


جهة االنتساباألسم الثالثي باللغة العربيةت

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل      استاذ مساعد دكتورة نجلة هشام طاهر1

كلية التربية للبنات /الجامعة العراقية إيناس عبد الرزاق علي . د.م. أ2

جامعه البصره كليه التربية دطارق علي فهد3

جامعه البصره كليه التربية دطارق علي فهد4

قسم علم النفس / كلية اآلداب /  الجامعة المستنصرية  زينب يوسف داود5

كلية طب حمورابي جامعة بابل  شهالء خزعل عبد 6

الجامعة العراقيةزهراء عبد العزيز سعيد. د. م7

مديرية تربية الرصافة الثانية / وزارة التربيةم حسام داخل علي . م8

كلية التربية-الجامعة العراقية  مهند غازي ياسين9

،كلية التربية للبنات/جامعة الموصل نهى محمد يحيى10

كلية الفقه- جامعة الكوفة  وليد عبد الحميد خلف 11

12Ammar Abbas kadhim Al -husainyكليه المستقبل الجامعه االهليه

13Dr. Ahlam sader mohammed قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية

جامعة سومر كلية التربية االساسيةا م جمال سهيل عبد14

College of Veterinary Medicine University of Mosulا م د أشواق أحمد حسن15

كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة بابلا م د حسين حميد معيوف16

كليه الزراعه والغابات جامعه الموصلعلي كريم محمد الطائي . د. ا17

علوم بنات- بابل سماح الهاشمي. ا18

الجامعة التكنولوجيةاحالم سادر محمد. د. م. ا19

كلية التربية األساسية الجامعة المستنصرية صبيحة حسن طعيس . د. م. ا20

الجامعة العراقية كلية التربية د هادي أحمد فرحان الشجيري .ا21

كلية العلوم- جامعة سومر علي مانع حسين. د.ا22

جامعه بابللميس عبد الرزاق.د.ا23

الجامعة التقنية الوسطى مها عبد االمير كاظم .د.م .ا24

كلية االمام االعظم الجامعةد المقداد خليل صالح.م.ا25

جامعة الموصل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةد بثينة حسين علي .م.ا26

المعهد التةني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةد شاكر محمود موسى.م.ا27

كلية االمام االعظم قسم اصول الدين الفلوجة د محمد سعدي شفيق العبيدي.م.ا28

جامعة االنبار كلية العلوم االسالمية د هادي عبيد حسن الويسي.م.ا29

كلية الهندسة/جلنعة ديالى احمد منصور عبد هللا المشهداني. د.م.ا30

كلية التربية للعلوم الصرفة\\\ جامعة الموصلاكرم عبدالقادر محمد. د.م.ا31

جامعة االنبارحقي اسماعيل فياض . د.م.ا32

الكلية التقنية مسيب. جامعة الفرات االوسط التقنية سرمد علي حسين . د.م.ا33

جامعة البصرةناظم عبدالجليل عبدهللا. د.م.ا34

الكلية التقنية المسيب.جامعه الفرات االوسط التقنية سرمد علي حسين .د.م.ا35

كلية العلوم /جامعة الكرخ للعلومعباس شبيب حسن .د.م.ا36

كلية التربيةشرين السيد إبراهيم محمد خليل/د.م.ا37

مديرية تربية ذي قارابتسام سلمان عطية38

جامعة االنبارابراهيم رجب عبدهللا39

کلية العمارة الجامعةابراهيم صالح حسن40

جامعة الكوفة/ كلية العلوماثير باسل عباس41

 جامعة االنبار اثير هاشم عبد المجيد الراوي 42

كلية التربية طوزخورماتو- جامعة تكريتاحسان عبد العزيز عبد الرحيم43

المعهد التقني الديوانية/ جامعة الفرات االوسط التقنيةاحالم عباس بطي44

كلية الفقه_جامعة الكوفة احمد إدريس احمد شبر 45

مديرية تربية بابلاحمد حمزه كاظم الفتالوي46

كربالء-المعهد التقني /جامعة الفرات االوسط التقنية احمد خضير عبد الرضا47

الكلية التقنية المسيب احمد زهير خضر 48

جامعة االنبار كلية العلوم االسالمية احمد شهاب احمد 49

قسم علوم الحاسوب/ كلية علوم الحاسوب والرياضيات / جامعة الموصل احمد صالح حسن50

كلية طب االسنان/ جامعة بابل احمد صالح حميد51



المعهد التقني كربالء / جامعة الفرات االوسط التقنية احمد عبقد االمير صبح52

مديرية تربية بابلاحمد عماد هادي53

كليه الهندسه/جامعه ميسان احمد كاظم جبار54

جامعة الفرات األوسط التقنية المعهد التقني المسيباحمد كاظم عيدان المعموري55

وزارة النفطاحمد مجيد مظلوم 56

Baghdad universityاريج احمد نجم57

جامعة بابل كلية طب األسنان ازهر عبد الحافظ جابر 58

جامعه ذي قار كلية اآلدابازهر كاظم صبر59

العمارة/ المعهد التقني - الجامعة التقنية الجنوبيةاسامة كريم محمد60

كلية الهندسة الخوارزمي/جامعة بغداد اسراء صفاء عبد61

كلية العلوم للبنات/جامعة بابلاسراء عبدهللا حسين62

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات األوسط التقنيةاسراء علي عبد63

قسم هندسة المواد /كلية الهندسة /جامعة القادسية اسراء فيصل غازي الميالي64

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الكيمياءاسراء محمد حسين65

الجامعه التقنيه الوسطىاسراء محمد علي االمين66

كليه الصيدله جامعه بغداداسراء نعيم احمد67

كليه العلوم - جامعة الكرخ للعلوم اسماء منصور عبد الرسول68

قسم اللغة االنكليزية/ كلية التربية االساسية/ الجامعة المستنصريةاسيل صبيح حمودي69

معهد الهندسه الوراثيه والتقنيات االحيائية/ جامعه بغداد اشواق باسم جاسم70

قسم العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجيةافنان اسماعيل عبد الوهاب71

كلية الفارابي الجامعة االء حسين حسن 72

كلية دجلة الجامعة االء عبد الكريم غالب 73

كلية الحلة الجامعة االهليةاالء نوري حسين74

جامعة  سومراالستاذ الدكتور رائد بايش الركابي75

جامعة بابل/ كلية طب حمورابي االستاذ الدكتور محمد كاظم طاهر الحطاب76

جامعة سومراالستاغذ الدكتور رائد بايش الركابي77

كلية الصيدلة/ جامعة الفراهيدي ستار جابر عبود عمر/ الدكتور 78

كلية الصيدلة/ جامعة الفراهيدي ستار جابر عبود عمر/ الدكتور 79

جامعة بغداد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الدكتور خليل ستار محمد 80

كلية الفنون التطبيقية /الجامعة التقنية الوسطى الدكتورة نادية خليل اسماعيل 81

 Mosul Universityالسيد ياسين ميسر 82

جامعه الموصلامال غانم محسن ياسين83

كلية دجلة الجامعة امل محسن ناجي 84

كلية العلوم/جامعة الموصلامنة غانم عمر85

المستشفى البيطري ديالىامواج داود راضي86

المستشفى البيطري ديالىامواج داود راضي87

الكلية التقنية المسيب امير جواد كاظم88

جامعة االنبارامير محمد خلف89

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنية امير محمد عباس90

مركز دراسات الصحراء- جامعة االنبار انعام محمد عايد 91

كلية اإلدارة واالقتصاد . جامعةكربالءانغام عادل جياد92

جامعه بغداد كلبه التربيع ابن الهيثمانوار فاروق مسلم93

جامعة الموصل كلية الحقوقانوار نوري طه94

كلية الزراعة/   جامعة تكريت اوس ممدوح خيرو95

قسم اللغه االنكليزيه-كليه التربيه للعلوم االنسانيه -جامعه االنباراوهام رشيد محمد 96

الجامعة التقنية الجنوبيةاياد عبد الخالق يحيى97

الكلية التقنية المسيباياد علي محمد98

المديرية العامة لتربية األنبار اياد نعمان فهد 99

التربيةاياد نوزاد محمدتوفيق100

بابل كلية تكنولوجيا المعلوماتايالف عادل عباس101

الكلية التقنية النسيبايمان جواد كاظم 102

جامعة القاسم الخضراء كليه التقانات االحيائيهايمان فاضل عبد الحسين103

كلية التربيه/ الجامعه المستنصريه ايمان فاضل محمد104

جامعة القاسم الخضراء / كلية العلوم إخالص عبد حمزة 105

المعهد التقني بابل /جامعة الفرات االوسط التقنيه إسراء عبد علي حسن 106

الجامعه التقنية الوسطى المعهد الطبي التقني باب المعظم إسراء محمد علي األمين 107

جامعة اوروك االهليةإسالم فريد مجيد108

كلية األداب/جامعة بغدادإكرام جعفر صادق109

كلية األداب/جامعة بغدادإكرام جعفر صادق110



جامعة الفلوجةإنتصار جارهللا فاضل 111

المعهد التقني بابل إنتصار مرزوك حسين 112

كلية التربية البدنية و علوم الرياضة / جامعة ديالىإياد كامل شعالن 113

جامعة واسطإيالف بهاء علوان 114

جامعة ذي قار كلية اآلثار إيالف شاكر زبيل 115

المسيب- الكلية التقنية حسام علي محمد. د. أ116

الرصافة/ معهد االدارة / الجامعة التقنية الوسطىرنا ناصر صبر . د. م. أ117

جامعة األنبار عامر عبدالعزيز خليل الساطوري . د. م. أ118

كوفة/ كلية التقنيات الصحية والطبية / جامعة الفرات االوسط التقنيةعالء هاشم عبد علي. م. أ119

قسم اللغة العربية / كلية اآداب / جامعة واسط د آالء عبد نعيم.أ120

معهد تقني مسيب د جبار عباس جابر .أ121

جامعة كربالءايمان طالب كريم.د.أ122

جامعة الفرات األوسطحسام علي محمد.د.أ123

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلعلي ابراهيم محمد.د.أ124

معهد االدارة التقني/ الجامعة التقنية الوسطى م بشرى عبد العزيز العبيدي.أ125

قسم اللغة العربية / كلية اآلداب / جامعة واسط م د فليح خضير شني .أ126

قسم الرياضيات/ كلية التربية األساسية /  الجامعة المستنصرية بيداء محمد أحمد . م.أ127

كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة ديالى هديل هاتف جسام. م.أ128

قسم اللغة اإلنجليزية /كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةأسيل هاتف جسام .م.أ129

كلية الزراعة/ جامعة االنبار جمال صالح حمود. د.م.أ130

قسم الحاسوب/ كلية الهندسة / الجامعة المستنصريةحيدر طارش حيدر. د.م.أ131

كلية العلوم االسالمية -  جامعة االنبارخالد عامر عبيد الشويخ . د.م.أ132

جامعة الفرات االوسط التقنية الكلية التقنية المسيبكاظم فاضل  ناصر . د.م.أ133

كلية العلوم اإلسالمية / جامعة االنبار محمد عبد العزيز عواد . د.م.أ134

المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنيةواثق لفته عبدعلي الياسين. د.م.أ135

كلية التربية االساسية/جامعة بابلاسماء شاكر عاشور.د.م.أ136

كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة بغداد ميساء صائب رافع .د.م.أ137

المعهد التقني كربالءعلي عبد الحسين جبر الجشعمي.م.أ138

دائرة االرشاد والتدريب الزراعي / وزارة الزراعة أحمد عبد الهادي عبد الكاظم الكالبي 139

كلية التمريض جامعة الموصل أحمد علي حسين 140

المديرية العامة لتربية بابل / وزارة التربيةأحمد علي حياوي141

جامعة جابر بن حيان الطبيةأزهار أزهر محمد142

كلية التربية األساسية جامعة سومر أزهر محمد غالي الخزعلي 143

وزارة الصحةأزهر محمد كاظم البعاج144

جامعة الموصلأسيل محمود جرجيس145

الجامعة المستنصرية كلية التربية قسم الفيزياءأميرة جواد كاظم146

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةأياد ياس خضير147

قسم اللغة العربية/ كلية األداب / جامعة واسطآالء عبد نعيم148

المسيب/الكلية التقنية بدر كمون دبيس149

كلية اآلداب _جامعة األنبار براء إسماعيل فزع المشهداني150

قسم التمريض/ المعهد التقني الديوانيةبراء جليل سعيد151

كلية العلوم/جامعة الكوفة بسعاد عبدزيد عبود152

كلية التمريض- جامعة الكوفة بشار رشيد محمد علي153

جامعة البصرةبشرى مجيد عيسى154

جامعة القادسية بلسم صالح عبود155

جامعه اوروك االهليه،  كليه طب االسنان بيداء احمد ياس 156

كليه طب االسنانبيداء حسين عبد عون157

جامعة كربالء بيداء كطران حسن 158

المعهد التقني السماوةبيداء هادي سعودي159

المعهد التقني السماوة/جامعة الفرتت االوسطبيداء هادي محمد سعودي160

قسم الرياضيات- كلية التربية االساسية / الجامعة المستنصرية تحرير عبد الحسين خزعل161

جامعة بابل كلية العلوم للبناتتساهيل حامد الدليمي162

جامعة ديالى كلية التربية للعلوم اإلنسانية تنزيه مجيد حميد 163

جامعة الفرات االوسط التقنية توفيق ناجي حسين 164

جامعة ديالى كلية التربية االساسيةثريا محمرد عبد الحسن165

كلية التربية للبنات / الجامعة العراقية ثناء عبد العزيز سعيد 166

جامعة بابل كلية اإلدارة واالقتصاد ثناء عبدالكريم عبد الرحيم الساعاتي 167

الدجيل / جامعة االمام جعفر الصادق ع فرع صالح الدينجاسم محمد حسين علو الزبيدي 168

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلومجمال حميد وهيب169



وزارة الصناعة والمعادنجمال موحان حيدر170

خارجيجميل محمد جميل171

قسم هندسه العماره/ كليه الهندسه /جامعه اوروك االهليه جنان حسن مظلوم172

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جوان عبد زيدان 173

وزارة التربية المديرية العامة لتربية االنبار حارث كريم جياد 174

المديرية العامة لتربية االنبار حارث كريم جياد نايل 175

وزارة الكهرباء حامد صالح علي 176

جامعة البصرة كلية االدابحسام عبد الرحيم مهدي 177

كلية علوم البيئة /جامعة القاسم الخضراءحسبن عليوي حسن178

كلية الكنوز الجامعة حسن سعد محمد 179

وزارة التربية حسن عبدالرحيم جبير 180

جامعة كربالء حسن مهدي صالح 181

جامعة ميسان كلية التربيةحسنين رحيم كريم182

جامعة بغدادحسين جبار محمد183

الحويجة - كلية الزراعة /جامعة كركوك حسين حبيب مصطفى 184

وزاره التربيه حسين حسن حمدي 185

كلية الزراعة-جامعة سومرحسين خليفه جليب186

جامعة البصره حسين عبد األمير جبار 187

جامعة البصره كليه الهندسهحسين علي حسين كصب الكصب188

جامعة األنبار حسين علي عبدهللا عزيز 189

جلمعه بغدادحنان لؤي صديق190

جامعه ذي قارحنين شلش محسن191

جامعة كربالءحوراء زكي حميد 192

جامعة بابلحوراء عباس فاضل المرعب193

كلية الطب البيطري / جامعة القاسم الخضراء حوراء محمود مراد 194

جامعة الفرات االوسط التقنية المعهد التقني المسيب حيدر جاسم كريم195

جامعة الكوفةحيدر جبار عيدان196

مديرية تربية بابلحيدر حسن داود197

جامعة الفرات االوسطحيدر رحمن َداُوَد 198

جامعة الفرات األوسطحيدر رحمن داود الحمداني199

جامعه الكوفهحيدر زيدان فنجان200

المعهد التقني مربالء/ جامعة الفرات االوسط التقنية / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيدر محمدعلي محمدرضا آل طعمة201

الجامعة العراقية خالد ابراهيم احمد 202

كلية اآلداب / جامعة االنبار خالد ابراهيم حسين 203

كلية الهندسة_ جامعة تكريت خالد احمد صالح204

فرع بابل/مديرية توزيع كهرباء/وزارة الكهرباءخالد شاكر عاشور205

كلية التربية للعلوم اإلنسانية- جامعة تكريت خالد مصطفى محمد206

المعهد التقني الحويجه / الجامعة التقنية الشمالية خليل فرحان ياسين 207

كلية التقنيات الصحية و الطبية / جامعة الزهراء للبنات خمائل حسن عبيد 208

جامعة االنبار  كلية العلوم االسالميةخيري شاكر محمود 209

هيئة البحث والتطوير الصناعي / وزارة الصناعة والمعادن صادق كاظم تعبان عداي . د 210
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كلية النور الجامعهمروة بدر فالح534

مديرية تربية الرصافة الثالثة/ وزارة التربيةمروه عبداالمير ابراهيم535
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المعهد الفني شقالوةياسر نوزاد محمد629

الجامعة التكنولوجية ياسمين كاظم حسن 630

كلية الهندسة /جامعة ديالىيسرى احمد فاضل 631

مدريه زراعه كربالء المقدسة يوسف جواد جاسم 632

633Dr.salama A mustafa UTHM جامعة









المعهد التقني مربالء/ جامعة الفرات االوسط التقنية / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 





وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة بغداد كلية الطب البيطري فرع الجراحة و التوليد البيطري 





قسم هندسة القدرة الكهربائية / الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات األوسط التقنية 





فرع الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية 


	الامر الاداري للورشة السابعة للكلية التقنية-المسيب
	الورشة السابعة

