
 

 أسماء المشاركين وتسلسل شهاداتهم

 تحية طيبة 

)اإلدارة العليا ودورها في دعم التغيير  اعزاءنا المشاركين في الندوة العلمية الدولية

( 21/5/2020)والتي انعقدت في  واالبداع ما بعد األزمات: أزمة كورونا أنموذجاً(

)كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة ديالى( و)كلية اإلدارة  برعاية ،الموافق يوم الخميس

وبالتعاون مع ، واالقتصاد/ جامعة كركوك( و)كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الفلوجة(

، من جمهورية مصر العربية )جامعة اإلسكندرية مجموعة من الجامعات العربية

وجامعة بنها وأكاديمية السادات(، ومن تونس )جامعة صفاقس(، ومن الجزائر 

 ..)جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي(، ومن اليمن )جامعة إقليم سبأ(

 من أجل حصولكم على شهادة المشاركة، يرجى اتباع الخطوات التالية:و

ه(، يقوم في هذا الملف يوجد جدول يتضمن )أسم المشارك( و)رقم شهادت .1

 شهادته ومن ثم الذهاب إلى الخطوة التالية. المشارك بالتعرف على رقم

(، بعد معرفتك لرقم  Telegramسيتم تنزيل رابط على برنامج )التليكرام /  .2

الشهادة في الخطوة األولى، يتم الضغط على الرابط الخاص ببرنامج التليكرام 

 والذهاب مباشرة إلى الشهادة التي تحمل الرقم الخاص بك.

 (GEPGنقوم بتحميل الشهادة وهي بصيغة ) صورة /  .3

 ::: رابط الشهادات على برنامج التليكرام 

otGg-https://t.me/joinchat/AAAAAFU799cAm6EeS 
 
 

  : مالحظة

عند الضغط على صورة الشهادة وفتحها ) سيظهر تسلسل من المجموع الكلي للشهادات( 

 .. ( وهكذا لبقية الشهادات770من  19مثال )

يرجى قيامكم بتحميل برنامج )التليكرام( على )الموبايل( أو )الحاسوب( ومن ثم  كما
 يتم الدخول إلى الرابط الخاص بالشهادات.

 

 

https://t.me/joinchat/AAAAAFU799cAm6EeS-otGg
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 جدول األسماء وأرقام الشهادات

 

 رقم شهادة المشاركة
 

 أسم المشارك 

1 Afnan Ismail Abdulwahab  

2 Rasim Hussein Kadhim Alshammari  

3 Sahar yaseen Abbas  

 أ.م.د عفراء صابر شهاب  4
 ا .م. رفل فائز هادي  5

 ا د ايمان فتحي يحيى 6

 أ.د محمد ياسين محمد سعيد 7

 أ.د مصطفى حسن عبدالكريم  8

 أ.م.د. منى هادي صالح  9

 أ.د فردوس مجيد امين  10

 أ.د. ندى نبهان اسماعيل  11

 أ.م جمال عبدالواحد جاسم السوداني  12

 أ.م.د ژيان عبدهللا نوري  13

 أ.م.د شيالن حسين محمد  14

 أ.م.د منى طه إدريس  15

 أ.م.د بشار صادق نومي  16

 أ.م.د سردار رشيد حمة صالح  17

 أ.م.د عمر ابراهيم محمد  18

 أ.م.د فاضل كاظم حنون  19

 أ.م.د فالح عبد الرسول حمودي  20

 أ.م.د محمد مجيد صالل  21

 أ.م.د نجالء عبد االمير علي الدهان  22

 أ.م. ساهرة محمد حسن 23

 أ.م. سحر محسن جبار  24

 أ.د خلود اليذ عبد الكريم 25

 ا.د علياء حسين دحام 26

 ا.د قسور عبد الحميد عبد الواحد 27

 ا.د محمد علي علوان القره غولي 28
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 ا.د. االء ظافر عامر  29

 ا.د. رواء عالوي كاظم  30

 ا.د.بشرى كاظم عبد الرضا الهماس 31

 ا.د.تحسين حسين مبارك 32

 ا.د.حنان عبد الجليل راضي 33

 ا.د.شيماء عبد مطر  34

 ا.د.طالب جواد كاظم  35

 ا.د.لمياء ياسين زغير  36

 ا.د.محمود صالح إسماعيل  37

 ا.د.مفلح عبدالواحد محمدسعيد 38

 ا.د.هادي جبار مجيبل 39

 ا.د.وفاء محمد عطوف 40

 ا.م علياء حسين خلف الزركوشي  41

 ا.م محمود حسن جمعه 42

 ا.م نغم حازم كساب 43

 ا.م. د بشرى خطاب عمر 44

 ا.م. محمود حسن جمعة 45

 ا.م. ممتاز حازم داؤد الديوجي   46

 ا.م. همسة معن محمد ثابت  47

 ا.م. هناء نافع عزيز 48

 ا.م. وسن سامي سعدهللا 49

 ا.م.الحان دحام هادي  50

 ا.م.د  اسيل صبار الجنابي  51

 ا.م.د ابتهال تقي حسن  52

 ا.م.د اسراء جميل حسين 53

 ا.م.د امنة محمود شيت خطاب  54

 ا.م.د بشرى خطاب عمر  55

 ا.م.د حاتم شوكت ابراهيم 56

 ا.م.د حسين رشيد ياسين 57

 ا.م.د حميدة عبيد عبد األمير  58

 ا.م.د حنان نعمان وسين القرة لوسي 59

 ا.م.د حيدر محمود عبود محمد بني سعد  60

 ا.م.د رجاء عبد الكريم حميد 61
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 ا.م.د عبير داخل حاتم 62

 محمود شحاذه ا.م.د عثمان 63

 ا.م.د فراس عبد المنعم عبد الرزاق 64

 ا.م.د كامل عبود حسين 65

 ا.م.د لينا صباح متي  66

 ا.م.د محمد سعدي شفيق العبيدي  67

 ا.م.د محمد سعدي شفيق العبيدي  68

 ا.م.د نمران سلطان علي 69

 ا.م.د. االء عبد الواحد ذنون 70

 ا.م.د. توانا وهبى غفور 71

 ا.م.د. سناء علي احمد الراشد 72

 ا.م.د. سؤدد ابراهيم سهيل 73

 ا.م.د. صاحب عواد صالح 74

 ا.م.د. عادل حمزة البزوني 75

 ا.م.د. فراس مدهللا مجيد 76

 ا.م.د. مصعب سلمان احمد  77

 ا.م.د. نهى محمد يحيى 78

 ا.م.د. هيرو محمد عبيد  79

 ا.م.د. وميض فارس صعب 80

 ا.م.د.احالم شغاتي محسن  81

 ا.م.د.احمد محمود احمد  82

 ا.م.د.اسيل سامي امين 83

 ا.م.د.امل فاضل عباس 84

 ا.م.د.ايمان دحام هادي  85

 ا.م.د. بشرى جودة حسين  86

 ا.م.د. بشرى محمد علوان   87

 ا.م.د. حسن عبد الرزاق علي 88

 ا.م.د. حسين ثاني رشك 89

 ا.م.د. دالل عبد الحسين كاظم  90

 ا.م.د. سيران ستار صالح 91

 ا.م.د.علي عبدالهادي الكرخي  92

 ا.م.د.غيداء كائن صالح 93

 ا.م.د.فاتن نوري عبد حسين مالعبد 94
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 ا.م.د.ميس هادي جبر  95

 ا.م.د.نجوى ابراهيم خليل  96

 ا.م.د.نسرين جواد شرقي  97

 عبدهللاا.م.د.نسرين بهجت  98

 ا.م.د.نور سعد محسن 99

 ا.م.د.وصال صبيح كريم المياحي 100

 ا.م.د.وفاء محمد رضا شاكر 101

 ا.م.د.ياسمين كاظم حسن  102

 ا.م.د فراس مدهللا مجيد 103

 ا.م. سرى احسان عبد  104

 ا.م.نصيف عبد اللطيف نصيف 105

 ا.م.وسن سامي سعدهللا الحديدي 106

 ابراهيم نجم الدين اسماعيل  107

 احمد اسود عباس 108

 م.م احمد راضي محمد علي 109

 م. احمد صالح زغير  110

 احمد عبد اللطيف الربيعي 111

 احمد عبدالساده مزهر  112

 احمد عبدهللا عباس الحلبوسي 113

 احمد عليوي عبد الرضا العبودي 114

 اراس غازي كريم 115

 ثامراستاذ محسن  116

 أ. م عال هادي جعفر 117

 استبرق محمد حمزة محسن 118

 اسراء ضياء علي حسين 119

 اسالم فراس محمد عبد  120

 اسماء وعدهللا حسن 121

 اسيل حسين عبد االمير 122

 الحان محمد علوان 123

 م. اسيل احمد عبد 124

 المهندسة دينا مكي ابراهيم 125

 م. امينة ابراهيم خلف  126

 انوار محسن صكبان  127



 

5 
 

 ايفان عبدالرحمن حمزة الخياني  128

 ايمان محمدسامي علي  129

 أ. ايمان نجم الدين عباس  130

 ايناس سعر العزاوي  131

 إبراهيم جبار كاظم  132

 إسراء ضياء علي الوادي 133

 أ.م إسراء ياسين عبدالكريم 134

 عبد الجبار أُنس رضوان 135

 أ د محمد ياسين محمد سعيد 136

 أ. حياة سعيد عيسى 137

 أ. د ماهر عبد الحمزة حردان العلواني  138

 أ. د وسام علي الخالدي  139

 أ. د. رائدة داؤد محمود  140

 أ. د. فضيلة عرفات محمد  141

 أ. عبدالخالق شاكر يوسف علي 142

 أ. م. أنس خالد إبراهيم  143

 أ. م. حيدر شاكر نوري  144

 أ. م. د طارق أحمد ميرزا  145

 أ. م. د نسرين جاسم محمد 146

 أ. م. د. عامر عبدالعزيز خليل الساطوري  147

 أ. م. د. عمر أحمد عباس 148

 أ. م. هديل ساجد ابراهيم  149

 أ.آية سعيد جرافة  150

 أ.حسين والء عبد الهادي  151

 أ.د أمجاد عبد الحميد بدر الماجد  152

 أ.د جليل ابراهيم كاظم العزي  153

 أ.د رجاء الناجي الزحاف 154

 أ.د سهاد حسيب عبد الحميد  155

 أ.د فاتن اسماعيل محمد  156

 أ.د مجيد خدا يخش أسد 157

 أ.د ناهده حامد مشكور 158

 أ.د. ايمان حمد شهاب 159

 أ.د. رائد فائق عبدالجبار  160
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 أ.د. فهد مزبان خزار 161

 أ.د. مثنى فائق مرعي 162

 أ.د. منال كمال رشيد 163

 أ.د. نجم عبدهللا جمعه 164

 أ.د.سعد نصيف جاسم 165

 أ.د.عدنان مارد جبر 166

 أ.د.فهد مزبان خزار 167

 أ.د.ناهدة عبد زيد الدليمي 168

 أ.د. رحاب فايز أحمد سيد يوسف  169

 أ.م .نصر موفق يونس  170

 أ.م بثينة لقمان أحمد  171

 أ.م محمد رحيم غاوي االسدي 172

 أ.م. نسمة معن محمد ثابت 173

 أ.م.تحرير ابراهيم اسماعيل 174

 أ.م.د جمال هداش محمد  175

 أ.م.د جودت حلمي عبدالواحد  176

 أ.م.د زبيدة عباس محمد  177

 أ.م.د زياد طارق عمر  178

 أ.م.د سكينة شاكر حسن 179

 أ.م.د عامر عبدالرزاق عبدالمحسن الناصر  180

 أ.م.د لمى عبدالباقي محمود  181

 أ.م.د محمد غني حسين 182

 أ.م.د ناطق عبد الرحمن وريثة  183

 أ.م.د. ابراهيم علي كردي 184

 مهدي محمد العرانأ.م.د. انس  185

 أ.م.د. ثائر يونس ذنون الخياط 186

 أ.م.د. حسين حبيب مصطفى العزي  187

 أ.م.د. سالم خلف فهد 188

 أ.م.د. سرمد فؤاد شفيق 189

 أ.م.د. عادل حمزة البزوني 190

 أ.م.د. عبد الباسط أحمد حسن الطه 191

 أ.م.د. عمار خليل إبراهيم الِعزي 192

 أ.م.د.جوالن حسين جودي  193



 

7 
 

 أ.م.د.حليمه عبد الجبار عبد الرحمن 194

 أ.م.د.سعدون محمد جواد  195

 أ.م.د.صالح الدين نامق خميس الراوي 196

 أ.م.رحيم صبر شويخ  197

 أ.م.علي عبد الحسين جبر الجشعمي 198

 أ.م. ناديا إبراهيم عبدالعال 199

 أبوعبيدة بهجت خيري العاني  200

 م.م أحمد حامد منيهل  201

 أحمد حمد حسين  202

 أ. أحمد سليمان الغزواني  203

 أحمد طارق محمد عبدهللا  204

 أم.د.جوالن حسين جودي  205

 أنس يحيى عاصي 206

 أيان حسين شهيد 207

 باسم عبدالرحمن كمر سمين 208

 بان غازي عبد اللطيف الراوي  209

 بان ماجد جواد 210

 بشار جبار هاشم 211

 بالل توفيق يونس  212

 بالل محمد عباس  213

 بالل ياسين صالح  214

 م. بيداء عبد علي كاظم 215

 تهاني مبارك سعيد الشهراني  216

 جميل محمد جميل 217

 حاتم كريم عبدهللا القريشي  218

 حسام جبار شلتاغ 219

 حسن علي حمزه 220

 حسين علي جبار 221

 حسين علي حسين صبخه الشامي  222

 حسين علي خضير  223

 حسين علي عباس خنياب 224

 حسين فالح حسن 225

 م.د.حميد فارس حسن  226
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 م. حنان خطاب عمر 227

 حيدر عبد الرحبم أحمد 228

 م.م خالد علي كنوف  229

 خضر جمعه خدر  230

 خليل عبدالكريم محسن  231

 عداي د . صادق كاظم تعبان 232

 أ.م.د سعاد خيري كاظم  233

 د فلاير سامي خليل 234

 د مؤيد عبدالكريم شاكر النقيب 235

 د. ابراهيم علي حمد امشهر  236

 د. أحمد عبدالرزاق محمد االنصاري 237

 د. حسام نجم الدين عبد  238

 د. زينب جبار محمد  239

 د. سعد كاظم محمد الجميلي  240

 د. صباح كاظم مرزوق الحمود  241

 د. عبد الملك ناظم عبد هللا 242

 د. عبدالحكيم عامر عبود 243

 أ.م.د. عبدالسالم علي حسين  244

 د. علي مطر فنوص 245

 د. فاضل يونس حسين 246

 د. كرار صالح جبر سهيل  247

 د. مجتبى مفلح عبد الواحد 248

 د. محمد عبد مطشر الالمي  249

 د. محمود علي طارق ألرفاعي 250

 د. محمود قادر ابراهيم  251

 د. مرتضى عبدالرزاق مجيد  252

 د. مصطفى محمدرضا سبهان  253

 د. معن عبدالكريم جاسم  254

 د. نزار عبيد فرحان الجميلي مدرس 255

 د. نصر ثويني احمد 256

 د. نور علي الكناني  257

 د. نور فاضل بنيان محمد  258

 د. وسن عبد الحسين شربجي  259
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 د. وليد عامر ضائع العبيدي 260

 د. ياسر عباس علي الطائي 261

 د. يوسف نوري حمه باقي 262

 د.احمد صالح الدين ناصر 263

 د.اسماء خلف جالب  264

 د.براء ياسين صالح 265

 أ.م.د.بشرى عبدهللا مجيت  266

 د.خلود عبدالوهاب احمد 267

 رحمن عبدالحسين ظاهر م.د. 268

 أ.د رؤى محمد جبار 269

 د.ريام محمد عبده عبدالرب 270

 د.سيوكي سامح هدايت 271

 د.عامر خميس وادي خضر 272

 أ.م.د.علي جواد جابر المالكي  273

 أ.م.د.عماد عبدالعزيز احمد 274

 د.مثنى اسماعيل تركي 275

 د.محمد ميسر فتحي  276

 عبدالكريمد.ميادة تحسين  277

 د.وليد احمد سليمان  278

 د.ئامانج علي حسين  279

 د. حبصة علي احمد 280

 أ.م.د دكتور وسام علي حسين 281

 فني إيناس جواد كاظم 0م0ر 282

 رافد احمد حميد  283

 م. رافد كوان محمد  284

 رجاء خضير احمد  285

 رحاب هادي خضير الربيعي 286

 علي الوائليم.م رسل نصير  287

 أ.رفل عباس كامل  288

 أ.م رفل فائز هادي  289

 رنا سالم جبر سعيدان 290

 أ.د رنده عباس برهي خليل 291

 أ.د روش ابراهيم محمد 292
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 زكريا عبد األمير عباس  293

 زهراء خالد خزعل 294

 زهراء عباس علي حسين  295

 زهرة جبار هاشم  296

 زينب محسن حسن المنصوري  297

 زينة عبد الكريم توفيق 298

 ساهرة محمد مخلف 299

 سجى عامر احمد 300

 م.د سرمد جاسم محمد الخزرجي 301

 سعد ناظم جبارة مكي 302

 سعد وداي متعب 303

 أ. سلمان سليمان الغزواني 304

 م.م سوسن مثكال مطلك 305

 سيف سعد حماد 306

 شاخـــوان سعود نوري  307

 شذى ادريس احمد 308

 شرادة علي حمد 309

 م.د شلير علي خورشيد  310

 شهد صالح سليمان النداوي 311

 صادق داود سليمان ابراهيم  312

 ط.د. جديد عبد الكريم 313

 أ.م.د طاووس محمد كامل الشواني  314

 طه خالد ابراهيم  315

 صالح الحلبوسيعادل عبدهللا هندي  316

 عبد الرحمن ظاهر فيصل  317

 عبد الوهاب عبد الرزاق عبد الحسين الجبوري  318

 عبدالخالق شاكر يوسف  319

 م.م عبدالرحمن خليل إبراهيم الكبيسي 320

 م.م عبدالفتاح موسى الهوساوي 321

 م.م عبدهللا محمود رشيد 322

 عبير سفيان فاضل العاني 323

 طالب بختيار حسنعدنان  324

 م. عطاء مصطفى عبد الكرين  325
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 عالء جواد باني 326

 عالء محمد محمود عبد اللطيف القيسي  327

 أ. عالء هشام ابوعدس  328

 عالء يوسف عايد العباوي  329

 م. علي براء سبع  330

 أ.م علي عبد الحسين جبر الجشعمي 331

 علي عوده خضير العلي 332

 محمود عجيلعلي  333

 علي مشرف عبدهللا الدليمي 334

 علياء حسين عبد القادر  335

 علياء مؤيد ادهم 336

 عماد هادي حميد الطائي  337

 عمار مراد غركان العيساوي 338

 عمر جمعة خليفة الحلبوسي  339

 عمر محمود نجم المفرجي 340

 غسان حربي علي  341

 غسان موفق محمد صالح 342

 م. غفران عبد عمران عبد الرضا  343

 م.م فارس مظفر نذير الصراف 344

 فاطمه ياسين طه  345

 م.د فهد خلف ياسين الدليمي  346

 م. قصي خطاب عمر  347

 م. ليالي عبدهللا عباس  348

 م  م محمد علي نجم عبد  349

 م .د . حسن هاشم عبدهللا  350

 م .د سكنه عبدالرزاق طارش 351

 م.م  رعد عطاهلل علي 352

 م.م داكان بختيار عمر 353

 م . م مها عالوي راضي  354

 م . ماجدة عباس محمد علي  355

 م .د حنان عبدهللا علي الشمري 356

 م .م عباس ناصر رشيد 357

 م د هدى فالح حسن الخفاجي 358
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