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 ةتأييد مشارك 
 

 

 Ahmed Shehab -1ل ا   المرفقة ربطاا  والياي دأادا بالي  القائمةسماؤهم في ة الذوات المدرجة اد مشاركؤين

Abd-Allahالموساومة  الخام اة أياةدريالي ، في الورشاة(يوسف نوري حمه باقي  -504    ( ودنينهي بالي ل

مركز اليعليم ها يي اقامال، (Google Classroomsادارة وتنظيم الصفوف االلكترونية على منصة ال  

 .22/11/2020 الموافق االحد وم في ي ابن سيناشعأة  –لم يمر ا

 

 

 ادارة الورشة 

 ا.م.د. عمر عأد الرحمن داود  -

 م.م. وسام خالد جمار  -

 المحاضر

 عضو فريق اليعليم االلكيروني في الجامعة –م.م عقي  شاكر محمود  -

 

 

 ات//المرفق

 لمشاركين.أسماء اقائمة ب -

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكرم عأيد فريح  ا.د.                                                                                 

 ر مدير مركز اليعليم الم يم
                                                                                                    14 \ 12 \ 2020 
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 ت االسم  اللقب العلمي  مكان العمل

 Ahmed Shehab Abd-Allah 1 مدرس كلية الزراعة  -جامعة االنبار

 Ali Abd Sharad 2 مدرس اسات العليا رالدنيار / قسم شؤون معة االارئاسة ج

 Ali A-K.Hussain 3 استاذ  كلية العلوم 

 استاذ مساعد  جامعة األنبار 
Bashar Abdulazeez 

Mahmood 4 

University مدرس Dayan Majid Ibrahem 5 

 Ekhlass Saadallah Ahmed 6 استاذ مساعد  الموصل  جامعة

 Falah Jamal Kamel  Al-Obaidi 7 مدرس ل صتربية المو

 Jassim Mohsen Abed 8 استاذ مساعد  جامعة البصرة 

medical collage مدرس مساعد khalid raoof kareem 9 

Food Technology مدرس Khanzad Khudhur Jarjees 10 

 Mustafa Ahmed Oraibi 11 س مساعدرمد ة القاسم الخضراء جامع

 noora alabdy 12 مدرس مساعد ة جامعه القادسي

College of Education  استاذ مساعد parween Abdulsamad Ismail 13 

 Rusul Mohamad Hussein 14 اخرى اليوجد 

Center of Desert Studies  استاذ مساعد Shamil I. Neamah 15 

College of Agricultural engineering science  استاذ مساعد Shilan Mahmood Ahmed 16 

 Wafaa Abd El-Ghany 17 استاذ  كلية الطب البيطري جامعة القاهرة 

Mosul University مدرس مساعد 
Yaseen Myasar Fathi 

Kamosh 18 

 19 ا.م.د. غادة مؤيد رشيد النعيمي  استاذ مساعد  موصل جامعة ال

 20 ح صالاالء وليد   مساعد مدرس جامعه بغداد /كلية العلوم 

 21 ابراهيم كامل محمد  اخرى مستقلة لالنتخابات العليا ال المفوضية 

 22 مصري إحسان سالم  مدرس مساعد كليه اإلدارة واالقتصاد 

 23 احسان محمد هادي  مدرس محاضر خارجي 

 24 احالم جاسم زاير  استاذ مساعد  كليه التربيه للعلوم الصرفه /ابن الهيثم 

 25 أحالم حنون شنين  استاذ مساعد  جامعة بغداد 

 26 احالم عبد الهادي فهد خضير مدرس مدرسة البهجة 

 27 احمد انتصار غثيث  مدرس جامعة الموصل 

 28 ب احمد باسل عبدالكريم النقي مدرس مساعد معة جارئاسة ال 

 29 أحمد جاسم ثاني  مدرس مساعد البصرة  جامعة

 30 احمد خليل ابراهيم  مدرس اء / كلية العلوم / جامعة االنبارلفيزيقسم ا

 31 احمد ساجد عباس  اخرى يوس بكالور  طالب

 32 احمد سعيد رشيد الطائي  مدرس جامعة الموصل 

 33 أحمد صاحب كاظم  استاذ  قطاع خاص 

 34 أحمد صبري عوض محمد يادم  مدرس مساعد الرياضية  كلية التربية -مدينة السادات  ةمعجا

 35 أحمد صبيح كنيج الالمي  اخرى جامعة ميسان 

 36 احمد طارق نعمان استاذ مساعد  الهندسة  بار / كليةن جامعة اال

 اخرى عهد التدريب النفطي بغداد م
احمد عبد السالم عبد الكريم  

 37 عاشور

 38 بد حسين العلي د عاحم اخرى وزاره الزراعة 

 39 احمد عبدالساده مزهر اخرى .

 40 أحمد عالوي مجيد  مدرس تدريسي 
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 41 احمد علي نجيب االشعب  مدرس ية الميكانيك الهندسة  سة قسمجامعة االنبار كلية الهند 

 42 احمد غالب نايف  استاذ مساعد  كلية المعارف الجامعة

 43 ن زبارافتخاحمد  استاذ  جامعة االنبار _كلية الزراعة 

 44 احمد كامل نصيف  مدرس مساعد كلية العلوم ، جامعة االنبار 

School  45 أحمد محمد عبدالعزيز  استاذ 

 46 احمد محمد عجالن مدرس عربية السعودية كة اللالمم

 47 احمد هاشم عبد الكريم  استاذ  ة/جامعة بغداد لجمي كلية الفنون ال

 48 أخالص جواد عامر د مساع استاذ جامعة بغداد /كلية طب الكندي 

 49 إخالص خلف كباشي  استاذ مساعد  الجامعة التكنولوجية 

 50 اخالص خلف لفته  استاذ  وزارة التربية 

 51 ر ارام ليث قاد اخرى طالب جامعي طبي 

 52 ارشد حامد مصلح مدرس مساعد ية القانون والعلوم السياسية لك

 53 ازهار راغب محمود  اخرى جامعه ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنيه 

 54 ازهار صادق حمودي  استاذ مساعد  جامعه بعداد 

 55 هار علي الصابونجي زا استاذ  الجامعه الوطنية للعلوم والتكنولوجيا 

 56 اسامه عبد الرسول حمودي  مدرس مساعد كليه طب االسنان 

 57 ة بان البدرانذ ستااال مدرس الموانيء 

 58 كان استبرق رافع غر مدرس مساعد نجليزية اآلداب/ قسم اللغة اإلكلية 

 59 استبرق وفيق غياض  رس مساعددم كلية العلوم 

 60 و عباس زهرا إسراء اخرى لرصافة الثالثة ا بيةية تريرمد

 61 اسراء علي عبد الغفور  مدرس الجامعه التقنيه الوسطى 

 62 حسن س فار سراء ا مدرس الجامعة العراقية 

 63 إسراء كامل احمد  مدرس هندسة المعلومات النهرين / كلية  جامعة 

 64 إسراء مال هللا عزيز مدرس مساعد جامعه الموصل 

 65 أسماء حسين عالوي  مدرس مساعد / قسم الكيمياء  ةكلية التربية للعلوم الصرف

 66 اسماء صالح عزيز مدرس مساعد جامعة الموصل 

 67 ين محمد الحس   اسماء عبد ساعدس ممدر جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/ قسم الرياضيات 

 68 اسماء عوده ساجت  مدرس مساعد جامعة ميسان 

 69 أسماء نهاد زكي مدرس مساعد ابن الهيثم  ة جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرف

 70 اسيل رعد تحسين  مدرس كلية اآلداب 

 71 أسيل عامر حسن  مدرس بغداد كلية العلوم جامعه 

 72 اسيل عبد االمير كريم  استاذ مساعد  معة بغداد ة العلوم /جاالفيزياء/كليقسم 

 73 ا إطالل سالم حن استاذ مساعد  التربية انية/ كلية  جامعة الحمد

 74 أطياف عبد القهار يونس  مدرس يقية_هيتاالنبار/ كلية العلوم التطب جامعة 

 75 أطياف محمد علي  مدرس مساعد جامعة االنبار كلية الطب 

 76 افراح عيسى رمضان  استاذ مساعد  طى تقنية الوس الجامعة ال 

 77 إكرام حبيب حسن  اخرى حديثة   -كلية التربية االساسية 

 78 اكرام خزعل قاسم  مدرس مساعد ب الموصل ة ط كلي

 79 محمد  سينآالء ح  مدرس جامعة القادسية 

 80 آمال السيد سالمه  اخرى الكويت 

 81 مد شدى أحأمال ر استاذ مساعد  د الرافديثن كلية بال

 82 أماني عبد سليم  ساعدس ممدر القطاع الخاص 

 83 امل عيسى عبدهللا  مدرس مساعد ر ذي قا

 84 ظم جاسم ال كأم استاذ  لفيزياء لوم قسم اعبغداد كلية الجامعة 
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 85 ابراهيم كاظم  نهام مدرس متوسطه اليرموك للبنات في بغداد 

 86 ي امير سليمان صالح الشرفان مدرس الموصل عة جام

 87 اميرة احمد قاسم  مدرس تربية نينوى 

 88 أميرة عبد مشعان  مدرس مساعد كلية االدارة واالقتصاد  -االنبارجامعة 

 89 امين شامان امين  مدرس سم الدراسات والتخطيط / رئاسة الجامعة ر قيمد

 90 مين ليث أمين الياور أ مدرس مساعد كلية الطب  -جامعة نينوى 

 91 اناهيد حمدي حميد  مدرس مساعد لتطبيقيهجيه/قسم العلوم االجامعه التكنولو

 92 انتصار راغب محمود  اخرى وزارة النفط 

 93 تصار شعبان هاشم نإ مدرس جامعة البصرة 

 94 انتظار جواد كاظم  مدرس داد غة بجامع

 95 انس حامد مصلح  مدرس مساعد ة األنبار كلية الطب معجا

 96 لمان جاسم سانعام  مدرس مساعد جامعة بغداد 

 97 انعام غانم سعيد  مدرس الموصل/ كلية علوم الحاسوب والرياضيات جامعة 

 98 رؤوف محمود  انور محمد مدرس السليمانية جامعة 

 99 مي لسالانيس شهيد محمد ا استاذ مساعد  جامعة القادسية /كلية االداب 

 100 يد الركابي اوراس حم مدرس مساعد جامعة بغداد/ كلية العلوم / قسم الفيزياء 

 101 آيات رائد عبد األمير العكايشي  مدرس الأعمل

 102 ايات عبدهللا حمد  اخرى الاعمل

 103 ايالف جبار عبد الرزاق  استاذ مساعد  علوم الحاسبات التربية قسم   الكوفة كليةجامعة 

 104 دي ى جاسم حموايل استاذ مساعد  كلية التربيه ابن الهيثم للعلوم الصرفه 

 105 ايمان تركي جداح  مدرس مساعد مياء/كلية التربية للعلوم الصرفة لكيم اسق

 106 ب ها عبدالو إيمان جمعة محمد استاذ مساعد  بنها . مصر 

 107 ايمان عباس خضير  مدرس مساعد كلية العلوم /قسم علوم الحياة 

 108 ايمان عبد الرحيم محمود  مدرس مصر

 109 ايمان عبد الهادي ضاري مدرس مساعد الرياضيات  داد/كلية العلوم للبنات/ قسمغب  جامعة

 110 فهد  يايمان عبدالهاد  مدرس مساعد سية بغداد تدريسيه في الكلية التقنية الهند

 111 ايمن احمد صالح  مدرس مساعد جامعة بغداد 

 112 أيمن عبد الفتاح عبد الفتاح خضر  اخرى التربية والتعليم بشمال سيناء 

 113 أيمن عبدهللا أحمد  مساعد استاذ  جامعة نينوى 

 114 كاظم  إيناس جواد اخرى المعهد التقني العمارة-الجامعة التقنية الجنوبية

 115 اس حسين علي عبد نإي مدرس لي العا متعليوزاره ال

 116 بان توفيق محمدعلي  رسدم وزارة التربية 

 117 بان جعفر حسن استاذ مساعد  جامعة بغداد / كلية العلوم للبنات 

 118 بتول براك منصور  مدرس اعدادية الحرية الصناعية 

 119 بتول كاظم متعب  مدرس مساعد جامعة القادسية 

 120 سم ياض جاربراء  اخرى ذي قار 

 121 براء وعدهللا نجم  مدرس مساعد الموصل كلية طب األسنان جامعة 

 122 براءة محمود سليمان  مدرس الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات جامعة 

 123 بسام محمد خلف  مدرس مساعد عامة واالعالم لت اشعبة العالقا

 124 بسمة محفوظ البك  د مساع استاذ جامعة الحمدانية 

 125 بشرى تركي مهدي  مدرس كلية التربيه للبنات 

 126 كر جاسم بشرى شا مدرس كلية الزراعة/ جامعة االنبار 

 127 اكر عبد الحسين ى شبشر د عسام استاذ اد جامعة الكوفة رة واالقتصكلية اإلدا

 128 بشرى عبد الوهاب محمد حسن  استاذ مساعد  االدارة واالقتصاد 
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 129 برجا  رقاطبكر  مدرس كلية الزراعة 

 130 بلحرب خيرة  اخرى جامعة وهران 

 131 بنان راكان دبدوب  مدرس جامعة الموصل 

 132 بنان نبيل احمد  مدرس مساعد ية طب االسنان لك

 133 بيخال قاسم محمد  مدرس مساعد ية سليمانمعة الجا

 134 مد بيداء طاهر سيه مح استاذ مساعد  جامعة بغداد 

 135 ترغيني صباح  رىاخ لجزائر ا  -مد خيضر بسكرة حة مجامع

 136 تغريد فاضل حسين مدرس ة الفراهيدي/ كلية االعالم معجا

 137 تقى كريم جبر  مدرس مساعد الجامعة المستنصرية 

 138 تماره هراند نجدي  مدرس مساعد امعة سراء الجكلية اال 

 139 تهاني أنور إسماعيل  مدرس رة لعلوم اإلنسانية /جامعة البصلية لتربة اكلي

 140 ثامر حميد عالوي  مدرس مساعد جامعة الفلوجة 

 141 لشمري عالي كاظم اثامر عبد ال استاذ  اء خضرلم ا قاسامعة اللزراعة... جة اكلي

 142 ثناء اسماعيل مصطفى  مدرس سنان لية طب االاالنبار كجامعة 

 143 ال عبدالرحمن توفيق مج استاذ مساعد  غداد جامعة ب

 144 جمال عبدالواحد جاسم السوداني  استاذ مساعد  ى طالتقنيه الوس  معهالجا

 145 ل محمد فاض ال جم مدرس لتربية للعلوم الصرفة/ قسم الفيزياء ار / كلية اجامعة االنب

 146 جمان أحمد ناصر استاذ مساعد  جامعة بغداد 

 147 جهينة معتصم باهلل طه  مدرس الجامعة التكنولوجية 

 148 د زيدان جوان عب مدرس لمي عوالبحث ال يلعاعليم الوزارة الت

 149 جيهان ادمون سيمون  استاذ  الجامعة التكنولوجية/قسم العلوم التطبيقية

 150 لمالكي حازم سعد جبار ا  مدرس مساعد كلية طب االسنان 

 151 فظ محمد عباس الشمري حا استاذ  االداب   .ليةعة المستنصرية / ك الجام

 152 مد اسم محجحسام  رسمد ترونية مركز الحاسبة االلك

 153 بد الحسين حسام سعيد ع مدرس جامعة القادسية 

 154 حسن سعيد محمد قنابه  اخرى سبها 

 155 حسنمد م اححسن عبد المنع سمدر تكليف بالتدريس في الكلية التربوية المفتوحة 

 156 حسن عبدهللا جبار الوائلي  استاذ  إعدادية األبراج للبنين 

 157 حسنين جابر الحلو  استاذ مساعد  معة الكوفة جا

 158 حسنين كاظم عوجه  استاذ مساعد  جامعة الكوفة كلية االدارة واالقتصاد 

 159 حال جسام محمد  مدرس جامعة االنبار / كلية الطب 

 160 حمود غربي خليفة  استاذ  جامعة االنبار كلية الزراعه 

 161 ميد حمدان العلي ح اذ است امعة االنبار قسم البستنة وهندسة الحدائق كلية الزراعة ج

 162 حنان سامي نوري  مدرس جامعة الموصل -كلية التمريض 

 163 حنان عباس سلمان  مدرس شرف النجف اال 

 164 د هللا ودة عب حنان ع مدرس مساعد العمل وزارة 

 165 حيـــاة قزادري  استاذ  3ئرجزاة الجامع

 166 يد ع حيدر رضا محمد س مدرس مساعد الجامعة المستنصرية كلية الطب 

 167 حيدر زغير علوان مدرس مساعد جامعة القادسية 

 168 مطشر  حيدر غازي اخرى وزارة النفط/شركة المشاريع النفطية 

 169 كريم صالح مهدي الربيعي  درحي اخرى خريج جامعة، ال يوجد 

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

 171 خالد احمد صالح  استاذ مساعد  ية للبنات الترب كلية

 172 خالد بوعنق  اخرى الجزائر 
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 173 خالد جمال حامد  مدرس مساعد جامعة االنبار 

 174 ا بد الرض خالد حسن ع مدرس لطبيه كليه الصيدله جامعة جابر بن حيان ا

 175 خالد قيس عبد  مدرس االنبار جامعة 

 176 ختام عبدالسادة علي الهاللي  مدرس ري بيطلكلية الطب ا -جامعة القادسية  

 177 خديجة خليف عبدهللا  مدرس امعة االنبار كلية طب االسنان/ ج

 178 الرضا جاسم عبد خضر  استاذ  جامعة بغداد/ التربية للبنات 

 179 خلود ابراهيم حسن  استاذ مساعد  السليماتية 

 180 خلودة حميد حريش  اخرى سة الرحمة للبنات رمد

 181 خليل ثابت حسان  مدرس لوم الع ةكلي

 182 خلف ميد خليل محمد سع  ذ استا للبنات  كلية التربية -جامعة االنبار 

ابن الهيثم(/قسم   بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفة )جامعة 
 183 د. هند شاكر أحمد  استاذ مساعد  الكيمياء 

 184 داؤد حكمت داؤد  اخرى ة التقنية الشمالية الجامع

 185 داود سلمان جاسم  استاذ مساعد  فة الكو ةجامع

 186 دالل عبد الحسين كاظم  استاذ مساعد  جامعة الكوفة 

 187 دينا سالم تركي  مدرس مساعد التربية للبنات كلية 

 188 دينا علي ياسين  مدرس جامعة البصرة 

 189 ذكرى قاسم عبدالرحيم  استاذ مساعد  علوم لا  /جامعة بغداد

 190 حمدي عبد الجليل  رأفت مدرس جامعة االنبار - كلية العلوم -ائية يقسم التقنيات االح

 191 رافد صيهود عبد العزيز مدرس مساعد شعبة التسجيل 

 192 ود عبد المنعم محم انيار مدرس عة عين شمس جام

 193 راوية يوسف عبد علي  مدرس مساعد كلية التربية االساسية قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 194 رائد شاكر  مدرس التعليم العالي والبحث العلمي ارة زو

 195 رائدة حسين حميد  استاذ مساعد  قنية المسيب ة التالكلي

 196 ى جاسم عيس ةتينر رسمد جامعة الموصل 

 197 رجاء عبد الزهرة علي  مدرس مساعد كليط الطب البيطري 

 198 رجاء غازي مطشر  مدرس 2وزارة التربيه  كرخ  

 199 رجاء يونس محو  دساعمدرس م لموصل امعه جا

 200 رسول رفيق عزيز  مدرس السليمانيه جامعه

 201 رشا محمد شاكر مدرس كليه طب االسنان 

 202 رعد أحمد ميدان  مدرس جامعة كركوك كلية الزراعة 

 203 رعدمحمدصالح الحداد  استاذ  بغداد كليه العلوم جامعه 

 204 رغد عبد النبي جعفر د عاذ مساستا الكلية التربوية المفتوحة 

 205 رغده محمد بردان  مدرس جامعة االنبار / كلية الطب 

Preparatory school 206 ارعبد الجب رقية حامد مدرس 

 207 رقيه هادي عبد الصاحب  مدرس سانيةلتربية للعلوم االنلية اجامعة بابل /ك

 208 ائزن فا عدنانر تاذ مساعد سا كلية الطب البيطري 

University of Kerbala  209 رنا مجيد حميد  استاذ مساعد 

 210 رهان هادي دحام  مدرس جامعة الكوفة 

 211 رواء ضياء صالح  مدرس مساعد جامعة الفلوجة 

 212 رواء غازي مطشر  اخرى شاريع النفطية ط/شركة الموزارة النف 

University of Sulaymaniyah 213 روخوش جوهر رشيد  مدرس 

Erbil Medical Technical Institute 214 روژهالت خضر جرجيس  مدرس 

 215 رؤى ناطق يحيى  مدرس مساعد كلية الصيدلة/جامعة بغداد 
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 216 رويدة محمد فهد  ىاخر 0

 217 زاهدة أحمد دخيل  استاذ  ية العلوم/ جامعة بغداد اء/ كلالفيزيقسم 

قسم  -كلية علوم الحاسوب والرياضيات-الموصلجامعة 
 218 زبيدة محمد ابراهيم  مساعد اذ تاس الرياضيات 

 219 زهراء طارق عبدالجليل  مدرس مدرسة اهلية 

 220 زيد عبد المنعم خليل  مدرس ية/ جامعة األنبار كلية العلوم اإلسالم

 221 زيد عبدالجبار عبدهللا  مدرس مساعد قسم العلوم العامة 

 222 شهاب حامد  بزين مدرس المستنصرية الجامعة 

 223 زينب صالح مهدي  اخرى لكبرى مدرسة خديجة ا تربية البصره

 224 زينب طه جبر  مدرس مساعد كلية النسور الجامعة 

 225 د عطيه زينب عب مدرس مساعد العلوم للبنات جامعة بغداد دلية 

 226 زينب عودة اثبينة  مدرس ة يادس القجامعة 

 227 زينب محسن حسن اخرى .

 228 بد اللطيف عزينب نصر  مدرس مساعد وزارة التربية 

 229 زينب هادي حسن استاذ  الجامعة المستنصرية 

 230 ي توحم فهاش  زينب مدرس مساعد الجامعة المستنصرية 

 231 زينب يوسف شنين  استاذ مساعد  الكيمياوية   امعه التكنولوجية قسم الهندسةجال

 232 زينة فالح صالح  مدرس مساعد جامعة الموصل 

 233 ساره احمد حمد  رسدم كلية الحقوق جامعة الموصل 

 234 سامي مخلف مشلش  مدرس جامعة االنبار / كلية الطب 

 235 سامية بن يحي  اخرى 1جامعة باتنة 

 236 م حسين الست نادية جاس مدرس تريية ديالى 

 237 ستار عبد مطلك  مدرس جامعة االنبار 

 238 د االمير مهدي سن عبحسجى  مدرس مساعد كلية العلوم للبنات /جامعة بغداد /قسم علوم الحياة 

 239 سجى حكمت داود  مدرس مساعد اسية ساال ية ة التربالمستنصرية/ كليمعة الجا

 240 سجى سعد احمد  مدرس جامعة كربالء 

 241 سجى يحيى عبد الجليل  مدرس ر كلية التربيه للبنات نبااالجامعة 

 242 بوراضى محمد د امسحر مح استاذ مساعد  أصول التربية جامعة بنها كليه التربيه قسم 

 243 سحر هاشم عبد الكريم  استاذ مساعد  سنان/ جامعة بغداد كلية طب اال

 244 سحربدالرضامجيد  استاذ مساعد  جامعة الكوفة 

 245 سحرعبدالرضامجيد  استاذ مساعد  فة جامعة الكو

 246 سراب سعدي جحيل  مدرس مساعد جامعة بغداد 

 247 زرجيخسرمد جاسم محمد ال استاذ  جامعة تكريت 

 248 سرى غانم حسين مدرس مساعد بغداد  - الكلية التقنية الهندسية

 249 سعدون حمزة احمد  اخرى معهد تكنولوجيا بغداد 

 250 سلوى صبر محسن  استاذ  بغداد المعهد الطبي التقني /  

 251 سلوى علي غانم  مدرس مساعد كلية التربية للعلوم الصرفه ابن الهيثم 

 252 دهللا بج عليمان عجاس سرمد ة كلية الصيدل

 253 سليمه راشد صالح العبودي  مدرس مساعد كلية دجلة الجامعة

 254 سما نزار محمد فاضل  مدرس مساعد نينوى جامعة 

 255 سمر سعد هاشم  مدرس مساعد اه ركتوطالبة د

 256 سمير جلوالت  استاذ  مراكش

 257 سهى هاشم أحمد محمود  مدرس مساعد جامعة الموصل 

 258 سهير علي حسين  مدرس لتراث الجامعة ا كلية
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 259 ن سوزان عبد زيدا استاذ مساعد  بار عة االنكلية الطب/جام

 260 د مصطفى سوسن محم اخرى كلية النسور الجامعة االهلية 

 261 سوالف عدنان محمود  مدرس مساعد جامعة السليمانية 

 262 حسين م  يراهسيناء اب اذ مساعد است كليه العلوم جامعه بغداد 

 263 شامل كامل حمود  مدرس مساعد كلية الزراعة جامعة االنبار 

 264 شايان اكرم مصطفى  مدرس الجامعة السليمانية 

 265 ان مرف دلذى عاش استاذ  العلوم التربويه والنفسية  جامعة بغداد كلية التربية قسم 

 266 شذى هاشم مهدي  استاذ مساعد  علوم الصرفة ابن الهيثم  لة لبغداد كلية التربي جامعة 

 267 شذى يوسف اسماعيل  مدرس المعهد التقني في الموصل /قسم التقنيات الكهربائية 

 268 شروق فالح حسن مدرس مساعد كلية التقنيات الصحية والطبية /بغداد 

 269 شفاء زعيبل جبر  مدرس مساعد جامعة سومؤ

 270 مؤيد خليل شهلة  مدرس لحاسوب والرياضيات اوم عة الموصل/كلية علجام

 271 جاسم خضير شيماء  مدرس الجامعة المستنصرية / كلية التربية / قسم اللغة العربية 

 272 ر عبد الرزاق شيماء جبا مدرس جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات 

 273 شيماء جبار علي  استاذ مساعد  كلية التربية للبنات 

 274 شيماء حاتم احمد  مدرس وصل جامعة الم

 275 شيماء حجالن ساير  استاذ مساعد  التربية للبنات كلية 

 276 شيماء رياض ذنون  رس مساعددم جامعة الموصل 

 277 شيماء عبد الحسين محمد  استاذ مساعد  جامعة الكوفة 

 278 شيماء عماد علي  اخرى ال يوجد 

 279 شيماء محي داود  مدرس قسم علوم الحياة -جامعة االنبار /كلية التربية للبنات

 280 شيماء مرشد براك  مدرس مساعد امعة الفلوجة ج

 281 شيماء نعمان اسماعيل  مدرس العلوم التطبيقيه/فرع الفيزياء التطبيقيهقسم 

 282 مالك حبيب الشطي  صباح استاذ  جامعة البصرة 

 283 صبيح كرم زامل الكناني  استاذ مساعد  قسم الدراسات االسالمية وحوار االديان والحضارات 

 284 صديق عزيز صديق الكسنزاني  استاذ مساعد  السليمانية جامعة 

 285 صديق قيس عبدالرحمن مدرس مساعد كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

 286 صفاء عبد لطيف  ذ مساعد استا م /قسم التقنيات االحيائية و لعلكلية ا االنبار / جامعة

 287 شالل   لجون معدنا حصال مدرس كلية االداب قسم الجغرافية 

 288 ضرغام دريد فرحان  مدرس مساعد جامعة االنبار /كلية الزراعة / قسم وقاية النبات 

 289 ضياء جرجيس يعقوب  استاذ  اربيل 

 290 ضياء صالح حسين  مدرس مساعد قسم علوم االغذية  -ية الزراعة كل -جامعة االنبار

 291 ضياء فخري محمود  عدرس مسادم دار السالم للبنينثانوية 

 292 طارق عماد علي  مدرس مساعد هندسة خوارزمي

 293 طفول حسين عمران  مدرس جامعة بابل / كلية التربية للعلوم الصرفة

 294 طالل حسين صالح  د ساعتاذ ماس جامعة ميسان/ كلية الزراعة 

 295 طنيبة ساعد  استاذ  وزارة التربية 

 296 طيبة نايف جاسم  مدرس مساعد كلية الفارابي الجامعة 

 297 محمد  طيبة هاشم مدرس جامعة بغداد 

 298 طيبه فاضل علوان  اخرى جامعه العراقيه 

 299 قدوري  عاتكة قحطان مدرس مساعد ة ربية للبنات /قسم علوم الحيا تال  كلية

 300 عادل حسين علي  مدرس الرقابة والتدقيق الداخلي مدير قسم 

 301 عامر ثائر عبد الصمد اليوسف  مدرس ال يوجد 

 302 عامر عباس رمضان  مدرس جامعه بغداد /كليه العلوم /قسم الفيزياء 

mailto:anbar_university@yahoo.com


    
 

                                    عليم المستمر ز التمرك                
           2020/  12/   14التاريخ         405العدد            

 

 ـ الرمادي                        هـ: العراق ـ األنبار 
 بغداد (  55431الرمادي( / )  55ص ب )

   E-mail:Anbar_university@mohesr.gov.iq:  البريد االلكتروني

 

                    
          
 

                                                      
 

      

 

          Continuous Learning centre 
 

            Ref:  405    Date:     14  / 12  / 2020 

 

 

                

 

 

 

Iraq-Anbar –Ramadi                                              

P.O Box (55431 Baghdad, 55 Rama) 

 

 

 303 ري وطعامر عبدالعزيز خليل السا  د اعمس استاذ جامعة األنبار كلية العلوم االسالمية 

 304 عبد الكريم حمزة شنون  استاذ مساعد  كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد 

 305 سف عبدالخالق شاكر يو  استاذ  وزارة الصحة 

 306 عبدالرحمن رشيد محمود  استاذ مساعد  جامعة بغداد 

 307 عبدالكريم حمد عيفان  مدرس مساعد النبار اكلية الصيدلة/ جامعة 

 308 دالوهاب حسن خضر عب استاذ مساعد  بغداد  -سية هندقنية الالت  الكلية

 309 عبير سفيان فاضل العاني  اخرى -

 310 عبير محمد حسين  مدرس جامعه بغداد 

 311 عثمان ابراهيم حمادي  مدرس جامعة االنبار 

قسم اللغة   -م االنسانية ولعلكلية التربية ل - قسم اللغة العربية
 312 جلعوط عثمان عبد الحليم  استاذ  العربية 

 313 عثمان عطا اسماعيل  مدرس ية الجامعة العراق

 314 عدنان متعب سكيكر  اخرى البحوث العلمية الزراعية 

 315 عدي منيرعبدالستار  استاذ  اسط تربية و

 316 صام خميس شالل ع عدمدرس مسا الجامعة  جامعة االنبار / رئاسة

 317 دهللا بد ععصام محم اذ مساعد است كلية الصيدلة 

 318 صبحي عقيل ظاهر  استاذ مساعد  جية ولنوتكعة ال الجام

 319 عالء احمد دايح مدرس العلوم قسم الفيزياء كليه 

 320 علي ابراهيم فاضل  استاذ  مدرسة

 321 ي أحمد نجيب عل استاذ مساعد  محافظة الديوانية 

 322 علي جبير مصطفى  مدرس مساعد رئاسة الجامعة 

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

 324 علي حسن شهيد  مدرس مساعد جامعة بابل 

 325 محارب  علي حسين عواد عدمدرس مسا جامعة البصرة / كلية الزراعة 

 326 لي خضير جابر الركابي ع استاذ  جامعة البصرة 

 327 علي طارق خليل الخياط  مدرس مساعد جامعة الموصل 

 328 لصمد ال فرهاد ي عبد اعل استاذ  تبات والمك ماتعلوقسم الماآلداب البصرة كلية جامعة 

 329 علي عبد رومي النائلي  سمدر جامعة القادسية كلية التربية قسم اللغة العربية 

 330 علي قيس هاشم  اخرى 3مديرية تربية الكرخ/

 331 مد ابراهيم مح علي مدرس مساعد جامعة االنبار 

 332 علي نبيل نصيف  مدرس رفة ابن الهيثم التربية للعلوم الصكلية 

 333 عماد صالح شحاذة  اخرى كلية بغداد 

 334 حمود ميق عمار صد ستاذ ا فة/ قسم الرياضيات ل/ كلية التربية للعلوم الصرالموصجامعة 

 335 عمار عادل جاسم  مدرس مساعد اد ة بغدمعجا

 336 عمر احمد امين اخرى رئاسة الجامعة 

 337 ي عمر حمد العبيد تاذ اس جامعة االنبار 

 338 عمر سعدون حمد اخرى كلية المعارف الجامعة

 339 ذاب محمد عواطف ع استاذ مساعد  جامعة بغداد /كلية العلوم 

 340 عوض كاطع سرهيد البدور استاذ  ذي قار كلية االعالم  ةامعج

 341 غادة ابراهيم طه  مساعد  تاذاس لية طب االسنان ك

 342 غادة حلمي مخلوف  مدرس جامعة المنصورة 

 343 غادة يوسف اسماعيل عبدهللا  مدرس مساعد التقني موصل /قسم التقنيات الميكانيكية المعهد 

 344 غسق هشام جاني  مدرس ان بغداد طب اسن

 345 غفران شاكر جاسم مدرس ر االنباجامعة 
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University of Baghdad 346 غيث هادي جهاد  مدرس مساعد 

 347 غيداء ابراهيم حسين مساعد مدرس جامعة الموصل 

 348 غيداء سعيد مهدي  مدرس الجامعة التكنولوجية /قسم الهندسة الكيمياوية 

 349 ن محمداسلمغيداء  درسم غداد بجامعة 

 350 فاتن عماد علي  مدرس مساعد النهرين / كلية الهندسة جامعة 

 351 فاطمة حسن عبدهللا  ىاخر أعمل  ال

 352 ن مصحب فاطمة سعدو مدرس مساعد قسم الموارد المائية ندسة/ جامعة بغداد/ كلية اله

 353 فاطمة ملة  استاذ  ربالمغ

 354 ن فاطمه احمد حسي مدرس ال اعمل 

 355 فاطمه محمود حسن مدرس جامعه الموصل 

 356 فائز هليل سريح  استاذ مساعد  كلية االدارة واالقتصاد 

 357 لهديب ايف ااالمير ن فائزة عبد  استاذ  كلية اللغات 

 358 فرح حازم محمد مدرس جامعة الموصل 

 359 ح عماد عليفر اخرى مستشفى كمال السامرائي 

 360 ردوس حسن صاحب ف اخرى مديرية التربية 

 361 عبد السالم خليل فوز  مدرس جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

 362 قاسم سلطان عبد  اخرى جامعة كركوك

 363 قحطان عدنان أحمد الربيعي  مدرس مساعد المختلطة  ثانوية المتفوقين

 364 كامران صالح رسول  مدرس مساعد معة السليمانية اج

university of Sulaimani 365 محمود  علي كانا مدرس 

 366 كرار محسن حسين الساعدي  اخرى قة للطفل مدرسة الشهيد االبتدائية المختلطة الصدي

 367 كريم كاظم كريم الركابي  مدرس ة جامعة االمام الصادق االهلي

 368 حسين ود محمكواكب  استاذ مساعد  جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد 

 369 كوركيس شهيد محمد  مدرس ية جامعة القادس 

 370 لبنى سهيل أبو عودة  اخرى مديرية التربيةوالتعليم خان يونس 

 371 لقاء هاشم سالم  مدرس مساعد سنان طب االكلية 

 372 لمعان راضي سلطان  مدرس مساعد معة التقنية الجنوبية الجا

 373 لمى حسين محمود  مدرس التكنولوجية الجامعة 

 374 لمى محمد جواد  اخرى وجية الجامعة التكنول

 375 لمياء عدنان سرسم  استاذ مساعد  جامعة الموصل 

 376 لؤي حميد عبيد  مدرس وزارة التربية 

Gulf Pakistan english school in Kuwait 377 ب ماد شعي لي لي ع مدرس مساعد 

 378 لبيب قيس عبدالرحمن مدرس جامعة االنبار/كلية الطب 

 379 ماجد خليف الكمر استاذ  جامعة كربالء 

 380 محمد عبد ماجد  استاذ مساعد  ر جامعة األنبا

 381 ماريه قحطان غ  مدرس مساعد ة الفلوججامعة 

 382 م غيث مبروكة عبدالسال استاذ  جامعة سبها 

 383 مثنى صفاء جاسم  استاذ مساعد  الجامعة العراقية 

 384 محسن جبار كبيان  مدرس جا تقنبه جنوبيه 

 385 محفوظ عبدون  استاذ  تنالت 

 386 محمد إبراهيم محمد  اعد استاذ مس كلية بالد الرافدين الجامعه

 387 محمد جاسم صالح  مدرس مساعد االنبار/كلية الصيدلة  ةامعج

 388 محمد حسن بديوي الجابري  استاذ  ية تربية المثنى مدير

 389 محمد راغب محمود اخرى 0
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 390 ب هللا محمد رحيم حس مدرس مساعد جامعة البيان 

 391 ضا عبداالميرمحمد ر ذ مساعد استا جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الفيزياء 

 392 محمد زاير العياشي  مدرس ال

 393 لح جسام محمد صا مدرس جامعة.االنبار 

 394 محمد عباس عبيد  مدرس المهني  وزارة التربية قسم التعليم 

 395 د عبد الرحمن فرج محم مدرس مساعد كلية الهندسة  -جامعة االنبار 

 396 حمد مركب محمد عبد  مدرس قسم علوم االغذيه 

 397 محمد عبدهللا حميد  استاذ مساعد  قسم الفيزياء -كلية العلوم  -جامعة بغداد 

 398 ر دالمعبود عبدالقادمحمد علي عب استاذ  االزهر الشريف 

 399 محمد فوزي محمد مدرس جامعة الموصل كلية اإلدارة واالقتصاد 

 400 د مصلح شرقي محم استاذ مساعد  التربية بنات/ قسم علوم الحياة  ةكلي

Political science 401 محمد ميسر فتحي  تاذ مساعد اس 

 402 محمد نبهان إبراهيم رحيم  استاذ  _ جامعة األنباركلية العلوم االسالمية  

 403 محمدنجيب جاسم  مدرس مساعد التربية االساسية كلية 

 404 محمود شاكر احمد  د اعاستاذ مس ائق بستنة وهندسة الحدار/ كلية الزراعة /قسم الجامعة االنب

 405 حمد المفرجي محمود عبدهللا م استاذ  قسم الجيولوجيا  –جامعة كركوك / كلية العلوم 

 406 محمود علي شاهر  مدرس قسم علوم الحياة  -رفة وم الص كلية التربية للعل -جامعة أألنبار 

 407 مخلد هادي اسماعيل  استاذ مساعد  ار كلية الزراعة النباعة جام

 408 المدرب بودالي عابد  استاذ  جزائر ال

 409 مرتضى شاكر كليم البديري  اخرى دائره صحه واسط 

 410 مرتضى عبدالرزاق مجيد  استاذ مساعد  ة دهوك جامع

 411 مريم رحيم مرزا مدرس مساعد كلية الهندسة  -جامعة االنبار

 412 مشتاق احمد غربي  مدرس ت الصحراء مركز دراسا

 413 مشتاق طالب جاسم  استاذ مساعد  ية التربية قسم الفيزياءالقادسية كلجامعة 

 414 طالب حسين مشتاق   استاذ مساعد  جامعة األنبار 

 415 مشتاق طالب محمد  مدرس مساعد كلية االدارة واالقتصاد  -نبار جامعة اال

 416 فى ابراهيم حميد مصط اعدمدرس مس قسم الرياضيات 

 417 عبد الغفوران زبر مصطفى اذ مساعد است الهندسة 

 418 مصطفى رياض محمد الشاهين استاذ مساعد  جامعة االنبار 

 419 مصطفى محمد علي حسين  مساعد استاذ  جامعة بغداد 

 420 زيز مصعب خليل عبدهللا عبدالع مدرس ثانوية الشيخ حمد للبنين 

 421 د سلمان اممالذ عبد المطلب ح  مدرس الزراعة / قسم المحاصيل الحقلية جامعة االنبار / كلية 

 422 ؤد الديوجي ممتاز حازم دا استاذ مساعد  مارة هندسة  / قسم هندسة العجامعة الموصل / كلية ال

 423 منتظر منيب حسون الخفاجي  استاذ  ا

 424 منتهى عبود جاسم محمد  مدرس األسنان طب  كلية

 425 منهل رحيم حسب هللا  عدمسارس مد د جامعة بغدا

 426 منى أحمد سعيد  استاذ مساعد  غداد كلية العلوم /جامعة ب

 427 منى سمير الراوي  استاذ مساعد  معة بغداد جا

 428 مها طارق محمد  مدرس مساعد شيد االهلية كلية الر

 429 مها فرمان خلف  مدرس لرياضيات ا ب وكلية علوم الحاسو/الموصل جامعة 

 430 مها محمود جسام  مدرس ت الثقافية القات والعالبعثا 

 431 مها مشعل تركي مدرس مساعد ألنبار كليه طب األسنان اجامعه 

 432 مها وضاح عبد االمير  استاذ مساعد  ه التربيه ابن رشد للعلوم االنساني كليه 

مهند عباس متعب شعالن   مدرس لية الزراعةك/  جامعة القادسية 433 
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 الجبوري 

 434 مياسة عصام علي  مدرس بغداد/كلية العلوم جامعة 

 435 ميثم عبد االله اسماعيل  ذ مساعد استا تكريت 

 436 طلك يس مم قميث ساعد استاذ م القادسية كلية التربية قسم اللغة العربية جامعة 

 437 صباح عباس  سونمي استاذ  البيطري جامعة بغداد كلية الطب 

 438 يسون طاهر محيم استاذ مساعد  ات ية للبنكلية الترب

 439 السيد اسماعيل   ح عليالنادية ص مدرس جامعة مدينه السادات 

 440 دي نادية محمد مه استاذ مساعد  كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد 

 441 د حمه سور ناظم عبدالواح  مدرس مساعد جامعة كرميان

 442 ناهد حازم رشك  استاذ مساعد  جامعه البصرة كلية العلوم 

 443 نديل سالم أبو م  ناهض استاذ  ارة التربية والتعليم الفلسطينية وز

 444 ناهض سليم محمد سعيد  مدرس نبار كلية العلوم الة اجامع

 445 ناهض عكلة عبد القهار  عد استاذ مسا جامعة االنبار 

 446 نجاة علي محمد التميمي  مدرس م االسالمية لية العلوك -بغداد جامعة 

 447 الوي هدي فوزي الجيندى م استاذ  القسم المدني -الهندسة كلية -جامعة بغداد

 448 نذيرة عباس علي  استاذ  جامعة بغداد/ كلية العلوم/ قسم الفيزياء 

 449 نزهون اسماعيل خليل  اعدمدرس مس جامعة االنبار 

 450 نزيرة صالح محمد  مدرس جامعة السليمانية / كلية التربية االساسة 

 451 نسرين مال هللا عزيز  ساعد استاذ م جامعة الموصل 

 452 نضال ابراهيم لطيف  د اعاستاذ مس للبنات التربية 

 453 نعيم تقي فيلي  مدرس جامعة البصرة 

 454 نغم خضير مهدي مساعد  استاذ كلية التربية للبنات 

 455 اد محمد عبود هن استاذ  جامعة االنبار 

 456 نوال محمود حمود  مدرس االدارة واالقتصاد 

 457 نوال هرمز سبو  استاذ مساعد  الزراعة .جامعة صالح الدين  كلية

 458 نور حازم عبد الكريم  مدرس نبار / كليه الطب ه االجامع

 459 نور رافع حمزة  مدرس مساعد وب والرياضيات جامعة الموصل/كلية علوم الحاس

 460 يب دنور رياض ا  مساعددرس م لية العلوم للبنات / قسم الرياضيات جامعة بغداد / ك

 461 نور صالح تحسين  اخرى اليوجد 

 462 نيران غازي مطشر  مدرس 2تربية الكرخ

معهد العلمي   463 هارون شمس العالم  مدرس َ 

 464 ني ير حسن الحسيخض هاشم استاذ  بغداد عة جام

 465 الهام حازم عبد الكريم  استاذ مساعد  جامعه االنبار 

 466 ديق محمد الهام ص مدرس مساعد المعهد التقني نينوى 

 467 هبة هللا عادل الحمداني  مدرس جامعة االنبار كلية التربيه للبنات 

 468  عبدالحميد السوداني هبة هللا  اخرى ال يوجد 

 469 هبة عبدهللا ابراهيم  سمدر جامعة بغداد 

 470 هبه حكمت السعدي  اخرى دائرة البيطرة 

 471 هدار احمد فرج مدرس مساعد اربيل 

 472 طي حسن معهدى احمد   استاذ مساعد  ة للعلوم الصرفةابن الهيثم كلية التربي

 473 هدى رياض خيرهللا عبد الكريم  اخرى جامعة البصرة 

 474 هدى سالم عبدالكريم  اخرى اليوجد 

 475 هديل رعد تحسين  استاذ مساعد  التربية للبنات 

 476 روت سعيد همسه ث د استاذ مساع جامعه الموصل كليه علوم الحاسوب والرياضيات  
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 477 حات السيد هناء ش اخرى كلية التربية جامعة بنها مصر 

 478 ن للطيف ياسيهناء عبد ا مساعد استاذ  لبنات ة لربيالت كلية

 479 اء كاظم عبد العالي نه اخرى ة وجية قسم الهندسة الكيمياويولالجامعة التكن

 480 هند عبد سليم  مدرس مساعد التربية 

 481 هيام رشيد خضير ابراهيم  مدرس وزارة التربية 

 482 دي هيثم لطيف عبد الها  ساعد استاذ م ربية للعلوم الصرفة / قسم علوم الحياة االنبار / كلية التجامعة 

 483 هيمن عبدالرحمن محمد  اخرى انية الجامعة السليم

 484 وارف محمد حنون  مدرس مساعد جامعة كربالء 

 485 واصف يوسف العابد  مدرس قطر

 486 رن جابوداد فرحا د استاذ مساع ن اسناأل  كلية طبة االنبار /جامع

 487 وداد نعمان عبدالرزاق  اخرى مركز تعليمي

 488 وسام احمد امين مدرس العلوم 

 489 وسام ضاري جالل  مدرس مساعد كلية العلوم -النبارجامعة ا

 490 وسام عدنان سامي  مدرس مساعد كلية طب االسنان 

 491 وسن رشيد صالح  استاذ  ة العلوم جامعة بغداد/ كلي

 492 وسن زهير مجيد  استاذ مساعد  علوم جامعة بغداد كلية ال

 493 وسن ماهر جليل  د ساعاستاذ م   أبن الهيثم  -علوم الصرفة بغداد / كلية التربية للجامعة 

 494 وفاء زلوف  اخرى المغرب

 495 ود لفتاح محمفاء عبد او مدرس ربية جامعة بنها مصر تال  كلية

 496 ادي عبد الصاحب وفاء ه  مدرس مساعد جامعة القادسية 

 497 سلطان  والء حازم مدرس مساعد نينوى  قني الت عهدالم

 498 والء محمود عبدهللا  اعد استاذ مس جامعة بنها كلية التربية 

 499 وليد خالد جمار  مدرس مساعد المديرية العامة للتربية في محافظة االنبار

 500 وليد خالد محمد  مدرس طب  يهكل

 501 يدي وليد يونس العب استاذ مساعد  الموصل 

 502 ياسر صايل صخي  مدرس جامعة االنبار/كلية الزراعة 

 503 مطر ر عبد الستار ياس ساعد استاذ م ار نبة االجامع

 504 يوسف نوري حمه باقي  مدرس السالم الجامعة كلية 
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