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  جامعة االنبار المحترم –كلية الزراعة الى / مكتب السيد عميد 

 تأييد مشاركة م/ 

 

 تحية طيبة:

 

بخازيخ في دوزة االسعافاث االوليت الوقاهت السادة الوشخسكين نؤيد لكن هشازكت                    

( وذلك حنفيراً لوبادزة )كن انساناً وانقر حياة( الوجانيت والهدف هنها شزع هنقر في كل بيج  , 11/04/2022)

 .( فسح دمحم حود -112( وحنخهي  بالخسلسل )أ.د. ادهام علي عبد -1حبدأ بالخسلسل )

 

 يرجى التفضل باالطالع .......مع الشكر والتقدير .......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدير المفوض

 ليث ذنون انيس النعيمي
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 المسمى الوظيفي / اسم الجامعة  االسم  ت

 السٌد عمٌد كلٌة الزراعة جامعة االنبار  أ.د. ادهام علً عبد  1

 معاون العمٌد للشإون العلمٌة والطلبة جامعة االنبار  أ. م. د دمحم حمدان عٌدان 2

 ة اإلعالم فً كلٌة الزراعة مسإول شعب د. حسان مثنى عبدالحمٌد 3

 جامعة االنبار ابتسام حازم عبد المجٌد 4

 جامعة االنبار د. حازم صبري عبد الحمٌد  5

 جامعة االنبار دمحم احمد جمعة  6

  كلٌة الزراعة/جامعة االنبار المهندس دمحم فالح سلمان داوود الفهداوي 7

 جامعة االنبار  عادل سالم عوٌد 8

 جامعة االنبار  رغد طارق مشرف 9

 جامعة االنبار  سمر محمود مهٌدي 10

 جامعة االنبار  عبدهللا محمود صالح 11

 جامعة االنبار  غدٌر محمود نجم 12

 جامعة االنبار  فاطمه احمد حكمت 13

 جامعة االنبار  فراس محمود عبد اللطٌف 14

 جامعة االنبار  جمعه فرح عبد المهار حسن عبد 15

 جامعة االنبار  هشام خالد عباس  16

 جامعة االنبار  آالء خالد ناجً صالح  17

 جامعة االنبار  حسان مثنى عبد الحمٌد 18

 جامعة االنبار  د.دمحم ماجد حامد العانً  19

 جامعة االنبار  منال ثامر فارس  20

 جامعة االنبار  سارة ماجد جٌاد 21

 جامعة االنبار  صابرٌن عدنان كنوش 22



 

 

 شـــركة النبــض
  البشريةموارد لتدريب وتطوير ال

 

702 

21  /04  /2022  

3 

 

 

 

 

 

 اسم الجامعة  االسم الثالثي  ت

 جامعة االنبار  بهاء دمحم ناصر 23

 جامعة االنبار  فاتن خمٌس علً  24

 جامعة االنبار  اثٌر هاشم عبد المجٌد  25

 جامعة االنبار  دمحم فوزي عبدالرحٌم  26

 جامعة االنبار  مرٌم كاظم دعاس  27

 جامعة االنبار كلٌة الزراعة  دمحم حاتم فرج  28

 جامعة االنبار  سبؤ عماد مهدي  29

 معهد طبً االنبار زٌنه دمحم توفٌك  30

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة ابراهٌم خالد حٌدر  31

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة / المعهد الطبً الدور  احمد جاسم عباس  32

 الجامعة التمنٌة الشمالٌة _المعهد التمنً الحوٌجة دعاء علً شهاب  33

 الجامعة التمنٌة الوسطى احمد زهٌر شالل  34

 الجامعة التمنٌة الوسطى  رٌم بشٌر نعمان  35

 المعهد التمنً االنبار  -الجامعة التمنٌة الوسطى  احمد باسم سامً  36

 الجامعه التمنٌة الشمالٌة  رابح ظاهر جمعه  37

 الجامعه التمنٌه الجنوبٌه  علً محسن حسٌن  38

 الجامعه التمنٌه الوسطى  خالد دمحم خالد  39

 الجامعه التمنٌه الوسطى / المعهد التمنً االنبار  نورالدٌن احمد عبدالمنعم 40

 الجامعه التمنٌه الوسطى المعهد التمنً الطبً  زهراء عدنان خضٌر  41

 التربٌة/لسم الحاسباتالموصل/كلٌة  علً حجً كالو 42

 النخبه االهلٌة نرجس جواد كاظم 43

 كلٌة الوطنٌه دمحم عبد الرحمن نعٌثل  44
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 اسم الجامعة  االسم الثالثي  ت

 جامعة بابل احمد عبد المحسن فخري  45

 جامعة بابل زٌنب أنٌس عبد العباس 46

 جامعة بابل مرٌم نهاد محمود 47

 جامعة بغداد حسٌنسٌرٌن فوزي  48

 بغداد علً خضٌر شعالن 49

 تجسٌر معهد الصحه العالً كركون انهار عبدهللا عزٌز 50

 تكرٌت عمر فائك إبراهٌم  51

 تكرٌت  اٌة سحاب عاٌد  52

 تكرٌت  حسن خضر رجب عبدهللا  53

 تكرٌت  فاطمه ستار عبد الجبار  54

 جابر بن حٌان الطبٌه  زهراء مهدي علً 55

 جامعة ابن سٌنا  زهراء عبد المادر راضً  56

 جامعة البصرة حسٌن جاسم دمحمحسن 57

 جامعة البصرة زٌنب وحٌد كاظم  58

 جامعة البصرة  بتول عون كاظم  59

 جامعة البصرة  مرٌم عبد الكرٌم دمحم 60

 جامعة البصرة  مرٌم فالح حسن  61

 جامعة البصرة  سجاد دمحم مهدي  62

 جامعة البصرة  بتول عطا كاظم  63

 جامعة البصرة  بنٌن مطشر الشرٌفً  64

 جامعة البصرة  روان مصطفى حبٌب  65

 جامعة البصرة  فاطمه ناظم شرٌف  66
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 اسم الجامعة  االسم الثالثي  ت

 جامعة البصرة  مرٌم فاضل منشد  67

 جامعة البصرة  معصومه سالم ذٌاب  68

 جامعة البصرة  موسى فرحان كشمش  69

 جامعة البصرة  هدى عمٌل جابر  70

 جامعة البصرة / كلٌة الصٌدلة ُدعاء السماء لٌصر طوٌر  71

 جامعة البصرة /كلٌة الصٌدلة زٌنب ماجد علوان 72

 جامعة البصرة كلٌة الصٌدلة شٌراز رزاق بمال 73

 كلٌة الصٌدلةجامعة البصرة  نبؤ عبد الكاظم عامر لاسم 74

 جامعة البصرة كلٌة علوم الكٌمٌاء  نور رعد حاوي 75

 جامعة البصرة/كلٌة الصٌدلة اسراء نادي حسن 76

 جامعة البصرة/كلٌة الصٌدلة  مالن زٌدان عبد الحسٌن  77

 جامعة التمنٌه الشمالٌه ولٌد خالد علوان 78

 جامعة التكنولوجٌة رانٌه ولٌد خالد 79

 جامعة التكنولوجٌة عبٌدمنى حبٌب  80

 جامعة الحلة حٌدر عبدالحسٌن ناصر 81

 جامعة الزهراوي حوراء خالد جبار 82

 جامعة العٌن نور الهدى رسول طعٌمه 83

 جامعة الفلوجة نور هٌثم وهابً 84

 جامعة المادسٌة فاطمة رسول علً  85

 جامعة المادسٌة ٌسرى عباس كاظم  86

 جامعة المادسٌة علً ماجد صاحب 87

 جامعة الماسم الخضراء اٌمان عباس حلبوص 88



 

 

 شـــركة النبــض
  البشريةموارد لتدريب وتطوير ال

 

702 

21  /04  /2022  

6 

 

 

 

 

 

 اسم الجامعة  االسم الثالثي  ت

 جامعة الماسم الخضراء سجى حسنٌن 89

 جامعة الماسم الخضراء  آٌات دمحم رزولً 90

 جامعة الماسم الخضراء  رٌام علً نجٌب  91

 جامعة الكفٌل حسٌن علً حمٌد  92

 جامعة الكنوز هاشم زٌنب حٌدر 93

 جامعة الكنوز بلسم دمحم كرٌم 94

 جامعة الكوفة اٌات زهٌر حسن 95

 جامعة الكوفة ٌاسر عالء صبٌح  96

 جامعة الكوفة امال علً محسن 97

 جامعة الكوفة لمى زهٌرصالح 98

 جامعة الكوفة  صفا فإاد مهدي  99

 جامعة الكوفة  عباس شاٌع فرحان  100

 جامعة الُمثنى  تُمى حسٌن دمحم  101

 جامعة المؤمون  احمد االمٌن غفوري علً  102

 جامعة المجمعة  حصة عبدالعزٌز المطوع  103

 جامعة المستنصرٌة رٌهام صبار عطٌوي 104

 جامعة المستنصرٌة مروه محمود داود  105

 جامعة بابل سبؤ سالم عباس   106

 بابل/كلٌة الطبجامعة  لصً ناصر حسٌن 107

 جامعة تكرٌت مرام اركان خضٌر 108

 جامعة تكرٌت هاجر عمر توفٌك 109

 جامعة تكرٌت  اٌات احمد دمحم  110
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 اسم الجامعة  االسم الثالثي  ت

 جامعة تكرٌت  نور ستار عبد الجبار 111

 جامعة جنان حوراء دمحم ٌونس 112

 جامعة دٌالى رٌام عزمً فاروق 113

 جامعة ذي لار  اطٌاف شاكر عٌسى 114

 جامعة ذي لار  مصطفى لفتة عطشان  115

 جامعة ذي لار  زمن علً عبد 116

 جامعة سومر اسماء عبدهللا جبر  117

 جامعة عماره رافل فاضل عذاب 118

 جامعة كربالء شهد احمد حسن 119

 جامعة كركون هدى حكمت دمحم 120

 جامعة مٌسان مصطفى أحمد محّمد 121

 جامعة واسط  حوراء اٌاد جواد  122

 جامعة واسط  فاطمة علً حسٌن 123

 جامعه االنبار  عثمان انور حاتم  124

 جامعه البصره نور لٌس عبد االمٌر  125

 جامعه البصره  اٌمان مزهر عبد الساده  126

 جامعه البصره كلٌه الصٌدله االء مجٌد فاضل 127

 جامعه المادسٌة  عبدهللا ابراهٌم عبد الجبار  128

 جامعه الكوفه كلٌه التمرٌض  خدٌجه زاهر سعدون  129

 جامعه الموصل اسراء سعٌد علً  130

 جامعه ذي لار  اٌات احسان دمحم سعٌد 131

 خرٌجه زهراء سعد عزٌز  132
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 اسم الجامعة  االسم الثالثي  ت

 خرٌجه جامعه البصره  لطٌفه عبدالكرٌم لاسم  133

 كلٌة البصرة الجامعة للعلوم والتكنلوجٌا لمى زهٌر داود 134

 كلٌة البصرة الجامعة للعلوم والتكنولوجٌا  عفاف باسل عبدالحك 135

 كلٌة التربٌة / متخرجة امٌمة عبدالجبار محسن  136

 كلٌة التمانات االحٌائٌة مٌس حامد مندٌل 137

 كلٌة الرشٌد الجامعة  لٌنا باسم حمودي  138

 كلٌة الصٌدلة نوره حلٌم جبار 139

 كلٌة الغد الدولٌة  فهد سعود العنزي  140

 كلٌة الملم الجامعة  دعاء مهند حسٌن  141

 كلٌة الملم الجامعه  مرام مكً علً  142

 كلٌة الكنوز الجامعه  غفران مزهر عبد الساده  143

 كلٌة المامون الجامعه  ممداد احمد علً  144

 كلٌة المستمبل الجامعة  هدى فالح مهدي  145

 كلٌة المعارف الجامعة نبؤ عبد حمد  146

 كلٌة المعارف الجامعة عثمان ادهام علً 147

 كلٌة المعارف الجامعة هٌبت حسٌب فراس  148

 كلٌة المعارف الجامعة  غسك لاسم عبد 149

 كلٌة المعارف الجامعة  احمد ماهر خلف  150

 كلٌة المعارف الجامعة  احمد مصطفى فاضل  151

 كلٌة المعارف الجامعة  بلسم كاظم دعاس  152

 كلٌة المعارف الجامعة  عالء خلف عواد  153

 كلٌة المعارف الجامعة  دمحم ٌوسف احمد  154
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 اسم الجامعة  االسم الثالثي  ت

 كلٌة المعارف الجامعة  مهند مطر عناد  155

 كلٌة المعارف الجامعه الحسن هٌثم ٌونس 156

 كلٌة المعارف الجامعه  عوف عبد الرحمن مطر  157

 كلٌة المعارف لسم التمرٌض  ضٌاء علً سلمان الفهداوي 158

 كلٌة بالد الرافدٌن  زهراء رعد ابراهٌم عبدهللا  159

 كلٌة بالد الرافدٌن الجامعة حٌدر عماد جاسم 160

 كلٌة بالد الرافدٌن الجامعة  عباس علً عبد  161

 كلٌة بالد الرافدٌن الجامعه همسه درٌد فائك 162

 كلٌة مزاٌا الجامعه ٌوسف علً صالح  163

 كلٌة مدٌنة العلم غدٌر عبد الكاظم تركً  164

 كلٌه الحله الجامعه االهلٌه بٌداء نعمه حمد  165

 كلٌه المعارف الجامعة أحمد دمحم دمحم 166

 كلٌه المعارف الجامعه احمد حكٌم عفتان  167

 كلٌه المعارف الجامعه  بكر انور حاتم  168

 كلٌه المعارف الجامعه  عبد هللا ولٌد 169

 كلٌه مزاٌا الجامعه زهراء دمحم خضر 170

 كلٌه مزاٌا الجامعه نور الزهراء علً خضر 171

 جامعة كوفه زٌنب راجح غازي  172

 ال ٌوجد  رنٌن ناصر حسٌن  173

 الٌوجد مآثر جعفر جاسم  174

 الٌوجد  ضحى عادل عبد الحمٌد  175

 متخرج عبدالمادر شهاب احمد 176
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 اسم الجامعة  االسم الثالثي  ت

 كلٌة مزاٌا الجامعه أحمد عبد الكرٌم داخل  177

 كلٌة مزاٌا الجامعه زهراء علً جاسم 178

 كلٌة مزاٌا الجامعه ادٌان علً عبدهللا  179

مٌالد عبد الرزاق عباس  180

 غانم
 معهد المهن الصحٌه العالً

 معهد تمنً طبً نور الهدى دمحم كمٌان  181

 جامعة موصل فرح دمحم حمد  182

 


