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حضور الندوة العلمية الدولية ) االشكاليات المعرفية للمصطلح والمفهوم في الدراسات 

 12/5/2020االنسانية( قسم اللغة العربية بتاريخ 
 القسم او الفرع الكلية الجامعة االسم الثالثي واللقب ت
 قسم اللغة العربية اآلداب سوران ريبوار عبداهلل شواني 1

م.م. هبا عبد االله  2
 الفلسفة االداب جامعة الموصل يونس

حسين علي حسين  3
 الشريعة العلوم اإلسالمية جامعة بغداد حسن التميمي

م. ظل عقيل كاظم  4
 الفيزياء كلية العلوم جامعة المثنى الموسوي

أ.م.د.معالي هاشم  5
 اللغة العربية العلوم اإلسالمية كربالء علي أبو المعالي

زينة عامر ادريس  6
 الشريفي

الجامعة التقنية 
 قسم ضمان الجودة رئاسة الجامعة الشمالية

د.ريم محمد طيب  7
 اللغة العربيه االداب الموصل الحفوظي

الجامعة التقنية  د. عمر حازم محمد 8
 قسم البعثات رئاسة الجامعة الشمالية

م.م.مهند أحمد  9
التربية للعلوم  الموصل حسين الجبوري

 اللغة العربية اإلنسانية

التربية ابن رشد  بغداد د. خالد خليل هويدي 10
 اللغة العربية للعلوم االنسانية

د.اخالص محمود  11
 اللغة العربية االداب موصل عبداهلل

 اللغة العربية التربية ابن رشد بغداد د. خالد خليل هويدي 12

د.جوالن حسين  13
 قسم التربية الفنية كلية التربية جامعة الكوفة جودي
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عبد السالم عزيز  14
كلية العلوم  جامعة كربالء عبد السالم الموسوي

 الدراسات القرآنية االسالمية

 جامعة بغداد د ايمان محمد ابراهيم 15
كلية التربية ابن 

رشد للعلوم 
 االنسانية

 اللغة العربية

د ايمان محمد ابراهيم  16
 بغداد العبيدي

كلية التربية ابن 
رشد للعلوم 
 االنسانية

 اللغة العربية

ا. م. صبيحة حمزة  17
 لغة انكليزية تربية اساسية بابل دحام

شيماء ادريس محمد  18
كلية التربية للعلوم  جامعة الموصل الهاشمي

 قسم اللغة العربية االنسانية

د.جوالن حسين  19
 قسم التربية الفنية كلية التربية جامعة الكوفة جودي

م. م حنان فاضل  20
 جبير

مديرية تربية 
 اللغة العربية ع. الفضيلة للبنات المثنى

د. جنان عبداهلل  21
 اللغة العربية كلية االداب جامعة الموصل يونس الزبيدي

م.م آس عقيل كاظم  22
 الموسوي

وزارة التربية 
 اللغة العربية/ لغة مديرية تربية المثنى والتعليم

م.م آمنة علي حمزة  23
 اللغة العربية التربية االساسية الموصل الصوفي

د. جمانه محمد نايف  24
مركز الدراسات  جامعة الموصل الدليمي

 قسم السياسات العامة االقليمية

م.م فيان فارس  25
كلية التربية  جامعه الموصل ناصر حسين

 قسم التاريخ االساسية

حيدر عبد الحسين  26
كلية العلوم  جامعة كربالء عبد السادة

 الدراسات القرآنية االسالمية
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أ.م.د.معالي هاشم  27
 اللغة العربية العلوم اإلسالمية كربالء علي أبو المعالي

 بغداد د ايمان محمد ابراهيم 28
كلية التربية ابن 

رشد للعلوم 
 االنسانية

 اللغة العربية

د.عبير طارق ظاهر  29
 قسم اللغة العربية كلية اآلداب جامعة الموصل الحاصود

د.ريبوار عبداهلل  30
 اللغة العربية اآلداب سوران شواني

ا.م.د.تغريد عبد  31
كلية التربية ابن  جامعة بغداد الخالق هادي

 قسم اللغة العربية رشد

حسين علي حسين  32
 الشريعة العلوم اإلسالمية بغداد حسن التميمي

لقاء فالح عوده  33
كلية التربية ابن  جامعة بغداد الطائي

 قسم اللغة العربية رشد

حيدر عبد الحسين  34
كلية العلوم  جامعة كربالء عبد السادة

 الدراسات القرآنية االسالمية

م.م آمنة علي حمزة  35
 اللغة العربية التربية االساسية الموصل الصوفي

عبد السالم عزيز  36
كلية العلوم  جامعة كربالء عبد السالم الموسوي

 قسم الدراسات القرآنية االسالمية

د. فاتن غانم فتحي  37
 اللغة العربية اآلداب جامعة الموصل النعيمي

أ.م.سعد طعمه بليل  38
 الجغرافيا التربية االساسية بابل الخفاجي

شيماء ادريس محمد  39
كلية التربية للعلوم  جامعة الموصل الهاشمي

 قسم اللغة العربية االنسانية

م. ظل عقيل كاظم  40
 الفيزياء كلية العلوم جامعة المثنى الموسوي



 

5 
 

م.م فيان فارس  41
كلية التربية  جامعة الموصل ناصر

 قسم التاريخ االساسية

رباب صالح حسن  42
 اللغة العربية التربية المستنصرية الربيعي

 الجغرافيا التربية االساسية بابل أ.م.سعد طعمه بليل 43

ا.م.د.نادية مجيد  44
معهد اعداد المدربين  التقنية الوسطى حسين

 وحدة تقنيات التدريب التقنيين

الدكتور فاضل كاظم  45
كلية التربية للعلوم  جامعة واسط حنون

 التاريخ اإلنسانية

م.د.انتصار رحيم  46
 عبيد مطر السلطاني

جامعة بابل كلية 
 التربية االساسية

كلية التربية 
 قسم العلوم االساسية

ا.د.رباب صالح  47
 اللغة العربية التربية المستنصرية حسن الربيعي

48 
ا.م.د. ثناء عبد 

الودود عبد الحافظ 
 الشمري

قسم العلوم التربوية  التربية ابن رشد جامعة بغداد
 والنفسية

م . د مسلم جواد  49
كلية العلوم  جامعة كربالء خضير

 قسم الدراسات القرانية االسالمية

 التاريخ االداب المستنصرية د.سمر رحيم نعيمة 50

أ.م.د.سراب قادر  51
كلية التربية  ديالى مغير

 اللغة اإلنكليزية األساسية

م.د شيماء بدر  52
التربية للعلوم  واسط عبداهلل نصر السراي

 التاريخ االنسانية

كلية التربية للعلوم  جامعة واسط اسراء مهدي مزبان 53
 تأريخ إسالمي اإلنسانية

 التاريخ التربية سامراء ا.د.عالء طه ياسين 54
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م.د.مريم هاشم حمد  55
 البدري

كلية االمام الكاظم 
عليه السالم 

للعلوم اإلسالمية 
 الجامعة

كلية االمام الكاظم 
عليه السالم فرع 

 واسط
 قسم علوم القران

م.م. ظفر موفق  56
قسم اللغة العربية /  التربية االساسية الموصل محمود الراوجي

 االدب

عبد الرسول عبد  57
كلية التربية للعلوم  جامعة واسط الرزاق الرائلي

 الناريخ االنسانية

ا.م.د.ازهار علوان  58
 العلوم التربوية والنفسية التربية ابن رشد بغداد كشاش

د. بشرى ياسين  59
 قسم اللغة العربية التربية أبن رشد بغداد محمد

نورا علي حمزة  60
التربية للعلوم  الموصل الصوفي

 اللغة العربية االنسانية

معهد إعداد المدربين  التقنيه الوسطي باسمه عبود محيد 61
 تقنيات العمليات التقنيين

 اللغة العربية التربية واسط م.د هديل علي كاظم 62

ا.د.شذى عادل  63
التربية ابن رشد  بغداد فرمان

 العلوم التربوية والنفسية للعلوم االنسانية

بيان فارس ناصر  64
كلية التربية  جامعة الموصل حسين

 االساسية
قسم معلم الصفوف 

 االولى

أ.د.ساجدة مزبان  65
التربية /ابن رشد  بغداد حسن

 اللغة العربية للعلوم االنسانية

كلية التربية ابن  بغداد صفاء توفيق كاظم 66
 اللغة العربية رشد

د صالح مهدي  67
 حسن السعدون

الجامعة التقنية 
 الوسطى

كلية التقنيات 
الصحية والطبية 

 /بغداد

قسم تقنيات المختبرات 
 الطبية
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ا.م.د.بلقيس حمود  68
التربية ابن رشد  جامعة بغداد كاظم

 للعلوم االنسانية
قسم العلوم التربوية 

 والنفسية

الجامعة التقنية  سرور منذر عبيد 69
هندسة الحاسبات /مركز  معهد اعداد المدربين الوسطى

 الحاسبه

نجالء كاظم عبد  70
 الواحد

الجامعة التقنية 
 الوسطى

الكلية التقنية 
 المالية الهندسية /بغداد

قاسم ارزوقي  71
 قاسم/مدرس مساعد

كلية اإلمام الكاظم 
ع للعلوم 

 اإلسالمية الجامعة
 قسم اللغة اإلنكليزية أقسام ميسان

فرع االمراض والطب  الطب واسط زينب عباس حسوني 72
 العدلي

يسرى ثجيل مذكور  73
 جامعة بغداد الالمي

كلية التربية ابن 
رشد للعلوم 
 االنسانية

قسم اللغة العربية/ 
 اللغة/صرف

م. م زهراء فالح  74
 عودة

وزارة التعليم العالي 
 والبحث

دائرة 
 تكنولوجيا المعلومات األعماروالمشاريع

منال محمد حاتم  75
 علم االجتماع كلية االداب بغداد الشويلي

م.م ميس سعد  76
كلية التربية ابن  جامعة بغداد رحيمه

 قسم اللغة اإلنجليزية رشد

الدكتوره نادية خليل  77
 اسماعيل العزاوي

الجامعة التقنية 
 الوسطى

كلية الفنون 
 تقنيات االعالن التطبيقية

كلية االدبيات /علي  جامعة فردوسي مرتضى فؤاد مزهر 78
 اللغة العربية وآدبها شريعتي

 اللغة العربية التربية ابن رشد baghdad مائدة رحيمة غضيب 79
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عالء عبد اللطيف  80
 شواي

الجامعة التقنية 
 الحاسبة معهد إعداد المدربين الوسطى

ا.م.د.سهام احمد  81
معهد اعداد المدربين  التقنيه الوسطى هاشم قاسم

 التقنيات االلكترونيه التقنيين

أ. م. د فراس عدنان  82
 اداره أعمال االداره واالقتصاد القادسيه عباس

هدى عبد علي  83
كلية التربية بن رشد  جامعة بغداد حطاب

 قسم اللغة االنكليزية للعلوم االنسانية

ا.د.هدى عباس قنبر  84
التربية ابن رشد  بغداد السعدي

 علوم  القران جامعة بغداد

ا.د.منير فخري صالح  85
كلية الفنون  التقنية الوسطى الحديثي

 قسم التصميم  الصناعي التطبيقية

التربية للعلوم  الموصل رشا طه حامد 86
 اللغة العربية اإلنسانية

الجامعة التقنية  هالة سهاد حميد 87
 الوسطى

معهد اعداد المدربين 
 قسم الميكانيك التقنيين

م.م. حسين نجيب  88
 جامعة بغداد والي

كلية التربية ابن 
رشد للعلوم 
 االنسانية

 جغرافية

م.م ميس سعد  89
كلية التربية ابن  جامعة بغداد رحيمه

 قسم اللغة اإلنجليزية رشد

ابتهال مهدي عبد  90
 اللغة االنكليزية اللغات بغداد الكريم التميمي

أ.د.عبدالستار فاضل  91
 اللغة العربية اآلداب الموصل خضر

 اللغة العربية التربية األساسية الموصل دجاسم طه احمد 92

ا.م.دبيداء عباس  93
كليه التربيه ابن  جامعه بغداد غبن

 اللغه االنكليزيه رشد
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د.سوسن صائب  94
 اللغة العربية. التربية ابن رشد بغداد سلمان

أ.م.د.ساهرة عباس  95
 قنبر السعدي

الجامعة 
 التكنولوجية

قسم الهندسة 
 فرع النظم الكهروميكانيكية

أ.م.د.حيدرصاحب  96
فرع  -قسم اللغة العربية كلية اآلداب جامعة سامراء شاكر

 األدب والنقد

لقاء فالح عوده  97
كلية التربية ابن  جامعة بغداد الطائي

 قسم اللغة العربية رشد

م.م.نضال خليل  98
معهد اعداد المدربين  التقنيه الوسطى عجيل

 التقنيات االلكترونيه التقنيين

ا.م.د حنان نعمان  99
 وسين القرة لوسي

جامعة بغداد/ كلية 
 التربية ابن رشد

كلية التربية ابن 
 جغرافيا رشد

ا دصالح داود  100
كليه التربيه ابن  جامعه بغداد سلمان

 قسم الجغرافبه رشد

أ.م .عاصفة مهدي  101
 محمد

الجامعة 
 التكنولوجية

قسم الهندسة 
 هندسة نظم الكهروميكانيكية فرع

ا.د.زينب وناس  102
التربيه ابن رشد  جامعة بغداد خضير

 قسم الجغرافيه للعلوم االنسانيه

 جامعة بغداد م.ايمان حسين داود 103
المعهد العالي 

للدراسات المحاسبية 
 والمالية

 المالية

ا.م.د.انتظار مهوس  104
معهد اعداد المدربين  التقنيه الوسطى زغير

 قسم التقنيات الكهربائيه التقنيين

د. علي عبد الوهاب  105
 عبد الرزاق النعيمي

الجامعة التقنية 
 الوسطى

معهد اعداد المدربين 
 التقنيات الكهربائية التقنيين

أ.م.د. ابتهاج  106
 قسم هندسة الحاسوب كلية الهندسة الجامعة العراقية عبدالوهاب عبدالرزاق
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ا.م.د.انتظار مهوس  107
 زغير

الجامعة التقنية 
 الوسطى

معهد اعداد المدربين 
 التقنيات الكهربائية التقنين

ختام محمد حسين  108
التربية ابن رشد  بغداد العبودي

 اللغة العربية للعلوم االنسانية

د. علي مهيدي  109
 حمادي

الجامعة التقنية 
 الوسطى

الكلية التقنية 
 السيطرة والتمته الهندسية المهربائية

ا.م.د صبا حامد  110
 العلوم التربوية والنفسية التربية ابن رشد بغداد حسين العاني

م.م.شيماء عبد  111
فرع  -اللغة العربية التربية سامراء الرحيم صالح

 األدب

خالدحازم عيدان  112
 اللغة العربية اآلداب الموصل الحدي

التربية ابن رشد  بغداد د.زينب هاشم حسين 113
 اللغة العربية للعلوم اإلنسانية

 جامعة بغداد د.نعمة دهش فرحان 114
كلية التربية ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانية

 اللغة العربية

 قسم اللغة العربية كلية االداب جامعة الموصل د.منال اياد علي 115

أ.م.دفرح غانم صالح  116
 قسم اللغة العربية كلية التربية للبنات جامعة بغداد البيرماني

د.منال إياد علي . 117
 قسم اللغة العربية كلية االداب جامعة الموصل االشكيرة

أ.م.د.جنان قحطان  118
 اللغة العربية تربية بنات جامعة بغداد فرحان

ا.م.د.هدى محمود  119
وحدة سالمة اللغة  التربية للبنات بغداد شاكر

 العربية

م. د. شفق يوسف  120
 اللغة العربية التربية للبنات جامعة بغداد جدوع
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م. د. شفق يوسف  121
 اللغة العربية التربية للبنات جامعة بغداد جدوع

محمود خلف عبيد  122
التربية الخاصة/ طرائق  التربية االساسية الموصل الجبوري

 التدريس العامة

م. د شفق يوسف  123
 قسم اللغة العربية كلية التربية للبنات جامعة بغداد جدوع

محمد عبيد صالح  124
التربية االساسية  االنبار السبهاني

 اللغة العربية حديثة

ا.د.منير فخري صالح  125
كلية الفنون  التقنية الوسطى الحديثي

 التطبيقية
تقنيات التصميم 

 الصناعي

قيس احمد حسن  126
 الجراحة طب الكندي بغداد التميمي

ياسر فاضل مشرف  127
 الدليمي

كلية اإلمام األعظم 
 اللغة العربية األدب اإلمام األعظم الجامعة

128 

Ass. Prof. Dr. 
Ali 

Aabdulsattar 
AbdulJabbar 

Unfortunately 
of Mosul 

Administration 
and 

Economics 

Industrial 
Management 

رنا أكرم محمد علي  129
 طرائق تدريس عامة التربية االساسية جامعة الموصل الرجبو

 اللغة العربية اآلداب جامعة الموصل د سروة يونس أحمد 130

ابراهيم جبار كاظم  131
كلية التربية للعلوم  جامعة واسط عنك الزاهدي

 تاريخ اإلنسانية

قيس احمد حسن  132
 الجراحة طب الكندي بغداد التميمي

احالم هادي ابراهيم  133
التربية ابن رشد  بغداد السوداني

 قسم اللغة العربية للعلوم االنسانية

اسماء سعود ادهام  134
 اللغة العربية االداب الموصل الخطاب
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احالم هادي ابراهيم  135
التربية ابن رشد  بغداد السوداني

 قسم اللغة العربية للعلوم االنسانية

 االعالم االداب الموصل وعد ابراهيم خليل 136

أ. د.عزة عدنان أحمد  137
 اللغة العربية العلوم االنسانية جامعة زاخو عزت

 قسم اللغة االنكليزية كلية التربية جامعة بغدلد محمود عطية فرحان 138

ا.م باسمة فارس  139
 االجتماع االداب الموصل محمد  السراج

 األعالم اآلداب جامعة الموصل طيبة محمد ادريس 140

ا.م.د. عامرة فارس  141
 الكيمياء العلوم الموصل محمد السراج

قاسم محمد جابر  142
 الساعدي

جمعية العالقات 
 العامة العراقية

جمعية العالقات 
 فرع محافظة ذي قار العامة العراقية

ا.م.د.نعمة دهش  143
 جامعة بغداد فرحان

كلية التربية ابن 
رشد للعلوم 
 اإلنسانية

 قسم اللغة العربية

الفسلجة والكيمياء  الطب البيطرى الموصل فدوى خالد توفيق 144
 الحياتية واالدويه

أم.د.جوالن حسين  145
 قسم التربية الفنية كلية التربية جامعة الكوفة جودي ساني

 اللغة العربية التربية البصرة وسام معارج جابر 146

بلقيس حمود كاظم  147
التربية ابن رشد  بغداد الحجامي

 للعلوم االنسانية
قسم العلوم التربوية 

 والنفسية
 العقيدة والفكر اإلسالمي العلوم االسالمية الموصل باسل خلف حمود 148

هند عباس علي  149
 اللغة العربية التربية للبنات بغداد الحمادي

عامر عبد الرزاق  150
 ادارة االعمال االدارة واالقتصاد الموصل الناصر
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