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 ةتأييد مشارك 
 

 

و وال ة  أ ةدل طال   القائمةةسةماهم  ية  ة الذوات المدرجةة اد مشاركؤين  ABDULLAH -1ل ة   المريقةة رطاةا

MOHAMMED OZER) ال اسةةة  يةةدريال  ، ية  الورةةة(يوسة  نةورح همةا طةا   -420 ة   وأن نه  طال  ل 

هةا  ة  ا امال، (ب اال دريسي طالي  لل رانيقواعد السلوك األخالقي  االهنيي   ي  الي الل ا ل الموسومة  

 .29/11/2020 الموايق االهد وم ي  ي اطن سيناةة ة  –لم  مر مركز ال ةلي  ا

 

 

 ادارة الورشة 

 ل.م.د. عمر ع د الرهمن داود  -

 جمار م خالد وسا م.م. -

 الهحاضر

 عضو يريق ال ةلي  االلك رون  – م.د ياسين سلي  ياسين -

 

 

 ات//المريق

 ركين.ء المشا ائمة طأسما -

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكرم ع يد يريح  ل.د.                                                                                 

 ر   ممدير مركز ال ةلي  الم
                                                                                         14 \ 12 \  2020 
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 ت االسم الثالثي  مي العل اللقب لممكان الع

 ABDULLAH MOHAMMED OZER 1 مدرس مساعد الكلية التقنية 

Dentistry medicine college مدرس ABEER Abdullradha Abass 2 

 ALAA ABDALHUSSEIN HAMD 3 استاذ  محاضر خارجي 

 Bashar Abdulazeez Mahmood 4 استاذ مساعد  جامعة األنبار 

University of Sulaimani  استاذ مساعد Dana Azad Abdulkhaleq 5 

University of Sulaimani مدرس Dayan Majid Ibrahem 6 

 Falah Jamal Kamel 7 مدرس تربية نينوى 

 Muna Taha Alokailee 8 استاذ مساعد  جامعة البصرة 

 Mustafa Ahmed Oraibi 9 مدرس مساعد القاسم الخضراء جامعة 

University of Sulaimani  استاذ مساعد Rozhgar Mustafa Ahmed 10 

University of sulaimani ساعد استاذ م Sanarya Rafiq Muhammed 11 

College of Agricultural engineering science  استاذ مساعد Shilan Mahmood Ahmed 12 

 Soma Ahmed Mohamed 13 استاذ مساعد  القاهرة 

university of sulaimani مدرس Taban Najmalddin hama-amin 14 

 Wafaa Abd El-Ghany 15 استاذ  جامعة القاهرة 

 16 أَبا الفَضل كامل لَذيذ البهادلي  استاذ  طالب دراسات عليا 

 17 إبتسام محمد نايف  مدرس ربية القادسية/ كلية التجامعة 

 18 لمان مدتقي سحابتسام م استاذ مساعد  ابن الهيثم  -ية التربية للعلوم الصرفة كل

 19 ابراهيم  ابراهيم حربي استاذ مساعد  الجامعة التقنية الوسطى 

 20 ابراهيم كامل محمد  اخرى دائرة حكومية 

 21 براهيم ابراهيم نضير ا ستاذ مساعد ا رية/التربية االساسية المستنص

 22 احسان سالم مصري  مدرس مساعد اإلدارة واالقتصاد كليه 

 23 مد حمزه ن محاحسا رسدم االشرف تربية النجف 

 24 احسان محمد هادي  رىخا 0

 25 احالم جاسم زاير  استاذ مساعد  كلية التربيه للعلوم الصرفه /ابن الهيثم 

 26 احمد حازم عبدالكريم  استاذ مساعد  بار جامعة االن 

 27 احمد حسن  خضير عباس  مدرس جامعة جابر بن حيان الطبية 

 28 منصور احمد حمود مدرس الموصل 

 29 أحمد خزعل جاسم  استاذ  عراقية عة الالجام

 30 احمد رحومي رجب  مدرس جامعة االنبار 

 31 احمد شهاب عبدللا  مدرس جامعة االنبار/ كلية الزراعة 

 32 أحمد عباس فاضل  مدرس ورياضة ديالى مديرية شباب 

 33 سين العلي احمد عبد ح مدرس مساعد وزاره الزراعة 

 34 البغدادي   وي مجيدأحمد عال مدرس التربية 

 35 غ غافل صوال احمد استاذ  وزارة الصحه 

 36 ان ريس احمد فرح مدرس مساعد التربية 

 37 احمد فرحان مصلح  مدرس راسات الصحراء االنبار / مركز دجامعة 

 38 احمد محمد عجالن استاذ  السعودية 

 39 ية عمة عط احمد ن مدرس الكاظم عليه السالم قسم القانونإلمام كلية ا

 40 اخالص ستار عكله  مدرس مساعد داد تكنولوجيا / بغد معه

 41 اخالص سعدللا احمد  عد استاذ مسا الموصل /كلية علوم الحاسوب والرياضيات جامعة 

 42 إخالص مخلص إبراهيم علي  مدرس مساعد القانون والعلوم السياسيه جامعة األنبار كلية 
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/ م بن الهيثا-للعلوم الصرفة كلية التربية  43 الص هميم شالل خإ مدرس 

 44 ادريس حسين مال صالح  مدرس عقد بكلية الزراعة

 45 ادريس عسكر حسن  استاذ  العلوم االسالمية كلية 

 46 ارشد حامد مصلح مدرس مساعد ة كلية القانون والعلوم السياسي 

 47 اريج علي حسين  مدرس جامعة تكريت 

 48 ر راغب محمود هااز اخرى يه صيدالن جامعه ابن سينا للعلوم الطبية وال

 49 اسراء طارق حمودي  استاذ مساعد  جامعة االنبار 

 50 خالق اسراء محمد عبد ال استاذ مساعد  كندي الطب كلية 

 51 اسراء مهدي مزبان  استاذ  واسط كلية التربية للعلوم اإلنسانية جامعة 

 52 اسراء هاشم سعدون  ذ استا كلية الطب/ جامعة تكريت 

 53 أسماء صالح علي  رسدم نسانية التربية للعلوم اإل  / كلية ةالبصرعة جام

 54 اسماء صالح عزيز مدرس مساعد جامعة الموصل 

 55 ء علي عبدللا عيسى اسما اخرى التربية 

 56 ن رحاد فأسماء محمو مدرس مساعد طالبة دكتوراه 

 57 اسماعيل رعد عبدالباقي  مدرس مساعد جامعة البصرة للنفط والغاز 

 58 أسمهان عنبر الزم  مساعد اذ است ن ميسا ةجامع

 59 د محسن مومح اشواق استاذ مساعد  جامعه كربالء /كليه الهندسه /الطب الحياتي 

 60 ف عبد القهار يونس أطيا  مدرس االنبار/ كلية العلوم التطبيقية _ هيت جامعة 

 61 أطياف محمد علي  مدرس مساعد جامعة االنبار كلية الطب 

 62 اكرام خزعل قاسم  مدرس مساعد ب لية الط كصل/المو جامعة

 63 ماجد أمجاد عبد الحميد بدر ال استاذ  الجامعة المستنصرية 

 64 أمل كاظم عبد  مدرس مساعد جامعة واسط 

 65 آمنة فؤاد عبد األمير  مدرس مساعد جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

 66 يت خطاب امنة محمود ش  استاذ مساعد  الجامعة العراقية 

 67 اظم راهيم كامنه اب مدرس ليرموك للبنات طه امتوس

 68 أميرة عبد مشعان  مدرس مساعد االنبار / كلية االدارة واالقتصاد جامعة 

 69 امينة سلمان عبد الرزاق  مدرس كلية دجلة الجامعة

 70 انتصار راغب محمود  رىخا وزارة النفط 

 71 إنتصار شعبان هاشم  مدرس جامعة البصرة 

 72 انتصار فيصل عبد محمد  مدرس للعلوم الصرفة/ قسم علوم الحياة   ابن الهيثم بية التر ليةك

 73 انس حامد مصلح  مدرس مساعد کلية الطب 

 74 أنس عبد المجيد حماد  ساعدمدرس م سم الفقه وأصوله اإلسالمية/ ق لومالعجامع األنبار/ كلية 

 75 براهيم انسام عبد الجليل ا اخرى ال اعمل ، طالبة 

 76 انعام غانم سعيد  مدرس صل المو جامعة

 77 ائد عبد األمير العكايشي ت رآيا مدرس الأعمل

 78 اياد حازم ابراهيم  مدرس التكنلوجية قسم علوم الحاسوب الجامعه 

 79 د حماد علي ايا استاذ  قسم اللغة اإلنجليزية -كلية اآلداب-ألنبار جامعة ا

 80 ي حمد مهدايثار م مساعد اذ است طى التقنية الوس الجامعة 

 81 ايمان تركي جداح  مدرس مساعد اء يمي ج االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة/قسم الك

 82 حمد إيمان حسام م مدرس مساعد بية للبنات لترة اجامعة االنبار /كلي 

 83 ايمان ناجي صالح  مدرس مساعد كلية التربيه للبنات 

 84 لطائي احمد ا  نن ياسيمااي مدرس متوسطة اسماء بنت عميس 

 85 احمد عزيم  ايناس مدرس جامعة سليمانية 

 86 ايناس اسماعيل وهيب  اخرى رة التربية / قسم تربية حديثة/اعدادية حديثة للبنات وزا
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 87 ايهام حسين مخلف  اخرى الجامعه 

 88 باسم محمد عبيد فرحان  اعد استاذ مس كلية العلوم االسالمية 

 89 ن بدراال بان مدرس الموانيء 

 90 بان توفيق محمدعلي  مدرس التربية رة وزا

 91 بتول كاظم متعب  اعدمدرس مس الطب البيطري 

 92 شهداني براء اسماعيل فزع الم اخرى جامعة األنبار 

 93 براء عادل مسعود  مدرس العراقية / كلية العلوم االسالميةالجامعة 

 94 براءة محمود سليمان  مدرس جامعة الموصل 

 95 براءة هاشم علوان  عدمسا مدرس ار بة االن معجا

 96 بسام عبداالمير ياسين  مدرس مساعد الكفيل 

 97 بسام محمد خلف  مدرس مساعد القات العامة واالعالم/ كلية االدارة واالقتصاد العشعبة 

 98 بشار رشيد مجيد الحمامي  مدرس مساعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 99 بشرى حسن سعيد  تاذ مساعد سا لموصل ا جامعة / لتمريض ه اكلي

 100 بشرى حنون محسن  استاذ مساعد  جامعة كربالء 

 101 بشرى شاكر جاسم  مدرس جامعة االنبار/ كلية الزراعة 

 102 الحسين كر عبد بشرى شا استاذ مساعد  قتصاد دارة واال اإلية  جامعة الكوفة كل

 103 بشرى كاظم حسون  اذ است ثم ي هابن ال -بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفةجامعة 

 104 بشرى كاظم مثكال  مدرس لهادي كلية ا

 105 بالل توفيق يونس  مساعدمدرس  جامعة الموصل 

 106 بلحرب خيرة  اخرى جامعة وهران 

 107 بنان خالد البكوع  استاذ  جامعة الموصل 

 108 بنان راكان دبدوب  مدرس جامعة الموصل 

 109 سم محمد خال قايب ساعدس ممدر جامعة السليمانية 

 110 تغريد خضير حسن عبد  مدرس مساعد الجامعة المستنصرية 

 111 د طالب حسن ريتغ اخرى المديرية العامة للتربية في النجف االسرف

 112 تماضر حامد وادي  مدرس الصيدلة 

 113 تماضر صالح مهدي  اخرى مدرسة اعالم الهدى 

 114 سريح ليل اسماعور إهاني أنت مدرس جامعة البصرة 

 115 ثامر حميد عالوي  مدرس مساعد جامعة الفلوجة 

 116 ثامر عبدللا داود  استاذ مساعد  االنبار/كلية العلوم اإلسالمية جامعة 

 117 جاكسون ابونا بالنتي اومونو  اخرى طالب 

 118 جمال كامل الرديني  مدرس بغداد 

 119 لي نصرللا ع اســــمجمانة ج مدرس مساعد جامعة كربالء كلية القانون

 120 جميلة غضبان عودة  استاذ  جامعة بغداد  -كلية طب الكندي

 121 جهان حسين مخلف  اخرى قسم تربية الشرقاط /مدرسة الوادي الخصب للبنات 

 122 جومان عالءالدين عمر  استاذ مساعد  جامعة السليمانية 

 123 قنبرحارث محمد  استاذ مساعد  كلية طب الكندي / جامعة بغداد 

 124 حسام جاسم محمد  مدرس االلكترونية  لحاسبةمركز ا

 125 حسام سعدي عبد الرزاق العاني  مدرس قائم ية الالتربكلية 

 126 حسام سعيد عبد الحسين  مدرس جامعة القادسية 

 127 حسن خضر رجب عبدللا  استاذ مساعد  جامعة تكريت 

 128 حسن سعيد محمد قنابه  استاذ  سبها ليبيا 

 129 حسن عبدالرسول عبدالهادي  مدرس لوسطى نية اتقل اامعة جلا

 130 حسن عبدللا جبار الوائلي  استاذ  إعدادية األبراج للبنين 
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 131 حسن عالء الدين خلف  مدرس مساعد جامعه البيان 

 132 حسنين جابر الحلو  استاذ مساعد  جامعة الكوفة 

 133 حسين خزعل محمد  استاذ مساعد  بغداد 

 134 حال جسام محمد  مدرس ب لية الطكنبار / جامعة اال

 135 حمدي جاسم حمادي  استاذ  جامعة االنبار كلية التربية للبنات 

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

 137 حمود مهيدي صالح استاذ مساعد  قسم وقاية النبات 

 138 الوي االله عدلقادر عبحنان عبدا مدرس مساعد التربيه للبنات 

 139 ن حنان فوزي سلما مدرس ة التربية للبنات جامعه االنبار كلي

 140 حيدر خليل ابراهيم عبدالوهاب  مدرس مساعد ة الهندسة/ قسم الهندسة االلكترونية الى/ كليجامعة دي

 141 حيدر طه عبدللا  مدرس مساعد جامعة االنبار 

 142 بي جنا ال حيدر مصلح مرشد اخرى العراق  ي تخابات فالمفوضية العليا المستقلة لالن

 143 وعنق ب لداخ اخرى الجزائر 

 144 حسن عبدالرضا  خالد مدرس التعليم العالي والبحث العلمي وزارة 

 145 خالد قيس عبد  مدرس جامعة االنبار 

 146 خالد مجيد عبد الحميد  مساعد استاذ  كلية القانون / جامعة كربالء 

 147 دون نوري اسماعيل لخ مساعد  استاذ ار جامعة االنب

 148 خلود صالح مبارك مسعود علي  اخرى ال اعمل 

 149 خلودة حميد حريش  رىخا مدرسة الرحمة للبنات 

 150 إبراهيم عالوي  خليل استاذ مساعد  ة التربية للعلوم اإلنسانية جامعة االنبار  كلي 

 151 د اهيم محمخليل ابر استاذ مساعد  كلية الحقوق/ جامعة الموصل 

 152 داؤد حكمت داؤد  اخرى التقنية الشمالية جامعة لا

 153 دالل عبد الحسين كاظم  استاذ مساعد  جامعة الكوفة 

 154 راسم فراج مسلم  استاذ مساعد  هيت/ قسم البيئة -التطبيقية جامعة االنبار/ كلية العلوم 

 155 رافد صيهود عبد العزبز مساعد رسمد شعبة التسجيل 

 156 راندا محمد ابوبكر  ذ مساعد تااس باطن لحفر اعة جام

 157 رائد شاكر  مدرس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 158 رائدة داؤد محمود  اذ است جامعة الموصل 

 159 ى عيسرتينة جاسم  مدرس جامعة الموصل 

 160 رجاء يونس محو  مدرس مساعد جامعه الموصل 

 161 مد حل سعد أسر اخرى معهد التكنولوجيا بغداد 

 162 رشا صالل حسن مدرس مساعد الحاسوب والرياضيات م  كلية علو

 163 بد علي حسين رشا ع مدرس كلية العلوم.جامعة بغداد 

 164 رغد اكرم عزيز استاذ  الجامعة المستنصرية 

 165 رغد عدنان رشيد  استاذ مساعد  جامعة الموصل كلية /طب االسنان 

 166 بردان حمد ه مدرغ مدرس كلية الطب / بارالن جامعة ا

 167 رفل حسون عبيد  مدرس مساعد جامعة بابل 

 168 رفل عبدالدائم عمر  استاذ مساعد  كلية الطب البيطري / جامعة بغداد 

Preparatory school 169 ارلجبرقية حامد عبد ا مدرس 

 170 رقية قبطان طه  مدرس مساعد جامعة األنبار 

 171 د هالل معلي محا رن اخرى النسور الجامعة كلية 

Biochemistry department  172 ميد رنا مجيد ح استاذ مساعد 

 173 رهان هادي دحام  اخرى جامعة الكوفة 

 174 رواء حامد محمد  استاذ مساعد  معهد تكنولوجيا بغداد 
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 175 رويدة محمد فهد  ىاخر 0

 176 ريما محمد عبد  استاذ مساعد  جامعة بغداد / كلية العلوم 

 177 زبيدة محمد ابراهيم  استاذ مساعد  اضيات م الحاسوب والريلية علوك-الموصل جامعة

 178 زياد رشيد حمدي  عد استاذ مسا جامعة االنبار 

 179 زينب جاسم نعمه  مساعد مدرس جامعه بغداد 

 180 زينب خميس عباس  مدرس طب االنبار 

 181 زينب صالح مهدي  اخرى كبرىالعشار الساعي  / مدرسة خديجة ال

 182 زينب عامر حاتم  مدرس جامعة ديالى  .لعلوم اكلية 

 183 زينب عباس عبدللا  مدرس مساعد كلية دجلة الجامعة

 184 زينب فائق محمد  مساعدمدرس  جامعة واسط/ كلية االدارة واالقتصاد 

 185 زينب فرقد محمود مختار  مدرس االحيائية جامعة بغداد/ العلوم/ قسم التقنيات  

 186 زينب هادي حسن استاذ  ة يالمستنصرالجامعة 

 187 زينة طالل ياسين  مدرس جامعة الموصل 

 188 زينة فالح صالح  مدرس مساعد جامعة الموصل 

 189 مد سارة نعمت اح مدرس وزارة التعليم 

 190 ساره محمد غضبان  استاذ  مستشفى الرفاعي 

 191 سجى احمد جاسم  اخرى يوجد ال

 192 د مجي رضا لعبدا سحر استاذ مساعد  جامعة الكوفة 

 193 سراب سعدي جحيل  مدرس مساعد جامعة بغداد 

 194 سراب كريم رسن  مدرس مساعد وزارة التربية /الكلية التربوية المفتوحة 

 195 مد جاسم محمد سر استاذ مساعد  جامعة تكريت 

 196 عيبي لامد اد حسعا استاذ مساعد  ة والتطبيقية ابن الهيثم جامعة بغداد التربية للعلوم الصرفكلية 

 197 سعد محسن حسن  مدرس مساعد بات قسم الحاس

 198 سعدون جمعة حمادي  استاذ  جامعة االنبار _كلية التربية البنات 

 199 سعدون حمزة احمد  اخرى تكنولوجيا بغداد معهد 

 200 سعدي علي فياض  استاذ مساعد  كلية العلوم االسالمية 

 201 ناصر  رضا مسال مدرس مساعد جامعة البيان األهلية 

 202 سالم عبد للا كريم  مدرس مساعد جامعة كربالء / كلية القانون 

 203 سليمه راشد صالح العبودي  دمدرس مساع كلية دجلة الجامعة

 204 سمير جلوالت  استاذ  مراكش

 205 سنان عدنان محمد نوري مدرس جامعة بغداد كلية الطب البيطري 

 206 الكبيسي  وي رويجعسندس علي مدرس كلية التربية 

 207 سهى هاشم أحمد محمود  مدرس مساعد جامعة الموصل كلية الهندسة قسم الميكانيك 

 208 سؤدد عاصم عبد القادر استاذ مساعد  كليه الطب /فرع االمراض والطب العدلي

 209 سوزان عبد زيدان  استاذ مساعد  الطب/جامعة االنبار كلية 

 210 رونلح الهاسوسن صا مساعد اذ است ه كلية الطب/ جامعة البصر 

 211 سوالف عدنان محمود  مدرس مساعد جامعة السليمانية 

 212 شاكر رضا ٲحمد  رس مساعددم ل جامعة بوليتكنيك ٲربي

 213 شذى محمد حسن عبيد  تاذ مساعد اس ابن الهيثم  -جامعة بغداد / كية التربية للعلوم الصرفة 

 214 سم الل جاشعيب ه مدرس كلية العلوم االسالميه 

 215 شفاء مهدي صالح  استاذ مساعد  ة / كلية التربية للعلوم الصرفة علوم الحيا م قس

 216 شمال يونس عبدالهادي  استاذ مساعد  جامعة الموصل 

 217 شهلة مؤيد خليل  مدرس لوم الحاسوب والرياضيات جامعة الموصل /كلية ع

 218 شيروان اسماعيل توفيق  استاذ  جامعة السليمانية 
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 219 شيماء بدر عبدللا نصر السراي  مدرس جامعة واسط 

 220 شيماء حاتم احمد  مدرس جامعة الموصل 

 221 شيماء رياض ذنون  مدرس مساعد كلية التمريض 

 222 شيماء عبد الحسين محمد  استاذ مساعد  جامعة الكوفة 

 223 شيماء عمر زيان كرار اخرى محافظة المنيا 

 224 شيماء محي داود  مدرس م علوم الحياة سق -ة للبنات بيجامعة االنبار /كلية التر

 225 شيماء هادي خضير  تاذ مساعد اس جامعة بابل 

 226 صادق جعفر باقر  استاذ مساعد  ه كلية المستقبل الجامع

 227 صباح مالك حبيب الشطي  استاذ  جامعة البصرة 

 228 زامل الكناني صبيح كرم  د اعاستاذ مس اإلسالمية وحوار األديان والحضارات الدراسات  رئيس قسم 

 229 ركيصفاء حامد ت استاذ مساعد  قسم العلوم التربويه و النفسيه 

 230 صديق قيس عبدالرحمن مدرس مساعد جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 

 231 ضحى سعدي عبد المجيد  مدرس كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم 

 232 ضياء فخري محمود  مدرس مساعد ر السالم للبنينداثانوية 

 233 طارق طعمه عطيه  استاذ مساعد  جامعة االنبار 

 234 طارق عبود مشعان  مدرس مساعد النسانية االنبار / كلية التربية للعلوم ا جامعة

 235 طالل فاضل حسين  مدرس جامعة الموصل 

 236 طنيبة ساعد  استاذ  وزارة التربية 

 237 عاتكة قحطان قدوري  مدرس مساعد قسم علوم الحياة  —ية للبنات ربكلية الت

 238 عالية حسين سلمان  مدرس لثالثة داد الكرخ ااشبيلية االبتدائية بغمدرسة 

 239 يز خليل عامر عبدالعز استاذ مساعد  مية سالجامعة األنبار كلية العلوم اال

 240 كريم عباس العباس عبد   استاذ مساعد  كلية التربية للعلوم الصرفة 

 241 عبد الستار عايش عبد  استاذ مساعد  كلية العلوم االسالمية جامعة االنبار 

 242 عبد محمود عزيز استاذ  ار جامعة األنب

 243 عبدالكريم حمد عيفان  مدرس مساعد كلية الصيدلة/ جامعة االنبار 

 244 عبدللا كريم عبدللا  استاذ  جامعة ذي قار 

 245 عبير احمد مجيد  مدرس طب البيطري الجامعة بغداد كلية 

 246 عبير سفيان فاضل العاني  اخرى -

 247 عبدالخالق الدباغ  عبير مساعد مدرس جامعة الموصل 

 248 عبير علي حسين  مدرس مساعد كلية الطب 

 249 عبير يوسف عبد الكريم  استاذ مساعد  كلية التربية للبنات 

 250 دي ماعثمان ابراهيم ح مدرس جامعة االنبار 

 251 عثمان عبد الحليم جلعوط  استاذ  كلية التربية للعلوم االنسانية  -االنبار ة معجا

Wasit Kut 252 ن علي عذراء حسي خرىا 

 253 عزام عدي عزت استاذ  نين م/المستنصرية للب 

 254 ي عزيزة عزالدين الف مدرس التربية للبنات 

 255 عصام خليل ابراهيم  استاذ مساعد  جامعة األنبار 

 256 سعيد احمد  عقيل محمد مدرس النجف االشرف 

 ََ َ  257 عالء فاضل خلف  مدرس مساعد ال يوجد حاليا

 258 عالء كامل عبد الرزاق العاني  مدرس االنبار كلية العلوم االسالمية جامعة 

 259 علي إبراهيم عالوي الغرابي  مدرس مساعد تربية كربالء 

 260 ضل اهيم فا علي ابر استاذ  مدرسة

 261 علي حازم عبد الكريم منصور استاذ مساعد  بار / كلية العلوم جامعة االن 

 262 علي حافظ عباس  اذ مساعد است العلوم  جامعة بغداد/ كلية
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 263 علي حسن كاظم  استاذ  دائرة صحة ذي قار 

 264 علي حسين عواد محارب  مدرس مساعد جامعة البصرة / كلية الزراعة 

 265 ضير جابر الركابي خ علي استاذ  جامعة البصرة 

 266 علي زهير رضا  مدرس الحامعة التقنية الوسطى 

 267 باح جميل علي ص مساعد استاذ  جامعة االنبار 

 268 فرهاد   بد الصمد العلي ع استاذ  علومات والمكتبات المسم  جامعة البصرة كلية اآلداب ق

 269 علي عبدالهادي الكرخي  استاذ مساعد  وزارة التعليم 

 270 قيس ليلو  علي مدرس االسنان ب كلية ط 

 271 عماد حسن صالح القيسي  مدرس جامعة االنبار 

 272 عمار صبار كريم  استاذ مساعد  عربية االنسانية/قسم اللغة البية للعلوم ر كلية الترجامعة االنبا

 273 عمار صديق محمود  استاذ  جامعة الموصل 

 274 عمار عبود خضير السهيل  اخرى قطاع خاص 

 275 عمر حمد العبيدي  استاذ  ار نباال

 276 عمر سعدون حمد اخرى ف الجامعةكلية المعار 

 277 عمر فتاح كامل مدرس لطلبة والتسجيل قسم شؤون ا رئاسة الجامعة

 278 عناد مخلف مهبش الهيتي  مدرس جامعة االنبار-ميةالعلوم االسال

 279 عوض كاطع سرهيد البدري  استاذ  جامعة ذي قار كلية االعالم 

 280 غادة مؤيد رشيد النعيمي  استاذ مساعد  جامعة الموصل 

 281 غصون رضا محمد علي  مدرس غداد كنولوجيا /بالجامعة التقنية الوسطى معهد الت

 282 غفران شاكر جاسم مدرس جامعة االنبار 

 283 غيث احمد هاشم  اخرى مجلس القضاء االعلى 

 284 ن السراج سيغيداء ابراهيم ح مدرس مساعد جامعة الموصل 

 285 فاتن اسماعيل محمد  استاذ  الجامعة المستنصرية 

 286 فادية محمد سفر عبدللا  مدرس ى للبنات إنارة الدج تربية البصرة/متوسطةمديرية 

 287 فارعه علي جيجان  استاذ مساعد  المستنصريه كليه علوم قسم الرياضيات الجامعه 

 288 فاطمة حسن عبدللا  اخرى ال أعمل 

 289 فاطمة محمد حسين ويس  مدرس مساعد عة الكوفة/كلية الصيدلة امج

 290 فاطمة ملة  استاذ  المغرب

 291 فاطمة ناطق محمد  استاذ مساعد  للبنات جامعة االنبار  لية التربية ك

 292 فاطمه احمد حسين  مدرس ل عما ال

 293 سي بيفائز محمد جمعة الك استاذ مساعد  االنبار كلية العلوم اإلسالمية جامعة 

 294 فائزة عبد األمير نايف الهديب  استاذ  كلية اللغات 

 295 فائزه مهدي هادي  استاذ مساعد  لكترونية في بغداد ربائية واالالكلية التقنية الهندسية الكه

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

 297 فراس يحيى عبدالجليل  استاذ  ية كلية العلوم اإلسالم -االنبارجامعة 

 298 فرح ثامر سماوي  استاذ مساعد  جامعة النهرين 

 299 حازم محمد قدو  فرح مدرس صل جامعة المو

 300 فرح فالح حسن  اعد استاذ مس جامعه كربالء كليه الطب 

 301 فلاير خالد خلف  مدرس مساعد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم 

 302 فؤاد محمد فريح  استاذ مساعد  علوم اإلنسانية جامعة االنبارللكلية التربية 

 303 د السالم خليل فوز عب مدرس كلية التربية للعلوم الصرفة 

 304 قاسم سلطان عبد  اخرى جامعة كركوك

 305 قاسم عبد الستار عبد الرحمن  مدرس مساعد جامعة االنبار/ مركز التعليم المستمر

 306 ظم حميد كام قاس مدرس كلية العلوم 
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 307 قاسم محمد نجم  مدرس كلية العلوم االسالمية 

 308 قاسم محمد نده  مساعد  استاذ بنات   ه تربيهعراقيه كليالجامعه ال

 309 قحطان حميد كاظم  استاذ  جامعة ديالى 

 310 قيثار عبد الوهاب ابراهيم  مدرس عة الموصل جام

 311 حسن حسين الساعدي م كرار اخرى مدرسة الشهيد االبتدائية المختلطة 

 312 محمد كرم عادل عبد  مدرس مساعد الموصل كلية علوم الحاسوب والرياضيات جامعة 

 313 كواكب محمود حسين  استاذ مساعد  لعراق ا

 314 كوكب سالم محمد  استاذ مساعد  جامعة الحمدانية 

 315 يد عبيد محي لؤ مدرس وزارة التربية 

 316 ليث احمد يعقوب  استاذ مساعد  لتقنيات األحيائية ا  بغداد/ كلية العلوم/ قسمجامعة 

 317 ناصرلينا عبدللا  مدرس مساعد المعهد التقني 

 318 شك ماجد حازم ر استاذ مساعد  لية الزراعة ك

 319 ماجد رشيد مجيد  د استاذ مساع كلية العلوم / جامعة بغداد 

 320 مارية العسري  اخرى التعليم 

 321 مازن مزهر ابراهيم  استاذ مساعد  االسالمية قسم الحديث   ومجامعة االنبار كلية العل

 322 بديع فرحان نىمث مساعد استاذ  بنات جامعة األنبار / كلية التربية لل

 323 مجاهد محمود إسماعيل  استاذ مساعد  كلية العلوم االسالمية -االنبار

 324 ت يونس اب محاسن ث مدرس مساعد امعة الموصل /كلية علوم الحاسوب والرياضيات ج

 325 محفوظ عبدون  استاذ  تنالت 

 326 ل يم شالمحمد ابراه  مدرس يسي في كلية العلوم االسالمية تدر

 327 محمد احمد حموده  مساعد استاذ  الجامعة األسمرية اإلسالمية 

 328 محمد جاسم محمد  مدرس مساعد كلية االدارة واالقتصاد / قسم المحاسبة 

 329 حسون نهاي  مدمح مدرس الجامعة العراقية 

 330 محمد خلف عبد  استاذ مساعد  ية للبنات الترب

 331 زغلول سعيد  محمد مدرس صل جامعة المو /كلية التربية للعلوم الصرفة 

 332 محمد سلمان حسين النعيمي  اذ است جامعة االنبار كلية التربية للبنات 

 333 محمد سلمان داود سلمان اذ مساعد ستا جامعة االنبار كلية العلوم االسالميه قسم العقيدة والدعوة 

 334 زاق علي حمد عبد الرم ذ تااس مركز بحوث السوق وحماية المستهلك/ جامعة بغداد 

 335 محمد مجيد الشافي  اخرى االوروبية للدراسات المتخصصة االكاديمية 

 336 مد مصلح شرقي حم استاذ مساعد  عةاالنبار لحياة / جامو اعل التربية بنات /قسم

 337 محمد نجيب جاسم  مدرس مساعد ية التربية االساسية كل

 338 ر احمد محمود شاك د استاذ مساع كلية الزراعة/جامعة االنبار 

 339 محمود عبدللا محمد المفرجي  استاذ  قسم الجيولوجيا  –جامعة كركوك / كلية العلوم 

FAYOUM university, Eygpt 340 محمود مصطفى حسن  اخرى 

 341 المدرب بودالي عابد  اذ است ر ئاجزال

 342 مديحة حامد محمود  مدرس مساعد جامعة النهرين كلية العلوم 

 343 مرتضى عبدالرزاق مجيد  ذ مساعد استا ة دهوك جامع

 344 مرفت محمد عبدللا  اخرى مدرسة المربد 

 345 مروة شهيد فرج  مدرس مساعد جامعة ذي قار 

 346 ن لمام سمريم ابراهي مدرس لحياة ا  جامعة االنبار/ كلية العلوم / قسم علوم

 347 ريم رحيم مرزام درس مساعدم بائية كهرال قسم الهندسة -كلية الهندسة -االنبارجامعة 

 348 مشتاق احمد غربي  مدرس مركز دراسات الصحراء 

 349 مصطفى ابراهيم حميد  عدمدرس مسا قسم الرياضيات 

 350 طفى صالح حسن مص استاذ مساعد  جامعة الفلوجة 
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 351 مصطفى كامل جاسم  استاذ مساعد  بغداد  -االعظمية  -الهيثم  لصرفة ابنم اعلوكلية التربية لل

 352 مصطفى محمود يعقوب  رس مساعدمد هيت 

 353 بدللا مصعب خليل ع اخرى ثانوية الشيخ حمد للبنين 

 354 معتز محمود حمزة مدرس جامعة كربالء كلية القانون 

 355 ممتاز حازم داؤد الديوجي  استاذ مساعد  لهندسة /  قسم هندسة العمارة ا جامعة الموصل  /كلية

 356 عباس احمد  منى استاذ  نات علوم ب

 357 مها فخري مجيد  استاذ مساعد  جامعه بغداد 

 358 مها فرمان خلف  مدرس جامعة الموصل 

 359 مها مجيد عنبر  دمدرس مساع ار/ كلية التربية للعلوم االنسانية/ الشؤون العلمية جامعه االنب

 360 مها مشعل تركي مدرس مساعد جامعه األنبار /كليه طب األسنان 

 361 مهند رعيد عزام مدرس مساعد ة التربية للبنات _ قسم علوم الحياة نبار _ كلياالجامعة 

 362 مؤمن أحمد حسين  مدرس جامعة األنبار/ كلية اإلدارة واإلقتصاد 

 363 ميثم قيس مطلك  استاذ مساعد  ة جامعة القادسية كلية التربي

 364 اء طه خماس ميس ذ مساعد استا قسم اللغة العربية  /الجامعة المستنصرية / كلية اآلداب 

 365 ميالد خلف امعيدي  مدرس مساعد م بغداد / باب المعظ

 366 نادية جاسم حسين  مدرس تربية ديالى 

 367 نادية عبدللا محمد  مدرس رئاسة الجامعة 

 368 نادية محمود فرحان  استاذ مساعد  ة التربيه للبنات نبار /كلي االجامعة 

 369 مد سفرناديه مح رس مساعدمد الجامعة  .كلية االمام االعظمالبصرة 

 370 ريمان جبر العطاونة نا استاذ  فلسطين -وزارة التربية والتعليم 

 371 ناهد حازم رشك  استاذ مساعد  لوم البصرة كلية العجامعة 

 372 نبأ عفيف عبد العزيز  مدرس راء الجامعة سكلية اال 

 373 طيع عبد االله نبأ م مدرس كلية التربية / جامعة االنبار / قسم علوم الحياة 

وحدة   -سم الرياضيات المستنصرية / كلية العلوم / قالجامعة 
 374 نبراس طه خماس  استاذ مساعد  االرشاد النفسي والتوجيه التربوي 

 375 نجالء فالح حسن  مساعد مدرس ي والبحث العلمي الوزارة التعليم الع

 376 عبد المنعم جاسم  نجوى ساعدمدرس م هيثم ال-جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة 

 377 نجوى محفوظ احمد  مدرس كلية التمريض جامعة الموصل 

 378 نداء سالم عمر  مدرس جامعة الموصل / كلية الطب 

 379 ندى صباح رزوقي  استاذ مساعد  للبنات  ومكلية العل -جامعة بغداد 

 380 ز يوسف ندى عزي استاذ مساعد  داد الكندي / جامعة بغكلية طب 

 381 نسرين جواد شرقي  استاذ مساعد  جامعة بغداد 

 382 نسرين محمد عبد الحياني  مدرس جامعة بغداد 

 383 ابراهيم لطيف   النض مساعد اذ است كلية التربية للبنات جامعة االنبار قسم علوم الحياة 

 384 نضال علي حسين  استاذ مساعد  مية االنبار_كلية العلوم االسالجامعة 

 385 نغم خضير مهدي استاذ مساعد  ت تربية للبناال

 386 م شاكر تركي غن ذ استا كلية العلوم / جامعة بغداد 

 387 نهى سعد مناتي  مدرس مساعد إعدادية الزهراء 

 388 م عبد الكريم ازنور ح سمدر االنبار / الطب 

 389 نور رافع حمزة  مدرس مساعد الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات جامعة 

 390 نوره عامر عليوي ناصر  اخرى لمستنصرية / كلية التربية االساسية الجامعة ا

 391 نورية صبار احمد المحمدي  استاذ مساعد  بية للبنات جامعة االنبار / التر

 392 نيران طاهر عبد االمير  ساعد م استاذ جامعة الكوفة 

 393 ازي مطشر ن غيران مدرس ٢تربية الكرخ
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 394 حسن الحسيني هاشم خضير  استاذ  جامعة بغداد 

 395 الهام حازم عبد الكريم  استاذ مساعد  جامعه االنبار / طب االسنان 

 396 هبة عادل مهدي  مدرس كلية دجلة الجامعة االهلية 

 397 يد توفيق مجهدى  استاذ  جامعة بغداد 

 398 هدى محمد سليمان  مدرس التكنولوجيا/األنشطة الطالبية الجامعة 

 399 هديل ساجد ابراهيم  استاذ مساعد  م الصرفة قسم علوم الحياة ية للعلوكلية الترب  جامعة ديالى

 400 همام عبد الستار صبحي  اخرى االنبار/ مركز التعليم المستمرجامعة 

 401 ن مخلف يحس اء هن مدرس جامعة الموصل 

 402 هناء عبد اللطيف ياسين  اعد ذ مساستا التربية للبنات 

 403 سم مذبوب هناء قا اعدمدرس مس جامعة واسط 

 404 هناء محمد عالوي  مدرس مساعد كلية أصول الدين 

 405 هناء ياسين نجيب العاني  مدرس وزارة التربية 

 406 هيثم علي صالح  اخرى جامعة بغداد 

 407 هيثم لطيف عبد الهادي  استاذ مساعد  ر باجامعة االن 

 408 واصف يوسف العابد  استاذ مساعد  قطر

 409 ديع وائل سامي و مدرس هندسة كلية ال -د جامعة بغدا

 410 وجدان جابر بنية  مدرس مساعد جيا المعلوماتكلية علوم الحاسوب وتكنولو

 411 وداد نعمان عبدالرزاق  اخرى ليميمركز تع

 412 يم وفاء كاظم سل  استاذ  لية التربية االساسية قسم التربية االسالمية ك المستنصرية

 413 وفاء محمد سحاب العاني  مدرس سم التاريخق -االداب   كلية -االنبارجامعة 

 414 وفاء محمد علي عبدللا  مدرس جامعة ذي قار 

 415 وليد خالد جمار  مدرس مساعد ربية في محافظة االنبارالمديرية العامة للت

 416 ياسر خضر عبدللا  مدرس مساعد ريت ة تكجامع

 417 ار مطر ياسر عبد الست استاذ مساعد  جامعة االنبار 

 418 ياسر عبد المجيد محمد  مدرس كلية الهندسة / قسم المدني 

 419 ياسين ساسيوي  اخرى طالب 

 420 يوسف نوري حمه باقي  مدرس كلية السالم الجامعة 
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