


                                    حضور الورشة االلكترونية إدارة برنامج مودل                      

 (كليه او معهد/جامعه )جهة االنتساب االسم الثالثي و اللقب باللغه العربيه ت

الكليه التقنيه المسيب /جامعة الفرات األوسط التقنيه عمر عبد الحسن لفته الخفاجي 1

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةعماد كامل حسين. د.م.أ2

كلية الهندسة / جامعة ذي قار حيدر عبدالحسن لفتة3

الكليه التقنيه المسيب /جامعة الفرات األوسط التقنيه مينه محمد فريد الدباغ 4

اليوجددعاء حبيب صاحب الموسوي5

جامعة بابلرضاب حبيب صاحب الموسوي6

كليةصفافارس عبدالرزاق7

الكلية التقنية المسيبعلي صالح حسون8

الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات األوسط التقنيةزيد محمد فريد عبد العزيز الدباغ9

الكلية التقنية المسيبعدي حسين كاظم العباس. د.م.أ10

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسطرنا علي حسين بدير11

الكلية التقنية المسيبعلي عزيز عباس.د12

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط م انتصار خليل عطية .م13

الكلية التقنية مسيبهاني مزهر ماجد. د14

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات األوسط التقنية مالك نعمه حواس الخزرجي. د15

وزارة الصحةسعد كاظم طاهر16

الموصل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة وليد عامر ضائع العبيدي . د17

...مبدر التميمي .م18

وزارة التربية الكلية التربوية المفتوحة مركز كركوك م خليل إبراهيم حسين علي .م19

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية دعاء ضياء حميد گنو20

كلية الطب البيطري / جامعة الموصل مدرس مساعد / خالد احمد شعبان 21

جامعهحمزه عبدهللا غالب الحمداني22

الكلية التقنية المسيبسارة علي حسين23

الكلية التقنية المسيب /جامعة الفرات األوسط التقنيةرغد كطران حسن الواوي 24

Dijlah University Collegeعزة حميد عبدالسالم. د25

قسم علوم الحياة / كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة ذي قاردموع ماجد ناصر الذهب 26

معهد الفنون التطبيقيه /الجامعه التقنيه الوسطى جمال عبدالواحد جاسم السوداني 27

كلية التربية االساسية / جامعة ديالىلينا بهنام ياقو ابلحد 28

مديرية تربية ديالى / وزارة التربية عالء مهدي صالح الزهيري29

المستنصريةمحمد عبد مطشر . د30

جامعة المستنصريةرسل صباح نجيب الرماحي31

كلية التربية ابن رشد/  جامعة بغداد حسين زعيل حالوب الشجيري32

جامعه حلبجه كليه التربيه االساس نيان والي سمين33

جامعة الموصل ايمان هشام عبدالرحمن 34

المعهد التقني بابل/ الفرات االوسط زينب كريم جواد القزاز. م. م35

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات األوسط التقنيةغفران محمد عبيد36

كلية التربية ابن رشد/  جامعة بغداد حسين زعيل حالوب الشجيري37

كلية الصيدلة/جامعة الكوفةفالح شريف عبد سهيل. د.أ38

علوم الحياة .التربية للبنات.الكوفةدالل عبد الحسين كاظم39

المعهد التقني/الجامعه التقنية الجنوبيةأحمد نعيم خيون السعداوي40

وزارة التربية الكلية التربوية المفتوحة مركز كركوك م خليل إبراهيم حسين علي .م41

كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة البصرةشذى سامي عبادي العامري42



الكلية التقنية المسيب /جامعة الفرات االوسط التقنية والء كطران حسن الواوي 43

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات األوسطبدر كمون دبيس المعموري44

قسم المضخات-الكلية التقنية-جامعة الفرات االوسطمجتبى عبدالرضا جباره الحمراني45

كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة المثنىعامر صالّل راهي الحسناوّي. د.أ46

كلية التربية االساسية /جامعة ديالى م امجد محمد وهاب المرسومي .م47

جامعة الكوفة كلية التربيةإحسان عباس حسن الموسوي.د48

جامعة سومرحيدر كاصد حاجم سويف الشحماني 49

كلية الفارابي الجامعةسعد عبدهللا خلف. د.م50

امانة بغدادندى محمدعلي احمد المالكي51

كلية الهندسة/جامعة الكوفةمدرس تغريد عبد المهدي موسى52

جامعة ميسان/ كلية الهندسة  المهندس اياد محسن سبهان53

كلية المنارة للعلوم الطبية محمد مصطفى عبدالكاظم . م.م54

قسم علوم الحاسوب/ كلية التربية / جامعة الحمدانيةفراس عبد الرحمن يوسف اليوزبكي55

كلية الزراعة/جامعة ميسانطالل حسين صالح.د.م.ا56

شركة نفط ميسانكرار عباس جوحي.م.م57

جامعة الفرات األوسط الكلية التقنية المسيب محمد حسين علي شبع58

الكلية التقنية المسيب -جامعه الفرات االوسط التقنيةمحمد قاسم عبد المسعودي59

جامعة كربالء زينب نوري صالح االسدي60

كلية القانون /جامعة بابل دايناس مكي عبد نصار .م61

قسم علوم الحياة / كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة ذي قاردموع ماجد ناصر الذهب 62

جامعة المستنصريةرسل صباح نجيب الرماحي63

كلية التربية االساسية / جامعة زاخو إيناس صباح مهنا الدراجي 64

كلية التربية للبنات/ جامعة بغدادعفراء إبراهيم خليل العبيدي. د.أ65

جامعة كركوك كلية التمريض بدريه نوري مشعان الجميلي 66

كلية الطب/ جامعة القادسية عالء عبد علي العبيدي67

غير موظفعمر نصيف جاسم. م.م68

جامعة بغدادمحمد هالل عبد 69

الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات األوسط التقنية فاضل عباس جمعة السامر70

مستنصرية / تربية بان علي حمد .د.م71

كلية العلوم\ جامعة القاسم الخضراء مهند محمد صاحب72

جامعة الفرات األوسط الكلية التقنية المسيب دعاء نوري حسين جصاني73

خريج مصطفى هشام عبدالرحمن 74

كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة البصرة امل عبدالرزاق نعيم المنصوري75

كلية دجلة محمد عبد الجبار احمد الحياني 76

المعهد التقني المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنية ُعال نجاح كاظم الشمعاني77

الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات االوسط التقنية المدرس المساعد طالب احمد حامد الربيعي78

كلية التربية األساسية قسم التربية / جامعة ديالىم محمود رشيد كاظم .م79

جامعة الفرات األوسط التقنية مسلم موحان عبود الصالحي 80

المعهد التقني المسيبكريم عبد الحسين ردام الشجيري81

/كلية التربية/الجامعة المستنصريةصبا جميل حسن الخياط82

الرصافة- معهد االدارة / الجامعة التقنية الوسطىأحمد جاسم علوان السعيدي. د.م.أ83

طالب دكتوراهحيدر محمد خضير ال جازع84

كليه التقنيه المسيب / جامعه الفرات الوسط جنات باسم محمد امين 85

جامعة بابل  رئاسة الجامعة   مركز الحاسبة االكترونية سهاد شاكر جابر علوان الزبيدي 86

المديرية العامة لتربية بابل م ماجد جاسم جليد الجبوري .م87

 University of sulaimaniافان عاصى فاتح ويس88

/ ليث احمد لطيف89



الجامعة المستنصرية شهد احمد ياسين الطائي90

التربية االساسية /جامعة الموصل صابر طه ياسين .د91

كلية التربية للعلوم االنسانيه/جامعه بابللمياء فليح ابراهيم حمزه الصليخي92

الكليه التقنيه المسيب/جامعه الفرات االوسطاسراء علي عبد 93

خريج حنان هشام عبدالرحمن 94

وزارة التربيةنديه خلف جبر95

جامعة الكفيل كليه طب األسنان جالوي سلطان عبطان الخزاعي 96

جامعة القاسم الخضراءاحمد ثامر كامل97

جامعة الكوفة كلية التمريض محمد حاكم شمران . م98

المديرية العامة لتربية صالح الدين مشتاق طلب فاضل 99

الكليه التقنيه الهندسيه المسيب/  جامعه الفرات األوسط بيداء منعم هادي 100

الجامعة التكنولوجية/ قسم هندسة الليزروسن عبد الستار حكمت101

جامعة الكوفة عبير ميري عبدهللا . م. م102

العلوم/جامعة كربالءاستاذ مساعد/بلقيس هادي هاشم 103

كلية التربية األساس- جامعة حلبجة لقمان فتاح أحمد.م104

مديرية تربية صالح الدين احمد سليمان جمعه الجبوري105

جامعة االنباروسام محمد عبد القره غولي106

صالح الدين/ وزارة التربيةمثنى محروس علي العزاوي. د107

جامعه الفرات االوسط كوثر عالء عبدعلي العبيدي108

الكليه التقنيه المسيب /جامعة الفرات األوسط التقنيه كرار نجم عبدالرضا109

القانون و العلوم السياسية ..جامعة كركوك حيدر احمد محمد110

كلية الهندسة / جامعة واسط األستاذ المساعد حيدر ذياب سالم الركابي 111

جامعة الكوفة كلية العلومعذراء هادي عبد االمير محمد112

المعهد التقني في البصرة- الجامعة التقنية الجنوبية اياد عبد الخالق يحيى. د.م113

كليه العلوم الزراعية/جامعة ديالى مائدة خلدون حميد الخزرجي114

جامعة القادسية كلية االدارة واالقتصاد قسم إدارة االعمال مليحة جبار عبد الكعبي 115

ديالىعمر حاتم صادق اللهيبي116

كليه العلوم الزراعية/جامعة ديالى مائدة خلدون حميد الخزرجي117

كليه التقنيه /جامعه الفرات الوسط جنات باسم محمد امين 118

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسطرنا علي حسين بدير119

المعهد التقني الديوانيك/جامعة الفرات االوسط التقنيةاحالم عباس بطي 120

جامعهبتول محمد جاسم المطيري121

بغداد/ كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطىشيماء حسين علي شبع122

 University of sulaimaniافان عاصى فاتح ويس123

كلية العلوم / جامعة البصرة صادق ماجد خلف الشاوي 124

وزارة النفطكرار عباس جوحي صالح125

طالب دكتوراهايمان علي حسين126

طالبة دراسات علياالست هدى هادي طالب127

كوفه-المعهد التقني /جامعة الفرات االوسط التقنيهختام كاظم خضيرعنجور128

جامعة الكوفة طارق حسن شريف129

الجامعة المستنصرية كلية العلوم نور طالب حمدان. د130

كربالء / جامعة محمد محي رحيم الجنابي. م.م131

كلية العلوم / جامعة البصرة صادق ماجد خلف الشاوي 132

هيأة الحشد الشعبي حسين أحمد عبد . م.  م133

جامعة القادسيةحسام سعيد العارضي. د134

المسيب/الكلية التقنية/جامعة الفرات االوسط التقنيةمحمدرضا نجم عبدالرضا135

غير موظفمحمد حسين شعالن الخزرجي136



جامعة الفرات األوسط التقنية منار غياث عبد المطلب. د.م137

 University of sulaimaniافان عاصى فاتح ويس138

كلية االدارة واالقتصاد- جامعة ميسان م علي عباس غضبان.م139

مديرية تربية محافظة ذي قار االستاذ فراس سالم ياسر 140

جامعة البصرة كلية الزراعة لينا سمير محمد الديراوي 141

جامعة البصرة التربية البدنية وعلوم الرياضية وسام قيس خزعل نجم الزبيدي 142

كلية الهندسة/جامعة الموصلمحمد مخلف خلف الجبوري. د143

جامعة البصرة كلية الزراعة محمد علوان سلمان الزيدي144

كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة ديالى م مصطفى فاضل عباس.م145

قسم الفيزياء/كلية التربية/الجامعه المستنصريةصبا جمبل حسن الخياط146

المعهد التقني بعقوبة /الجامعة التقنية الوسطى م ايمان اسماعيل محمد .أ147

الكلية التقنيه المسيبم اسماعيل محمد حمزه.م148

كلية تقنية الهندسيه مسيب /جامعه الفرات االوسط الحوراء زينب علي فرحان العجيلي 149

كلية العلوم االسالمية / الجامعة العراقية مصطفى خليل ابراهيم البازي 150

كليه التقنيه الهندسيه ىالمسيب/جامعه الفرات االوسط هايدي عالء عبد علي151

سومرزينه محمد عباس خضير المولى152

كلية تقنية مسيب/جامعه فرات االوسط الحوراء زينب علي فرحان 153

كلية القانون والعلوم السياسيةحيدر احمد محمد154

العلوم/ جامعة بابل سرى احسان عبد جابك155

الكلية التقنية المسيب /جامعة الفرات األوسط التقنيةزيد محمد فريد عبد العزيز الدباغ156

كلية تقنيه مسيب /جامعة الفرات االوسط الحوراء زينب علي فرحان 157

جامعة البصرة كليه الزراعه مريم عبدالباري عريبي . م 158

جامعة بابلم ليث احمد لطيف.م159

كليه للتقنيه احالم هاني محسن 160

كلية الفقه- جامعة الكوفة زينه علي جاسم.د.م.أ161

كلية الزراعة/جامعة البصرهرغد رحيم علي الحاتم162

كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة تكريت ضامر اسماعيل مدب الخزرجي 163

كليهاحالم هاني محسن 164

المديرية العامة للتربية في محافظة كركوكزيد خلف حسين165

الكلية التقنية المسيبعلي عزيز عباس.د166

كلية التربية للبنات /الجامعة العراقية م هديل حسن خلف . م167

كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة الموصلشمال يونس عبدالهادي الجبوري168

 الكلية التقنية المسيبماجدة محمد حسن محيبس169

جامعه تكريت كليه الصيدله م عمر حسين احمد .م170

كلية التربية للبنات /جامعة العراقيه هديل حسن خلف 171

المعهد التقني المسيب زيد جعفر هاشم . م172

فاكلتي العلوم والصحة، قسم الكيمياء، جامعة كويةشاالو كمال صالح حمد173

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات األوسط التقنية عدي حسين كاظم العباس. د.م.أ174

رئاسة الجامعة / جامعة الفلوجةعثمان شعبان حمزة الحلبوسي 175

كلية التربية للبنات/ جامعة الكوفة نضال عبد الحسين البديري. د176

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةحسين علي عبدالحليم الزبيدي177

الكليه التقنيه المسيب/الفرات األوسطباسمه عذار عسل178

جامعة البصرة مركز الخليجوجدان جعفر غالب الموسوي179

جامعه بابل كليه التربيه للعلوم االنسانيهأسماء فليح ابراهيم180

كليهاحالم هاني محسن الربيعي 181

مديرية تربية بغداد الكرخ الثانية قيس حميد فرحان الزويني. د182

قطاع خاصعلي عبد الزهرة ادم الشبالوي183



كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة ديالى مروة سالم محمد العزاوي 184

كلية االدارة واإلقتصاد / جامعة واسطم زينب فائق محمد .م185

العلوم/ بابل د انغام غانم هادي.م.ا186

كلية االدارة واالقتصاد / جامعة واسط هناء قاسم مذبوب البدري187

جامعة التقنية للفرات الوسطى احالم هاني محسن الربيعي 188

جامعة التقنية للفرات الوسطى احالم هاني محسن الربيعي 189

كلية التقنية مسيب / جامعه الفرات االوسط الحوراء زينب علي فرحان العجيلي 190

جامعة تكريت عبد الكريم متعب حسين الخزرجي 191

المعهد التقني كوت / الجامعة التقنية الوسطىم جاسم كشيش زويد .م192

الكليه التقنيه المسيب /جامعة الفرات األوسط التقنيه كرار نجم عبدالرضا193

كلية الطف الجامعةمنتظر أكثم ناظم القريني194

كلية طب االسنان/جامعة بابلزينب محمود جواد195

كلية التقنية المسيب / جامعة الفرات االوسط مي عبدهللا رزوقي الحميري196

للكلية التقنيه/جامعه الفرات الوسطىاحالم هاني محسن الربيعي 197

جامعة بغداد كلية العلوم قسم الفيزياء أمل كاظم جاسم المالكي 198

جامعة بغداد براء عامر يحيى العباسي 199

للكلية التقنية /جامعه الفرات الوسطى احالم هاني محسن 200

كلية الهندسة / جامعة ديالىناهدة حميد حمزة القيسي. د.م201

جامعة الفرات األوسط التقنية الكلية التقنية المسيب اكرم عبد الكاظم هادي .د.م202

جامعة الفرات األوسط التقنية الكلية التقنية المسيب اكرم عبد الكاظم هادي .د.م203

كلية العلوم/ جامعة القاسم الخضراء ندى سعد ناجي الطائي204

جامعة بغداد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتاسراء فؤاد صالح الويس.د.ا205

هندسة ميكانيكية/ الجامعة التكنولوجيةعلي حبيب عسكر206

كليه الزراعه/جامعه كربالءعيسى طالب خلف.د207

كلية التربية المقداد / جامعة ديالىمشتاق عبداالمير علوان . د.م208

الجامعة المستنصرية كلية االدابهشام احمد ابراهيم البياتي 209

كليه الطفعذراء احمد نجم الخطابي210

كلية العلوم /جامعة تكريت ايڤان عبدالرحمن حمزة الحياني211

جامعة واسطحيدر تقي فضيل. د. أ212

جامعة الفرات االوسط التقنيةنورهان لواء جبر 213

غير موظف عبد الكريم متعب حسين الخزرجي 214

كلية التربية للبنات /الجامعة العراقية مدرس مساعد هديل حسن خلف 215

كلية تقنيات التحليالت المرضية / جامعة البيان االهليةفضاء عبدهللا محمود الطاءي216

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةمصطفى فالح عواد 217

كلية التربية االساسية/ جامعة بابلهاني محمود حسين السطاني218

المديرية العامة لتربية ديالىحسين حسين زيدان.د219

كلية الهندسة_ جامعة االنبار أحمد عاشور عناد الفاعوري220

جامعة القادسية كلية االدابم انيس شهيد محمد.ا221

(كلية التربية للعلوم االنسانية _ جامعة المثنى  )محاضر خارجي عبد الكاظم عزيز مرجون الجبوري 222

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد مها عبدهللا رزوقي الحميري 223

كلية التربية للبنات /الجامعة العراقية هديل حسن خلف 224

كلية االثار/ جامعة الموصلد هيفاء احمد عبد .م225

كلية العلوم/ جامعة كركوكرضوان خليل حيدر االتروشي 226

كلية الزهراوي الجامعةعلي محمود ريشان العبيدي227

جامعة تكريت عبدهللا حسن محمد الجبوري . د228

جامعة الموصل كلية الزراعة والغابات أنهار محمد علي حسن .م.م229

جامعة اربيل الطبيهفاطمة عبودي علي.د.م.ا230



المعهد التقني ديوانيةوسن عباس بطي231

المعهد التقني كوفة/جامعة الفرات االوسط التقنيةعقيل عبد الزهرة كاظم هلول232

جامعة ميسانحسن فاضل قاسم233

 Alrafidain university college /pharmacetical departmentسحر بلكت حسين الجبوري . د234

كلية االداب/  الجامعة العراقية علي عبد الوهاب مجيد محمد235

كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة/ جامعة بغدادانتصار فيصل عبد محمد. د.م236

غير موظفعبد الكريم متعب حسين الخزرجي 237

كلية التربية للعلوم اإلنسانية /جامعة البصرة نور الهدى علي عبد عذاب الكناني 238

كلية الطب/جامعة واسط د جاسم حسين مخرمش الموسوي239

جامعة القادسية قسم الشؤون العلميةمحمد حمودي كاظم الموسوي240

كليه الكوت الجامعهحسن علي حسين العكيلي241

جامعه بغداد كليه علوم الهندسه الزراعيهبشرى محمود علوان242

 المديرية العامة لتربية بابل م ماجد جاسم جليد الجبوري .م243

القانون/ المستنصريةعباس قاسم محمد الماجدي244

جامعة ديالى حسين علي جبار245

ديوان الرقابة المالية االتحادي راسم حسين كاظم الشمري 246

مديرية تربية ذي قارعلي عبد الهادي عبد علي العتابي247

جامعة الفرات االوسط التقنية حسن هادي حمزة . د248

كلية المعارفعمار شاكر محمود249


