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 SWEDISH CROWN UNIVERSITY 

Issue: APRL/ 01 
Date: 17/06/2022 

 

 شكر و تقدير
نقدم شكرنا و تقديرنا الى اعضاء اللجنة التحضيرية في المؤتمر الدولي الثاني للقيادات  

  :الجامعية
ة   م ا د ت س م ة ال ي م ن ت ف ال ا د ه ق ا ي ي تحق دة للجامعات العربية ف حو رؤية موح ن  (0 2 0 2 )

ي االمين العام التحاد الجامعات العربية و اصحاب السعادة رؤساء جامعات  برعاية معال
كراون السويدية و فكتوريا المملكة المتحدة و القدس في ف لسطين و سعادة رئيس  
منظمة الصداقة الدولية مملكة السويد و سعادة عميد كلية الحلة الجامعة جمهورية العراق  

لمؤتمر الذي اق امته افتراضيا كلية الحلة الجامعة  للجهود المبذولة من قبلهم في نجاح ا
 .2022/05/24 – 00للفترة  
   نتطلع في جامعة كراون السويدية الى توقيع اتف اقيات مع جامعاتكم لتعزيز

 التعاون العلمي بما يحقق مصلحة جميع االطراف.
 مع وافر التقدير و االحترام    
 

 
 

 المرفقات

:  ا. د. احمد خضير الحميري و تنتهي 1ضيرية تبدأ بالتسلسل قائمة باسماء اعضاء اللجنة التح

 : م.م. احمد باسن طه181بالتسلسل 

 

 

                                                               العبٌدي عبدهللا ندى الدكتورة

                                    السوٌدٌة كراون جامعة رئٌس

17/06/2022 
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Issue: APRL/ 01  Date: 17/06/2022 
 التً ٌنتمً لها االعضاءالمؤسسة الجامعة او  االسم ت
 جامعة بابل كلٌة العلوم للبنات  ا. د. احمد خضٌر الحمٌري  1

  ةالهندس ةكلٌ ةالقادسٌ ةجامع داغر د. عماد عباس كوفً ا.  2

 المغرب جامعة سٌدي محمد بن عبد هللا ا. سعٌدة حلٌمً 3

 كلٌة المستقبل الجامعة ا. غٌث صالح مهدي حسٌن الطائً 4

 جامعة الكوفة ا.د.  ابتهال كاظم كرٌم 5

 جامعة كربالء  ٌاسمٌن خضٌر خلف  د. ا. 6

 الح الدٌن/اربٌل جامعة ص ا.د. پٌمان اكرم حمه سعٌد 7

 كلٌة العلوم للبنات/جامعة بابل ا.د. حسنٌن خلٌل ابراهٌم 8

 صنعاء خلٌل محمد مطهر الخطٌبا.د.  9

 أربٌل -جامعة صالح الدٌن د. دلًخوش جارهللا حسٌن دزةًٌ ا. 10

 أربٌل -جامعة صالح الدٌن ا.د. دلدار غفور حمدامٌن  11

 مصر طنطاجامعة  ا.د. راندا مصطفى الدٌب 12

 جامعة بابل  ا.د. رائد عبد األمٌر عباس  13

 والتربوٌة النفسٌة للدراسات الدولً المركز رئٌس ا.د. سعاد سعٌد كلوب 14

 فلسطٌن

جامعة بابل / كلٌة الصٌدلة / معاون العمٌد للشؤون  ا.د. سماح احمد كاظم الجبوري 15
 االدارٌة 

ا.د. سندس عبد العباس عبد هللا  16
 كريالب

 بغدادجامعة 

 جامعة بغداد ا.د. سندس عبدالعباس البكري  17

 كلٌة التراث الجامعة ا.د. سهام كامل محمد 18

ا.د. صباح محمد علً عباس  19
 الخفاجً

 منظمات المجتمع المدنً 

 جامعة بغداد  ا.د. صفاء طارق حبٌب كرمه 20

 والعلوم السٌاسٌة جامعة كركوك / كلٌة القانون  ا.د. عباس فاضل لطفً 21

 جامعة بغداد كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  ا.د. عبدالهادي حمٌد مهدي التمٌمً  22

 جامعة بابل علً حسٌن المرزوكً ا.د.  23

فرع  -األكادٌمٌة العربٌة فً الدنمارك/كوبنهاجن ا.د. فواز علً محمد عبابنه 24

 األردن

 الجامعة الرافدٌن دبال كلٌه حسن هنٌكش كرٌم. د.ا 25

 جامعة الرازي و جامعة عمران ا.د. محمد صادق عبدهللا االعور 26

 جامعة بغداد كلٌة التربٌة للبنات قسم رٌاض االطفال  ا.د. مرٌم مال هللا غزال  27
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 الجزائر بسكرة –جامعة محمد خٌضر  ا.د. مسعودة طلحة  28

 السودان زٌرةجامعة الج ا.د. منار عمر ابراهٌم احمد   29

 الجزائر-جامعة العربً التبسً د. منٌر صوالحٌةا. 30

 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ا.د. نجم عبدهللا جمعه الزبٌدي 31

 جامعة عمان العربٌة/األردن  أ.د. ٌونس عبدالعزٌز مقدادي  32

 ردناالجامعة عمان العربٌة  ا.د. ٌونس عبدالعزٌز ٌونس مقدادي  33

 جامعة ذي قار / كلٌة التربٌة العلوم االنسانٌة  ا.م.د. اثمار عبد الحسٌن مطلك  34

 جامعة االنبار  ا.م.د. اثٌر محمد اسماعٌل الجنابً 35

 مركز البحوث الزراعٌة  ا.م.د. أحمد عامر على محمود  36

 فلسطٌن جامعة القدس ا.م.د. احمد محمد مصطفً حرزهللا  37

 الجامعة التكنولوجٌة احمد هاشم حمٌد العقابًا.م.د.  38

 جامعة بابل  ا.م.د. اخالص محمدعلً الشرٌفً 39

 الكوفةجامعة  د. ازهار ٌاسٌن محً المرشديا.م. 40

أحمد  الرزاقا.م.د. آمنة عبد  41
 العتبانً

 َمْجْمع اللغة العربٌة / السودان 

 جامعة اوروك ا.م.د. انتصار عباس حمادي  42

 كلٌة القانون  -جامعة بابل ا.م.د. اٌناس مكً عبد نصار  43

 جامعة دٌالى كلٌة الزراعة  ا.م.د. باسم رحٌم بدر  44

 جامعة البصرة /كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة  ا.م.د. تهانً أنور إسماعٌل السرٌح  45

 جامعة بغداد/ كلٌة التربٌة للبنات  ا.م.د. جنان محمد مهدي  46

 جامعة كركوك .د. حاتم غائب سعٌدا.م 47

ا.م.د. حقً حمدي خلف جسام  48
 العزاوي 

 المدٌرٌة العامة لتربٌة دٌالى 

 جامعة االنبار ا.م.د. خالد دفٌك احمد 49

 كلٌة الحكمة الجامعة  ا.م.د. خلود عبدالخالق حسٌن  50

 الجامعة المستنصرٌة ا.م.د. خمائل سامً مطلك 51

 العراقٌة الجامعة  ٌل الجبوري ا.م.د. رجاء خل 52

 للبنات ةالتربٌ ةكلٌ ةالكوف ةجامع ا.م.د. رجاء عبد االمٌر غافل 53

ا.م.د. رضٌة عبد الباقً خضر  54

 الدجٌلً
 كلٌة التربٌة للبنات الكوفةجامعة 

 جامعة بغداد  ا.م.د. رنا ثابت عبد الربٌعً  55

 كلٌة االدابل جامعة الموص ا.م.د. رٌم محمد طٌب الحفوظً 56

 جامعة بغداد /كلٌة التربٌة للبنات ا.م.د. زهراء زٌد شفٌق دروٌش  57
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 كلٌة االداب والعلوم اإلنسانٌة القٌروان _ تونس ا.م.د. زهرة عبد العزٌز الثابت 58

 جامعة الكوفة/كلٌة التربٌة للبنات  ا.م.د. زٌنب عبد المطلب حمود  59

 امعة بغداد /تربٌة بناتج ا.م.د. سجالء فائق هاشم  60

 جامعة بابل/ كلٌة العلوم  ا.م.د. سرى احسان عبد جابك  61

 الجامعة الوطنٌة للعلوم و التكنولوجٌا ا.م.د. سعاد ٌوسف الدوركً 62

 جامعة الموصل كلٌة العلوم  ا.م.د. سكٌنة حسٌن رشٌد الراوي  63

 الجامعة المستنصرٌة ا.م.د. سناء صالح عبد علً 64

 جامعة الموصل  ا.م.د. سٌف اسماعٌل ابراهٌم محمد  65

 جامعة كركوك  ا.م.د. عبدالحكٌم شكور محمد  66

 المستنصرٌة الجامعة  ا.م.د. عبدالزهرة إسماعٌل السالم 67

 جامعة واسط ا.م.د. علً حمٌد ٌوسف  68

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  ا.م.د. علً عبدالهادي الكرخً  69

 السودانجامعة كسال  ا.م.د. عمر أحمد عبد الجلٌل محمد  70

 جامعة القاسم الخضراء ا.م.د. فاطمة حمٌد ناصر 71

 جامعة السلٌمانٌة ا.م.د. كامران اورحمن مجٌد 72

 جامعة ذي قار ا.م.د. لهٌب جاسم ناصر 73

 جامعة الكوفة/كلٌة التربٌة للبنات  ا.م.د. ماجدة حمٌد الخزعلً 74

 جامعة دٌالى  -كلٌة العلوم  ا.م.د. محمد حمٌد عبد هللا التمٌمً 75

 القصر الكبٌر المغرب ا.م.د. محمد زٌان بوشتة 76

 مصر المنصورةجامعة  ا.م.د. محمد عبدالفتاح زهرى 77

 ٌونس ا.م.د. محمد محمود حسٌن 78
 النعٌمً

 جامعة الموصل

 وصل/ كلٌة التربٌة للعلوم الصرفةجامعة الم ا.م.د. ِمرا اسامه احمد الكاتب 79

ا.م.د. مرتضى عبد العظٌم عبد  80

 النبً 
 جامعة البصرة 

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة جامعة بغداد ا.م.د. مً فٌصل احمد 81

جامــــــــــــعة الكـــــــــوفة كــــــلٌة العــــــلوم  ا.م.د. مٌثاق عبد مسلم جودة  82
 لبٌئة قــــــــسم علوم ا

الجامعة المستنصرٌة / كلٌة اآلداب / قسم اللغة  ا.م.د. مٌساء طه خماس 83

 العربٌة
 الموصلجامعة  ا.م.د. مٌسون عبدهللا احمد الشلمة 84

 جامعة واسط العتابً ةحاتم طعم ةا.م.د. نادٌ 85

ا.م.د. نادٌة صادق مجٌد حرٌب  86
 البوعبٌد

 جامعة الكوفة 
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 جامعة بغداد  فرمان د. نبال فاضلا.م. 87

 الموصلجامعة  ا.م.د. نضال تحسٌن طه الطائً  88

 جامعة عدن ا.م.د. نمران سلطان علً احمد 89

مركز صالح  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  ا.م.د. نٌرفانا حسٌن محمد الصبري  90
كامل لالقتصاد اإلسالمً جامعة االزهر الشرٌف 

 مصرمركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمً 
 كلٌة االمام الكاظم )ع( ا.م.د. ٌحٌى رمزي محسن 91

 جامعة بغداد كلٌة التربٌة للبنات أ.م.د.زهراء زٌد شفٌق 92

 مٌةكلٌة العلوم االسالجامعة بغداد  ا.م.د.مٌساء صائب رافع عبود 93

 المستنصرٌة / التربٌة  ا.م.د.نبراس طه خماس  94

 الجامعة التقنٌة الوسطى ا.م.  محمد رفٌق علً 95

ا.م. اعتدال عبد الباقً ٌوسف  96
 العضب

 جامعة البصرة

 جامعة بغداد/كلٌة العلوم السٌاسٌة  ا.م. بسمة خلٌل نامق األوقاتً 97

 لٌة العلومجامعة البصرة /ك ا.م. بشرى مجٌد عٌسى 98

معهد الطبً التقنً  /الجامعة التقنٌة الوسطى  ا.م. سمٌرة سعدون مصطفى  99

 المنصور

 الجامعة التقنٌة الشمالٌة ا.م. منى عبد الكاظم زٌدان 100

  كلٌة الطب بغدادجامعة  ا.م. هدى صاحب عبد المحمد  101

ا.م. هٌلٌن محمد عبد الحسٌن  102

 البدٌري 

 العراقتربٌة للبنات الكوفة، كلٌة ال

 جامعة بغداد كلٌة االدارة واالقتصاد  ا.م. وداد موسى محمد  103

 جامعة اوروك مراد ابراهٌم هند د 104

د. اثمار علً كاظم عبد الساده  105
 الجصانً 

 كلٌه الحله الجامعه االهلٌه 

 سٌة جامعة كركوك / كلٌة القانون والعلوم السٌا د. أزهار عبدهللا حسن  106

 جامعة النهرٌن  د. اسراء بدر المشهدانً  107

مدٌرة مركز التأهٌل المجتمعً للمعاقٌن فً وكالة  اكرام صٌتان صالح مراشدة د. 108
 و عضو هٌئة تدرٌس جامعة جدارا الغوث الدولٌة

 كلٌة الفارابً الجامعة  د. االء حسٌن حسن  109

 فرات االوسط التقنٌة جامعة ال  د. أمل مرزه صخٌل الخزعلً  110

 كلٌة المستقبل الجامعة د. انمار عدنان خضٌر الدلٌمً 111

 العراقوزارة التربٌة  د. اٌمان عبد الجبار محمود التمٌمً  112

 التعلٌم دائرة -التربوٌة والدراسات البحوث رئٌس قسم محمود فالح الدٌن حسام د. 113
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 اإلسالمٌة والدراسات الدٌنً الكربولً

 جامعة المستنصرٌة/كلٌة االدارة واالقتصاد د. حلٌم اسماعٌل شنته 114

 جامعة كربالء_ كلٌة القانون د. حوراء علً حسٌن عبٌد 115

 جامعة كربالء _ كلٌة القانون د. حوراء علً حسٌن عبٌد 116

د. حٌدر طالب مهدي األحمر  117

 العجٌلً
 جامعة الفرات األوسط التقنٌة

ي حمٌد شوٌخ د. خالد هاد 118
 الجورانً

 جامعة دٌالى 

د. دعاء عبدالنبً عبدالوهاب  119

 عبدالفتاح
 مصر  دمنهوركلٌة التمرٌض جامعة 

د. دنٌا تحسٌن نعمه مهدي  120

 العارضً
 جامعة النهرٌن

 جامعة بغداد كلٌه التربٌه للبنات قسم رٌاض االطفال  د. رحاب حسٌن علً حسن  121

الرحمن  عبد سعدد. رسالن  122
 النعٌمً

 جامعة النهرٌن

 جامعة الكوفة  د. رشا سعود عبد العالً طاهر  123

 جامعة الموصل كلٌة التربٌة للبنات قسم علوم الحٌاة  د. رٌا غالب سعد هللا السلطان  124

 كلٌة الحلة الجامعة د. زٌنب هاشم ناصر  125

 كلٌة التراث الجامعة د. سمر سامً حمادي  126

 المستنصرٌة الجامعة  . سند ولٌد سعٌد د 127

 مصر Elite Languages Academy د. سٌد ممدوح عبد اللطٌف 128

 كلٌة بالد الرافدٌن الجامعة د. شهرزاد احمد خلف  129

وزارة التربٌة والتعلٌم /مدٌرٌة تربٌة والتعلٌم فً  د. صبا عبد المطلب حمود المدنً 130

 محافظة النجف االشرف
 جامعة الموصل   . صفاء محمد محمود د 131

 مركز البحوث الزراعٌة ـ مصر د. ُضـحى أحمد إبراهٌم محمد 132

 كلٌة التربٌة للبناتجامعة بغداد  د. ضحى بدر مفتن الالمً  133

 كلٌة الهندسة -جامعة االنبار  د. عادل حاتم نوار احمد 134

 الطبٌة جامعة جابر بن حٌان د. عبد الحسن عباس حسن 135

 اربٌل  -جامعة صالح الدٌن  د. عبدهللا فتحً ٌونس 136

 كلٌة اإلمام الكاظم )علٌه السالم(  د. عبٌر نعمة الهاشمً 137

 جامعة دٌالى كلٌة التربٌة المقداد  د. عثمان شهاب أحمد حسٌن  138

د. عزه مصطفً مصطفً عبد  139
 المطلب 

وث مركز البح -ةالحٌوانٌ ةمعهد بحوث الصح
 مصر ةالزراعٌ
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 جامعة الكوفة كلٌة التربٌة للبنات د. علٌاء حسٌن سلمان  140

 كلٌة العلوم السٌاحٌة الجامعة المستنصرٌة  د. عماد حسٌن سعود  141

 النهرٌنجامعة  د. عمار عبدالستار زغٌر الراوي  142

 جامعة الموصل د. عمر علً إسماعٌل 143

 ة بغداد كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة جامع د. فاطمة حمدي سلوم  144

 االردنبنك تنمٌة المدن والقرى  د. فاٌز مناع العدوان  145
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