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  تأييد مشاركة م/    

  
  يهديكم مركزنا اطيب تحياته.

ــمائهم في ألقائمة المرفقة طياً قد      ــادة المدرجة اس ــاركوا فينؤيد لكم بان الس  ش
تف  الهوا(  بعنوانـبالتـعاون مع كلـية الهـندســـــة   الكترونـيا المـقاـمة في مركزـنا اـلدورة

  ـسائلين ٥/٨/٢٠٢١-٤بتاريخ   )النقالة واالثار الـسلبية الناتجة عنها وطرق الوقاية منها
  .للجميعالمولى عز وجل السالمة 

  ... مع التقديرباالطالع للتفضل       
  المرفقات:

  )يقين عمار حميد( )٢٧٥(بالتسلسل  يوتنته )نسرين جالل حسين( )١( بالتسلسل تبدأقائمة 

  

  

  

  

  
  

  
  

  
  / // سخة منه اىل  ن

  الصادر االلكرتوين  -
  

  

   محمد ما.د. وائل عبد الكري

  مدير مركز التعليم المستمر

٥/٨/٢٠٢١ 



     الدورةقائمة بأسماء السادة المشتركين في 

  )الهواتف النقالة واالثار السلبية الناتجة عنها وطرق الوقاية منها(

   ٥/٨/٢٠٢١-٤بتاريخ 

  مكان العمل  االسم الثالثي  ت
  جامعة زاخو/ فاكولتي العلوم/ قسم البايولوجي   نسرين جالل حسين    . ١
   جامعة الموصل كلية التربية االساسية  ا م د لبنى يوسف حسن     . ٢
   جامعة تكريت  ا. م. د عفراء صابر شهاب     . ٣
   الجامعة العراقية  ا.د. حسين عليوي حسين الطائي     . ٤
  كلية التربية للعلوم الصرفة. جامعة الموصل   ا.د. عبدالعزيز يونس طليع الصفاوي   . ٥
   الجامعة العراقية  ا.م.د احمد هاشم رحيم     . ٦
   الجامعة العراقية  ا.م.د سرمد خالد عبدالرحمن السامرائي    . ٧
   الجامعة العراقية  ا.م.د ماجد حميد عبد     . ٨
  جامعة السليمانية  ا.م.د. سهى علي حسين    . ٩

   وزاره التعليم العالي والبحث العلمي   ا.م.د.علي عبدالهادي الكرخي     . ١٠
   كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد  ابتهال زيد علي     . ١١
  قسم الكيمياء  -كلية العلوم   - جامعة تكريت   وحيد ابراهيم فهد   . ١٢
  جامعة الموصل/ كلية العلوم السياحية   احسان علي احسان حسين    . ١٣
  جامعة بغداد-ابن الهيثم-كلية التربية للعلوم الصرفة  احمد حافظ عبد الرزاق    . ١٤
   جامعة بغداد  احمد عامر عبد االمير     . ١٥
  ابن الهيثم-الصرفة  جامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم   احمد عبيد حسن    . ١٦
   وزاره الداخليه   احمد كريم  مهيدي     . ١٧
   جامعة تكريت  احمد ياسر رديف     . ١٨
  االكاديمية االوروبية للدراسات المتخصصة   استشاري التدريب محمد مجيد السوداني   . ١٩
  كلية طب بيطري بغداد  اسراء تلفان عناد    . ٢٠
   جامعة بغداد  / كلية الهندسة الخوارزمي  اسراء صفاء عبد     . ٢١
  الجامعة المستنصرية/ كلية الطب   يد عبد القهار اسماء ول   . ٢٢
   كلية المصطفى الجامعة  اسيل حسن رضا     . ٢٣
  دائرة  صحة بابل   اسيل سامي علي    . ٢٤
  الجامعة المستنصرية   االستاذ الدكتورة بشرى كاظم سلمان    . ٢٥
  باحث دكتوراه   الدكتور/ احمد خليل خلف وردي    . ٢٦
  مديرية البلديات  المهندس اهداف محمد خليل     . ٢٧
   جامعة تكريت  المهندسة افراح محمد خليل     . ٢٨
   جامعة السليمانية  انور محمد رؤوف محمود     . ٢٩
  جامعة بابل / كلية الهندسة   انيس كاظم ادريس    . ٣٠
   جامعة صالح الدين كلية علوم قسم الفيزياء  ايمان عبدالمجيد سعيد    . ٣١
  نفط والغاز جامعة البصرة ال  ايمان قصي عمران    . ٣٢
   الجامعة التقنية الوسطى  ايمان ماجد عبد االمير    . ٣٣
   جامعة تكريت كلية التربية للعلوم الصرفة  أ . م . د زهير ناجي مجيد     . ٣٤
  كلية االداب الجامعة العراقية   أ. م. د عماد تالي مهدي الناصري    . ٣٥
  كلية التربية الجامعة المستنصرية   أ. م. د فرحان محمد حمزة    . ٣٦
   الكلية التقنية/ كركوك - الجامعة التقنية الشمالية  ي عبدالواحد  أ. م. د. جودت حلم   . ٣٧
   جامعة بغداد  أ.د أسامة خزعل عبدالرضا     . ٣٨
  الجامعة المستنصرية   أ.د. رغد اكرم عزيز    . ٣٩
  مركز بحوث السوق وحماية المستهلك/ جامعة بغداد   أ.د. محمد عبد الرزاق علي    . ٤٠
  ة ابن رشد للعلوم االنسانيةكلية التربي  -جامعة بغداد    أ.د. وسام عبدهللا جاسم    . ٤١
   كلية العلوم االسالمية - جامعة تكريت   أ.م.د غازي نايف حميد   . ٤٢
   جامعة السليمانية  أ.م.د. سهى علي حسين     . ٤٣
  كلية علوم البحار  – جامعة البصرة   أ.م.د. مؤيد حسن محمد البهادلي   . ٤٤



  أربيل -جامعة صالح الدين  أ.م.د. هيرو فرهاد صالح    . ٤٥
  جامعة تكريت   أ.م.د. والء محفوظ محمد     . ٤٦
   جامعة السليمانية  أ.م.د.صديق عزيز صديق كسنزاني   . ٤٧
  الجامعة المستنصرية   أثير عداي سلمان     . ٤٨
   جامعة االنبار / كلية التربية األساسية حديثه  أحمد جسام مخلف الدليمي     . ٤٩
  كلية القانون  -جامعة بغداد    أحمد رجب سعيد     . ٥٠
  جامعة ميسان   أحمد صبيح كنيج    . ٥١
   تكريت كلية التربية للبناتجامعة   أرميض عبيد خلف     . ٥٢
   جامعة الموصل  آمنة زكريا صديق     . ٥٣
  جامعةتكريت   آمنة سعد حمود     . ٥٤
  جامعة السليمانية  باخان ئاكو نجم الدين    . ٥٥
  البصرة  بان البدران   . ٥٦
  كلية القانون / جامعة بغداد   براء كريم جهيد    . ٥٧
  معهد تقني دربنديخان  برهان علي محمد   . ٥٨
  salahaddin University  بروين عبدالصمد إسماعيل    . ٥٩
  الجامعة   بن يوسف حنان   . ٦٠
  منظمة النجدة الشعبية   به رهه م حامد حسين   . ٦١
  وزاره التربيه   به ناز حمه احمد    . ٦٢
   قسم هندسة التصنيع والصناعية-كلية الهندسة-جامعة كوية  بيمان صحبة احمد     . ٦٣
  جامعة الكوفة   تحسين فيصل حسين   . ٦٤
  ةي مان ي ة سلجامع  فرج   خي حسن ش شكي ت    . ٦٥
  وزارة الصحة   خزعل صالح   ثائر   . ٦٦
  كلية التربية االساسية / جامعة الكوفة   فاضل عبد علي   ثائر   . ٦٧
   وزارة االتصاالت العراقية  محمد كاظم   جاسم   . ٦٨
  جامعة تكريت   أمين مرفوع  جزاء   . ٦٩
   طالب جامعي  عبدهللا محمد   جزاع   . ٧٠
   Sulaimani Polytechnic University  عنر احمد  جالل   . ٧١
  الجامعة المستنصرية   طان االزبچي عجيل سل جمال   . ٧٢
  ةي مان ي جامعة السل  هادي محمود   جنور   . ٧٣
   التربية  مدهللا عبدهللا الصحن   جهاد   . ٧٤
   كلية العلوم  محمد مهدي   جواد   . ٧٥
   كلية العلوم  محمد مهدي محي الدين   جواد   . ٧٦
  Erbil Polytechnic University  حميد سعيد  جيمن   . ٧٧

  يهمان ي السلهجامع  محمود  ی هاد چنور   . ٧٨
  كلية الصيدلة  -جامعة تكريت   محمد حسن عبد حسن   . ٧٩
  البلديات  علي محمد  حسين   . ٨٠
  وزارة الكهرباء   كامل علي حسين   . ٨١
   كلية التربية االساسية الجامعة المستنصرية  كريم حمود   حسين   . ٨٢
  كلية الهادي الجامعة   عدنان صادق  حيدر   . ٨٣
  الجامعة المستنصرية   الزم خنيصر  حيدر   . ٨٤
   جامعة تكريت / كلية العلوم  مظهر عباس   حيدر   . ٨٥
  جامعة بغداد / مركز إحياء التراث العلمي العربي  شاكر غانم خمائل   . ٨٦
  كلية هندسة العمليات النفطية   ناصر يوسف  خنساء   . ٨٧
   جامعة الموصل/كلية التربية االساسية  احمد محمد سعيد   خولة    . ٨٨
   جامعة المثنى  . ابراهيم كاظم فرعون د   . ٨٩
  جامعة السليمانية  ي . رنا محمد العبيدد   . ٩٠
   جامعة البصره كلية التربية للعلوم الصرفة  . سلمى سعيد عباس  د   . ٩١
   كليه أصول الدين الجامعة   . شيماء غني عبد  د   . ٩٢
   حديثة  -كلية التربية األساسية   -جامعة االنبار    . عيد جاسم سليم نجم  د   . ٩٣
  جامعة كربالء كلية التربية للعلوم االنسانية  . فاطمة ذياب مالود د   . ٩٤
   الجامعة المستنصرية  كاظم محسن كويطع محمد الكعبي   .د   . ٩٥
  كلية العلوم  -جامعة دهوك   . كافي دنو بتي د   . ٩٦



   جامعة كربالء كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم التحليالت المرضية  . ليندا حميد تركي  د   . ٩٧
   كلية االمام الكاظم ع اقسام النجف االشرف   . محمد عبد الهادي عبود  د   . ٩٨
   تربية صالح الدين  فهد  . محمود عجاج  د   . ٩٩

   مركز البحوث الزراعية  . نعمت عبد الحميد محمد  د . ١٠٠
   كلية المستقبل الجامعة  . نورس احمد الموسوي  د . ١٠١
   جامعة البصره  . وليد مجيد صكر د . ١٠٢
   مركز البحوث الزراعية  . يأسر حسن الجمال  د . ١٠٣
  الجامعه المستنصرية / كلية التربية   .امال اسماعيل حسيند . ١٠٤
  الجامعة العراقية   لي .بيداء حيدر عد . ١٠٥
  جامعة صالح الدين/كلية الزراعة   .زوال هرمز سبو د . ١٠٦
   جامعة بغداد  .سارة ابراهيم حسين  د . ١٠٧
  جامعة تكريت/ كلية العلوم   .شيماء فاتح عليد . ١٠٨
  جامعة بغداد/كلية العلوم السياسيه   .شيماء محمد عبيدد . ١٠٩
   جامعة الموصل  .صابر طه ياسين  د . ١١٠
   لية التربية االساسيةجامعة الموصل / ك  .فتحي طه مشعل  د . ١١١
   الجامعة المستنصرية/ كلية التربية /قسم الجغرافية  .لمياء أحمد محسن مخلف د . ١١٢
   جامعة  صالح  الدين/ كلية الزراعة   .نوال هرمز سبو د . ١١٣
  مديرية زراعة كركوك   هدايت حميد درياه . ١١٤
  جامعة السليمانية  ظاهر لطيف   دزوار . ١١٥
  كلية الهندسة ،جامعة كويه   رون رمضان على  ده . ١١٦
  كلية الزراعة/جامعة صالح الدين  سعاد علي دينا . ١١٧
   جامعة بغداد  صباح عبد الرضا    رافد . ١١٨
   جامعة تكريت  غازي سعيد   رانيه . ١١٩
  اعداية غرناطه للبنين  مربد خليفه  ربيع . ١٢٠
   الجامعة التقنية الوسطى المعهد الطبي التقني المنصور  صالح محمد حسن    رجاء . ١٢١
  يهمان ي السلهجامع  زي عز ق ي رف رسول . ١٢٢
  الجامعة المستنصرية   علوان أحمد   رضا . ١٢٣
  بلحاج بوشعيب / الجزائر  - جامعة عين تموشنت   شيخي    رضوان . ١٢٤
  مستنصريه كليه التربيه  عزيز كريم رفاه . ١٢٥
   امعة كلية الهادي الج  هاني مصطفى   رفل  . ١٢٦
   مديرية تربية ذي قار   حامد عبد الجبار    رقية . ١٢٧
   اليوجد  سمير خضر   رند . ١٢٨
   University of Sulaymaniyah   جوهر رشيد روخوش  . ١٢٩

  كلية الهادي الجامعة   تحسين شبيب رويده . ١٣٠
   جامعة السليمانية 'كلية العلوم االسالمية  محمد علي   ريزان . ١٣١
  كلية الهادي الجامعة   جعفر علي  ريم . ١٣٢
  بال  يم علي خمخ زهراء . ١٣٣
  جامعة السليمانية  خلف خضر   زيد . ١٣٤
   جامعة االنبار/ كلية التربية االساسية في حديثة/ قسم العلوم العامة  عبد الجبار عبدهللا   زيد . ١٣٥
  الجامعة المستنصرية كلية التربية   خلف جبار زيدون . ١٣٦
  وزارة التربية   حسن لفته   زينب . ١٣٧
   ة والسوناركلية النور الجامعة / تقنيات االشع   عبداالله يونس   ساره . ١٣٨
   يوجد   ضياء مهدي   سرى  . ١٣٩
   جامعة تكريت كلية العلوم قسم علوم الحياة  مصطفى محمد   سعادت . ١٤٠
  الجامعة المستنصرية   عبدالسادة مزعل  سعد . ١٤١
  جامعة الموصل   احمد داود سليمان   سفانه . ١٤٢
  كلية الهندسة/ قسم الهندسة المدنية   جاسم محمد  سماهر . ١٤٣
  جامعة جيهان / سليمانية  عبدالجبار عبدالوهاب  سمير . ١٤٤
   جامعة النهرين  رشيد محيسن   سناء . ١٤٥
   جامعة تكريت  سعد حمود   سهاد . ١٤٦
  وزارة التربية /مديرية تربية صالح الدين  علي حسن  سهى . ١٤٧
   جامعة تكريت كلية العلوم قسم علوم حياة  ماهر عبد   سهى . ١٤٨



  ال يوجد   فارس مولود  سهير . ١٤٩
   جامعة اربيل التقنية  سليمان مغديد   سوزان . ١٥٠
  كلية االداب -الجامعة العراقية   عدنان ارحيم القيسي  سيف . ١٥١
  جامعة الموصل   عبد الغني هادي  شهد . ١٥٢
   كلية الصيدلة-جامعة الكوفة  عبد الحسين محمد   شيماء . ١٥٣
  جامعة تكريت   علي حسن شيماء . ١٥٤
  ية العلوم السياسيه جامعة بغداد/كل  محمد عبيد شيماء . ١٥٥
  صحة بابل / م المسيب العام   مراح فرحان   صالح . ١٥٦
  جامعة االمام الصادق ع   خيري راضي سلمان صباح . ١٥٧
  كليه العلوم  \ جامعة تكريت   صالح سلمان  صفا . ١٥٨
  كليه المستقبل الجامعه   علي حسين صفا . ١٥٩
  اربيل / كلية العلوم / قسم الفيزياء  - جامعة صالح الدين   غازي حميد  صفا . ١٦٠
   رئاسة جامعة المثنى  عبدالحسين عبدهللا   صفاء . ١٦١
   الحوزه العلمية  كاظم هدلب  صفاء . ١٦٢
   جامعة بغداد  محمد سعدون   طيبة . ١٦٣
  كلية السالم الجامعة   عوده لعيبي عبدالزهره . ١٦٤
   لشرقاطكلية التربية االساسية /ا  عمار جاسم   عبدالعزيز . ١٦٥
  التربية  مدهللا عبدهللا الصحن   عبدالغفار . ١٦٦
  جامعة الموصل / كلية التربية االساسية   سالم خليل  عبير . ١٦٧
  مديرية تربية كركوك   محمود خلف  عزالدين . ١٦٨
  مديرية تربية كركوك   محمود خلف جواد  عزالدين . ١٦٩
   الجامعة المستنصرية  عبدالحسن حبيب   عالء . ١٧٠
   مدرسة  ابراهيم فاضل   علي . ١٧١
  جامعه االنبار   ربيع حسين علي . ١٧٢
   قسم تربية الشرقاط   جاسم محمد   عمار . ١٧٣
   جامعة ديالى /كلية الهندسة /قسم هندسة االتصاالت   عبدالكريم محمود   عمر . ١٧٤
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