
 " التي عقدتها كلية اهلندسة/جامعة املثىنأساسيات تقنيات الطاقة الشمسيةعمل "  لورشة احلاضرين امساء
 

0 
 3232-5- 32 خميسلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 " التي عقدتها كلية اهلندسة/جامعة املثىنأساسيات تقنيات الطاقة الشمسيةعمل "  لورشة احلاضرين امساء
 

1 
 3232-5- 32 خميسلا

 

 مكان العمل االسم الثالثي ت
 كلية الهندسة/ جامعة المثنى  أحمد حسن علي. د. أ  .1

 جامعة الكوفة كلية التربية االساسية احمد حمزة عبد .د .ا  .2

 جامعة الكوفة كلية التربية للبنات قسم الرياضيات اريج توفيق حميد. د. ا  .3

 جامعة واسط حيدر تقي فضيل. د. أ  .4

 جامعة كربالء اليعقوبي حيدر حسن. د. ا  .5

 قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة كربالء رجاء غازي عبد المحسن. د. أ  .6

 مصر/ كلية اآلداب/ جامعة بني سويف رحاب فايز أحمد سيد يوسف. د. أ  .7

 جامعة كربالء كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة عزيز كريم وناس. د. ا  .8

 قسم االقتصاد المنزلي/ كلية التربية للبنات/ جامعة بغداد خليل العبيديعفراء إبراهيم . د. أ  .9

 المستنصريةالجامعة  لمياء ياسين زغير. د. ا  .11

 جامعة االنبار كلية التربية للبنات قسم علوم القرآن محمد سلمان حسين النعيمي. د. أ  .11

 اللغة العربيةكلية الفقه قسم  -جامعة الكوفة  محمد صبار نجم الزرفي. د. أ  .12

 كلية الفنون الجميلة/بغدادجامعة  نصيف جاسم محمد. د. ا  .13

 قسم الكيمياء،  وزارة التعليم العالي نغم محمود الجمالي. د. أ  .14

 قسم الكيمياء/كلية العلوم /جامعة تكريت  هناء كائن صالح. د. ا  .15

 قسم اللغة العربية/ كلية التربية للبنات / جامعه الكوفة  وسام علي الخالدي. د. أ  .16

 جامعة الموصل/قسم الكيمياء /كلية التربية للبنات  ابتهاج زكي سليمان محمد آل حليم. د. م. أ  .17

 كلية العلوم /جامعة المثنى حسن مكطوف جبر الطائي. د. م. ا  .18

 ةالمدنيقسم الهندسة  /الهندسةكلية  /المثنىجامعة  باسم جبار عباس الموسوي. د.م.ا  .19

 قسم الهندسة الكهروميكانيكية /الجامعة التكنولوجية حسين ثاني رشك. د. م. ا  .21

 قسم العقيدة -كلية الفقه -جامعة الكوفة  علي جاسم ةزين. د. م. أ  .21

 جامعة ذمار كلية العلوم التطبيقية تقنية النانو وطاقة متجددة عبده محمد مفتاح. د. م. أ  .22

 مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية/الجامعة المستنصرية غصون مزهر حسين المحمداوي. د. م. أ  .23

 فرع هندسة الكهرو/قسم الهندسة الكهرو ميكانيكية / الجامعة التكنولوجية غيداء كائن صالح. د. م. ا  .24

 قسم علوم الحياة -كلية التربية للبنات   -جامعة االنبار  مثنى بديع فرحان. د. م. ا  .25 ميكانيكية

 كلية تربية بنات -جامعة كوفة نعمة صاحب محمد الشماع. م. أ  .26

 قسم الهندسة المدنية/كلية الهندسة/جامعة المثنى رشا علي حسين. د .م .ا  .27

 قسم الكيمياوي/ كلية الهندسة / جامعة المثنى  احمد راجح حسن. د .م .ا  .28

 العمارةقسم هندسة / كلية الهندسة / جامعة المثنى  حسين كريم سلطان. د  .29

 جامعة االسكندرية مصر كلية الهندسة قسم كيمياء عزة أحمد شكر .د  .31

 قسم التربية الفنية/كلية التربية /جامعة الكوفة  جوالن حسين جودي. د  .31

 قسم الفيزياء/ كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة البصرة  ذكرى صبار ضاحي. د  .32

 وزارة التربية العراقية زيد لؤي هادي. د  .33

 وزارة الصحة ضياء محمد احمد. د  .34

 قسم المحاصيل الحقلية -كلية الزراعة -جامعة تكريت  عبدهللا حسن محمد. د  .35

 قسم الطاقات الجديدة والمتجددة/ كلية العلوم / جامعة الموصل  غادة غانم يونس. د  .36

 كلية العلوم االسالمية -جامعة الموصل فاضل يونس حسين. د  .37



 " التي عقدتها كلية اهلندسة/جامعة املثىنأساسيات تقنيات الطاقة الشمسيةعمل "  لورشة احلاضرين امساء
 

2 
 3232-5- 32 خميسلا

 

 جامعة الموصل الكريم الحياليمعن عبد . د  .38

 ث المتفوقات للبنات/ مديرية تربية بابل  مناهل مهدي كامل. د  .39

 قسم الطاقات الجديدة والمتجددة/كلية العلوم /جامعة الموصل  ميعاد سالم يونس. د  .41

 كلية السالم الجامعة يوسف نوري حمه باقي. د  .41

 جامعة الكوفة/ كلية الصيدلة  عباس محمد سلمان العباسي. د  .42

 الكيمياوي/ كليه الهندسة/ المثنىجامعة  بليغ سعود عبدالرزاق. د  .43

 جامعة بغداد كلية الطب البيطري سنان عدنان محمد نوري. د  .44

 عالقات دولية/كلية العلوم السياسية / الجامعة المستنصرية  علي جاسم محمد. د  .45

 فرع هندسة الطرق والجسور/ الهندسة المدنية  قسم/ الجامعة التكنولوجية  عمار عباس محمد شبر. د  .46

 قسم اللغة العربية -كلية دجلة الجامعة االهلية  هبة عادل مهدي. د  .47

 جامعة بغداد كلية اآلداب -ماجستير تاريخ قديم  مصطفى وداي متعب. م . م  .48

 قسم علوم الحياة/ كلية العلوم / جامعة واسط  اسماء فاضل عبد الرضا. م. م  .49

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة ذي قار  أمجد عبد كاظم جابر االزيرجاوي. م. م  .51

 تربية بغداد الكرخ الثالثة جمعه ساجت سعود. م. م  .51

 قسم االعمار والمشاريع -رئاسة الجامعة  -جامعة المثنى  سارة صفاء الدين موسى الموسوي. م. م  .52

 تربية كركوكمديرية  شيماء حسن علي قاسم. م. م  .53

 كلية الهندسة قسم الهندسة الكيمياوية -جامعة ديالى  عبدهللا محسن هزبر. م. م  .54

 كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوك  عدي احمد صالح. م. م  .55

 كلية السالم الجامعة ُعال حسين عبد الرضا. م. م  .56

 السياسيةالجامعة االسالمية كلية القانون والعلوم  علي حمزة جبر. م. م  .57

 جامعة المثنى كلية القانون علي هادي جهاد ابو طبيخ. م. م  .58

 الكيمياوي -كلية الهندسة  -جامعة المثنى  كرار عبد االمير عباس العاقول. م. م  .59

 مختبرات الكيمياء الفيزيائية -قسم الكيمياء  -كلية العلوم  -جامعة بغداد  ميس خالد محمد. م. م  .61

 قسم الرياضيات/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة االء صالح عبد  .61

 جامعة تكريت كلية التربية للعلوم االنسانية قسم التاريخ ابتسام حمود محمد  .62

 كلية القانون/ جامعة ميسان  أحمد صبيح كنيج  .63

 ---- احمد عبد الساده مزهر  .64

 المستشفى البيطري في المثنى احمد عبد حسين العلي  .65

 االعمار والمشاريع/جامعة االنبار سعيداحمد عدنان   .66

 قسم الرياضيات/ كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة البصرة احمد كاظم شنان  .67

 التربية االساسية/ الجامعة المستنصرية اراء جميل صالح  .68

 وزارة التربية الرصافة األولى إسراء كاظم عبد الكريم  .69

 الطب الشؤون العلميةجامعة كربالء كلية  اسراء ماجد خليف  .71

 اللغة العربية/ اآلداب/ القادسية أسيل سامي امين  .71

 قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة /جامعة تكريت  اشجان نزار كامل  .72

 وزارة التربية مديرية الكرخ االولى قسم االبنية المدرسية اصيل جمال خالد  .73

 مصر ياسر حسين صحصاح/ االعالمي  .74

 جامعة الكوفة كلية التربية للبنات قسم العلوم التربوية والنفسية صالح آالء جميل  .75



 " التي عقدتها كلية اهلندسة/جامعة املثىنأساسيات تقنيات الطاقة الشمسيةعمل "  لورشة احلاضرين امساء
 

3 
 3232-5- 32 خميسلا

 

 معهد تقني كوت -التقنية الوسطى امجد محمد صاحب  .76

 قسم العلوم التربوية والنفسية -كلية التربية للبنات  -جامعة الكوفة اميرة جابر هاشم  .77

 ديوان الرقابة المالية االتحادي انور عيسى محمد  .78

 مطبعة جامعة تكريت/رئاسة الجامعة /جامعة تكريت  عادل خلفاياد   .79

 جامعة الموصل-الفيزياء-كلية التربية للعلوم الصرفة  إيمان عامر أحمد  .81

 الهندسة الكيمياوية/الجامعة التكنولوجية  إيمان هاشم خضر  .81

 هندسة النظمفرع / قسم الهندسة الكهرو ميكانيكية/الجامعة التكنولوجية ايناس مزاحم عبد  .82

 بقسم تقنيات ادارة المكت/الموصل/المعهد التقني /الجامعة التقنية الشمالية بثينة لقمان احمد  .83

 جامعة كربالء كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم الصحة البيئية براء ماجد خليف  .84

 فرع العلوم األساسية -كلية طب األسنان -جامعة الكوفة تمارا عالء حسين  .85

 قسم هندسة الحاسوب/كلية الهندسة / الجامعة المستنصرية عناد عبد العباستوفيق   .86

 جامعة كربالء كلية علوم كيمياء ثقيف مرتضى جواد  .87

 قسم ادارة المؤسسات الفندقية/ كلية العلوم السياحية / جامعة كربالء  جعفر عمران محمد سعيد  .88

 التربية الفنيةقسم /كلية التربية / جامعة الكوفة جوالن حسين جودي  .89

 قسم اللغة العربية/  كلية اآلداب / جامعة االنبار  حارث ياسين شكر  .91

 تربية الكرخ الثانية حسام عبد الرحيم مهدي  .91

 قسم البحوث والسيطرة النوعية -شركة نفط الشمال حسن علي حسن  .92

 ---- حسين علي تقي علي  .93

 كلية العلوم/ جامعة البصرة حسين علي حسين  .94

 طالب دراسات علي حسين الشاميحسين   .95

 كلية تربية أساسية قسم العلوم  حسين علي مال الزيباري  .96

 مديرية تربيه ميسان شعبه الشؤون القانونية الحقوقي حذيفة حيدر شاتي  .97

 الدراسات العليا/قسم الفيزياء /كلية العلوم حنان جاسم محمد  .98

 كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة حنان علي حسين  .99

 قسم االعالم -جامعة الكفيل  حيدر جميل حياوي  .111

 قسم الدراسات السياسية/ مركز الدراسات االستراتيجية /جامعة كربالء  حيدر خضير مراد  .111

 الهندسة المدنية -الجامعة التكنولوجية  حيدر رزاق محمد  .112

 جامعة كربالء كلية العلوم قسم الفيزياء حيدر رضا علي  .113

 ---- خضيرحيدر عبد العظيم   .114

 ---- حيدر ناصر عبدهللا  .115

 العلومكلية  /المستنصرية الجامعة  ختام حبيب رسول  .116

 جامعة البصرة خلدون سعد غالب  .117

 ات عليادراس/ قسم التربية الرياضة /كلية التربية البدنية و علوم الرياضة  داكان بختيار عمر  .118

 كلية الطبية التقنية دعاء عماد شعالن  .119

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رائد شاكر  .111

 قسم الرياضيات-تربية للبنات -جامعة الكوفة  رجاء حسن عباس  .111

 التربية للبنات رسل ابراهيم مردان  .112

 رياض اطفال_كلية التربية االساسية  رسل صباح نجيب الرماحي  .113



 " التي عقدتها كلية اهلندسة/جامعة املثىنأساسيات تقنيات الطاقة الشمسيةعمل "  لورشة احلاضرين امساء
 

4 
 3232-5- 32 خميسلا

 

 قسم جغرافيّة/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة  رسل مسلم رزاق  .114

جودة شعبة ضمان ال/ ابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد  نزار توفيقرسل   .115

 جامعة الكوفة كلية التربية للبنات رشا عبد الهادي صالح  .116 وتقويم االداء

 فرع الجراحة والتوليد -كلية الطب البيطري  -جامعة بغداد  رفل عبد الدائم عمر  .117

 كليه التربية للبنات_جامعه الكوفة  رنا حسن هالل  .118

 الهندسة الكهروميكانيكية/الجامعة التكنولوجيا  رواء  احمد هالل  .119

 كلية الطب البيطري/جامعة القادسية  زاهرة عبد الجبار عبد االمير  .121

 جامعة ديالى كلية التربية االساسية قسم علوم الحياة زيد زامل حسين  .121

 جامعة البصرة زينب عباس عجيل  .122

 كلية االمام الكاظم مهديزينب علي   .123

 قسم الرياضيات/كلية تربية بنات /جامعة الكوفة  زينب عمران موسى  .124

 ---- زينب محسن حسن المنصوري  .125

 قسم تاريخ/كلية اآلداب/جامعة بغداد زينه قاسم هاشم  .126

 قسم الجغرافية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة سارة مجبل عزيز  .127

 صالح الدين جامعة سازان قادر مولود  .128

 جامعة الكوفة سحر محمد جواد عبد العظيم  .129

 الجامعة المستنصرية كلية العلوم السياسية سرى مازن علي  .131

 المديرية العامة للتربية في كركوك سعد شجاع عبدهللا العبيدي  .131

 قسم اللغة العبرية/ كلية اللغات  / جامعة بغداد   سعد عبد السادة صباح  .132

 الديوانية صحة سعد وداي متعب  .133

 كلية الهندسة/ جامعة المثنى سلوان فاضل عباس  .134

 كلية الهندسة/ جامعة البصرة سناء مهدي شرامة  .135

 قسم هندسة المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة سندس خليل حسين  .136

 الكوفة كلية التربية للبنات سندس نجاح جابر  .137

 التحقيقاتدائرة / هيئة النزاهة  سيف محمد كاظم كمال العطار  .138

 ---- شامل زامل كايم  .139

 كلية النرليه للبنات  الرياضيات شوق محمد ابراهيم  .141

الجامعة التقنية الوسطى معهد االدارة الرصافة قسم تقنيات المعلومات  شيرين نوري عزيز  .141

 جامعه بغداد كليه العلوم الوحدة الزراعية شيماء حميد كامل  .142 والمكتبات

 للتحليالت المرضيةمختبر  صدام حسين مجيد  .143

 ---- صفا عباس علي  .144

 قسم هندسة العمارة -كلية الهندسة  -جامعة المثنى  صالح الدين عبد الجبار مزهر  .145

 قسم التقنيات المدنية/المعهد التقني كركوك /الجامعة التقنية الشمالية  صالح الدين نجم الدين مجيد  .146

 الجامعة صورية زرقون  .147

 ابن الهيثم قسم الفيزياء_ جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة  ضحى سعدي عبد المجيد  .148

 كلية اآلداب/ جامعة اإلمام جعفر الصادق ضياء عويد ذهب  .149

 الجامعة االسالمية ظافر ثامر احمد  .151

 المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى  عباس صويح عطية  .151



 " التي عقدتها كلية اهلندسة/جامعة املثىنأساسيات تقنيات الطاقة الشمسيةعمل "  لورشة احلاضرين امساء
 

5 
 3232-5- 32 خميسلا

 

 مديرية بيئة     ذي قار/ وزارة البيئة والصحة  عباس عودة عبد الخضر العمري  .152

 الخاص -القانونكلية  -المستنصريةالجامعة  عباس قاسم محمد  .153

 كلية الهندسة/ جامعة البصرة  عبد الناصر محمد عباس  .154

 كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار عبد محمود عزيز محمد  .155

 شركة الغاز عبدالحق إسماعيل ياس  .156

 الموصلجامعة  عبدالقادر اسماعيل صالح  .157

 شركة نفط الشمال عبدهللا فؤاد ابراهيم  .158

 جامعة البصرة عبدالواحد بندر حنون  .159

 فرع  الجراحة والتوليد البيطري -كلية الطب البيطري  -جامعة بغداد  عبير احمد مجيد  .161

 قسم هندسة تقنيات التكييف والتبريد -كلية المستقبل الجامعة  عذراء حميد تركي  .161

 يزياءقسم الف -كلية العلوم بن مسيك  -الحسن الثاني بالدار البيضاء جامعة  عصام رفيق  .162

 كلية المأمون الجامعة علي جاسم غفوري  .163

 مديرية تربية ذي قار علي عباس نعمه  .164

 قسم الكيمياوي -كلية الهندسة  -جامعة المثنى  علي عبد الجبار حسين  .165

 الكيمياءقسم  -كلية العلوم  -جامعة االنبار علي كريم عليوي  .166

 الجامعة االسالمية علي مجيد خليل  .167

 شعبة المختبرات -قسم الكهرباء  -كلية الهندسة  -الجامعة العراقية  علي محمد رضا  .168

 سكول التربية الرياضية -فاكلتي التربية -جامعة سوران عمار جوهر حسين  .169

 مديرية تربية النجف االشرف/ وزاره التربية  عمار نعمه حسين  .171

 قسم علوم القران والحديث/كليه االمام الكاظم ع  جبار كريمفاتن   .171

 كليه الطب فاطمه الزهراء علي سبع  .172

 قسم المدني-كلية الهندسة -جامعة البصرة فاطمه عبد االمام جياد  .173

 ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة بغداد فاطمه علي غانم  .174

 الفرات االوسط التقنيةجامعه  فيصل كريم هادي الزاملي  .175

 ---- قبس خالد ناجي  .176

 جامعة االنبار كلية التربية اللدينة وعلوم الرياضة قصي رشيد سبتي  .177

 قسم الهندسة الكهربائية -كلية الهندسة  -الجامعة المستنصرية  كريكور الكزاندر ارمايس  .178

 مديرية تربية صالح الدين-وزارة التربية كمال محمود علي  .179

 بنك سوريا الدولي االسالمي محمد بكيرهلبلبه   .181

 المعهد التقني النجف  -جامعة الفرات األوسط التقنية  ليلى جواد حسين جاسم المسعودي  .181

 قسم التاريخ/ ميسان(/ ع)كلية االمام الكاظم  ماهر جاسب حاتم  .182

 هندسة تقنيات الحاسوب -الكلية التقنية -الجامعة االسالمية محمد ثامر احمد  .183

 الوقف السني محمد صالح هايس  .184

 جامعة كربالء كلية االدارة واالقتصاد محمد عبد الرضا داخل  .185

 مركز النهرين للدراسات االستراتيجية محمد عبد الكاظم عبد العكيلي  .186

 شركة سعد العامة/وزارة اإلعمار واإلسكان محمد عبدالنبي غثوان  .187

 محافظة األنبارالمديرية العامة للتربية في  محمد كامل بنية  .188

 مديرية تربية النجف االشرف/  وزارة التربية  محمد نجم عبد  .189



 " التي عقدتها كلية اهلندسة/جامعة املثىنأساسيات تقنيات الطاقة الشمسيةعمل "  لورشة احلاضرين امساء
 

6 
 3232-5- 32 خميسلا

 

 مهندس استشاري/ بلدية السماوة دائرة المهندس المقيم  محمود شاكر محمود  .191

 ---- محمود صالح عبد  .191

 دائرة صحة نينوى محمود علي طارق ألرفاعي  .192

 قسم الكيمياءجامعة القادسية كلية التربية  مرتضى عبد علي فرحان  .193

قسم /كلية التربية للعلوم الصرفة / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مصطفى حسن هادي  .194

 قسم هندسة العمارة -كلية الهندسة   -جامعة الموصل  ممتاز حازم داؤد الديوجي  .195 الرياضيات

 علوم الحياة/ كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة ديالى  منار ابراهيم حسن  .196

 شركة نفط الوسط مهند خيري فاضل  .197

 جامعة البصرة مهند رياض سعد  .198

 العلوم التربوية-كلية التربية-الجامعة العراقية  مهند مجيد رشيد  .199

 هندسة تقنيات الحاسبات المهندسة بسمة عبدهللا غافل  .211

 ةوالنفسيقسم العلوم التربوية / كلية التربية للبنات/ جامعة الكوفة مهيب عبد المطلب بهاء  .211

 جامعة كربالء موعد كاظم جابر األسدي  .212

 جامعة الفرات االوسط مؤيد باقر محمد الفحام  .213

 كلية الهندسة/ الجامعة المستنصرية مي سمير صالح  .214

 قسم الفيزياء -كلية التربية للعلوم الصرفة  -جامعة بابل  مي عالء عبد الخالق الياسين  .215

 الكيمياء التطبيقية-كلية العلوم التطبيقية-جامعة سامراء ميناء عبد السالم مصطفى حمود  .216

 وزارة االسكان والبلديات والعامة نصر ثويني احمد  .217

 جامعة الفرات االوسط نوفل محمد باقر محسن الجصاني  .218

 جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم قسم الفيزياء هادي جبار مجيبل  .219

 كلية االمام الكاظم ع علوم القران بغداد البهادليالهام طابور غضب   .211

 كلية العلوم -جامعة الكوفة  هناء كاظم كزار  .211

 قسم الفيزياء/كلية التربية/جامعة الحمدانية هناء نافع عزيز  .212

 جامعة البصرة مركز الخليج قسم تاريخ وجدان جعفر غالب  .213

 البصرةدائرة توزيع كهرباء الجنوب فرع  ورود قاسم حاتم  .214

 قسم هندسة الليزر-الجامعة التكنولوجية وسن عبد الستار حكمت  .215

 المعهد التقني بابل -جامعة الفرات االوسط التقنية  وفاء محمد رضا شاكر  .216

 قسم علوم الحاسبات/كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة ذي قار  وفاء محمد علي  .217

 جامعه بوترا وليد خليل حسون  .218

 كلية العلوم السياسية/ جامعة ميسان  راضيوليد سعيد   .219

 اليمن-قسم الصيدلة-كلية العلوم الطبية-الجامعة الوطنية وئام عادل هارون  .221

 الجامعة االسالمية ياسر ثامر احمد  .221

 ---- ياسمين عبد العباس حمد  .222

 دائرة صحة االنبار يعقوب يوسف محمد سعيد  .223

 


