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 ةتأييد مشارك 
 

 

 Abdulqader Ghailan  -1لسل )المرفقة ربطاً والتي تبدأ بالتس  القائمةسماؤهم في ة الذوات المدرجة اد مشاركؤين

Saeedاستخداا  الموسىومة )  االولى   بيةدريالت  ، في الورشة(نوري حمهيوسف    -364سل )( وتنتنهي بالتسل

مركى  التللىيم هىا ، التىي ااام(نبتا جامعتة اا الخعليميتة يت  G-Suite for Educationخامات حزمة 

 .15/11/2020 وم االحد الموافقفي ي ابن سيناشلبة  –لمستمر ا

 

 

 ادا ة الو شة 

 أ.م.د. عمر عبد الرحمن داود  -

 م.م. وسام خالد جمار  -

 اضرالمح

 عضو فريق التلليم االلكتروني في الجاملة –م.م سداد حازم عبد  -

 

 

 المرفقات//

 شاركين.لمأسماء ااائمة ب -

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكرم عبيد فريح  أ.د.                                                                                 

 ر مدير مرك  التلليم المستم
                                                                                                    14  \ 12  \2020 
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 ت االسم  اللقب العلمي  مكان العمل

 Abdulqader Ghailan Saeed 1 اخرى خريج

 Ahmed Sattar Abood 2 رسدم العراقية جامعة لا

 Bashar Abdulazeez Mahmood 3 استاذ مساعد  ألنبار جامعة ا

 Ekhlas Ali Hussein 4 استاذ مساعد  كلية الطب /الجامعة العراقية / بغداد 

Ramadi مدرس Ghazwan Husam Tawfeeq 5 

 Hamad Khaleefah Abdulkadir 6 استاذ مساعد  جامعة االنبار /كلية الهندسة 

 Hemn Abdalrahman Muhamad 7 اخرى يمانية الجامعة السل

 Hind Younis  Khalaf 8 مدرس مساعد كلية العلوم 

 Maha Mahmood Jassam 9 مدرس مختبر الحاسوب 

baghdad رس مساعددم Osama Sameer Majeed 10 

College o Education/chemistry deepartment  استاذ مساعد parween Abdulsamad Ismail 11 

University of Sulaimani, College of 
Agricultural Engineering Sciences ذ مساعد استا Sara Ibrahim Abdulrahman 12 

 Shihab Hamad Khaleefah 13 مدرس مساعد علوم الحاسوب ية المعارف الجامعه / قسم كل

College of Agricultural engineering science د عمساذ استا Shilan Mahmood Ahmed 14 

 Solav adnan mahmood 15 مدرس مساعد كلية الهندسة الزراعية 

Thamar University Yemen اخرى TALAL TAHER HUSSEIN 16 

Faculty of Veterinary Medicine Cairo 
University  استاذ Wafaa Abd El-Ghany 17 

 Wafaa Mustafa Hameed 18 ساعدمدرس م جامعة جيهان 

 19 إبتسام محمد نايف  مدرس جامعة القادسية / كلية التربية 

قسم   /ثم ابن الهي -لوم الصرفة للع بيةلتراكلية   / بغداد جامعة 
 20 لمان حمدتقي سابتسام م استاذ مساعد  الفيزياء 

 21 عبد المجبد الراوي  أثير هاشم مدرس مساعد نبار كلية الزراعة / جامعة اال

 22 احسان سالم مصري  مدرس مساعد كلية االدارة واالقتصاد  -نبار االجامعة 

 23 احالم جاسم طاهر مدرس التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم كلية 

 24 احالم رشيد خزعل مدرس مساعد صرفة ابن الهيثم بغداد/كلية التربية للعلوم ال جامعة 

 25 احمد انتصار غثيث  مدرس جامعة الموصل 

 26 احمد ثابت تركي العاني  استاذ  ضة اوالري الشبابة وزار

 27 احمد جواد خليل  مدرس مساعد الكلية التقنية الهندسية بغداد 

 28 راضي  أحمد حسين مدرس المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية 

 29 احمد حمود منصور مدرس الموصل 

 30 ي احمد حميد كامل الكنان مدرس مساعد ار جامعه ذي ق

 31 احمد خالد احمد  مساعد  استاذ جامعة تكريت   -لزراعة كلية ا - الحيواني  االنتاجقسم 

 32 احمد رحومي رجب  مدرس جامعة االنبار 

 33 ن احفر اميد سمأح مدرس جامعة االنبار /كلية العلوم 

 34 احمد شهاب عبدللا  مدرس جامعة االنبار/كلية الزراعة 

 35 علي عباس د احم مدرس جامعة بغداد 

 36 احمد عبد الرزاق حمزة  مدرس مساعد بيان لجامعة ا

 37 احمد عبد حسي العلي  مدرس مساعد وزاره الزراعه 

 38 احمد علي محمد  استاذ مساعد  جامعة االنبار 

 39 احمد فتخان زبار استاذ  ة الزراعة جامعة االنبار _كلي 
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 40 احمد قاسم احمد  مدرس الكلية التقنية بغداد 

 41 حمد كاظم حنتوش ا سرمد جامعة القاسم الخضراء 

 42 احمد مظفر احمد  مدرس مساعد قسم الفيزياء   -كلية العلوم  -جامعة األنبار 

 43 اخالص مشرف عيدان  استاذ مساعد  كليو العلوم للبنات 

 44 اروى ادريس احمد النعيمي  مدرس مساعد للعلوم الصرفة   كلية التربية موصل/ة الجامع

Ports 45 انرالبد نة باستاذ الا مدرس 

قسم هندسة شبكات   ن / كلية هندسة المعلومات /النهريجامعة 
 46 إسراء  كامل احمد  مدرس الحاسوب 

 47 اسراء شاكر صكر مدرس مساعد رئاسة الجامعة 

 48 اسراء محمد حسين  استاذ مساعد  اء قسم الكيمي/جامعة بغداد

 49 سعدون  شماسراء ها استاذ  كلية الطب 

 50 اسماعيل احمد سرحان  استاذ مساعد  النبار اجامعة  -كلية الزراعة 

 51 إسماعيل مجبل حمد  مدرس االنبار /كلية التربية للبنات جامعة 

 52 د أسيل جاسم محم اعد ذ مساستا ة جيلوالتكنو الجامعة

 53 أطياف عبد القهار يونس  مدرس كلية العلوم التطبيقية_ هيت 

 54 لرضا عبدال ا اعياد عبد استاذ  لتعليم العالي وزارة اق العرا

 55 افياء مؤيد يونس  مدرس جامعة الموصل 

 56 حبيب حسن إكرام  اخرى ية االساسية/حديثة كلية الترب

 57 ام الكرام قاسم عبيد  رسمد الجامعة المستنصرية 

 58 امتثال اسماعيل جلعوط العبيدي  مدرس لتربية للبنات كلية ا

 59 امل رؤوف محمد  مدرس لعلوم السياسية ة ايلك

 60 آمنة جبارمطر استاذ مساعد  االنبار _كلية االداب قسم الجغرافيا معة اج

 61 أمنة سعد علي أحمد  اخرى اليوجد 

 62 ي حكيم العميدي امير حمد استاذ مساعد  بابل/ كلية طب األسنان عه جام

 63 أميرة عبد مشعان  مساعد رسمد جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد 

 64 ن امين شاماين ام مدرس لجامعة والتخطيط / رئاسة ا مدير قسم الدراسات 

 65 ينة سلمان عبد الرزاق القيسي ام مدرس ية دجلة الجامعةكل

 66 دي حميد يد حماه ان دساعس مرمد الجامعه التكنولوجيه/قسم العلوم التطبيقيه

 67 د مهدي واانتصار ج مدرس وزارة التربية 

 68 إنتصار شعبان هاشم  رسمد جامعة البصرة 

 69 انتصار عبد المجيد عبد السيد  استاذ مساعد  بغداد 

 70 انتصار فيصل عبد محمد  مدرس غداد التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة/جامعة بكلية 

 71 د انتهاء احمد محم مدرس رفة ابن الهيثم صالتربية للعلوم ال جامعة بغداد كلية 

 72 م عبد المنعم عبد الحميد عاان مدرس جامعة الموصل 

 73 غانم سعيد  انعام مدرس جامعة الموصل 

 74 انعام محمد عايد  مدرس مساعد مركز دراسات الصحراء 

 75 م جاسم ر هاشماان د اعذ مسااست الجامعة المستنصرية 

 76 انور محمد رؤوف محمود  مدرس ية لسليمانجامعة ا

 77 آيات رائد عبد األمير العكايشي  رسدم الأعمل

 78 مد دللا حبايات ع  اخرى اليوجد 

 79 اياد عبد الخالق يحيى  مدرس امعة التقنية الجنوبية الج

 80 علي مد حموفيق تبان  مدرس الشريف الرضي 

 81 ديعه ثامر يحيى ب مدرس كلية طب االنبار 

 82 براءة محمود سليمان  مدرس جامعة الموصل 
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 83 براءة هاشم علوان  مدرس مساعد االنبار عة ماج

 84 بسام محمد خلف  مدرس مساعد د ة االدارة واالقتصاي شعبة االعالم / كل

جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة _ابن الهيثم قسم  
 85 بشرى جودة حسين  استاذ مساعد  الفيزياء 

 86 بشرى عاشور الخزرجي  مدرس ستنصرية لمة اإلدارة واالقتصاد الجامعة اتصاد كلي ققسم اال 

 87 ون سح  كاظمبشرى  ذ استا جامعة بغداد 

 88 ل م مثكاظاى كبشر رسدم كلية 

 89 بشرى هاشم حسين استاذ  فة ابن الهيثم للعلوم الصر  كلية التربية 

 90 ربا ارق جطبكر  مدرس كلية الزراعة 

 91 بلحرب خيرة  رىاخ جامعة وهران 

 92 بلقيس عادل احمد  مدرس مساعد ثم كليه ابن الهي

 93 ية ربن دراوة مختا استاذ  جامعة وهران الجزائر 

 94 بيخال قاسم محمد  مدرس مساعد جامعة السليمانية 

 95 تبارك كريم عيدان اخرى بنوك 

 96 علي  تهاني جواد محمد استاذ مساعد  ة الحدائقريسيه في قسم البستنة وهندس تد

 97 ثامر حميد عالوي  اعدمسمدرس  جامعة الفلوجة 

 98 للا داود مر عبداث عد ااستاذ مس ومه لقسم الحديث وع -جامعة االنبار/كلية العلوم اإلسالمية

 99 ثامر نجم عبد للا  استاذ مساعد  ية الطارم

 100 وسف مطر ر يثام مدرس كلية العلوم 

 101 ر هاشم ثائر جب اخرى نادي شط العرب الرياضي 

 102 ثائر فاضل عبد علي  استاذ مساعد  ية اسالتربية االس

 103 ن مخرمش يجاسم حس  استاذ مساعد  واسط/كلية الطب جامعة 

 104 برغش  جليله فيصل مدرس مساعد جامعة واسط 

 105 جمال عبد الرحمن ابراهيم  استاذ مساعد  جامعة االنبار /كلية العلوم 

 106 سوداني احد جاسم ال لو جمال عبدا اعد ذ مساستا الجامعه التقنيه الوسطى 

 107 ال فاضل محمد مج مدرس جامعة االنبار / كلية التربية للعلوم الصرفة/ قسم الفيزياء 

 108 جمعة أسود زرنان  استاذ مساعد  جامعة جيهان السليمانية 

 109 حاتم كريم كاظم الدفاعي  استاذ مساعد  بغداد -الجامعة التكنولوجية 

 110 حازم عبد الوهاب عارف  استاذ مساعد  علوم االسالمية الة نبار/ كلي جامعة اال

 111 حسام جاسم محمد  مدرس مركز الحاسبة االلكترونية-جامعة االنبار

 112 حسام حكمت نافع  استاذ  جامعة االنبار 

 113 حسام سعيد عبد الحسين  مدرس جامعة القادسية 

 114 حسن خضر رجب  استاذ مساعد  جامعة تكريت 

 115 حسن عبدللا جبار الوائلي  استاذ  ين براج للبناألإعدادية  

 116 م لي نجحسن ع د مساعاستاذ  غرافية لم جكلية التربية للعلوم اإلنسانية إبن رشد قسم ال

 117 حسناء محمد عباس  اخرى ابوسطى نية التقة عالجام

 118 حال جسام محمد  مدرس معة االنبار / كلية الطب جا

 119 حميد شاهر فرحان  استاذ مساعد  انية التربية للعلوم االنس ة كلي  /جامعة االنبار

 120 اسماعيل  يحنان حق مدرس كلية الهندسة /جامعة الموصل 

 121 حنان عبد الزهرة صلبوخ  مدرس مساعد طري جامعة البصرة طب البيكلية ال 

 122 حماد  حنين وليد اخرى طالبة 

 123 حيدر مصلح مرشد الجنابي  اخرى عراق الي العليا المستقلة لالنتخابات فالمفوضية 

 124 خالد بوعنق  اخرى الجزائر 

 125 حامد  خالد جمال مدرس مساعد سة كلية الهند
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 126 خالد عوض محمد  مدرس كلية الهندسة /القسم الكيميائي 

 127 خديجة خليف عبدللا  مدرس سنان الطب ا كلية 

 128 خلدون نوري اسماعيل  مساعد  ذاتسا جامعة االنبار / كلية العلوم اإلسالمية 

 129 خلود صالح مبارك مسعود علي  اخرى ال اعمل 

 130 إبراهيم عبد دة وخل مدرس لبنينطرابلس لمتوسطه  

 131 خلودة حميد حريش  اخرى مدرسة الرحمة للبنات 

 132 خليل فرحان ياسين  مدرس مساعد كركوك

 133 ر لبّاس الجميلي جبي خيري استاذ  / جامعة األنبار  كلية التربية للبنات

 134 داليا عبدعلي محمد  مدرس كلية الطب جامعة بغداد 

 135 داؤد حكمت داؤد  اخرى ة الشمالية الجامعة التقني 

 136 ل كاظم حنون الدكتور فاض استاذ مساعد  واسط  جامعة

 137 دالل عبد الحسين كاظم  استاذ مساعد  جامعة الكوفة 

 138 دالل عبدالفتاح مالك  دمساع رسمد ربية ار كلية التنبجامعة اال

 139 دينا سالم تركي  مدرس مساعد كلية التربية للبنات 

 140 ذوالفقار حبيب حسين مدرس ء جامعة القاسم الخضرا

 141 د العزيزرافد صيهود عب مدرس مساعد ل شعبة التسجي 

 142 ن جاهل سيرافد يا مدرس مساعد جامعة الكوفة / طالب دراسات 

 143 رائد شاكر  مدرس البحث العلمي يم العالي ووزارة التعل 

 144 رحيم صبر شويخ  استاذ مساعد  المعهد الطبي التقني. بغداد 

 145 رشا شاكر عبيد  مدرس مساعد األنبار/ كلية التربية للبنات عة مجا

 146 رشا علي سعود  اخرى /

 147 رغد عبد النبي جعفر مساعد اذ تسا الكلية التربوية المفتوحة في بغداد 

 148 غده محمد بردان ر مدرس االنبار كلية الطب ة جامع

 149 اررقية حامد عبد الجب رسمد قار ذي   تربية ةمديري

 150 رقيه سعد جاسم محمد  اخرى كليه الطب 

 151 رنا حازم حمودي  مدرس االسنان كلية طب 

 152 رهان هادي دحام  اخرى جامعة الكوفة 

University of Sulaymaniyah 153 روخوش جوهر رشيد  مدرس 

 154 رؤوف حسين صيهود  مدرس مساعد تربية النجف 

 155 راضي  رياض عبد الحسين استاذ مساعد  جامعة واسط 

 156 زهراء حسين محمد قدري  استاذ مساعد  ابن الهيثم -الحياة /كلية التربية للعلوم الصرفةقسم علوم  

 157 زهرة جبار هاشم  اخرى ي المسيب قنالمعهد الت

 158 د الرزاق د عبمحماد يز مدرس ة األنبار / كلية الزراعة معجا

 159 المنعم خليل عبد  زيد مدرس كلية العلوم اإلسالمية / جامعة االنبار 

 160 زينب كريم خريبط  مدرس كلية العلوم للبنات -جامعة بغداد 

 161 د علوان حمزينب م مدرس الجامعة المستنصرية 

 162 الح صالح ة فزين مدرس مساعد جامعة الموصل 

 163 سارة مهند محمد صالح  مدرس جامعة البيان 

 164 ساره عادل خالد  اخرى كليه التربيه االساسيه 

 165 درسامر فخري عبدالقا  مدرس االنبار جامعة 

 166 مي عوض محمد سا استاذ مساعد  جامعة األنبار 

 167 الست منال صابر جلوب  رسمد وزارة التربية 

 168 سجى يحيى عبد الجليل  مدرس نات كلية التربية للب -جامعة االنبار 

 169 سحر سعدي غريب  استاذ مساعد  جامعة بغداد 
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 170 سحرعبدالرضامجيد  مساعد  استاذ ة جامعة الكوف

 171 يل عدي جحس سراب مدرس مساعد جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم 

 172 سعاد حامد العيبي مريسن  استاذ مساعد  ثم لهي لوم الصرفة أبن اكلية التربية للع

 173 سعاد ناجي كاظم  مدرس داد جامعة بغ

  -ب وتكنولوجيا المعلومات الحاسو مية علوكل -جامعة االنبار 
 174 سعد ابراهيم احمد استاذ مساعد  قسم نظم المعلومات 

 175 ب خميس طال وىسل سمدر مدرسة

 176 ح العبودي اشد صالسليمه ر مدرس مساعد كلية دجلة الجامعة

 177 سمر سعد هاشم  مدرس مساعد طالبة دكتوراه الجامعة العراقية 

 178 سمير اسماعيل علي  مدرس مساعد علوم االسالمية لكلية ا -االنبار جامعة 

 179 سميه طاهر صيهود  استاذ  كلية طب تكريت 

 180 سنا محمد حبيب  مدرس مساعد بغداد ة جامع

 181 سنان عبد الستار جواد  مدرس مساعد معة بابل سنان / جاكلية طب األ

 182 سهاد كشكول عبد  مدرس بغداد / كلية االدارة واالقتصاد جامعة 

 183 ر يوسف محمد سه اخرى داب جامعة االنبار كلية اال 

 184 سهيلة محسن كاظم  اذ است ية جامعة واسط كلية التربية االساس 

 185 سؤدد سعيد حمد  مدرس التربية ابن رشد للعلوم االنسانية كلية 

 186 سوزان عبد زيدان  د استاذ مساع كلية الطب /جامعة االنبار 

 187 اكر محمود عبدللا ش استاذ مساعد  ة وعلوم الرياضة االنبار كلية التربية البدنيجامعة 

 188 شذى ذنون احمد  مدرس كلية العلوم للبنات 

_قسم  م يثلهابن ا ة جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرف
 189 شذى هاشم مهدي  استاذ مساعد  الفيزياء 

 190 شفاء زعيبل جبر  مدرس مساعد جامعة سومر

 191 شيماء عبد الحسين محمد  استاذ مساعد  جامعة الكوفة 

 192 شيماء فتح للا محمد  مدرس مساعد ليةالزراعة بيل/كجامعة صالح الدين/ار-وزارة تعليم العالي

 193 شيماء فيصل يونس  عدامدرس مس كلية طب الموصل 

 194 شيماء قاسم عبد الحسن  مدرس ابن الهيثم -التربيه للعلوم الصرفهكلية 

 195 شيماء مرشد براك  مدرس مساعد جامعة الفلوجة 

 196 صابر طه ياسين  مدرس جامعة الموصل 

 197 صالح المهدي بن حمودة  استاذ  لوطني للتراث عهد االم

 198 صباح خيري راضي العرداوي  مدرس ي ربية االساسية تدريسكلية الت

 199 ي صبيح كرم زامل الكنان استاذ مساعد  كلية السالم الجامعة 

 200 كسنزاني يق الصدزيز صديق ع استاذ مساعد  جامعة السليمانية 

 201 صديق قيس عبدالرحمن رس مساعدمد وب قسم انظمة شبكات الحاس

 202 ء عبد لطيف صفا استاذ مساعد  االحيائية جامعة االنبار / كلية العلوم / قسم التقنيات 

 203 ريم حرفش ضحى ك مدرس مساعد داد/كلية العلوم للبنات بغجامعة 

 204 ضحى مولود عبد اللطيف  سمدر جامعة بغداد 

 205 طالل حسين صالح  اعد اذ مساست سان/كلية الزراعة ة ميجامع

 206 ل طاهر حسين الهجري الط اخرى من يمار الذجامعة 

 207 طنيبة ساعد  استاذ  التربية  وزارة

 208 ن صالح القيسي طه ياسي مدرس مساعد جامعة االنبار 

 209 طيبه فاضل علوان  اخرى العراقيه جامعه 

ية  ة تربوزارة التربية مديرية تربية محافظة بغداد مديري
 210 عادل جعفر حسين  استاذ  الرصافة الثالثة 

 211 عادل هايس عبد الغفور استاذ مساعد  بار جامعة االنقسم المحاصيل/ كلية الزراعة/ 
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 212 كريم عليوي عبد الرحمن  اخرى الجامعة  جامعة االنبار / رئاسة

 213 عبد تار عايش د الس عب د اعذ مسااست جامعة االنبار 

 214 عبد الكريم حمزة شنون  استاذ مساعد  صحية والطبية/بغداد ات الكلية التقني

 215 شاكر يوسف عبدالخالق  استاذ  وزارة الصحة 

 216 عبدللا محمود صالح مدرس لية الزراعة/جامعة االنبار ك

 217 ني سفيان فاضل العاعبير  اخرى االردن

 218 ميد ضى حمرت يربع مدرس مساعد مركز الدراسات االستراتيجية 

 219 ادي هيم حماابر عثمان سمدر جامعة االنبار 

 220 ابراهيم المحمدي  عصام خليل تاذ مساعد اس جامعة االنبار ... كلية العلوم االسالمية 

 221 ميس شالل عصام خ مدرس مساعد ة معجامعة االنبار / رئاسة الجا

 222 عصام طه ياسين  استاذ مساعد  جامعة االنبار 

 223 قيل شاكر محمودع س مساعدمدر جامعة االنبار 

 224 عاني عالء عبد الغني حسين ال مدرس االنبار / مركز دراسات الصحراء جامعة 

 225 ق العاني د الرزال عبكام ءالع مدرس جامعة االنبار كلية العلوم االسالمية 

 226 علي حازم عبد الكريم  استاذ مساعد  كلية العلوم  -ة االنبار جامع

 227 ي حسين عواد محارب عل مدرس مساعد كلية الزراعة /  لبصرةجامعة ا

 228 علي خضير جابر الركابي  استاذ  جامعة البصرة 

 229 ن حسي  ربيعي لع مدرس التربيه االساسيه 

 230 علي عادل سعيد  مدرس بغداد 

 231 علي عبد الصمد ال فرهاد  استاذ  لية اآلداب قسم المعلومات والمكتبات جامعة البصرة ك

 232 علي عبيس حسين المعموري مدرس مساعد معه بابل جا

 233 علي فدعم المحمدي  استاذ  مركز دراسات الصحراء 

 234 م علي محمد ابراهي مدرس مساعد لية العلوم جامعة االنبارك

 235 علي محمد مهيدي مصلح  استاذ مساعد  دي العلوم اإلسالمية في الرماكلية 

 236 اد حسن صالح القيسي عم رسمد كلية التربية للبنات 

 237 عماد ِصديق محمد  مدرس معة كركوك / كلية الهندسة / قسم الهندسة الميكانيكية جا

 238 عمار عادل جاسم  مدرس مساعد جامعه بغداد 

 239 عمر سعدون حمد اخرى لطبية ا  تقسم تقنيات المختبرا الجامعة ارفلمعة ايكل

 240 راشد الجبوري  سمير عمر اخرى مديرية تربية االنبار 

 241 عمر نوري نصار  استاذ مساعد  ة جامعة األنبار كلية العلوم اإلسالمي 

 242 عمران بندر مراد استاذ  شد للعلوم االنسانية قسم الجغرافية كلية التربية ابن ر

 243 هبش الهيتي مخلف معناد  مدرس سالمية العلوم اال

 244 رهيد البدوراطع سعوض ك اخرى م شركة نفط ذي قار اعال

 245 ودة عي الده علاغ مدرس مساعد تدريسية كلية المستقبل الجامعة 

 246 فاطمة حسن عبدللا  اخرى ال أعمل 

 247 فائز هليل سريح  استاذ مساعد  لعامة رئيس قسم اإلدارة ا 

 248 فراس مدللا مجيد  استاذ مساعد  السالمية جامعة سامراء كلية العلوم ا

 249 فراس يحيى عبدالجليل  اذ است كلية العلوم اإلسالمية بار ن جامعة اال

 250 فرح حازم محمد مدرس كلية علوم الحاسوب والرياضيات 

 251 فلاير مشرف عيدان  استاذ مساعد  كلية اقتصاديات االعمال -النهرين  جامعة

 252 مه فرج حمد حفريدون م د استاذ مساع م الزراعيةالعلوة هندسلية ك -جامعة السليمانية 

 253 فنن عبد القادر سلمان  مدرس االنبار كليه التربيه للبنات قسم اللغه االنجليزيه جامعه 

 254 لطان عبد م سسقا اخرى جامعة كركوك

 255 قاسم صفاء الدين داود حميد  اخرى كليه المعارف 
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 256 قحطان عدنان أحمد الربيعي  مدرس مساعد تلطة ثانوية المتفوقين المخ 

 257 قيس رزيك ابراهيم  استاذ مساعد  كلية العلوم  -معة االنبار جا

 258 كامران صالح رسول  مدرس مساعد جامعة السليمانية 

University  of Sulaimani 259 كانا علي محمود  مدرس 

 260 حسين كواكب محمود  مساعد اذ است د ابغد جامعة

 261 لمياء فارس طليب  مدرس مساعد ية طب االسنان كل

 262 لؤي حميد عبيد المولى  مدرس وزارة التربية المديرية العامة لتربية االنبار 

 263 منلبيب قيس عبدالرح مدرس كلية الطب  /جامعة االنبار

 264 ماهر عبد الرزاق محمد الطائي  استاذ  كلية التربية للبنات / جامعة الموصل 

 265 ماهرعلي احمد  اخرى لزراعه كليه ا

 266 انمثنى بديع فرح استاذ مساعد  ربية للبنات جامعة االنبار / كلية الت

 267 مثنى َكاني محمد الزاملي  اخرى مديرية تربية القادسية 

 268 مد عواد الكربولي محمد اح استاذ  معة األنبار جا

 269 محمد حسون نهاي  مدرس الجامعة العراقية 

 270 محمد حمدان عيدان سرور  ساعد استاذ م عة كلية الزرا

 271 محمد خلف عبد  ستاذ مساعد ا تربية بنات 

 272 محمد سالم جمعة  عدمدرس مسا زراعة جامعة االنبار ية الكل

 273 مي الدليمي محمد سا استاذ  جامعة االنبار 

 274 محمد طه يلسين  ساعد استاذ م كلية طب األسنان  -نبار األجامعة 

 275 اسم محمد عباس ج استاذ مساعد  عة األنبار /قسم الشؤون العلميةجامرئاسة 

 276 محمد عبد مطشر الالمي مدرس الجامعة المستنصرية 

 277 يمحمد مجيد زرار مدرس اربيل -العلوم /جامعة صالح الدينكلية 

 278 محمد محسن راضي  اعد ذ مساستا المية سكلية العلوم اإل --األنبارجامعة 

 279 دهيوش دي صالح  محمد مهي مدرس مساعد ي امعلجا  داءدة واالولجشعبة ضمان ا

 280 محمد نجيب جاسم  مدرس مساعد ة حديث   التربية االساسيةكلية 

 281 محمود اسماعيل محمد  استاذ مساعد  جامعة بغداد 

 282 محمود شاكر احمد  استاذ مساعد  كلية الزراعة  -امعة االنبار ج

FAYOUM, Eygpt 283 طفى حسن عبد التواب محمود مص اخرى 

 284 بد المدرب بودالي عا استاذ  الجزائر 

 285 رتضى عبد علي فرحانم درسم جامعة القادسيه 

 286 مرفت محمد عبدللا  اخرى مدرسة المربد 

 287 ظاهر السيد محمد مروة عبد ال  مدرس مصر

 288 مريم رحيم مرزا مدرس مساعد كلية الهندسة  -جامعة االنبار

 289 مريم سعد جاسم  تاذ اس منظمة 

 290 احمد غربي مشتاق  مدرس مركز دراسات الصحراء 

 291 هيم حميد مصطفى ابرا مدرس مساعد اضيات الري  قسم

 292 بد الغفورن عمصطفى برزا مساعد استاذ  نبار عة األمجا-كلية الهندسة 

 293 مصطفى جابر فياض  مدرس االنبار 

 294 ح الحسين صال  مصطفى عباس عبد استاذ  طالب 

 295 مصطفى علي خلف  ساعدمدرس م عليم ة والتيوزارة الترب 

 296 مصطفى كامل جاسم  اعد استاذ مس بغداد  -اد دغبجامعة 

 297 مصطفى محمود شاكر  اخرى المركز الوطني للمختبرات اإلنشائية 

 298 معتز صباح احميد  استاذ مساعد  جامعة ابن سينا 

 299 مالذ عبد المطلب حامد سلمان  مدرس المحاصيل الحقلية   االنبار / كلية الزراعة / قسمجامعة 
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 300 ممتاز حازم داؤد الديوجي  استاذ مساعد  ية الهندسة / قسم هندسة العمارة / كل جامعة الموصل 

 301 ال عاشور شذر من مساعد مدرس ة التربيه للبنات كلي

 302 منتهى صبري مولى  استاذ مساعد  كلية التربية للبنات 

 303 محمد علي منى جاسم  استاذ  داد /كلية العلوم للبنات /قسم الرياضيات بغجامعة 

 304 منى محمد يس الدوسري  استاذ مساعد  لية طب األسنان ك

 305 منى نعيم جعاز  مدرس جامعة البيان / كلية القانون 

 306 مها عبد الستارمحمد نجيب  مدرس كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم 

 307 مها عبداالله محمد حسن  مدرس ل جامعة الموص

 308 لف مان خا فرمه مدرس جامعة الموصل 

 309 مها وضاح عبد االمير  استاذ مساعد  كليه التربيه ابن رشد للعلوم االنسانيه 

 310 مهند عفتان حمد  مساعدمدرس  االلسنان كلية طب -جامعة االنبار

 311 يف ميادة حسن ره مدرس الجامعة المستنصرية / كلية الطب 

 312 ميثاق صبحي سهيل  اخرى كلية التربية األساسية 

 313 ميثم قيس مطلك  اعد تاذ مسسا ة العربي  القادسية كلية التربية قسم اللغة جامعة

 314 ميسم عبد السالم رشيد  اعدمس مدرس النبار /كلية الزراعة جامعة ا

 315 م ناديا خير الدين الحات استاذ مساعد  ة الموصل ق جامعوالحقكلية 

 316 ي ية محمد مهدناد د استاذ مساع كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد 

 317 ناصر طالب شريف  مدرس مسؤول الحسابات كلية التربية القائم 

 318 يم لكرد ابان عأ شعب بن اخرى كليه المعارف 

 319 نبيل عارف توفيق  مدرس رمادي

 320 نجوى ابراهيم خليل  استاذ مساعد  جامعة الموصل 

 321 نداء عبد محمد  اخرى بغداد 

 322 نزهون اسماعيل خليل  مدرس مساعد لتربيه للبنات ية ار/ كلاالنباجامعه 

 323 نسرين محمد محمود  اخرى مركز الحاسبة االلكترونية  -رئاسة الجامعة 

 324 نصيف جاسم محمد الراوي  استاذ مساعد  جامعة االنبار / كلية التربية القائم 

 325 ي حسين ضال علن اعد استاذ مس معة االنبار/ كلية العلوم االسالميةالعراق/ جا

 326 نعمان سلمان داود  استاذ مساعد  جامعة بغداد 

 327 ي نعيم تقي فيل مدرس قسم الكيمياء-كلية العلوم-جامعة البصرة 

 328 نغم خضير مهدي استاذ مساعد  كلية التربية للبنات 

 329 كي رنغم شاكر ت استاذ  كلية العلوم /جامعة بغداد 

 330 د عبود نهاد محم ستاذ ا اء مركز دراسات الصحر

 331 نهى سعد مناتي  مدرس مساعد وزارة التربية والتعليم 

 332 نواف فواز حامد عبدللا  اخرى تقنيات أنظمة الحاسوب 

 333 حازم عبد الكريم  نور مدرس جامعة االنبار 

 334 داوي نور حميد حنوش حمد الفه مساعد سمدر الجامعة _ قسم الشؤون العلمية رئاسة 

 335 نور رافع حمزة  مدرس مساعد لية علوم الحاسوب والرياضيات جامعة الموصل/ ك

 336 نور ناجي رديف  استاذ مساعد  كلية الطب جامعة االنبار 

 337 نور نعيم عاجل  مدرس مساعد امعة سومرج

 338 لكريم محمود هاژەعبدا  مدرس مساعد جامعة السليمانية 

 339 حسن الحسيني خضير  هاشم استاذ  جامعة بغداد 

 340 الهام حازم عبد الكريم  استاذ مساعد  ه االنبار جامع

 341 هبه عباس جاسم  مدرس رفة/ قسم علوم الحياة التربية للعلوم الصكلية 

 342 هدى سالم عبدالكريم  اخرى ا اليوجد حالي

 343 يق يد توف هدى مج استاذ  لهيثم الصرفةابن اجامعة بغداد كلية التربية للعلوم 
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 344 هديل عبداألله عبد الرزاق  مدرس لتربية للبنات جامعة األنبار / كلية ا

 345 هرا مد طيل محده مدرس جامعة االنبار / رئاسة الجامعة 

 346 همسة محمد احمد اخرى بار الن جامعة ا

 347 لسيد هناء شحات ا اخرى جامعية بكلية التربية جامعة بنها مصردكتورة 

 348 هناء عبد اللطيف ياسين  استاذ مساعد  ياة ر ،كلية التربية للبنات ،علوم الحالنباجامعة ا

 349 ي مهد هند عبد المجيد مدرس بغداد / كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم جامعة 

 350 هيثم عباس خلف  مدرس كلية الطب 

 351 وارف محمد حنون  مدرس مساعد جامعة كربالء 

 352 سامي وديع وائل  مدرس قسم الميكانيك   -لهندسة لية اك -جامعة بغداد 

 353 وجدي محمد فريد  مدرس المستنصرية 

 354 وجيه يونس محمد العاني  استاذ  كلية العلوم  -جامعة االنبار 

 355 وداد نعمان عبدالرزاق  اخرى كز تعليميمر

 356 وديع ميساوي  استاذ  تراث لوطني لل المعهد ا

 357 وسام عبد محمد محمود  مدرس سية بغداد الهندلية التقنية الك

 358 وفاء زلوف  اخرى المغرب

 359 وفاء عدنان ساجد  اعدمدرس مس ة الرافدين الجامعة كلي

 360 وفاء محمد علي عبدللا  مدرس الصرفةلوم للع كلية التربية/قار  ذية معجا

 361 ياسر صايل صخي  مدرس قسم البستنة -الزراعةكلية 

 362 محمد ياسر عبد المجيد  مدرس النبار / كلية الهندسة معة اجا

 363 يوسف سامي فرحان  استاذ مساعد  كلية التربية للبنات / قسم التاريخ 

 364 ه باقي نوري حميوسف   مدرس كلية السالم الجامعة 
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