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 قائمة اسماء المشاركين
 ا.م.د.وصال صبٌح كرٌم 

 ا.د فاطمة عبد مالح

 م.م. زهراء جواد احمد 

 م. د. ولٌد كمال محمود البرزنجً 

 م.م علً خلف جمعة 

 د. دمحم عبد الفتاح إبراهٌم السٌد 

Antranik Garabetian 
 م.م مرتضى علً شعالن السعدي

Ms Mona fouly Abdalbaki  

Shery Emad Kamel  
 ا.د. زٌنب عبد علً عباس البرزنجً 

 منار دمحم الشحات حبسه

 م. أفالت خٌون عبدالحسٌن 

 م.د بٌخال غفور شرٌف

 ا.د. امٌرة جابر هاشم

 كرٌم ضرضور

 د.ندى ابراهٌم عبد الرضا

 م م زٌنب عبد الكاظم حسناوي 

 ا.د حازم جاسم خزعل

 د. عمر دمحم لاسم دمحم

 أحمد عبدالعاطى عبدالغنى عبدالعاطى

 م.د.دنٌا صاحب جمعه

 أ.د أمٌرة محمود طه عبد الرحٌم

 دمحم طه جالل

 أ. م.د احمد عبد األئمة كاظم الساعدي 

 م.د.انتصار رزاق ابراهٌم 

 م. د صفاء سعٌد دمحم 

 دكتورة عبٌر شاكر صبري ابوهٌبة 

 ا.د مجدى محمود فهٌم دمحم

 دمحم خلف جمعة  م.د

 م.د. أفراح عبد المادر عباس 

 احمد عبدالساده مزهر 

 م.م مروان خٌرو ٌاسٌن

 ا.د سرمد احمد موسى

 كابتن نوران جمال دمحم السعٌد



 م.م. احمد ساجد حمٌد

 بوكعبان مرٌم

 دمحم هاشم دمحم 

 أ.م.د سمٌرة زٌا هرمز 

 أ.م.د.أسماء فوزي التمٌمً

 كابتن / أحمد عاطف سلٌمان 

 الدكتور جمالً مرابط الجزائري

 دكتورة عزه على دمحم سعٌد 

 دمحم صباح السهٌل

 م.د ضٌاء الدٌن احمد علً

 سالً فاروق دمحم دمحم ماضً

 ا.م.د ناطك عبدالرحمن ورٌثة

 م.د مهربان احمد كرٌم 

 م.م. علً حسٌن ٌوسف

 أسعد جعفر عبد الصمد مدرس

 أ.إٌمان علً صري

 م.د.شٌماء ناصر حسٌن 

 مصطفى البخاري

 م.م داود سلٌمان سلمان

 أ.م.د.أزهار عباس مجٌد

 ا.م.د/ نجٌة عبدالفتاح شولً 

 وائل السٌد العبد خلٌفة

 أ: حنان العربً مساعٌد 

 االستاذ دمحم أبوالوفا عبدالرحمن محمود

 أ.م.د. عثمان عدنان البٌاتً

 عباس زكً عبد الحسٌن   م.م

 السعٌد فهمً حسنٌن أحمد 

 م. م. ناهده عبد إبراهٌم عبود 

 م. م هبه علً شمخً 

 أ.م.د. ٌسرى حسون مطشر 

 أ. فاتن حسن زهرالدٌن

 أ. د عبدالودود احمد الزبٌدي 

 م.د  عثمان مجٌد رشٌد 

 اوجد مدلول عباس الشرٌفً

 نواجً دلٌلة

 نسٌم عبداالله عبدالعزٌز م.م



 أ. حسٌن عبدهللا الدمحمعلً 

 تٌسٌر صالح االسدي  

 م م مروه نجم عبد فارس 

 د. معن عبد الكرٌم جاسم الحٌالً

 زٌنب محسن حسن

Captain Alaa Aldin Darwish  
 أ.م.د. نغم خالد الخفاف

 م.م. رعد جمٌل حجً

 كابتن محمود فتح هللا عبده العالم  

 ا. د إلبال عبد الحسٌن نعمه العٌساوي 

 ا د إبتسام حٌدر بكتاش 

 د.مصطفى دمحم مصطفى أحمد غٌته

 غفران عبد الحسٌن مجٌد الالمً

 د. حسام عبد محً 

 م:  ولٌد العربً مساعد 

 م.د عبد الحسن رحٌمة مشكور

 أنسام ستار 

 األستاذ إبراهٌم ٌوسف المدهون 

 د.سعاد سعٌد كلوب

 م.د.أزهار عبدالوهاب دمحم جبر

 علً صالح علً الكندي

 د.سعاد حسن سعٌد

 أسامه اسماعٌل االسمر 

 محمود مصطفً كامل -د

 م.د. مةلةوان شٌركو دمحم جاف  

 دكتوره نسرٌن عبد المعبود دمحم

 م.د وئام عامر عبد هللا

 أ.د سلٌم حسن جالب 

 احمدخضٌرجبر   م د

A.L. Mohammed Hussein Hayder 
 ا . د  دمحم لطفى السٌد حسنٌن

 أ.م.د رشا رائد حامد 

 م. م. مروه خالد خزعل 

 م.م عبدالفتاح بن موسى الهوساوي

 بندر احمد العمار

 د.خلود عبدالوهاب احمد



 خالد نعمه خضٌر 

 المدرس المساعد جنان صافً عبد 

 ا.د امال نوري بطرس

 أ . علً حسٌن عبٌس 

 كابتن رمضان إبراهٌم فهمً السجاعً   

 د. بن هٌبة تاج الدٌن

 ا.م.د. سلٌمة عبدهللا علوان 

 دمحم عبود منصور

 الكابتن / فؤاد مصطفى كمال دمحم 

 ا.د سعاد سبتً عبود 

 أ. عبدالمنعم عبود علوان 

 م.زٌنه لاسم هاشم 

 ا. م. د شٌالن حسٌن دمحم 

 مجٌد حمٌد مجٌدم . د 

 ا.م.د زٌاد سالم عبد 

 م. م ذكاء حسٌن محمود 

 كابتن/عبدالملن دمحم تهامى بازٌد 

 م. م انور اسعد عبد الغنً

 بن علٌة رشٌد

 كابتن/ دمحم دمحم مصطفى دمحم الشٌمى 

 هٌثم احمد ممبل العربً

 أ.م.د سناء جواد كاظم المٌاح

 د. لٌلى فتحً زٌد الكٌالنً 

 نهى ٌوسف هاشم م.م

 ا.د.رواء عالوي كاظم

 امٌن خدٌدا سٌفو 

 م.د وائل عباس عبد الحسٌن المسلماوي 

 م.د رنا عبد المجٌد علوان 

 أ.د. حمادة عبدالعزٌز حبٌب

 د.زٌنب جبار دمحم 

 األستاذة فاتن دمحم عبد هللا البخٌت 

 م.د رواء عبد االمٌر عباس

 ٤١٤ولٌد عبد االمٌر المانى/

 أ.د. عصام عبد الحمٌد حسن منصور 

 د فلاير سامً خلٌل

 م .م. دمحم عبد البالً محمود السامرائً 



 ا.د علٌاء حسٌن دحام

 دكتورة عبٌر شاكر صبري ابو هٌبة

 أ.عناد بركات العبدلً 

 شٌماء السٌد دمحم  -د

 م.د هدى دمحم سلٌمان

 م د كرٌمه فلٌح حسن

 د. اٌمان احمد دمحم زحٌري

 الدكتورة شٌماء عمر زٌان كرار 

 احمد علً عبدالحسن 

 د سعاد خٌري كاظم 

 م.م.حسٌن علً عبٌد الفرطوسً

 ا. م. د منى طه إدرٌس 

 حسن صبٌح خلف الطائً

Ms Layla Mahdi Abdulkarim  
 م.د زٌنب جونً كوطً 

 د. دمحم علً عبدالمعبود عبدالمادر

 ا.د.امل صابر علً

 عبدالعزٌز عامر سالم الرواحً 

 د. دمحم عبدالفتاح اصالن

 ا.م سهٌر متعب مناف جاسم 

 شذى عبد الحافظ إسماعٌل شاكر 

 ا.م.د/ أسامة صبٌح مصطفى

 م.م مصطفى عدنان عبود العبودي

 م.د دعاء محب الدٌن احمد

 منى صالح العمري

 م.م صفا علً عبد الكاظم

 د.أوفة دمحم

 ا. م. د. أسٌل جلٌل كاطع 

 م. سنان عبد الحسٌن علً

 م.د أحمد خالد عواد 

 غزوه اسماعٌل محمود

Asst.Prof.Dr.Sanaa Ali Ahmed 
 عائد دمحم حمد البلوي

 د.إبراهٌم عبد الحكٌم عبد الوهاب حسٌن 

  مٌکر نٌنجم الد ناۆم.م  گ

 .م.دشهلة احمدعبدهللا أ



 .م.د اسراء جمٌل حسٌنا

 .م. تحرٌر ابراهٌم اسماعٌلأ

 زٌدان بكً  منى

 عبد السالم حسٌن علً الدٌن  معلم

 على سعود المزاح نوره

 ٌوسوفً. طالب باحث  كرٌم

 .د منتهى دمحم مخلف م

 .د هشام عباس نعمة الركابً م

 .د لماء عبدهللا علً ا

 .م.د رؤى دمحم عبودا

 دحمان مبرون  بن

 جوهر لادر بدران

 .م.هدى عٌدان دمحم م

 . م. د دمحم عبد الرزاق نعمه ا

 . أنعام عبدالرضا علً د

 . امال ماجد سلمان د

 .د ابتسام سعود عرٌبًم

 مهدى طه محمود

 . دمحم الدسولى عبد العلٌم د

 .د. ازاد حسن لادر ا

 ٌونس خضر  زٌنب

 . م. آالء جمٌل صالح أ

 .م.د. منال طلعت دمحم ا

 عمر مرسً .د.مروةم

 عبد مسلم نصٌف مشرف اختصاصً علً

 بهجت عبدهللا نٌ.م.د.نسرا

 خبٌبزة عبدالحك

 .م.د مٌادة مجٌد أمٌن الباجالن ا

 . م رحٌم عبدالواحد م

 / مٌاده كامل عبد المادر السعدنً أ

 .م هاجر مزهر علوان الداوديم

 .م مٌس عبدعلً جاسمم

 . د غسان حبٌب عبدالوهابم

 خضر كنجً ساجدٌونس

 عبدالمنعم راشد الشحات االستاذ

 . د الشٌماء سعد زغلول عرفان ا



 .د.اسماء عواد عطٌة الدوريأ

 . د حال رزاق مدلول م

 .م.د خالده عبد زٌد الدلٌمًا

 شحات عبدالنبً  عبدالنبً

 .م .د انوار عبد المادر ماشً ا

 .م.د. لماء غازي عبد الكرٌم ا

 جواد خلف الجٌزانً .م.د.لاسمأ

 . د. نغم اكرم عبدهللام

 .د.وئام عدنان عباس أ

 . م باسم مجٌد دمحم البدريم

 االختصاصً التربوي علً عبد مسلم

 االختصاصٌة التربوٌة سهٌلة زبٌري رمضان 

 االختصاصً التربوي احمد حماد رجا

 االختصاصٌة التربوٌة شٌماء طارق حمودي

 االختصاصٌة التربوٌة اٌمان كاطع جاسم

 شٌماء عبد الحمٌد عبدالسالم

 أ.د ماهر عبالحمزة حردان

 م.عبدالحً احمد سلٌم

 د.عاصم السٌد عبدالعزٌز الخطابً

 اسالم عبدالواحد غرٌب

 سٌد صابر دمحم

 رانً حسن عصفور

 أ.علً حسٌن عبٌس

 دمحم سامً عرفة 

 عبدالخالك ٌحٌى النعٌمً م.افراح

 الحسٌنً دمحم محمود

 د.عاصم السٌد 

 أ.د لصً دمحم علً

 د.ناهدة حامد

 م.م زٌد عبدالجبار شهباز

 أ.د فاتن دمحم رشٌد

 أ.د فاتن اسماعٌل دمحم

 أ.د خلود حمٌد

 د. بثٌنة جمٌل

 م.د وفاء هادي زوٌد

 م.م هالله برهان محمود مصطفى



 


