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 ( املشاركون يف ورشة )دور الكشافة يف خدمة وتنمية اجملتمعقائمة أبمساء       
 جهة العمل االسماء ت

  جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة س االي أمينفردوس مجيد أ.د.  1

  جامعة ديالى/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة عالء خلف حيدر محمد ..دأ 2

 ة كلية التربية البدنية وعلوم الرياض/جامعة ديالى  علي  إبراهيممسلم حسب هللا  .أ.د 3

 ةجامعة ديالى /كلية التربية البدنية وعلوم الرياض ا.د. سها عباس عبود 4

 ىكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة_ جامعة ديال بشائر رحيم شالل الربيعي  ..دأ 5

 ة بغدادجامع نهاد محمد علوان ..دأ 6

 ى جامعة ديال -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  رافد حبيب قدوريأ.م.د.  7

 ة كلية التربية البدنية وعلوم الرياض /جامعة ديالى شروق مهدي كاظم أ.م.د.  8

 ة جامعة الموصل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياض أ.م.د انتظار فاروق الياس صوران  9

 جامعة القادسية كلية الهندسة مد عدنان خفيف الزبيدياحأ.م.د.  10

 ياضةكليّة التربية البدنية وعلوم الر /جامعة الموصل  .م.د محمد ذاكر سالم عبدهللا أ 11

 مديرية تربية ميسان  الرضا حمود وسام حميد عبدأ.م.د.  12

 رياضي والمدرسي مديرية تربية ديالى/ النشاط ال .م.د ليث إسماعيل أبراهيم محمد أ 13

 ن كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعة ميسا الزهرة عبود هزاع  مصطفى عبدأ.م.د.  14

 ضة جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الريا يوسف عبد األمير درويش  أ.م. 15

 السليمانيةجامعه   ادريس احمد  كريم   فتاحأ.م.  16

 ةكلية التربية البدنية وعلوم الرياض /ديالىجامعة  صالحمحمد كاظم  .م.د 17

 جامعة بابل احمد كاظم منصور الخفاجي  م.د. 18

 / الرصافة اإلدارةالجامعة التقنية الوسطى / معهد  م.د. والء طارق حميد 19

 كلية المعارف الجامعة دعاء محب الدين احمد. م.د 20

 ية والتعليموزارة الترب احمد زيارة بجاي د..م 21

22 
 ريام ماجد جبار علوانم.د. 

وم وعل البدنية التربيةكلية  /جامعة القاسم الخضراء 
 الرياضة

 ضةجامعة الكوفة /كلية التربية البدنية وعلوم الريا علي صادق شاكر محمود .م.د 23

24 
 م.د. محمد مسرهد علي محمد 

مشرف النشاط الرياضي والمدرسي / مديرية تربية 
 وزبلدر

 سي قسم النشاط الرياضي والمدر ديالى / ةتربية مديري فاضل عباس علي  إسراء م.د. 25

 مديرية تربية ديالى / ثانوية الحرية للمتميزات سيناء فليح حسن جاسم م.د.  26

 وزارة التربية العراقية/ مديرية تربية ميسان م. د سيف كريم نعمه صالح 27

 مديرية تربية ديالى سهيل م.د. رشا عبد الرزاق عبد 28

 مديرية تربية ديالى عباس زيدان احمد انتصارم.د  29

 مديرية تربية ميسان  م.د ياسر محسن عليوي سهر  30

 جامعه سومر م.د سيف علي محمد صبر 31

  اآلثارجامعة ذي قار / كلية  مجيد بدر ناصر حسين .م.د 32

 ى جامعة ديال -البدنية وعلوم الرياضة  كلية التربية ورور نعمة شاطي أضواءم.  33

  دسةجامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كلية الهن نشوان ضياء زكي حسن م.  34
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 جامعة المثنى/ قسم النشاطات الطالبية  م. محمد قيس مبدر ناهي  35

 مدرس تربية رياضية/ث الطموح للبنين مشتاق احمد صالح احمد  م. 36

 كلية التربية المقداد جي عبدهللا خزعل محسنم. بايولو 37

 كلية العلوم الحان محمد علوان م. 38

 الجامعة التقنية الوسطى فرح عالء جعفر الدخيلي .م.م 39

 جامعة العين  حبيب عبدهللا طالب السعداوي  .م.م 40

 مسؤول شعبة كشفية مقداد بشير حسينم.م.  41

  الطالبيةقسم النشاطات  /معة بابل جا مشحوتسحر ياسين عباس  .م.م 42

 ةجامعة كربالء/كلية التربية البدنية وعلوم الرياض ضياء محمد مهدي صالح .م.م 43

 المديرية العامة لتربية ديالى  م.م. عبد الغفور ردام كيطان زعيرف  44

 جامعة الفرات االوسط التقنية  زينب عبد السادة علي مرهون  .م.م 45

 سي م النشاط الرياضي والمدرسق /مديرية تربية ديالى  فاضل عباس علي  م.م نضال 46

 مديريه تربية ديالى  محمد احمد خليل صافيم.م.  47

 الجامعة التقنية الشمالية علي احمد هشام محمدم.م.  48

 كلية النور الجامعة عمر مجاهد عبدالواحد النقيبم.م.  49

 قسم تربية الحبانية  /األنباريرية تربية مد فراس حسين فياض ياسين  .م.م 50

 جامعة ذي قار / كلية اآلثار  م.م إيالف شاكر زبيل حمود الكعبي  51

 محاضرة عقد م.م سجى ستار قدوري خلف 52

 كلية الحلة الجامعة األهلية  م. م قاسم محمد ياسر حسن  53

 ةبدنية وعلوم الرياضجامعة كربالء كلية التربية ال م.م ضياء محمد مهدي صالح 54

 لبنات  ةمعهد الفنون الجميل م.م شيماء عبد الرزاق احمد حسن نجم  55

 جامعة بابل/ قسم النشاطات الطالبية  حسنين صباح باقر  .م.م 56

 متوسطة برير للبنين/تربية ديالى الخزرجي  إبراهيمحيدر جليل م.م.  57

 كلية الزهراوي الجامعة علي فالح محمد حسن الصافي .م.م 58

 جامعة القادسية/ كلية التربية للبنات  الواحد جاسم داوود  عبد رنا م.م. 59

 جامعة ديالى/ كلية العلوم م.م محمد علوان كاظم علي 60

 ةجامعة ميسان /كلية التربية البدنية وعلوم الرياض جبار عمار اسحق م.م. أبرار 61

 مديريه تربيه ميسان  دمحمد عبد الجبار سع ىم.م سر 62

 جامعة الحمدانية  قصي سالم جميل م.م.  63

 هيئة الحشد الشعبي م.م علي جعفر جبار 64

 مديرية تربية ديالى /معلمة هنادي مظهر هدرس احمد  65

 متوسطة العراق للبنين -مديريه تربية ديالى  فراس فاضل محمود محمد 66

 االبتدائيةعصماء مدرسة ال قيس كاظم شهباز  إيالف 67

 مديرية تربية ديالى/مدرسة الشهيد مؤيد الصميدعي علي رشيد زيدان خلف العبيدي 68

  الجامعةكليه الرافدين  رمزي حسام بهاء الدين العبيدي  إيفان 69

 مدرسة تربية رياضية زهراء عثمان عبدالعزيز ياسين 70

 معلمة جامعية شروق محمود علي خلف 71

 س تربية بدنية وعلوم الرياضة بكالوريو  إبراهيمى سالم عباس نور الهد 72
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 محاضرة تربيه رياضيه  عدنان سليمان علوي إسراء 73

 شعبة النشاطات الطالبية /كلية العمارة الجامعة  مصطفى جليل الزم وشيح 74

 كلية العمارة الجامعة رغد ستار عبد الجبار 75

 تربية ديالى/ثانوية الروابي للبنات جوعان إسماعيلرؤى عبد اللطيف  76

 مشرف تربوي / تربية بغداد الكرخ الثالثة  فاضل عبد الحسين كاظم / مشرف تربوي  77

 جامعة سامراء / مسؤول وحدة النشاط الكشفي  صالح احمد علي فاضل محمد 78

 الجامعة التقنية الشمالية  عمار عبداالله عزيز محمد  79

 والرياضة بالشباوزارة  جاسم محمد عامر عبد الرحمن 80

 كلية العمارة الجامعة سجاد فراس سعدون احمد 81

 كلية الطب  صفاء حسن حميد عباس  82

 جامعة المثنى احمد حسين جراح بجاي 83

  وزارة التعليم العالي/ الجامعة التقنية الشمالية شامل طليع يحيى عبد هللا  84

 ة تربية المثنىمديري ميثم  جهاد فهد جبر 85

 مديرية تربيه ديالى  حنان عبد إبراهيم نصيف  86

 معاونة / ثانوية الخنساء للبنات  زينب حازم هاشم محمد  87

 مديرية تربية ديالى / مدرسة العدل محمد عبدالستار محمد حسين 88

89 
 سيماء عبد الجبار سلمان كشكول

 عروبةالمدرسة  /معلم جامعي  /ديالى  ةتربي ةمديري
 للبنات االبتدائية

  األساسمدرسة الشهيدة إيمان للتعليم  سوزان طالب حسن طعمة  90

 مديرية تربية ديالى  هناء هاشم جوامير حميد  91

 مدرسة المرأة التطبيقية للبنات عبير عبد الخالق عبدهللا عباس  92

 ناتاالديبه للب ثانويةمدرسه  في   كريم  إسماعيلميساء  فاضل   93

 اعداية جنات عدن للبنين  نبراس عدنان عليوي براك 94

 ام سلمه للبنات متوسطة /ديالى ةتربي ةمديري مروه عبد الستار احمد مصطفى 95

 المديرية العامة لتربية ديالى  محمد علي إبراهيم أوس 96

 القبطيةماريا  متوسطةتربيه ديالى /  زكيه عباس علي  97

 الرياضةوعلوم  ةبدني ةمدرس تربي حمدشهد مسلم عيسى م 98

 اإلسالميةكلية العلوم /  رئاسة الجامعة محمد أسماعيل ردام شيبان 99

 مدرسة الوليد االبتدائية للبنات/ديالى  وسن عادل عبد القادر عبد الرزاق  100

 تربية ديالى/متوسطة العراق احمد عبد الرحمن علي 101

 مة رياضة مدرسة الزهراء االبتدائية للبنات .معل فوزية هادي محمد شكر  102

 مديرية تربية ديالى سعدي جاسم أريج 103

 للبنات المؤمنة ةثانوي ةمدرس ذكرى احمد مجيد احمد 104

 ةمدرسه الزينبية / جامعية معلم ميسم علي جارهللا محمود 105

 الرياضةمدرسة تربيه بدنيه وعلوم  هبه عبد الحسن خطاب عمر 106

 مدرسه في متوسطة الدرر للبنات تانيا محمود حسن احمد 107

 معلمة مدرسة العصماء االبتدائية للبنات شكر إبراهيمدعاء وليد  108

 ىتربيه ديال دعاء كمال شهاب حمد 109
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 الرياضةوعلوم  ةبدني ةتربي نورا هاشم جاسم رشيد 110

 مديرية تربية ديالى محمد علي حسين علي  111

 صبرا للبنات  ةمدرس ام توفيق هادي توفيق ابتس 112

 االبتدائية للبنات  صبرا مروج فوزي جاسم كاظم 113

 معلمة براء محمد علوان حسين 114

 الزهراء للبنات إعداديةمحاضره في  ريام خالد مغير احمد 115

 غيداء كمبش للبنات إعداديةمحاضرة في  علي إبراهيمسجى عقيل  116

 معلمة براهيمإنور خليل  117

 مدرسة رشا مؤيد هاشم محمد  118

 محاضرة تربية رياضية رشا خليل عبد الجليل كاظم 119

 جامعة العين  الجوال / علي جليل عبد  120

 


