
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 UNION OF ARABاتحاد االكاديميين العرب                                   

 ACADEMICS                                   االمانة العامة           

       

 شكر وتقدير

يتقدم اتحاد االكاديميين العرب بالشكر والتقدير لكم تثمينا لجيودكم العممية ومشاركتكم الفاعمة في انجاح 
الثاني (  ) المؤتمر العممي الدولي االفتراضي  التاسع لمنتدى السالم الدولي لمثقافة والعمومفعاليات المؤتمر الدولي 

بالتعاون مع اتحاد االكاديميين العرب  جامعة سميمان الدوليةرئيس / الذي اقيم برعاية الدكتور مصعب الجمل 
 ومقره في اليمن ، تحت عنوان :

 دور العموم في مواجهة التحديات الحالية والمستقبمية

تحديا   Zoom Meeting، والذي عقد عبر المنصة االلكترونية  2222 – يوليو – 23 – 22لممدة من 
ظل تفشي جائحة كورونا ، لمسادة المدرجة اسمائيم في القوائم المرفقة ربطا  لمظروف التي يعيشيا العالم اجمع في

 .م.م. محمد يوسف فاتح  (45( ا .د . سعد عجيل مبارك وتنتيي بالتسمسل )1والتي تبدا بالتسمسل )

 مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد                                           

                    

 

 ع / الرئيس التنفيذي التحاد االكاديميين العرب                                                            

 االمين العام                                                                             

 ا . د . محمد الخامس المخالفي                                                                  



 

 

 

 االسماء

جامعة بغداد . كمية التربية  –العراق  – التاسعرئيس المؤتمر الدولي  –ا . د . سعد عجيل مبارك الدراجي  – 1
 قسم الجغرافية . –ابن رشد لمعموم االنسانية 

 اليمن . –جامعة صنعاء  –ا .د . مالك ابراىيم صالح الدليمي  – 2

 كمية الزراعة . –جامعة ديالى  –العراق  –ا.د. فارس محمد سييل  – 3

 كمية االدارة واالقتصاد . –جامعة المثنى  –العراق  –أ. د . محمد حسن رشم  – 4

 الجامعة المستنصرية . –العراق  –ا .د. وفاء جعفر امين  – 5

 كمية االدارة واالقتصاد . –جامعة واسط  –العراق  –ا . م . د . احمد صبيح عطية  –6

 جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا . –السودان  –ا.م.د. اميرة محمد عمي احمد حسن  - 7

الجامعة المستنصرية . مركز المستنصرية لمدراسات العربية  –العراق  –ا.م.د. حيدر عبد الحسين المستوفي  –8
 والدولية .

 الجامعة المبنانية . –لبنان  –الدكتورة /  ريما اميز  –9

 الجامعة المبنانية . –لبنان  –الدكتورة /  سمية محمد طميس  –12

 .خبير  –العراق  –ا.م.د. عماد محمد عبد الرحمن  - 11

 جامعة البصرة . –العراق  –ا.م.د. عمي عبد الحسين رحمو  - 12

 جامعة تكريت . –ا.م.د. كمال حسين ادىم  -13

 المعيد التقني كركوك . –الجامعة التقنية الشمالية  –ا.م.د. سوسن ابراىيم رجب  – 14



 

 كمية الزراعة . –جامعة ديالى  –العراق  –ا.م.د. عباس فاضل عمي  – 15

 جامعة بغداد . –العراق  –ا.م.د . رباب عبد الرضا صالح البكري  – 16

 كمية التربية ابن رشد لمعموم االنسانية . –جامعة بغداد  –ا.م.د. كواكب محمود حسين   - 17

 جامعة واسط . –العراق  –ا.م.د. فاضل جواد دىش  – 18

 تبسة . –جامعة العربي التبسي  –الجزائر  –ا.م.د. فضيمة بو طورة  – 19

 جامعة تكريت . –العراق  –ا.م.د. اسماء ىاشم شاكر  - 22

 جامعة بغداد . –العراق  –د . اقبال محمود عموان  – 21

 جامعة بغداد . –العراق  –د . بشرى محمود عموان  – 22

 كمية االدارة واالقتصاد . –جامعة بغداد  –العراق  –د . صفاء عمي حسين  – 23

 وزارة االعمار واالسكان . –العراق  –الميندس الدكتور مؤيد اكرم ارسالن  –24

 جامعة دجمة . –العراق  –م .د . نبيل ابراىيم  –25

 .دائرة البحوث –العراقي االمانة العامة لمجمس النواب  –العراق  –د . حنان جميل عاشور  – 26

 كمية الطب . –الجامعة المستنصرية  –العراق  –د . زينب عبد االمير جعفر عموان  – 27

 كمية الطب . –الجامعة المستنصرية  –العراق  –د . رشد زكي عبد  – 28

 مديرية تربية النجف . –وزارة التربية  –العراق  –د . عمي حميد عمي فرحان الزبيدي  - 29

 جامعة تكريت . –العراق  –بثينة جاسب يوسف م .د.  – 32

 جامعة الموصل .كمية الحقوق . –العراق  –د . اوان عبد اهلل محمود  – 31

 كمية التربية الرياضية . –جامعة واسط  –العراق  –. ابتيال ناجي كريم الالمي م .م – 32

 الجامعة المبنانية . –لبنان  –البزال  ميدي. فاطمة م.م – 33



 

 مديرية تربية نينوى . –وزارة التربية  –العراق  –م . م . صباح رجا جربوع  – 34

 وزارة االتصاالت العراق . –رئيس ميندسين اقدم  –العراق  –جبر عبد جبر حسون الفتمي  – 35

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم . –الجزائر  –م.م. سعاد بن نجار  – 36

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم . –الجزائر  –م.م. صنور بدره  – 37

 الجامعة التكنولوجية . –العراق  –م.م. مثنى البياتي  – 38

 الجامعة التكنولوجية . –العراق  –م.م. حيدر رزاق محمد  – 39

 الجامعة التكنولوجية . –العراق  –محمد يوسف فاتح م. م. – 42

 تبسة . –جامعة العربي التبسي  –الجزائر  –م .م. عالء الدين الوافي  – 41

 مديرية تربية صالح الدين . –العراق  –م . م. منار محمد جاسم  - 42

 الجامعة التكنولوجية . –العراق  –م.م. مثنى محمد البياتي  – 43

 الجامعة التكنولوجية . –العراق  –م.م. حيدر رزاق محمود  – 44

 الجامعة التكنولوجية . –العراق  –م.م. محمد يوسف فاتح  – 45

 

 


