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 ةتأييد مشارك 
 

 

و وال ةي أ ةدل طال   القائمةسماؤهم في ة الذوات المدرجة اد مشاركؤين  Arazu Abdullah -1ل ة   المرفقةة رطاةا

Hama)  الموسةومة   سةةال اد    يةةدريال   ، فةي الورةةة(يوسة  نةورح همةا طةا ي  -517    وأن نهي طال  ل

 : Central-Hub connectال  كيفيةةا ارا ا احاضراةةوال راحةةل د راحبةةترال  برةةج تا   ةةوا   

Zoom Meeting, Free Conference Call, Google Meet) ،مركة  ال للةيم هةا  ةي ا امال

 .24/11/2020 الموافق الثالثاءوم في ي اطن سيناةل ة  –لم  مر ا

 

 

 ارا ا احل شا 

 ل.م.د. عمر ع د الرهمن داود  -

 م.م. وسام خالد جمار  -

 احاضراو

 االلك رونيفريق ال لليم  رئيس –ود من دال.م.د عمر ع دالره -

 

 

 ات//المرفق

  ائمة طأسماء المشاركين. -

 

 

 

 

 

 

 

 اكرم ع يد فريح  ل.د.                                                                                 

 ر   مممدير مرك  ال لليم ال
                                                                                         14 \ 12 \  2020 
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 ت االسم  اللقب العلمي  لعملمكان ا

University of Sulaimani  استاذ مساعد Arazu Abdullah Hama 1 

College of pharmacy  استاذ مساعد Asra’a Adnan Abdul-Jalil 2 

 B.Sc.Zainab Basil Jabbar 3 استاذ  .

 Bashar Abdulazeez Mahmood 4 ذ مساعد تاسا ر األنباجامعة 

University of Sulaimani ذ مساعد تااس Chowman Aladdine Omar 5 

University of Sulaimani  استاذ مساعد Dana Azad Abdulkhaleq 6 

 مدرس موصل /كركوك
DINA AKRAM HUSSEIN 

ALRAWI 7 

 Dr.kawkab salim mohammed 8 استاذ مساعد  جامعة الحمدانية 

 Duaa Auday Ali 9 مدرس مساعد وزاره العلوم والتكنولوجيا 

 Enas Mohammed Ali 10 اخرى كلية تربية للبنات 

Al-Nahrain University  استاذ مساعد Farah Muaiad Ibrahim 11 

University of Sulaimani مدرس Hekmat Noori Mahmood 12 

 Israa Shakir Seger 13 مدرس مساعد رئاسة الجامعة 

 Jalal Hama Salih 14 مساعد  استاذ السليمانية 

University of sulaimaniah مدرس Karzan ezzadeen muhammad 15 

University of Sulaimania/college of 
agriculture  استاذ Kazhal Rashed Ahmad 16 

Koya University مدرس Mohammed Faeq Mohammed 17 

un.wasit مساعد سمدر Mohammed Hamzah Khudhur 18 

Director of it مدرس مساعد Mohammed Yousif Shakor 19 

 Nahla Naji Hilal 20 استاذ مساعد  جة جامعة الفلورئاسة 

College of Education  استاذ مساعد parween Abdulsamad Ismail 21 

University of Sulaimani/ College of Basic 
Education رسدم Payman Othman Rahim 22 

State company for mining industries اخرى Raghd Muhi Al-deen Jassim 23 

University of Sulaimani  استاذ مساعد Rozhgar Mustafa Ahmed 24 

University of sulaimani مساعد اذ است Sanarya Rafiq Muhammed 25 

University of Sulaimani, College of 
Agricultural Engineering Sciences  استاذ مساعد Sara Ibrahim Abdulrahman 26 

 Sarah Hussein Mnkash 27 اخرى ال بوجد 

University of Sulaimani مدرس Sarkawt Hama Salih Ali 28 

 Shaee Adeeb Ghareeb 29 مدرس مساعد جامعة السليمانية 

Universityof sulaimani  اعد سماستاذ Shang Haseeb Abdulqadr 30 

University of Sulaimania مدرس مساعد Shangen hama salih nadir 31 

Sulaimani Polytechnic University \ Bakrajo 
Technical Institute  استاذ مساعد 

Shwan mohammed Salih 

Mohammed 32 

univserty of sulaimania مدرس Shwana Ahmad Hussain 33 

university of sulaimani مدرس 
suaad muhammad sheikh 

abdulla 34 

 Taban najmalddin hama-amin 35 مدرس جامعة السليمانية 

 Wafaa Abd El-Ghany 36 استاذ  جامعة القاهرة / كلية الطب البيطري 

 37 االء هادي زويد  اخرى خارجي
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 38 د نايف محإبتسام م مدرس جامعة القادسية/ كلية التربية 

 39 ابتسام محمدتقي سلمان  اذ مساعد است ابن الهيثم  -التربية للعلوم الصرفة كلية 

 40 ابتهال زيد علي  مدرس كلية العلوم السياسية 

 41 ابراهيم علي حمد  مدرس جامعة سرت 

 42 احسان سالم مصري  مدرس مساعد كليه اإلدارة واالقتصاد 

 43 حمزه احسان محمد  مدرس يوجد  ال

 44 زاير  جاسم  احالم استاذ مساعد  ية التربيه للعلوم الصرفه /ابن الهيثم لك

 45 الم رشيد خزعلاح مدرس مساعد ابن الهيثم -ية التربية للعلوم الصرفة كل جامعة بغداد/

 46 احالم عبد الهادي فهد خضير مدرس هجة مدرسة الب

 47 احمد حازم عبدالكريم  د مساع استاذ جامعة االنبار 

 48 احمد حميد كامل الكناني  مدرس مساعد ي قار ذ حامعه

 49 مد رحومي رجب حا مدرس نبار جامعة اال

 50 حمد سامي فرحان ا مدرس جامعة االنبار /كلية العلوم 

 51 أحمد سعيد رشيد الطائي  درسم جامعه الموصل 

 52 احمد شطي علي  مدرس سجيل عبة شؤون الطلبة والتمدير ش

 53 ظم كا بأحمد صاح  استاذ  قطاع خاص 

 54 احمد صالح الدين ناصر  مدرس لية الزراعة ك

 55 احمد عبد السالم عبد الكريم عاشور  اخرى وزارة النفط معهد التدريب النفطي بغداد

 56 احمد عبدالساده مزهر اخرى .

 57 احمد عدنان سعيد  مدرس نبار جامعة اال

 58 احمد علي نجيب االشعب  سردم انيكية االنبار كلية الهندسة قسم الهندسة الميكجامعة 

 59 احمد فتخان زبار استاذ  بار جامعة االنالزراعة_  كلية

 60 احمد فرحان مصلح  مدرس جامعة االنبار / مركز دراسات الصحراء 

 61 احمد كامل نصيف  مدرس مساعد كلية العلوم 

 62 أحمد نبيل عمارة  مدرس السعودية 

 63 عويد  نوري دحما مدرس جامعه االنبار  كليه الهندسة 

 64 إخالص خلف كباشي  استاذ مساعد  الجامعة التكنولوجية 

 65 اخالص مهدي حسن مدرس حلبجة 

 66 إخالص هميم شالل  مدرس التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم كلية 

 67 ارشد حامد مصلح مدرس مساعد كلية القانون والعلوم السياسية 

 68 ضاري جالل ان كرا مدرس ر ندسه / جامعه االنباكليه اله 

 69 اريام ساجد ناجي  مدرس مساعد ال اعمل 

 70 علي حسين اريج  مدرس صالح الدين  -تكريت 

 71 مهيدي أسامة حسين  استاذ مساعد  كلية الزراعة  -جامعة األنبار 

 72 عبدللا  تور بشير حمداالستاذ الدك استاذ  عه/ جامعة االنبار الزراكلية 

 73 اسراء برهان رؤوف  استاذ مساعد  لمستنصريه ا  الجامعة  كلية الصيدلة / 

 74 اسراء صادق فرج اخرى تربية الرصافة األولى 

 75 اسراء صالح خليل  استاذ مساعد  ب االنبار / كلية االداجامعة 

 76 إسراء كريم نصرللا  استاذ مساعد  كلية التربية للعلوم الصرفة )ابن الهيثم( 

 77 شم سعدون ء هااراس استاذ  كلية الطب/ جامعة تكريت 

 78 حسين عالوي أسماء  مدرس الصرفة جامعة البصرة كلية التربية للعلوم 

 79 اسماء مسعود البليطي  مدرس جامعة األزهر 

 80 عيل مجبل حمد إسما مدرس جامعة االنبار /كليةالتربية للبنات /قسم التاريخ 

 81 للا دبالدين ع اسيل حسام مدرس مساعد ائية قسم السدود والموارد الم
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 82 ن اسيل رعد تحسي مدرس جامعة االنبار 

 83 عباس فؤاد اسيل  استاذ مساعد  كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم 

 84 اف محمد علي أطي مدرس مساعد الطب جامعة االنبار كلية 

 85 افراح عيسى رمضان  استاذ مساعد  الجامعة التقنية الوسطى 

 86 عبدللا  دح محمورااف مدرس كلية الهندسة 

 87 افرين عماد سعد الدين  مدرس كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية 

 88 إكرام حبيب حسن  اخرى كلية التربية االساسية  -جامعة األنبار 

 89 امال رحيل ابراهيم  مدرس مساعد وزارة التعليم 

 90 اماني التفات كاظم  مدرس عالي  تعليم

 91 سليم عبد  أماني مدرس مساعد ة التربي 

 92 امتثال اسماعيل جلعوط العبيدي  مدرس ربية للبنات الت كلية

 93 الحميد بدر الماجد أمجاد عبد  استاذ  الجامعة المستنصرية / كلية التربية االساسية 

 94 شعان أميرة عبد م مساعد مدرس جامعة االنبار/ كلية االدارة واالقتصاد 

 95 امين شامان امين  رسدم الجامعة مدير قسم الدراسات والتخطيط / رئاسة 

 96 امينة سلمان عبد الرزاق القيسي  مدرس كلية دجلة الجامعة

 97 اناهيد حمدي حميد  مدرس مساعد طبيقيهيه/قسم العلوم التالجامعه التكنولوج 

 98 نتصار شعبان هاشم إ مدرس جامعة البصرة 

 99 انس ابراهيم حسن  مدرس جامعة االنبار  -الزراعة كلية 

 100 انس حامد مصلح  مدرس مساعد نبار جامعة األ   بطكلية ال 

 101 انسام خميس ثجيل  اخرى ستشفى الرفاعي العام م

 102 انسام عبد الجليل ابراهيم  رىخا ال اعمل 

 103 انعام محمد عايد  مدرس مساعد مركز دراسات الصحراء 

 104 انعام نوري علي  اخرى لتكنولوجيا وزارة العلوم وا

 105 ي داياد سعيد عا مدرس الهندسه  ة يبار كلن االجامعة 

 106 اياد عادل خلف  مدرس مساعد رئاسة الجامعة 

 107 د عبد الخالق يحيى ايا مدرس قنية الجنوبية الجامعة الت

 108 ي سم المياحايثار عبد المحسن قا مدرس ة . كليةالتربية جامعةالكوف

 109 آيدن مازن حسين  مساعد سرمد لهيثم الصرفة ابن ا مجامعة بغداد / كلية التربية للعلو

 110 ايمان تركي جداح  مدرس مساعد للعلوم الصرفةقسم الكيمياء /كلية التربية 

 111 إيمان تركي مهدي  مدرس مساعد االنبار  جامعة

 112 إيمان عبدللا أحمد  رسمد جامعة أوروك االهلية كلية القانون 

 113 ي لعبدالعا ايمان عبدللا استاذ مساعد  البصرة  عةجام

 114 دي فهد ايمان عبدالها مساعد رسمد تدريسيه 

 115 ايمان علي سلمان الربيعي  استاذ  غداد التعليم العالي والبحث العلمي/جامعة بوزارة 

 116 إيمان محمد عبد علوان  مدرس مساعد جامعة بغداد كلية اآلداب 

 117 ايمان ياسين ثابت  مدرس مساعد كلية التربية للبنات 

 118 ايمن خاجيك تكالن  مدرس مستنصرية لاالجامعة 

 119 عبدللا إيناس محمد  استاذ  جامعة سرت 

 120 محمد مهدي  ايناس استاذ مساعد  الجامعة المستنصرية 

 121 بان البدران  مدرس الموانيء 

 122 بان توفيق محمد علي  رسمد وزارة التربية 

baghdad  123 بتول مطر مهدي  استاذ 

 124 براء عادل مسعود  عدمسا سرمد راقية الجامعة الع

 125 بسام محمد خلف  مدرس مساعد شعبة االعالم والعالقات العامة / كلية االدارة واالقتصاد 
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 126 بسمه محمد فهد  استاذ مساعد  اد الهندسة/ هندسة المو الجامعة المستنصرية/ كلية

 127 بشار جواد كاظم  مدرس الجامعة التكنولوجية 

 128 بشائر احمد محمد حسن  رسدم ع النجف االشرفرف  /قام الصادجامعة اإلم

 129 بشرى تركي مهدي  مدرس كلية التربية للبنات 

 130 حسين بشرى جودة  ذ مساعد استا جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة _ابن الهيثم قسم الفيزياء 

 131 بشرى شاكر جاسم  مدرس كلية الزراعة/ جامعة االنبار 

 132 كاظم حسون بشرى  استاذ  ابن الهيثم  -ربية للعلوم الصرفةلية التك غداد/ة بجامع

 133 بلحرب خيرة  اخرى جامعة وهران 

 134 بلقيس رمضان عباس  مدرس مساعد جامعة تكريت كلية الطب 

 135 بن دراوة مختارية  استاذ  جامعة وهران الجزائر 

 136 بنان خالد البكوع  استاذ  جامعة الموصل 

 137 بيخال قاسم محمد  مدرس مساعد ة ي نيماالسل  جامعة

 138 تغريد فاضل حسين مدرس جامعة الفراهيدي/ كلية االعالم 

 139 تقى كريم جبر  مدرس مساعد الجامعة المستنصرية 

 140 تهاني أنور إسماعيل السريح  مدرس سانية /جامعة البصرة كلية التربية للعلوم اإلن 

 141 وي الميد عر حثام مدرس مساعد الفلوجة جامعة 

 142 ثائر فاضل عبد علي  استاذ مساعد  الساسية التربية اية كل

 143 ثناء اسماعيل مصطفى  مدرس االنبار كلية طب االسنان جامعة 

 144 جاسم محسن عبد  استاذ مساعد  جامعة البصرة 

 145 احد جاسم السوداني ل عبدالو جما استاذ مساعد  معه التقنيه الوسطى جاال

 146 ي ل الردينماجمال ك سمدر بغداظ 

 147 ان عدنان عبداللطيف البيروتي نج استاذ مساعد  ية رالكرخ للعلوم كلية العلوم قسم االحياء المجهجامعة 

 148 جوان غريب رفعت  استاذ مساعد  السليمانية جامعة 

 149 ر رشيد چيا قاد رس مساعددم جامعة السليمانية 

 150 جاسم المعامري حسون  ثحار مدرس قسم هندسة المواد الجامعة المستنصرية 

 151 حامد حماد عبد  استاذ  كلية التربية للبنات 

 152 حسام سعيد عبد الحسين  مدرس جامعة القادسية 

 153 حسن خضر رجب عبدللا  استاذ مساعد  كلية طب تكريت 

 154 حسن عبد المنعم احمد حسن مدرس مركز الكرخ الدراسي  الكلية التربوية المفتوحة/

 155 حسن عبدللا جبار الوائلي  استاذ  براج للبنين ألدادية اعإ

 156 حسين علي مهدي  استاذ مساعد  مستنصرية / كليه التربيه األساسية الالجامعة 

 157 حسين مهدي حجالن  مدرس مساعد جامعة االنبار 

 158 حقي اسماعيل فياض المحمدي  استاذ مساعد  كلية التربيه بنات جامعة االنبار

 159 حال جسام محمد  مدرس كلية الطب  / رنباة االجامع

 160 حماد فرحان حمادي  استاذ  االنبار / كليت التربية للبنات عة جام

 161 حمد خليفه عبدالقادر  ذ مساعد استا الهندسة  لية جامعة االنبار/ك

 162 حمد محمد حسن  استاذ مساعد  كانيكيه دسه الميقسم الهن

 163 ل خلي شعانحمد م اخرى ة االنبار جامع

 164 حمزة محسن كاظم  استاذ مساعد  جامعة القاسم الخضراء/ كلية الزراعة

 165 حمزة مصطفى كمال  مدرس لية الهندسة / قسم هندسة المواد ية / ك ستنصرالجامعة الم

 166 حمود غربي خليفة  استاذ  اعة جامعة االنبار كلية الزر

 167 حمود مهيدي صالح استاذ مساعد  قسم وقاية النبات 

 168 حميد أسود محمد  مدرس بار األن  ةعجام

 169 من طه حنان عبدالرح استاذ  جامعة تكريت 
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 170 د للا ب حنان عودة ع مدرس مساعد وزارة العمل 

 171 ي حيدر حسين لعيب مساعدمدرس  كلية الصيدلة / الجامعة المستنصرية 

 172 حيدر غازي مطشر  اخرى وزارة النفط /شركة المشاريع النفطية 

 173 حيدر مصلح مرشد الجنابي  اخرى ق ليا المستقلة لالنتخابات في العراالع ة يوضمفال

 174 خالد احمد شعبان  مساعدمدرس  جامعة الموصل   البيطري /كلية الطب  

 175 خالد جمال حامد  مدرس مساعد جامعة االنبار 

 176 غثوانحمدان  دخال استاذ  األسنان بغداد كلكلية طب 

 177 مد عبدللا حمخالد  ذ ااست جامعة سرت 

 178 خالد محمد عبدللا إطبيقه  استاذ  جامعة سرت 

 179 خالد وهاب عبادي  استاذ مساعد  الزراعة / جامعة االنبار كلية 

 180 خديجة زبار عنيزان  استاذ  وزارة التعليم العالي 

 181 خضر عبد الرضا جاسم  اذ تسا لبنات لتربية ل ابغداد/  جامعة 

 182 ود ابراهيم حسن لخ مساعد اذ است السليمانية 

 183 خلود صالح مبارك مسعود علي  اخرى 

 184 خلودة حميد حريش  اخرى مدرسة الرحمة للبنات 

 185 خليل ثابت حسان  مدرس جامعة االنبار 

 186 خليل محمد سعيد مخلف  استاذ  ات كلية التربية للبن -ار جامعة األنب

 187 داؤد ت كمح ؤددا اخرى الشمالية  الجامعة التقنية

 188 داود سلمان مهدي  مساعد  استاذ بغداد 

 189 دالل حسن عبدالكاظم  مدرس جامعة بابل 

 190 سين كاظم. ل عبد الحدال اعد ذ مسااست جامعة الكوفة 

 191 دنيا لفته محمد  استاذ مساعد  جامعة الكوفة كلية الصيدلة 

 192 بدالقادر دينا عبدالكريم ع مدرس مساعد سه كليه الهند/بغداد  جامعه

 193 عزيزفد صيهود عبد الار مدرس مساعد شعبة التسجيل 

 194 رافد مهدي رحمان استاذ  العامة لتربية ديالى المديرية  

 195 جاهل  د ياسينفرا مدرس مساعد جامعة الكوفة / طالب دراسات 

 196 رامز مهدي عاشور استاذ مساعد  جامعة فلسطين 

 197 م عنعبد الم رانيا محمود مدرس جامعة عين شمس 

 198 راوية يوسف عبد علي  مساعد مدرس ة البدنية وعلوم يكلية التربية االساسية /قسم الترب 

 199 رائد العبيدي  رسمد جامعة بابل 

 200 رائد شاكر  مدرس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 201 رجاء خضر محمد  استاذ مساعد  جامعة كربالء /كلية العلوم 

 202 رجاء غازي مطشر  سمدر ربيه وزارة الت

 203 عبيد سليم  ولرس مدرس مساعد المعهد الطبي التقني 

 204 رشا طالب غضيب  دمدرس مساع جامعة بغداد 

 205 رشا عبد الحسين علي النعيمي  مدرس جامعة بغداد 

 206 رشا مشتاق هاشم  اخرى عمادة الكلية  -كلية التربية للعلوم الصرفة  -جامعة االنبار 

 207 يد كي عبزرشد  مدرس ر امعة االنباج  ية الطبلك

 208 رشيد احمدمختار فريد  مدرس جامعة بغداد 

 209 رضا معلوم  اعد استاذ مس محاسب 

 210 رضاب حاتم ياسين الغساني  استاذ مساعد  جامعة االنبار 

 211 فرعي جرغد عبد النب  ساعد استاذ م الكلية التربوية المفتوحة مركز الكرخ الدراسي في حي العدل 

 212 رغده محمد بردان  مدرس جامعة االنبار/ كلية الطب 

 213 رفاه اسماعيل نوري  ساعدمدرس م الصرفة ابن الهيثم  جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم
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 214 بيد سون عحرفل  مدرس مساعد جامعة بابل 

 215 رقية حامد عبد الجبار مدرس مديرية تربية ذي قار 

 216 يدان شعبان ة زيقر د مساع استاذ كلية الطب 

 217 طه رقية قبطان  مدرس مساعد جامعة االنبار 

 218 رنا حنان خضير  مدرس التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم كلية 

 219 رنا صاحب شالل  مدرس جامعة بغداد 

 220 عماد صليوا  ادره مدرس مساعد جامعة الموصل 

 221 رهان هادي دحام  اخرى جامعة الكوفة 

 222 رواء جعفر حميد  مدرس ة ابن الهيثم الصرف   تربية للعلومل اكلية  يةكل

 223 رواء غازي مطشر  اخرى وزارة النفط 

 224 روباك توفيق عبدالرزاق  استاذ مساعد  لوم الهندسة الزراعيةكلية ع -جامعة السليمانية

University of Sulaymaniyah 225 هر رشيد جوش خوور مدرس 

 226 رؤوف محمود رؤوف  استاذ مساعد  لهندسة ا  ية/ كليةة المستنصرالجامع

 227 رويدة محمد فهد  اخرى 

 228 زهراء احمد اوختي  مدرس الصيدلة 

 229 الزهرة األسود  استاذ مساعد  جامعة الوادي)الجزائر( 

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

 231 جبر  هطب  زين عدمدرس مسا كلية النسور الجامعة 

 232 زينب عبد االمير حسين  مدرس كلية الزراعة 

 233 نب محسن حسنيز اخرى .

 234 زينب نجيب عبدالحميد  مدرس ئية كلية الهندسة/قسم الهندسة الكهربا

 235 داللطيف زينب نصر عب مساعد مدرس وزارة التربية 

 236 زينب هادي حسن استاذ  الجامعة المستنصرية 

 237 زينة حكمت بشير الطائي  استاذ مساعد  ة طب األسنان يلكالنبار جامعة ا

 238 ساره احمد حمد  مدرس كلية الحقوق 

 239 ساره حسن محمد  مدرس مساعد جامعة كركوك كلية الزراعة الحويجة 

 240 مان صالح صابر سا استاذ مساعد  حلبجة 

 241 لمخلوف سامي عامر ا استاذ  جامعة مصراتة عضوء هيئة تدريس 

 242 الست نور باسم عباس  رىخا بغداد 

 243 ستار جبار بدر أحمد الدرويش  مدرس مساعد الغيزياء   البصرة. كلية التربية للعلوم الصرفة. قسمعة جام

 244 ستار جبار هاشم  مدرس ت الكوفة مركز دراسا

 245 سجى يحيى عبد الجليل  مدرس جامعة االنبار كلية التربيه للبنات 

 246 ر اسماعيل محمود سح مدرس مساعد تقني موصل ة / المعهد اليلالشما ية تقنالجامعة ال 

 247 سحر سعدي غريب  استاذ مساعد  جامعة بغداد 

 248 سحرعبدالرضامجيد  استاذ مساعد  جامعة الكوفة 

 249 سراب سعدي جحيل  مدرس مساعد جامعة بغداد 

 250 ر سراب فاضل مخيب مدرس التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم كلية 

 251 سرمد جاسم محمد الخزرجي استاذ مساعد  تكريت عة ماج

 252 قادر سمايل  وەسر مدرس جامعة صالح الدين/ کلية العلوم/ قسم الجيولوجي 

 253 براهيم سرى خليل ا رس مساعدمد نسور

 254 سرى غانم حسين مدرس مساعد الجامعة التقنية الوسطى 

 255 ليسرى مازن ع مدرس مساعد الجامعة المستنصرية 

 256 شحل سعاد ابراهيم  ساعد استاذ م الجامعة التكنولوجية/قسم الهندسة الكهربائية 

 257 سعد عبد الواحد محمود موسى  استاذ  كلية الزراعة جامعة االنبار 
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 258 سعيد صالح جبريل  استاذ  باحث اقتصادي 

 259 غانم  يسلوى عل مدرس مساعد التربية للعلوم الصرفه ابن الهيثم كلية 

 260 سليمه راشد صالح العبودي  مدرس مساعد دجلة الجامعة ةيكل

 261 ل سما ابراهيم اسماعي ىاخر ال يوجد 

 262 محمد حسين سماح  مدرس تكنولوجية تدريسية في العلوم التطبيقية_ الجامعة ال

 263 محمد سمارة جاسم  مدرس جامعه بغداد /كلية العلوم للبنات 

 264 هاشم  دعسمر س س مساعدمدر طالبة دكتوراه 

 265 سناء محمد عبدللا  اذ است جامعة سرت 

 266 لندر سهلة حسين ق استاذ مساعد  الهيثم ابن -جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة 

 267 الصمد  دسهير محمد زكي عب مدرس الجامعة التكنولوجية 

 268 سهيلة محسن كاظم  استاذ  جامعة واسط 

 269 الف عدنان محمود وس دمدرس مساع ة جامعة السليماني 

 270 سيف مطير دهيم  مدرس مساعد بغداد 

 271 شايان اكرم مصطفى  مدرس الجامعة السليمانية 

 272 شذى عايد يوسف  استاذ  وزارة العلوم والتكنولوجيا 

 273 دي شذى هاشم مه استاذ مساعد  بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم _قسم الفيزياء جامعة 

 274 شرادة علي حمد  خرىا ليبيا 

 275 فاء زعيبل جبر ش مدرس مساعد جامعة سومر

 276 شلير فائق احمد مدرس ة السليمانية معجا

 277 شهاب حمد خليفه  مدرس مساعد ب وتكنولوجيا المعلومات كلية المعارفالجامعة/كلية علوم حاسو

 278 مي ني المسلشهيرة حسي ذ مساعد استا مصر  -االسكندرية 

 279 شوخان  امين احمد  اخرى تكريت   جامعة

 280 شيروان اسماعيل توفيق  استاذ  نية جامعة السليما

 281 شيرين ابراهيم محمد  مدرس مساعد جامعه االنبار كليه الهندسه 

 282 شيرين ياسين قاسم  مدرس جامعة الموصل 

College of Agricultural engineering science  د ميالن محمود احش استاذ مساعد  283 

 284 شيماء احمد محمد احمد  مدرس ف مصرةجامعة بنى سوي قيية الفنون التطبيكل

 285 ضير شيماء جاسم خ  مدرس بية / قسم اللغة العربية الجامعة المستنصرية / كليةالتر

 286 شيماء جبار علي  استاذ مساعد  كلية التربية للبنات 

 287 شيماء حافظ متعب  مدرس كليه الصيدله 

 288 شيماء حجالن ساير  استاذ مساعد  للبنات  بية رتكلية ال 

 289 شيماء حسين صالح  مدرس كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية 

 290 شيماء سلمان عبد  مدرس جامعة بغداد 

 291 شيماء عبد الحسين محمد  استاذ مساعد  معة الكوفة اج

 292 زه محشيماء محمد  د اعاستاذ مس التربية للبنات قسم التاريخ كلية 

 293 د حمد عبيشيماء م مدرس العلوم السياسيه 

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

 295 صبا حازم صديق حسن العباسي  مدرس مساعد جامعة الموصل 

 296 صبا قاسم حسن مدرس المعهد التقني/ موصل 

 297 يب الشطي بحمالك صباح  اذ است ة جامعة البصر

 298 صبيح كرم زامل الكناني  استاذ مساعد  والحضارات سالمية وحوار األديان رئيس قسم الدراسات اإل

 299 صديق عزيز صديق الكسنزاني  استاذ مساعد  ية جامعة السليمان

 300 صديق قيس عبدالرحمن مدرس مساعد كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

 301 ضحى كريم حرفش  مدرس مساعد اء للبنات/قسم الفيزي لعلوما  عة بغداد/كليةجام
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 302 ضحى مولود عبد اللطيف  مدرس كلية التربية للعلوم الصرفة /ابن الهيثم 

 303 ضرغام دريد فرحان  مدرس مساعد اية النبات كلية الزراعة / قسم وقاالنبار / جامعة 

 304 حمدللا ضفاف ناطق  مدرس مساعد كلية الهندسة 

 305 محمود ضياء فخري  مساعدمدرس  نوية دار السالم للبنيناث

 306 اهر حمد محمود ط مدرس جامعة بغداد 

 307 طفول حسين عمران  مدرس صرفة علوم الربية لل/كلية الت ل جامعة باب

 308 طالل حسين صالح  استاذ مساعد  ية الزراعة جامعة ميسان/كل

 309 ل حسين فاضل طال استاذ مساعد  

 310 طنيبة ساعد  استاذ  ربية تلوزارة ا

 311 بوري طه خلف محمد الج استاذ  جامعة تكريت.. كلية التربية للعلوم االنسانيه 

 312 طه ياسين صالح القيسي  مدرس مساعد جامعة االنبار 

 313 طيبة احمد مظلوم  اخرى نادي رياضي 

 314 يف جاسم طيبة نا رس مساعددم كلية الفارابي الجامعة 

 315 ان قدوري عاتكة قحط  مدرس مساعد للبنات  ة كلية التربي

 316 عادل عبدالزهره عباس  مدرس مساعد كلية المامون الجامعة 

 317 عادل هايس عبد الغفور استاذ مساعد  قسم المحاصيل الحقلية/ كلية الزراعة/ جامعة االنبار 

 318 عاصف رعد حميد  مدرس مساعد قسم شؤون الطلبة والتسجيل 

 319 مر ثائر عبد الصمد اليوسف اع مدرس ال يوجد 

 320 عائشة اكرم قاسم  استاذ مساعد  جامعة الموصل _كلية طب األسنان 

 321 عباس ابوضيف محمد مطاوع  مدرس هرة _مصر بجامعة األزهر بالقا قسم اإلقتصاد الزراعى

 322 عبد الجبار خليل ابراهيم  مدرس مساعد كلية الرشيد الجامعة 

 323 عبد الرزاق جاسم محمود العيساوي  ستاذ مساعد ا لتربية القائم كلية ا

 324 د خلف الم محمسعبد ال مدرس مساعد قسم الفيزياء   -كلية العلوم   -جامعة االنبار 

 325 يوسف  لق شاكرعبدالخا استاذ  وزارة الصحة 

 326 عبدالسالم عبدللا العاني  استاذ مساعد  كلية الطب 

 327 عبدالكريم احمد مخيلف  استاذ مساعد  راب جامعة االن  - مركز دراسات الصحراء

 328 عبدالكريم حمودي عساف  مدرس مساعد رئاسه الجامعة 

 329 عبدللا زيد خلف  مدرس مساعد حديثة   كلية التربية االساسية

 330 عبدللا محمد عبدللا اطبيقه  اخرى جامعة سرت 

 331 ي زهر الحسينعبدللا هادي م مدرس تربية كربالء 

 332 الكريم عبير يوسف عبد   ذ مساعد تااس للبنات  ةالتربي 

 333 عثمان ابراهيم حمادي  مدرس جامعة االنبار 

 334 يم جلعوط ل عثمان عبد الح استاذ  نسانية  كلية التربية للعلوم اال -العربية قسم اللغة 

 335 عدنان متعب سكيكر  استاذ  لعلمية الزراعية وث االبح

 336 س شالل عصام خمي  مدرس مساعد ة رئاسة الجامع جامعة االنبار /

 337 عفراء عطا عبدالكريم  استاذ  رشد كلية التربية ابن 

 338 ر خي جابعقيل ص مدرس كلية المامون الجامعة 

 339 عكرمة خيون شاكر مدرس الرشيد الجامعة 

 340 الهيتي ي جبير مصطفى عل مدرس مساعد رئاسة الجامعة 

 341 عبد الكريم  علي حازم ساعد م استاذ العلوم  االنبار / كليةجامعة 

 342 علي حسن شهيد  مدرس مساعد جامعة بابل 

 343 علي حسين جمعة  استاذ  وزارة التربية 

 344 علي خضير جابر الركابي  استاذ  جامعة البصرة 

 345 علي ربيع حسين  مدرس االنبار. حديثه 
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 346 يد علي عادل سع سمدر بغداد 

 347 علي عبد الصمد خضير  استاذ  علومات والمكتبات ملاآلداب قسم ا البصرة كليةجامعة 

 348 علي عبد الكاظم رحيمة  مدرس معة كلية النسور الجا

 349 علي فدعم المحمدي  استاذ  راء قسم الزراعة الحافظة جامعة األنبارمركز دراسات الصح

 350 علي فوزي عبدالكريم  اخرى بغداد 

 351 اود سلومي المعموريد دعما د استاذ مساع يه ية الطب الجامعه المستنصرلك

 352 عماد محمود علي استاذ مساعد  كلية الزراعة 

 353 ادل جاسم ر ععما مدرس مساعد جامعه بغداد 

 354 عمار علي حسين  استاذ مساعد  سطى الجامعة التقنية الو

 355 عمر احمد امين اخرى جامعة الفلوجة 

 356 بيدي عمر حمد الع استاذ  جامعة االنبار 

 357 عمر سعدون حمد رىخا قنيات المختبرات الطبية المعارف الجامعة قسم ت ةكلي

 358 عمر سمير راشد اخرى مديرية تربية االنبار 

 359 عمر ضامن عباس  استاذ مساعد  جامعة تكريت 

 360 عمر معجل خلف  مدرس ربية االنبار ية تمدير

 361 عيد محمد مناور  سمدر االنبار  / حديثة 

 362 دة هادي شكر اغ مدرس مدراسه

 363 ن قيس علي غسا مدرس بغداد/الكاظمية 

 364 غصون كريم مجذاب  مدرس كلية العلوم السياسيه الجامعه المستنصريه 

 365 غصون مزهر حسين  استاذ مساعد  معة المستنصرية الجا

 366 كر جاسمن شااغفر مدرس جامعة االنبار كلية العلوم 

 367 الخزرجي  راالجبفاتن عبد  مدرس آلداب كلية ا

 368 فاضل جابر ضاحي  استاذ  كلية التربية / جامعة واسط 

 369 فاطمة ازبار عنيزان  استاذ  وزارة التعليم العالي 

 370 طمة حسن عبدللا اف اخرى ال أعمل 

 371 فاطمة خليل اسماعيل  مدرس مساعد لس االنبار / امانة المج رئاسة جامعة 

 372 يل سريح ل هفائز  مساعد  ذاستا جامعة االنبار 

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

 374 فراس مهند سعيد  مدرس / ع. حبيب بن مظاهر األسدي  ٢بغداد الكرخ تربية  

 375 فرح عبد السالم هادي السلمان  مدرس مساعد األسنان بجامعة بغداد كلية طب 

 376 لف فلاير خالد خ مدرس مساعد بية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/قسم علوم الحياة رتكلية ال 

 377 فينوس ميثم علي  مدرس الجامعه المستنصريه 

 378 قاسم سلطان عبد  اخرى جامعة كركوك

 379 قاسم عبد الستار عبد الرحمن  ساعدس ممدر مركز التعليم المستمر

 380 نان أحمد الربيعي قحطان عد دعامس مدرس ختلطة ثانوية المتفوقين الم

 381 س رزيك ابراهيم يق استاذ مساعد  لوم عكلية ال -جامعة االنبار 

 382 كامران صالح رسول  مدرس مساعد جامعة السليمانية 

 383 حمد ساجت كامل ا اخرى ة ذي قار دائرة صح

University of Sulaimani 384 كانا علي محمود  مدرس 

 385 كژين موسى ابراهيم  مدرس مساعد هيثم لصرفة /ابن الا  لعلوملتربية لكلية ا

 386 كمال عبدللا حسن  استاذ  قسم الجغرافية  -كلية االداب -جامعة االنبار 

 387 اجي فكوثر حسن صاحب الخ استاذ مساعد  جامعة الكوفة 

 388 كويستان احمد ابراهيم  مدرس أربيل 

Mustansiriyah university 389 الخالق   دلبنى غالب عب مدرس 
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 390 لمى ابراهيم عزيز  مدرس مساعد كاظم ) علية السالم ( مام الكلية اإل

 391 لمى حاكم علي  مدرس المديرية العامة للتربية في محافظة بابل 

 392 لمى حسين محمود  مدرس التكنولوجيه 

 393 لهيب احمد محمد  مدرس كلية التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثم 

 394 مزة ماجد عبد ح استاذ مساعد  كلية الزراعة / رجامعة األنبا

 395 ماريه قحطان قدوري  مدرس مساعد جامعة الفلوجة 

 396 ماهر شاكر محمود مدرس ة المدنية قسم الهندس

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

 398 الحربي  دمصفاء جاسم مح مثنى استاذ مساعد  الجامعة العراقية 

 399 محسن جبار كبيان  درسم جا تقنية جنوبية 

 400 محمد احمد حموده  استاذ مساعد  الجامعة األسمرية اإلسالمية 

 401 هاي محمد حسون ن سمدر الجامعة العراقية 

 402 محمد حميد محمد ناصر  مدرس مساعد كلية التربية االساسية حديثة 

 403 اوي عبد الفهد فلمحمد خ ساعد م استاذ بنات ية لل الترب

 404 محمد ساجر عبد المحمدي  اخرى مديرية تربية االنبار 

 405 اسم محمد عباس ج اذ مساعد است جامعة األنبار/ قسم الشؤون العلمية 

 406 محمد عبدللا فرحان  استاذ مساعد  كليه الزراعه 

 407 لح شرقي محمد مص استاذ مساعد  كلية التربية بنات/ قسم علوم الحياة 

 408 جيب جاسم د نمحم مدرس مساعد ة يية التربية االساسلك

 409 الفتاح محمد هيثم عبد اخرى 

 410 محمود خاشع محمد  استاذ مساعد  ندسة المدنيه ه الهندسه_قسم الهجامعة االنبار_كلي 

 411 محمود شاكر احمد  اعد استاذ مس لية الزراعة االنبار/ كجامعة 

 412 د صالح عبمحمود  مدرس مساعد اليوجد 

 413 المدرب بودالي عابد  استاذ  الجزائر 

 414 مرتضى شاكر كليم  اخرى دائره صحه واسط 

 415 مرتضى عبد علي فرحان مدرس جامعة القادسيه 

 416 مرتضى عبدالرزاق مجيد  استاذ مساعد  دهوك جامعة 

 417 حمد عبدللا ممرفت  اخرى مدرسة المربد 

 418 محمد  ممروان كاظ اعد استاذ مس ار بجامعة االن 

 419 مروة إبراهيم محمد  مدرس جامعة اوروك كلية القانون 

 420 مريم رحيم مرزا ساعدس ممدر كلية الهندسة  -جامعة االنبار

 421 مشتاق طالب  مدرس مساعد االدارة واالقتصاد 

 422 مشتاق طالب حسين  استاذ مساعد  جامعة األنبار 

 423 علوان مشتاق عبداالمير  مدرس ديالى 

 424 م ى احمد عبد مسلمصطف اخرى المحامين فرع النجف االشرف ة بانق

 425 بد الغفوربرزان ع ىمصطف استاذ مساعد  كلية الهندسة  -جامعة األنبار 

 426 مصطفى جابر فياض  مدرس االنبار 

 427 مصطفى حمدامين رسول  مدرس المعهد الطبي الفني اربيل 

 428 د رياض محم صطفىم استاذ مساعد  كلية الزراعة 

 429 معاذ محي محمد شريف  استاذ مساعد  كلية الزراعة 

 430 معتز صباح احميد  اعد استاذ مس ا جامعة ابن سين

 431 ممتاز حازم داؤد الديوجي  استاذ مساعد  قسم هندسة العمارة  -كلية الهندسة  -جامعة الموصل

 432 منال صابر جلوب  مدرس وزارة التربية 

 433 منال عاشور شذر  اعدسممدرس  ت للبنا بية كلية التر
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 434 منتظر منيب حسون الخفاجي  استاذ  الء مديرية تربية كرب

 435 منى حسين علي  مدرس مساعد ات قسم الرياضي-كلية التربية للعلوم الصرفة -االنبار جامعة 

 436 منى عباس احمد  استاذ  كلية العلوم للبنات 

 437 ز منى نعيم جعا مدرس جامعة البيان / كلية القانون 

 438 مها عبداالله محمد حسن  مدرس جامعه الموصل 

 439 مها محمود جسام  مدرس مساعد افية ات الثقق والعالالبعثات 

 440 مها وضاح عبد االمير  استاذ مساعد  لعلوم االنسانيه كليه التربيه ابن رشد ل

 441 جيد حمادي الزم اقدم م مهندسين اخرى وزارة الكهرباء 

 442 ط موفق مزبان مسل  اذ تاس بارناال -الزراعة  كلية

 443 مي محمد السنبلي  مدرس مساعد جامعة بغداد 

 444 ميس عبدالرحمن عبد الكريم  مدرس مساعد م هندسة المواد قس-كلية الهندسة-الجامعة المستنصرية

 445 ميساء عصام عبدللا  مدرس المستنصرية/الصيدلة 

 446 بد الخالق ع  ميساء علي اعد استاذ مس كلية الرشيد الجامعة 

 447 ميسم حسام احمد  مدرس مساعد جامعة الموصل كلية التربية للعلوم الصرفة

 448 نادية جاسم حسين  مدرس تربية ديالى 

 449 ناز طلب جارللا  استاذ مساعد  سم الفيزياء ابن الهيثم /ق-لصرفة التربية للعلوم اكلية 

 450 رشك  مزناهد حا مساعد استاذ  ة العلوم جامعة البصرة كلي

 451 ناهدة ابراهيم حمادي  مدرس الصيدلة كليه 

 452 مزة ناهدة حميد ح مدرس جامعة ديالى/ كلية الهندسة 

 453 بد العزيز نبأ عفيف ع مدرس كلية االسراء الجامعة 

 454 ه مطيع عبد االلأ نب مدرس ة االنبارعكلية التربية للبنات / جام

 455 ي يل سديرنب استاذ  كلية الحقوق 

 456 نجالء عبد الكريم خليفة  مدرس االمام االعظم  ليةك

 457 نداءعبد محمد  اخرى د بغدا

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

 459 نسرين جواد شرقي  استاذ مساعد  بنات كليه التربية لل

 460 دالعالي بعين عبدالكريم نسر استاذ مساعد  لعلوم جامعه ميسان كليه ا

 461 نضال علي حسين  استاذ مساعد  كلية العلوم االسالمية/ جامعة االنبار 

 462 نضير عبدالرضا شلش  تاذ مساعد سا الجامعة  لماموناكلية 

 463 نعيم تقي فيلي  مدرس جامعة البصرة 

 464 غم اكرم عبدللا ن مدرس الجامعة المستنصرية 

 465 مهدي رنغم خضي مساعد استاذ  التربية للبنات 

 466 نهاد محمد عبود  تاذ اس جامعة االنبار 

 467 نهاد نعمة مجيد  استاذ مساعد  كلية التربية للبنات 

 468 نهى سعد مناتي  مدرس مساعد إعدادية الزهراء 

 469 نواف فواز حامد عبدللا المشهداني  اخرى تقنيات أنظمة الحاسوب 

 470 حمود نوال محمود  مدرس جامعة الموصل 

 471 نور حازم عبد الكريم  مدرس كليه الطب -االنبار  هعجام

 472 نور وليد محسن  اخرى بغداد 

 473 نورا عدنان جهاد  مدرس مساعد جامعة بغداد 

 474 نوره عامر عليوي ناصر العنزي  اخرى ربية االساسية الجامعة المستنصرية / كلية الت

 475 نياز عزالدين محمد  مدرس الجامعة 

 476 غازي مطشر  نيران رسدم ٢تربية الكرخ

 477 هاشم خضير حسن الحسيني  استاذ  بغداد جامعة 
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 478 الهام حازم عبد الكريم  استاذ مساعد  جامعه االنبار 

 479 دالحميد السوداني هبة للا عب اخرى ال يوجد 

 480 هبه حكمت السعدي  اخرى دائرة البيطرة 

 481 هدار احمد فرج مدرس مساعد اربيل 

 482 هدى سالم عبدالكريم  اخرى ا اليوجدحالي

 483 هدى محمد جعفر علي  مدرس ية العلوم للبنات جامعة بغداد /كل 

 484 هديل رعد تحسين  استاذ مساعد  قسم اللغة العربية 

 485 هديل علي حسن  اخرى اليوجد 

 486 هديل محمد صالح  اعدمدرس مس جامعة االنبار 

 487 همام عبدالستار صبحي  خرىا تعليم المستمرجامعة االنبار مركز الرئاسة 

 488 سيد ناء شحات اله اخرى كلية التربية جامعة بنها مصر 

 489 هناء صالح خربيط  مدرس مساعد كلية القانون/جامعة االنبار 

 490 هناء عبد اللطيف ياسين  استاذ مساعد  ات كلية التربية للبن

 491 ظم عبد العالي اكهناء  اخرى ية لكيمياوالجامعة التكنولوجية قسم الهندسة ا

 492 هند عبد المجيد مهدي  مدرس صرفة ابن الهيثم جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم ال 

 493 هند عبد سليم  مدرس مساعد وزارة التربية 

 494 هند فكرى محمد  استاذ مساعد  ية اآلداب جامعة القاهرة لك

 495 لي ع هيفاء حسين عد استاذ مسا ب البيطري ة الموصل كلية الط جامع

 496 هيمن عبدالرحمن محمد  اخرى كلية الزراعة 

 497 واصف يوسف العابد  استاذ مساعد  قطر

 498 د خليفة وائل السيد العب استاذ مساعد  مصر

 499 وجدان صالح علي الياسري  اخرى التقنيه  الفرات االوسطعة  مفي الجا

 500 وجدي محمد فريد  مدرس المستنصرية 

 501 وجيه يونس محمد  استاذ  العلوم   ةكلي-االنبار  جامعة

 502 وداد نعمان عبدالرزاق  اخرى مركز تعليمي

 503 اميناحمد وسام  مدرس نبار الاجامعة 

 504 وسن ردام عبدللا  مدرس مساعد بيه االنبارمديريه العامه للتر

 505 وضحة عصيد كمر البدري  اخرى وزارة الصحة والبيئة 

 506 وفاء زلوف  اخرى المغرب

 507 وفاء سامي الغمري اخرى ال يوجد 

 508 لواحد وفاء فاضل عبد ا اخرى المعهد التقني الموصل 

 509 دي زويد وفاء ها مدرس داب البغداد/كلية ا جامعة 

Odej  510 ي تولديوسف توا  استاذ 

 511 وليد عبد الستار طه  استاذ مساعد  جامعة االنبار 

 512 سر خضر عبدللا اي مدرس مساعد جامعة تكريت 

 513 ياسر خليل ابراهيم  استاذ مساعد  قسم هندسة المواد   - كلية الهندسة -الجامعه المستنصريه 

 514 ياسر عبد المجيد محمد  مدرس كلية الهندسة 

 515 ياسين ساسيوي  اخرى ال أعمل 

 516 يسرا عيد محمد  مدرس مساعد جامعة االسكندرية 

 517 قي ابوسف نوري حمه  ي مدرس كلية السالم الجامعة 
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