
 

 

 



 

 

 
أسماء حضور ورشة عمل )االدب الساخر في وسائل التواصل االجتماعي()قسم اللغة العربية( بتاريخ 

27/4/2020 

 ت
االسم الثالثي 

 واللقب
 القسم الكلية الجامعة

1 
خليف عبد هللا 

 خضير الحياني
 اللغة العربية االداب الموصل

2 
اخالص خليفة 

 حامد
 علوم حياة التربية الموصل

3 
أ.م.د.ايمان خليفة 

 حامد الحيالي
 اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية الموصل

4 
كهالن حسان 
 حامد الفحام

 تقنيات الحاسوب كلية الحدباء الجامعة كلية الحدباء الجامعة

5 
أحمد صالح 

 يونس
 اللعة العربية اٱلداب الموصل

6 
حسام الياس 

 عبدهللا
 العالقات الدولية العلوم السياسية الموصل

7 
د. امجد ستار 

 ساجت
 اللغة العربية التربية المستنصرية

8 
حازم عيدان خالد 

 الحديدي
 اللغة العربية اآلداب الموصل

9 
طارق محمد طيب 

 ظاهر القصار
 العالقات الدولية العلوم السياسية الموصل

10 
د. أحمد جاراله 

 ياسين
 اللغة العربية االداب الموصل

11 
عمار شهاب 

 احمد
 الموصل

التربية البدنية وعلوم كلية 
 الرياضة

قسم النشاطات 
 الطالبية

12 
د.أحمديحيى علي 

 الدليمي
 اللغة العربية كلية االداب جامعة الموصل

13 
ميثاق حسن 

 عطار
 اللغة العربية كلية اآلداب جامعة القادسية

14 
م م خلود مساعد 

 ايدام
 الجغرافية مديريه تربيه ذي قار التربيه والتعليموزاره 

15 
هبا عبد االله 
 يونس الخشاب

 الفلسفة االداب جامعة الموصل

16 
ريم محمد طيب 

 الحفوظي
 اللغة العربيه االداب جامعة الموصل

17 
د.محمود عزو 

 حمدو
 السياسة العامة العلوم السياسية الموصل

18 
م.م ابتسام علي 

 صكر الغالبي
 جامعة ذي قار

كلية علوم الحاسوب 
 والرياضيات

 قسم الحاسبات



 

 

19 
م م زهور مساعد 

 ايدام ال فريح
 جامعه ذي قار

كلية العلوم الحاسوب 
 والرياضيات

 حاسبات

20 
إيمان سهيل سالم 

 الرواي
 كلية التربية األساسية الموصلجامعة 

قسم اللغة 
 العربية

21 
د. رويدة سمير 

 سعيد الراوي
 جامعة بغداد

كلية التربية للعلوم الصرفة 
 ابن الهيثم

 الكيمياء

22 
فاضل طالب 

 صبار
 مديرية تربية ذي قار وزارة التربية

مناهج وطرق 
 تدريس

23 
علي م.م حيدر 
 مخرب

 الرياضيات علوم الحاسوب والرياضيات جامعة ذي قار

24 
حسنين حسن 

 علي
 الفلك والفضاء العلوم جامعة بغداد

25 
زينب صبري 
 محمد الخزاعي

 القانون القادسية
قسم القانون 

 العام

26 
د.احمد يحيى 
 علي الدليمي

 اللغة العربية كلية االداب جامعة الموصل

27 
م.م رحاب خماط 
 حشيش الركابي

 قسم الجغرافيا كلية االداب جامعة ذي قار

28 
م م خلود مساعد 

 ايدام ال فريح
 الجغرافية مديريه تربيه ذي قار وزاره التربيه والتعليم

29 
هبا عبد االله 
 يونس  الخشاب

 الفلسفة االداب الموصل

30 
دعاء محمد 

 غريب
 جغرافية االداب ذي قار

31 
داليا عبد الرحمن 

 كاظم
 ذي قار

كليه علوم الحاسوب و 
 الرياضيات

 الرياضيات

32 
م.م سالم دعدع 

 نايف النايف
 اللغة االنكليزية كلية التربية ذي قار

 الرياضيات علوم الحاسوب والرياضيات جامعة ذي قار صبا علي حسين 33

34 
أ.م.د.اسيل سامي 

 أمين
 اللغة العربية االداب القادسية

35 
ايمان حسين 

 هادي
 بغداد

التربية للعلوم الصرفه ابن 
 الهيثم

 علوم الحياة

36 
اسماء سعود 
 ادهامالخطاب

 العربية اللغة االداب الموصل

37 
د.وفاء عبد 
 االمير هادي

 اللغة العربية التربية للبنات الكوفة



 

 

38 
د.اريج عبد 

الستار فرمان 
 الراوي

 بغداد
التربية للعلوم الصرفة_ابن 

 الهيثم
 علوم الحياة

39 
م.وداد سالم 

 محمد
 التاريخ كلية التربية للعلوم االنسانية جامعة البصرة

40 
وجدان عباس 
 كاظم الخفاجي

 جامعة ذي قار
كلية علوم الحاسوب 

 والرياضيات
 قسم رياضيات

41 
فدوى خالد توفيق 

 امين اغا
 الفسلجة الطب البيطرى الموصل

42 
م.م تهاني جيار 

 خريبط
 الرياضيات مديريه تربيه ذي قار وزاره التربيه

43 
االء أحمد حسن 

 العبيدي
 اللغة العربية كلية االداب جامعة الموصل

44 
د. ايمان سامي 

 احمد
 جامعة بغداد

كلية التربية للعلوم الصرفة 
 ابن الهيثم

 قسم علوم الحياة

45 
احسان مجيد 

 حميد
 الرياضيات علوم الحاسوب والرياضيات ذي قار

46 
رهف وائل 

محمود 
 عطارباشي

 بغداد
التربية للعلوم الصرفة ابن 

 الهيثم
 علوم حياة

47 
لينا ناصر محسن 

 الحجامي
 تاريخ كليه االداب جامعة ذي قار

48 
م.م إيالف شاكر 

 زبيل
 تاريخ اآلداب ذي قار

49 
أ.م.د. ثامر عبد 
 الشهيد محسن

 جامعة بغداد
-كلية التربية للعلوم الصرفة 

 ابن الهيثم
 علوم الحياة

50 
د. فاتن غانم 
 فتحي النعيمي

 اللغة العربية اآلداب جامعة الموصل

51 
م. م. محمد حمد 

 حمادي حسين
 اللغة العربية االداب كركوك

52 
احمد محمد كاظم 

 الزويني
 تربية رياضيه المديرية العامة لتربية ذي قار التربية والتعليموزارة 

53 
د.عبير طارق 

 ظاهر
 كلية اآلداب جامعة الموصل

قسم اللغة 
 العربية

54 
ا.م بلقيس عبد 

 حسين
 التربية األساسية ديالى

اإلرشاد النفسي 
والتوجيه 
 التربوي

55 
فوزية خدا أ .م 

 كرم عزيز
 الفكر السياسي العلوم السياسبة بغداد

56 
ا.د.يونس هالل 
 منديل اللهيبي

 اللغة العربية التربية االساسية الشرقاط تكريت



 

 

57 
شيماء حاتم 

 عبدهللا
 علوم الحياة كلية العلوم جامعة ديالى

58 
ا.م.د.محمد مهدي 

 ياسين
 كلية التربية االساسية جامعة ذي قار

معلمي الصفوف 
 االولى

59 
نورا علي حمزة 

 الصوفي
 اللغة العربية كلية التربية للعلوم االنسانية جامعة الموصل

 كلية هندسة االلكترونيات جامعة نينوى ثابت حسان ثابت 60
قسم هندسة 
الحاسوب 
 والمعلوماتية

61 
د. الهام 

عبدالوهاب 
 عبدالقادر

 كلية التربية للعلوم االنسانية جامعة الموصل
قسم اللغة 

 العربية

62 
رشا طه حامد 

 العبيدي
 اللغة العربية التربية للعلوم اإلنسانية جامعة الموصل

63 
نهى جبار عبد 

 الركابي
 قسم علوم الحياه كليه العلوم ذي قار

64 
سناء تركي 

 موسى الموسوي
 رئاسة جامعة بغداد جامعة بغداد

قسم االعمار 
 والمشاريع

65 
ا. م. د. وسن 

كريم عبد الرضا 
 الحسني

 بغداد
التربية ابن رشد للعلوم 

 اإلنسانية
 الجغرافية

66 
كهالن حسان 
 حامد الفحام

 كلية الحدباء الجامعة الحدباء الجامعةكلية 
قسم تقنيات 

 الحاسوب

67 
ا. م. د. يوسف 
 يعكوب يوسف

 جامعة بغداد
كلية التربية للعلوم الصرف 

 ابن الهيثم
 قسم الرياضيات

68 
صالح أحمد 

 صالح الجبوري
 اللغة العربية اآلداب الموصل

69 
رسول مكي محمد 

 التميمي
 تقنيات المحاسبة المعهد التقني كوت الجامعة التقنية الوسطى

70 
م .م  لمياء طالب 

 راشد الحسيني
 تاريخ اآلداب جامعة ذي قار

71 
ابتسام سلمان 
 عطية الغزي

 تاريخ االداب ذي قار

72 
د بشار نديم 
 أحمد.الباججي

 رئاسة الجامعة التقنية الشماليةالجامعة 
االعالم والعالقات 

 العامة

73 
سراب فاضل 
 حسين العامري

 علوم الحياة التربية للعلوم الصرفة كربالء

74 
د. جنان عبدهللا 

 يونس
 اللغة العربية كلية االداب جامعة الموصل

75 
د. احمد خالد 
 ابراهيم النجاري

 كلية الهندسة الموصل جامعة
قسم الهندسة 

 الميكانيكية



 

 

76 
نبراس لفته عبد 

 القادر الدوري
 جامعة بغداد

كلية التربية للعلوم 
 الصرفة/ابن الهيثم

 علوم حياة

77 
سميرة مؤيد 

 ياسين
 علوم الحياة كليه التربية ابن الهيثم بغداد

78 
شاكر م.د.هدى 

 علي يوسف
 كلية العلوم جامعة بغداد

قسم الفلك 
 والفضاء

79 
أ.م.د حيدر 

محمود شاكر 
 الجديع

 اللغة العربّية كلية تربية البنات جامعة البصرة

80 
بشرى ناصر 
 هاشم الساعدي

 التاريخ االداب المستنصريه

81 
عبدهللا هاشم 
 محمد االعرجي

 إدارة االعمال كلية اإلدارة واإلقتصاد الموصل جامعة

82 
عبدهللا هاشم 
 حمودي البله

 اإلدارة واإلقتصاد الموصل
نظم المعلومات 

 اإلدارية

83 
د.إخالص محمود 

 عبدهللا
 كلية اآلداب جامعة الموصل

قسم اللغة 
 العربية

84 
عبدالرزاق محمد 

 محمد حمو خليل
 االدارة واالقتصاد الموصل

نظم معلومات 
 ادارية

85 
رشد هشام قاسم 

 الصاغرجي
 إدارة االعمال كلية اإلدارة واإلقتصاد جامعة الموصل

86 
زينة شاكر علي 

 الالمي
 كلية العلوم جامعة الكرخ للعلوم

قسم االحياء 
 المجهرية

87 
عمر سالم عزيز 

 المولى
 ادارة الكترونية التقنية االدارية التقنية الشمالية

88 
ريان محمد عبد 

 هللا المالح
 طب األسنان الموصل

جراحة الفم و 
 الوجه والفكين

 علوم حاسوب علوم حاسوب تكنولوجية طيبة والء الدين 89

90 
توفيق عمر 

 عبدالرحمن
 طب نينوى جامعة نينوى

قسم المتابعة / 
 رئاسة الجامعة

91 
م.د.هدى شاكر 

 علي يوسف
 كلية العلوم جامعة بغداد

قسم الفلك 
 والفضاء

92 
د.علي حبيب 

 كشمر
 علوم الحاسوب كلية العلوم جامعة بغداد

93 
احمد محمدسامي 

 فاضل اليونس
 االدارة واالقتصاد الموصل

نظم معلومات 
 ادارية

94 
د باسل خلف 

 حمود
 العلوم االسالمية الموصل

العقيدة والفكر 
 اإلسالمي

 اللغه االنجليزيه كلية التربية األساسية جامعة ديالى داليا حسين يحيى 95

96 
زينب عبدالرضا 

 ثويني
 تلعلوم السياسيةكلية  بغداد

فرع الفكر 
 السياسي



 

 

97 
ليلى محمد علي 

 الزبيدي
 اللغة العربية اآلداب الموصل

98 
عصام كاظم عبد 

 الرضا الفيلي
 التاريخ التربيه المستنصريه

99 
ظفر موفق 

 محمود  الراوجي
 اللغة العربية التربية االساسية الموصل

10
0 

أشواق أحمد 
 حسين الجبوري

 بغداد
كليه التربيه للعلوم الصرفه 

 ابن الهيثم
 قسم علوم الحياة

10
1 

م.م. نهاد طالب 
 عويد

 تاريخ تربية للبنات ذي قار

10
2 

اسماء بشير عبد 
 العبد

 بغداد
ابن -الترببة للعلوم الصرفة 

 الهيثم
 علوم الحياة

10
3 

ليندا خالد محمد 
 الخفاف

 ادارة صناعية اإلدارة واإلقتصاد الموصل

10
4 

ا.د زينب وناس 
 خضير

 الجغرافيه كليه التربيه ابن رشد بغداد

10
5 

زينب عباس 
 عبدالجبار

 علوم الحياه ابن الهيثم للعلوم الصرفه بغداد

10
6 

م.م آمنة علي 
 حمزة الصوفي

 اللغة العربية التربية االساسية الموصل

10
7 

 جامعة بغداد امل غانم محمود
كلية التربية للعلوم الصرفة 

 ابن الهيثم
 قسم علوم الحياة

10
8 

أ.م.د.رابحة محمد 
 خضير

 التاريخ االداب جامعة الموصل

10
9 

ناهدة غازي 
 علوان التميمي

 بغداد
التربية للعلوم الصرفة  كلية

 ابن الهيثم
 علوم الحياة

11
0 

ا.م.د.سناء 
خداكرم عزيز 

 الجاف
 اللغات بغداد

قسم اللغه 
 الكرديه

11
1 

داليا حسن 
ظاهرعلي 
 الهماوندي

 جامعة بغداد
-كلية التربية للعلوم الصرفة 

 ابن الهيثم
 قسم علوم الحياة

11
2 

محمد د. جمانه 
 نايف

 مركز الدراسات االقليمية جامعة الموصل
قسم السياسات 

 العامة

11
3 

بيداء حسين 
مطلك القره 

 غولي
 علوم الحياة كلية التربية للعلوم الصرفة جامعة بغداد

11
4 

د. ربيع خزعل 
 محمود

 اللغة العربية االداب الموصل

11
5 

أ.م.د.صالح 
 حسون جبار

 كلية اآلداب جامعة القادسية
قسم اللغة 

 العربية



 

 

11
6 

ا.م.د حنان نعمان 
وسين  القرة 

 لوسي
 جغرافية كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد

11
7 

احمد حميد كامل 
 الكناني

 جامعه ذي قار
كليه علوم الحاسوب 

 والرياضيات
 الرياضيات

11
8 

د.زياد عبدالوهاب 
 النعيمي

 مركز الدراسات االقليمية جامعة الموصل
قسم السياسات 

 العامة

11
9 

محمد عبد الهادي 
 سرحان

 قسم الرياضيات كلية العلوم الجامعه المستنصرية

12
0 

 جامعة بغداد زينب محمد نايف
كلية التربية للعلوم الصرفة 

 ابن الهيثم
 الحياةعلوم 

12
1 

ايمان جبر جنام 
 المحمد

 بغداد
التربيه ابن رشد للعلوم 

 االنسانيه
 اللغه االنكليزيه

12
2 

وجدان بشير عبد 
 جبر العبد

 بغداد
التربيه للعلوم الصرفه ابن 

 الهيثم
 علوم الحياه

12
3 

أ.م.د. رواء 
 نعاس محمد

 االداب جامعة القادسية
اللغة قسم 

 العربية

12
4 

د. بشرى ياسين 
 محمد

 اللغة العربية التربية اين رشد بغداد

12
5 

د.لهيب محسن 
 نعمان

 رياضيات العلوم المستنصرية

12
6 

د.سّراء قيس 
 إسماعيل

 كلية التربية /إبن رشد جامعة بغداد
قسم اللغة 

 العربية

12
7 

جواد أسعد 
 يوسف الخفاجي

 التربية الفنية الفنون الجميلة القادسية

12
8 

أ.م.د ثائر عبد 
 الكريم البديري

 اللغة العربية كلية اآلداب جامعة القادسية

12
9 

د صالح مهدي 
 حسن السعدون

 كلية التقنيات الصحية والطبية الجامعة التقنية الوسطى
تقنيات قسم 

 المختبرات الطبية

13
0 

علي عبد السميع 
 حميد الحديثي

 الموارد المائية الهندسة بغداد

13
1 

د. إيمان مطر 
 مهدي السلطاني

 اللغة العربية التربية للبنات الكوفة

13
2 

هدى صالح 
 مهدي

 الكيمياء كلية العلوم جامعة ذي قار

13
3 

أ. م. د. رواء 
 نعاس محمد

 اللغة العربية االداب القادسية

13
4 

عفاف ناصر 
 يوسف

 الرياضيات علوم الحاسوب والرياضيات الموصل



 

 

13
5 

كواكب محمود 
 حسين الزبيدي

 كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد
قسم اللغة 

 العربية

13
6 

هادي احالم 
 ابراهيم السوداني

 بغداد
التربية ابن رشد للعلوم 

 االنسانية
قسم اللغة 

 العربية

13
7 

د. ايناس عزيز 
 محمد جواد

 صناعة االسنان طب االسنان الموصل /

13
8 

أ.م.د.زهرة 
 خضير عباس

 جامعة بغداد
كلية التربية/ ابن رشد للعلوم 

 اإلنسانية
اللغة قسم 

 العربية

13
9 

د.سّراء قيس 
 إسماعيل األوسي

 التربية /إبن رشد جامعة بغداد
قسم اللغة 

 العربية

14
0 

 العلوم التطبيقية التكنولوجية حياة عادل علي
الرياضيات 
وتطبيقات 
 الحاسوب

14
1 

د.احمد يحيى 
 علي الدليمي

 العربيةاللغة  االداب الموصل

14
2 

احمد محمود 
 طعمه الجبوري

 مديرية تربية صالح وزارة التربية
قسم تربية 

 الشرقاط

14
3 

نور محمد جعفر 
 حمودي

 بغداد
التربيه للعلوم الصرفه اين 

 الهيثم
 علوم الحياة

14
4 

ا.م.د. نجم عبد 
الزهرة مخرب 

 السراجي
 الرياضيات العلوم المستنصرية

14
5 

أسيل سامي أمين 
 العبيدي

 اللغة العربية اآلداب القادسية

14
6 

ميمونة عبد 
الكريم بكر 
محمود 

 السيدحسين

 طب األسنان الموصل
طب األطفال 

والتقويم والطب 
 الوقائي

14
7 

لقاء كريم خضير 
 الطائي

 قسم الجغرافية التربية /ابن رشدكلية  جامعة بغداد

14
8 

لقاء فالح عوده 
 الطائي

 كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد
قسم اللغة 

 العربية

14
9 

ايمان ناصر 
 يوسف عبدكي

 كلية االداب جامعة الموصل
قسم اللغة 
 االنكليزية

15
0 

د.جوالن حسين 
 جودي

 كلية التربية جامعة الكوفة
قسم التربية 

 الفنية

15
1 

وسام جثير عبيد 
 الغزي

 اللغة العربية االداب القادسية

15
2 

صالح وسمي 
مهاوش 
 المرسومي

 مديرية تربية صالح الدين وزارة التربية
قسم تربية 

 الشرقاط



 

 

15
3 

مهاباد عبد الكريم 
 احمد

 بغداد
التربية ابن رشد للعلوم كلية 

 االنسانية
 اللغة الكردية

15
4 

د.حسن محمد 
 صالح العلوي

 اللغة االنكليزية كلية التربية للعلوم االنسانية الموصل

15
5 

د.سوسن صائب  
سلمان 

 المعاضيدي
 اللغة العربية التربية ابن رشد. بغداد

15
6 

طارق حميد رواء 
 الحيالي

 العلوم التربية االساسية جامعة الموصل

15
7 

أ.م.د.ميالد عادل 
 جمال المولى

 كلية االداب تكريت
قسم اللغة 

 العربية

15
8 

مازن جثير عبيد 
 الغزي

 كلية الصيدلة القادسية
العلوم المخبرية 

 السريرية

15
9 

ناصر يوسف 
 عبدهللا

 التربية للعلوم االنسانية الموصل
علوم القران 

والتربية 
 االسالمية

16
0 

د.رافد عباس 
 علي الفتالوي

 الفيزياء العلوم المستنصرية

16
1 

كريم مهدي عبد 
 المسعودي

 كلية اآلداب جامعة القادسية
قسم اللغة 

 العربية

16
2 

 االنكليزي االداب ذي قار ازهار كاظم صبر

16
3 

د. دالل حسن 
 كاظم

 جامعة بغداد
كلية التربية ابن رشد للعلوم 

 االنسانية
 جغرافية

16
4 

م.م ندى عبد 
 األمير هادي

 اللغة العربية اللغة العربية مديرية التربية في محافظة النجف

16
5 

أ.م سرود ولي 
 اسماعيل الجاف

 بغداد
كلية التربية ابن رشد للعلوم 

 االنسانية
 اللغة الكردية

16
6 

د. عبير فاضل 
 هادي

 اللغة العربية التربية للبنات بغداد

16
7 

زينه نبيل نصيف 
 العزاوي

 بغداد
التربيه للعلوم الصرفه ابن 

 الهيثم
 علوم الحياه

16
8 

مهاباد عبد الكريم 
 احمد

 بغداد
كلية التربية ابن رشد للعلوم 

 االنساتية
 اللغ. الكردية

16
9 

د.سّراء قيس 
 إسماعيل األوسي

 اللغة العربية التربية /إبن رشد بجامعة بغداد

17
0 

حسين جاسم 
محمد نجم 

 العبودي
 كلية االدارة واالقتصاد جامعة ذي قار

قسم العلوم 
المالية 

 والمصرفية



 

 

17
1 

اسالم ناصر 
 يوسف

 الفيزياء كلية التربية للعلوم الصرفة جامعة كركوك

17
2 

م.م. ساره علي 
 مطر

 علوم الجو العلوم المستنصرية

17
3 

د أريج بهجت 
 احمد

 قسم الجغرافية كلية التربية ابن رشد بغداد

17
4 

ا.د. سليم ياوز 
 جمال

 جغرافية كلية االداب بغداد

17
5 

رشا جالل متلف 
 العبيدي

 قسم العلوم التطبيقية التكنولوجية
فرع الرياضيات 

وتطبيقات 
 الحاسوب

17
6 

 جامعة بغداد أيدن مازن حسين
كلية التربية للعلوم الصرفة / 

 ابن الهيثم
 علوم الحياة

17
7 

عبدالقادر سعد 
 عبدالقادر

 الفيزياء العلوم المستنصرية

17
8 

د. عمار نعمة 
 نغيمش الزيادي

 اللغة العربية التربية القادسية

17
9 

ا.د. منتهى جاسم 
 عبد

 بغداد
التربية ابن رشد للعلوم 

 االنسانية
العلوم النفسية 

 والتربويو

18
0 

 الكهروميكانيك الكلية التقنية ذي قار التقنية الجنوبيةالجامعة  حيدر محمد حسن

18
1 

خالد زمام عامر 
 العكيلي

 قسم الشؤون العلمية رئاسة الجامعة المستنصرية
قسم الشؤون 

 العلمية

18
2 

نسرين ستار 
 جبار الساعدي

 بغداد
التربية للعلوم االنسانية ابن 

 رشد
 اللغة العربية

18
3 

د.ربيعة كاطع 
 عبطان

 قسم الرياضيات كلية العلوم المستنصرية

18
4 

ا. م. د. 
 وعدابراهيم خليل

 االعالم االداب الموصل

18
5 

مصطفى رياض 
 ادريس الفركاحي

 العلوم التربية االساسية الموصل

18
6 

 الرياضيات العلوم المستنصرية بسام جبار جاسم

18
7 

د.زهراء خالد 
 العبيدي

 اللغة العربية اآلداب الموصل

18
8 

د. عمر حازم 
 محمد

 قسم البعثات رئاسة الجامعة الجامعة التقنية الشمالية

18
9 

م.د.شيماء حسين 
 صالح

 جامعة بغداد
كلية التربية ابن رشد للعلوم 

 االنسانية
 جغرافية

19
0 

أ.د أنسام محمد 
 راشد

 اللغة العربية التربية ابن رشد بغداد



 

 

19
1 

د.احمد حنون 
 عبود

 الرياضيات العلوم المستنصرية

19
2 

د.احمد حنون 
 عبود

 الرياضيات العلوم المستنصرية

19
3 

رنا محفوظ 
 يونس المالذنون

 التربية االساسيةكلية  جامعة الموصل
قسم التربية 

 الخاصة

19
4 

 رياض اطفال التربية االساسية الموصل نور ياسر زكي

19
5 

صباح حميد 
 يونس.الجحيشي

 الحضارة االثار الموصل

19
6 

د.تغريد عبد 
 الخالق هادي

 كلية التربية ابن رشد بغداد
قسم اللغة 

 العربية

19
7 

سارة ابراهيم 
 محمود

 علوم الحياة العلوم المستنصرية

19
8 

د.احمد حنون 
 عبود

 الرياضيات العلوم المستنصرية

19
9 

ا.م.د. سلوى 
 جرجيس سلمان

 اللغة العربية االداب كركوك

20
0 

نور علي مهدي 
 القرة غولي

 الرياضيات التربية االساسية المستنصرية

20
1 

م.م.ذكرى حسن 
 داحس الكناني

 قسم الرياضيات كلية التربيه للعلوم الصرفه جامعة ذي قار

20
2 

 المعهد التقني الموصل الجامعة التقنية الشمالية فهد خلف ياسين
تقنيات صحة 

 المجتمع

20
3 

د. شيماء أحمد 
 محمد البدراني

 كلية اآلداب الموصلجامعة 
قسم اللغه 

 العربية

20
4 

أ.م.د.فرح غانم 
 صالح

 كلية التربية للبنات جامعة بغداد
قسم اللغة 

 العربية

20
5 

د.ماجدة جاسم 
 حسين

 جامعة بغداد
كلية التربية ابن رشد للعلوم 

 االنسانية
 قسم الجغرافيا

20
6 

حميد صباح 
 يونس.الجحيشي

 الحضارة االثار الموصل

20
7 

حازم عزيز جردو 
 الجرجري

 التربية الخاصة التربية االساسية الموصل

20
8 
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20
9 

م.د.وفاء محمد 
 كريم الخزرجي

 اآلداب المستنصريه
المعلومات 
 والمكتبات



 

 

21
0 

حنان غانم محمد 
 سعيد

 طرائق التدريس التربيه االساسيه جامعه الموصل

21
1 

احمد خليل 
 ابراهيم الزبيدي

 التربية االساسية الموصل
التربية البدنية 
 وعلوم الرياضة

21
2 

وسن صبري 
 سلمان الدليمي

 اليوجد اليوجد اليوجد

21
3 

أ.م.د. محمد 
 سهام رشيد
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TECHNOLOGY 

APPLIED SCIENCES 
DEPARTMENT/APPLIE
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21
4 

دعاء ضياء حميد 
 كنو

 كلية التربية للبنات الجامعة العراقية
علوم القران 

والتربية 
 االسالمية

21
5 

 ضحى عامر 
 عزيز

 تربية ابن رشد جامعة بغداد
علوم قران 
والتربية 
 االسالمية

21
6 

مصطفى رياض 
 ادريس الفركاحي

 العلوم التربية االساسية الموصل

21
7 

م.م زينة عامر 
 ادريس

 ضمان الجودة رئاسة الجامعة الجامعة التقنية الشمالية

21
8 

محمد م.د.وفاء 
 كريم الخزرجي

 اآلداب المستنصريه
المعلومات 
 والمكتبات

21
9 

أ.م.د حسن علي 
 نجم

 بغداد
كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

 إبن رشد
 الجغرافية

22
0 

م.م. حارث قاسم 
 مهدي

 جامعة بغداد
كلية التربية للعلوم الصرفه 

 ابن الهيثم
 علوم الحياة

22
1 

رواء مالك عبد 
 السعدي

 التربية االساسية المستنصرية
الرياضيات / 

طرائق تدريس 
 الرياضيات

22
2 

آمنة حازم أحمد 
 الحسن

 كلية التربية األساسية جامعة الموصل
قسم التربية 

 الخاصة

22
3 

أ.م.د غفران حمد 
 شالكه

 العربيةاللغة  كلية اآلداب جامعة القادسية

22
4 

شذى ادريس 
 احمد النعيمي

 التاريخ التربية الموصل

22
5 

نور علي مهدي 
 القرة غولي

 الرياضيات التربية االساسية المستنصرية

22
6 

احالم عبد 
 المحسن صكر

 اللغة العربيه كلية التربية للعلوم اإلنسانية ذي قار



 

 

22
7 

عيسى فاضل م.د. 
 نزال

 التاريخ االداب الموصل

22
8 

أ.د.عُزة عدنان 
 أحمد عّزت

 اللغة العربية فاكولتي العلوم االنسانية جامعة زاخو

22
9 

وئام محمد عمر 
 العشو

 العالج التحفظي طب االسنان جامعة الموصل

23
0 

صبيحة حمزة 
 دحام

 لغة انكليزية التربية االساسيةكلية  بابل كلية

23
1 

األستاذ الدكتور 
ناصر عبداالله 

 دوش
 اللغة العربية كلية التربية للبنات الكوفة

23
2 

 اصول الدين كلية االمام االعظم الجامعة كلية االمام االعظم الجامعة رشا علي عبد

23
3 

وئام محمد عمر 
 العشو

 العالج التحفظي طب االسنان الجامعة الموصل

23
4 

نبراس محمد 
 علي هاشم

 قسم علوم الحياة كلية العلوم جامعة ذي قار

23
5 

زهراء ربيع 
 محمد آغا

 الحضارة اآلثار الموصل

23
6 

ثناء عبد الودود 
عبد الحافظ 

 الشمري
 التربية ابن رشد بغداد

العلوم التربوية 
 والنفسية

23
7 

ختام محمد حسين 
 هادي

 بغداد
التربية ابن رشد للعلوم 

 االنسانية
 اللغة العربية

23
8 

رنا اكرم محمد 
 علي الرجبو

 اللغة االنكليزية التربية االساسية جامعة الموصل

23
9 

عبدالستار سالم 
 محمود

 كلية طب االسنان جامعة الموصل
جراحه الفم 

 والوجه والفكين

24
0 

انتظار محمد 
 مناتي الزيداوي

 جامعه بغداد
كليه التربيه للعلوم الصرفه _ 

 ابن الهيثم
 قسم علوم الحياه

24
1 

نوال صادق 
 مهدي الزبيدي

 بغداد
التربيه للعلوم الصرفه ابن 

 الهيثم
 علوم الحياة

24
2 

توفيق هالل احمد 
 الجبوري

 اللغة العربية اآلداب كركوك

24
3 

 الكلية التقنية كركوك الجامعة التقنية الشمالية عمر محمد صالح
قسم هندسة 

 الحاسوب

24
4 

ا.م.د.سناء 
خداكرم عزيز 

 الجاف
 اللغات بغداد

قسم اللغه 
 الكرديه

24
5 

سوسن كمال 
 احمد

 جامعة بغداد
كلية التربية ابن رشد للعلوم 

 االنسانية
 الجغرافية



 

 

24
6 

د ايمان محمد 
 ابراهيم العبيدي

 بغداد
تربية ابن رشد للعلوم 

 االنسانية
 اللغة العربية

24
7 

سوسن كمال 
 احمد

 الجغرافية التربية ابن رشد بغداد

24
8 

رعد احمد امين 
 الطائي

 االعالم االداب الموصل

24
9 

أ.م.ازهار صادق 
 حمودي

 بغداد
ابن  -التربية للعلوم الصرفة 

 الهيثم
 كيمياء

25
0 

أ.م.د عامر 
عبدالرزاق 
 عبدالمحسن

 االدارة واالقتصاد الموصل
نظم المعلومات 

 االدارية

25
1 

م.د. نور رياض 
 نزار العابد

 كلية اآلداب جامعة الموصل
قسم اللغة 

 العربية

25
2 

محمد عبد العظيم 
 سعيد غزال

 العالج التحفظي طب االسنان الموصل

25
3 

أ. م. د حذام خليل 
 حميد

 كليه التربية االساسية جامعه ديالى
قسم االرشاد 

النفسي والتوجية 
 التربوي

25
4 

شهاب د.عمار 
 احمد الجبوري

 جامعة الموصل
كليه التربيه البدنيه وعلوم 

 الرياضة
فلسفة علوم 

 الرياضة

25
5 

د.سلوى جرجيس 
 سلمان النجار

 اللغة العربية االداب كركوك

25
6 

ا.م.نوال عطية 
 خلف السبعاوي

 العالج التحفظي طب االسنان الموصل

25
7 

فاخر ا.د.رياض 
 حميد

 الرياضيات التربية المستنصرية

25
8 

عبدالعظيم رؤوف 
 سليمان

 العالج التحفظي طب االسنان الموصل

25
9 

مقداد نجيب 
 جقماقجي

 كلية طب األسنان جامعة الموصل
فرع العالج 

 التحفظي

26
0 

الدكتور علي 
 عزيز صالح

 جامعة بغداد
التربية للعلوم االنسانية كلية 

 ابن رشد
قسم اللغة 

 العربية

26
1 

م.م. حسين نجيب 
 والي

 بغداد
كلية التربية ابن رشد للعلوم 

 االنسانية
 جغرافية

26
2 

فنار تركي 
 عبدالحميد

 العالج التحفظي طب االسنان جامعة الموصل

26
3 

م. م. ديانا حسين 
 علي

 الفكر السياسي العلوم السياسيه بغداد

26
4 

محمد ذنون 
يونس أحمد 

 الجادر
 تقويم األسنان طب األسنان الموصل



 

 

26
5 

عمر صالح حميد 
 رحاوي

 معالجة االسنان طب االسنان موصل

26
6 

طارق محمد طيب 
 القصار

 الدوليةالعالقات  العلوم السياسية الموصل

26
7 

 العالج التحفظي كلية طب االسنان جامعة الموصل مها انور حسين

26
8 

د. عمار هادي 
 محمد  الجنابي

 بايو العلوم المستنصرية

26
9 

د. احمد خلف 
 راضي

 الرياضيات التربية المستنصرية

27
0 

 الميكانيك الهندسة جامعة واسط انور جمعة احمد

27
1 

م. م زهراء 
 حسين حسان

 كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة بغداد
قسم 

الماليةوالمصرفي
 ة

27
2 

م. علي ابراهيم 
 منصور الطائي

 الرياضيات التربية المستنصرية

27
3 

احمد كريم محسن 
 الموسوي

 الرياضيات التربية الجامعة المستنصرية

27
4 

 العالج التحفظي كلية طب االسنان جامعة الموصل مها انور حسين

27
5 

سيف سعدهللا 
 محمد البياتي

 اللغة العربية التربية االساسية الموصل

27
6 

يسرى ثجيل 
 مذكور الالمي

 بغداد
كلية التربية ابن رشد للعلوم 

 االنسانية
 اللغة العربية

27
7 

جعفر حمود 
 عيدي

 الرياضيات التربية ابمستنصرية

27
8 

سهى نجيب 
 شهاب موسى

 قسم العلوم التطبيقية الجامعة التكنولوجية
الرياضيات 
وتطبيقات 
 الحاسوب

27
9 

ايمان محمد يحيى 
 خروفة

 التحفظيالعالج  كلية طب االسنان جامعة الموصل

28
0 

سيف ناظم 
 حسون الحيالي

 العالج التحفظي طب األسنان جامعة الموصل

28
1 

يسرى ثجيل 
 مذكور الالمي

 بغداد
التربية ابن رشد للعلوم 

 االنسانية
قسم اللغة 

 العربية

28
2 

بشرى فاضل 
 خضير الطائي

 المحاسبة االدارة واالقتصاد جامعة بغداد

28
3 

ناهضة ستار 
 عبيد المشهدي

 اللغة العربية االداب القادسية



 

 

28
4 

د.ندى بشير 
 شريف النعيمي

 الكيمياء كلية العلوم جامعة الموصل

28
5 

علي مؤيد رشيد 
 النعيمي

 العالج التحفظي كلية طب األسنان جامعة الموصل

28
6 

عايد محمد م.د. 
 عبد هللا الفتلي

 كلية اآلداب جامعة القادسية
قسم اللغة 

 العربية

28
7 

عبد هللا طارق 
قحطان 
 السامرائي

 الرياضيات التربية المستنصرية

28
8 

نجوان فاضل 
 شهاب احمد

 العالج التحفظي كلية طب االسنان جامعة الموصل

28
9 

 أ.م.د.سالمة
 إبراهيم علي

 المحاسبة كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة بغداد

29
0 

م.م. محمد حيدر 
 محمد شنشول

 قسم المحاسبة كلية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد

29
1 

هنادي صكر 
 مكطوف

 ادارة اعمال االدارة واالقتصاد بغداد

29
2 

أ.د. صفاء احمد 
 محمد

 المحاسبة االدارة واالقتصاد جامعة بغداد

29
3 

ايمان هسام 
 عبدالرحمن

 تربية رياضية التربية للبنات الموصل

29
4 

م.م. طالب حميد 
 عبدهللا

 المحاسبة االدارة واالقتصاد بغداد

29
5 

عالء ادريس 
 داؤد

 المعالجة طب االسنان الموصل

29
6 

اسماء عبداالله 
عبدالرحمن 

 مدرس
 قسم العلوم التطبيقية الجامعة التكنلوجيا

الرياضيات 
وتطبيقات 
 الحاسوب

29
7 

 أداره اعمال الداره والقتصاد. بغداد زينب هادي

29
8 

بالل نوري سعيد 
 الكروي

 كلية اقتصاديات األعمال جامعة النهرين
ادارة اقتصاديات 

 مصارف

29
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 ادارة االعمال كلية االداره واالقتصاد جامعة بغداد د.اياد طاهر محمد

30
0 

احمد عبد هللا 
 امانه

 ادارة االعمال االدارة واالقتصاد كربالء

30
1 

د.هبة عيسى 
 حسين الحمداني

 العربية اللغة كلية التربية للعلوم االنسانية جامعة موصل

30
2 

د. حسن كامل 
 رسن

 بغداد
ابن  -التربية للعلوم الصرفة

 الهيثم
 الرياضيات

30
3 

هاجر سالم 
 األحمد

 اللغة العربية التربية اإلنسانية الموصل

30
4 

ا.م.د.هدى 
 محمود شاكر

 التربية للبنات بغداد
وحدة سالمة 
 اللغة العربية



 

 

30
5 

دحام محسن 
موسى 

 المرسومي
 مديرية تربية صالح الدين وزارة التربية

قسم تربية 
 الشرقاط

30
6 

ا.د حسين عبيد 
 شراد الشمري

 اللغة العربية كلية االداب جامعة القادسية

30
7 

أ.م سرود ولي 
 اسماعيل الجاف

 بغداد
التربية ابن رشد للعلوم كلية 

 االنسانية
 اللغة الكردية

30
8 

أ. م. د. بسام 
خلف سليمان 

 الحمداني
 جامعة الموصل

كلية التربية البدنية وعلوم 
 الرياضة

 العلوم الرياضية

30
9 

م.د. ندى 
اسماعيل جبوري 

 القماج
 االعمالادارة  كلية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد

31
0 

رشاقيدار عبد 
 الحميد النائب

 كلية التربية للبنات جامعة الموصل
قسم التربية 

البدنية وعلوم 
 الرياضة

31
1 

د. عبد الستار 
 عبود كاظم

 الجغرافية التربية ابن رشد بغداد

31
2 

م.د.هيفاء خلف 
 لفته

 التربية للبنات بغداد
سالمة وحدة 

 اللغة العربية

31
3 

د. عبداللطيف 
 هاشم خيري

 اآلداب المستنصرية
المعلومات 
 والمكتبات

31
4 

زينب مصطفى 
 ذنون الشاوي

 التربية للبنات الموصل
قسم التربية 

البدنية وعلوم 
 الرياضة

31
5 

ثابت احسان احمد 
 حمودات

 التربية للبنات جامعة الموصل
التربية البدنية 
 وعلوم الرياضة

31
6 

لطيفة اسماعيل 
 جبوري القماج

 اللغة االنكليزية االداب المستنصرية

31
7 

انوار ادريس 
 سليمان العساف

 جامعة بغداد
 -كلية التربية للعلوم الصرفه 

 ابن الهيثم
 قسم علوم الحياة

31
8 

عمر سمير ذنون 
 مالحمو

 الموصل
كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة
التربية البدنية 
 وعلوم الرياضة

31
9 

أ.م.د. لطيفة 
اسماعيل جبوري 

 القماج
 كلية االداب الجامعة المستنصرية

قسم اللغة 
 االنكليزية

32
0 

أ.م.د. شذى 
اسماعيل جبوري 

 القماج
 كلية اللغات جامعة بغداد

اللغة قسم 
 االسبانية

32
1 

احمد كريم محسن 
 الموسوي

 الرياضيات التربية الجامعة المستنصرية

32
2 

هاشم فرحان 
خنجر  استاذ 
 مساعد دكتور

 التربية المستنصريه
اإلرشاد النفسي 

والتوجيه 
 التربوي



 

 

32
3 

مصطفى حسين 
 حسن

 اقسام ديالى االمام الكاظم )ع(كلية  كلية االمام الكاظم

32
4 

حسين خضير 
 عباس الغزي

 علوم القرآن كلية العلوم اإلسالمية جامعة ذي قار

32
5 

فضيلة صبيح 
 نومان الخزاعي

fadheela.noman@qu.edu.i
q 

 اللغة العربية اآلداب

32
6 

د.عدنان رحمن 
 حسان

 اللغة العربية االداب القادسية

32
7 

سوسن كمال 
 احمد

 الجغرافية كلية التربية ابن رشد بغداد

32
8 

ندى زهير عبد 
 السادة الفتالوي

 الرياضيات التربية القادسية

32
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 الشريعة كلية العلوم اإلسالمية جامعة الفلوجة محمد عادل شافي

33
0 

الجبار منال عبد 
 سلطان

 العالج التحفظي كلية طب االسنان جامعة الموصل

33
1 

أشرف سالم 
 الجلبي

 العالج التحفظي طب األسنان جامعة الموصل

33
2 

ثابت احسان احمد 
 حمودات

 التربية للبنات الموصل
التربية البدنية 
 وعلوم الرياضة

33
3 

باسل ذنون اكرام 
 الشطي

 كلية العلوم السياسية جامعة الموصل
فرع العالقات 

 الدولية

33
4 

مي فيصل 
 احمدالياس

 بغداد
كلية التربية للعلوم الصرفة 

 /ابن الهيثم
 علوم الحياة

33
5 

 اللغة العربية االداب الموصل هند فخري احمد

33
6 

فرح ثامر عبدهللا 
 سماوي

 مركز بحوث التقنيات االحيائيه النهرين
التقنيات االحيائيه 

 الطبية الجزيئية

33
7 

د.تغريد ضياء 
 مشفي

 اللغة العربية اآلداباللغة المستنصرية

33
8 

رياض حسون 
 جبار

 كلية اإلمام الكاظم ع كلية اإلمام الكاظم ع الجامعة
علوم مالية 
 ومصرفية

33
9 

عدنان حسين 
 جباره

 جامعة بغداد
كلية التربية ابن رشد للعلوم 

 االنسانية
 الجغرافية

34
0 

مها فيصل احمد 
 الياس

 طب االسنان بغداد
وحده النشاطات 

 الطالبيه

34
1 

د.علي جميل 
 أحمد

 اللغة العربية اآلداب المستنصرية

34
2 

عبد د. عالء 
الوهاب عبد 
الرزاق العبد 

 الواحد

 اللغة العربية كليةالداب جامعة كركوك



 

 

34
3 

م.م هند ابراهيم 
 احمد

 جامعة بغداد
كلية التربية للعلوم الصرفة 

 ابن الهيثم
 قسم علوم الحياة

34
4 

صالح مهدي 
 جابر البصيراوي

 اإلحصاء اإلدارة واالقتصاد كربالء

34
5 

م.د. رنا فرمان 
 محمد الربيعي

 كلية اآلداب جامعة القادسية
قسم اللغة 

 العربية

34
6 

جعفر عبد 
 الحسين حلو

 قسم المحاسبة كلية العلوم االدارية والمالية جامعة االمام جعفر الصادق )ع(

34
7 

ناريمان نوفل 
 علي

 طب األسنان األسنانطب  الموصل

34
8 

سحر عباس 
 حسين الزيادي

 ادارة االعمال االدارة واالقتصاد كربالء

34
9 

الدكتور فاضل 
 كاظم حنون

 التاريخ كلية التربية للعلوم اإلنسانية جامعة واسط

35
0 

أميرة شكر ولي 
 البياتي

 إدارة األعمال االدارة واالقتصادكلية  جامعة بغداد

35
1 

الدكتور محمد 
حسين علي 

 السيوطي
 التاريخ كلية التربية للعلوم اإلنسانية جامعة واسط

35
2 

شيماء بدر 
عبدهللا نصر 

 السراي
 التاريخ التربية للعلوم االنسانية واسط

35
3 

أ.د.صالح محمد 
 صالح النعيمي

 قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية جامعة الفلوجة

35
4 

ا.م.د محمد مزعل 
 خالطي السراي

 اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية واسط

35
5 

علي خيري 
 مطرود الكناني

 التاريخ التربية للعلوم االنسانية واسط

35
6 

محمد ا.م.د.احمد 
 جودي التميمي

 التاريخ التربيه للعلوم االنسانية واسط

35
7 

أ.م.د. أحمد خلف 
 عباس سميران

 الحديث وعلومه كلية العلوم اإلسالمية جامعة الفلوجة

35
8 

سعدون محمد 
 جواد

 الحديث وعلومه العلوم اإلسالمية الفلوجة

35
9 

إبراهيم رشيد طه 
 الزيدي

 اللغة العربية اآلداب كركوك

36
0 

صالح نجم الدين 
 أمين بابان

 اللغة العربية اآلداب كركوك



 

 

36
1 

أ د فاطمة كريم 
 رسن الكعبي

 اللغة العربية تربية ابن رشد بغداد

36
2 

م.د. رنا فرمان 
 محمد

 اللغة العربية اآلدابكلية  جامعة القادسية

36
3 

ازهار حميد 
 منخي

 كلية التربية للعلوم االنسانية جامعة واسط
قسم اللغة 
 االنكليزية

36
4 

أ.م احمد عبدهللا 
 حسن المحمدي

 الشريعة العلوم االسالميه جامعة الفلوجة

36
5 

د.حازم محمد 
 ولي

 الرياضيات التربية المستنصرية

36
6 

أ.م.د ياسر 
عبدالرحمن صالح 

 المحمدي
 العلوم اإلسالمية جامعة الفلوجة

قسم الحديث 
 وعلومه

36
7 

أحمد حسبن 
 جارهللا

 كلية االدارة واالقتصاد بغداد
قسم ادارة 

 االعمال

36
8 

سلوى احمد 
 ميدان

 القانون القانون والعلوم السياسيه كركوك

36
9 

احمد عبدهللا 
 حسن المحمدي

 الشريعة العلوم االسالميه الفلوجة

37
0 

د. نوفل علي 
 مجيد

 اللغة العربية االداب الموصل

37
1 

خضر صالح 
 النعيمي

 ادبي التربيه الفراهيدي

37
2 

أ.د.ثامر ماجد 
 عبد العزيز

 الشريعة كلية العلوم اإلسالمية جامعة الفلوجة

37
3 

اشرف سعدون 
طه اورج/  

Eshraf Sadun 
Taha Orug 

 معهد العلوم االجتماعية غازي عنتاب
قسم اللغة 

 التركية وآدابها

37
4 

ا.م.د. دلشاد عمر 
 عبد العزيز

 قسم التاريخ كلية االداب جامعة كركوك

37
5 

الخالق نهى عبد 
 احمد

 القانون كلية القانون والعلوم السياسية جامعة كركوك

37
6 

 الشريعة كليه العلوم االسالمية جامعة الفلوجه مريم صالح محمد

37
7 

د. بسام خلف 
 سليمان الحمداني

 جامعة الموصل
كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة
العلوم فرع 

 الرياضية

37
8 

ليث رافع عقيل 
 المولى

 العربي التربية الموصل



 

 

37
9 

سمية احمد ميدان 
 المفرجي

 اللغة العربية كلية التربية للعلوم االنسانية جامعة كركوك

38
0 

ياسر حسين 
 مجباس العزاوي

 كلية العلوم االسالمية جامعة الفلوجة
القرآن قسم 

 الكريم وعلومه

38
1 

أمل عبدالعزيز 
 شريف

 اللغة العربية كلية االداب جامعة كركوك

38
2 

 المعهد التقني كوفه جامعة الفرات االوسط التقنية سناء جاسم محمد
تقنيات ادارة 

 المواد

38
3 

زينب جاسم محمد 
 الدليمي

 غير محدد العلوم االسالمية الفلوجة

38
4 

أزهر حسين 
 رزوقي البديري

 االداب كركوك
الجغرافية 
 التطبيقية

38
5 

م. سهير رحمن 
 سلمان

 جامعة ذي قار
كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة
قسم العلوم 

 التطبيقية

38
6 

يوسف خورشيد 
 سعيد

 اإلعالم اآلداب جامعة كركوك

38
7 

فضيلة صبيح 
 نومان الخزاعي

 اللغة العربية اآلداب القادسية

38
8 

ا.د.سمر رحيم 
 نعيمة

 التاريخ االداب المستنصرية

38
9 

سنان فيصل 
 سلمان

 جامعة ذي قار
كلية علوم الحاسوب 

 والرياضيات
 قسم الحاسوب

39
0 

مروان محي 
الدين خلف 

 القيسي
 وحدة الحسابات العلوم االسالمية الفلوجة

39
1 

عالء محي الدين 
 فاضل الحمداني

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية جامعة كركوك
قسم اللغة 
 اإلنكليزية

39
2 

 التاريخ االداب المستنصريو هناء كاظم خليفة

39
3 

رياض حسين 
 عبيس المرشدي

 االمام الكاظم عكلية 
كلية االمام الكاظم ع اقسام 

 بابل
العلوم المالية 

 والمصرفية

39
4 

ا.م.د.بشرى 
ناصر هاشم 

 الساعدي
 التاريخ االداب المستنصريه

39
5 

د. جاسم محمد 
 صالح الدليمي

 الزراعي العلوم التطبيقيه الفلوجه

39
6 

قتيبة فوزي أ.د. 
 جسام الراوي

 العلوم اإلسالمية جامعة الفلوجة
القرآن الكريم 

 وعلومه



 

 

39
7 

مصطفى محمد 
 عويد العيساوي

 العلوم االسالمية الفلوجة
القرآن الكريم 

 وعلومه

39
8 

ماردين نقي علي 
 الكاكي

 الجغرافية االداب جامعة كركوك

39
9 

عناد أحمد 
 شيحان العلواني

 الحديث وعلومه العلوم اإلسالمية الفلوجة

40
0 

م م خبات نجاة 
 محمد

 مديرية تربية كركوك مديرية تربية كركوك
مديرية تربية 

 كركوك

40
1 

م.نور خالد حمد 
 الكبيسي

 كلية الهندسة جامعة األنبار
الهندسة 
 الكهربائية

40
2 

ا.م.د.عصام كاظم 
 عبد الرضا الفيلي

 التاريخ التربيه المستنصريه

40
3 

أ.م.د.حسن عبد 
 العزيز محمد.

 كلية العلوم االسالمية. جامعة الفلوجة.
قسم القرآن 

 الكريم وعلومه.

40
4 

مروه جبار جواد 
 المرشدي

 تربية المسيب مديرية تربية بابل وزارة التربية

40
5 

ا.د. احمد 
عبدالرزاق خلف 

 الدليمي
 سالميةالكلية العلوم ا نبارالجامعة ا

العقيدة و الدعوة 
 و الفكر اإلسالمي

40
6 

ياسين احمد 
 محمد الصميدعي

Collage of imam adham 
Collage of imam 

adham 
 هندسة الحاسبات

40
7 

ميسون ذنون 
عبد الرزاق 

 العبايجي
 مركز دراسات الموصل جامعة الموصل

الدراسات 
التاريخية 
 واالجتماعية

40
8 

ا.م.د. احمد محمد 
 جودي التميمي

 تاريخ التربيه للعلوم االنسانية واسط

40
9 

م.د. انتصار 
فيصل عبد محمد 

 المشهداني
 جامعة بغداد

كلية التربية ابن الهيثم للعلوم 
 الصرفة

 الحياةعلوم 

41
0 

محمد ياسر 
 حسين العزاوي

 العلوم كلية علوم الحاسبات جامعة االنبار

41
1 

 تربية المسيب مديرية تربية بابل وزارة التربية مروه جبار جواد

41
2 

نورا صباح 
 اسدهللا الجاف

 تمريض التمريض جامعة الكتاب

41
3     

41
4 

ا.م.د.احمد محمد 
 جودي

 التاريخ التربيه للعلوم االنسانية واسط

41
5 

شيماء جمال 
 محمد /المولى

 القانون كليه القانون والعلوم السياسيه جامعه كركوك



 

 

41
6 

رقيب لطيف علي 
 ذباب الدليمي  .

 كلية العلوم اإلسالمية جامعة الفلوجة
اللغة قسم 

 العربية وآدابها

41
7 

 العلوم السياسية القانون والعلوم السياسية االنبار احمد علي محمد

41
8 

ابراهيم رجب 
 عبدهللا العاني

 العقيدة العلوم االسالمية االنبار

41
9 

رشا جالل متلف 
 العبيدي

 قسم العلوم التطبيقية التكنولوجية
الرياضيات فرع 

وتطبيقات 
 الحاسوب

42
0 

أ. م.د.علي 
اغنيان محمد 

 الكبيسي
 كلية العلوم اإلسالمية جامعة الفلوجة

قسم القرآن 
 الكريم وعلومه

42
1 

 االجتماع االداب االنبار وفاء كاظم علي

42
2 

شذى محمد حسن 
 عبيد

 جامعة بغداد
-التربية للعل.م الصرفة كلية 

 ابن الهيثم
 قسم الكيمياء

42
3 

ساجد كامل 
 ياسين

 اللغة العربية االداب القادسية

42
4 

 اللغة العربية كلية التربية طوزخورماتو جامعة تكريت أژين شهاب أحمد

42
5 

سرمد فؤاد شفيق 
 العبيدي

 الحديث وعلومه االسالميةالعلوم  الفلوجة

42
6 

ا.م.د.احالم احمد 
 جمعة

 علم االجتماع االداب بغداد

42
7 

إيناس حسين 
 علي الموسوي

 جامعة بغداد
كلية التربية للعلوم الصرفه 

 _ابن الهيثم
 الكيمياء

42
8 

سامر سلطان 
 محمد الكبيسي

 الحديث وعلومه العلوم االسالمية الفلوجة

42
9 

ا.م.د.احالم احمد 
 جمعة

 علم االجتماع االداب بغداد

43
0 

أ.م.د محمد 
سعدي شفيق 

 العبيدي
 كلية االمام االعظم كلية االمام االعظم الجامعة

قسم اصول الدين 
 الفلوجة

43
1 

نهى كريم حميد 
 المسرهد

 حاسبات العلوم بابل

43
2 

زهراء عباس 
 حسين

 عربي التربية كركوك

43
3 

أ م د سالم عبود 
 حسن

 علوم القران التربية للبنات الجامعة العراقية

43
4 

سناء علي اشكر 
 عبد الحسين

 علوم القران التربيه االنسانيه الموصل



 

 

43
5 

بالل عبدالستار 
 مشحن

 مركز البحوث والدراسات الجامعة العراقية
مركز البحوث 

 والدراسات

43
6 

زهراء عباس 
 حسين

 صيدلة صيدلة كركوك

43
7 

عمران سلطان 
 كالوي

 مركز البحوث والدراسات الجامعة العراقية
مركز البحوث 

 والدراسات

43
8 

نوال ياسين 
 إبراهيم الجبوري

 قسم العقيدة العلوم االسالمية الجامعة العراقية

43
9 

ثامر عبد الكريم 
 ظاهر

 رئاسة الجامعة الجامعة العراقية
مركز البحوث 

 والدراسات

44
0 

حيدر غالب محمد 
 العنبكي

 قسم العقيدة العلوم االسالمية الجامعة العراقية

44
1 

ايسر خليل 
 ابراهيم

 االعالم البحوثمركز  العراقية

44
2 

 القانون كلية اشور كلية اشور الجامعة احمد جاسم

44
3 

أ.م.د. إيناس عبد 
 الرزاق علي

 الشريعة كلية التربية للبنات الجامعة العراقية

44
4 

عبد ابراهيم 
 مصلح

 االفسير العلوم االسالمية االنبار

44
5 

مصطفى مدرس/ 
 رحيم ظاهر

 العلوم األسالمية العراقية
العلوم المالية 
والمصرفية 
 االسالمية

44
6 

عبير عبد الرزاق 
 ابراهيم الجبوري

 التوجد الجامعة العراقية
مركز البحوث 
والدراسات 

 )مبدأ(

44
7 

أسيل مبدر داود 
 المرسومي

 االدارة الرصافةمعهد  الجامعه التقنيه الوسطى
قسم تقنيات 

 أنظمة الحاسوب

44
8 

د.روى ماجد 
 طعمة

 الشريعة التربية بنات العراقية

44
9 

د. علي دريول 
 محمد

 مركز البحوث مركز البحوث العراقية

45
0 

أ. م. د. علي 
اغنيان محمد 

 الكبيسي
 العلوم اإلسالميةكلية  جامعة الفلوجة

قسم القرآن 
 الكريم وعلومه

45
1 

 معهد االدارة الرصافة الجامعة التقنيه الوسطى سما سعدي علي
تقنيات انظمة 

 الحاسوب

45
2 

عمار عبد القادر 
 صالح

 مركز البحوث مركز البحوث والدراسات مبدأ العراقيه

45
3 

المساعد االستاذ 
الدكتور سلمان 

 جوده مناع
 كلية التربيه الجامعه المستنصريه

قسم االرشاد 
 النفسي



 

 

45
4 

 سهاد حسن اعبيد
الجامعة التقنية الوسطى/كلية 
 التقنيات الصحية والطبية /بغداد

التقنيات الصحية  كلية/

 والطبية /بغداد
 المختبرات الطبية

45
5 

علي ا.م.د.صالح 
 مضعن المحمدي

 الشريعة العلوم اإلسالمية الجامعة العراقية

45
6 

ا.د محمد شاكر 
 عبدهللا

 كليه العلوم االسالمية الجامعه العراقية
كليه العلوم 
 االسالمية

45
7 

 الشريعة كلية التربية للبنات الجامعة العراقية م. مها محمد طه

45
8 

ا.د.كاظم خليغة 
 حمادي الحلبوسي

 الشريعة العلوم اإلسالمية العراقية

45
9 

م. م رحاب منير 
 غيدان

 قسم الجغرافية كلية االداب جامعة كركوك

46
0 

 الشريعة العلوم اإلسالمية االنبار د قاسم محمد نجم

46
1 

مد. أحمد 
محمدحسن 

 النعيمي
 الدعوة والخطابة كلية االمام االعظم الجامعة كركوكجامعة 

46
2 

ا م د خليل 
 ابراهيم عالوي

 لغة عربية كلية التربية للعلون الصرفة االنبار

46
3 

احمد حازم محمد 
 الحبيب

 العالج التحفظي كلية طب االسنان الموصل

46
4 

قبية توفيق 
 اليوزبكي

 كلية االداب الموصل
قسم اللغة 

 العربية

46
5 

عامر عبد الرزاق 
 الناصر

 ادارة اعمال االدارة واالقتصاد الموصل

 


