


 كأداة ساندة في التعليم االلكترونيZOOM                                                                    حضور الورشة االلكترونية استخدام برنامج 

جهة االنتساباالسم باللغة العربيةت

جامعة الفرات االوسط التقنيةعماد كامل حسين1

الكلية التقنية المسيب-جامعة الفرات األوسط التقنيةحسين الطيف عريبي2

الكليه التقنيه المسيب / جامعة الفرات األوسط التقنيه مينه محمد فريد الدباغ 3

الكلية التقنية المسيبعلي عزيز عباس4

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسطرنا علي حسين بدير5

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط شيماء عبد الرسول حميد 6

جامعة الفرات االوسطعلي حسين فاهم7

الكلية التقنية مسيب هاني مزهر ماجد8

الكلية التقنية المسيبعدي حسين كاظم. د.م.أ9

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنيةعباس عبد الكاظم خليف ااركابي.د10

الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات األوسط التقنيةزيد محمد فريد عبد العزيز 11

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات األوسط التقنية مالك نعمه حواس. د12

الكلية التقنية المسيب عقيل عباس محمد 13

الكلية التقنية المسيب زهراء فخري جواد 14

كلية الزراعة/ جامعة القاسم الخضراء أحمد ثامر كامل السلطاني.د15

كلية العلوم/ جامعة كربالء علي احمد حسين الميالي16

جامعة الفرات األوسط التقنية الكلية التقنية المسيب اكرم عبد الكاظم هادي 17

الكلية التقنية المسيب حيدر طالب حسين18

جامعة الفرات األوسط التقنيةعلي فاضل ناصر19

الكلية التقنية المسيبعلي صاحب محمد علو السلطاني 20

وزارة التربية حيدر علي موسى 21

المسيب - الكلية التقنية/ جامعة الفرات االوسط التقنيةهبة علي حسين 22

الكليه التقنيه المسيب/ جامعه الفرات االوسطهديل احمد عبد الرحيم 23

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط انتصار خليل عطية24

الكلية التقنية المسيبا د جاسم جواد جادر النعيمي25

الكلية التقنية المسيبماجدة محمد حسن محيبس26

الكلية التقنية المسيب محمد حسين علي شبع27

وزارة الداخليةضرغام صالح دواي28

جامعة الفرات االوسط التقنية حسن هادي حمزة 29

المعهد التقني المسيب /جامعة الفرات األوسط التقنيةحامد عبدزيد سعود 30

الكلية التقنية المسيبدعاء نوري حسين 31

الكلية التقنية المسيبصباح لطيف عاصي32

قسم التربية البدنية /كلية التربية االساسية /الجامعة المستنصرية لينا صباح متي33

الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/ الجامعة التقنية الوسطى اقبال عمران سلمان 34

مديرية تربية بابلمحمد موسى رشيد 35

جامعة الفرات األوسط التقنيه الكلية التقنية المسيب رنا ريس عراك 36

الكلية التقنية الهندسية الكهربائيةاحمد رشيد عاجل37

الجامعة المستنصرية أمجاد عبد الحميد بدر الماجد 38

كلية التربية االساسية/الجامعة المستنصرية فاتن اسماعيل محمد 39

جامعة القادسية كلية التربية البدنيه وعلوم الرياضه قاسم محمد عباس 40



المسيب/ الكلية التقنية زينا حسين علي 41

كلية التربية االساسية / الجامعة المستنصرية نوره عامر عليوي ناصر العنزي 42

الجامعة المستنصرية عامر ياس خضير 43

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنية حميد كاظم عبد االمير. د44

الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات األوسط التقنيةسبأ جواد عبد الكاظم  45

جامعة الكوفة حيدر ناجي حبش الشاوي 46

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات األوسط التقنيةسهام عبدالرزاق سالم47

الكليه التقنيه المسيبحيدر مشهد جبر48

الكليه التقنيه المسيب/جامعة الفرات األوسط التقنيهباسمه عذار عسل49

المسيب- الكليه التقنيه/ جامعه الفرات االوسط رشا عادل عبد النبي50

المسيب /كلية التقنية مي عبدهللا رزوقي 51

هيت . كلية العلوم التطبيقية. جامعة األنبارفالح عبد الرسول حمودي 52

جامعة باجي مختار عنابة الجزائر كلية العلوم حرصة بشرة 53

جامعه بابل كلية التربية للعلوم االنسانيهحسين محمد علي هداد العبودي54

اليوجدسيبال ايوب نواب الدين55

جامعة بغداد كلية العلوم للبنات آمنة فراس حميد 56

الجامعة المستنصرية كلية الهندسةتوفيق عناد عبد العباس57

جامعة القاسم الخضراءعايد كريم الكناني58

خارجياالء هادي زويد59

جامعة الموصلرمضان محمود رمو60

الجامعة التكنولوجيةعمار عباس محمد شبر61

جامعة بغدادوفاء هادي زويد62

جامعة الموصول فاضل يونس حسين 63

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد نصيف جاسم محمد64

شركة توزيع المنتجات النفطية/وزارة النفطعبير عيسى ابراهيم65

كلية اإلدارة واالقتصاد أسماء محمد عبدالرزاق 66

جامعة الفرات االوسط التقنيةد كاظم فاضل ناصر.م.أ67

قسم علوم الحياة / كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة ذي قاردموع ماجد ناصر 68

كلية الطب البيطري /جامعة الموصل سفانه خضر محمود 69

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبيةأصالة حسين علي 70

جامعة بابلرعد كريم عبدعون71

وزارة التربيةمهند كاظم رشيد72

قسم هندسة العمارة- الجامعة التكنولوجية حيدر جاسم عيسى الساعدي73

المعهد التقني المسيبكريم عبد الحسين ردام74

كلية دجلة الجامعةعزة حميد عبدالسالم75

مركز الدراسات االستراتيجية والدولية ـــ جامعة بغداد سليم كاطع علي 76

المعهد التقني بعقوبع/الجامعة التقنيه الوسطى هاجر كامل احمد77

المعهد التقني المسيب زيد جعفر هاشم 78

جامعة بابل كلية التربيه االساسيهزينب عباس موسى كاظم السرحان79

جامعة العميدوسيم طالب مهدي غليب80

جامعة الكوفةالدكتور مشتاق طالب حمادي81

مديرية تربية بابلمناهل مهدي كامل الزبيدي82

الجامعه التكنولوجيهفؤاد شاكر طاهر كاظم83

قسم علوم الحياة /كلية العلوم/جامعة بابل ميساء عادل هادي84



صحة الديوانيةسعد وداي متعب85

جامعة بغداد- كلية العلوم للبنات أروى عبد الكريم توفيق86

جامعة البصرةوجدان جعفر غالب87

كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل نجالء متي اسحق سفر88

كلية التربية للعلوم األنسانية / جامعة تكريتعلي عبدهللا فارس89

مديرية االحوال المدنية والجوازات واالقامةعلي مجيد يوسف90

جامعة الكوفةسحرعبدالرضامجيد91

كلية طب االسنان/ جامعة بابلاحمد صالح حميد92

جامعة واسط كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة صالح ناصر رشيد 93

كلية علوم الهندسة الزراعية/ جامعة دهوك اسيا محمد حسن94

كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل  محمد يونس محمد السبعاوي95

قسم اللغة العربية / كلية التربية / جامعة الحمدانية فؤاد سالم رشيد أحمد96

كلية العلوم /جامعة ديالى جنان محمد محمود 97

كلية الزراعة/ جامعة السليمانيةكوجةر عمر صالح98

الجامعة األسمرية اإلسالميةمحمد احمد حموده99

شعبة العقود الحكومية / رئاسة جامعة بغداد علي عبد السميع حميد 100

كلية الزراعة / جامعة البصرة مرتضى عبد العظيم عبد النبي 101

جامعة جانكيري مجيد جاسم نايف البومهدي 102

كربالء التقنيعلي عبد الحسين جبر الجشعمي103

المعهد التقني العمارة / الجامعة التقنية الجنوبية أحمد هاشم كريم 104

جامعه بغداد كليه التربية ابن رشدعلي حسن الغضبان105

جامعة الفرات األوسط التقنية الكلية التقنية المسيب صادق سلطان مشعان 106

مصر _ جامعة اإلسكندرية _ كلية التربية زينب محمود محمد محمد 107

مركز التعليم المستمر/الجامعة التقنية الشماليةهاسميك انترانيك وارطان108

كلية االداب/ جامعة بغدادنواله احمد المتولي109

كلية الزراعه - جامعة البصره عاصم ناصر دراج110

جامعة طرابلسعبير حسين ابوراس111

الجامعة التكنولوجية الهندسة الكيمياويةبشرى عبدهللا مجيت استاذ مساعد.د112

كوفة/الكلية التقنية االدارية حسن عبد الكاظم بجاي113

المعهد التقني كوت/الجامعه التقنيه الوسطىهادي محمدسمر 114

مديرية التعليم المهني هدى نجم عبد 115

المستنصريةمعتز خليل ابراهيم116

وزارة التربية والتعليم األردنية وفاء قاسم محمد جباره 117

كلية الهندسة- جامعة بغداد ندى نعوم عبد الرزاق 118

كلية الطب\ الجامعة المستنصرية أمجد نصيف جاسم119

كليه التربيه االساسيه _جامعه دهوكخوشي زبير محمدامين 120

معهد تقني بعقوبة / الجامعة التقنية الوسطى الره رياص عبد الواحد .د121

جامعة دهوك شيماء حسين يوسف122

الجامعة العراقية وسام حمد شهاب 123

الجامعه التقنيه الوسطىمهدي قاسم حامد124

قسم علوم االرض /كلية العلوم /جامعة الموصل مهى عبد الحميد مصطفى حسون125

بغداد كلية علوم الهندسة الزراعيةد نيران سالم الجراح126

جامعة كربالءغادة محمد حسين127

الكلية التقنية المسيب - جامعة الفرات االوسط التقنية مهند حسن علي الجنابي 128



قسم الهندسة الميكانيكية/ كلية الهندسة / جامعة كركوك ِعماد ِصّديق محمد129

جامعة الموصل\كلية الطب البيطري قسمة مظفر صالح130

كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة البصرة بشرى رمضان ياسين131

خارجيعبدالكاظم عزيز مرجون 132

مديرية تربية األبنار _وزارة التربيةعبدالمنعم حامد عبد 133

جامعة الفرات االوسط التقنيةعلياء جبار حامد134

تربية الديوانيةمصطفى وداي متعب135

قسم الهندسة المدنية / الجامعة التكنولوجية رعد عبدالخضر سحيب 136

وزارة العدلاحمد حسين علي التميمي137

جامعة واسطعباس ناصر رشيد138

قسم هندسة اللبزر/ الجامعة التكنولوجيةوسن عبد الستار حكمت139

وزارة الثناعةرفيف عبد الكريم عبد العزيز الحيالي140

جامعة الفرات االوسط التقنية / المعهد التقني كوفة ميامي عبدالرضا ليلو الخفاجي141

كلية النسور الجامعة عطاء مصطفى142

المعهد التقني الموصل/ الجامعة التقنية الشمالية منتصر عبد محمد 143

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةزينب طالب عبدالكاظم144

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات األوسطبدر كمون دبيس145

المعهد التقني سماوة /جامعة الفرات األوسط التقنية خليل راضي حسن 146

جامعة كربالءاحمد صباح عبد147

التقنية عزة عبد الستار مزهر148

وزارة التربيةحيدر صفاء علي149

وزارة النقلاكرم غالم عوازلي150

جامعة الموصلشمال يونس عبدالهادي151

وزارة الموارد المائيةتغريد عبد االمير عبد الكريم152

الجامعة التقنية الجنوبيةاياد عبد الخالق يحيى153

المعهد الوطني لتكوين إطارات الشباب و الرياضةحرصة يسرى154

جامعة بنى سويف.  كلية التمريضحنان الزبالوى حسن155

الكلية التقنية المسيبايمان جواد كاظم 156

قسم الكيمياء/كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادسميعة جمعة خماس.د157

كلية اللغات/ جامعة بغداد اسيل ارزوقي وهيب158

كلية السالم الجامعةيوسف نوري حمه باقي159

كلية االسراء الجامعةكرار سعد فرج160

جامعة الكرخ للعلوم ليناز انيس فاضل161

جامعة بغداد نور عبد االمير عبد الكريم 162

مديرة تربية ذي قار علي عباس نعمه 163

جامعة بغدادعفراء ابراهيم خليل العبيدي164

المعهد التقني سماوة/ جامعة الفرات االوسط التقنية حقي امين توماس165

ال يوجد حازم حمود عبد الرضا 166

جامعة القادسية كلية االدابانيس شهيد محمد167

جامعة البصرة زينب عباس عجيل 168

دائرة صحة البصره عمر مصدق محمد 169

جامعة واسطحيدر تقي فضيل170

دائرة التعليم الديني والدراسات اإلسالمية مجتبى مفلح عبد الواحد 171

المعهد التقني كربالء/ جامعة الفرات األوسط التقنية وسام فؤاد عباس172



جامعة كركوك كلية القانون صالح حسن أحمد 173

كلية الفقه- جامعة الكوفة زينه علي جاسم174

تربية ذي قار مرتضى ضياء محسن175

جامعة القادسيةسندس محمد عباس176

كلية القانون/ جامعة القادسية سندس محمد عباس 177

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة القاسم الخضراء اوجد مدلول عباس178

كاية العلوم االسالمية /جامعة الموصلجنان حسين عبدالقادر 179

جامعة االنبار كلية التربية للبنات محمد سلمان حسين النعيمي 180

محافظة بغدادبالل وعدهللا احمد181

/محمود رشيد كاظم 182

خارجي زينب محسن حسن المنصوري 183

الجماعه العراقيه كليه التربيهعبير صباح حسين184

جامعة الفلوجة فراس خميس عبد 185

جامعة الفرات االوسطسارة علي حسين186

جامعه الكتاب سعاد يوسف الدوركي 187

كوفة/الكلية التقنية االداريةكفاح طه خضير188

كلية التربية االساسية _الجامعة المستنصرية عمر نوري عباس 189

خارحياحمد عبدالساده مزهر 190

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةمصطفى فالح عواد191

جامعة تكريت عبدهللا حسن محمد . د192

وزارة التربيةأحمد عبد الجبار غيدان193

دائرة صحة بابلعلي عبدالساده مزهر 194

العراقعلي فائق شهيد195

جامعة النهرين ڤيان جبار جمعة 196

جامعه بابلرواء حسين كاظم197

كلية الطب/جامعة الموصل سيف قصيد النجماوي198

خارجيمحسن حسن محيسن 199

جامعة القادسيةوسن حمودي حنيوي200

جامعة واسطحسين شناوة مجيد201

كوفة- المعهد التقني/ جامعة الفرات االوسط التقنية عقيل عبد الزهرة كاظم هلول البديري202

كلية المأمون الجامعة قسم إدارة األعمال ساهرة محمد حسن203

الجامعة المستنصرية كليه التربية البدنية وعلوم الرياضة انعام حسين نعمة 204

جامعة القادسيةبشار صباح صاحب205

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنية علي كريم حسين 206

الكلية التقنية المسيب /جامعة الفرات االوسط التقنية سنا قاسم حسن 207

كلية الحدباء الجامعة منى سالم حسين 208

كلية طب االسنان /جامعة الكتاب االهليهريم اديب محمد نادر .د209

الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات األوسط عبدهللا فاضل سرهيد 210

جامعة الكرخ للعلوم ايمن موفق أحمد 211

الجامعه التقنيه الوسطى الكلية التقنية الهندسية بغداد مريم صالح حسن 212

الجامعة المستنصرية مصطفى حسن عبدالكريم 213

ماجستير في علوم الفيزياءرواء عادل عبد النبي البكري214

مديرية شباب ورياضة ميساننوار سعيد محمد215

جامعة الكرخ للعلوماوراس محي طه216



قطاع الخاصمازن جبار حسبن217

معهد التكنولوجيا بغداد االء قحطان نوري 218

قسم الكيمياء كلية العلوم جامعة بغدادعلياء خضر عباس219

جامعة الكرخ للعلوم علي عبد الوهاب محمد 220

طالب دكتوراه مصطفى سليم حبيب 221

الكلية التقنية المسيب//جامعة الفرات االوسط التقنية المهندس ساجد عبد العباس بناي222

جامعه بغداد حنين رضا عباس 223

الرصافة/ معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطىمنى هادي صالح. د224

جامعة بغدادسعاد غفوري خليل. د225

الكلية التقنية المسيبمحمد مهدي محسن 226

جامعة الكرخ للعلوماحمد عباس حسن 227

كلية التربيه البدنيه وعلوم الرياضه/جامعة بغدادرافع صالح فتحي.د.أ228
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