


Google Classroom                                                                   حضور الورشة االلكترونية كيفية الحد من ظاهر الغش االلكتروني على برنامج ال 

جهة االنتساب:االسم الثالثي باللغة العربيةت

الكلية التقنية المسيبأثير صالح حسون1

الفرات االوسطعلي حسين فاهم2

جامعة الفرات االوسطعماد كامل حسين. د.م.أ3

جامعة بابل مي عالء عبد الخالق الياسين4

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسطرنا علي حسين5

الكليه التقنيه مسيبميثاق جاسم صكر6

الكلية التقنية المسيب-جامعة الفرات األوسط التقنيةحسين الطيف عريبي7

الكلية التقنية المسيبعلي عزيز عباس.د8

جامعة الفرات األوسط التقنية في المسيبم احمد هادي عبود.ا9

الكلية التقنية المسيب اريج صبر محمد 10

جامعة الفرات األوسط التقنيه الكليه التقنيه المسيب مينه محمد فريد الدباغ 11

الكلية التقنية المسيبانتصار خليل عطية12

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسطشيماء عبد الرسول حميد13

الكلية التقنية المسيب سماح حميد كريم14

الكلية التقنية المسيبوسام عبيد كريم 15

الكلية التقنية المسيبحسام علي محمد. د. أ16

الجامعةالتقنية الوسطى الكلية التقنية الهندسية بغدادسحر ناجي خلف17

جامعة واسط ابراهيم جبار كاظم 18

جامعة السليمانية كلية علوم الهندسة الزراعية قسم البستنة صديق عزيز صديق الكسنزاني .د.م.ا19

دائرة صحة نينوى عبدالخالق شاكر يوسف 20

مصر _ جامعة اإلسكندرية _ كلية التربية زينب محمود محمد 21

الكلية التقنية المسيب محمد حسين علي شبع22

-عبير سفيان فاضل العاني23

جامعة البصرة محمد هادي طعيمه 24

الجامعة التقنية الجنوبيةاياد عبد الخالق يحيى25

كلية النسور الجامعةد شيماء عبد الرضا ناجي.م26

كلية دجلة الجامعةامينة سلمان عبد الرزاق. د27

جامعة الموصل كلية التربية للعلوم اإلنسانية فضيلة عرفات محمد . د. أ28

جامعة االنبارطه ياسين صالح 29

جامعة ميساناالء ظافر عامر . د.ا30

مدرسة المربدمرفت محمد عبدهللا31

الكلية التقنية المسيب هدى رضا جواد32

االمانه العامه للعتبه الحسينيه المقدسةسرمد لطيف جابر االسدي 33

جامعة بغدادزينب ميثم علي34

كلية االدارة واالقتصاد / جامعة واسط زينب فائق محمد35

البصرة _الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية علياء ابراهيم داود 36

كلية الهندسة / جامعة البصرة قحطان عدنان جواد . د. م37

المعهد التقني المسيب زهرة جبار هاشم 38

ال يوجداية ابراهيم صفر39

كلية السالم الجامعةيوسف نوري حمه باقي. د40



حامعة البصرةاحمد صكبان خضير41

جامعة دهوكأياس يونس اسماعيل42

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسطايالف حسن علي جرمط43

كلية الكوت الجامعة علي ماجد عباس .د44

الكلية التقنية المسيب ايمان كاظم كاظم 45

قسم علوم القرآن/كلية العلوم االسالمية/جامعة هل البيتزهراء مهدي كاطع46

الكليه التقنيه مرتضى قيس عبد 47

جامعة دهوك كلية التربية عقرة د مرتضى عبدالرزاق مجيد . م. أ48

جامعة النهرين مركز بحوث النهرين للطاقة المتجددة النانويةسنان محمد حسن49

ديوان الوقف السني أحمد ذياب رحيم عوسج .أقدم. م50

جامعة الموصل بالل توفيق يونس 51

جامعة الكرخ للعلوم خالدة على ثجيل 52

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنية حميد كاظم عبد االمير.د53

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادسندس عبد القادر عزيز.د.أ54

الكلية التقنية مسيبهاني مزهر ماجد. د55

جامعة سومر شفاء زعيبل جبر56

كلية االمام االعظم قسم اصول الدين محمد سعدي شفيق العبيدي 57

الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات االوسط التقنيةريهام كريم علوان 58

جامعة الموصلافياء مؤيد يونس59

جامعة الموصل كلية التربية للعلوم الصرفة علوم الحياةد محمد عرفات محمد.م60

جامعة الكفيل جالوي سلطان عبطان .د61

جامعة الفرات األوسط التقنية المسيبمالك نعمه حواس. د62

المعهد التقني الموصل / الجامعة التقنية الشمالية منتصر عبد محمد 63

خريجة زينب لطيف جابر االسدي64

بغداد- المعهد الطبي التقني / الجامعة التقنية الوسطى هناء سامي قاسم65

جامعة الفرات االوسط التقنيةإسراء ناظم عبد الستار الزبيدي66

الجامعة التكنولوجية حيدر جاسم عيسى67

جامعة بغداد د هاشم خضير حسن الحسيني .أ68

كلية دجلة الجامعة سليمه راشد صالح . م.م69

طالبة دكتوراه جامعة بغدادنوره عبد الكريم محمد سعيد70

قسم علوم الحياة / كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة ذي قاردموع ماجد ناصر 71

دجلةفرح علي جسام 72

التقنية المسيبعدي حسين كاظم.د73

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنيةرائدة حسين حميد74

كلية المعارف الجامعة وليد خالد رزيك . م. م75

كليه المستقبل الجامعه رسل ستار بدر 76

كلية دجلة الجامعةالدكتورة الهام محمد عليوي77

الكليةالتقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنيةحسن علي جرمط.د.م.ا78

كلية التربية للعلوم اإلنسانية /جامعة كركوك قاسم سلطان عبد 79

كلية دجلة الجامعةاسماء عبد عون شياع80

الجامعة المستنصرية وحيدة حسين علي 81

جامعة تكريتسرمد جاسم محمد الخزرجي82

وزارة التربية أحمد سراج جابر .د83

المسيب/الكلية التقنية ندى رسول حمزة السلطاني84



كلية دجلة الجامعة االهلية د هبة عادل مهدي . م85

وزارة التربيه فارس حسين خضر 86

شعبة العقود الحكومية / رئاسة جامعة بغداد علي عبد السميع حميد 87

جامعة االنبارنور حازم ثابت 88

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنية محمد طرخان ابو الميخ89

وزارة الشباب والرياضه عبدالهادي محمد موسى 90

جامعة القادسية حيدر مشكور حسين .د.م.أ91

وزارة النفطعلي عبد القادر عزيز92

جامعة القاسم الخضراء رغداء علي محسن 93

نديرية شباب ورياضة ديالىأحمد عباس فاضل.د94

جامعة واسط علي جبار ياسين 95

وزارة التربية الدكتور رعد عبد القادر حسين 96

جامعة الموصل عبدهللا محمد سالم الدباغ 97

المستنصريهزهراء احمد اوختي.م 98

جامعة بغدادزينب محمد نايف99

مديرية تربية االنبار م وسام محمد عبد حمد القره غولي .م100

وزارة الشباب والرياضة الدكتور ميثم حسين امين البياتي 101

كليه التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثمزينب عباس عبدالجبار102

كلية الطب البيطري / جامعة الموصلايمان دحام هادي 103

المعهد التقني البصرة/ الجامعة التقنية الجنوبية عوده عبدالقادر محسن 104

وزارة التربية جاسم محمد راضي 105

مستنصريةوهب باسم مهدي106

المعهد التقني المسيبغادة ماجد عبدهللا107

وزارة الشباب والرياضة نداء حاتم خضير . د108

جامعة ديالى علي طالل عبدهللا 109

كلية دجلة الجامعةمنيرة عبد حسن.د110

رئاسة الجامعة / جامعة ديالىقصي يونس محمد111

محكمة استئناف النجف االتحادية مصطفى احمد عبد مسلم 112

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنيةحيدر سعد عليوي113

جامعة بغدادمعتز محمد غازي114

جامعة سرت ابراهيم علي حمد امشهر 115

وزارة التربيةبسمان محمود ايوب. د116

المعهد التقني البصرة / الجامعة التقنية الجنوبيةعالء عوده عبدالقادر 117

الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات األوسط التقنيةزيد محمد فريد عبد العزيز 118

الكلية التقنية المسيب عباس هادي هاشم 119

جامعه االنبار محمد خلف رشيد الشجيري 120

جامعة كربالء اسراء علي أبو شنه 121

جامعة االنبار ياسر خلف رشيد . د.ا122

كليه دجله الجامعه االهليه سجى رياض عباس 123

التقنية الوسطىاحمد ياسين خلف124

الكلية التقنية المسيبعلي صالح حسون125

جامعة بغداد كلية اآلداب إيمان محمد عبد 126

الجامعة العراقية م مريم عمر صالح البالم .م127

جامعة واسط فاضل كاظم حنون 128



معهد تقني كربالء زهراء عبد الحسين محمد علي129

جامعة واسط هناء قاسم مذبوب 130

كلية االدارة واالقتصاد /جامعة القادسيةافتخار جبار عبد . م131

جامعة بابلسرى رشيد هارون 132

كلية دجلةمحسد فخري حسن133

قسم التاريخ/كلية االداب/جامعة بغدادنبراس فوزي جاسم.د.م.ا134

وزارة التربية والتعليممحمد غانم عبد135

المعهد التقني المسيب زهراء عبد العزيز يوسف 136

جامعة سرتشرادة علي حمد137

عراقية - كلية التربية بنات غادة فائق محمد . د138

اليوجداالء محمد صالح 139

كلية دجلة الجامعةأريج ناظم يونس140

كلية العلوم/ جامعة كربالء علي احمد حسين141

جامعة الموصل كلية الطب البيطري هيفاء حسين علي 142

الهيأة العامة للمساحةعلي مطر فنوص. د143

الكلية التقنية المسيب /جامعة الفرات األوسط التقنيةاكرم عبد الكاظم هادي.د144

وزارة الزراعة بشار احمد محمد لهمود . د145

كلية الزراعة/ جامعة القاسم الخضراء أحمد ثامر كامل السلطاني.د146

جامعه بابلرحاب هادي خضير الربيعي147

الجامعة العراقية كلية التربية للبناتمحاسن احمد حسين148

الكلية التقنية المسيبحنين مشتاق عبد الحسين149

كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد سعاد عدنان نعمان 150

الكلية التقنية المسيبسعد ياسين طه151

الكلية التقنية المسيبرواء عادل عبد النبي152

كلية دجلة الجامعةزينب عباس عبدهللا153

البصرة/ محطة ابحاث البرجسية/ دائرة البستنةاماني اسماعيل خليل154

جامعة الكوفة كلية الطب البيطريعلي كريم حسون155

كلية دجلة األهلية جواهر حمد عبد السادة 156

الكلية التقنية حيدر طالب حسبن157

تربية بابل _وزارة التربيةياسين خضير حسن . د158

كلية االداب / جامعة بغدادوسن جاسم محمد . د159

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنيةزينب طالب عبدالكاظم160

جامعة السليمانيةچيا قادر رشيد161

الجامعة المستنصرية كلية التربية قسم التاريخ هند علي حسن . د. م162

الجامعة العراقية ايمان هيثم عبد علي 163

جامعة ديالىاحمد نصيف جاسم محمد164

كلية اآلداب / جامعة بغداد سحر احمد ناجي 165

كلية االدابسيف عدنان ارحيم القيسي166


