
 

1 
 

 



 

2 
 

 

 
أسماء حضور الحلقة النقاشية في قسم االتاريخ بعنوان )مناقشة الرسائل واالطاريح الجامعيةاسس 

 13/5/2020ومبادئ( بتاريخ 

 القسم او الفرع العلمي الكلية الجامعة االسم الثالثي واللقب ت

أ.م.د. عبد اهلل خليف خضير  1
 قسم اللغةالعربية كلية اآلداب الموصلجامعة  الحياني

التربية للعلوم  جامعة الموصل أ.م.د. ايمان خليفة حامد الحيالي 2
 اللغة العربية االنسانية

 التاريخ اآلداب الموصل هاشم عبد الرزاق صالح 3
 قسم الكيمياء كلية العلوم جامعة الموصل د.ندى بشير شريف 4

د. يونس حسين عبد اهلل  5
 التاريخ االداب الموصل الحمداني

 التاريخ كلية اآلداب جامعة الموصل د.نشوان محمد عبداهلل الزبيدي 6
 التاريخ االداب الموصل بشار اكرم جميل المالح 7
 التاريخ االداب الموصل د. عبدالملك ناظم عبداهلل 8
 التاريخ اآلداب الموصل قيس فتحي احمد الجحيشي 9
 قسم التاريخ كلية االداب جامعة الموصل د.شهم فالح حميد 10
 قسم التاريخ كلية اآلداب جامعة الموصل د.رنا سالم محمد 11

 التاريخ االداب جامعة الموصل هاشم عبد العزيزا.م.د.مصطفى  12

 قسم التاريخ كلية االداب جامعة الموصل سيماء فيصل محمد االرحيم 13
 التاريخ االداب الموصل د.عمر احمد سعيد الحمداني 14

 تاريخ اآلداب الموصل د. رائد محمد حامد حسن الطائي 15

 قسم التاريخ االداب جامعة الموصل أ.م.د.رابحة محمد خضير 16
 التاريخ االداب الموصل مهند نافع خطاب المختار 17

 قسم التاريخ االداب الموصلا.م .د.لمى عبد العزيز مصطفى  18



 

3 
 

 العنزي

 التاريخ االداب الموصل محمود صالح سعيد 19
 التاريخ االداب جامعة الموصل أ.م.د حاتم فهد هنو الطائي 20
 قسم التاريخ كلية االداب جامعة الموصل رغد عبدالكريم احمد النجار 21

د. سعد رمضان محمد بالل  22
كلية التربية  الموصل الجبوري

 التاريخ للعلوم اإلنسانية

 ترجمة االداب الموصل خالد نجما.د.هالة  23
 الفلسفة االداب الموصل م.م. هبا عبد االله 24

د.وجدان عبد الجبار حمدي  25
 التاريخ االداب الموصل النعيمي

مديرية تربية  وزارة التربية رغيد هيثم منيب الدباغ 26
 تاريخ حديث ومعاصر نينوى

نسيبة عبد العزيز عبداهلل الحاج  27
 تاريخ االداب الموصل عالوي

التربية للعلوم  الموصل نجالء سفيان أحمد الشاوي 28
 التاريخ اإلنسانية

 التاريخ االداب الموصل محمد وليد عبد 29
 السياسة العامة العلوم السياسية الموصل صهيب خالد جاسم 30

 م. م امير كريم عبدالعالي 31

جامعة اإلمام 
جعفر الصادق 
عليه السالم 
 فرع المثنى

 علوم القرآن كلية اآلداب

الدكتورة لقاء خليل اسماعيل  32
 تاريخ تربية موصل يحيئ الغزالي

 السياسة العامة العلوم السياسية جامعة الموصل بان غانم احمد الصائغ 33
 قسم التاريخ كلية االداب جامعة الموصل د.سجى قحطان محمد 34
 التاريخ االداب الموصل د. سعد توفيق عزيز البزاز 35



 

4 
 

 التاريخ اآلداب الموصل ايمان غانم شريف 36
 التاريخ اآلداب الموصل جامعة د. عيسى فاضل نزال 37
 قسم التاريخ كلية االداب جامعة كركوك ا.م.د. دلشاد عمر عبد العزيز 38
 التاريخ االداب الموصل د.غادة قحطان حسن علي 39
 حقوق االنسان الحقوق الموصل د.شيماء عبد الستار الليلة 40
 التاريخ االداب الموصل محمد شبيبنايف  41
 الكيمياء العلوم الموصل امنة عدنان محمد 42
 تاريخ اداب موصل احمد خالد أحمد المزوري 43

د . محمد عبد الكريم احمد  44
 تاريخ االداب الموصل النعيمي

تربية اساسية  دهوك د. حسين ابراهيم محمد 45
 تاريخ عقرة

 تاريخ اسالمي االداب موصل سجى مشعل رشيد الطائي 46

 قسم التاريخ كلية االداب جامعة الموصل أ. م. د صفوان ناظم داؤد حسن 47

48 Yousif Khorsheed Saeed قسم اإلعالم اآلداب كركوك 

حسين عبد اهلل د. يونس  49
 التاريخ اآلداب الموصل الحمداني

 التاريخ االداب الموصل مهند نافع خطاب المختار 50
 تاريخ كلية االداب جامعة الموصل ايمانعبد الرحمن حسن 51

ا.د ذاكر محي الدين عبد اهلل  52
 التاريخ االداب الموصل العراقي

 تاريخ حديث ومعاصر التربية سامراء خنساء عبد الرحيم سعيد الساجي 53

 قسم التاريخ اآلداب جامعة كركوك م.م. هاشم حمه رشيد فتاح 54

د.وجدان عبد الجبار حمدي  55
 التاريخ االداب الموصل النعيمي



 

5 
 

العلوم  الموصل سالمة محمود محمد النجار 56
 الحديث وعلومه اإلسالمية

 تاريخ اآلداب موصل احمد خالد أحمد 57
 التاريخ االداب الموصل أ.م.د.عمر احمدسعيد 58
 لغة عربية اآلداب كركوك صالح نجم الدين أمين 59

القلم  كليه جامعة كركوك م. م. مريم عبدالوهاب يوسف 60
 قسم اللغة االنكليزية الجامعة

 التاريخ االداب الموصل هناء سالم ضايع 61

كلية العلوم  جامعة الموصل م.م.زيد رافع سلطان داؤد 62
 السياسية العامة السياسية

 اللغة الفرنسيةقسم  كلية االداب جامعة الموصل آالء توفيق عزيز البزاز 63
 قسم اللغة الفرنسية كلية االداب جامعة الموصل آالء توفيق عزيز البزاز 64
 قسم علوم الحياه كلية العلوم جامعه الموصل اسراء توفيق عزيز 65
 اللغة الفرنسيةقسم  كلية االداب جامعة الموصل درة منهل عمر الحاج بكر 66

م. عالء محي الدين فاضل  67
 الحمداني

كلية القلم 
 قسم اللغة االنكليزية كلية التربية الجامعة

 


