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 ةتأييد مشارك 
 

 

 Arz Yahya Qwam -1ل د   المرفقة ربطاً والتي تبدد  بالت  القائمةسماؤهم في ة الذوات المدرجة اد مشاركؤين

Aldenاعداا  الموسدومة   الثالثة بيةدريالت ، في الورشة(يوسف نوري حمه باقي -400    ( وتنتنهي بالت ل

حبلر ليندد ل حرتو  دد ا  يتي )اض احىقددامج احعدد وانشدد ا احتوىددلر اح وتددي و ضدد برن  ددت    ندد 

 .19/11/2020 الموافق الخميسوم في ي ابن سيناشعبة  –لم تمر مركز التعليم اها ، التي اقام(احاراسبة

 

 

 ا ارة احلرشة 

 بد الرحمن داود عمر ع   .م.د. -

 م.م. وسام خالد جمار  -

 احتو   

 عةي الجامتروني فعضو فريق التعليم االلك –م.د ح ام جاسم محمد  -

 

 

 المرفقات//

 قائمة بأسماء المشاركين. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكرم عبيد فريح   .د.                                                                                 

 ر مدير مركز التعليم الم تم
\    \                                                                                             14  \ 12  \ 2020 
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 ت االسم  اللقب العلمي  مكان العمل

Mechanical department, engineering 
college, Anbar university مدرس Arz Yahya Qwam Alden 1 

 Aseel Haidar MJ Al Haidar 2 استاذ مساعد  كلية طب االسنان 

 Bashar Abdulazeez Mahmood 3 ساعد استاذ م جامعة األنبار 

 Ekhlas Ali Hussein 4 استاذ مساعد  بغداد 

 Falah Jamal Kamel Al-Obaidi 5 مدرس تربية نينوى 

Baghdad university  استاذ مساعد Haleema Abdul Jabbar Abdul Rahman 6 

 Hamad Khaleefah Abdulkadir 7 استاذ مساعد  جامعة االنبار/كلية الهندسة 

 Hasan Ahmed fayyadh 8 مساعد رسمد التربية 

 Israa Abdul wadood Mohammed Ali 9 استاذ  جامعه البصره 

Agricultural Engineering Sciences مدرس Khanzad Khudhur Jarjees 10 

College of Agricultural engineering 
science تاذ سا Mahbuba Abdulghani Mustafa 11 

university of wasit ساعدم رسمد mohammed hamzah khudhur 12 

jvfd مدرس مساعد Osama Sameer Majeed 13 

college of Education  استاذ مساعد parween Abdulsamad Ismail 14 

college of medicine تاذ مساعد سا Rana M Hameed 15 

Sulaimani University  استاذ مساعد Sara Ibrahim Abdulrahman 16 

لوم الحاسوب وتكنولوجيا  كلية ع /هالجامعرف المعا كلية
 Shihab Hamad Khaleefah 17 استاذ مساعد  المعلومات 

 Shroouq Jumaa Surayh Aljanabi 18 مدرس التربية 

 Suhair S.Al Faris 19 مدرس مساعد جامعة جيهان 

Thamar University-Yemen اخرى Talal Taher Hussein Al-hejri 20 

 Wafaa Abd El-Ghany 21 استاذ  ة القاهر ة ي جامعب البيطرطكلية ال 

 22 الفَضل كامل لَذيذ البهادلي أَبا  استاذ  يا طالب دراسات عل

 23 مد نايف إبتسام مح مدرس جامعة القادسية / كلية التربية 

 24 ابراهيم طالل داود  مدرس كليه التمريض 

 25 ي رصم من سال سااح مدرس مساعد كليه اإلدارة واالقتصاد 

 26 احالم جاسم زاير  استاذ مساعد  م الصرفه /ابن الهيثم بيه للعلوركليه الت

 27 احالم جاسم طاهر مدرس كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم 

 28 احالم حنون شنين  استاذ مساعد  جامعة بغداد 

 29 روش احمد حسن خضير عباس د مدرس جامعة جابر بن حيان الطبية كلية الطب 

 30 راضي أحمد حسين  رسدم ضمان الجودة  دةوح

 31 احمد رائد محمد  مدرس مساعد كلية النسور الجامعة 

 32 احمد طالل احمد  اخرى طالب 

 33 مد عبد الرزاق حمزة حا مدرس مساعد جامعة البيان 

 34 احمد عبد حسين العلي  مدرس مساعد وزاره الزراعة 

 35 دي مجيد البغدا أحمد عالوي  مدرس تدريسي 

 36 احمد علي نجيب  مدرس سة قسم الهندسة الميكانيكية لية الهند كاالنبار جامعة 

 37 أحمد محمد زيد الهادي  استاذ  الرياض 

 38 احمد ناصر حسين  اخرى .

 39 سنمهدي ح  اخالص مدرس حلبجة 
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 40 ارشد حامد مصلح دمساع رسمد ون والعلوم السياسية كلية القان

 41 اروى ادريس احمد النعيمي  مساعد رسدم للعلوم الصرفة كلية التربية   /الموصل جامعة 

 42 أروى عبد الكريم توفيق  مدرس جامعة بغداد 

 43 اريام ساجد ناجي  مدرس مساعد ال اعمل 

 44 يب وه ل شاكرزا مدرس جامعة المثنى / كلية العلوم 

 45 هار راغب محمود زا اخرى نا للعلوم الطبية والصيدالنيه جامعه ابن سي

 46 استبرق رافع غركان  مدرس مساعد نجليزية قسم اللغة اإل -آلدابا كلية -نبارة األجامع

 47 استبرق وفيق غياض  مدرس مساعد جامعة االنبار 

 48 إسراء زهراو عباس  مدرس الرتاج اإلبتدائية للبنات مدرسة 

 49 اسراء هاشم سعدون  استاذ  كلية الطب 

 50 ين عالوي ء حس اأسم مدرس مساعد ية التربية للعلوم الصرفةصرة كل جامعة الب 

 51 اسماء سعدون فاضل  مدرس الجامعة العراقية /كلية القانون 

 52 ضا شلبه أسيل عبدالر مدرس مساعد ان األسن كربالء/ كلية طبة جامع

 53 اطياف عبد القهار يونس  مدرس كلية العلوم التطبيقية_هيتار/نبة االجامع

 54 ف لباقي يوسعبد ا اعتدال استاذ مساعد  جامعة البصرة 

 55 افياء مؤيد يونس  مدرس جامعة الموصل 

 56 سن إكرام حبيب ح اخرى سية كلية التربية االسا 

 57 أماني عبد سليم  مدرس مساعد القطاع الخاص 

 58 أمجاد عبد الحميد بدر الماجد  استاذ  الجامعة المستنصرية 

 59 امل عيسى عبدللا  مدرس مساعد ذ  قني ناصريةالمعهد الت

 60 آمنة خزعل فتحي  ىاخر الجامعه 

 61 آمنة سعد علي أحمد  اخرى طالبة 

 62 امنة فؤاد عبد االمير  مدرس مساعد كلية الزراعة جامعة القاسم الخضراء 

 63 امنه محمد عبد الرحمن مدرس مساعد التعليم العالي والبحث العلمي وزارة 

 64 العميدي   دي حكيمامير حم استاذ مساعد  بابل كلية طب األسنان عه جام

 65 مين ن ااماامين ش مدرس مدير قسم الدراسات والتخطيط/ رئاسة الجامعة 

 66 اناهيد حمدي حميد  مدرس مساعد الجامعه التكنولوجيه/قسم العلوم التطبيقيه

 67 احمد انهار خليفه  اخرى التربيه االساسيه   جامعه ديالى/ كليه

 68 ايوب ري ر نوانوا مساعدمدرس  كليه التربيه القرنه 

 69 محمود  انور محمد رؤوف مدرس جامعة السليمانية 

 70 اياد عبد الخالق يحيى  مدرس الجامعة التقنية الجنوبية 

 71 ايالف حمزة يحيى  مدرس مساعد جامعوة االنبارـ كلية الهندسةـ قسم الكهرباء 

 72 ايمان خضير عباس  اخرى بنين مدرسة البيداءلل

 73 ن صبحي محمود مااي مدرس مساعد بغداد 

 74 ايمان عبدللا عبدالعالي  عد ذ مساتااس جامعة البصرة 

 75 ايمان محمد شريف  استاذ مساعد  جانعة الموصل 

 76 ايمان محمود حسن  مدرس جامعة الموصل 

 77 ايمن خاجيك تكالن  مدرس صرية المستن  الجامعة

 78 س جواد كاظم إينا  اخرى التقني العمارة المعهد-التقنية الجنوبيةمعة جاال

 79 بان البدران  مدرس الموانيء 

 80 علي  يق محمدبان توف مدرس وزارة التربية 

 81 بان حسن طارش  مدرس جامعة كربالء 

 82 بتول براك منصور  مدرس اعدادية الحرية الصناعية الرائدة 

 83 براءة محمود سليمان  مدرس جامعة الموصل 
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 84 حم زيد برزان مزا اخرى وزاره الصحه 

 85 بسام الدين الخطيب هشام  تاذ سا ة كلية الزراع

 86 بسام رمضان سرهيد  مساعد استاذ  ية الزراعة كل -جامعة االنبار 

 87 بسام محمد خلف  ساعدمدرس م تصاد/ شعبة االعالم واالق كلية االدارة

 88 بشرى حسن سعيد  استاذ مساعد  ل موصالامعة كليه التمريض /ج

 89 شيم سى غيى عبشر مساعد اذ است الجامعه التكنولوجيه 

 90 بكر طارق جابر مدرس كلية الزراعة 

 91 بلحرب خيرة  اخرى جامعة وهران 

 92 بيخال قاسم محمد  ساعدمدرس م جامعة السليمانية 

 93 لب حسن د طاتغري اخرى تربية في النجف االشرفالعامة للالمديرية  

 94 تغريد فاضل حسين مدرس جامعة الفراهيدي 

 95 تقى كريم جبر  عدمسا سمدر صرية المستن  الجامعة

 96 ثامر حميد عالوي  مدرس مساعد جامعة الفلوجة 

 97 محسن  ثامر عبد الشهيد ستاذ مساعد ا يثم وم الصرفة ابن الهكلية التربية للعل

 98 مد وسف احثامر ي مدرس مدنية قسم الهندسة ال

 99 محسن ثائر علي  ساعدمدرس م جامعة البصرة/ كلية الطب البيطري 

 100 جاسم محسن عبد  استاذ مساعد  لبصرة اجامعة 

 101 جمال عبدالواحد جاسم السوداني  استاذ مساعد  الجامعه التقنيه الوسطى 

 102 جمال كامل الرديني  رسمد داد بغ

 103 جمان ضياء حبيب  عدمسا مدرس ن جامعة بغداد كلية طب األسنا

 104 بوال جنان عازر  مدرس د كلية اللغات / جامعة بغدا 

 105 جنان محمد ناجي  مدرس يا/ بغداد كنولوجتمعهد 

 106 جهينة معتصم باهلل طه  مدرس الجامعة التكنولوجية 

 107 جيهان ادمون سيمون  استاذ  الحامعة التكنولوجية 

 108 ا قادر رشيد يچ مدرس مساعد جامعة السليمانية 

 109 محمود  مد عبد العزيزحا مدرس مساعد لية الهندسة موصل كجامعة ال

 110 حامد لطيف جاسم  ىاخر كامش ة كلسمدر

 111 بدالسادة حبيبة خضير ع استاذ مساعد  لصيدلة عة المثنى/ كلية اجام

 112 حبيطة احمد  اخرى الجزائر 

 113 ة جاسم محمد يفحذ مدرس جامعة األنبار  -الزراعة كلية 

 114 حسام سعيد عبد الحسين  مدرس القادسية جامعة 

 115 حسام ناجي مخلف  اعدسمدرس م الصحراء  مركز دراسات

 116 حسن عبدللا جبار الوائلي  استاذ  األبراج للبنين إعدادية  

 117 حسين أحمد حمزة  مدرس جامعة الموصل 

 118 حسين رعد عبد االمير  اخرى ال

 119 حسين عبد القادر معروف  استاذ  ة جامعة البصر  -لقانون ة اكلي

 120 ين مهدي حجالن حس مدرس مساعد جامعة االنبار 

 121 حال جسام محمد  مدرس جامعة االنبار / كلية الطب 

 122 حان حمادي ماد فرح استاذ  م التاريخ التربية للبنات قسكلية 

 123 حمزة محسن كاظم  مساعد استاذ  محافظة بابل/ جامعة القاسم الخضراء 

 124 ان شاهر فرح يدحم استاذ مساعد  االنبار/ كلية التربية للعلوم االنسانية جامعة 

 125 حنان عبد الزهرة صلبوخ  مدرس مساعد كلية الطب البيطري جامعة البصرة 

 126 حوراء عدنان عبد  اخرى اليوجد 

 127 دل علي حياة عا تاذ مساعد اس الجامعة التكنولوجية 
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 128 حيـــاة قزادري  استاذ  3جامعة الجزائر

 129 لوهاب اراهيم عبدليل ابحيدر خ مدرس مساعد جامعة ديالى/ كلية الهندسة 

 130 حيدر غازي مطشر  اخرى وزارة النفط /شركة المشاريع النفطية 

 131 حيدر منصور كاظم  مدرس مساعد الصحة العالي معهد 

 132 لح خالد احمد صا ساعد م استاذ كلية التربية للبنات 

 133 خالد جمال حامد  مدرس مساعد مقرر في القسم 

 134 وبن عمر  يمسعود علمبارك  خلود صالح اخرى عمل ا ال

 135 خلودة حميد حريش  اخرى مدرسة الرحمة للبنات 

 136 خليل جميل العيساوي  مدرس جامعة االنبار 

 137 ل زبن تركي خمائ مدرس مساعد ٢مديرية الكرخ 

 138 داليا وليد عثمان  مدرس مدرسه.النجف 

 139 داؤد حكمت داؤد  اخرى الجامعة التقنية الشمالية 

 140 مهدي سلمان داود  د استاذ مساع دد دابغ

 141 دجلة كطان شنان  مدرس مساعد جامعة القادسية 

 142 دشني انور كريم مدرس مساعد جامعة حلبجة 

 143 دالل عبد الحسين كاظم  استاذ مساعد  ة للبنات جامعة الكوفة كلية التربي

 144 كي دينا سالم تر مدرس مساعد نات للبلتربية كلية ا-جامعة االنبار 

 145 لعزيزرافد صيهود عبد ا  مدرس مساعد يل سجتل ة اشعب

National research centre 146 محمد محمد الشربيني  رامى مدرس 

 147 رائد شاكر  مدرس علمي وزارة التعليم العالي والبحث ال

 148 رجاء غازي مطشر  مدرس مدرسة مريم العذراء 

 149 حمد رجاء يونس محو م رس مساعدمد جامعه الموصل 

 150 د احمصل رحاب في  استاذ مساعد  ن األسنا بكليه ط 

 151 رسل مهدي صالح  اخرى اليوجد 

 152 رشا حميد جهاد  استاذ مساعد  كلية طب االسنان_ جامعة بغداد 

 153 رشا صالح عبود  اعددرس مسم نان/جامعة بغداد كلية طب االس

 154 رشا علي سعود  اخرى /

 155 ا غانم سعيد شر مدرس مساعد جامعة الموصل 

 156 الغساني  اب حاتم ياسينضر استاذ مساعد  جامعة االنبار 

جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم قسم  
 157 رضية علي حسن أحمد  سمدر علوم الحياة 

 158 رعدعبداالميرعليوي  اخرى وزارة المالية 

 159 رعبد النبي جعفد رغ استاذ مساعد  الكلية التربوية المفتوحة / بغداد 

 160 رغده محمد بردان  مدرس جامعة االنبار / كلية الطب 

 161 رفل عبدالدائم عمر  استاذ مساعد  جامعة بغداد 

Preparatory school 162 امد عبد الجبارة حرقي مدرس 

 163 رنا صاحب شالل  مدرس بغداد 

 164 سم جا فخريرنا  اخرى قسم اللغة االسبانيه 

 165 دحام   يرهان هاد اخرى ة جامعة الكوف

 166 رواء جعفر حميد  مدرس كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم 

 167 رويدة محمد فهد  اخرى 0

 168 زهراء حسين محمد قدري  استاذ مساعد  بن الهيثم ا-لعلوم الصرفةكلية التربية ل

 169 زهراء صباح سعيد  مدرس النهرين كلية العلوم جامعة 

 170 سود األ الزهرة مساعد اذ است ائر الجز
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 171 زهرة جبار هاشم  اخرى هد التقني المسيب المع

 172 عم خليل زيد عبد المن مدرس االنبار . كلية العلوم االسالمية جامعة 

 173 زينب طه جبر  مدرس مساعد كلية النسور الجامعة 

 174 الكبيسي   رباس عبدالجباب عزين مدرس مساعد الصرفه  صرفه ابن الهيثم للعلومكليه التربيه للعلوم ال

 175 زينب عبد المنعم عزيز  مدرس مساعد كليه طب االسنان جامعه بغداد 

 176 زينب عبد الواحد سلمان  استاذ مساعد  تنصرية الجامعة المس 

 177 علي ناصر زينب  اخرى سور الجامعة كلية الن

 178 االمير   زينب محمد حسين عبد استاذ مساعد  كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 

 179 زينب محمد نايف  مدرس مساعد لتربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم ة ايكل

 180 زينب هادي حسن استاذ  صرية الجامعة المستن 

 181 زينة حكمت بشير  استاذ مساعد  ر ية طب االسنان جامعة االنباكل

 182 حسن سارة سعيد   مدرس مساعد جامعة كربالء 

 183 حمود علي ة مرسا مدرس مساعد ة الهلياصول الدين الجامعة ا 

 184 سارة مهند محمد صالح  مدرس جامعة البيان 

 185 حمد ساره حسن م مساعد مدرس جامعة كركوك كلية الزراعة الحويجة 

 186 صابر سامان صالح  استاذ مساعد  حلبجة 

 187 شلش سامي مخلف م مدرس كلية الطب نبار/ جامعة اال

 188 يى عبد الجليل يح ىسج مدرس للبنات  كلية التربية -جامعة االنبار 

 189 سحر اسماعيل محمود  مدرس مساعد المعهد التقني موصل/قسم تقنية انظمة الحاسوب 

 190 سحر سعدي غريب  استاذ مساعد  بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم معة اج

 191 سحرعبدالرضامجيد  استاذ مساعد  جامعة الكوفة 

جيا  سوب وتكنولواح كلية علوم ال -جامعة االنبار 
 192 سعد إبراهيم أحمد تاذ مساعد سا قسم نظم المعلومات  -  ماتعلوالم

 193 سعدون محسن اسماعيل  استاذ مساعد  كلية التربية  الجامعة العراقية

 194 سالم عبدالخالق نعمان  استاذ مساعد  قسم علوم الحاسبات 

 195 عبودي د صالح السليمه راش مدرس مساعد كلية دجلة الجامعة

 196 سمر سعد هاشم  مدرس مساعد طالبة دكتوراه 

 197 سمراء عيسى مهاوي  تاذ مساعد سا كلية التربية االساسية  -الجامعة المستنصرية 

 198 سمير جلوالت  استاذ  مراكش

 199 سها طالل عبد  مدرس كلية طب االسنان جامعة بغداد 

 200 سهى هاشم أحمد محمود  مدرس مساعد جامعة الموصل 

Alnisour University college  201 سوسن محمد مصطفى  استاذ مساعد 

 202 ف عدنان محمود سوال مدرس مساعد جامعة السليمانية 

 203 شادان جميل عباس  استاذ مساعد  اللغات  يةكل

 204 سنشروق فالح ح  مدرس مساعد كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد 

 205 ر محمود حسنكش استاذ  جامعة االنبار  -اعة كلية الزر

 206 مداحفائق شلير  مدرس جامعة السليمانية 

 207 شيرين شادان جميل  ساعدمدرس م كلية التربية مخمور

 208 شيماء سعدون فاضل  مدرس مساعد جامعة بغداد/كلية العلوم 

 209 يماء شاكر طه احمد ش استاذ مساعد  جامعة بغداد / سنان كلية طب اال

 210 شيماء صباح مهدي  مدرس رفة ابن الهيثم صكلية التربية للعلوم ال

 211  محمد للا فتحشيماء  مساعدمدرس  جامعة صالح الدين -وزارة تعليم العالي

 212 عيل شيماء نعمان اسما مدرس فرع فيزياء التطبيقيه /قسم العلوم التطبيقيه

 213 ق جعفر باقر صاد استاذ مساعد  بابل   كلية المستقبل الجامعه
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 214 صالح المهدي بن حمودة  استاذ  ني للتراث ط معهد الولا

 215 عباسي حسن الصبا حازم صديق  عددرس مسام جامعة الموصل كلية العلوم قسم الكيمياء

 216 صبا قاسم حسن مدرس المعهد التقني الوصل 

 217 بيب الشطي صباح مالك ح استاذ  البصرة ة معاج

 218 صبيح كرم زامل  ذ مساعد استا رئيس قسم علمي 

وتكنولوجيا  كلية علوم الحاسوب  -نبار الة اامعج
 219 دالرحمنصديق قيس عب مدرس مساعد المعلومات 

 220 صفاء عبد لطيف  استاذ مساعد  جامعة االنبار/ كلية العلوم / قسم التقنيات االحيائية 

 221 ضحى كريم حرفش  مدرس مساعد بنات/قسم الفيزياء جامعة بغداد /كليه العلوم لل

 222 ضرغام فاضل حسين مدرس صرة ب جامعة ال

 223 ضياء جرجيس يعقوب  استاذ  بيل ار

 224 ضياء فخري محمود محسن  مدرس مساعد السالم للبنينثانوية دار 

 225 طالل حسين صالح  استاذ مساعد  جامعة ميسان/كلية الزراعة 

 226 يبة ساعد طن تاذ اس وزارة التربية 

 227 ن خيري يطيبة والء الد مدرس مساعد ية التكنولوج 

 228 طيبه فاضل علوان  اخرى جامعه العراقيه 

 229 عادل حاتم نوار  مدرس ة الهندسة االنبار كليجامعة 

 230 عامر ثائر عبد الصمد اليوسف  مدرس ال يوجد 

 231 عامر شمس العالم حاجي  مدرس مساعد العلميمعهد 

 232 عبدالعزيز خليل الساطوري  رمعا استاذ مساعد  ة األنبار معجا

 233 د الحميد ادريس عب عائشة استاذ مساعد  كلية التربية االساسية  -جامعة الموصل 

 234 عباس ابوضيف محمد مطاوع  مدرس كلية الزراعة جامعة األزهر بالقاهرة _مصر

 235 رزاق عباس صبري عبد ال استاذ  طب االسنان بغداد 

 236 ي و عبد الرحمن كريم علي اخرى عة جامعة االنبار/ رئاسة الجام

 237 عبدالباسط جمعه خلف  اخرى اليوجد 

 238 لحميد هايس مطر عبدا مدرس األنبار 

 239 عبدالخالق شاكر يوسف  استاذ  وزارة الصحة 

 240 شحاتة   عبدالعزيز ندير استاذ  المركز القومى للبحوث 

 241 عبدالكريم حمد عيفان  مدرس مساعد كلية الصيدلة 

 242 عبير سفيان فاضل العاني  خرىا -

 243 عثمان ابراهيم حمادي  مدرس جامعة االنبار 

Wasit Kut 244 عذراء حسين علي  مدرس 

 245 د عذراء سامي محم مدرس مساعد كلية الصيدلة 

 246 عصام البوعاليي  استاذ  المغرب

 247 عصام خميس شالل  مدرس مساعد جامعة االنبار / رئاسة الجامعة 

 248 عصام فاضل حسين  مدرس ذي قار تربية 

 249 سم عقيل حبيب جا استاذ مساعد  كلية التمريض / جامعة بغداد 

 250 عقيل صخي جابر  درسم كلية المامون الجامعة 

 251 عكرمة خيون شاكر مدرس جامعة اهلية 

 252 عالء حميد رشيد  اخرى الوطن االبتدائية للبنين مدرسة سور 

 253 ل فاض هيمعلي ابرا استاذ  مدرسة

 254 علي جبير مصطفى  س مساعدرمد جامعة االنبار 

 255 علي حازم عبد الكريم  استاذ مساعد  العلوم  جامعة االنبار / كلية

 256 علي حسين عواد محارب  مدرس مساعد جامعة البصرة / كلية الزراعة 
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 257 علي خضير جابر الركابي  استاذ  جامعة البصرة 

 258 علي صباح جميل  استاذ مساعد  جامعة االنبار 

 259 يد سع عادلعلي  رسدم بغداد 

 260 علي عبد الصمد ال فرهاد  استاذ  سم المعلومات والمكتبات جامعة البصرة كلية اآلداب ق

 261 علي عبد الكاظم رحيمة  مدرس كلية النسور الجامعة 

 262 علي قيس هاشم  اخرى 3مديرية تربية الكرخ/

 263 عماد حميد عبدللا  درسم الجامعة العراقية تدربسي في  

 264 ب القاسم عمادالدين الطي  اخرى مالية شمال كردفانزارة الو

 265 عمار عادل جاسم  مدرس مساعد جامعة بغداد 

 266 عمر سعدون حمد رىخا كلية المعارف الجامعة

 267 عوض كاطع سرهيد البدري  اخرى اعالم شركة نفط ذي قار 

 268 ة شكر جميل دغا استاذ مساعد  لعلوم الصرفة الموصل/ كلية التربية لجامعة 

 269 غادة هادي شكر  مدرس مدراسه

 270 غاده علي العودة  مساعدمدرس  كلية المستقبل 

 271 غفران شاكر جاسم رسمد بار جامعة االن 

 272 م حسين السراج ابراهيغيداء  مدرس مساعد الموصل ة معاج

 273 فاطمة المقامي استاذ  تعليم وزارة ال

 274 فاطمة حازم ياسين اخرى لبصرة ا

 275 ل بنيانفاطمة فاض مدرس مساعد جامعة بغداد 

 276 فاطمة محمود حسن مدرس جامعة الموصل 

 277 فاطمة ملة  استاذ  المغرب

االنبار / كلية التربية للعلوم الصرفة / قسم  جامعة 
 278 فراس شاكر محمود  استاذ مساعد  الرياضيات 

 279 رح حازم محمدف مدرس جامعة الموصل 

 280 فردوس حسن صاحب  اخرى ربية تمديرية ال 

 281 فرقد محمد باقر حسين  مدرس مساعد ة/ جامعة ذي قار الصيدلة كلي

 282 فريدون محمد فرج  استاذ مساعد  كلية هندسة العلوم الزراعية -جامعة السليمانية 

 283 فضيلة بنت عبد اللطيف بوخريص  استاذ مساعد  تونس 

 284 فوزي محسن علي  ذ استا لزراعه / جامعة االنبار كلية ا

 285 قاسم سلطان عبد  اخرى جامعة كركوك

 286 قاسم عبد الستار عبد الرحمن  مدرس مساعد جامعة االنبار / مركز التعليم المستمر

 287 بيعي ن أحمد الر قحطان عدنا مدرس مساعد ختلطة المتفوقين ثانوية الم

 288 اهيم رقيس رزيك اب استاذ مساعد  لوم لعكلية ا -االنبار جامعة 

 289 كامران صالح رسول  س مساعدمدر جامعة السليمانية 

University of Sulaimani 290 كانا علي محمود  مدرس 

 291 كواكب محمود حسين  استاذ مساعد  جامعة بغداد /كلية التربية ابن رشد 

 292 لمياء فارس طليب  مدرس مساعد طب االسنان 

 293 لمياء نجاح سنودي  عد ااستاذ مس ريت / كلية الهندسة جامعة تك

 294 لؤي حميد عبيد  مدرس ية ترب ال ةوزار

 295 ليلى عبد الحميد حسن  مدرس مساعد التربية / مديرية تربية الكرخ الثالثة وزارة 

 296 لبيب قيس عبدالرحمن مدرس جامعة االنبار/كلية الطب 

 297 مالك ريحان رشيح  عدرس مسادم الجامعة التقنية الجنوبية 

 298 محمد الطائي ماهر عبد الرزاق  استاذ  التربية للبنات / جامعة الموصل  ةكلي

 299 مثنى َكاني محمد الزاملي  استاذ  ربية القادسية مديرية ت
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 300 محسن جبار كبيان  مدرس جا تقنيه جنوبية 

 301 محفوظ عبدون  استاذ  تنالت 

 302 لحا محمد اسماعيل عبدللا ص مدرس كلية طب األسنان جامعة االنبار 

 303 حمد جاسم محمد علوان م مدرس مساعد قسم المحاسبة  -االدارة واالقتصاد 

 304 حمد حسون نهاي م رسدم الجامعة العراقية 

 305 محمد رحيم حسب للا  مدرس مساعد جامعة البيان 

 306 يمي محمد سلمان حسين النع استاذ  ربية للبنات ار كلية التجامعة االنب

 307 محمد مهيدي صالح دهيوش  عدمسامدرس  ي الداء الجامعاشعبة ضمان الجودة و

 308 شاكر احمد محمود  استاذ مساعد  ية الزراعة امعة االنبار/ كلج

FAYOUM, Eygpt 309 محمود مصطفى حسن عبد التواب  اخرى 

 310 المدرب بودالي عابد  ذ تاسا ائر جزال

 311 شاكر كليم مرتضى  اخرى ط حه واسدائره ص

 312 مرتضى عبدالرزاق مجيد  تاذ مساعد سا جامعة دهوك 

 313 مد عبدللا مرفت مح اخرى مدرسة المربد 

 314 مروان ضاري رشيد  مدرس وزارة التربية 

 315 وه سمير حنون رم مدرس مساعد ية/كلية الطب قعرا ة الامعالج

 316 مسار علي عواد  مدرس جامعة المثنى 

 317 مسر رحيم موسى  ىاخر جامعة المثنى 

 318 طفى احمد عريبي صم دمساع رسمد وم البيئة لكلية ع

 319 مصطفى أحمد عريبي  ساعدم مدرس الخضراء   سمجامعة القا

 320 مصطفى برزان عبد الغفور استاذ مساعد  كلية الهندسة -األنبار

 321 فى كامل جاسم مصط استاذ مساعد  كلية التربية للعلوم الصرفة )ابن الهيثم(  -قسم الفيزياء 

 322 مصلح محمد عبد  استاذ مساعد  يه للبنات بكلية التر

 323 معمر خلف احمد  اخرى رباء الشمال همديرية نقل ك

 324 ممتاز حازم داؤد الديوجي  استاذ مساعد  جامعة الموصل 

 325 ر شذر ل عاشومنا استاذ مساعد  ت كلية التربيه للبنا

 326 منيب حسون الخفاجي منتظر  استاذ  مديرية تربية كربالء 

 327 اسم محمد علي ى جمن استاذ  بغداد /كلية العلوم للبنات /قسم الرياضيات  ةجامع

 328 منى حيدر عبد الجبار  اعد تاذ مساس كلية التربية للبنات -جامعة بغداد 

 329 منى زيدان بكي  مدرس جامعة كرميان

 330 منى نعيم جعاز  مدرس جامعة البيان _ كلية القانون 

 331 مها مجيد عنبر  مدرس مساعد ة للعلوم االنسانية ياالنبار/ كلية التربجامعة 

 332 مها محمود جسام  مدرس ادة العم

 333 مها مشعل تركي مدرس مساعد جامعه األنبار /كليه طب األسنان 

 334 مها وضاح عبد االمير  استاذ مساعد  كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية 

 335 رجب الحيالي نهاد مهند  سرمد تربيه االنبار  هي يربية.مدروزارة الت

 336 ة رواء غازي مطشر المهندس اخرى وزارة النفط 

 337 ميساء علي عبد الخالق  استاذ مساعد  الرشيد الجامعة ة كلي

 338 ميعاد حبيتر جياد  مدرس تربية الرصافة الثانية 

 339 مينا صباح فرمان  مدرس جامعة االنبار كلية العلوم 

 340 ادية حسين منخي. ن استاذ مساعد  الجادرية 

 341 نادية محمد بشير  مدرس مساعد ات الزراعة والغابجامعة الموصل كلية  

 342 نادية محمود فرحان تركي الكحلي  استاذ مساعد  جامعة األنبار كلية التربية للبنات 

 343 ناهد حازم رشك  استاذ مساعد  جامعه البصرة كلية العلوم 
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 344 دللا جنزيل ناهده عب استاذ مساعد  قسم الكيمياء -امعة المستنصرية/كلية العلومالج

 345 ناهض سليم محمد سعيد  مدرس ة العلوم كلي

 346 نجالء صديق يحيى  مدرس مساعد جامعة الموصل 

 347 ه جبار جعفرنجل عدمدرس مسا / بصرة  المعهد التقني 

 348 نجوى نايف شكوكاني  درسم وزارة االوقاف والشؤون اإلسالمية القدس

 349 نداء عبد محمد  استاذ  غداد ب

 350 ي صباح رزوق ىند ساعد استاذ م وم للبنات جامعة بغداد _ كلية العل

 351 نزهون اسماعيل خليل  مدرس مساعد جامعه االنبار/ كلية التربية للبنات 

 352 نزيرة صالح محمد  مدرس الجامعة السليمانية/ كلية التربية االساسية

 353 نسرين محمد محمود  اخرى ة يمركز الحاسبة االلكترون 

 354 ي نصرعلي الزبيد اخرى بغداد 

 355 نصير محمد عزال  مدرس كلية الكوت الجامعة  -تدريسي 

 356 نصيف جاسم محمد  استاذ  كلية الفنون الجميلة 

 357 نضال عبدالغني مصطفى  استاذ مساعد  كلية الزراعة 

 358 عيم تقي فيلي ن مدرس جامعة البصرة 

 359 تركي نغم شاكر  استاذ  اء يقسم الكيم

 360 نهاد حميد العيبي البطبوطي  د استاذ مساع التعليم العالي 

 361 نهاد محمد عبود  استاذ  مركز دراسات الصحراء  -جامعة االنبار 

 362 نور جمال غازي  اخرى ة الثكرخ الثمديرية تربية بغداد ال

 363 د الكريم ازم عبنور ح مدرس ر النباكلية الطب/ جامعة ا 

 364 حميد حنوش حمد الفهداوي نور  مدرس مساعد ن العلمية/ رئاسة الجامعة قسم الشؤو

 365 نور علي راضي  مدرس مساعد ال

 366 نور محمود مهدي مدرس مساعد جامعة كربالء / كلية طب االسنان 

 367 نوره عامر عليوي ناصر العنزي  اخرى الجامعة المستنصرية 

 368 مطشر غازي  ننيرا مدرس ٢تربية الكرخ 

 369 ي مس العالم حاجهارون ش مدرس معهد العلمي

 370 لكريم عبد ا الهام حازم مساعد  استاذ كليه طب االسنان 

 371 الهام صديق محمد  مدرس مساعد التقني نينوى المعهد 

 372 السعدي هبه حكمت  اخرى البيطرة رة دائ

 373 هدار احمد فرج حسن  مساعد مدرس جامعة صالح الدين 

 374 ه هاشم هدى لفت  اخرى حضاره للبنات ويه الثان

 375 هدى محمد سليمان  مدرس عة التكنولوجيا الجام

 376 هدی سالم عبدالكريم  اخرى اليوجد 

 377 هديل مازن اكرم  استاذ مساعد  كلية طب االسنان جامعة بغداد 

ة/قسم  جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرف
 378 ؤد سليم ادهمسة  مدرس الرياضيات 

 379 ات السيد هناء شح اخرى التربية جامعة بنها مصر  يةكل

 380 هناء عبد اللطيف ياسين  استاذ مساعد  ة التربية للبنات ، علوم الحيا يةكل

 381 هناء ياسين نجيب العاني  مدرس وزارة التربية 

 382 هنادي داؤد سليم  مدرس ات الرياضيات /كلية علوم الحاسوب والرياضيقسم 

 383 هند عبد سليم  مدرس مساعد وزارة التربية 

 384 ب هند منشد مصح  استاذ  صحه االهليه للبنات ثانوية ال 

 385 هيمن عبدالرحمن محمد  اخرى جامعة السليمانية 

 386 وجيه يونس محمد العاني  استاذ  كلية العلوم  -جامعة االنبار 
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 387 ان جابرحوداد فر استاذ مساعد  األسنان جامعة االنبار /كلية طب 

 388 وداد نعمان عبدالرزاق  اخرى مركز تعليمي

 389 وديع ميساوي  استاذ  المعهد الوطني للتراث بتونس 

 390 ي محمودسن مهدو مدرس سة المدنية قسم الهند

 391 وفاء زلوف  اخرى المغرب

 392 ء كاظم سليم وفا استاذ  الجامعة المستنصرية كلية التربية االساسية 

 393 اء محمد علي عبدللا فو مدرس ر اجامعة ذي ق

 394 والء حازم سلطان  مدرس مساعد المعهد التقني نينوى 

 395 ولديوسف تواتي  استاذ  مستغانم 

 396 وليد احمد عبد الشجري  استاذ مساعد  التربيه للبنات كلية 

 397 ومري وليد رمضان حسن اال استاذ  ربية..تربية نينوى وزارة الت

 398 ياسين   ياسين سليم مدرس مركز الحاسبة 

 399 يوسف سامي فرحان  استاذ مساعد  كلية التربية للبنات 

 400 يوسف نوري حمه باقي  مدرس كلية السالم 
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