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  تأييد مشاركة  م/ 

  
  يهديكم مركزنا اطيب تحياته.

     ً  قـــد نؤيـــد لكـــم بـــان الســـادة المدرجـــة اســـمائهم فـــي ألقائمـــة المرفقـــة طيـــا
البـــوليمرات (بعنـــوان المقامـــة فـــي مركزنـــا الكترونيـــا  الـــدورةشـــاركوا فـــي 

المـــولى عـــز وجـــل الســـالمة  ســـائلين ٤/١١/٢٠٢١-٣ خبتـــاري الســـاندة)
  للجميع.
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  مدير مركز التعليم المستمر
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  جامعة البصرة /مركز علوم البحار   انتصار كامل حميد    . ٥٧
  كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة    انعام جواد مطرود    . ٥٨
  جامعة بغداد   ايمان حسين هادي    . ٥٩
  مديرية تربية الكرخ    ايمان شالل حبيب     . ٦٠
  كلية العلوم للبنات   ايمان كاظم جبر     . ٦١
  جامعة الموصل/كلية الهندسة   ايمان محمد علي سليمان    . ٦٢
  جامعة الموصل. كلية التربية للعلوم الصرفة. قسم الرياضيات    ايمان هاشم نجم     . ٦٣
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  علوم الفيزياء   الجامعة المستنصرية/ كلية العلوم/ قسم  إلهام جاسم محمد سعدون    . ٦٥
  جامعة البصرة    إنتصار شعبان هاشم     . ٦٦
  كلية تربية بنات    أ. حنان علي حسين    . ٦٧
  ابن الهيثم   -جامعة بغداد/ كلية التربيه للعلوم الصرفه  أ. د. أنوار ادريس سليمان     . ٦٨
  كلية التربية للبنات    أ. د. سحر محمود جواد كريم     . ٦٩
  جامعة بغداد    أ. د. سليم ياوز جمال     . ٧٠
  جامعة الموصل    أ. م.د.منال عبد الجبار السماك     . ٧١
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  الجامعة التكنولوجية    أثير جواد كاظم    . ٧٩
  جامعة بغداد    أخالص مشرف عيدان     . ٨٠
  الجامعة المستنصريه.كلية العلوم.قسم الفيزياء    ار عبد الرزاق  أسماء عبد الست   . ٨١
  جامعة الموصل    أسيل مؤيد قاسم     . ٨٢
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  جامعة بغداد   د.وفاء صبري ماهود  . ١٦٦
  كلية الطب جامعة بغداد   داليا عبدعلي محمد محمد  . ١٦٧
  جامعة النهرين   داليا محمود جميل  . ١٦٨
  كلية النسور الجامعة    داليا نايف جاسم   . ١٦٩
  وزارة التربية_ مديرية تربية االنبار    داود سلمان علي   . ١٧٠
  كلية الحلة الجامعة   دعاء حامد صالح  . ١٧١
  جامعة الموصل كلية العلوم قسم الطاقات الجديدة والمتجددة    دعاء حسان يحيى   . ١٧٢
  كلية القلم الجامعة    دعاء رعد سلطان   . ١٧٣
  جامعة بغداد /كلية الهندسة الخوارزمي   دعاء صالح مطلك   . ١٧٤
  جامعه تكريت كليه التربيه للبنات    دعاء مثنى شعبان   . ١٧٥
  الجامعة المستنصرية كلية العلوم   دنيا فاضل طلب  . ١٧٦
  جامعة بغداد    دوسر حسين غايب عزام   . ١٧٧
  الجامعة المستنصرية    رافد عباس علي   . ١٧٨
  جامعة المستنصرية   ربيعة كاطع عبطان . ١٧٩
  جامعه الكوفه كليه التربيه للبنات   رجاء عبد االمير غافل  . ١٨٠
  غير موظفة خريجة جامعة األنبار    رسل مجيد صالح   . ١٨١
  كلية اللغات / جامعة بغداد   رشا عبد الرضا سعيد  . ١٨٢
  جامعة الموصل    رشا محمود أسعد  . ١٨٣
  الجامعة المستنصرية   رضا علوان أحمد   . ١٨٤
  قسم الكيمياء  -جامعة الموصل / كلية العلوم   رغد عبد الموجود محمد حمو  . ١٨٥
  الجامعة التكنولوجية قسم العلوم التطبيقية   رغد كاظم صالح   . ١٨٦
  جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة   رقية نافع بلو   . ١٨٧
  جامعة بغداد -كلية الطب  رمق غسان القاضي  . ١٨٨
  الجامعة المستنصرية /كلية العلوم /قسم الفيزياء   جليل  رنا عدي عبد ال . ١٨٩
  جامعة بغداد   رهف وائل محمود  . ١٩٠
  كلية الطب/جامعة النهرين    رويدة عبداالمير مصطاف   . ١٩١
  جلمعة الفرات االوسط التقنية   رؤى محمد منير . ١٩٢
  جامعة اإلمام جعفر الصادق   رياض خليل ابراهيم  . ١٩٣
  جامعة الكوفة  -كلية الهندسة   ريسان فارس حمد  . ١٩٤
  جامعه تكريت كليه طب االسنان   ريم احمد شهاب  . ١٩٥
  كليه الطب البيطري /جامعه تكريت    ريم سهيل نجم   . ١٩٦
  جامعة كوية   زرار سليم كريم  . ١٩٧
  جامعة بغداد   زهراء حسين محمد قدري  . ١٩٨
  جامعة بغداد   زهراء رافع طه   . ١٩٩
  جامعة بغداد   زهراء عبد الرحيم احمد  . ٢٠٠



  خريجة بكلوريوس    قاسم محمود  زهراء  . ٢٠١
  جامعة نولج    زيد سعد اسماعيل   . ٢٠٢
  جامعة بغداد /كلية العلوم للبنات /قسم الفيزياء    زينب حازم عبدالرحيم   . ٢٠٣
  جامعة  بغداد   -كلية اللغات   زينب حسون عبد االمير   . ٢٠٤
  وزارة التربية مدرسة خديجة الكبرى    زينب صالح مهدي الكنعاني   . ٢٠٥
  جامعة السليمانية    سين  زينب صالح الدين ح . ٢٠٦
  كليه التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثم    زينب عباس عبدالجبار   . ٢٠٧
  جامعة بغداد  -كلية العلوم للبنات  زينب عبد عون علي  . ٢٠٨
  ال اعمل   زينب علي ياسين  . ٢٠٩
  كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم   زينب محمد نايف  . ٢١٠
  جامعة بغداد /كلية الهندسة الخوارزمي   زينب موفق سهم   . ٢١١
  خريجة جامعة الكوفة    زينب نعمه ناجي   . ٢١٢
  جامعة الموصل كلية الهندسة    زينة ميسر عبد  . ٢١٣
  قسم التاريخ  -كلية االداب-جامعة بغداد  زينه قاسم هاشم   . ٢١٤
  جامعه بغداد كليه التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثم    زينه نبيل نصيف   . ٢١٥
  جامعة صالح الدين /كلية التربية   زيان رشيد صالح  . ٢١٦
  اليوجد   سارة صباح حميد  . ٢١٧
  جامعه االنبار   ساره ثامر هادي  . ٢١٨
  جامعة تكريت/كلية العلوم   سامر حسين علي  . ٢١٩
  جامعة كركوك /كلية التربية الحويجة    سبع خميس صالح   . ٢٢٠
  كلية الفارابي الجامعة    سجى علي شريف  . ٢٢١
  ربيه  وزارة الت  سحر عبد القادر خضر   . ٢٢٢
  جامعة دهوك   سرفراز فتاح علي  . ٢٢٣
  الجامعة المستنصرية   سرور نوري اسماعيل  . ٢٢٤
  ال يوجد   سعاد حمود محمد  . ٢٢٥
  كلية التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثم   سعاد خليل ابراهيم  . ٢٢٦
  جامعة كركوك /كلية القانون والعلوم السياسية    سفيان خلف الجبوري   . ٢٢٧
  جامعة بغداد / كلية هندسة الخوارزمي  سلوى شمران جاسم  . ٢٢٨
  كلية هندسة الخوارزمي    سلوى شمران جاسم   . ٢٢٩
  كلية التربية ابن الهيثم   سميرة مؤيد ياسين  . ٢٣٠
  جامعه بغداد كليه هندسه الخوارزمي قسم الهندسه الكيميائيه االحيائيه    سناء نوري حمادي  . ٢٣١
  جامغة بغداد/كلية طب االسنان   سنية ابراهيم حسين  . ٢٣٢
  جامعة گرميان/ كلية اللغات والعلوم االنسانية    سهير فؤاد حاجو   . ٢٣٣
  جامعة بغداد /كلية الهندسة/ هندسة كيمياوية   سهيله عبد الرضا عكار  . ٢٣٤
  جامعة اربيل التقنية    سوزان سليمان مغديد   . ٢٣٥
  جامعه صالح الدين    سوسن محمد عبدهللا   . ٢٣٦
  ة كرميانجامع  سيران حمزة رحيم  . ٢٣٧
  معهد تقني /باب المعظم   سيف الدين محمود جميل  . ٢٣٨
  جامعة نولج/اربيل   سيف قدامه يونس  . ٢٣٩
  جامعة بغداد    شذى ذنون احمد   . ٢٤٠
   Salahaddin university  شه نك زياد عبدالقادر   . ٢٤١
  جامعة بغداد كلية طب االسنان    شهباء عبد الغفور محمد  . ٢٤٢
  جامعة صالح الدين   شيالن مصطفى خضر  . ٢٤٣
  الجامعة المستنصرية/ كلية العلوم    شيماء حسن كافي  . ٢٤٤
  الجامعة المستنصرية    شيماء حسين عبد مسلم   . ٢٤٥
  جامعة البصرة / مركز علوم البحار    شيماء عبد الكريم جابر   . ٢٤٦
  كليه اهليه    شيماء غني عبد   . ٢٤٧
  خريج  شيماء كاظم ابوسودة   . ٢٤٨
  جامعة القادسية   شيماء كاظم نور   . ٢٤٩
  جامعة الموصل   شيماء محمد يونس  . ٢٥٠
  جامعة بابل    شيماء هادي خضير   . ٢٥١
  كلية المستقبل الجامعة   صابرين فرحان جواد   . ٢٥٢



  جامعة بغداد    صابرين فالح الطائي   . ٢٥٣
  جامعة بغداد/ كلية طب االسنان    صالحة صاحب موسى   . ٢٥٤
  الجامعة المستنصرية    صبا جميل حسن   . ٢٥٥
  جامعة الموصل    صبا حازم صديق   . ٢٥٦
  جامعة الموصل    صبيح وديع اسكندر   . ٢٥٧
  جامعة بغداد/ كلية العلوم/ قسم الكيمياء    صفاء حسين فتح هللا  . ٢٥٨
 كلية العلوم للبنات    صالح خيري جابر   . ٢٥٩
  جامعة الموصل    طالل عبد الرزاق سعيد الحسو   . ٢٦٠
  جامعة بغداد   طه احمد رشاد  . ٢٦١
  مديرية تربية االنبار/  ثانوية المتفوقين للبنين    طه ياسين صالح القيسي   . ٢٦٢
  كلية الفارابي الجامعة   طيبة نايف جاسم  . ٢٦٣
  كلية العلوم للبنات   طيبة هاشم محمد  . ٢٦٤
  جامعة سمارت إنتل البريطانية    ُعال نجاح مهدي   . ٢٦٥
  جامعة الموصل   عامر عبد االله محمد   . ٢٦٦
  مديرية تربية صالح الدين    عائشة حسين علي  . ٢٦٧
  جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم    عائشه سليمان عبيد   . ٢٦٨
  جامعة القادسية   عباس غلي حسين  . ٢٦٩
  وزارة الصحة    عبدالخالق شاكر يوسف   . ٢٧٠
  جامعة كركوك /كلية التربية الحويجة    عبدالستار خلف حمد   . ٢٧١
  كلية الفارابي   عبدالقادر سعيد لطيف  . ٢٧٢
 جامعة بغداد    هللا أحمد رشاد عبد . ٢٧٣
  الجامعة التكنولوجية    عبدهللا فرج هوير  . ٢٧٤
  جامعة تكريت   عبير ابراهيم اعشوي  . ٢٧٥
  االردن  عبير سفيان فاضل العاني   . ٢٧٦
  جامعة گرميان  عبير عثمان خلف  . ٢٧٧
  الجامعه المستنصريه كليه العلوم قسم الفيزياء    عتاب فاضل حسين   . ٢٧٨
  جامعة بغداد    عدنان قحطان محمد  . ٢٧٩
  جامعه بغداد    عذراء حميد حسون   . ٢٨٠
  كلية دجلة الجامعة    عزة حميد عبدالسالم   . ٢٨١
  قسم علوم الحياة، كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم، جامعة بغداد   عصام جاسم الخليفاوي  . ٢٨٢
  جامعة بغداد / مركز التعليم المستمر    عالء جميل خليل   . ٢٨٣
  بابل   عالء شاكر المعموري   . ٢٨٤
  جامعة بغداد / كلية الهندسة   عالء كريم محمد  . ٢٨٥
  جامعة كركوك /كلية التربية للعلوم اإلنسانية    علي عبدالمجيد مهدي   . ٢٨٦
  خريج جامعه الفرات األوسط    علي مهدي كركز  . ٢٨٧
  الجامعة المستنصرية  قسم الكيمياء /كلية العلوم /   عماد ملك حسين   . ٢٨٨
   Knowledge University  عمار وليد محمد شيت   . ٢٨٩
  جامعة كركوك كلية التربية للعلوم الصرفه   عمر صالح محمد علي الجبوري   . ٢٩٠
  جامعة الموصل كلية الهندسة    عمر صالح الدين ذنون . ٢٩١
  الجامعة التكنولوجية   غادة مهدي كامل  . ٢٩٢
  جامعة الموصل كلية التربية للعلوم الصرفة قسم الرياضيات   غانم محمود ظاهر  . ٢٩٣
  كلية الفارابي الجامعة    غفران سعد نصيف   . ٢٩٤
  جامعة الموصل    غيداء ابراهيم حسين السراج   . ٢٩٥
  جامعة الكوفة كلية التربية للبنات قسم الكيمياء    فاطمة عبد وناس الغرابي   . ٢٩٦
  جامعة النهرين    فاطمة مصطفى عبدالحميد   . ٢٩٧
  ال يوجد   ضل عبيس فاطمه فا . ٢٩٨
  الجامعه المستنصريه كليه العلوم قسم الفيزياء    فرح جواد كاظم  . ٢٩٩
  جامعة بغداد /كلية علوم الهندسة الزراعية    فرح غانم خالد   . ٣٠٠
  جامعة النهرين    فرح مؤيد إبراهيم   . ٣٠١
  جامعة االنبار /كلية التربية للعلوم الصرفة / قسم علوم الحياة    فرقد حواس موسى   . ٣٠٢
  كلية الطب بالجامعة المستنصرية    فزع شالل نده الزوبعي   . ٣٠٣
  كلية العلوم /قسم الكيمياء /جامعة الموصل    فيحاء كمال حسين   . ٣٠٤



  جامعة كركوك /كلية التربية للعلوم اإلنسانية    قاسم سلطان عبد   . ٣٠٥
  كليه المعارف الجامعه  حميد   قاسم صفاء الدين داود . ٣٠٦
  جامعة كرميان/كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات    كريم عبدهللا محمد   . ٣٠٧
  جامعة صالح الدين   كزال محمد سليمان  . ٣٠٨
  كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم  -جامعة بغداد  كفاح ناصر عبد االمير  . ٣٠٩
  كلية المستقبل الجامعة    آلل عبدهللا حمزة  . ٣١٠
  صالح تلدين   لبنى احمد عبد الكريم  . ٣١١
  الجامعة العراقية    لمى سعدون جاسم   . ٣١٢
  الجامعة المستنصرية /كلية العلوم   لمياء علي لطيف  . ٣١٣
  الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الكيمياء    لميس باسم حسين   . ٣١٤
  جامعة بغداد   لندا كاظم سفيح   . ٣١٥
  جامعة صالح الدين    عبدالقادر علي  لؤي  . ٣١٦
  جامعة البصرة   ليلى عبود عوفي  . ٣١٧
  اليوجد   ليلى نجم الدين شهيد  . ٣١٨
  جامعه كربالء كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم التحليالت المرضية    ليندا حميد تركي   . ٣١٩
  جامعة الكوفة كلية التربية للبنات    م د تغريد رامز هاشم العذاري  . ٣٢٠
  لمستنصرية / كليةالعلوم/ قسم الفيزياء ا  م لمياء محمد رؤوف  . ٣٢١
  جامعة الموصل    م. م شهلة احمد يونس   . ٣٢٢
  كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم   م.د. غصون عادل عبد الحسين  . ٣٢٣
  الجامعه التقنيه الوسطى/المعهد التقني_االنبار   م.د. منى نوري اسماعيل  . ٣٢٤
  جامعة بغداد كلية الهندسة الخوارزمي قسم الكيمياء االحياءيه   م.زينب يعقوب عطيه   . ٣٢٥
  الكلية التقنية    م.م نقاء لقمان محمد   . ٣٢٦
  كلية دجلة الجامعة    م.م. سليمه راشد صالح العبودي   . ٣٢٧
  جامعة البصرة   م.م. ليلى عبود عوفي  . ٣٢٨
  جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات    ماجدة حميد عبيد  . ٣٢٩
  العراقية كلية التربية للبنات الجامعة   محاسن احمد حسين . ٣٣٠
  جامعة النهرين/ كلية العلوم/ قسم الكيمياء    محمد حسين علي   . ٣٣١
  جامعة ميسان   محمد رزاق محمد . ٣٣٢
  كلية االمام االعظم    محمد سعدي شفيق العبيدي   . ٣٣٣
  جامعة كركوك   محمد سعود الشيخاني   . ٣٣٤
  دائرة صحة كركوك    محمد كريم سلمان   . ٣٣٥
  مركز بحوث التقنيات االحيائيه جامعه النهرين    محمود فرحان الحلبوسي  محمد  . ٣٣٦
  جامعة بغداد   محمد مهدي جواد  . ٣٣٧
  جامعة الموصل   محمد وليد اسعد  . ٣٣٨
  جامعة الموصل كلية الهندسة   مدرس مساعد سهى هاشم احمد  . ٣٣٩
  الجامعة التكنولوجية    مديحة شلتاغ يوسف   . ٣٤٠
  جامعة دهوك    مرتضى عبدالرزاق مجيد   . ٣٤١
  مدرسة المربد    مرفت محمد عبدهللا   . ٣٤٢
  جامعة بغداد / كلية هندسة الخوارزمي  مروة سعد عبد االمير   . ٣٤٣
  ال يوجد   مروة صالح عبدعلي   . ٣٤٤
  كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد   مروة عامر حسين  . ٣٤٥
  االحيائية   جامعة بغداد / كلية الهندسة الخوارزمي /قسم الهندسة الكيميائية  مروة عزالدين عباس  . ٣٤٦
  جامعة كركوك /كلية التربية للعلوم اإلنسانية    مروة محمد رشيد  . ٣٤٧
  جامعة الفرات االوسط التقنية   مروه عبدالهادي حسن   . ٣٤٨
  جامعة بغداد/ كلية العلوم   مريم محمد صاحب   . ٣٤٩
  جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم الصرفة  مزين فضلي نامق  . ٣٥٠
  جامعة المثنى كلية العلوم   مسر رحيم موسى  . ٣٥١
  كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم    معزز عزيز حسن   . ٣٥٢
  جامعه كرميان  مقداد نوري عزيز . ٣٥٣
  الجامعة المستنصرية/ كلية العلوم   منتظر جواد خضير . ٣٥٤
  كليه ابن خلدون االهليه   منى فالح نايف  . ٣٥٥
  جامعة بغداد    ى هادي صالح  من . ٣٥٦
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