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 ةتأييد مشارك 
 

 

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

Mahmood)  الموساومة  الثامناة بياةدريالت  ، فاي الورةاة(يوسف نوري حمه باايي  -313سل )وتنتنهي بالتسل

 –لمساتمر  مركز التعليم اها  تي ايامال،  (ت الدراسيةضرامحااالستخدام االمثل لمقاطع الفيديو في اعداد ال)

 .28/11/2020 الموافق السبت وم في ي ابن سيناةعبة 

 

 

 ادارة الورشة 

 أ.م.د. عمر عبد الرحمن داود  -

 يد محم.م. عاصف رعد  -

 المحاضر

 عضو فريق التعليم االلكتروني – م.م وسام خالد جمار -

 

 

 ات//المرفق

 ين.اركيائمة بأسماء المش -

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكرم عبيد فريح  أ.د.                                                                                 

 ر ستممدير مركز التعليم الم
                                                                                         14 \ 12 \  2020 
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 ت االسم  لعلمي ا اللقب لمكان العم
 Bashar Abdulazeez Mahmood 1 استاذ مساعد  جامعة األنبار 

University of Sulaimani  استاذ مساعد Chowman Alladine Omer 2 

University of Sulaimani  استاذ مساعد Dana Azad Abdulkhaleq 3 

 Falah Jamal Kamel Al-Obeidi 4 مدرس تربية نينوى 

College of Medicine  استاذ مساعد Hanadi Abdulqader Jasim 5 

 Israa Shakir Seger 6 مدرس مساعد رئاسة الجامعة 

University of Sulaymaniyah مدرس Karzan Ezzadeen Muhammad 7 

 Kawkab salim mohammed 8 استاذ مساعد  جامعة الحمدانية 

Food Technology مدرس khanzad Khudhur Jarjees 9 

Wasit University مدرس Malik Kareem Hassoun 10 

 Muna obaidy 11 استاذ  جامعة بغداد/علوم بنات/رياضيات 

 Mustafa Ahmed Oraibi 12 مدرس مساعد جامعة القاسم الخضراء 

University of Sulaimani  استاذ مساعد Rozhgar Mustafa Ahmed 13 

Erbil Medical Technical Institute مدرس Rozhhalat Khudhur Jarjees 14 

University of sulaimani اعد استاذ مس Sanarya Rafiq Muhammed 15 

University of Sulaimani د استاذ مساع Sara Ibrahim Abdulrahman 16 

University of Sulaimani مدرس Sarkawt Hama Salih Ali 17 

University of Sulaimania مدرس مساعد Shangen hama salih nadir 18 

 shapol fariq noori 19 اخرى شبكة االعالم العراقى 

university of sulaimani مدرس مساعد Zhalla Yadgar Taha 20 

 21 أَبا الفَضل كامل لَذيذ البهادلي  استاذ  طالب دراسات عليا 

 22 إبتسام محمد نايف  مدرس جامعة القادسية / كلية التربية 

 23 هيم ثائر عبدالصمد يوسف رااب اخرى د ال يوج

abe  24 ابراهيم عبدالرحمن احمد حسين استاذ 

 25 إحسان سالم مصري  مدرس مساعد د كليه اإلدارة واالقتصا

 26 احمد حازم عبدالكريم  استاذ مساعد  جامعة االنبار 

 27 أحمد حسن رفيق البياتي  مدرس ربية نينوى ية تمدير

 28 الكناني   يد كاملحماحمد  دمدرس مساع ذي قار عه جام

 29 احمد رائد محمد  مدرس مساعد كلية النسور الجامعة 

 30 أحمد زيارة يونس  اخرى صافة الثالثة بغداد الر ظة حافالتربية تربية موزارة 

 31 احمد سالم بدر  مدرس مساعد االنبار 

 32 أحمد عباس فاضل  مدرس مديرية شباب ورياضة ديالى 

 33 يد البغدادي مجوي عال احمد مدرس التربية 

 34 احمد كامل نصيف  مدرس مساعد جامعة االنبار .كلية العلوم 

 35 اخالص مهدي حسن مدرس حلبجة 

 36 م فرقد يوسف العاني أدي اخرى العراق 

 37 ارشد حامد مصلح مدرس مساعد انون والعلوم السياسية كلية الق

 38 ي اروى خالد عل استاذ  الجامعة العراقية 

 39 أسامة علي حسين  اخرى ار ق ذيصحة   دائرة

 40 استبرق رافع غركان  مدرس مساعد كلية اآلداب/ قسم اللغة اإلنجليزية 

 41 اسراء محمد حسين  د استاذ مساع جامعة بغداد/كلية العلوم 

 42 اسراء هاشم سعدون  استاذ  كلية الطب/ جامعة تكريت 

 43 اسالم عبدالستار اسمير  مدرس مساعد جامعة الموصل 
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 44 اسماء شوقي خليل  استاذ مساعد  د بغدا

 45 اسيل عامر حسن  مدرس بغداد كليه العلوم جامعه 

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

 47 امال خضير عباس  استاذ مساعد  لحياة جامعه بغداد/كلية العلوم/قسم علوم ا 

 48 اظم اماني التفات ك مدرس بغداد 

 49 أمجاد عبد الحميد بدر الماجد  استاذ  جامعة المستنصرية لا

 50 امين شامان امين  مدرس مدير قسم الدراسات والتخطيط / رئاسة الجامعة 

 51 إنتصار شعبان هاشم  مدرس جامعة البصرة 

 52 انسام عبد الجليل ابراهيم  اخرى ال يوجد 

 53 د انور محمد رؤوف محمو مدرس جامعة السليمانية 

 54 اوراس حميد الركابي  مدرس مساعد بغداد/ كلية العلوم / قسم الفيزياء عة ماج

 55 آيات رائد عبد األمير العكايشي  مدرس الأعمل

 56 خالق يحيى اياد عبد ال مدرس ة التقنية الجنوبية الجامع

 57 ايالف حمزة يحيى  مدرس مساعد قسم الكهرباء  -كلية الهندسة  -جامعة االنبار

 58 ايمان تركي جداح  مدرس مساعد الصرفة/قسم الكيمياء التربية للعلوم كلية ر/االنبا ج

 59 ايمان خضير عباس  اخرى مدرسة البيداءللبنين 

 60 ايوب كريم محمود  استاذ مساعد  الجامعةالسليمانية 

N/A 61 الباب فرقد يوسف  اخرى 

 62 بان البدران  مدرس الموانيء 

 63 مد علي محفيق تو بان رسدم وزارة التربية 

 64 بان حسن طارش  مدرس كربالء المقدسة 

 65 بدور علي محمد  مدرس مساعد جامعة كربالء 

 66 بسام محمد خلف  مدرس مساعد شعبة االعالم والعالقات العامة 

 67 بشار رشيد مجيد الحمامي  مدرس مساعد وزارة التعليم العالي 

 68 م ساكر جابشرى ش رسدم ر كلية الزراعة/ جامعة االنبا

 69 بشرى عبد الوهاب حسن  استاذ مساعد  جامعة بغداد/كلية العلوم 

 70 ون اظم حسبشرى ك استاذ  جامعة بغداد 

 71 بلحرب خيرة  اخرى جامعة وهران 

 72 بنان خالد البكوع  استاذ  جامعة الموصل 

 73 اسم محمد بيخال ق مدرس مساعد جامعة السليمانية 

Unversity of Baghdad 74 ء طاهر سيه دابي د مساع استاذ 

 75 ثامر حميد عالوي  مدرس مساعد جامعة الفلوجة 

 76 جاسم كشيش زويد  مدرس مساعد المعهد التقني كوت 

 77 جاسم محسن عبد  استاذ مساعد  جامعة البصرة 

 78 جمال عبدالواحد جاسم  اعد سذ ماستا الجامعه التقنيه الوسطى 

 79 جمال كامل الرديني  مدرس بغداد 

 80 حامد لطيف جاسم  اخرى ش امة كلكرسمد

 81 حسام سعيد عبد الحسين  مدرس جامعة القادسية 

Tikrit university  82 حسن خضر رجب عبدللا  استاذ مساعد 

 83 حسن عبدللا جبار الوائلي  استاذ  إعدادية األبراج للبنين 

 84 حسنين جابر الحلو  استاذ مساعد  جامعة الكوفة 

 85 عبد المطلب علي خان  ينحس د مساع استاذ جامعة الكوفة 

 86 د ام محمحال جس مدرس جامعة االنبار / كلية الطب 

 87 اظم حمزة محسن ك استاذ مساعد  لية الزراعة اء / ك جامعة القاسم الخضر
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 88 حيدر عدنان عون  استاذ  مدرسة اهليه 

 89 بي جنا حيدر مصلح مرشد ال اخرى لعراق ي ات فالعليا المستقلة لالنتخاباالمفوضية 

 90 خالد بوعنق  اخرى الجزائر 

 91 خالد جمال حامد  مدرس مساعد جامعه االنبار 

 92 خضر عبد الرضا جاسم  استاذ  د/ التربية للبنات بغدا جامعة

 93 خلود إبراهيم حسن  استاذ مساعد  السليمانيه 

 94 خلود صالح مبارك مسعود علي  اخرى ال اعمل 

 95 ش ري ح حميد خلودة اخرى مدرسة الرحمة للبنات 

 96 داؤد حكمت داؤد  اخرى الجامعة التقنية الشمالية 

Ain shams university 97 درانيا محمود عبد المنعم  اخرى 

 98 دنيا كامل مهدي  استاذ  جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الفيزياء 

 99 دينا سالم تركي  مدرس مساعد نات كلية التربيةللب -جامعة االنبار

 100 رافد صيهود عبد العزيز عدسامدرس م شعبة التسجيل 

 101 فد ياسين جاهل را مدرس مساعد الكوفة 

 102 رائد شاكر  مدرس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 103 رجاء غازي مطشر  مدرس 2ربيه/كرخ وزارة الت

 104 رحيم صبر شويخ  اعد استاذ مس المعهد الطبي التقني.بغداد 

 105 عزيز  يقرسول رف مدرس جامعهالسليمانيه 

 106 رسول عبيد سليم  مدرس مساعد المعهد الطبي التقني 

 107 رشا عبد الحسين علي  مدرس جامعة بغداد 

 108 رشا وجدي خليل  مساعد استاذ  الجامعه 

 109 رغده محمد بردان  مدرس جامعة االنبار/ كلية الطب 

 110 رفل حسون عبيد  مدرس مساعد جامعة بابل 

 111 الدائم عمر فل عبدر اعد ذ مستااس يطري كلية الطب الب 

Preparatory school 112 رقية حامد عبد الجبار مدرس 

 113 رقية قبطان طه  مدرس مساعد جامعة األنبار 

 114 رهان هادي دحام  مدرس جامعة الكوفة 

University of Sulaymaniyah 115 روخوش جوهر رشيد  مدرس 

 116 ريهام حسن علي  اخرى قطاع الرفاعي 

 117 زكرياء قزيبر  مدرس ال بص  نبا

 118 زهراء جعفر شاكر اخرى مستشفى 

 119 زيدون طه عبد الرزاق  اخرى العلوم والتكنولوجيا وزارة 

 120 زينب حسين زويد  اخرى وزارة التجارة 

 121 زينب خميس عباس  مدرس ر نباكلية الطب اال

 122 م سلم مرحي زينب استاذ  جامعه بغداد كليه العلوم قسم الفيزياء 

 123 زينب رعد مهدي  مدرس مساعد قسم الهندسة المدنية -الجامعة التكنولوجية 

 124 زينب طه جبر  مدرس مساعد النسور الجامعة كلية 

 125 زينب فائق محمد  مدرس مساعد جامعة واسط/ كلية االدارة واالقتصاد 

 126 ميد ب عبدالحجيزينب ن  مدرس جامعة االنبار/ كلية الهندسة/قسم الهندسة الكهربائية 

 127 زينب هادي حسن استاذ  الجامعة المستنصرية 

 128 زينب هادي محمود  مدرس بغداد كلية العلوم قسم الفيزياء جامعة 

 129 زينة جميل رحيم  مدرس جامعة العراقية 

 130 ساجدة عبود مانع  مدرس وزارة التربية 

 131 سارة سعيد حسن  مدرس مساعد جامعة كربالء 

mailto:anbar_university@yahoo.com


    
 

                                    المستمر  عليممركز الت               
           2020/  12 /  14التاريخ          408 د  العد          

 

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

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

 

                    
          
 

                                                      
 

      

 

          Continuous Learning centre 
 

            Ref:   408   Date:      14 / 12  / 2020 

 

 

                

 

 

 

Iraq-Anbar –Ramadi                                              

P.O Box (55431 Baghdad, 55 Rama) 

 

 

 132 ساره عادل خالد  اخرى لى ياجامعة د

 133 سازان عالء الدين عمر مدرس مساعد جامعة السليمانية 

 134 سالم بدر محمد  استاذ مساعد  المعهد التقني االنبار 

 135 سامان صالح صابر  استاذ مساعد  حلبجة 

 136 سامي مخلف مشلش  مدرس جامعة االنبار/كلية الطب 

 137 حي بن ي سامية اخرى 1جامعة باتنة 

 138 الرا مجيد عبدسحر استاذ مساعد  جامعة الكوفة 

 139 سحرعبدالرضامجيد  استاذ مساعد  جامعة الكوفة 

 140 سعد جمار نشمي  مدرس مساعد تيجية مركز الدراسات اإلسترا

 141 سعيد صالح حسين  اخرى ى نوين

 142 سلمى محمد حسن  استاذ مساعد  جامعة بغداد 

 143 عبان ش مهدي مىسل استاذ  كلية العلوم 

 144 سلوى رحمن رشيد  مدرس كلية الهندسة الجامعة المستنصرية  

 145 سلوى علي غانم  مدرس مساعد التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثم  يةكل

 146 سليمه راشد صالح العبودي  مدرس مساعد كلية دجلة الجامعة

 147 سمير جلوالت  استاذ  مراكش

 148 بل حمد الجنابي ة مجيعسم مدرس كلية الطب/جامعة االنبار 

 149 سميه طاهر صيهود  استاذ  طب تكريت 

 150 سندس عبد القادر عزيز  استاذ  قسم العلوم التربوية والنفسية 

 151 سندس محمود عباس  استاذ مساعد  جامعة بغداد 

 152 سهاد عبد الكريم حمدان  استاذ مساعد  جامعة بغداد كلية العلوم قسم الفيزياء 

 153 سهى هاشم أحمد محمود  مدرس مساعد م الميكانيك لية الهندسة قس ك صل المو جامعة

University of sulaimaniah  154 شارا جالل حمه  استاذ مساعد 

 155 شاكر حمود صالل  اعد ذ مساستا اقية كلية االدارة واالقتصاد لعرة االجامع

 156 مصطفى شايان اكرم  مدرس الجامعة السليمانية 

 157 شفاء زعيبل جبر  عدسامدرس م جامعة سومر

University of sulaimani 158 شه نك حسيب عبدالقادر نورى  اذ مساعد است 

 159 شوان ٲحمد حسين  مدرس الجامعه السليمانيه 

 160 شيروان اسماعيل توفيق  استاذ  جامعة السليمانية 

 161 شيماء اسماعيل إسماعيل  استاذ مساعد  جامعه حلوان 

 162 شيماء جاسم خضير  مدرس لية التربية  رية / ك ستنصالجامعة الم

 163 شيماء رياض ذنون  مدرس مساعد كلية التمريض 

Agriculture college 164 فتح للا محمد  شيماء مدرس مساعد 

 165 صبا جواد كاظم  استاذ مساعد  جامعة بغداد/ كلية العلوم 

 166 صباح مالك حبيب الشطي  استاذ  جامعة البصرة 

 167 صديق عزيز صديق الكسنزاني  استاذ مساعد  ة كلية علوم الهندسة الزراعيةة السليماني جامع

 168 صديق قيس عبدالرحمن مدرس مساعد لمعلوماتكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا ا

 169 طالل حسين صالح  استاذ مساعد  جامعة ميسان/ كلية الزراعة 

 170 طنيبة ساعد  استاذ  وزارة التربية 

 171 طه ياسين صالح القيسي  مدرس مساعد بار تربية االن مديرية

 172 عامر ثائر عبد الصمد اليوسف  مدرس ال يوجد 

 173 عباس عبد الكريم عباس  استاذ مساعد  رفةمعة البصرة/ كلية التربية للعلوم الص جا

 174 عباس عبدللا طه  مدرس جامعه كركوك

 175 سن عبد الخضر سفيح ح اخرى الرفاعي العام مستشفى 
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 176 عبد النور عباس  استاذ  ذاعة اإل

 177 عبدالخالق شاكر يوسف  استاذ  وزارة الصحة 

 178 عبدالعزيز ندير شحاتة  اذ است المركز القومى للبحوث 

 179 ير سفيان فاضل العاني عب خرىا -

 180 عبير يوسف عبد الكريم  استاذ مساعد  كلية التربية للبنات 

Wasit Kut 181 علي  عذراء حسين اخرى 

 182 عروبة  جميل محمود  استاذ مساعد  امعة الموصل مركز دراسات الموصلج

 183 الفي  عزيزة عزالدين مدرس للبنات التربية 

 184 م فاضل حسين عصا مدرس تربية ذي قار 

 185 عقيل صخي جابر  مدرس كلية المامون 

 186 عكرمة خيون شاكر مدرس مساعد الرشيد 

 187 مور عالء حميد ج اخرى مدرسة سور الوطن 

 188 علي إبراهيم عالوي الغرابي  مساعدمدرس  تربية كربالء 

 189 علي جبير مصطفى الهيتي  مدرس مساعد معة رئاسة الجا

 190 علي حازم عبد الكريم  استاذ مساعد  االنبار/ العلوم جامعة 

 191 علي حسن كاظم  استاذ  قار  ذي صحةدائرة  

 192 ابر الركابي علي خضير ج ذ استا جامعة البصرة 

 193 ميل علي صباح ج استاذ مساعد  جامعة االنبار 

 194 ل فرهاد علي عبد الصمد ا استاذ  جامعة البصرة كلية اآلداب 

 195 اظم رحيمة علي عبد الك مدرس ية النسور الجامعة كل

 196 علي فوزي عبدالكريم  اخرى اليوجد 

 197 علي ماجد عباس  مدرس كلية الكوت الجامعة 

 198 عماد داود سلومي المعموري مساعد استاذ  الطب ة كلي

 199 عمر حسين احمد  مدرس مساعد تكريت 

 200 عمر حمد العبيدي  استاذ  جامعة االنبار 

 201 عمر خلدون عبد الرحمن  مدرس االنبار / رئاسة الجامعة جامعة 

 202 عمر خلدون عبدالرحمن مدرس جامعة االنبار 

 203 دمر سعدون حمع اخرى كلية المعارف الجامعة

 204 عمر عبد السادة علي  مدرس جامعة بغداد 

 205 ملعمر فتاح كا مدرس ون الطلبة والتسجيل قسم شؤجامعة االنبار رئاسة 

 206 عواطف عذاب محمد  استاذ مساعد  جامعة بغداد/كلية العلوم 

 207 عوض كاطع سرهيد البدور استاذ  اعالم شركة نفط ذي قار 

 208 كر جاسمغفران شا رسمد جامعة االنبار 

 209 غيث احمد هاشم  رىاخ مجلس القضاء االعلى 

 210 غيداء ابراهيم حسين السراج  مدرس مساعد جامعة الموصل 

 211 فاضل كاظم حنون استاذ مساعد  جامعة واسط 

 212 فاطمة حسن عبدللا  اخرى ال أعمل 

 213 فاطمة ملة  استاذ  المغرب

 214 حمد فاطمه مظفر ا  اخرى غير موظفه 

 215 فراس مهند سعيد  مدرس ع. حبيب بن مظاهر األسدي   /بية بغداد تر

 216 فردوس حسن صاحب  اخرى مديرية التربية 

 217 فريدون كريم احمد  مدرس مانية العلوم الهندسة الزراعية/جامعة السليكلية 

 218 فالح حسن علي  استاذ مساعد  كلية العلوم -جامعة بغداد

 219 ازي عبدالحسن ل غصفي اذ مساعد است جامعة البصرة 
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 220 عبد قاسم سلطان  اخرى جامعة كركوك

 221 م عبد الستار عبد الرحمن قاس مدرس مساعد جامعة االنبار/مركز

 222 قحطان حميد كاظم  استاذ  ديالى كلية التربية األساسية ة معاج

 223 قحطان عدنان أحمد الربيعي  مدرس مساعد ثانوية المتفوقين المختلطة 

 224 قسمه ضميد عطيه  اخرى الرفاعي العام مستشفى 

 225 قيثار عبد الوهاب ابراهيم  مدرس جامعة الموصل 

 226 قيس رزيك ابراهيم  استاذ مساعد  كلية العلوم  -جامعة االنبار 

University of Sulaimani 227 كانا علي محمود  مدرس 

 228 حسن حسين الساعدي كرار م اخرى طفل لل  يقةالشهيد االبتدائية المختلطة الصد مدرسة 

 229 كريم كاظم كريم الركابي  مدرس االمام الصادق جامعة 

 230 كواكب محمود حسين  استاذ مساعد  جامعة بغداد 

 231 لمى حسن محمد  مدرس مساعد جامعة بغداد كلية اإلعالم 

 232 لمياء خضير عباس  استاذ مساعد  بغداد/كلية العلوم/قسم الفيزياء جامعة 

 233 لؤي حميد عبيد  مدرس ية وزارة الترب 

 234 نى بديع فرحانثم د استاذ مساع جامعة األنبار / كلية التربية للبنات 

 235 محسن جبار كبيان  مدرس نية الجنوبية ه التقالجامع

 236 محفوظ عبدون  استاذ  تنالت 

 237 ن نهاي محمد حسو مدرس لجامعة العراقية ا

 238 محمد رضا عبداالمير اعد ستاذ مسا الفيزياء  د/كلية العلوم/قسمة بغداجامع

 239 محمد مجيد الشافي  اخرى االكاديمية االوروبية للدراسات المتخصصة 

 240 مصلح شرقي  مدمح استاذ مساعد  كلية التربية بنات / قسم علوم الحياة 

 241 محمد نجيب جاسم  مدرس مساعد كلية التربية االساسية 

 242 محمود شاكر احمد  مساعد  استاذ زراعة االنبار / كلية العة جام

FAYOUM university, Eygpt 243 واب محمود مصطفى حسن عبد الت خرىا 

 244 المدرب بودالي عابد  استاذ  الجزائر 

 245 مرتضى شاكر كليم  رىخا دائره صحه واسط 

 246 مرفت محمد عبدللا  اخرى رسة المربد مد

 247 فالح  مروة صبار مدرس مساعد جامعه مستنصرية 

 248 مريم ابراهيم سلمان  مدرس االنبار / كلية العلوم / قسم علوم الحياة عة جام

 249 مريم رحيم مرزا مدرس مساعد كلية الهندسة  -جامعة االنبار

 250 مشتاق طالب جاسم  استاذ مساعد  القادسية كلية التربية قسم الفيزياءجامعة 

 251 مشتاق طالب محمد  مدرس مساعد كلية االدارة واالقتصاد جامعة االنبار 

 252 مصطفى برزان عبد الغفور استاذ مساعد  جامعة األنبار  -كلية الهندسة 

 253 مصطفى نعيم حمودي  مدرس لوجيه الجامعة التكنو

 254 معتز صباح احميد  استاذ مساعد  بغداد 

 255 ي ناجيد ول ىُمعَن   مدرس جامعة األنبار 

 256 ممتاز حازم داؤد الديوجي  اعد استاذ مس    جامعة الموصل / كلية الهندسة

 257 مها مجيد عنبر  مدرس مساعد   جامعة االنبار/ كلية التربية للعلوم االنسانية

 258 ود جسام ها محمم مدرس العمادة 

 259 مها مشعل تركي مدرس مساعد كليه طب األسنان /ألنبار جامعه ا

 260 مير عبد اال وضاح مها ذ مساعد استا االنسانيه   معلولل  كليه التربيه ابن رشد

 261 المير كاظم اعبد امه استاذ مساعد  الجامعة التقنية الوسطى 

 262 مهدي حسن  سهيل  استاذ  جامعه بغداد 

 263 المهندسه ختام فرقد يوسف  اخرى جامعه الموصل 
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 264 مهندسين اقدم مجيد حمادي الزم  اخرى وزارة الكهرباء 

 265 ق جابر من عبدالرزا ميادة عبدالرح اخرى اليوجد 

 266 ميثاق صبحي سهيل  اخرى جامعة ديالى كلية التربية األساسية 

 267 ميثم قيس مطلك  استاذ مساعد  جامعة القادسية كلية التربية قسم اللغة العربية 

 268 ميساء علي عبد الخالق  استاذ مساعد  كلية الرشيد الجامعة 

 269 ناهده عبدللا جنزيل  مساعد  استاذ يمياء قسم الك-المستنصرية/كلية العلومالجامعة 

 270 نجالء خزعل فتحي  رسمد جامعة الموصل 

 271 نجله جبار جعفر مدرس مساعد المعهد التقني _بصرة 

 272 ندى ناجي توفيق  مدرس جامعة بغداد 

 273 ذيرة عباس علي ن استاذ  ة العلوم / قسم الفيزياء د/ كليجامعة بغدا

 274 نزهون اسماعيل خليل  مدرس مساعد نات التربية للب جامعة االنبار/ كلية 

 275 قي نسرين جواد شر استاذ مساعد  اد عه بغدجام

 276 نصيف جاسم محمد  استاذ  كلية الفنون الجميلة 

 277 نضير عبدالرضا شلش  استاذ مساعد  كلية المامون الجامعة 

 278 نعيم تقي فيلي  مدرس معة البصرة جا

 279 د مناتي نهى سع ساعدمدرس م إعدادية الزهراء 

 280 نور أحمد خماس  مدرس مساعد وسطى الجامعة التقنية ال

 281 نور حازم عبد الكريم  مدرس جامعه االنبار / كليه الطب 

 282 نيران طاهر عبد االمير  استاذ مساعد  جامعة الكوفة 

 283 نيران غازي مطشر  مدرس 2تربية الكرخ 

 284 سف هاجر فرقد يو اخرى مستشفى السالم 

 285 هاشم خضير حسن الحسيني  استاذ  داد عة بغجام

 286 الهام حازم عبد الكريم  استاذ مساعد  طب االسنان  -جامعه االنبار 

 287 ي هبه حكمت السعد  اخرى دائرة البيطرة 

 288 هدى لفته هاشم  مدرس الحضاره للبنات ثانويه 

 289 دی سالم عبدالكريم ه اخرى اليوجد 

 290 ح هديل محمد صال مدرس مساعد يم المستمرمركز التعل  جامعة االنبار /

 291 هناء شكر محمود استاذ مساعد  ابن الهيثم / كلية التربية لللعلوم الصرفة 

 292 هناء عبد اللطيف ياسين  استاذ مساعد  التربية للبنات 

 293 هناء قاسم مذبوب  مدرس مساعد جامعة واسط 

 294 العاني  هناء ياسين نجيب مدرس وزارة التربية 

 295 هند ماجد احمد  مدرس مساعد جامعه االسراء 

 296 ب الخفاجي هند منشد مصح  استاذ  وزارة التربيه 

 297 ام رشيد خضير إبراهيم يه استاذ  العمل والشؤون االجتماعية ة ارزو

 298 هيثم علي صالح  اخرى جامعة بغداد 

 299 هيمن عبدالرحمن محمد  اخرى كلية الزراعة 

 300 واصف يوسف العابد  عد استاذ مسا ر جامعة قط

 301 وداد نعمان عبدالرزاق  اخرى مركز تعليمي

 302 وديان طلعت مدين  استاذ مساعد  جامعة حلوان 

 303 وسام احمد امين مدرس جامعة االنبار 

 304 وسام ضاري جالل  مدرس مساعد كلية العلوم  -االنبار جامعة 

 305 اصرن رجابوسمان  مدرس مساعد جامعة البصرة 

 306 وفاء زلوف  اخرى المغرب

 307 وفاء فاضل عبد الواحد  اخرى المعهد التقني الموصل 
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 308 وفاء محمد سحاب العاني  مدرس قسم التاريخ -كلية االداب  -ار األنبجامعة 

 309 وفاء محمد علي عبدللا  رسمد جامعة ذي قار 

 310 د محمد ياسر عبد المجي مدرس جامعة األنبار/ كلية الهندسة 

 311 ياسمين كامل نجم  مدرس مساعد دسه كلية الهن -االنبارجامعة 

 312 ياسين سليم ياسين  مدرس مساعد الحاسبة  مركز

 313 يوسف نوري حمه باقي  مدرس السالم الجامعة كلية 
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