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 ةتأييد مشارك 
 

 

 (Ahmed S. Naser -1ل د   المرفقة ربطاً والتي تبدد  بالت  القائمةسماؤهم في ة الذوات المدرجة اد مشاركؤين

تسجيل  الموسومة   الحادية عشر  بيةدريالت  ، في الورشة(ياسر عبد ال تار مطر  -259    وتنتنهي بالت ل

 ،(Camtasiaلكترونلة بأسجتددا  برنجام   سلة االالدرا  و منتية و انشاء محتوى تعللمي فعال للفصول

 .3/12/2020 الموافق الخميسوم في ي ابن سيناشعبة  –لم تمر مركز التعليم اها تي اقامال

 

 

 ادارة الورشة 

 الرحمن داود   .م.د. عمر عبد  -

 جمار م خالد وسا م.م. -

 المحاضر

 لجامعةي في اعضو فريق التعليم االلكترون –م.م محمد مهدي صالح  -

 

 ات//قالمرف

 قائمة بأسماء المشاركين. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكرم عبيد فريح   .د.                                                                                 

 ر  تممدير مركز التعليم الم
                                                                                        14 \ 12 \  2020 
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 ت االسم الثالثي  اللقب العلمي  مكان العمل

 Ahmed S. Naser 1 رسمد االنبار  الزراعة/ جامعةكلية 

 Awaz Omer Rostam 2 استاذ  جامعة السليمانية 

 Bashar Abdulazeez Mahmood 3 استاذ مساعد  جامعة األنبار 

Sulaimani  استاذ مساعد Dr.Khyulod Ibraheem Hassan 4 

university of sulaimani مدرس مساعد Hero Ahmed Sidiq 5 

Wasit University مدرس Malik Kareem Hassoun 6 

 Rajaa K.Mohammad 7 استاذ مساعد  جامعة كربالء/ كلية العلوم /قسم الفيزياء

Univercity of sulaimani مدرس مساعد Sakar kamal Hamasalih 8 

Sulaimani University,College of Agricultural 
Engineering Sciences  استاذ مساعد Sara Ibrahim Abdulrahman 9 

 Soma Ahmed Mohamed 10 استاذ مساعد  القاهرة 

 Wafaa Abd El-Ghany 11 استاذ  كلية الطب البيطري،  جامعة القاهرة 

 Yasir Hussein Abdulmuttaleb 12 اخرى وزارة الصحة 

 13 أ.م.د.عمار جماد محمد  استاذ مساعد  ت ة تكريمعجا

 14 ابتسام خليل علوان  مدرس كليه التربيه لعلوم الصرفة 

 15 احسان سالم مصري  مدرس مساعد كلية االدارة واالقتصاد 

 16 أحمد السيد عشماوى  استاذ مساعد  مصر

 17 احمد حازم عبدالكريم  استاذ مساعد  جامعة االنبار 

 18 احمد خالد احمد  د ذ مساعتااس جامعة تكريت 

 19 احمد رحومي رجب  مدرس مساعد جامعة االنبار 

 20 احمد شهاب عبدللا  مدرس جامعة االنبار/ كلية الزراعة 

 21 احمد صفاء عبد العزيز استاذ مساعد  كلية التربية القائم 

 22 احمد عارف جمعة  مدرس مساعد كبيسة 

 23 بغدادي أحمد عالوي مجيد ال مدرس قسم التاريخ 

 24 احمد كاظم حنتوش  مدرس سم الخضراء جامعة القا

 25 ارشد حامد مصلح مدرس مساعد كلية القانون والعلوم السياسية 

 26 ازهار راغب محمود  اخرى جامعه ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنيه 

 27 اسراء محمد حسين  استاذ مساعد  جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الكيمياء 

 28 اسراء معدي مزبان  استاذ  للعلوم اإلنسانية لية التربية ك واسط عة جام

 29 هاشم سعدون اسراء   استاذ  جامعة تكريت كلية الطب/ 

 30 اسماء سهيل نجم  مدرس مساعد ني بعقوبة المعهد التق

 31 اسماء شاكر عاشور  استاذ مساعد  جامعة بابل 

 32 اسماء علي عبدللا عيسى  اخرى التربية 

 33 اسيل حسام الدين عبدللا  مدرس مساعد كلية الهندسة-ةوارد المائيمود والسدال قسم 

 34 اضواء ورور نعمة  مدرس جامعة ديالى 

 35 ياف عبد القهار يونس طأ رسمد يقية_هيتجامعة االنبار_كلية العلوم التطب 

 36 أماني التفات كاظم  مدرس بغداد 

 37 يل جلعوط ماعسامتثال ا مدرس علوم الحياة كلية التربية للبنات قسم 

 38 أمل كاظم عبد  دمدرس مساع نسانية ية للعلوم اإلجامعة واسط/ كلية الترب 

 39 اميرة نعمة الكفائي  استاذ مساعد  جامعة الكوفة / كلية التربية للبنات 

 40 امين شامان امين  مدرس الدراسات والتخطيط/ رئاية الجامعةمدير قسم 

 41 د ومراغب محانتصار  اخرى وزارة النفط 
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 42 إنتصار شعبان هاشم  مدرس جامعة البصرة 

 43 انور محمد رؤوف محمود  مدرس جامعة السليمانية 

 44 اياد عبد الخالق يحيى  مدرس المعهد التقني في البصرة 

 45 عة محمد عبدالوهاب إيمان جم اعد استاذ مس نها التربية جامعة ب كلية 

 46 إيمان حسام محمد  عدامدرس مس جامعة االنبار/ كلية التربية للبنات 

 47 إيمان عبدللا أحمد  مدرس بغداد 

 48 الباحث محفوظ عبدون استاذ  تنالت 

 49 باقر ديوان غثيث  مدرس جامعة المثنى 

 50 باقر عبد الحسين علي الحالوي  مدرس مساعد جامعة بغداد 

 51 بان البدران  مدرس يء الموان

 52 دعلي بان توفيق محم مدرس التربية وزارة 

 53 براء اسماعيل فزع المشهداني  اخرى جامعة األنبار 

 54 بسام محمد خلف  مدرس مساعد كلية االدارة واالقتصاد 

 55 بشار رشيد مجيد الحمامي  عدمدرس مسا البحث العلمي و عاليليم الالتع وزارة

 56 بشرى شاكر جاسم  مدرس كلية الزراعة/ جامعة االنبار 

 57 د الوهاب حسن بشرى عب ساعد م ذاستا وم لعجامعة بغداد/كلية ال

 58 بلحرب خيرة  اخرى جامعة وهران 

 59 به ناز حمه احمد  مدرس وزاره التربيه 

 60 ر فاتح بولعشو استاذ  متوسطة زيتوني محمد عين الملوك 

 61 بيخال قاسم محمد  مدرس مساعد ية جامعة السليمان

 62 صباح ترغيني  اخرى زائر الج -محمد خيضر بسكرة عة جام

 63 تغريد فاضل حسين مدرس جامعة الفراهيدي 

 64 تهاني أنور إسماعيل  مدرس جامعة البصرة 

 65 ثناء اسماعيل مصطفى  مدرس جامعة االنبار كلية طب االسنان 

 66 جمال عبدالواحد جاسم  استاذ مساعد  الجامعه التقنيه الوسطى 

 67 جمال فاضل محمد  مدرس ء الفيزيا ة/ قسم  تربية للعلوم الصرفار / كلية ال جامعة االنب

 68 حازم محمد خلف  مدرس مساعد بار كلية تربية القائم جامعة االن 

 69 حامد احمد فياض  مدرس وزارة التربية 

 70 حسام سعدي عبد الرزاق العاني  مدرس كلية التربية القائم 

 71 حسام سعيد عبد الحسين  مدرس جامعة القادسية 

 72 حسام نجم الدين عبد  رسدم نسانية كلية التربية للعلوم اال

 73 المطلب علي  حسين عبد استاذ مساعد  كلية الهندسة 

 74 حسين كزار شالل  مدرس مساعد جامعة بغدادكلية علوم الهندسة الزراعية 

 75 حال جسام محمد  مدرس جامعة االنبار 

 76 حنان سامي نوري  مدرس كلية التمريض -جامعة الموصل 

 77 حنان عدنان شاكر  استاذ مساعد  م لن الهيثكليه التربيه ا

 78 يم عبدالوهاب حيدر خليل ابراه مدرس مساعد جامعة ديالى/ كلية الهندسة 

 79 حيدر مصلح مرشد الجنابي  اخرى العليا المستقلة لالنتخابات في العراق المفوضية 

 80 خضر عبد الرضا جاسم  استاذ  جامعة بغداد 

 81 ريش ح ديحم ة ودلخ اخرى ات مدرسة الرحمة للبن

 82 خليل ابراهيم محمد  استاذ مساعد  الموصل/كلية الحقوق جامعة 

 83 داؤد حكمت داؤد  اخرى الجامعة التقنية الشمالية 

 84 دالل عبد الحسين كاظم.  استاذ مساعد  جامعة الكوفة 

 85 كاوانى ديارحسن حمه  مدرس مساعد جامعة السليمانية 
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 86 بد العزيزعيهود د صراف مدرس مساعد شعبة التسجيل 

 87 رائد شاكر  مدرس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 88 رحيم صبر شويخ  استاذ مساعد  المعهد الطبي التقني. بغداد 

 89 رسل سعد أحمد  اخرى معهد التكنولوجيا بغداد 

 90 عادل نجم ا رش مدرس مساعد موصل /كلية االثارة الجامع

 91 رغد عبد النبي جعفر عد ساماستاذ  ة الكلية التربوية النفتوح 

 92 رفل حسون عبيد  مدرس مساعد جامعة بابل 

 93 ر لدائم عمرفل عبدا استاذ مساعد  جامعة بغداد  -كلية الطب البيطري 

Preparatory school 94 رقية حامد عبد الجبار مدرس 

 95 طه  قبطانرقية  مدرس مساعد كلية الطب 

 96 دي دحام رهان ها مدرس جامعة الكوفة 

 97 رويدة محمد فهد  اخرى 0

 98 زهراء حميد عبد  اخرى رفاعي مستشفى ال

 99 ر هاشم زهرة جبا خرىا التقني المسيب المعهد 

 100 زيدون طه عبد الرزاق  اخرى التكنولوجيا وزارة العلوم و 

 101 رحمن نعمه زين العابدين عبد ال مدرس مساعد قطاع خاص 

 102 س عباس زينب خمي  مدرس طب االنبار 

 103 محمد  زينب فائق مدرس مساعد اد قتصاالدارة واال واسط/ كلية  جامعة 

 104 زينب هيثم فتحي  مدرس كلية الصيدلة/جامعة الموصل 

 105 سامر فخري عبدالقادر مدرس التربية القائم 

 106 الست نيران غازي مطشر مدرس ٢تربية الكرخ

 107 مطلك  ستار عبد مدرس لهندسة ه اكلي

 108 سحر محمد ابوراضى محمد  استاذ مساعد  ا معة بنهاج

 109 سرمد جاسم محمد الخزرجي استاذ مساعد  جامعة تكريت 

 110 سعد جمار نشمي  مدرس مساعد مركز الدراسات االستراتيجية 

 111 سعدون حمزة احمد  اخرى معهد تكنولوجيا بغداد 

 112 يل سماعسعدون محسن إ مدرس تربية اقية كلية الالجامعة العر

 113 سالفه ربيع صالح  مدرس الطب   عة العراقية / كليةجاملا

 114 سميعة مجبل حمد مدرس جامعة االنبار/كلية الطب 

 115 سميه طاهر صيهود  استاذ  طب تكريت 

 116 سندس عبد القادر عزيز  استاذ  جامعة بغداد 

 117 ويجع ليوي رسندس ع مدرس جامعة االنبار 

 118 رشيد مجيد سهاد  مساعد  استاذ فة كلية الصيدلة جامعة الكو

 119 سهى سعدون جاسم  اعد ذ مساستا الجامعة العراقية 

 120 ن محمود سوالف عدنا دمدرس مساع جامعة السليمانية 

 121 د شذى محمد حسن عبي استاذ مساعد  ابن الهيثم  -د / كلية التربية للعلوم الصرفة بغدا جامعة

 122 جبر   شفاء زعيبل مدرس مساعد جامعة سومر

 123 ق احمدشلير فائ  مدرس راعة كلية الز

 124 ر عبدللا نصر دب اء شيم مدرس سط جامعة وا

 125 شيماء عبد الحسين محمد  مساعد استاذ  جامعة الكوفة 

Agriculture engineering science college 126 ح للا محمد شيماء فت درس مساعدم 

 127 شيماء محمد حمزة  ذ مساعد تاسا بغداد كلية التربية للبنات قسم التاريخ جامعه

 128 ود شيماء محي دا مدرس جامعة االنبار /كلية التربية للبنات 

 129 صباح مالك حبيب الشطي  استاذ  جامعة البصرة... كلية الزراعة 
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 130 صديق قيس عبدالرحمن مدرس مساعد جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 

 131 فخري محمود  ضياء  مساعد مدرس ندار السالم للبنيثانوية 

 132 طاهري العيد  استاذ مساعد  ي محمد بشار طاهر جامعة

 133 طالل حسين صالح  استاذ مساعد  جامعة ميسان/ كلية الزراعة 

 134 طيبة احمد مظلوم  اخرى التربيه البدنية وعلوم الرياضة للبناتكليه 

 135 عامر عبدالعزيز خليل  اعد سذ ماستا لعلوم االسالمية ة اكلي

 136 مد محس ابوضيف عبا مدرس ى بجامعة األزهر بالقاهرة _مصر قسم اإلقتصاد الزراع

 137 كريم عباس عباس عبد ال مساعد  استاذ البصرة جامعة 

 138 عبد ابراهيم مصلح  مدرس جامعة االنبار 

 139 حيم شنين عبد الر استاذ مساعد  المدرسة العليا لألساتذة بورقلة الجزائر 

 140 ر حميد صالح شاهين الجباعبد اعد استاذ مس كلية التربية القائم 

 141 عبدالخالق شاكر يوسف  استاذ  وزارة الصحة 

 142 ن من حسان عثماعبدالرح مدرس كلية التربية القائم 

 143 محمود  الرزاق جاسمدعب استاذ مساعد  كلية التربية القائم 

 144 ن حمد عيفا عبدالكريم مدرس مساعد جامعة االنبار/ كلية الصيدلة 

 145 سفيان فاضل العاني عبير  اخرى -

 146 يم الكرعبد  عبير يوسف  استاذ مساعد  التربيه للبنات 

 147 عثمان ابراهيم حمادي  مدرس جامعة االنبار 

 148 عثمان عبد الحليم جلعوط  استاذ  لتربية للعلوم االنسانية كلية ا -ة االنبار معجا

 149 عذاب حميد ذيب  مدرس تربية القائم ل كلية ا

 150 عرفات اليوسف  اعدمدرس مس بصرة 

 151 عروبة جميل محمود  استاذ مساعد  دراسات الموصلجامعة الموصل مركز 

 152 عزيزة عزالدين الفي  مدرس التربية للبنات 

 153 عفتان مهاوش شرقي  مدرس مساعد كلية القائم 

 154 عفراء هادي سعيد  استاذ مساعد  بغداد كليه االداره واالقتصاد /جامعه 

 155 عكرمة خيون شاكر مساعد مدرس بغداد 

 156 عالء حسين عبد  استاذ مساعد  كلية الزراعة / جامعة المثنى 

 157 علي حازم عبد الكريم  استاذ مساعد  كلية العلوم  -جامعة االنبار 

 158 ضير جابر الركابي علي خ استاذ  جامعة البصرة 

 159 علي صباح جميل  استاذ مساعد  نبار جامعة اال

 160 حسين المعموري  علي عبيس رس مساعددم جامعه بابل 

 161 علي قيس ليلو  مدرس كلية طب االسنان 

 162 عمار عبدالرحمن يونس  مدرس كلية الصيدلة / جامعة الموصل 

 163 عمار فخري مهدي مدرس قسم علوم الحاسوب -الجامعة التكنولوجية 

 164 عمر سعدون حمد اخرى ارف الجامعةكلية المع

 165 عوض كاطع السرهيد  استاذ  كلية االعالم جامعة ذي قار 

 166 غفران شاكر جاسم مدرس جامعة االنبار 

 167 فاتن عبد الجبار الخزرجي  مدرس ة اآلداب داد/ كليجامعة بغ

 168 فاضل كاظم حنون استاذ مساعد  جامعة واسط كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

 169 فاطمة ملة  استاذ  المغرب

 170 فاطمة هيثم فتحي  مدرس مساعد لية الصيدلة جامعة الموصل/ ك

 171 فاطمه عبد المجيد مطلق  اخرى التربيه  وزارة

 172 م فرح معاذ جاس مدرس مساعد جامعة االنبار 

 173 فردوس حسن صاحب  اخرى مديرية التربية 
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 174 رزيك ابراهيم س في د مساع استاذ كلية العلوم  -جامعة االنبار 

 175 م سلطان عبد قاس اخرى جامعة كركوك

 176 بد الرحمن قاسم عبد الستار ع مدرس مساعد جامعة االنبار/مركز التعليم المستمر 

 177 قاسم كاظم محمد الخفاجي  مدرس بابل 

 178 قحطان حميد كاظم  استاذ  جامعة ديالى 

 179 عدنان أحمد الربيعي ان قحط مدرس مساعد مختلطة لا وقينانوية المتفتربية القادسية/ ث

 180 كامران صالح رسول  دمدرس مساع سليمانية امعة الج

at University of Sulaimani 181 محمود  علي كانا مدرس 

 182 كريم كاظم كريم الركابي  مدرس جامعة االمام الصادق االهلية 

 183 محمود حسبن  بواكك اعد ذ مساستا كلية التربية قسماللغة العربية التربية ابن رشد

 184 كوثر حسن صاحب الخفاجي  ستاذ مساعد ا جامعة الكوفة 

 185 كوكب سالم محمد  استاذ مساعد  دانية  جامعة الحم

 186 سم ن جاى سعدولم استاذ مساعد  الجامعة العراقية /كلية التربية للبنات 

 187 بيد لؤي حميد ع مدرس وزارة التربية 

 188 ماريه قحطان قدوري  مدرس مساعد ة جامعة الفلوج

 189 مثنى بديع فرحان استاذ مساعد  / كلية التربية للبنات  جامعة االنبار

 190 مثنى َكاني محمد الزاملي  استاذ  مديرية تربية القادسية 

 191 محسن جبار كببان  مدرس المعهد التقني عماره 

 192 محمد حسون نهاي  مدرس الجامعة العراقية 

 193 عيمي الن  محمد سلمان حسين ذ تااس للبنات  االنبار كلية التربيةجامغة 

 194 محمد مصلح شرقي  استاذ مساعد  كلية التربية بنات / قسم علوم الحياة /جامعة االنبار 

 195 محمد نجيب جاسم  مدرس مساعد كلية التربية االساسية .حديثة 

 196 محمد هيثم عبدالفتاح  استاذ  -

 197 محمود شاكر احمد  ذ مساعد استا كلية الزراعة 

 198 محمود عكاش أحمد الكربولي  مدرس مساعد كلية التربية القائم 

 199 محمود عودة تركي  مدرس التربية القائم كلية 

FAYOUM, Eygpt 200 محمود مصطفى حسن  اخرى 

 201 المدرب بودالي عابد  استاذ  الجزائر 

 202 فته البديريمرتضى حسين ل مدرس مساعد كلية الكوت الجامعة 

 203 مرتضى عبد علي فرحان مدرس جامعة القادسيه 

 204 يد عبدالرزاق مجمرتضى  اذ مساعد است جامعة دهوك كلية التربية 

 205 مرفت محمد عبدللا  اخرى مدرسة المربد 

 206 مروان نجيب توفيق  استاذ مساعد  جامعة الموصل كلية االداب قسم اللغة اإلنكليزية 

 207 مروة إبراهيم محمد  مدرس جامعة اوروك

 208 مريم رحيم مرزا مدرس مساعد كلية الهندسة  -جامعة االنبار

 209 مصطفى جميل حميد  مدرس مساعد ذي قار امعة ج

 210 مصطفى سلمان عبد  مدرس مساعد جامعة بغداد 

 211 يوجي ممتاز حازم داؤد الد استاذ مساعد  الموصل / كلية الهندسة / قسم هندسة العمارة جامعة 

 212 منتظر منيب حسون  استاذ  ية كربالء مديرية ترب 

 213 منى حسين علي  مدرس مساعد قسم الرياضيات -وم الصرفة كلية التربية للعل-نبار ة االجامع

 214 منى عبد الكريم حسين  استاذ مساعد  جامعة الكوفة 

 215 مها سعيد شده  مدرس جامعة تكريت/ كلية الزراعة 

 216 مها مجيد عنبر  مدرس مساعد كلية التربية للعلوم االنسانية/ الشؤون العلمية  االنبار/جامعة 

 217 يا مشعل تركهم مدرس مساعد ر كليه طب األسنان جامعه األنبا
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 218 مها وضاح عبد االمير  استاذ مساعد  كليه التربيه ابن رشد للعلوم االنسانيه 

 219 اسماعيل  ميثم عبد االله  استاذ مساعد  كلية الطب البيطري 

 220 ميسم ثامر مطشر الحديدي  استاذ مساعد  جامعة بغداد /كلية الهندسة 

 221 ميسم حسين محمد علي  دمدرس مساع الجامعة يد كلية الرش 

 222 نجالء أحمد شاهين  مدرس كلية التربية ببنها 

 223 نجالء خزعل فتحي  مدرس جامعة الموصل كلية التربية األساسية 

 224 نجوى غالم  اخرى باس جامعة سيدي بلع

 225 نزار فيصل قانصوه  مدرس لبنان 

 226 اد شرقي نسرين جو استاذ مساعد  جامعة بغداد 

 227 نسرين محمد عبد الحياني  مدرس كلية الطب البيطري 

 228 نصيف جاسم محمد الراوي  استاذ مساعد  لقائم / ا ربية كلية الت

 229 ن حسي نضال علي  عد مسا استاذ كلية العلوم االسالمية -جامعة االنبار 

 230 نعيم تقي فيلي  مدرس البصرة  جامعة

 231 د توفيق نغم أسع مدرس وزارة التربية 

 232 نغم خضير مهدي استاذ مساعد  كلية التربية للبنات 

 233 نغم شاكر تركي  استاذ  جامعة بغداد / كلية العلوم 

 234 نهاد نعمة مجيد  اعد استاذ مس جامعة بغداد كلية التربية للبنات قسم التاريخ

 235 نهرين جواد شرقي  استاذ مساعد  جامعة بغداد 

 236 نور حازم عبد الكريم  مدرس جامعه االنبار / الطب 

 237 نور حازم عبد الكريم  مدرس االنبار / الطب 

 238 نور صبري ناصر  مدرس كليه التربية للعلوم الصرفة جامعة ديالى

 239 نورا عدنان جهاد  مدرس مساعد ونية م الشؤون القانغداد قسجامعة ب

 240 نيران طاهر عبد االمير  استاذ مساعد  جامعة الكوفة 

 241 هاشم خضير حسن الحسيني  استاذ  جامعة بغداد 

 242 هالة خالد نجم  استاذ  معة الموصل جا

 243 الهام حازم عبد الكريم  استاذ مساعد  جامعه االنبار 

 244 عدي مت السه حكهب اخرى بيطرة دائرة ال

 245 هديل ساجد ابراهيم  استاذ مساعد  جامعة ديالى كلية التربية للعلوم الصرفة

 246 همام عبد الستار صبحي  اخرى ركز التعليم المستمر االنبار/مجامعة 

 247 هناء شحات السيد  اخرى التربية جامعة بنها مصر كلية 

 248 مذبوب  هناء قاسم  مدرس مساعد جامعة واسط 

 249 هناء محمد محمدي هيكل  مدرس جامعة بنها 

 250 هيمن عبدالرحمن محمد  اخرى كلية الزراعة 

 251 واصف يوسف العابد  مدرس مساعد قطر

 252 ان عبدالرزاق نعماد دو اخرى ليميمركز تع

 253 وسام احمد امين مدرس جامعة االنبار 

 254 وفاء زلوف  اخرى المغرب

 255 والء محمود عبدللا  استاذ مساعد  جامعة بنها كلية التربية 

 256 وليد احمد عبد الشجري  استاذ مساعد  كلية التربيه للبنات 

 257 وليد عبد الستار طه  استاذ مساعد  االنبار جامعة 

 258 وئام شاكر غني  استاذ مساعد  قسم التأريخ 

 259 ياسر عبد الستار مطر  استاذ مساعد  جامعة االنبار 
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