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

 قسم هندسة الحاسوب/ الجامعة التكنولوجية  احمد صباح عبد االمير االعرجي. د. ا  .2

 كلية التربية/ جامعة كربالء  صادق عبيس منكور الشافعي. د. ا  .3

 قسم الكيماوي/ ية الهندسةكل/ جامعة المثنى رائد طارق الخطيب. د. ا  .4

 كلية التربية/ جامعة واسط  عدنان مارد جبر. د. أ  .5

 كليه التربية ابن رشد/ جامعه بغداد  علي حسن الغضبان. د. ا  .6

 قسم العلوم التربوية والنفسية/ كلية التربية للعلوم اإلنسانية / جامعة الموصل  فضيلة عرفات محمد. د. أ  .7

 قسم العلوم التربوية والنفسية/ كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة االنبار ياسر خلف رشيد. د. ا  .8

 قسم الميكانيك/ كلية الهندسة / جامعة ذي قار  كاظم كريم محسن . د.ا  .9

 قسم الفلسفة/ كلية اآلداب / المستنصرية  أحمد عبد خضير. د. م. أ  .11

 قسم هندسه النفط والغاز/ هندسة كليه ال/ جامعه ذي قار اقبال خلف اعريبي. د. م. ا  .11

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة واسط  أمين عطا حسن. د. م. أ  .12

 قسم هندسة االتصاالت/ الجامعة التكنولوجية  زينب ناصر جميل. د. م. أ  .13

 كلية التربية االساس/ جامعة حلبجة  سامان صالح صابر. د. م. أ  .14

 كلية المستقبل الجامعة حعصام كامل صال. د. م. ا  .15

 قسم الهندسة الميكانيكية/ الجامعة التكنولوجية قاسم عباس عطية. د. م. ا  .16

 الكلية التربوية المفتوحة/ وزارة التربية  محسن علي شريب. د. م. ا  .17

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ قسم الكيمياء / جامعة الموصل  محمد محمود حسين النعيمي. د. م. أ  .18

 قسم التاريخ/ كلية التربية عقرة / جامعة دهوك  مرتضى عبد الرزاق مجيد. د. م. أ  .19

 مدير قسم الشؤون العلمية في رئاسة الجامعة/ الجامعة التقنية الوسطى  مها عبد االمير كاظم. د. م. ا  .21

 فسيةالعلوم التربوية والن/ كليه التربية للبنات  / جامعة بغداد  نسرين جواد شرقي .د. م. ا  .21

 قسم علوم القران/ كلية التربية للبنات / الجامعة العراقية  احمد محمود احمد. د. م.ا  .22

 قسم الهندسة المدنية/ كلية الهندسة / جامعة المثنى  رشا علي حسين. د.م.ا  .23

 قسم هندسة الطب الحياتي/ هندسة الخوارزمي / جامعة بغداد خلود اسكندر داغر. م. أ  .24

 منتدى شباب الخالص/ مديرية شباب ورياضة ديالى فاضل أحمد عباس. د. م  .25

 كلية التربية االنسانية/ جامعة كربالء  جاسم محسن مكطيف السلطاني. د. م  .26

 كلية التحسس النائي والجيوفيزيائي/ جامعة الكرخ للعلوم  شيماء احمد حسن. د. م  .27

 قسم اللغة العربية/ اتكلية التربية للبن/ جامعة ذي قار  محمد عبد علي محمد. د. م  .28

 علوم الحياة/ كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة الموصل  محمد عرفات محمد. د. م  .29

 قسم الكيمياء/ كلية التربية للبنات / جامعة الموصل  هدى أحمد عبد. د. م  .31

 الكيمياوي/ كلية الهندسة / المثنى بليغ سعود عبدالرزاق. د  .31

 الكيمياوي/كليه الهندسة /نىالمث حسنين كريم عطية. د  .32

 هيئة البحث والتطوير الصناعي/ وزارة الصناعة والمعادن  صادق كاظم تعبان عداي. د   .33

 تربية البصرة/ وزارة التربية   أحمد سراج جابر. د  .34

 الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا ازهار علي عبدهللا. د  .35

 ستنصرية كلية الصيدلةالجامعة الم بسمة طالب جاسم السوداني. د  .36

 قسم الهندسة الكيمياوية/ كلية الهندسة / جامعة تكريت  حارث نوري محمد. د  .37

 الطب علم االمراض حبصه علي احمد. د  .38

 قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة ذي قار  حمادي خلف سعود. د  .39

 قسم الهندسة الكيمياوية/ كلية الهندسة  /جامعة المثنى  حميد رشيد داود العامري. د  .41
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 كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة الموصل خالدة احمد محمد. د  .41

 قسم هندسة العمارة/ كلية الهندسة / المثنى رياض داخل منصور. د  .42

 قسم المحاصيل الحقلية/ كلية الزراعة / جامعة تكريت عبدهللا حسن محمد .د  .43

 قسم الفيزياء الطبية/ كلية العلوم / جامعة الكرخ للعلوم  المعموريعدنان محسن علي . د  .44

 قسم الميكانيك/ كلية الهندسة / جامعة ذي قار  محمد دخيل سلمان. د  .45

 جامعة الموصل معن عبد الكريم جاسم. د  .46

 اتقسم مختبر/ كليه العلوم الطبية / جامعه فاروس باإلسكندرية / مصر  منار أحمد صبحى الحملى. د  .47

 قسم هندسة المواد/ الجامعة التكنولوجية  هند باسل علي. د  .48

 كلية السالم الجامعة يوسف نوري حمه باقي. د  .49

 رئاسة الوزراء/ مدير مركز األلكترونيك والطاقة  حسين حميد جواد. م  .51

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة واسط  علي نعيم عجيل. م  .51

 مديرية تربية صالح الدين محمد صالح السامرائيمجد الدين .  م. م  .52

 كلية العلوم/ جامعة تكريت  اية سعد ياسين. م. م  .53

 كلية الزراعة/ جامعة تكريت  تسنيم سعد ياسين. م. م  .54

 قسم االعمار والمشاريع/ رئاسة الجامعة / جامعة المثنى  سارة صفاء الدين موسى. م. م  .55

 قسم إدارة األعمال/ كلية اإلدارة واالقتصاد / لعراقية الجامعة ا سها مهدي حسين. م. م  .56

 جامعة واسط علي باسم محمد علي. م. م  .57

 الجامعة التقنية الوسطى عمر عبد اللطيف جاسم. م. م  .58

 الكيمياوي/ كلية الهندسة / جامعة المثنى كرار عبد االمير عباس العاقولي. م. م  .59

 قسم هندسة االتصاالت/ وجية الجامعة التكنول محمد رشيد حسين. م. م  .61

 جامعة واسط ابراهيم جبار كاظم  .61

 كلية االقتصاد قسم المحاسبة/  جامعة سرت  ابراهيم علي حمد امشهر  .62

 قسم الكيمياء/ كلية التربية للعلوم الصرفة  /جامعة االنبار ابو بكر محمد عبيد الكربولي  .63

 سم طب االسنانق/ كلية بالد الرافدين الجامعة  اثمار محمد عباس  .64

 مديرية شباب و رياضة ذي قار/ وزارة الشباب والرياضة  إحسان علي ساجت  .65

 وزارة التربية احمد حسن ناصر  .66

 مديرية تربية ذي قار/ وزارة التربية  احمد حسين عبد  .67

 قسم علوم الحاسبات/ كلية العلوم / الجامعة المستنصرية  احمد عامر عبد الكريم  .68

 قسم الهندسة الكيميائية/ كلية الهندسة / جامعة البحر األحمر أحمد علي أحمد  .69

 مصفى الديوانية احمد قاسم حمادي  .71

 قسم الفيزياء/ كلية العلوم / جامعة ديالى  احمد نصيف جاسم  .71

 جامعه حلبجه اخالص مهدي حسن  .72

 تكرير النفط/ قسم هندسه الكيمياوي /  جامعه البصرة للنفط والغاز ادم طالب صافي  .73

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة خانقين/ جامعة گرميان  ازاد علي حسن  .74

 فرع الكيمياء الصيدالنية/ كلية الصيدلة  / جامعة القادسية  ازهار عبيس غالي  .75

 علوم/ جامعة بغداد  األستاذ ضياء عبدالكريم عبدالحسين  .76

 سم االقتصاد المنزليق/ كلية التربية للبنات / جامعة تكريت اسراء أعبيد عجاج  .77

 فرع العلوم المختبرية السريرية/ كلية الصيدلة / جامعة االنبار أسراء عبد الكريم معروف  .78

 قسم الهندسة الكيمياوية/ كلية الهندسة/ جامعة بغداد اسرار عبد هللا حسن  .79

 قسم الرياضيات والحاسبات/ كلية التربية االساسية / جامعة بابل اسماء شاكر عاشور  .81



 " التي عقدتها كلية اهلندسة/جامعة املثىن حديات واحللولاهلندسة الكيمياوية احلديثة . الت عمل " لورشة احلاضرين امساء
 

3 
 0202-5- 13 حدألا

 قسم علوم الحاسوب/ كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة البصرة  اسماء شريف جويد  .81

 كيمياوي/ جامعة المثنى اسماء علي ارهيف  .82

 قسم علم النفس/ كليه التربية للعلوم االنسانية/ جامعه بابل اسماء فليح ابراهيم  .83

 قسم الكيمياوي/ كليه الهندسة / جامعه المثنى اسيل احمد هول  .84

 كلية التربية للبنات/ جامعة االنبار  اسيل محمد مخلف  .85

 كلية التربية البدنية/ جامعة ديالى  اضواء ورور نعمة  .86

 قسم التاريخ/ كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة ذي قار افراح رحيم علي  .87

 مرحلة ثالثة/ قسم كيمياوي / كلية الهندسة / جامعة المثنى  آالء جبار كاظم  .88

 وزارة الصحة مال ستار طه الجنابيا  .89

 قسم الكيمياء/ كلية العلوم / جامعة الموصل  امل غازي عبد  .91

 المرحلة الثالثة/ الهندسة الكيمياوية / جامعة المثنى  أمل محمد جمعة  .91

 قسم الهندسة الكيميائية/ جامعة الخرطوم  أمل مدني محمد  .92

 قسم الكيمياوي/  كليه الهندسة/ جامعة المثنى  امنه نعيم لفته  .93

 مرحلة رابعة/ قسم كيميائية / كلية الهندسة / جامعة المثنى أميرة كاظم عدنان  .94

 جامعة االنبار أنس محمد عبيد  .95

 التقنية الكهربائية/ كليه الهندسة  انعام احمد جاسم  .96

 A/كيمياوي/كلية الهندسة / جامعة المثنى  إنعام عابر عريان  .97

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ ة ذي قار جامع انمار عطشان خركان  .98

 قسم هندسة االتصاالت/ الجامعة التكنولوجية  انمار ناطق غازي  .99

 فرع هندسة الطرق والجسور/ قسم الهندسة المدنية / الجامعة التكنولوجية  انور عبد شهوبي  .111

 ةكلية التربية البدنية و علوم الرياض/ جامعة ديالى إياد كامل شعالن  .111

 الكيمياوية/ كلية الهندسة / جامعة تكريت  اياد مزاحم محمد  .112

 قسم اللغة الكردية/ عقرة / كلية التربية / جامعة دهوك  أياس يونس اسماعيل  .113

 كلية العلوم/ جامعة تكريت  اية سعد ياسين  .114

 منظمة انسانية اية محمد سلمان  .115

 قتصاد الزراعيقسم اال/ كلية الزراعة / جامعة تكريت إيالف طه حميد  .116

 قسم علوم الحياة/ كلية العلوم / جامعة ميسان  إيالف مشتاق طالب  .117

 قسم الطب الباطني و الوقائي/ كلية الطب البيطري/ جامعة الموصل  إيمان دحام هادي  .118

 كلية اآلداب/ جامعة بغداد  إيمان محمد عبد  .119

 المكتبة المركزية/ الجامعة العراقية  ايمان هيثم عبد علي  .111

 قسم الكيمياء/ كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة الموصل  براء صالح عبد القادر  .111

 كلية التربية للبنات/ جامعة تكريت  بشرى سعد ياسين  .112

 المركز التخصصي لطب وجراحة الفم واألسنان في المثنى بشرى طالب كاظم  .113

 Aمرحله ثالثه شعبه /  قسم كيمياوي/ كليه الهندسة / جامعه المثنى  بنين عباس عبد  .114

 جامعة األنبار كلية العلوم اإلسالمية قسم العقيدة والدعوة والفكر بهاء حميد عبد  .115

 قسم علوم الحياة/ كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة الموصل  بيداء عبد العزيز محمد صالح  .116

 ويةقسم الهندسة الكيميا/ كلية الهندسة / جامعة المثنى تبارك حامد كاظم  .117

 المرحلة الثالثة/ القسم الكيمياوي/ كلية الهندسة / جامعة المثنى  تبارك مجيد كريم  .118

 قسم الوقود والطاقة/ البصرة / الكلية التقنية الهندسية/ الجامعة التقنية الجنوبية التفات حميد سعود  .119

 كلية الهندسة/ الجامعة المستنصرية  توفيق عناد عبد العباس  .121
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 قسم اللغة العربية/ كلية العلوم اإلسالمية / جامعة الفلوجة  ويثامر حميد عال  .121

 Aالشعبة/ المرحلة الثالثة / القسم المدني/ كلية الهندسة / جامعة المثنى جابر عباس صكر  .122

 كلية العلوم قسم البيولوجيا/ جامعة باجي مختار عنابة الجزائر  حرصة بشرة  .123

 جامعة بغداد حسام عباس اسود  .124

 قسم الفيزياء/ كلية التربية/ الجامعة المستنصرية  ح جاسمحسن صبا  .125

 وزاره الصحة حسين جليل عجيل  .126

 جامعة تكريت/ قسم الهندسة الكيمياوية / طالب ماجستير  حمدان يوسف حمدان  .127

 ---- حمزه احمد جاسم  .128

 جامعة المثنى/ كلية العلوم قسم الفيزياء  حنان جاسم محمد  .129

 كلية الهندسة الكهروكيميائية/ بابل جامعة حنين فالح والي  .131

 قسم هندسة المواد/ الجامعة التكنولوجية  حيدر باسل علي  .131

 الجامعة المستنصرية حيدر صفاء طه سلمان  .132

 مصفى الديوانية/ شركة مصافي الوسط  حيدر علي جويح  .133

 شركة مصافي الوسط/ وزارة النفط  حيدر كاظم محمد  .134

 قسم الهندسة الكيمياوية/ كلية الهندسة / ى جامعة المثن حيدر مؤيد حاتم  .135

 فرع الفسلجة والكيمياء الحياتية واألدوية/ كلية الطب البيطري / جامعة الموصل  خالد احمد شعبان  .136

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية/ جامعة تكريت  خالد مصطفى محمد هزاع  .137

 اءكلية العلوم قسم الفيزي/ جامعة كربالء  خلود عبيد كزار  .138

 معهد تقني كركوك/ جامعة التقنية الشمالية  دريد عطاهللا علي  .139

 ---- دعاء حميد مجيد  .141

 علوم الحياة/ كلية العلوم / جامعة واسط  دعاء عبد الخالق زغير  .141

 علوم بايلوجي/كليه العلوم / جامعة ميسان  دعاء محمد حسين  .142

 ائية واألطفالمستشفى البصرة النس/ دائرة صحة البصرة عمر مصدق محمد  .143

 المديرية العامة لتربية االنبار/ وزارة التربية  عدي نعمه نجم الحديثي  .144

 وزارة الشباب والرياضة الدكتور ميثم حسين امين  .145

 كلية التربية للبنات/ جامعة الكوفة  دالل عبد الحسين كاظم  .146

 كيمياءقسم ال/ كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة الموصل  دنيا بطرس توما  .147

طالب / قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة / كليه التربية األساسية /  جامعة ديالى راشد حسين عايد  .148

 تكنولوجيا المعلومات/ جامعة بابل  رحاب هادي خضير الربيعي  .149 دكتوراه

 قسم التمريض/  المعهد الطبي التقني بغداد / الجامعة التقنية الوسطى رحيم صبر شويخ  .151

 محاضر مسائي/ كلية العلوم التطبيقية  علي سعودرشا   .151

 ثانوية عشتار للبنات/ مديرية تربية كركوك  رعد عطاهللا علي  .152

 ديوان محافظة النجف االشرف رغده سامي محمد  .153

 هندسه كيمياوي رقيه كريم علي  .154

 العمادة/ كلية هندسة االلكترونيات / جامعة نينوى رنا عبد االله محمود  .155

 ---- احمد رنا عصام  .156

 قسم الكيمياوي/ كليه الهندسة / جامعه المثنى  رؤى رياض محسن  .157

 فرع هندسة الليزر/ قسم هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية /  الجامعة التكنولوجية رؤى شاكر محمود  .158

 وزارة التربية ريم هاني مجيد  .159

 اويقسم الكيمي/ كلية الهندسة /  جامعة المثنى زهراء حسين باجي  .161
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