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 ةتأييد مشارك 
 

 

و وال م  أ مدل طال   القائممةسمماهم  يم  ة الذوات المدرجة اد مشاركؤين  Abdulwareth -1ل م   المريقمة رطاما

Abdulkader Almoneafyالثانيمة  يمةدريال  ، يم  الورةمة(نمور  مممب طما   يوسف -311    ( وأن نه  طال  ل 

مركم  هما ا ام ل  ، ا(ارات االلكترونيةالختبفي ا Google Formsاستخدام اهم اضافات ال الموسومة  

 .17/11/2020 الموايق الثالثاءوم ي  ي اطن سيناةع ة  –لم  مر ال علي  ا

 

 

 ادارة الورشة 

 ل.م.د. عمر ع د الرممن داود  -

 م.م. وسام خالد جمار  -

 المحاضر

 عضو يريق ال علي  االلك رون  ي  الجامعة –م.م مري  رمي  ميرزا  -

 

 

 

 قات//المري

 شاركين.ملأسماء اة ط ائم -

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكرم ع يد يريح  ل.د.                                                                                 

 ر مدير مرك  ال علي  الم  م

                                                                                14\  12\2020   
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 ت االسم  اللقب العلمي  لعملن اامك

Albaydha University, College of Education and 
Sciences, Department of Biology Sciences, Rada'a, 

Yemen مدرس 
Abdulwareth Abdulkader 

Almoneafy 1 

University of Anbar مدرس Arz Yahya Qwam Alden 2 

 استاذ مساعد  لصرفةم ا وعلية للكلية الترب  -جامعة األنبار 
Bashar Abdulazeez 

Mahmood 3 

University of Sulaimani مدرس Dayan Majid Ibrahem 4 

University of Sulaimani مدرس Hekmat Noori Mahmood 5 

 Imtithal Ismael Jaloot 6 مدرس كلية التربية للبنات 

University of Sulaimani مدرس Karzan Abdulkadir Ahmed 7 

University of Sulaimania/ college of agriculture  استاذ Kazhal Rashed Ahmad 8 

college of agriculture  استاذ مساعد Omar Karim Aziz 9 

University of Sulaimani  استاذ مساعد Rozhgar Mustafa Ahmed 10 

 Rusul Mohamad Hussein 11 اخرى اليوجد.خريجة 

 SAMA IBRAHIM ISMAIL 12 ىاخر د وجي ال

 استاذ مساعد  جامعة السليمانية 
Sanarya Rafiq 

Muhammed 13 

University of Sulaimani مدرس Sarkawt Hama Salih Ali 14 

 Sattar Abed Mutlag 15 مدرس يكيةكلية الهندسة الميكان -جامعة االنبار 

 Sayran Sardar Hasan 16 مدرس مساعد لجامعة ا

University of sulaimani  استاذ مساعد Shang Haseeb Abdulqadr 17 

University of Sulaimania مدرس مساعد 
Shangen hama salih 

nadir 18 

College of Agricultural engineering science  استاذ مساعد Shilan Mahmood Ahmed 19 

University of sulaimani مدرس 

Suaad muhammad 

sheikh abdulla 20 

College of Dentistry مدرس Suhair Wadeea Abbood 21 

 مدرس جامعة السليمانية 
Taban najmalddin hama-

amin 22 

university of sulaimani مدرس مساعد Zhalla Yadgar Taha 23 

 24 يم هدي عبدالكرال مابته استاذ مساعد  لغةاالنكليزية يةاللغات /قسم اللك / د بغدا جامعة

 25 ابراهيم حربي ابراهيم  استاذ مساعد  جامعة التقنية الوسطى لا

 26 احسان سالم مصري  مدرس مساعد كلية اإلدارة واالقتصاد 

 27 احمد جاسم محمد الشمري  استاذ مساعد  جيا ونولم والتكوزارة العلو

 28 أحمد سامي فرحان  مدرس جامعة االنبار /كلية العلوم 

 29 احمد شهاب عبدللا  مدرس ر االنبا  جامعة -كلية الزراعة

 30 احمد طارق نعمان استاذ مساعد  كلية الهندسة / جامعة االنبار 

 31 لي نجيب د عاحم رسدم كلية الهندسة 

 32 احمد مظفر احمد  مدرس مساعد كلية العلوم  -جامعة األنبار 

 33 ارشد حامد مصلح اعدمس مدرس كلية القانون والعلوم السياسية 

 34 اروى ادريس احمد  دمدرس مساع صل والم عة ة/  جامللعلوم الصرف ية التربكلية 

 35 اسامة جاسم محمد  مدرس مساعد لتطبيقية / كلية العلوم ولوجيا اقسم الجي

 36 اسراء اكرم نجيب  مدرس نات اعدادية االصمعي للب 

 37 أسراء عبد الكريم معروف  رسمد جامعة االنبار 
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 38 ي عبد الغفور ء علااسر رسدم الجامعه التقنيه الوسطى 

 39 اسماء صالح عزيز مدرس مساعد جامعة الموصل 

 40 ان اسماعيل احمد سرح استاذ مساعد  جامعة االنبار -كلية الزراعة  -قسم المحاصيل الحقلية 

 41 إسماعيل مجبل حمد  مدرس التربية للبنات كلية 

 42 إشراق غالب عودة  اعد ذ مسااست داد عة بغلبنات جامضة لالريم ا ية وعلوكلية التربية البدن

 43 اطياف خالد حميد  استاذ مساعد  وزارة العلوم والتكنولوجيا 

 44 يونس  د القهارأطياف عب مدرس االنبار / كلية العلوم التطبيقية_هيت جامعة 

 45 أطياف محمد علي  مدرس مساعد جامعة االنبار كلية الطب 

 46 يب حسن بإكرام ح اخرى حديثة   -التربية االساسية كلية 

 47 أمجاد عبد الحميد بدر الماجد  استاذ  ية / كلية التربية االساسية الجامعة المستنصر

 48 امين شامان امين  مدرس مدير قسم الدراسات والتخطيط / رئاسة الجامعة 

 49 م إنتصار شعبان هاش مدرس جامعة البصرة 

 50 انس ابراهيم حسن  مدرس الحقلية قسم المحاصيل 

 51 انس حامد مصلح  مدرس مساعد الطب  يةكل

 52 فع انس طارق نا مدرس ية لمستنصركلية الصيدلة/ الجامعة ا 

 53 هيم انعام جليل ابرا استاذ  ساسية كلية التربية اال

 54 انعام حميد شرموط  مدرس جامعة االنبار / كلية التربية للبنات 

 55 ايات محمد حسين  اخرى مدرسه

 56 اياد محمود عبد اللطيف  رسدم نباراال -كلية طب االسنان 

 57 ايالف حمزة يحيى  رس مساعددم هرباءم الك سق -سة ة الهندكلي -جامعة االنبار 

 58 د ممح سامايمان ح مدرس مساعد التربية للبنات جامعة االنبار/ كلية 

 59 ايمان عباس خضير  مدرس مساعد حياة كلية العلوم. قسم علوم ال

 60 مد عزيم س أحا إين رسدم جامعة السليمانية 

 61 ن دراالب بان مدرس الموانيء 

 62 براءة محمود سليمان  مدرس جامعة الموصل 

 63 علوان  هاشم   براءة مدرس مساعد جامعة االنبار 

 64 بسام جبار جاسم  استاذ مساعد  المستنصرية 

 65 بسام رمضان سرهيد  استاذ مساعد  ة الزراعة كلي -االنبار جامعة 

 66 مد خلف بسام مح مدرس مساعد قات العامة الم والعاالعالشعبة 

 67 بسمة عصام جاسم  مدرس مساعد الجامعة التقنية الوسطى معهد تكنولوجيا بغداد 

 68 جاسم بشرى شاكر  مدرس ر نبامعة اال كلية الزراعة/ جا

 69 بشير حمد عبدللا  استاذ  جامعة االنبار/ كلية الزراعة 

 70 جابربكر طارق  مدرس كلية الزراعة 

 71 بيخال قاسم محمد  مدرس مساعد جامعة السليمانية 

 72 بيداء عبد نجم  استاذ مساعد  الجامعة المستنصرية 

 73 بهيان احمد محمود  مدرس مساعد يمانية جامعة السل 

 74 يم اسماعيل تحرير ابراه استاذ مساعد  جامعة بغداد/كلية اللغات 

 75 ي ثامر حميد عالو مدرس مساعد جامعة الفلوجة 

 76 ثامر يوسف احمد  مدرس الهندسة المدنية/جامعة االنبارم سق

 77 ثائر جبر هاشم  اخرى نادي شط العرب الرياضي 

 78 جعفر عبدالزهرة رحمة  مدرس د بغدا جامعة

 79 حمن ابراهيم جمال عبد الر تاذ مساعد سا كلية العلوم  / باراالن عة جام

 80 ن يل سلطاجمال عج استاذ مساعد  الجامعة المستنصرية 

 81 ل علي حماد جما مدرس مساعد رئاسة جامعة األنبار
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 82 جمال فاضل محمد  مدرس الفيزياء عة االنبار / كلية التربية للعلوم الصرفة/ قسم  امج

 83 ني جمال كامل الردي  سمدر د دابغ

 84 مال للا رزيج  الجم استاذ مساعد  م العلو كلية 

 استاذ مساعد  كلية اللغات 
ل  يماع سا واثق جنان محمد
 85 دي يلعبا

 مدرس كلية التربية القائم قسم اللغة العربية 
حسام سعدي عبد الرزاق  

 86 العاني 

 87 حسام عواد خليفة  استاذ مساعد  االنبار عة جام

 88 ناجي مخلف  امحس مدرس مساعد مركز دراسات الصحراء  -رئاسة جامعة االنبار 

 89 الهادي درسول عبحسن عبدال مدرس ة التقنية الوسطى الجامع

 90 حال جسام محمد  مدرس جامعة االنبار / كلية الطب 

 91 حمد خليفه عبدالقادر  مساعد استاذ  االنبار/ كلية الهندسة جامعة 

 92 حمد محمد حسن  استاذ مساعد  نيكيه الميكا  الهندسهقسم 

 93 حمود غربي خليفة  استاذ  عه االنبار كلية الزراعه _جام

 94 حمود مهيدي صالح استاذ مساعد  لنبات اوقاية  كلية الزراعه/ قسم

 95 حميد شاهر فرحان  عد استاذ مسا سانية لوم االن االنبار / كلية التربية للعجامعة 

 96 حيدر جليل عباس  استاذ مساعد  كلية التربية االساسية / الجامعة المستنصرية 

 97 زي مطشر حيدر غا اخرى نفط لة اوزار

 98 خالد احمد صالح  د عذ مساتااس كلية التربية للبنات 

 99 خالد جمال حامد  مدرس مساعد ر قسم الهندسة الكيميائية والبتروكيميائية مقر

 100 خالد راسم محمود  استاذ مساعد  المدنية  قسم الهندسة -جامعة االنبار 

 101 خالد وهاب عبادي  تاذ مساعد سا زراعة االنبار/ كلية ال ةمعجا

 102 ريش حميد ح خلودة ىاخر مدرسة الرحمة للبنات 

 103 خليل ثابت حسان  مدرس جامعة االنبار 

 104 داؤد حكمت داؤد  اخرى الجامعة التقنية الشمالية 

 105 الدكتور عادل حاتم نوار درسم جامعة االنبار 

 106 دەريا جليل رحيم  مدرس كلية التربية 

 107 جليل رأفت حمدي عبد ال مدرس قسم التقنيات االحيائية  -لعلوم ة اكلي

 108 رجاء غازي مطشر  مدرس 2وزارة التربيه/كرخ

 109 رشا غانم محمد  اخرى وزارة التربية 

 110 رضاب حاتم ياسين  استاذ مساعد  جامعة االنبار 

 111 رغده محمد بردان  مدرس جامعة االنبار .كلية الطب 

 112 زم حمودي حاا نر مدرس ب االسنان ار / كلية ط جامعة االنب

 113 رهان هادي دحام  سمدر فة ولكجامعة ا

 114 رواء حامد محمد  استاذ مساعد  معهد تكنولوجيا بغداد 

 115 ء غازي مطشر وار اخرى للمشاريع النفطية -نفط ة الوزار

University of Sulaimani 116 روبار حسين محمد صالح  مدرس 

 117 ريم خالد ابراهيم  مدرس امعة األنبار/ج ومعلكلية ال

 118 زبيدة محمد ابراهيم  استاذ مساعد  والرياضيات/قسم الرياضيات علومالحاسوب  ليةصل/كالموجامعة 

 119 زياد مطلب مخلف  مدرس مساعد ية القانون والعلوم السياسية لك

 120 ليل زيد عبد المنعم خ مدرس كلية العلوم اإلسالمية.  جامعة األنبار 

 121 كرم حسينا أزين اعدمدرس مس كلية اللغات 

 122 زينب بهجت محمد امين مدرس سنان ب االة ط كلي

 123 زينب حسين فاضل  مدرس الكيمياء بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم جامعة 
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 124 زينب خميس عباس  مدرس كلية الطب االنبار 

 125 زينب طه جبر  مدرس مساعد كلية النسور الجامعة 

 126 زينب عبد علي البرزنجي  استاذ  جامعة كويه 

 127 زينب فائق محمد  مدرس مساعد قتصاد االدارة واال   كليةط/ واسجامعة 

 128 زينب نجيب عبدالحميد  مدرس ة الكهربائية /قسم الهندس  كلية الهندسة

 129 زينب هادي حسن استاذ  الجامعة المستنصرية 

 130 زينة حكمت بشير  مساعد اذ است معة االنبار كلية طب االسنان جا

 131 سارة محمود علي  دمساع رسمد كلية اصول الدين الجامعة 

 132 ر هادي ساره ثام مدرس مساعد كليه الزراعه 

 133 سالم حسن صالح  استاذ مساعد  اية النبات / كلية الزراعة / جامعة االنباروق قسم

 134 سامر فخري عبدالقادر مدرس التربية القائم 

 135 سامي عوض محمد  استاذ مساعد  نبار ة االجامع

 136 سامي مخلف مشلش  مدرس طب ل كلية ا جامعة االنبار/

 137 حي بن ي سامية اخرى 1جامعة باتنة 

 138 سجى يحيى عبد الجليل  مدرس كلية التربية للبنات  -امعة االنبار ج

 139 سحرعبدالرضامجيد  د ساعاستاذ م جامعة الكوفة 

 140 سرمد جاسم محمد  اعد ذ مساستا جامعة تكريت 

 141 عبود  سعاد سبتي  استاذ  جامعة بغداد 

 142 سمر سعد هاشم  مدرس مساعد طالبة دكتوراه 

 143 سمية غالب زنجيل  مدرس العلوم السياسية الجامعة المستنصرية ة كلي

 144 سهاد قاسم سعيد  استاذ  تكليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه للبنا 

 145 سهام جميل جاسم  استاذ مساعد  امعة االنبار للبنات جالتربية  كلية

 146 سهير سعدي علوان  مدرس قسم الرياضيات العلوم/   /ةتنصريمسال

 147 سؤدد كاظم مهدي  استاذ مساعد  الجامعه المستنصريه 

 148 سوزان عبد زيدان  استاذ مساعد  كلية الطب / جامعة االنبار

 149 ن محمود عدنا سوالف مدرس مساعد جامعة السليمانية 

UOD,  Science college,  chemistry department 150 سولين سعيد احمد  مدرس 

 151 سيف سعد منصور مدرس مساعد والمشــاريـع  األعمار/الجامعة رئاسة 

 152 شاكر محمود عبدللا  استاذ مساعد  جامعة االنبار كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 153 شامل كامل حمود  مدرس مساعد عة االنبار كلية الزراعة جام

 154 زعيبل جبر  شفاء دمساع رسمد سومرجامعة 

 155 شهاب حمد خليفه  مدرس مساعد علوم حاسوب كلية المعارف الجامعة /كلية 

 156 شوان ٲحمد حسين  مدرس عه السليمانيه الجام

Sulaimani university 157 بدللا شوعلة محمد شيخ ع  مدرس مساعد 

 158 شيروان اسماعيل توفيق  استاذ  جامعة السليمانية 

 159 سم شيرين ياسين قا مدرس صل جامعة المو

 160 شيالن حسين محمد  د استاذ مساع جامعة السليمانيه 

 161 شيماء حافظ متعب  مدرس كليه الصيدله 

 162 شيماء سالم عبد الصاحب  استاذ مساعد  كلية التربيه األساسية قسم التاريخ 

 163 ي نزامل الكنا مرك صبيح استاذ مساعد  السالم الجامعة/ رئيس قسم علمي  كلية

 164 صديق قيس عبدالرحمن مدرس مساعد جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 

 165 صالح الدين عبد خلف  مدرس مساعد االدارة واالقتصاد  كلية

 166 ضمياء عبد نجم  مدرس مساعد طب كلية ال 

 167 عادل عبالزهره عباس  مساعد مدرس كلية المامون الجامعة 
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 168 عادل هايس عبد الغفور استاذ مساعد  اعة/ جامعة االنبار حاصيل الحقلية / كلية الزرمالقسم 

 169 عبد الرحمن كريم عليوي  اخرى / رئاسة الجامعة  جامعة االنبار

 استاذ مساعد  كلية التربية القائم 
ود  اسم محمعبد الرزاق ج 

 170 العيساوي 

 171 عبد الستار عايش عبد  اعد ساستاذ م نبار كلية العلوم االسالمية جامعة اال 

 172 عبد الملك مروان صالح  اخرى ال اعمل 

 173 الق شاكر يوسف عبدالخ استاذ  وزارة الصحة 

 174 عبدالكريم حمد عيفان  مدرس مساعد كلية الصيدلة 

 175 عبير سفيان فاضل  اخرى -

 176 عزيزة عزالدين الفي  مدرس التربية للبنات 

 177 س شالل عصام خمي  مدرس مساعد جامعة لار / رئاسة اجامعة االنب

 178 عصام طه ياسين  استاذ مساعد  جامعة االنبار 

 179 عقبه عبد الحليم عبد الجبار  مدرس مساعد األنبار /كلية التربية للعلوم الصرفةجامعة 

 180 عقيل شاكر محمود مدرس مساعد جامعة االنبار 

 181 صخي جابر  عقيل مدرس كلية المامون الجامعة 

 182 عالء محمود فرحان  استاذ مساعد  رفة كلية التربية للعلوم الص

 183 علي جبير مصطفى  مدرس مساعد رئاسية جامعة االنبار 

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

 185 علي رسول محمود  مدرس بغداد 

 186 اح جميل علي صب استاذ مساعد  جامعة االنبار 

 187 علي عبد الكاظم رحيمة  مدرس كلية النسور الجامعة 

 188 حيسنعلي عبيد م استاذ  قسم الرياضيات 

 189 علياء محمود محمد.  اخرى كلية المستقبل الجامعه. 

 190 م اسماعيل عمر حاز استاذ مساعد  كلية الزراعة 

 191 عمر حمد العبيدي  استاذ  قسم الكيمياء 

 192 مر سعدون حمدع اخرى لجامعةكلية المعارف ا

 193 مصلح  عمر هاشم استاذ  راعة النبار كلية الزجامعة ا

 194 غزوه فيصل عبد  مدرس يه المستنصر

 195 غصون رضا محمد علي  مدرس التقنية الوسطى معهد التكنولوجيا/بغداد الجامعة 

 196 غفران شاكر جاسم مدرس جامعة االنبار كلية العلوم 

 197 فاتن اسماعيل محمد  استاذ  تنصرية الجامعة المس 

 198 فارعه علي جيجان  مساعد استاذ  جامعه المستنصريه كليه علوم قسم الرياضيات ال

 199 يسي عة الكبفائز محمد جم استاذ مساعد  جامعة االنبار كلية العلوم اإلسالمية 

 200 حمود مفراس شاكر  د استاذ مساع امعة االنبار/ قسم الرياضيات علوم الصرفة / ج كلية التربية لل

 201 فراس طه خماس  اخرى القناة الجامعية   وزارة التعليم /

 202 فراس يحيى عبدالجليل  استاذ  ة االنبار كلية العلوم اإلسالمية جامع

 203 فرح حازم محمد مدرس جامعة الموصل 

 204 فردوس مجيد امين  استاذ  جامعة ديالى 

 205 خضير   بفرقد غال اخرى كلية المستقبل الجامعة 

 206  سامي خليل فلاير استاذ مساعد  لمستنصرية ا

 207 فيصل غازي حمود  مدرس لبعثات والعالقات الثقافية رئاسة الجامعة قسم ا

 208 قاسم سلطان عبد  اخرى جامعة كركوك

 209 قحطان عدنان أحمد  مدرس مساعد ثانوية المتفوقين المختلطة 

 210 ك ابراهيم يقيس رز مساعد استاذ  كلية العلوم  -جامعة االنبار 
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 211 عبد  كاظم احمد مدرس بار/ كلية الهندسة جامعة االن 

 212 الرة كوسرت حسين  مدرس مساعد جامعة االنبار كلية طب االسنان 

 213 لبيب زويان مصيخ  استاذ  معة االنبار اج

 214 لبيب قيس عبدالرحمن مدرس جامعة االنبار/كلية الطب 

 215 لمعان راضي سلطان  مدرس مساعد التقني البصرة  وبية/ المعهدالجامعة التقنية الجن

 216 لمياء عبد الزهرة غرب  رسمد قسم علوم الحياة /كلية العلوم 

 217 لمياء فارس طليب  مدرس مساعد كلية طب االسنان 

 218 لؤي أسعد محمود  استاذ مساعد  كليه الطب 

 219 لؤي حميد عبيد  مدرس وزارة التربية 

 220 لينا صباح متي  استاذ مساعد  لية التربية االساسية كالمستنصرية /الجامعة 

 221 ماجد محمد عبد  ساعد استاذ م يه للعلوم الصرفةكلية الترب  -جامعة األنبار 

 222 مثال رياض ضبع  مدرس كلية الطب 

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

 224 دللا مجاهد عبدالواحد سع مدرس العلمي  ث حالعالي والبوزارة التعليم 

 225 يم شالل محمد ابراه  مدرس كلي العلوم االسالمية 

 226 محمد اسماعيل عبدللا  مدرس االنبار كلية طب األسنان  جامعة

 227 محمد ساجر محمد ساجر  اخرى مديرية تربية االنبار 

 228 س جاسم مد عباحم ستاذ مساعد ا رئاسة جامعة األنبار/قسم الشؤون العلمية

 229 محمد عبد العزيز العزاوي  مدرس الجامعة العراقية 

 230 محمد غازي حمد استاذ  العلوم كلية   -بار ن اال جامعة

 231 رقي محمد مصلح ش مساعد اذ است ياة لو الحكلية التربية بنات / قسم ع

 232 صالح دهيوش  محمد مهيدي مدرس مساعد بة ضمان الجودة واالداء الجامعي شع

 233 محمود حافظ ذياب الكبيسي  مدرس مساعد كلية العلوم  -جامعة االنبار 

 234 احمد محمود شاكر  مساعد اذ است اعة لية الزراالنبار / كجامعة 

 235 محمود علي شاهر  مدرس اة بار / كلية التربية / قسم علوم الحيجامعة أألن 

 236 تركي محمود عودة  مدرس كلية التربية /القائم 

 237 مرتضى عبد علي  مدرس عة القادسيه مجا

 238 د مرتضى عبدالرزاق مجي استاذ مساعد  ك جامعة دهو

 239 مرفت محمد عبدللا  اخرى مدرسة المربد 

 240 مروان كاظم محمد  استاذ مساعد  جامعة االنبار 

 241 مشتاق احمد غربي  مدرس مركز دراسات الصحراء 

 242 حسين  مشتاق طالب  د استاذ مساع جامعة االنبار 

 243 مصطفى ابراهيم حميد  مدرس مساعد قسم الرياضيات 

 244 مصطفى برزان عبد الغفور مساعد  استاذ جامعة األنبار 

 245 مصطفى رياض محمد  استاذ مساعد  جامعة االنبار 

 246 مصلح محمد عبد  استاذ مساعد  كلية التربيه للبنات 

 247 د ممنال غسان اح مدرس لية العلوم قسم الرياضيات/ ك

 248 منتظر منيب حسون الخفاجي  استاذ  مديرية تربية كربالء 

 249 منتهى فاضل عبد  مدرس مساعد كليه اللغات 

 250 منى حسين علي  مدرس مساعد قسم الرياضيات -للعلوم الصرفة التربية   كلية-االنبار جامعة 

 251 منى محمد يس الدوسري  استاذ مساعد  طب االسنان 

 252 مها رباح غريب  س مساعدرمد ه االنبار جامع

 253 مها شاكر ابراهيم  مدرس الجامعه العراقيه 

 254 مها فرمان خلف  مدرس جامعة الموصل 
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 255 مها مجيد عنبر  مدرس مساعد لية التربية للعلوم االنسانية في جامعة االنبار في عمادة ك العلميهالشؤون 

 256 مها محمود جسام  مدرس العمادة 

 257 مها مشعل تركي مدرس مساعد ن /جامعه االنبار ايه طب األسنلك

 258 مهدي صالح شالل  استاذ  كلية الطب/  جامعة االنبار

 259 مهند عفتان حمد  مساعد مدرس ب االسنان كلية ط-جامعة االنبار

 260 ميساء طه خماس  استاذ مساعد  الجامعة المستنصرية / كلية االداب / قسم اللغة العربية 

 261 ميسون طه خماس  اخرى والشؤون االجتماعية / ديوان الوزارة  وزارة العمل

 262 مينا صباح فرمان  مدرس جامعة االنبار 

 استاذ مساعد  كلية التربية للبنات جامعة األنبار 
نادية محمود فرحان تركي  

 263 الكحلي 

 264 ناهدة ابراهيم حمادي  مدرس كليه الصيدلة 

 265 ور كاهده حامد مشن استاذ  جامعة البصرة 

 266 ناهض سليم محمد سعيد  مدرس كلية العلوم 

 267 ناهض عكلة عبدالقهار استاذ مساعد  اعة كلية الزر

مسؤولة وحدة   -قسم الرياضيات  / لمستنصرية / كلية العلوم الجامعة ا
 268 نبراس طه خماس  استاذ مساعد  االرشاد النفسي والتوجيه التربوي 

 269 عبد محمد نداء  استاذ  بغداد 

 270 حسين زاير  نرجس استاذ  كلية العلوم السياسية 

 271 نسرين بهجت عبدللا  استاذ مساعد  صالح الدين /اربيل جامعة 

 272 قي نسرين جواد شر استاذ مساعد  ت للبنا جامعة بغداد كلية التربية 

 273 نضال علي حسين  استاذ مساعد  ميةجامعة االنبار / كلية العلوم االسالالعراق/

 274 نضير عبدالرضا شلش  استاذ مساعد  مامون الجامعة لكلية ا

 275 نغم اكرم عبدللا  مدرس الجامعة المستنصرية 

 276 نهى عكاب حامد  مدرس ب االسنان كلية ط 

 277 نور الهدى حامد رشيد  اخرى الكوفة 

 278 نور حازم عبد الكريم  مدرس كلية الطب  -جامعة االنبار 

 279 عبد الخالق زغير  رنو مدرس وجيه الجامعه التكنول

 اخرى الجامعة المستنصرية / كلية التربية االساسية 
نوره عامر عليوي ناصر  

 280 العنزي 

 281 طشر نيران غازي م مدرس 2تربية الكرخ

 282 حمد هاله مهدي   ساعدم رسدم نباركلية العلوم جامعة اال

 283 م يازم عبد الكرالهام ح اعد استاذ مس سنان اال ب ط نبار /جامعه اال

 284 هبه عباس حاسم  مدرس كلية التربية للعلوم الصرفة 

 285 شوكة هدى خورشيد  مدرس مركز التعليم المستمر

 286 اكر حسن هدى ش اخرى طالبة دراسات عليا 

 287 هدى محمد سليمان  مدرس الجامعة التكنولوجيا/األنشطة الطالبية 

 288 بداألله عبد الرزاق ع هديل  مدرس ت جامعة األنبار / كلية التربية للبنا

 289 هديل محمد صالح  مدرس مساعد جامعة االنبار/ مركز التعليم المستمر

 290 د طاهرهديل محم مدرس االنبار/ رئاسة الجامعة جامعة 

 291 هناء عبد اللطيف ياسين  استاذ مساعد  علوم الحياة  ربية للبنات ،قسمتال  كلية

 292 هنادي سالم عبد الصاحب  استاذ مساعد  ثم ي صرفة ابن الهكلية التربية للعلوم اا

 293 ف هند يونس خل  مدرس مساعد العلوم/جامعة االنباركلية 

 294 وجيه يونس محمد العاني  استاذ  ياء قسم الكيمكلية العلوم/-االنبار جامعة 

 295 ابررحان جوداد ف تاذ مساعد سا األسنان جامعة االنبار /كلية طب 
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 296 وسام ضاري جالل  مدرس مساعد لوم عنبار/كلية الجامعة اال

 297 وسام عدنان سامي  مدرس مساعد كلية طب االسنان 

 298 مودوسن مهدي مح مدرس مدنية/جامعة االنبارالهندسة ال قسم

 299 وليد احمد عبد الشجيري  استاذ مساعد  كلية التربيه للبنات 

 300 ر يد خالد جمالو مدرس مساعد المديرية العامة للتربية في محافضة االنبار

 301 وليد عبد الستار طه الفهداوي  مساعد  استاذ تدريسي في قسم المحاصيل الحقلية في كلية الزراعة جامعة االنبار 

 302 وليد محمد عبد  استاذ مساعد  نبار/ قسم الهندسة الميكانيكية جامعة اال

 303 الحياني  حيفتمحمد وليد  تاذ مساعد سا معة الموصل قسم الرياضيات / كلية علوم الحاسوب والرياضيات / جا

 304 عبدللا  رياسر خض مساعد رسمد لصيدلة جامعة تكريت / كلية ا

 305 ياسر عبدالحافظ احمد  مدرس مساعد رباءقسم الكه-كلية الهندسة-جامعة االنبار

 306 ياسر عمار عبدالحميد  مدرس واالقتصاد االدارة 

 307 ياسمين كامل نجم  مدرس مساعد لهندسة الكهربائية اقسم  -هندسة لكلية ا-جامعة االنبار 

 308 سين ين سليم ياياس مدرس األنبار عة جام

 309 ظم يسرى كامل كا مساعدمدرس  كلية اللغات قسم اللغة الفرنسية جامعة 

 310 يوسف سامي فرحان  استاذ مساعد  كلية التربية للبنات 

 311 وري حمه باقي ن  يوسف مدرس ة السالم الجامعة كلي
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