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 ةتأييد مشارك 
 

 

 ABEER Abdullradha  -1لسل )المرفقة ربطاً والتي تبدأ بالتس  القائمةسماؤهم في ة الذوات المدرجة اد مشاركؤين

Abass)  الموسلومة  السلابةة بيلةدريالت ، فلي الورةلة(يوسل  نلورح هملا بلا ي  -349سلل )وتنتنهي بالتسل

هلا تي ا امال،  (اليب االلكترونية وكيفية الحد منهاالسوا  اساليب الغش االلكتروني بين االساليب التقليدية)

 .26/11/2020 الموافق الخميسوم في ي ابن سيناةةبة  –لمستمر مركز التةليم ا

 

 

 ادارة الورشة 

 أ.م.د. عمر عبد الرهمن داود  -

 م.م. وسام خالد جمار  -

 المحاضر

 عضو فريق التةليم االلكتروني –م.م صديق  يس عبدالرهمن  -

 

 

 ات//مرفقلا

  ائمة بأسماء المشاركين. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكرم عبيد فريح  أ.د.                                                                                 

 ر ستممدير مركز التةليم الم
                                                                                         14 \ 12 \  2020 
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 ت سم اال اللقب العلمي  مكان العمل

 ABEER Abdullradha Abass 1 مدرس كلية طب اسنان 

 Ahmed Basil Abdulkareem 2 مدرس مساعد مستمرعة االنبار/ مركز التعليم الجام

 Alaa Ali Shaheen 3 اخرى ر موظف يغ

 Ali jabbar ismeal 4 اخرى جامعة البصرة 

 Amwn aljnaby 5 ساعدممدرس  اص ع الخالقطا

 Bashar Abdulazeez Mahmood 6 استاذ مساعد  جامعة األنبار 

 Fawz A. alsaffar 7 مدرس الموصل جامعة 

 kawkab salim mohammed 8 استاذ مساعد  يم العالي وزارة التعل 

Food Technology مدرس Khanzad Khudhur Jarjees 9 

 majeed Hameed Nawar 10 مدرس جامعة بغداد 

Koya University مدرس Mohammed Faeq Mohammed 11 

Baghdad  استاذ Montaha Abed Al-Saffar 12 

 Rasha Ghanim Mohammed 13 اخرى وزارة التربية 

Salahaddin University-Erbil, IRAQ مدرس SARWAT EKRAM AL-QASSAB 14 

College of Pharmacy  استاذ مساعد Suad Yousif Alkass 15 

Imam Kadhum College /Al Diwaniya Branches مدرس مساعد Suhad Hassan Oudah 16 

 Zainab abass 17 مدرس مساعد كلية دجلة الجامعة

 18 لبهادلي أَبا الفَضل كامل لَذيذ ا استاذ  طالب دراسات عليا 

 19 براهيم طالل داود ا مدرس جامعه الموصل 

 20 د علي حم ابراهيم مدرس جامعة سرت 

 21 احسان سالم مصري  مدرس مساعد كليه اإلدارة واالقتصاد 

 22 احالم جاسم زاير  استاذ مساعد  للعلوم الصرفه /ابن الهيثم  لتربيه كلية ا

 23 حمد ثابت تركي العاني ا استاذ  الشباب والرياضة وزارة 

 24 احمد حمود منصور مدرس الموصل 

 25 ب احمد رحومي رج مدرس جامعة االنبار 

 26 أحمد رسن صحن  استاذ  البصرة عة مجا

 27 احمد عبد الرزاق حمزة  رس مساعددم جامعة البيان 

 28 عبدالساده مزهراحمد  اخرى .

 29 جيد عبدهللا المشهداني أحمد م مدرس مساعد كلية الزراعة والغابات  جامعة الموصل/

 30 الهادي أحمد محمد زيد  استاذ  الرياض 

 31 النجحمد عد ماحم مدرس ية دوسعال

 32 أحمد نبيل عمارة  استاذ  السعودية 

 33 احمدغافل صوالغ  اخرى مستشفى اطفال العلويه 

 34 اخالص عبيس راشد  مدرس مساعد مديرية تربية بابل 

 35 ادريس حسين مال صالح  مدرس كلية الزراعة 

 36 ارشد حامد مصلح مدرس مساعد كلية القانون والعلوم السياسية 

 37 اروى خالد علي  استاذ  االداب كلية  اقيةالعرالجامعة 

 38 اسامه ناطق ناجي  استاذ مساعد  جامعه بغداد 

 39 إسراء زهراو عباس  مدرس الثالثة لرصافة تربية امديرية 

 40 اسراء سالم عبد الحميد  مدرس كلية التربية ابن الهيثم 

 41 اسراء شاكر صكر مدرس مساعد عة الجامرئاسة  
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 42 حمد حسين راء ماس استاذ مساعد  وم لكلية العجامعة بغداد/

 43 اسراء مهدي مزبان  استاذ  لوم اإلنسانية  قسم التاريخ جامعة واسط كلية التربية للع

 44 أسماء حسين عالوي  مدرس مساعد لوم الصرفة كلية التربية للع

 45 اسماء شوقي خليل  استاذ مساعد  العلوم \جامعة بغداد

 46 اسماء صالح علي  مدرس وم االنسانية عللل ربية لتجامعة البصرة . كلية ا

 47 اء علي عبدهللا عيسى اسم مدرس مدرسة العليمية 

 48 اسن باقر قنبر  رس مساعددم جامعة جيهان السليمانية 

 49 ريم اسيل عبد االمير ك استاذ مساعد  جامعة بغداد /العلومكلية 

 50 بشير يم راه ق اباشوا مدرس الجامعة العراقية 

 51 اشواق محمود محسن  استاذ مساعد  ء كربالعه جام

 52 اطياف خالد حميد  ىاخر ولوجيا نوالتك العلوموزارة 

 53 أطياف عبد القهار يونس  مدرس جامعة االنبار / كلية العلوم التطبيقية_هيت 

 54 أفنان عماد عبد المنعم  مدرس كلية الرشيد الجامعة 

 55 اقبال مهدي صالح  مدرس عة الموصل جام

 56 إكرام حبيب حسن  اخرى ية التربية االساسية كل -نبار جامعة األ

 57 اكرام خزعل قاسم  مدرس مساعد كلية الطب /جامعة الموصل 

 58 أم البنين حسون سلمان  اخرى التقنية ط وس ات األفرال جامعة

 59 اماني التفات كاظم  مدرس بغداد 

 60 د االمير بؤاد عة فامن مدرس مساعد القاسم الخضراء كلية الزراعة جامعة

 61 امنه ابراهيم كاظم  مدرس اليرموك للبنات في بغداد متوسطه  

 62 امين شامان امين  مدرس معة سة الجاالدراسات والتخطيط / رئامدير قسم 

 63 سلمان عبد الرزاق  مينةا مدرس كلية دجلة الجامعة

 64 إنتصار شعبان هاشم  مدرس جامعة البصرة 

 65 انتصار فيصل عبد محمد  مدرس لوم الصرفة/جامعة بغداد علهيثم للالتربية ابن ا كلية 

 66 ار مهوس زغيرانتظ  استاذ مساعد  معهد اعداد المدربين 

 67 سام عبد الجليل ابراهيم ان اخرى ال اعمل 

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

 69 لمجيد ا  حمد عبدانعام م مساعد استاذ  جامعة بغداد 

 70 أنوار ادريس سليمان استاذ  ابن الهيثم  -للعلوم الصرفه  جامعة بغءا / كلية التربيه

 71 ح اجد تركيان ايم مدرس مساعد الكيمياء جامعة االنبار/كلية التربيه للعلوم الصرفة /قسم 

 72 ايمان خضير عباس  اخرى مدرسة البيداء 

 73 عباس ايمان زهراو  اخرى 2تربية الكرخ

 74 ايمان سامي احمد  استاذ مساعد  كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم 

 75 ايمان صبحي محمود  دمدرس مساع بغداد 

 76 إيمان عبدهللا أحمد  مدرس لية االه  اوروك

 77 ايمان عبدهللا عبدالعالي  استاذ مساعد  جامعة البصرة 

 78 حسن  ايمان محمود استاذ  جامعة الموصل 

 79 بان احمد خليل  مدرس مساعد نية التق جامعة

 80 بان البدران  مدرس الموانيء 

 81 توفيق محمدعلي ن با مدرس ية وزارة الترب 

 82 بان حسن طارش  مدرس كربالء المقدسة 

 83 بان مازن مزاحم مدرس جامعة بغداد 

 84 بتول كاظم متعب  مساعد رسمد جامعة القادسية 

 85 براء عادل مسعود  مدرس قرر قسم اللغة العربية ة / مي سالماال الجامعة العراقية /كلية العلوم
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 86 ة محمود سليمان اءبر مدرس جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات 

 87 د برزان مزاحم زي اخرى وزاره الصحه 

 88 خالق كمال توفيق العبدبروج  ىاخر الصادق )ع(  جامعة اإلمام جعفر

 89 بسام محمد خلف  ساعدس مرمد لعامة شعبة االعالم والعالقات ا 

 90 بشرى شاكر جاسم  مدرس كلية الزراعة / جامعة االنبار 

 91 بشرى شاكر عبد الحسين  عد مسااستاذ  جامعة الكوفة كلية اإلدارة واالقتصاد قسم المحاسبة 

 92 بالل توفيق يونس  عدسامدرس م جامعة الموصل 

 93 ة ريبلحرب خ  اخرى الجزائرجامعة وهران دولة 

 94 بلقيس رمضان عباس  عدس مسامدر ة تكريت كلية الطب معاج

 95 بنان خالد عبدالرحمن  استاذ  جامعة الموصل 

 96 ن دبدوب راكا بنان مدرس جامعة الموصل 

 97 بيخال قاسم محمد  مدرس مساعد السليمانية جامعة 

 98 ه بيداء طاهر سي استاذ مساعد  اد لعلوم جامعة بغد كلية ا

 99 تقى كريم جبر  مدرس مساعد ية تنصرمس الالجامعة 

 100 دي تماضر حامد وا مدرس ة الصيدلة كلي

 101 ثامر حميد عالوي  مدرس مساعد جامعة الفلوجة 

 102 ثامر يوسف احمد  مدرس قسم الهندسة المدنية 

Iraqi military Medical Affairs Directorate 103 ي ثائر جواد كاظم الكالب مدرس 

 104 جاسم محسن عبد  عد امس استاذ جامعة البصرة 

 105 د جبر حسونعب جبر اخرى االتصاالت العراقية وزارة 

 106 جمال عبدالواحد جاسم السوداني  استاذ مساعد  طى لوس ا هالتقني  الجامعه

 107 جمعة أسود زرنان  اذ مساعد است جيهان السليمانية جامعة 

 108 جهينة معتصم باهلل طه  مدرس ة التكنولوجية عمجاال

 109 حذيفة مكي حسين مدرس ة ي الترب

 110 حسام سعيد عبد الحسين  مدرس جامعة القادسية 

 111 حسن عبدهللا جبار الوائلي  استاذ  إعدادية األبراج للبنين 

 112 حسين خزعل محمد  استاذ مساعد  عيادة العالج النفسي 

 113 حسين مهدي حجالن  مساعد رسمد نبار جامعة اال

 114 حمزة محسن كاظم  استاذ مساعد  الزراعة ةراء/ كلية القاسم الخضمعجا

 115 حنان حقي اسماعيل  مدرس جامعة الموصل كلية الهندسة 

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

 117 حيدر مصلح مرشد الجنابي  اخرى اق العليا المستقلة لالنتخابات في العرالمفوضية 

 118 حيدر منصور كاظم  مدرس مساعد الي علصحة الاد معه

 119 خالد راسم محمود  استاذ مساعد  الهندسة المدنية  قسم  -لية الهندسة ك -جامعة االنبار 

 120 خضر عبد الرضا جاسم  استاذ  بنات جامعة بغداد/ كلية التربية لل 

 121 خلود صالح مبارك مسعود علي  اخرى -

 122 حريش  دودة حميلخ اخرى مدرسة الرحمة للبنات 

 123 خليل ابراهيم محمد  استاذ مساعد  ة الموصل معجا

 124 دارا عبدالرحمن صالح كلهوري  مدرس الزراعة  ية_ كليةانليمة السمعجا

 125 داؤد حكمت داؤد  اخرى الجامعة التقنية الشمالية 

 126 دالل عبد الحسين كاظم.  استاذ مساعد  جامعة الكوفة 

 127 دينا سالم تركي  اعدسمدرس م ت كلية التربية للبنا

 128 دينا سليم محمد أمين  مدرس مساعد الجامعة المستنصرية -كلية الصيدلة 

 129 ذكرى قاسم  عبد الرحيم  استاذ مساعد  جامعة بغداد / العلوم / الفيزياء 
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 130 بكر عبدالخالق راندا محمد أبو  استاذ مساعد  كلية العلوم الطبية التطبيقية 

 131 علي راوية يوسف عبد  مدرس مساعد اسية سربية االكلية الت

 132 ر رائد شاك مدرس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 133 رائدة داؤد محمود  استاذ  الحاسوب والرياضيات /جامعة الموصل كلية علوم  

 134 جاسم عيسى نة رتي مدرس ل جامعة الموص

 135 رجاء خضر محمد  استاذ مساعد  جامعة كربالء 

 136 رحيم صبر شويخ  استاذ مساعد  الطبي التقني.بغداد  المعهد

 137 صالح  محمد رعد استاذ  جامعه بغداد 

 138 نان رشيد رغد عد استاذ مساعد  كلية طب االسنان /جامعة الموصل 

 139 رفل حسون عبيد  مدرس مساعد جامعة بابل 

Preparatory school 140 رقية حامد عبد الجبار مدرس 

 141 رقية علوان عبود  اخرى بتدائيه للبنينف الرضي االي ة الشررسمدبابل 

 142 رقية قبطان طه  مدرس مساعد جامعة األنبار 

 143 رنا صاحب شالل  مدرس بغداد 

 144 رهان هادي دحام  مدرس وفة جامعة الك

 145 رواء جعفر حميد  مدرس كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم 

 146 شر طازي مء غروا اخرى فط وزارة الن

Erbil Medical Technical Institute 147 روژهالت خضر جرجيس  مدرس 

 148 زبيدة محمد ابراهيم  استاذ مساعد  قسم الرياضيات -لرياضياتكلية علوم الحاسوب وا -الموصلجامعة 

 149 زكريا يحيى سليمان  درسم جامعة بغداد 

 150 ادي زهراء حسن ه اخرى ية طب األسنانجامعة الكفيل كل 

 151 زهراء كريم الميالي  مدرس ة سي الجامعكلية الطو

 152 الزهرة األسود  تاذ مساعد اس جامعة الوادي)الجزائر( 

 153 زهرة جبار هاشم  اخرى المعهد التقني المسيب 

 154 محمود زهره مكي استاذ مساعد  التقني كربالء   لمعهدالفرات االوسط التقنية/ امعة جا

 155 سنالم ح سزيد  ذ تااس اعدادية خانكي 

 156 يل زيد عبد المنعم خل مدرس قسم الفقه وأصوله مية / سالاإل  العلوم جامعة االنبار / كلية

 157 زيد غانم محمد  مدرس كلية التقنية الهندسية الموصل ال

 158 حيم مسلم زينب ر استاذ  جامعه بغداد كليه العلوم قسم الفيزياء 

 159 ن حسنزينب محس اخرى .

 160 هادي حسنب  زين ذ استا تنصرية س ة المامعالج

 161 زينة جميل رحيم  درسم جامعة العراقية 

 162 سارة سعيد حسن  مدرس مساعد جامعة كربالء 

 163 صالح   محمد سارة مهند مدرس جامعة البيان 

 164 ساره حسين منكاش  اخرى التكنولوجية 

 165 ساره عبدالكريم محمود  اخرى الجامعة التقنية الوسطى 

 166 سامي مخلف مشلش  درسم ر / كلية الطب االنبا جامعة

 167 سامية بن يحي  اخرى الجزائر  1جامعة باتنة 

 168 ر بدر أحمد ستار جبا مدرس مساعد البصرة. كلية التربية للعلوم الصرفة. فيزياء جامعة 

 169 سجى سالم ابراهيم عالوي  مدرس مساعد جامعة الموصل كلية الزراعة والغايات 

 170 سجى سعد احمد  مدرس لوم االنسانية ربية للعتكلية ال 

 171 سجى يحيى عبد ااجليل  مدرس كلية التربية للبنات  -جامعة االتبار 

 172 مجيد ا عبدالرض سحر استاذ مساعد  جامعة الكوفة 

 173 سراب سعدي جحيل  مدرس مساعد جامعة بغداد 
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 174 يجرزلخمحمد ا  سرمد جاسم استاذ مساعد  جامعة تكريت 

 175 احمد حمزة سعدون  اخرى تكنولوجيا بغداد  هدعم

 176 سالم عبدالخالق نعمان  استاذ مساعد  ديالى 

 177 سلمى مصلح فارس  مدرس جامعة الموصل 

 178 سلوى علي غانم  مدرس مساعد لية التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثم ك

 179 سليمه راشد صالح العبودي  مدرس مساعد لجامعةكلية دجلة ا

 180 سمر سعد هاشم  مدرس مساعد دكتوراه  بة الط

 181 سمير جلوالت  ستاذ ا اكشمر

 182 سميعة مجبل حمد مدرس جامعة االنبار/كلية الطب 

 183 سندس محمود عباس  استاذ مساعد  د غداجامعة ب

 184 سهام احمد هاشم قاسم  استاذ مساعد  بغداد 

 185 ق سالم سهام عبدالرزا  استاذ  المسيب -لتقنيةية االكل

 186 سهى ضياء عبد علي تويج  مدرس كلية التربية للعلوم الصرفة 

 187 سهى هاشم أحمد محمود  اعدمدرس مس جامعة الموصل 

 188 سهير محمد زكي عبد الصمد  مدرس الجامعة التكنولوجية 

 189 سؤدد عاصم عبد القادر استاذ مساعد  كليه طب البصره قسم االمراض والطب العدلي 

 190 سوسن شاكر مجيد  اذ است عدة متقا

 191 سوسن صالح الهارون استاذ مساعد  ه ة البصر كلية الطب/ جامع

 192 شاكر حمود صالل  استاذ مساعد  الجامعة العراقية كلية االدارة واالقتصاد 

 193 شفاء مهدي صالح  اذ مساعد است التربية للعلوم الصرفة / جامعة الموصل كلية 

 194 لهادي ل يونس عبدا شما اعد استاذ مس جامعة الموصل 

 195 ل شهلة مؤيد خلي مدرس موصل /كلية علوم الحاسوب والرياضيات عة الجام

 196 شيماء حاتم احمد  مدرس الموصل  جامعة

 197 شيماء حاتم احمد  مدرس جامعة الموصل 

 198 عب شيماء حافظ مت مدرس كليه الصيدله 

 199 اهيم زاق ابرشيماء ر تاذ مساعد سا لجادرية معة بغداد ..ااج

 200 شيماء رياض ذنون  مدرس مساعد جامعة الموصل 

 201 شيماء صباح مهدي  مدرس كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم 

 202 ين محمد شيماء عبد الحس  استاذ مساعد  جامعة الكوفة 

 203 شيماء فاتح علي  مدرس جامعة تكريت/كلية العلوم 

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

 205 صالح المهدي بن حمودة  استاذ مساعد  تونس 

 206 صباح مالك حبيب الشطي  استاذ  جامعة البصرة... كلية الزراعة 

 207 لرحمنصديق قيس عبدا  مدرس مساعد ماتكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلو 

 208 ضحى حسين فليح الخفاجي  عد تاذ مسااس ية ننسا اإلللعلوم  جامعة كربالء كلية التربية  

 209 ضمياء عبد االله جعفر  مدرس معهد االدارة /الرصافة 

 210 ضياء فخري محمود  مدرس مساعد ثانوية دار السالم للبنين

 211 طفول حسين عمران  مدرس ةجامعة بابل / كلية التربية للعلوم الصرف 

 212 ح سين صالطالل ح عد استاذ مسا كلية الزراعة جامعة ميسان/

 213 طنيبة ساعد  ذ استا وزارة التربية 

 214 الصمد اليوسف  عامر ثائر عبد مدرس ال يوجد 

 215 سف عبدالخالق شاكر يو  استاذ  وزارة الصحة 

 216 يم ريم قاسم عبدالرحعبدالك مساعد استاذ  التعليم العالي 

 217 عبير سفيان فاضل العاني  اخرى -
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 218 ن حسيعلي عبير  مدرس مساعد كلية الطب 

 219 عبير يوسف عبد الكريم  استاذ مساعد  التربية للبنات 

 220 يم جلعوط بد الحل عثمان ع استاذ  جامعة االنبار  -كلية التربية للعلوم االنسانية  -ة العربية اللغقسم 

 221 عدنان متعب سكيكر  استاذ  البحوث العلمية الزراعية 

Wasit Kut 222 عذراء حسين علي  مدرس 

 223 عروبة  جميل محمود  استاذ مساعد  كز دراسات الموصلوصل مرمعة المجا

 224 عصام طه ياسين  استاذ مساعد  جامعة االنبار 

 225 ان عفاف فاضل سلط استاذ مساعد  اء بغداد/كلية العلوم/قسم الفيزيجامعة 

 226 الوي الغرابي علي إبراهيم ع مدرس مساعد كربالء تربية 

 227 يم فاضل ه إبرا علي استاذ  مدرسة

 228 الكريم  علي حازم عبد استاذ مساعد  جامعة االنبار 

 229 علي حافظ عباس  استاذ مساعد  لعلوم جامعة بغداد/ كلية ا 

 230 يد سن شهعلي ح مدرس مساعد جامعة بابل / كلية العلوم لبنات 

 231 علي حسن كاظم  استاذ  ة ذي قار دائرة صح

 232 حسين عواد محارب  علي اعدمدرس مس زراعة جامعة البصرة / كلية ال

 233 ر الركابي علي خضير جاب استاذ  جامعة البصرة 

 234 علي صباح جميل  مساعد استاذ  جامعة االنبار 

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

 236 ي ومي النائلي عبد رعل مدرس التربية قسم اللغة العربية ية دسية كلجامعة القا

 237 علي عبدالهادي الكرخي  استاذ مساعد  وزارة التعليم 

 238 الرزاق علي عبدالوهاب عبد استاذ مساعد  ة التقنية الوسطى لجامعا

 239 علي ماجد عباس  مدرس كلية الكوت الجامعة 

 240 علياء أحمد البدر مدرس جامعة البصرة/ كلية العلوم 

 241 علياء جاسم محمد الخفاجي  اعد ستاذ مسا رية مستنصالجامعة ال

 242 عماد داود سلومي المعموري استاذ مساعد  صريه الجامعه المستنكلية الطب  

 243 عمار علي حسين  استاذ مساعد  الجامعة التقنية الوسطى 

 244 حمد عمر سعدون اخرى كلية المعارف الجامعة

 245 صبر الدين عزيز عمر  مدرس كلية دجلة الجامعة

 246 غادة حلمي مخلوف  مدرس المنصورة جامعة 

 247 غادة مؤيد رشيد النعيمي  استاذ مساعد  عة الموصل جام

 248 غادة يونس غبد هللا  مدرس مساعد جامعة الموصل 

 249 غفران شاكر جاسم مدرس جامعة االنبار 

 250 غيث احمد هاشم  اخرى مجلس القضاء االعلى 

 251 السراجحسين علي  ابراهيمغيداء  مدرس مساعد جامعة الموصل 

 252 فاطمة حسن عبدهللا  اخرى ال أعمل 

 253 فاطمه محمود حسن مدرس موصل جامعه ال

 254 فراس مهند سعيد  مدرس سدي األ يب بن مظاهر/ ع. حب 2خ داد الكرتربية بغ

 255 حمد قدو م ازمفرح ح سمدر جامعة الموصل 

 256 فردوس حسن صاحب  اخرى مديرية التربية 

 257 فلاير خالد خلف  مدرس مساعد لعلوم الصرفة ابن الهيثم بية لترال كلية 

 258 فيزياوي هناء ياسين نجيب العاني  مدرس وزارة التربية 

 259 فيصل غازي عبدالحسن  استاذ مساعد  جامعة البصرة 

 260 قاسم سلطان عبد  اخرى جامعة كركوك

 261 داود حميد  دينء الفاقاسم ص اخرى طالب جامعي /كليه المعارف الجامعه 
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 262 قرقور حدة  استاذ مساعد  الجزايى 

 263 سلطان قصي هادي  مدرس مساعد جامعة نينوى 

 264 قيس رزيك ابراهيم  استاذ مساعد  كلية العلوم  -جامعة االنبار 

 265 كويستان احمد ابراهيم  مدرس أربيل 

 266 لمياء عدنان سرسم  استاذ مساعد  جامعة الموصل 

 267 د عبييد لؤي حم رسمد ربية وزارة الت

 268 ليلى عبد الحميد حسن  مدرس مساعد اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنين 

 269 ماجد حازم رشك  اعد تاذ مسسا كلية الزراعة 

 270 ماجد خليف الكمر استاذ  معة كربالء جا

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

 272 مثنى عبدالمالك نوري  استاذ مساعد  اعة والغابات / جامعة الموصلية الزركل

 273 زاق خضيرد الرمحاسن عب استاذ مساعد  قادسية جامعة ال

 274 محمد احمد سليم حموده  استاذ مساعد  لجامعة األسمرية مركز بحوث ا

 275 محمد تقي حسين  استاذ  علوم بغداد 

 276 محمد رضا عبداالمير استاذ مساعد  ء الفيزياعة بغداد/كلية العلوم /قسم جام

 277 ر عبد المحمدي محمد ساج اخرى مديرية تربية االنبار 

 278 محمد مجيد الشافي  اخرى االكاديمية االوروبية للدراسات المتخصصة 

 279 جاسم  محمد نجيب  مدرس مساعد كلية التربية االساسية حديثة 

IT Directorate 280 سف شكورمحمد يو مدرس مساعد 

 281 محمود شاكر احمد  استاذ مساعد  جامعة االنبار/كلية الزراعة 

 282 رب بودالي عابد مدال استاذ  الجزائر 

 283 مرتضى عبد علي فرحان مدرس جامعة القادسيه 

 284 مروة إبراهيم محمد  مدرس جامعة اوروك

 285 مريم رحيم مرزا دمدرس مساع كلية الهندسة  -جامعة االنبار

 286 شتاق طالب محمد م مدرس مساعد كلية االدارة واالقتصاد  -نباراالامعة ج

 287 زيز مصعب خليل عبدهللا عبدالع اخرى ثانوية الشيخ حمد للبنين 

 288 مالك اكرم طه  استاذ  كلية الطب جامعة بغداد 

 289 يوجي ممتاز حازم داؤد الد استاذ مساعد  الموصل / كلية الهندسة / قسم هندسة العمارة جامعة 

 290 عاشور الزيدي منال  مدرس مساعد كليه التربية للبنات 

 291 منى أحمد سعيد  استاذ مساعد  بغداد كلية العلوم /جامعة  

 292 منى حسين علي  مدرس مساعد قسم الرساضيات -كلية التربية للعلوم الصرفة  -جامعة االنبار 

 293 منى نعيم جعاز  مدرس جامعة البيان _ كلية القانون 

 294 مها رحيم سالم  درسم ة بغداد جامع

 295 مها فرمان خلف  مدرس ية علوم الحاسوب والرياضيات صل/كلالموجامعة 

 296 مها مجيد عنبر  عدمسامدرس  كلية التربية للعلوم االنسانية/ الشؤون العلمية  /باراالن عة جام

 297 مها محمود جسام  مدرس البعثات والعالقات الثقافية 

 298 موفق اسعد الهيتي  استاذ  جامعة االنباربدنية وعلوم الرياضة ة الربيالتكلية 

 299 لرحمن عبدالرزاق جابر عبدا ميادة اخرى اليوجد 

 300 مد مد أحميادة مح مدرس لعلوم السياسية جامعة الموصل /كلية ا

 301 ميثم عبداالله اسماعيل  ذ مساعد تااس كلية طب بيطري تكريت 

 302 صافي ياسر  ميسون مساعدمدرس  ي التعليم العال وزارة

 303 مينا وليد حاتم  مدرس كلية علوم الهندسة الزراعية 

 304 نادية عبدهللا محمد  مدرس رئاسة الجامعة التقنية الوسطى 

 305 ناهد حازم رشك  استاذ مساعد  العلوم  جامعة البصرة كلية
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 306 نجله جبار جعفر مدرس مساعد المعهد التقني _بصرة 

 307 داء عبد محمد ن اخرى بغداد 

 308 نذيرة عباس علي  استاذ  د/ كلية العلوم/ قسم الفيزياء جامعة بغدا

 309 نزار هياس عباس  مدرس مساعد جامعة جيهان _ اربيل 

 310 نزهون اسماعيل خليل  مدرس مساعد جامعة االنبار 

 311 نسرين احمد عبدهللا  مدرس مساعد الكلية التقنية كركوك 

 312 نصير محمد عزال  مدرس ة الجامع كلية الكوت

 313 نعيم تقي فيلي  مدرس صرة جامعة الب 

 314 نعيمة عباس حسين  اخرى معهد التقني ديوانيه ال

 315 نغم خضير مهدي استاذ مساعد  كلية التربية للبنات 

 316 نغم شاكر تركي  استاذ  بغداد عة  جامعلوم / كلية ال

 317 بدهللا حامد ع  نواف فواز اخرى تقنيات أنظمة الحاسوب 

 318 نور حسين محمد  اخرى مستشفى 

 319 نور سعيد حسن  اخرى غير متعينة 

 320 نيران غازي مطشر  مدرس 2تربية الكرخ

 321 نيڤين نوزادرجب  مدرس مساعد م كليه علو

 322 هاشم خضير حسن الحسيني  استاذ  جامعة بغداد 

 323 الكريم زم عبد الهام حا استاذ مساعد  جامعه االنبار / طب االسنان 

 324 الهام محمد عليوي  مدرس كلية دجلة الجامعة

 325 ة عادل مهدي هب مدرس كلية دجلة الجامعة االهلية 

 326 فرج حسن هدار احمد   مدرس مساعد اربيل 

 327 هدى شاكر علي يوسف  مدرس بغداد/كلية العلوم/قسم الفلك والفضاء جامعة 

 328 الربيعي ن جبار هدى عيدا مدرس مساعد جامعة المثنى 

 329 هديل ساجد ابراهيم  استاذ مساعد  جامعة ديالى كلية التربية للعلوم الصرفة

 330 م عبد الستار صبحي هما ىاخر ار/ مركز التعليم المستمرجامعة االنب

 331 هناء عبد اللطيف ياسين  استاذ مساعد  للبنات التربية 

 332 الذهبي  مزعلهناء  استاذ مساعد  البحوث النفسية مركز 

 333 هند عبد سليم  مدرس مساعد ة التربية وزار

 334 ادي لها دلطيف عبهيثم  استاذ مساعد  االنبار / كلية التربية للعلوم الصرفة / قسم علوم الحياة جامعة 

 335 فاء حسين علي هي عد استاذ مسا كلية الطب البيطري جامعة الموصل 

 336 واصف يوسف العابد  استاذ مساعد  قطر

 337 وجدان جاسم محمد  عد استاذ مسا عة يالى /كلية الزراجامعة د

 338 وداد نعمان عبدالرزاق  اخرى مركز تعليمي

 339 وسام احمد امين مدرس جامعة االنبار 

 340 يرعبداالم وسن عبدالهادي  استاذ مساعد  الوزارةمركز 

 341 وسن مهدي محمود مدرس المدنية   قسم الهندسة

 342 صيد كمر البدري وضحة ع ىاخر يئة وزارة الصحة والب

 343 وفاء ابراهيم عسكر مدرس جامعة واسط 

 344 ماعيل سعد وفاء اس مدرس كلية التربية  -الجامعة المستنصرية 

 345 وفاء زلوف  استاذ  المغرب

 346 اء عبد الغني وف استاذ  كلية الطب البيطري جامعة القاهرة 

 347 وفاء مصطفى حميد  ساعدمدرس م عة جيهان السليمانية_ كلية العلوم جام

 348 وليد احمد عبد  استاذ مساعد  كلية التربيه للبنات 

 349 يوسف نوري حمه باقي  مدرس كلية السالم الجامعة 
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