


(مضار التدخين)                                                                      حضور الورشة االلكترونية 

(اخرى/ معهد/الكلية/ الجامعة )جهة االنتساباالسم الثالثي مع اللقب ت

المسيب /الكليه التقنية الهندسيةبتول حامد هاتف الجرواني 1

الكليه رباب عادل جواد الجبوري2

الكلية التقنية المسيبحسن عالوي لفته الحمداني3

الكليه التقنية المسيبعلي عبداليمه عبدالعباس4

الكلية التقنية المسيب علي قصي سلمان الياسري5

المسيب/ الكلية التقنية/جامعة الفرات االوسطسجى ماجد كاظم الصالحي6

جامعة الفرات االوسط الكليه التقنيه مسيباحمد رمضان ناصر7

الكلية طيف ضمير عريج 8

الكلية(الكندلي)قاسم كريم ابراهيم 9

المسيب/الكلية التقنية/جامعة الفرات األوسطعلي عباس لفته الراجحي10

المسيب / الكليه التقنيهكرار علي غضبان 11

المسيب /الكلية التقنية /جامعة الفرات االوسط االء محمد صالح12

المسيب/الكليه التقنيه/جامعة الفرات االوسطكرار صفاء حسين العبودي 13

الكلية التقنية الهندسية المسيب/ جامعة الفرات االوسط مصطفى حسين غالب الهاشم14

المسيب/الكلية التقنيه /جامعه الفرات األوسط التقنيه دعاء محمد عبد العمري15

الكليهزهراء منعم سلمان الشمري16

المسيب /الكلية التقنية الهندسيةجحيشي / كرار علي عبد الزهره 17

الكليه التقنيه المسيب/جامعه الفرات االوسطكرار هاشم جرمل 18

الجامعةسجاد تركي مطشر 19

الكلية (الحريشاوي)كرار زهير عبد الزهرة 20

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية حوراء عبد الكريم جاسم مليوخ 21

الكلية التقنية المسيب ايمن فيصل عبد العزيز الجحيشي22

الجامعة ابالحسن راجح ريحان النجاري 23

الكلية التقنية المسيب مروان فيصل عبد العزيز نصر الجحيشي24

الكليه التقنية المسيب/جامعه الفرات االوسط التقنيه تبارك جليل محمد صالح 25

كليه التقنيهمنتظر مجيد عطيه26

الكلية التقنية المسيب احمد عبد الباري داخل العلواني27

المسيب /الكليه التقنيه الهندسيه حيدر عباس جواد 28

الكلية التقنية المسيب علي فيصل ارميض الخفاجي29

جامعة الفرات االوسط التقنيهفرح/رضا فؤاد حسين30

الكليةكرار زهير عبد الزهرة الحريشاوي31

الكليهحسين منير عبدالحي 32

الكليةهبه حيدر عبد االمير يوسف33

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنيةزينب كريم عبدالزهرة البركي 34

المسيب/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية فاطمة عبدالكريم حسن الرزن35

الكليهليث محمد جوده الكريطي36

المسيب-الكليه التقنيه الهندسيه محمد مهدي صالح 37

الكلية طيف ضمير عريج المنصوري38

هندسة المضخات /المسيب -الكلية التقنية / جامعة الفرات االوسط محمد مرتضى حبيب  39

جامعة الفرات األوسط الكلية التقنية الهندسية المسيب ندى حسن عبدعون40



الكلية زينب حسن عبد حسين41

الكليةميثم صمد شاكر الموسوي42

الكليهمهيمن عادل صاحب43

الكلية التقنية المسيبامير محمد جاسم الخالدي 44

جامعة الفرات االوسط الكليه التقنيه الهندسيه المسيبمحمود شاكر عبد الحسين الحلفي45

الكليهمحمد مهند محمد 46

الكليه التقنيه المسيب/جامعه الفرات االوسط التقنيهايناس قاسم عباس الكريعي47

الكلية التقنية المسيبحسين عبداالمير غازي الصالحي48

جامعة الفرات االوسط الكلية التقنية الهندسية سجاد علي حبيب 49

الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات االوسط ابراهيم حازم فرهود50

الكلية التقنيه المسيب /جامعة الفرات االوسطيوسف جاسم غضيب حمد الجنابي م51

الكلية التقنية المسيبرضا علي طبعان52

الكليهعلي طالب عبيد الحميري53

الكليه التقنيه المسيب سيف علي احمد54

الكلية التقنية المسيب محمد جواد كاظم 55

الكلية التقنية المسيب محمد جواد كاظم56

كلية الهندسة التقنيه /جامعة الفرات االوسط مرتضى قيس عبد 57

الكليةحسن علي سلمان العبادي58

الكليه التقنية الهندسية المسيب/جامعه الفرات االوسطأسماء محمد حميد الحسناوي59

(الكليه التقنيه الهندسية)جامعه الفرات األوسط التقنيهروان حسين مجيد الفلوجي60

الكلية التقنية الهندسيةأساور عالء حسن العودة61

الفرات االوسطعلي حسين فاهم62

جامعة الفرات االوسط التقنيةعماد كامل حسين. د.م.أ63

الكليه التقنيه المسيب / جامعة الفرات األوسط التقنيهمينه محمد فريد الدباغ 64

الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات األوسط التقنية زيد محمد فريد عبد العزيز الدباغ65

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسطرنا علي حسين بدير66

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات األوسط التقنية مالك نعمه حواس الخزرجي. د67

الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسطحسين علي عبد السوفي68

69Ali salah hadi كليه تقنيه مسيب/ جامعه الفرات االوسط

جامعة الفرات األوسط الكلية التقنية المسيب محمد حسين علي السهالني70

كليةمحمد حيدر جاسم المعموري71

72Maryam Mohammed Hassan  الكلية

جامعة الفرات االوسط الكلية التقنية المسيب يوسف كريم يازع السراي 73

قسم الرقابه والتدقيق الداخلي / رئاسة الجامعة/ جامعة بغدادزهراء خالد احمد الجبوري74

جامعة الفرات االوسط التقنية توفيق ناجي حسين الشمري 75

جامعة  الفرات  األوسط  التقنية  المسيبعبدهللا  عذاب هاشم76

كلية التقنية المسيب/جامعه الفرات االوسطعلي مهدي عبدهللا77

الكلية التقنية المسيب.جامعة الفرات األوسط التقنيةاحمد اسماعيل موحان78

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات األوسط التقنية هيام عادل حبيب 79

الكلية التقنية المسيب-جامعة الفرات األوسط التقنيةحسين الطيف عريبي الجبوري80

جامعه الفرات االوسط/ الكلية التقنيه  المسيبحيدر مشهد جبر81

المعهد التقني المسيب/ جامعه الفرات االوسط امير حسن حمزه المعموري82

الكليه التقنيه المسيببتول نجم خضير الزهيري83

المعهد التقني المسيب/ جامعة الفرات االوسط محسن جاسم ناصر84



الكليهرعد كريم عمران الترابي85

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات األوسط التقنية مالك نعمه حواس . د.م86

الكليةمحمد عباس كاظم 87

ت المسيبرائدعبداالمير محمود88

ت المسيبرائد عبد األمير محمود 89

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةأثير صالح حسون90

الكلية التقنية المسيبعلي صالح حسون91

92Mohammad Younis Chekhyor Modirالكلية التقنيه مسيب / جامعة الفرات االوسط

المسيب-الكلية التقنية /جامعة الفرات االوسط محمد مرتضى حبيب93

مستشفى النسائيه واألطفال التعليمي/ دائره صحه المثنى أحمد وليد ذياب94

وزارة الزراعة بشار احمد محمد لهمود95

الكلية التقنية مسيب هاني مزهر ماجد96

اخرىعذراء هادي زويد97

الكليهرباب عادل جواد الجبوري 98

الكليه التقنيه المسيب/ جامعه الفرات االوسط التقنيه اوهام جمعه سلمان الكرطاني99

100Sonia Hiwa Othman University of Sulaimani 

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةتيسير سمير جعاز101

طالب هندسة امير محمد جاسم 102

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات األوسط التقنية مالك نعمه حواس ولي الخزرجي. د103

كلية الزراعة/ جامعة السليمانيةچيا قادر رشيد.م.م104

المسيب/الكليه التقنيه الهندسيه حيدر عباس جواد105

الكلية التقنية المسيبعدي حسين كاظم.د106

جامعة السليمانية كلية علوم الهندسة الزراعية قسم البستنة صديق عزيز صديق الكسنزاني 107

جامعة الفرات األوسط التقنية في المسيباحمد هادي عبود الليباوي108

جامعة الفرات األوسط التقنية الكلية التقنية المسيبعباس عبد الكاظم خليف الركابي109

كلية الزراعة / جامعة القاسم الخضراء أحمد ثامر كامل السلطاني.د110

الكلية التقنية المسيبعلي عزيز عباس111

کلية علوم الهندسة الزراعية/ جامعة السليمانيةکامران صالح رسول112

كلية التقنية المسيبعلي عبداليمه عبدالعباس الحساني113

مستشفى النسائيه و االطفال التعليمي/ دائره صحه المثنى أحمد وليد ذياب النصار 114

كلية العلوم/ جامعة بابلانس مسلم محمد المعموري115

دائرة صحة نينوى عبدالخالق شاكر يوسف 116

الجامعه التقنية الوسطى معهد التكنولوجيا بغدادمروان صالح محمد117

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبيةأصالة حسين علي 118

محاضر المعهد التقني مسيبهدير عامر موحان البيجاوي119

قسم علوم الحياة / كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة ذي قاردموع ماجد ناصر 120

جامعة القادسية كلية التربية قسم الكيمياء مرتضى عبد علي فرحان . د. م121

كلية التربية للبنات/ الجامعة العراقية سماح ثائر خيري 122

الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات االوسط التقنيةريهام كريم علوان الحمداني 123

المعهد التقني المسيب /جامعة الفرات االوسط التقنيةاحمدهادي محمد المهداوي 124

كليه العلوم/ جامعة الموصلنسرين صالح إبراهيم125

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنية امير محمد عباس 126

الكوفة /المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات األوسطشيماء نوري عبد الحسن الزرفي127

الكليه التقنيه المسيبميثاق جاسم صكر الزيدي128



الكلية التقنيه مسيب/ جامعة الفرات االوسطمحمد يونس جخيور129

الجامعه التقنيه الوسطى معهد تكنولوجيا بغدادنور سمير محمود130

جامعة دهوك كلية التربية عقرة د مرتضى عبدالرزاق .م. أ131

كليه الهندسةإبراهيم جاسم شلش 132

جامعه بغداد كلية االدارة واالقتصاد قسم االحصاءرحمه سلمان غايب الكرخي133

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةحميد كاظم عبد االمير الموسوي.د134

الكيمياء/العلوم/الموصلافياء مؤيد يونس. م135

كلية زراعة/ الجامعة السليمانيةمدرس مساعد/ شلير حسن محمود136

137Hawar Jalal Sadiq HawezyKoya University

معهد التكنولوجيا بغداد صالح محمد جاسم الربيعي 138

الکليہ التقنيہ المسيب احمد حسين حسن139

كلية الكوت الجامعة علي ماجد عباس الشيباني 140

الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات االوسط التقنيةاحمد زهير خضر الرفاعي 141

142Salam Khalid Hasoon  جامعة كربالء

وزارة الثقافهكريم حسن حمزة طفيلي143

جامعة بابلسرى رشيد هارون الكوام 144

-عبير سفيان فاضل العاني145

كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة الفلوجةثامر حميد عالوي146

وزارة التربيةبسمان محمود ايوب147

قسم التقنيات الكهربائية /المعهد التقني الموصلوفاء فاضل عبد الواحد / مهندسين اقدم .ر148

تربيه اساسيه - مستنصريه فارس حسين خضر 149

جامعة الجزيرة عبدالرحمن عبدالسالم داود150

المديرية العامة لتربية ديالى سناء عدنان عباس االسدي151

مدرسة المربدمرفت محمد عبدهللا152

قسم الفيزياء/كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة االنبار م طه ياسين صالح.م153

كلية طب االسنان /جامعة واسط علي جبار ياسين 154

التربية للعلوم االنسانية / االنبارمحمد خلف رشيد الشجيري 155

جامعة الموصل كلية التربية للعلوم اإلنسانية  فضيلة عرفات محمد . د. أ156

جامعة الموصل كلية التربية للعلوم الصرفة علوم الحياةمحمد عرفات محمد.د157

جامعة المثنىسماح هادي الربيعي158

جامعة بابلرحاب هادي خضير الربيعي159

قسم السدود/كلية الهندسة /جامعة االنبار نور حازم ثابت160

مديرية تربية االنبار م وسام محمد عبد حمد القره غولي .م161

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية عمر عبد الحسن لفته الخفاجي162

كليه الطب البيطري /جامعة بغداد امير حاتم عبد األمير العبيدي 163

جامعة بغداد كلية اللغاترند سمير محمود التميمي164

مدرسة المربدمرفت محمد عبدهللا الشعبان165

الكلية التقنية المسيباالء عبد الكاظم عبد هللا الخيكاني 166

جامعة الفرات األوسط التقنية عقيل عباس محمد 167

معهد الفنون الجميلة للبنات د ميرفت محمد جاسم الحيالي . م168

الكلية التقنية المسيب هدى رضا جواد اليساري169

الكلية مريم محمد حسان 170

171Ali Abbas Laftah alraghy المسيب/الكلية التقنية/جامعة الفرات األوسط

الجامعة العراقية كلية التربية للبناتمحاسن احمد حسين172



السماوة .-المعهد التقني دالل مهدي عواد الزريجاوي 173

جامعة الفرات األوسط التقنية الكلية التقنية المسيب صادق سلطان مشعان . د174

كلية التربية البدنية/جامعة ديالىاضواء ورور نعمة الشمري175

شركة توزيع المنتجات النفطيةعبير عيسى ابراهيم176

مديرية زراعة االنبارجاسم محمد عبد حمد القره غولي177

التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعة الموصل عثمان عدنان عبد الصمد البياتي178

كلية االدارة واالقتصاد /جامعة القادسيةافتخار جبار عبد اليعكوبي179

وزارة التربية مديرية تربية االنبار وسيم حماد خلف الدليمي 180

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادسندس عبد القادر عزيز.د.أ181

المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيهرضا فؤاد حسين182

إعدادية نينوى الزراعية /مديرية تربية نينوىعبدهللا مؤيد عمر عبدهللا 183

كلية االمام االعظم قسم اصول الدين محمد سعدي شفيق علي العبيدي 184

كلية العلوم / جامعة الموصل صفاء عبدالعليم احمد زكريا185

كليه التمريض /جامعه بغدادايسن كمال محمد كرونجي 186

التربية البدنية وعلوم الرياضة / الموصل نغم خالد نجيب الخفاف187

كلية االدارة واالقتصاد / جامعة القادسيةافتخار جبار عبد اليعكوبي 188

كلية العلوم اإلسالمية / جامعة الفلوجةفرحان محمد فرحان . د . م 189

كلية االمام االعظم قسم اصول الدين محمد سعدي شفيق العبيدي190

قسم اللغة العربية/ كلية التربية / جامعة الحمدانية فؤاد سالم رشيد 191

المديرية العامة لتربية االنبار م قادسية يونس محمد. م . م 192

الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات االوسط التقنيةأمير جواد كاظم المساري193

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعة الموصل نغم مؤيد محمد الراشدي194

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة الموصلبثينة حسين علي اوحيد 195

السماوة -المعهد التقني دالل مهدي عواد الزريجاوي196

جامعة الموصل كلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم البرمجيات مها عبداالله محمد حسن البدراني 197

جامعة الفرات األوسط التقنية الكلية التقنية المسيب صادق سلطان مشعان .د198

الفرات االوسط التقنية  الكلية التقنية المسيبكاظم فاضل ناصر الدليمي199

الكلية التقنية المسيب /جامعة الفرات األوسط التقنيةرغد كطران حسن الواوي 200

التربية للبنات/الكوفةدالل عبد الحسين كاظم العيساوي201

المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنيةابتسام محمد حسين 202

المسيب/الكلية التقنيةندى رسول حمزة السلطاني203

الفرات االوسط التقنية الكلية التقنية  المسيبعلياء جبار حامد الشويلي204

جامعة الفرات االوسط التقنيةة / الكلية التقنية المسيبحسن علي جرمط العبيذي205
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