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 ةتأييد مشارك 
 

 

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

Abdulbariنشاء  االموسمومة    الراطعمة   يمةدريال   ، ي  الورشة(شيد ياسر خلف ر  -305    ( وأن نه  طال  ل

 –لم م مر مركم  ال علمي  اهما م  اقا، ال م(Google Formsواعداد االختبءرات االلكترونية على نماءج  

 .21/11/2020 الموايق ال  ت وم ي  ي اطن سيناشع ة 

 

 

 ادارة الورشة 

 ل.م.د. عمر ع د الرحمن داود  -

 جمار م.م. وسام خالد  -

 المحءضر

 عضو يريق ال علي  االلك رون  ي  الجامعة –عثمان اطرامي  حمادي  م. -

 

 المريقات//

 مشاركين.لقائمة طأسماء ا -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكرم ع يد يريح  ل.د.                                                                                 

 ر مدير مرك  ال علي  الم  م
                                                                                           14 \  12   \ 2020 
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 ت االسم  اللقب العلمي  لممكان الع

 Alaa Shawqi Abdulbari 1 مدرس كلية االسراء الجامعه 

 Arafat alyousuf 2 عدامس مدرس رة جامعة البص

 Bashar Abdulazeez Mahmood 3 استاذ مساعد  جامعة األنبار 

 Ekhlass Saadallah Ahmed 4 استاذ مساعد  محافظة نينوى -جامعة الموصل

 Israa Shakir seger 5 عدمسا سمدر امعة رئاسة الح

 Kafi Dano Pati 6 مدرس كلية العلوم  -جامعة دهوك

University of Sulaimani مدرس Karzan Abdulkadir Ahmed 7 

 Kharman Khalid Qader 8 مدرس جامعة صالح الدين 

Salahaddin University-Erbil  استاذ Mahbuba Abdulghani Mustafa 9 

Koya University مدرس Mohammed Faeq Mohammed Sabri 10 

 Mustafa Ahmed Oraibi 11 مدرس مساعد جامعة القاسم الخضراء 

 Osama Sameer Majeed 12 مدرس مساعد الثة تربية بغداد الكرخ الث

UOS   University of Sulaimania مدرس Pari Hama Sharef Mahmud 13 

College of Education/chemistry 
deepartment  استاذ مساعد parween Abdulsamad Ismail 14 

 Parween Muhammad Kareem 15 مدرس كلية الزراعة 

University Of Zakho  استاذ مساعد Payman Abdulsatar Abduljabar 16 

 safaa sabah shandookh 17 مدرس والتعليم  زواره التربيه

 Shifaa Razzaq Obyes 18 اخرى الجامعة التقنيه الوسطى 

Thamar اخرى Talal Taher Hussein Al-hejri 19 

 20 ابراهيم طالل داود  مدرس جامعه الموصل 

 21 احسان سالم مصري  مدرس مساعد جامعة االنبار كليه اإلدارة واالقتصاد 

 22 احالم جاسم زاير  د استاذ مساع كليه التربيه للعلوم الصرفه /ابن الهيثم 

 23 م عبد الهادي فهد خضيرالحأ اخرى ة مدرسة البهج

 24 احمد انتصار غثيث  مدرس جامعة الموصل 

 25 احمد حميد عبيد  استاذ  جامعة  األنبار 

 26 احمد ساجد عباس  اخرى طالب بكالوريوس قسم إدارة األعمال 

 27 مي لالا  جكنيبيح د صأحم اخرى جامعة ميسان 

 28 لعلي احمد عبد حسين ا دمدرس مساع وزاره الزراعة 

 29 مجيد البغدادي  أحمد عالوي مدرس سي تدري

 30 احمد فرحان مصلح  مدرس االنبار مركز دراسات الصحراء جامعة 

 31 إخالص عباس عيدان استاذ مساعد  وزارة التربية 

 32 االستاذ علي حسين جمعه  استاذ  وزارة التربية 

 33 فع غركان استبرق را ساعدمدرس م كلية اآلداب/ قسم اللغة اإلنجليزية 

 34 اسراء رزاق سوادي  مدرس مساعد جامعه بغداد 

 35 أسماء حسين عالوي  مدرس مساعد كلية التربية للعلوم الصرفة 

 36 أسماء فوزي التميمي  استاذ مساعد  وزارة التربية 

 37 اسماء وجيه جمعة الدوسري  مدرس لية التربية للبنات ك

 38 أطياف عبد القهار يونس  رسدم هيت كلية العلوم التطبيقية _ /بارالن جامعة ا

العراقية /كلية التربية للبنات /قسم اللغة  الجامعة 
 39 افراح ابراهيم سعيد  مدرس االنكليزية 

 40 إكرام حبيب حسن  اخرى حديثة   -كلية التربية االساسية 
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 41 أماني عبد سليم  مدرس مساعد القطاع الخاص 

 42 يم العميدي مدي حكحامير  عد استاذ مسا بل كلية طب األسنان ه باجامع

 43 ن أميرة عبد مشعا مدرس مساعد االنبار جامعة 

 44 امين شامان امين  مدرس عة مدير قسم الدراسات والتخطيط / رئاسة الجام

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

 46 انتصار فيصل عبد محمد  مدرس د اامعة بغدالتربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة/ جكلية 

 47 انتظار جواد كاظم  مدرس جامعة بغداد كلية العلوم اإلسالمية 

 48 ر مهوس زغيرانتظا استاذ مساعد  مدربين التقنين معهد اعداد ال

 49 إنعام إبراهيم علي كريم  استاذ مساعد  التكنولوجية قسم الهندسة الكهربائية الجامعة 

وم الحاسوب  للية ع/ك وصل جامعة الم
 50 انعام غانم سعيد  مدرس الرياضيات/قسم الرياضيات و

 51 انوار نوري ايوب  مدرس مساعد كلية التربية القرنه 

 52 انور محمد رؤوف محمود  مدرس جامعة السليمانية 

 53 مد شهيد محانيس  استاذ مساعد  جامعة القادسيه /كلية االداب 

 54 يل اعسمأياس يونس ا مدرس جامعة دهوك 

 55 ايمان تركي جداح  مدرس مساعد الكيمياء كلية التربية للعلوم الصرفة قسم 

 56 ايمان عبدهللا عبدالعالي  ذ مساعد تااس جامعة البصرة 

 57 بان البدران  مدرس الموانيء 

 58 بان حسن طارش  مدرس كربالء

 59 بتول براك منصور  مدرس عدادية الحرية الصناعية الرائدة ا

 60 ب بتول كاظم متع ساعدس مرمد بيطري الطب ال

 61 بتول مجيد جاسم  استاذ مساعد  جامعة البصرة كلية القانون 

 62 بحري وردة  استاذ  التربية والتعليم مديرية 

عبة العالقات العامة  االدارة واالقتصاد/ شكلية 
 63 بسام محمد خلف  مدرس مساعد واالعالم 

 64 يم بشرى عيسى غش  استاذ مساعد  التكنولوجيه 

 65 عادل احمد  بلقيس مدرس مساعد التربيه ابن الهيثم للعلوم الصرفه  يهلك

 66 بنان برهان الديو ه جي  مدرس كلية الصيدلة جامعة الموصل 

 67 بنان فاضل كاظم  ىاخر السيدية 

 68 قاسم محمد ال  بيخ مساعد رسمد جامعة السليمانية 

 69 ور إسماعيل السريح ي أننتها مدرس سانية جامعة البصرة كلية التربية للعلوم اإلن 

 70 ثامر عبد العالي كاظم  استاذ  سم الخضراء زراعة... جامعة القالاكلية 

 71 ثمينه مزهر محمد  مدرس مديرية تربية البصرة 

 72 جاسم محسن عبد  استاذ مساعد  جامعة البصرة/ كلية الزراعة

 73 الح يم ص جليل إبراه  استاذ مساعد  الجامعة العراقية   -كلية الطب 

 74 واحد جاسم السوداني عبدالجمال  استاذ مساعد  التقنيه الوسطى  معهالجا

 75 چيا قادر رشيد  مدرس مساعد جامعة السليمانية 

 76 حسام سعيد عبد الحسين  مدرس جامعة القادسية 

 77 حسن احمد فياض  مدرس مساعد التربية 

الرصافة   -التربية / مديرية تربية بغداد ة وزار
 78 حسن عبد المنعم احمد حسن مدرس ولى اال

 79 حسن عبدهللا جبار الوائلي  استاذ  ن إعدادية األبراج للبني

 80 حال جسام محمد  سمدر ار / كلية الطب جامعة االنب

 81 سن حمد محمد ح ذ مساعد استا قسم الهندسه الميكانيكيه 

 82 لبوخ هرة صبد الزحنان ع مدرس مساعد جامعة البصرة كلية الطب البيطري 
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 83 حنان عدنان شاكر  د استاذ مساع كليه التربيه ابن الهيثم 

 84 حنان عودة عبد هللا  مدرس مساعد لشؤون االجتماعية ال ولعموزارة ا

 85 حوراء عبد صبر  مدرس مساعد م جعفر الصادق فرع ذي قارجامعة االما

 86 حوراء علي حسين  مدرس جامعة كربالء كلية القانون

 87 حياة عادل علي  استاذ مساعد  كنولوجية الجامعة الت

 88 حيـــاة قزادري  استاذ  3جامعة الجزائر

 89 حيدر غازي مطشر  اخرى وزارة النفط/شركة المشاريع النفطية 

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

 91 خالد آل منفي  اخرى جامعة المثنى 

 92 خالد جعفر محمد  مدرس لعالي ا التعليم وزارة 

 93 خالد قيس عبد  مدرس جامعة االنبار 

 94 خلودة حميد حريش  رىاخ الرحمة للبنات  مدرسة

 95 داؤد حكمت داؤد  رىخا الجامعة التقنية الشمالية 

 96 ة عبد الجبوري دالل حسن حمز مدرس وزارة التربية 

 97 ن كاظم. يسدالل عبد الح استاذ مساعد  الكوفة جامعة 

 98 لم تركي دينا سا  مدرس مساعد كلية التربية للبنات 

 99 رافد صيهود عبد العزيز مدرس مساعد شعبة التسجيل 

 100 رافد ياسين جاهل  مدرس مساعد جامعة الكوفة 

 101 رائد شاكر  مدرس تعليم العالي والبحث العلمي ة الوزار

 102 رجاء غازي مطشر  مدرس 2وزارة التربيه/ كرخ 

 103 رسول رفيق عزيز  مدرس نيه لسليمااجامعه

 104 نجم  لعادرشا  عدمدرس مسا جامعة الموصل /كلية االثار

 105 رشا كيالن شاكر مدرس ولوجية الجامعة التكن

رفة ابن الهيثم  معة بغداد كلية التربية للعلوم الصاج
 106 رضية علي حسن أحمد  مدرس قسم علوم الحياة 

 107 رغد عبد النبي جعفر ذ مساعد تاسا مفتوحة الكلية التربوية ال

 108 عبدالدائم عمر  فلر ساعد استاذ م طب بيطري   -جامعة بغداد 

 109 ارجبال د عبد امرقية ح مدرس مديرية تربية ذي قار 

 110 رنا حنان خضير  سمدر لهيثم كلية التربية للعلوم الصرفة ابن ا

 111 رنين صالح تحسين  اخرى ه 

 112 دحام هادي   رهان رسدم جامعة الكوفة 

 113 ي مطشر رواء غاز اخرى وزارة النفط المساريع النفطية 

University of Sulaymaniyah 114 روخوش جوهر رشيد  رسمد 

م الحاسوب والرياضيات  كلية علو-الموصلجامعة 
 115 ابراهيم زبيدة محمد   استاذ مساعد  قسم الرياضيات -

 116 عريبي زكريا احمد  مدرس م الصرفةالبصرة/ كلية التربية للعلو جامعة 

 117 زهراء جعفر شاكر مجبل  اخرى مستشفى 

 118 زهراء حسن رحيم  مدرس جامعة بغداد 

 119 زينب ثامر شويت  استاذ مساعد  كلية العلوم /جامعة الكرخ للعلوم 

 120 جبر زينب طه  درس مساعدم كلية النسور الجامعة 

 121 صالح  زينة فالح مدرس مساعد امعة الموصل ج

 122 سارة سعيد حسن  مدرس مساعد جامعة كربالء 

 123 سارة مخلوف  اخرى الجزائر 

 124 الست نيران غازي مطشر مدرس 2تربية الكرخ 
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 125 سجى رحمان كريم مدرس مساعد الء جامعة كرب

 126 سحر خالد احمد  مدرس امعة الموصل ج

 127 سحرعبدالرضامجيد  استاذ مساعد  جامعة الكوفة 

 128 سراب سعدي جحيل  مدرس مساعد د امعة بغداج

 129 سروه قادر سمايل  مدرس قسم الجيولوجي -مكلية العلو 

 130 سعاد ناجي كاظم  مدرس جامعة بغداد 

 131 سعد دهام عبد  استاذ  متوسطة النمارق 

 132 سعودي عبد الوهاب ركابي  مدرس اعة باسيوط جامعة األزهر مصركلية الزر

 133 سين سلوان علي ح استاذ مساعد  ة عظم الجاماإلمام األع كلية 

 134 سما نزار محمد فاضل  مدرس مساعد جامعة نينوى كلية هندسة االلكترونيات 

 135 عدنان صالح محمد سمية  مدرس لوم /جامعة الموصل كلية الع

 136 سميرة محمد يحيى  استاذ  لعراقية/كلية الطب معة العالي/الجاوزارة التعليم ا 

 137 ناجي كاظم ره يسم استاذ  علوم بنات 

 138 سهام احمد هاشم قاسم  استاذ مساعد  معهد اعداد المدربين التقنيين 

 139 سهى سعدون جاسم  مساعد اذ است الجامعة العراقية / كلية التربية للبنات 

 140 ضياء عبد علي تويج سهى  مدرس التربية للعلوم الصرفة كلية 

 141 سهيرنافع عبدالعزيز  مساعد اذ است كليه التربية للعلوم االنسانيه 

 142 سوزان عبد زيدان  استاذ مساعد  كلية الطب/ جامعة االنبار 

 143 ن محمد مصطفى سوس اخرى كلية النسور الجامعة االهلية 

 144 الل صود حم شاكر استاذ مساعد  الجامعة العراقية كلية االدارة واالقتصاد 

 145 ى شايان اكرم مصطف مدرس الجامعة السليمانية 

 146 ذى عادل فرمان ش استاذ  ة بغداد كلية التربية ابن رشد معاج

 147 ح حسنفال شروق مدرس مساعد والطبية /بغداد  يةصح لقنيات ا كلية الت

 148 شلير حسن محمود  مدرس مساعد جامعة السليمانية 

Stem school 149 شهاب محمد عبد الفتاح عبد العزيز  اخرى 

السدود والموارد   ندسه قسمجامعه االنبار كليه اله
 150 شيرين ابراهيم محمد  مدرس مساعد الماءيه 

 151 ء جاسم خضير شيما مدرس العربية لجامعة المستنصرية / كلية التربية ا

 152 شيماء حاتم احمد  سمدر جامعة الموصل 

 153 شيماء حجالن ساير  استاذ مساعد  للبنات جامعة االنبار كلية التربية 

 154 شيماء رياض ذنون  مدرس مساعد جامعة الموصل 

 155 شيماء عبد الحسين محمد  استاذ مساعد  جامعة الكوفة 

 156 شيماء محي داود  مدرس كلية التربية للبنات /قسم علوم الحياة 

 157 الشطي  بيبك حاح مالبص استاذ  جامعة البصرة 

 158 زاني يز صديق الكسنصديق عز استاذ مساعد  انية ليمالسجامعة 

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا   -االنبار جامعة 
 159 صديق قيس عبدالرحمن مدرس مساعد المعلومات 

 160 صفاء عبد لطيف  استاذ مساعد  حيائية / كلية العلوم / قسم التقنيات اال جامعة االنبار

 161 صفاء عبدالحسين عبدهللا  اخرى رئاسة جامعة المثنى 

 162 ضياء جرجيس يعقوب  استاذ  اربيل 

 163 طالل حسين صالح  استاذ مساعد  معة ميسان/كلية الزراعة جا

 164 طالل فاضل حسين  مدرس جامعة الموصل 

 165 طنيبة ساعد  استاذ  وزاؤة التربية 

 166 طيبه فاضل علوان  اخرى جامعه العراقيه 
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 167 ي روقدن قحطا عاتكة مدرس مساعد كلية التربية للبنات 

 168 عاصف رعد حميد  اعدسمدرس م قسم شؤون الطلبة والتسجيل 

 169 طوري عامر عبدالعزيز خليل السا  ذ مساعد تااس سالمية جامعة األنبار كلية العلوم اال

اإلقتصاد الزراعى بجامعة األزهر بالقاهرة  قسم 
 170 عباس ابوضيف محمد مطاوع  مدرس مصر_

 171 عباس عبدهللا طه  مدرس جامعة كركوك

 172 مصلح عبد ابراهيم  مدرس جامعة االنبار 

 173 عبد الجبار سالم عبد الكريم  استاذ  التربية للبنات  كلية -الجامعة العراقية 

 174 عبد الرحمن كريم عليوي  اخرى جامعة االنبار / رئاسة الجامعة 

 175 عبد الكريم حمزة شنون  استاذ مساعد  قنيات الصحية والطبية/ بغداد كلية الت

 176 عبير مرتضى حميد  ساعدمدرس م مركز الدراسات االستراتيجية 

 177 عثمان ابراهيم حمادي  مدرس جامعة االنبار 

  -سانية النا وم  لعلتربية لكلية ال  -العربية قسم اللغة 
 178 عثمان عبد الحليم جلعوط  استاذ  جامعة االنبار 

 179 عثمان عبد العزيز صالح  استاذ  كلية التربية للعلوم االنسانية  -جامعة االنبار

 180 عذراء حميد حسون  استاذ مساعد  ربيه ابن الهيثم للعلوم الصرفه كليه الت

 181 عصام خميس شالل  مدرس مساعد جامعة االنبار / رئاسة الجامعة 

 182 ى علي جبير مصطف مدرس مساعد جامعة ال ئيسمكتب ر

 183 علي حازم عبد الكريم  استاذ مساعد  جامعة االنبار 

 184 عواد محارب  حسينعلي  مساعد رسمد جامعة البصرة / كلية الزراعة 

 185 علي خضير جابر  استاذ  جامعة البصرة 

 186 علي صباح جميل  استاذ مساعد  عة االنبار جام

جامعة البصرة كلية اآلداب قسم المعلومات  
 187 علي عبد الصمد ال فرهاد  استاذ  والمكتبات 

 188 د محيسنعلي عبي استاذ  صرفة التربية ال 

 189 وزي عبدالكريم علي ف اخرى د اليوج

 190 علي قيس هاشم  اخرى مدرسة القسطل للبنين 

 191 علي كاظم جوده كاظم  اخرى ال توجد 

 192 علياء سعيد إبراهيم  اخرى العتبة العلوية المقدسة 

 193 عمار عادل جاسم  مدرس مساعد جامعة بغداد 

 194 ر محمود احمدعما استاذ مساعد  ي كلية الطب البيطر-جامعة الموصل 

 195 عمر سعدون حمد اخرى كلية المعارف الجامعة

 196 عواطف علي جعفر مدرس كليه الهندسه الجامعه المستنصريه 

 197 غادة حلمي مخلوف  مدرس المنصورة جامعة 

 198 غادة شكر جميل  استاذ مساعد  جامعة الموصل 

 199 ودة غاده علي الع مدرس مساعد الجامعة بل  ستقية الملك

 200 جالل غاده يونس  اخرى ال يوجد 

 201 غفران شاكر جاسم مدرس االنبار جامعة 

 202 غيداء ابراهيم  حسين  السراج  مدرس مساعد جامعة الموصل 

 203 فاطمة ملة  استاذ  جامعة ابن زهر 

 204 فاطمه عبداالمام جياد  مدرس كلية الهندسة  -جامعة البصرة 

 205 سريح  فائز هليل استاذ مساعد  كلية االدارة واالقتصاد 

 206 ديب فائزة عبد االمير نايف اله استاذ  امعة بغداد/كلية اللغات ج

 207 فدوى سمير عبد الفتاح  مدرس مساعد كلية العلوم   -الجامعة المستنصرية 
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 208 فرح حازم محمد مدرس ل جامعة الموص

 209 فردوس حسن صاحب  اخرى مديرية التربية 

 210 فريدون محمد حمه فرج  مساعد استاذ  زراعية العلوم ال  كلية هندسة

 211 ڤوراية بلبشير استاذ مساعد  وزو زي معة تياج

 212 قاسم سلطان عبد  اخرى جامعة كركوك

 213 قحطان عدنان أحمد الربيعي  مدرس مساعد ادسية/ثانوية المتفوقين المختلطة تربية الق مديرية 

 214 قسمه ضميد عطيه  رىخا الرفاعي العام مستشفى 

 215 يم راه اب  رزيكقيس  استاذ مساعد  كلية العلوم  -النبار جامعة ا

 216 كاظم خضير كاظم  مدرس غير موظف 

 217 كامران صالح رسول  مدرس مساعد جامعة السليمانية 

University of Sulaimani 218 كانا علي محمود  مدرس 

 219 كواكب محمود حسين  استاذ مساعد  جامعة بغداد 

 220 كوركيس شهيد محمد  سمدر تربية جامعة القادسية كلية ال 

 221 لمى سعدون جاسم  استاذ مساعد  الجامعة العراقية كلية التربية للبنات 

 222 مياء عدنان سرسم ل اعد استاذ مس الموصل  جامعة

 223 لمياء فارس طليب  مدرس مساعد كلية طب االسنان 

 224 لؤي حميد عبيد  مدرس وزارة التربية 

 225 ابراهيم  مرليلى عا مدرس العراق 

 226 لبيب قيس عبدالرحمن مدرس جامعة االنبار/كلية الطب 

 227 ماجد خليف الكمر استاذ  جامعة كربالء 

 228 ماريه قحطان قدوري  مدرس مساعد جامعة الفلوجة 

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

 230 عبد الرزاق خضير محاسن ستاذ مساعد ا جامعة القادسية 

 231 ن محسن جبار كبيا درسم جا تقنية 

 232 محفوظ عبدون  استاذ  تنالت 

 233 محمد احمد حموده  استاذ مساعد  الجامعة األسمرية اإلسالمية 

 234 محمد حسون نهاي  مدرس الجامعة العراقية 

 235 محمد رحيم حسب هللا  مدرس مساعد جامعة البيان 

 236 رضا محمد محمد  اخرى موظف مدني 

Modern Academy In Maadi  237 لفتاح عبد العزيز د عبد امحم استاذ مساعد 

 238 رقي ح شمد مصلحم استاذ مساعد  كلية التربية بنات /قسم علوم الحياة 

 239 مس حمود مزهر محمد الشم اخرى مدرسة الهدير 

 240 المدرب بودالي عابد  استاذ  الجزائر 

 241 ى شاكر كليم مرتض اخرى دائره صحه واسط 

 242 مروان ضاري رشيد  مدرس راء سامجامعة 

 243 مروان كاظم محمد  استاذ مساعد  جامعة االنبار 

 244 مريم ابراهيم سلمان  مدرس جامعة االنبار  -لوم كلية الع

 245 مريم رحيم مرزا مدرس مساعد جامعة االنبار 

 246 مصطفى ابراهيم حميد  مدرس مساعد قسم الرياضيات 

 247 صطفى اسماعيل شكري م مدرس مساعد كلية علوم الحاسوب و الرياضيات -لمعة الموصجا

 248 غفورمصطفى برزان عبد ال استاذ مساعد  كلية الهندسة  -جامعة األنبار 

 249 مصطفى علي خلف األسدي  مدرس مساعد وزارة التربية والتعليم 

جامعة الموصل / كلية الهندسة  /قسم هندسة  
 250 ممتاز حازم داؤد الديوجي  اذ مساعد است العمارة 
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 251 منال صابر جلوب  سدرم بية وزارة التر

 252 منى جاسم محمد علي  استاذ  الرياضيات  جامعة بغداد /كلية العلوم للبنات /قسم

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

 254 مها محسن محمد علي مدرس الوسطى  التقنية

 255 مها محمود جسام  مدرس ة ات الثقافيوالعالق البعثات 

القادسية / كلية الزراعة / قسم اللغة  جامعة 
 256 مهند عباس متعب شعالن الجبوري  مدرس االنكليزية 

 257 مي احمد مجيد  استاذ مساعد  جامعة االنبار 

 258 ميثم قيس مطلك  استاذ مساعد  عربية ة قسم اللغة ال لية التربيالقادسية كجامعة 

 259 ناهد حازم رشك  استاذ مساعد  ة العلوم جامعه البصرة كلي

 260 أ عفيف عبد العزيز نب مدرس كلية االسراء الجامعة 

 261 نبأ مطيع عبد االله  سمدر التربية للبنات كلية 

 262 نبيل سديري  استاذ  جامعة الحسن األول 

 263 وان فاضل شهاب نج مدرس طب االسنان  كليه

 264 نداء حسن عباس  مدرس نصرية جامعة المست كلية الهندسة

 265 نزهون اسماعيل خليل  مدرس مساعد جامعة االنبار / كلية التربية للبنات 

 266 نضال ابراهيم لطيف  استاذ مساعد  كلية التربية للبنات 

 267 نضال عبدالغني مصطفى  استاذ مساعد  كلية الزراعة 

 268 ين نضال علي حس استاذ مساعد  ة العلوم االسالمية النبار/ كلي اجامعة 

 269 ي نعيم تقي فيل مدرس جامعة البصرة 

 270 ديضير مهخغم ن استاذ مساعد  التربية للبنات 

 271 نغم شاكر تركي  استاذ  كلية العوم / جامعة بغداد 

 272 نهلة حافظ جواد  مدرس الجامعة المستنصرية _كلية الهندسة 

 273 علوان  ضلنهله فا  مدرس دسة الكيمياوية نهال  قسموجية /  معة التكنولالجا

 274 نهى سعد مناتي  دمدرس مساع وزارة التربية والتعليم 

 275 نور الهدى محمد شماخ  اخرى الجامعة التقنية الجنوبية/ المعهد التقني الشطرة 

 276 زم عبد الكريم نور حا مدرس جامعة االنبار 

 277 نور علي راضي  اخرى وزارة الداخلية 

 278 مجيد  نور محمود اخرى كلية طب االسنان 

 279 نضال صالح نورا  مدرس مساعد عه القادسية جام

 280 اب حمد هاجر شه مدرس مساعد الحياة   قسم علوم -العلوم  االنبار/ كليةجامعة 

 281 هارون شمس العالم  مدرس معهد العلمي

Faculty of Nursing, Mansoura 
University 282 هالة محمد عبد الحميد على  مدرس 

 283 الهام حازم عبد الكريم  استاذ مساعد  بار جامعه االن 

 284 هبه حكمت السعدي  اخرى دائرة البيطرة 

 285 هدى رياض خيرهللا عبد الكريم  اخرى البصرة جامعة 

 286 هدی سالم عبدالكريم  اخرى اليوجد حاليا 

 287 ديل عبداألله عبد الرزاق ه مدرس ة للبنات كلية التربي / بارألن جامعة ا

 288 م عبد الستار صبحي هما اخرى م المستمرنبار / مركز التعلياالجامعة 

امعة  لوم الصرفة/جالتربية للع ضيات/كليةقسم الريا
 289 همسة داؤد سليم  مدرس الموصل 

 290 هناء حسين مخلف حسين  مدرس جامعة الموصل 

 291 للطيف ياسينهناء عبدد ا  مساعد  تاذاس كلية التربية للبنات 
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 292 هنادي داؤد سليم  مدرس وب والرياضيات لية علوم الحاسموصل/ كجامعة ال

 293 يم سل هند عبد  مدرس مساعد التربية رة وزا

 294 هيثم لطيف عبد الهادي  استاذ مساعد  جامعة االنبار 

 295 هيمن عبدالرحمن محمد  اخرى كلية الزراعة 

 296 وارف محمد حنون  مدرس مساعد ء جامعة كربال

 297 وجدان حسن حمودي حسن  مدرس رية الكلية التقنية اإلدا

 298 وداد جاسم فندي  مدرس مساعد ة / إبن الهيثم كلية التربية للعلوم الصرف

 299 وداد نعمان عبدالرزاق  اخرى مركز تعليمي

 300 وفاء زلوف  اخرى المغرب

 301 بد الصاحب اء هادي عوف مدرس مساعد جامعة القادسية 

Odej 302 ولديوسف تواتي  اخرى 

 303 وليد خالد جمار  مدرس مساعد العامة للتربية في محافظة االنبارالمديرية  

 304 ياسر خضر عبدهللا  مدرس مساعد جامعة تكريت 

 305 شيد  ياسر خلف ر استاذ  االنبار/ كلية التربية للعلوم االنسانية جامعة 
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