة العربيةاآلدابجامعة البرصةميثم عزيز جتر محمد21464581

2147
ن66905 ميثم كاظم عبيد حسي 

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
الهندسة المدنية  الهندسة البيئية هندسية

علوم الحياةالعلومجامعة البرصةميس باسل جليل ثامر21484418

علوم القرآناآلدابالجامعة العراقيةميس عبد الحكيم محمود احمد21496142

الفلك والفضاءالعلومجامعة بغدادميس محمد سليم حسن الجبوري215017752

بية األساسيةالجامعة المستنرصيةميساء رضا غانم داخل215164746 بية البدنية وعلوم الرياضةالتر التر

الكيمياءالعلومجامعة ذي قارميسم برزان طلب فيصل215257947

بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادميسون عبد الجبار داود سلمان215315986 اللغة العربيةالتر

الكيمياءالعلومجامعة بغدادميسون عبد حمد نايف215417859

بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلميعاد عودة حريجة نارص215514484 اللغة العربيةالتر

الكيمياءالعلومجامعة الموصلميقات زغلول حمدي عبدهللا215659333

عامالطبجامعة بغدادمينا يحئ  عبد215771181

ن كاظم215812660 عامالطبجامعة النهرينمينه محمد عبد الحسي 

ن وعد خليل215911687 علوم الحياةالعلومجامعة الموصلنادية حسي 

اللغة العربيةاآلدابجامعة القادسيةنادية سالم عيس موىس21606483

يعةالعلوم االسالميةجامعة بغدادنادية سعدون جاسم 216162998 الشر

يعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغدادنادية عزيز مزهر عنتاكي المسلماوي 216218514
االنتاج الحيوانن

ن محمد المسع ودي 216323946 بية للعلوم الرصفةجامعة كربالءنادية نايف حسي  علوم الحياةالتر

بة والموارد المائيةعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغدادنادين عزيز سلمان كاظم الكاظم216418608 علوم التر

الفلسفةاآلدابجامعة بغدادناديه احمد عباس احمد216563070

بية للبناتجامعة الكوفةناديه رحمن محمد جعفر21667607 الجغرافيةالتر

بيةالجامعة المستنرصيةناطق عزيز شناوه اسماعيل216765250 التأري    خالتر

الميكانيكالهندسةجامعة النهرينناظم نصت  ناظم خضت 216872605

ي عبود216958046 الحديث وعلومهالعلوم االسالميةالجامعة العراقيةنبأ طالب عبد النئر

اس أحمد كامل عبد االمت 217024115 بية للعلوم االنسانيةجامعة كربالءنتر جغرافية تطبيقيةالتر

اس بالسم كاظم مخيلف 217110362 بيةالجامعة المستنرصيةنتر التأري    خالتر

اس رضا محمد حسن217212199 التقنيات الحيوية الجزيئية والطبيةالتقنيات االحيائيةجامعة النهريننتر

بيةالجامعة المستنرصيةنبيل عباس رشيد21739787 بويالتر االرشاد النفسي والتوجيه التر

يانسانيةUPMجامعة نبيل عبد الرزاق جليل21741978 ن االدب االنكلت 

يهندسيةWollongong Universityنبيل عبد فرحان غريب21752624
هندسة مدنن
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ن سعيد عزيز217652699 بية للعلوم الرصفةجامعة تكريتنجاة امي  علوم الحياةالتر

االجتماعاآلدابجامعة بغدادنجالء كامل سالم غريب 217716385

بية للعلوم االنسانيةجامعة الموصلنجالء محمد حسن مرعي217871202 اللغة العربيةالتر

عقيدةكلیة االمام الجامعةكلیة االمام االعظم الجامعةنجم خضت  عباس جواد 217923630

ونيك واالتصاالتالهندسةالجامعة المستنرصيةنجم عبد هللا جازع غياض21809045 هندسة االلكتر

الفلسفةاآلدابالجامعة المستنرصيةنجم عبدي سلو عبدي218110243

علوم الحياةالعلومجامعة بغدادنجوان عباس محمد عناد218217760

الفلسفة االسالميةالعلوم االسالميةجامعة بغدادنداء كريم وهاب218325074

يعهكلیة االمام الجامعةكلیة االمام االعظم الجامعةندى احمد نايل عبد218423632 رسر

ن احمد21857604 بية للبناتجامعة الكوفةندى حسن حسي  الكيمياءالتر

 علي عباس218662656
ن عامعلوم الحاسوبالجامعة التكنولوجيةندى حسي 

قسم علوم الحياة العامالعلومجامعة واسطندى حميد عجم شاور218758851

علوم الحياةالعلومجامعة تكريتندى عزيز خالد حميد218821327

جامعة بغدادندى محمد عزيز 218952789

البستنة والنخيلالزراعةجامعة البرصةندى نارص فارس عبدهللا21904852

علم النفساآلدابالجامعة المستنرصيةندى نضال نجم كمت 219165198

ن حمد219222050 بية للعلوم االنسانيةجامعة ذي قارنرجس عبد الرضا حسي  اللغة العربيةالتر

ي/ خاص/ قانوناجتماعيةAin Shams Universityنرجس محمد سلطان كاطع2193848
مدنن

ن219412705 عامالطبجامعة النهريننشين احمد نارص حسي 

بية للبناتجامعة بغدادنشين علي عبد الحسن219563123 علوم تربوية ونفسيةالتر

الفنون التشكيليةالفنون الجميلةجامعة بابلنشين محمد هادي219654272

البستنةالزراعةجامعة ديالنشين محمد هذال خميس219721926

ياء التطبيقيةالعلوم التطبيقيةالجامعة التكنولوجيةنسمة عدنان جتر سباهي21984999 ن الفت 

ي لبناننشوان تكليف جيثوم21992782
ن
قانون عاماجتماعيةالجامعة االسالمية ف

الفنون التشكيليةالفنون الجميلةجامعة بابلنشوان علي مهدي ماجد220015046

الهندسة الكهربائيةهندسيةumpجامعة نضت  عبدالرضا شلش22011986

2202
نعمان منذر وردي عبد الحميد852

Sudan University of Science & 

Technologyاالدارة العامةاجتماعية

التأري    خاآلدابجامعة االنبارنعمة اسماعيل جاسم خميس 22034058

ن مفتاح عاروض22046098 علوم القرآناآلدابالجامعة العراقيةنعمة حسي 

ة التكنولوجيةنعيم جبار كرم22051987 تقنية انشاءاتهندسيةكامتر

تقنيات النانو واالحيائية/ نباتات طبية/ علوم زراعيةشعبة العلوم الزراعية والطب البيطريUpmنعيمة عبد العباس ابراهيم220653030

ن علوان220715094 بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلنغم علي حسي  بوية والنفسيةالتر العلوم التر

هندسة جيولوجية/ علوم جيلوجياcukurova/جوكورافاعلوم رصفةجوكوراوفانهاد سعود نجم صالح22082855

الفلسفةاآلدابجامعة الكوفةنهرين كريم كاظم غانم22097323

بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغدادنهلة صبيح عبيد زبون العبودي221016749 عامالتر

العالقات العامةاألعالمجامعة بغدادنهله نجاح عبدهللا221116595

الهندسة المدنية  هندسة الموارد المائية هندسيةUniversity of Maineنىه جمال عبدهللا قادر221266921

ن221311482 التأري    خاآلدابجامعة الموصلنىه محمود عوض حسي 

الجغرافيةاآلدابجامعة الكوفةنىه نعمة محمد ابراهيم 22146889
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زراعةزراعية وبيطريةطنطانوار بهاء عبد الجبار22152701

التقنيات الحيوية الجزيئية والطبيةالتقنيات االحيائيةجامعة النهريننوار بهاء عبد الصاحب 221612197

ن مصطقن عبدهللا221772257 ي حديثعلوم إنسانيةMansoura Universityنوار حسي  التاري    خ الحديث تاري    خ وطن عرنر

وراثة اسماك/ انتاج اسماك / علوم زراعية زراعية وبيطريةاالسكندريةنوار خالد ترف سعيدي22182719

التقنيات الحيوية الجزيئية والطبيةالتقنيات االحيائيةجامعة النهريننور احمد جهاد عبد221912200

اللغة العربيةاآلدابالجامعة العراقيةنور احمد عبد هللا222055967

عامالطب البيطريجامعة بغدادنور المصطقن عماد كاظم222173012

بة والموارد المائيةعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغدادنور الهدى جواد كاظم سالم222265613 علوم التر

بية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغدادنور الهدى ستار جبار كاظم 222363118 عامالتر

ياءالعلومجامعة بابلنور الهدى طالب احمد عزيز222415301 ن فت 

ي222525143
خاصالقانونجامعة بغدادنور الهدى عبد الكاظم  راضن

بيةالجامعة المستنرصيةنور باسل خرصن عباس222610050 بويالتر االرشاد النفسي والتوجيه التر

ي 222717538
الكيمياءالعلوم للبناتجامعة بغدادنور جمال محمد الصدعانن

ن كشكول صكر222810126 بيةالجامعة المستنرصيةنور حسي  التأري    خالتر

بية للبناتجامعة الكوفةنور حميد صالح هادي22297631 علوم الحياةالتر

بية للبناتجامعة بغدادنور خضت  راشد كزار223063139 رياض األطفالالتر

ياءالعلومجامعة االنبارنور زهت  حبيب المحمد223154197 ن الفت 

عامالطب البيطريجامعة بغدادنور زهت  محمد بخيت223218815

يالهندسةجامعة النهريننور سالم عطية مري223363907
المدنن

عامالقانونجامعة بابلنور سالم علي سلمان 223456501

يعةالعلوم االسالميةجامعة بغدادنور سامي حسن علي 223562997 الشر

عامالعلوم السياسيةالجامعة المستنرصيةنور سبع خميس علي223649210

الرياضياتالعلومجامعة بغدادنور سمت  عبد الجبار223720401

بية األساسيةالجامعة المستنرصيةنور صالح مهدي جاسم223849249 بويالتر االرشاد النفسي والتوجيه التر

عامالعلوم السياسيةجامعة النهريننور صبحي علي بوشان223912565

ي224016763
بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغدادنور ضياء عبد الحميد عبد المجيد البيانر عامالتر

ي224154198
البستنة وهندسة الحدائقالزراعةجامعة االنبارنور طه عبد مخلف الشعبانن

عامالطبجامعة النهريننور عادل عبود 224257100

بية للعلوم الرصفة جامعة بغدادنور عامر حميد خلف224317001 ياءابن الهيثم/ التر ن الفت 

2244
ي864  علوه الجنانر

ن نور عبد الرزاق شني 

Huazhong University of Science and 

Technologyعلوم حاسباتعلوم رصفة

بية للعلوم االنسانيةجامعة ديالنور عبد الكريم احمد كريم224556954 بية الرياضيةالتر التر

بية للعلوم االنسانيةجامعة ديالنور عبد الكريم محمد نوري 224672988 الجغرافيةالتر

علوم الحياةالعلومجامعة بغدادنور عبد المجيد عجيل تويلي224717785

التقانة االحيائيةالعلومجامعة النهريننور عبدالزهرة علي ابراهيم224812426

بية للعلوم االنسانيةجامعة ديالنور عبدالقادر عبد الستار كاظم224921882 بية الرياضيةالتر التر

بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلنور عثمان عداي225058473 يةالتر ن اللغة االنكلت 

عامالحقوقجامعة النهريننور عدنان داخل سعيد225112311

الكيمياءالعلومجامعة الكوفةنور علي جتر225258557

االجتماعاآلدابجامعة بغدادنور علي خلف عناد 225316395
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عامالعلوم السياسيةالجامعة المستنرصيةنور علي صكب22549201

بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادنور علي عبدهللا زناد 225516069 بوية والنفسيةالتر العلوم التر

العقيدة والفكر االسالميالعلوم االسالميةجامعة تكريتنور عواد خلف مرمي225621351

بية للبناتجامعة بغدادنور فاضل بنيان محمد 225753742 اللغة العربيةالتر

ي225816126
جامعة بغدادنور فاضل شحاذة مسعود الطان 

عامالطبجامعة بغدادنور فليح حسن داوود225965894

المواد العامهندسة الموادالجامعة التكنولوجيةنور كاظم فهيد226072713

عامالطبجامعة النهريننور كاظم هبش شوكت226171536

يالزراعةجامعة البرصةنور ماجد عواد احمد22624403
االنتاج الحيوانن

ن226372266 بويعلوم إنسانيةAin Shams Universityنور محمد جمعة حسي  علم النفس التر

علوم القرأنالفقهجامعة الكوفةنور مهدي كاظم جواد الساعدي226424832

يعة والعلوم االسالميةالفقهجامعة الكوفةنور ناجح ريحان عيال226571079 الشر

2266

نور همام سليمان رشيد72269

National University of 

Malaysia(Universiti Kebangsaan 

Malaysia(ukM))هندسة المواد مواد نانوية هندسية

اللغة العربيةاآلدابجامعة الموصلنور وليد عبد صالح226711540

جامعة بغدادنورا اسعد عبد االمت  226852793

ي 226921359
علوم الحياةالعلومجامعة تكريتنورا برهان الدين عبدالرحمن التكريئر

 علي عباس227017317
ن يعةالعلوم االسالميةجامعة بغدادنورا حسي  الشر

ياءالعلومجامعة بغدادنورا حكمت مطشر227163523 ن الفت 

علوم الحياةالعلومجامعة بابلنورا ماجد حميد شكر 227223909

البستنةالزارعةجامعة الكوفةنورا هادي نجم  عبود22738385

امنية المعلومات-علوم الحاسباتعلوم رصفةDeakin University نورا هاشم محمد عبد الكريم22743747

عامالقانونجامعة كربالءنورس احمد كاظم روضان الموسوي227525387

الفنون السينمائية والتلفزيونيةالفنون الجميلةجامعة بغدادنورس صفاء عبد الجبار علي الشمري227618054

السياحةالعلوم السياحيةالجامعة المستنرصيةنورس كامل وناس بدن 22779148

قسم علوم الحياة العامالعلومجامعة واسطنورس نجاح مبارك227823150

عامالعلوم السياسيةجامعة النهريننورس نجم عبد هللا حاجم227912554

بية للعلوم االنسانيةجامعة ديالنورس نجيب احمد حسن 228021875 بية الرياضيةالتر التر

عامالطبجامعة القادسيةنوره ماجد كاظم عبد علي ال شكر22816668

انشاءات/الهندسة المدنية هندسيةUTMجامعة هاجر ساطع عباس22822007

ي228325112 عامالطب البيطريجامعة بغدادهاجر كاظم شهد حمزة العمت 

المواد العامهندسة الموادالجامعة التكنولوجيةهاجر محمد علي كاظم22845234

التأري    خاآلدابجامعة بغدادهاجر مهدي خاطر خضت 228565114

 محمد علي228660438
ن منغهامهادي حسي  األحياء المجهريةشعبة العلوم الزراعية والطب البيطريبت 

بية للعلوم االنسانيةجامعة ديالهادي ظافر هادي ويس228756937 بية الرياضيةالتر التر

ميكانيك محطات القدرةالهندسة الميكانيكيةالجامعة التكنولوجيةهادي عبيد مري لهمود228865562

القانون التجاريشعبة العلوم االجتماعيةالقاهرةهادي عنيد حسان غانم22893750

ن أحمد ذياب229020067 علم األرضالعلومجامعة بغدادهارون حسي 

القانون الخاصاجتماعيةAlexandria Universityهاشم احمد محمود يوسف2291872
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ي229211132
عامالحقوقجامعة الموصلهاشم محمد احمد محمد الجحيسر

ن داغر229315796 جامعة بغدادهالة علي مت  حسي 

التقنيات الحيوية الجزيئية والطبيةالتقنيات االحيائيةجامعة النهرينهالة كمال محسن علي229412201

احياء مجهريةالطبجامعة القادسيةهالة محسن مطر229554527

البيئةالهندسةجامعة بغدادهالة نصت  عبد الكريم علي229618414

العلوم المرصفية والماليةاإلدارة واالقتصادجامعة الكوفةهالة هاشم كاظم229755983

ي علي عالل مزبان229870897
بيةالجامعة المستنرصيةهانن التأري    خالتر

اصول الفقهالعلوم االسالميةالجامعة العراقيةهبة احسان عبدهللا عبد الكريم 229958070

 السيد علي230024172
علوم مالية ومرصفيةاالدارة واالقتصادجامعة كربالءهبة هللا مصطقن

ن كاظم عبد230164781 االحياء المجهريةالعلومالجامعة المستنرصيةهبة امي 

القانون قانون العامالقانون والسياسةAin Shams Universityهبة خالد نجم عبدهللا230266932

عامالعلوم السياسيةجامعة بغدادهبة شهاب أحمد عاضي 230317334

عامالطب البيطريجامعة بغدادهبة صالح شهيد مهدي230418820

العالقات العامةاألعالمجامعة بغدادهبة عامر علي230516627

اللغة العربيةاآلدابجامعة بغدادهبة عباس محسن جاسم 230616406

الكهرباءالهندسةجامعة بابلهبة عبدالجليل كزار  نتيش230772748

الميكانيكالهندسةجامعة بغدادهبة عبدالمت  حسن كزار230818375

التأري    خاآلدابجامعة الكوفةهبة كامل ابراهيم230965752

معالجة االسنانشعبة العلوم الطبيةGaziantepهبة محسن حيدر القصار23103752

بة والموارد المائيةالزراعةجامعة تكريتهبة محمد يوسف حمود 231121375 علوم التر

الكيمياءالعلومجامعة الموصلهبة مشعل عواد مناجي الربيعي231211655

علم االرضالعلومجامعة البرصةهبة منذر شاكر محمد231353902

عامالعلوم السياسيةجامعة بغدادهبة نصت  عبدالرزاق ذياب231417331

ي علوان 231517080
بية للعلوم الرصفة جامعة بغدادهبه احمد غئن الكيمياءابن الهيثم/ التر

بيةالجامعة المستنرصيةهبه راشد شاكر غاوي23169962 ياءالتر ن الفت 

بية للبناتجامعة بغدادهبه عادل مهدي جتر 231716972 اللغة العربيةالتر

القانون الخاصشعبة العلوم االجتماعيةالجامعة األسالميةهبه عبد األمت  حميد مهدي23183753

علم النفساآلدابجامعة بغدادهبه فرزدق محمد جواد231965799

2320

هبه متعب فجه سلطان53246

National University of 

Malaysia(Universiti Kebangsaan 

Malaysia(ukM))يعلوم إنسانية ن ية االدب االنكلت  ن اللغة االنكلت 

2321
هبه محمد سلمان محمد72281

University Of Gezira (Alrazi Campus)
اللغة العربية االدب العباىسي والنقدعلوم إنسانية

الميكانيكالهندسةجامعة بغدادهبه مظفر هاشم لزام232263386

علوم القرأنالفقهجامعة الكوفةهدى تكليف مجيد حسان 232324833

الصحافةاألعالمجامعة بغدادهدى حسان وذاح عرد232462895

بية للعلوم االنسانيةجامعة كربالءهدى سعيد مهدي احمد232524050 التاري    خالتر

بية للبناتجامعة بغدادهدى شامل حسن232663884 اللغة العربيةالتر

اللغة العربيةاآلدابالجامعة العراقيةهدى كريم هادي232755946

الفنون المشحيةالفنون الجميلةجامعة بغدادهدى محمود عبدهللا حسن العبيدي232818085
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ن232959352 ياءالعلومجامعة الموصلهدى مسعود محمد حسي  ن الفت 

عامالعلوم السياسيةجامعة النهرينهدى نبيل كاظم233013720

علوم مالية ومرصفيةاالدارة واالقتصادجامعة كربالءهدى هادي حسن هويدي233124173

بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادهدى يارس سعدون رسن 233215870 اللغة العربيةالتر

ن233317323 يعةالعلوم االسالميةجامعة بغدادهديل صاحب منصور حسي  الشر

اللغة العربيةاآلدابجامعة بغدادهديل عبدالرزاق احمد مهدي233419201

بة والموارد المائيةالزراعةجامعة االنبارهديل عبدالرزاق وهيب ابراهيم23354069 التر

بية للعلوم االنسانيةجامعة ذي قارهديل عوده شهيب عيادة233622294 اللغة العربيةالتر

االقتصاد واالرشاد الزراعيالزراعةجامعة تكريتهديل غالب حسن محمد233720591

رالعلوم التطبيقيةالجامعة التكنولوجيةهديل فياض عباس عبد23385146 ن علوم وتكنولوجيا اللت 

عامالحقوقجامعة النهرينهشام جليل إبراهيم محمود233912342

ن234023878 كيمياءالعلومجامعة بابلهشام محمد حسن حسي 

ن234155583 الحديث وعلومهالعلوم االسالميةالجامعة العراقيةهشام نبيل سعيد امي 

 علي 234221384
ن علوم الحياةالعلومجامعة تكريتهمام سعدي حسي 

ن23432614 يانسانيةAligarh Muslimهمام صالح سمي  ن االدب االنكلت 

ي234416750 بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغدادهمام عبد العباس فاضل مهدي الخفاجر عامالتر

ن234567059 الرياضياتالعلومالجامعة المستنرصيةهمس منعم عبد الكاظم عبد الحسي 

التقانة االحيائيةالعلومجامعة النهرينهمسة فيصل نجم234612419

ن234762994 يعةالعلوم االسالميةجامعة بغدادهناء ثابت عبدهللا حسي  الشر

عامالعلوم السياسيةالجامعة المستنرصيةهناء حسن عبيد نرص هللا23489214

بيةالجامعة المستنرصيةهناء سليم غانم23499975 اللغة العربيةالتر

بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريتهناء طريد كردي زوب  ع235021385 بية اإلسالميةالتر القرآن الكريم والتر

بية األساسيةالجامعة المستنرصيةهناء عباس عبد هللا ضيغم235149220 بية البدنية وعلوم الرياضةالتر التر

ن ابراهيم العباىسي235225051 علوم الحياةالعلومجامعة بغدادهند تحسي 

بية للعلوم االنسانيةجامعة واسطهند حسن مطشر سعيد235323198 الجغرافيةالتر

جامعة ديالهند دغيش علوان عباس235449127

بية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغدادهند سالم تايه دبيس 235516725 عامالتر

شبكات  االتصاالت-هندسة االتصاالتهندسيةPOLANDهند سالم غازي قاسم23563762

ن 235719203 التأري    خاآلدابجامعة بغدادهند ستار هادي حسي 

التاري    خ االسالميانسانيةجامعة الجزيرةهند سعدون لفتة2358912

االنشائيةالهندسة المدنيةالجامعة التكنولوجيةهند طالب جابر 235964736

ن23606486 الجغرافيةاآلدابجامعة القادسيةهند عبد هللا جواد حسي 

القانونالقانون والعلوم السياسيةجامعة كركوكهند عبد عناد عبدهللا236172540

عامالطبجامعة النهرينهند عدنان محمد علي 236272348

بية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغدادهند علي ثابت حمود 236316726 عامالتر

بية للعلوم االنسانيةجامعة واسطهند علي حنون عاشور الكعباوي236423203 اللغة العربيةالتر

ن2365885 قانون خاصاجتماعيةIslamic university of labanonهند فائز احمد أمي 

علوم الحياةالعلومجامعة الكوفةهند فؤاد عباس محمد صالح 23668527

عامالعلوم السياسيةجامعة بغدادهند قاسم محمد مهدي 236717344

بية للعلوم االنسانيةجامعة بابلهند كامل عبيد حمد236854487 اللغة العربيةالتر
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ياءالعلومجامعة بغدادهند محمد حسن 236917969 ن الفت 

هندسة مدنيةهندسيةغازي عنتابهند محمود خرصن سلمان23702017

االجتماعاآلدابجامعة القادسيةهند ناظم كزار جودة 237124441

القانونشعبة العلوم االجتماعيةالمنصورةهه وراس نظام عثمان عزيز23723764

ياءالعلومجامعة بغدادهوليا عبد الرسول لفتة 237317977 ن الفت 

ي23742332
ن شعالن راضن جيوتكنك- الهندسة المدنية هندسيةUSMهيام حسي 

المحاصيل الحقليةعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغدادهيام عامر محمد اسعيد الكيالي237518568

علم النفساآلدابجامعة بغدادهيام نعمان فليح محمد 237616420

يهندسيةUKMهيثم عبد المحسن عفن23772903
هندسة مدنن

2378
هيثم قتيبه غضبان رشيد72288

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
علوم الحاسوب تكنولوجيا المعلوماتعلوم رصفة

ن للدراسات العلياهيثم محمد جواد علي237959866 معهد العلمي 

البستنة وهندسة الحدائقالزراعةجامعة االنبارهيفاء حميد رشيد عبطان238071199

بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريتهيفاء عبدهللا الطيف احمد238121394 بية اإلسالميةالتر القرآن الكريم والتر

ي خاجيك دانيال238215872
ن
بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادهيلدا راف التأري    خالتر

الكيمياءالعلومالجامعة المستنرصيةھدى عباس نعمان تويه23839357

ي تأري    خ الفكر االقتصاديانسانيةتابع لجامعه العربيه فرع العراق..... The Arab history and scientific Heritage Institute for Higher studiesوادي حمد مخلف نارص2384887
ن
(علوم ماليه ومرصفيه)دكتوره ف

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتعلوم رصفةU.OF TENAGA NASIONALوائل جبار عبد23852021

ي 238617833
علم األرضالعلومجامعة بغدادوائل عادل عبيد حسونن

ن23872616 بية البدنية وعلوم الرياضةانسانيةادموريتا الحكوميةوائل عبد هللا حسي  التر

 علي238858117
ن العقيدة اإلسالميةالعلوم االسالميةالجامعة العراقيةوثاب خالد حسي 

علوم الحياةالعلومجامعة الكوفةوجدان راجح حمزة عبدهلل 23898528

الفنون المشحيةالفنون الجميلةجامعة بغدادوجدان عبدهللا صبيح نجم239073029

الصحافةاألعالمجامعة بغدادوداد نجم عبود239116579

بية للعلوم الرصفة جامعة بغدادوديان كاظم عبد خميس 239216989 ياءابن الهيثم/ التر ن الفت 

عامالعلوم السياسيةجامعة بغدادوراد محمد مالك239317359

يعهكلیة االمام الجامعةكلیة االمام االعظم الجامعةورقاء عبدالسالم عبدالوهاب239471476 رسر

بيةالجامعة المستنرصيةورقاء كاظم  حرابه داود239565735 بوية والنفسيةالتر العلوم التر

االحصاءاإلدارة واالقتصادجامعة بغدادورود باسم نور239666004

الجغرافيةاآلدابجامعة الكوفةورود محسن عبد239755082

ن23987294 اللغة العربيةاآلدابجامعة الكوفةورود وليد حمود حسي 

التأري    خاآلدابجامعة االنباروسام حميد محمود زويد 23993864

2400
ي2208

وسام صبحي طالب الدايئن

southern illinoins universit جامعة 

هندسة الكهرباءهندسيةجنوب الينويز

بيةالجامعة المستنرصيةوسام عباس جعيجع بلوص24019734 اللغة العربيةالتر

جامعة بغدادوسام عزيز شناوة اسماعيل السعدي 240219030

السياحةالعلوم السياحيةالجامعة المستنرصيةوسام قاسم لفتة شامي24039135

بية للعلوم االنسانيةجامعة تكريتوسام كردي غضب غتو240421406 بوية والنفسيةالتر العلوم التر

بية للعلوم االنسانيةجامعة واسطوسام محمد عبود ثامر240558683 اللغة العربيةالتر

عامالعلوم السياسيةالجامعة المستنرصيةوسام ناظم كريم مهدي240649209
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ن24077363 التأري    خاآلدابجامعة الكوفةوسن صاحب عيدان حسي 

ن240817573 ياءالعلوم للبناتجامعة بغدادوسن ضياء حسي  ن الفت 

بيةجامعة القادسيةوسن عبد العظيم فاهم منصور240955870 التأري    خالتر

علوم الحيوانالعلومالجامعة المستنرصيةوسن عبد الوهاب فائق241010723

الميكانيكالهندسةجامعة بغدادوسن كرم مخيلف كاطع 241118378

 علي241218841
ن عامالطب البيطريجامعة بغدادوسن محمد حسي 

بية للبناتجامعة بغدادوسن مرشد محمود سليمان241316986 اللغة العربيةالتر

ن جسام 241418962 بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادوصال كاظم حسي  اللغة العربيةالتر

ي/قانون خاص اجتماعيةمعهد بحوثوضاح غسان عبدالقادر24152033
قانون مدنن

بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادوفاء باسم محمد عبود 241616072 بوية والنفسيةالتر العلوم التر

2417
وفاء خزعل شمس2034

 international islamic universityجامعة 

malaysiaنظم معالجة المعلوماتيةعلوم رصفة

بية للعلوم االنسانيةجامعة واسطوفاء طارش داود فارس 241858630 اللغة العربيةالتر

التأري    خاآلدابجامعة بغدادوفاء طه رحيم خلف 241919211

يةاآلدابجامعة بغدادوفاء عباس صحن محمد242072401 ن اللغة االنكلت 

بية للعلوم االنسانيةجامعة كربالءوفاء عبد محمد غزيوي الوائلي242124069 اللغة العربيةالتر

علوم االغذيةالزراعةجامعة البرصةوفاء علي رحيم كركد24224621

بيةالجامعة المستنرصيةوفاء مازن عبدهللا242310138 الجغرافيةالتر

بية للعلوم االنسانيةجامعة كربالءوفاء مسعود عزيز فاضل242424052 اللغة العربيةالتر

االقتصاداإلدارة واالقتصادجامعة الكوفةوالء سلمان عبد الحمزة رحيم24257458

ي عبود بشيت242658649 االقتصاداالدارة واالقتصادجامعة واسطوالء عبد النئر

اإلذاعة والتلفزيوناألعالمجامعة بغدادوالء محمد علي 242716607

االجتماعاآلدابجامعة القادسيةوليد حميد مزهر كاطع24286680

فطريات/وقاية نبات/علوم زراعيةزراعية وبيطريةÇukurovaوليد خالد احمد نجم2429899

الهندسة المدنية  انشاءاتهندسيةOhio Universityوليد خالد حامد درج243053130

المحاسبةشعبة العلوم االجتماعيةاكاريانكارجوناوليد خالد شهاب احمد24313773

ي وعلوم الحركة سباحةشعبة العلوم االنسانيةجامعة األسكندريةوليد خالد عبدالهادي عبدالرضا24323774
التدريب الرياضن

علوم حاسباتهندسيةUniversiti Malaysia Pahangوليد عبدالمجيد حمود علي243372297

ن شمسوليد كامل ابراهيم عبد كاظم المعموري24342622 تاري    خ حديث/ التاري    خ انسانيةعي 

بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابلوهب رزاق جتر رحمن243515646 عامالتر

المعادنهندسة الموادجامعة بابلوئام محمد مسلم جبار243615489

يايارس بديوي جاسم عاشور24373778 ن يةشعبة العلوم االنسانيةجامعة بوترا المالت  ن اللغة االنكلت 

التقانة االحيائيةالعلومجامعة النهرينيارس بهاء الدين فاضل عباس243812423

بية للعلوم االنسانيةجامعة االنباريارس توفيق فليح حسن24394232 اللغة العربيةالتر

عامالعلوم السياسيةجامعة النهرينيارس خالد يارس طه244012563

ي244153178  عبد النئر
ن القانون القانون الدستوريعلوم اجتماعيةAmerican University of Beirutيارس طه ياسي 

إدارة األعمالاإلدارة واالقتصادجامعة بغداديارس عادل محمود244272469

يه يارس عبدهللا عباس غافل244372301 ن االداره الماليه/ اداره االعمالشعبة العلوم االجتماعية(uum)جامعه اوتارا  المالت 

ونك وكهرباءهندسيةغازي عنتابيارس عصام محمد24442114 هندسة الكتر

ن24453782 النظم السياسية/ العلوم السياسيةشعبة العلوم االجتماعيةجامعة الجنوب الفدراليةيارس علي حداد حسي 
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احصائيات-اقتصاد عامعلوم اجتماعيةSouth Ural State Universityيارس علي مزعل جعفر24463784

بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصليارس قاسم الياس خرصن 244763917 عامالتر

الطرقالهندسةالجامعة المستنرصيةيارس محمد جتر عبيد244849185

ييارس محمد علي24492697
ادويةزراعية وبيطريةسدنن

ي245011121
عامالحقوقجامعة الموصليارس محمد علي حمو الطان 

يالهندسةجامعة بغداديارس محمود كاظم245171132
المدنن

انشاءات-الهندسة المدنية هندسيةPortland State University يارس مطلوب سعيد ذياب24523785

2453

ن3789 يارس هادي فرحان حسي 

National University of 

Malaysia(Universiti Kebangsaan 

Malaysia(ukM))برمجيات-علوم الحاسباتعلوم رصفة

ن فوزي عزيز احمد24542360 ونيكهندسيةKent Universityياسمي  اتصاالت- هندسة االلكتر

ن محي عبد الرحيم كلش 245515875 بية ابن رشد للعلوم اإلنسانيةجامعة بغدادياسمي  التأري    خالتر

ن طرار غند لفته245610151 بيةالجامعة المستنرصيةياسي  بوية والنفسيةالتر العلوم التر

2457
ن طه حسن شطب2056 ياسي 

The World Islamic Science & 

Education Universityالعقيدة والفلسفة االسالميةانسانية

ي245852935
ن
ن الكوف ن عبد االمت  طعمة ياسي  ن للدراسات العلياياسي  معهد العلمي 

ن ميش عزيز24592059 القانون الدولي العاماجتماعيةمعهد البحوث والدراسات العربيةياسي 

عامالطب البيطريجامعة بغداديحئ  ياس خضت  246065827

الحاسوبعلوم الحاسوب والرياضياتجامعة الموصليحئ  يونس سعيد حسن246111224

كة فتاح246263049 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافيةاآلدابجامعة بغداديشى ستار بت 

بية للعلوم الرصفةجامعة تكريتيشى عبدالغفور محمد طه246321420 الكيمياءالتر

بية للعلوم االنسانيةجامعة الموصليشى محمد عبيد حمزة 246411418 التأري    خالتر

بيةجامعة سامراءيوسف ابراهيم موعد محمد246522308 اللغة العربيةالتر

يا الفدراليةيوسف احمد حمد ابراهيم24663794 المعالجة الصورية/ علوم الحاسبات شعبة العلوم الرصفةجامعة سيبت 

التأري    خاآلدابجامعة الموصليوسف أدريس عبدالرزاق فتحي 246711557

هندسة حاسباتهندسيةunimapيوسف خالد يوسف24682197

بية للعلوم االنسانيةجامعة الموصليوسف خضت  يونس العرسان246911443 التأري    خالتر

عقيدةكلیة االمام الجامعةكلیة االمام االعظم الجامعةيوسف صالح حمد قدير 247023670

اللغة العربيةاآلدابالجامعة المستنرصيةيوسف عبد القادر عبد سلوم24718819

القانون القانون العامالقانون والسياسةIslamic University of Lebanonيوسف كاظم رشك طعمه247272307

القانون قانون عامشعبة العلوم االجتماعيةIslamic University of Lebanonيوسف محمد نعمه ابراهيم247359479

ن247425029 بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداديونس حسن حسي  عامالتر

الحديث وعلومهالعلوم االسالميةالجامعة العراقيةيونس محمد جاسم حميد247558106

اصول الفقهالعلوم االسالميةالجامعة العراقيةئاواز عثمان سعيد محمد247658125


