
List of Participants  1   قائمة المشاركين 

 

Training on 

 “Supporting  the role of civil society in 
promoting integrity in the health sector 

of Iraq 

21-22 June 2021 

Erbil, Iraq 

 

 ندوة تدريبية حول    

 "دعم قدرات المجتمع المدني 

 في تعزيز النزاهة في قطاع الصحة بالعراق"  

 2021حزيران/يونيو  21-22

 ، العراق  إربيل
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Maysoon SATTAR ABDULJABBAR 
The Best of Women Association for Relief 
and Development 
 

 ميسون ستار عبدالجبار  
 جمعية خير النساء لألغاثة والتنمية  

Mohamad RAHEEM ZAITER 
Alnahrain Foundation for Transparency 
and Integrity 
 

 محمد رحيم زغي   
اهة ز  مؤسسة النهرين لدعم الشفافية واليز

 

Bushra ABDULHUSSEIN KADHIM 
AlSadaka Charitable Association for 
Women’s care 
 

ن كاظم   ى عبد الحسي   بشر
ية لرعاية المرأة   جمعية الصداقة الخير

Mohammed MUAAD IBRAHIM  
Iraqi Organization for Woman And Future 
 

 محمد معد ابراهيم  
 منظمة المرأة و المستقبل العراقية

Hanane HAFEZ ABED 
Al Hanan Foundation for Human 
Development 
 

 حنان حافظ عبد  
ية   مؤسسة الحنان للتنمية البشر

Khamis Sulaiman AL-LUHAIBI 
Al Takatof Foundation for Orphans Care 
 

 خميس داود سليمان  
 مؤسسة التكاتف لرعاية االيتام

 
Karrar MUTAR 
UR Organization for Woman and Child 
Culture 
 

 كرار محيسن مطر 
 لثقافة المراة والطفل  URمنظمة  

Faris ABDULKAREEM FADHIL  
Sabaa Center for Studies and Human 
Development 
 
 

 فارس عبد الكريم فاضل  
ية    مركز سبأ للدراسات والتنمية البشر
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Maytham TUAMA JASIM  
Mustaqbal Association for Civil Awareness 
 

 ميثم طعمة جاسم  
 جمعية المستقبل للتوعية المدنية 

Kareema MAHMOOD JASIM  
Green Oasis for Relief and Development 
 

 كريمة محمود جاسم  
اء    منظمة الواحة الخضز

 
Salwa Saleh AL-TOLGANEE 
My Voice for Democracy Association 
 

 سلوى حبيب صالح  
ي لتحقيق الديمقراطيه  

 منظمة صوت 

Maher MAHMOOD NASER 
Assembly of Al-Inbithaq for Development 
and Economic Development 
 

 ماهر محمود ناص  
 والتطوير االقتصادي جمعية االنبثاق للتنمية 

Azhar ZAYD KADHIM 
Al-Mada Foundation for Human Rights 
 

 ازهار زيد كاظم 
 مؤسسة المدى لحقوق االنسان

Farman RACHAD AZIZ 
Stop Organization for Monitoring and 
Development 
 

 فرمان رشاد عزيز 
 للمراقبة و التنمية   STOPمنظمة 

Sankar HUSSEIN 
Hatwan Organization for Health and 
Environment 
 

ن    سنكر حسي 
 منظمة هتوان للصحة و البيئة 

Rasool HUSSEIN 
CSO Organization for Health Awareness 
 

ن    رسول حسي 
 للتوعية الصحية  CSOمنظمة 

UNDP 
 

  برنامج األمم المتحدة  
 اإلنمائ 

Dr. Mustafa Hunter  

Senior Advisor for Corruption Risk 
Management, UNDP 

 

 مصطفن حنير   

ي إدارة مخاطر الفساد 
برنامج األمم    ،مستشار رئيس فز
ي 
 المتحدة اإلنمات 

Anouar Bin Khelifa 

Senior Specialist at the Regional Project on 
Anti-Corruption and Integrity in the Arab 
countries- UNDP 

 أنور بن خليفة  

رئيس  ي 
الفساد    ،أخصات  مكافحة  اإلقليمي  وع  المشر

العربية البلدان  ي 
فز اهة  ز اليز األمم    ،وتعزيز  برنامج 
ي 
 المتحدة اإلنمات 

 


