


(األسمدة النانوية واثرها في الزراعة)                                                      حضور الورشة االلكترونية 

الكلية او الدائرة/ مكان العمل الجامعة االسم الثالثي واللقب باللغة العربية ت

كلية الزراعة/ جامعة تكريت  صالح محمد اسماعيل الجبوري1

كلية الزراعة/ جامعة تكريت  محمد جميل محمد الجبوري2

الكلية التقنية المسيب ابراهيم مرضي راضي الطائي3

كلية الزراعة/ جامعة القاسم الخضراء احمد ثامر كامل4

ابن الهيثم_كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد اريج عبد الستار فرمان5

كلية الزراعة- جامعة االنبار  بسام رمضان سرهيد6

قسم الفيزياء/كلية العلوم/جامعة بغداد بشرى عبد الوهاب حسن7

الكلية التقنية المسيب-جامعة الفرات االوسط التقنية حيدر طالب مهدي العجيلي8

جامعة كركوك كلية الزراعة رعد أحمد ميدان9

العمادة/كلية هندسة االلكترونيات /جامعة نينوى  رنا عبد االله محمود10

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية سهام عبدالرزاق سالم الجبوري11

كلية الزراعة/جامعة القادسية  سوالف حامد تيموز12

ُكلية الِزراعة/جامعة األنبار  محمد عبد المنعم حسن العاني13

جامعة البصرة كليه الزراعه قسم علوم األغذيه مريم عبدالباري عريبي مطرود14

جامعة الفرات االوسط التقنيةمدرس/  مصطفى حسن وريوش 15

المسيب_ الكلية التقنية / جامعة الفرات األوسط التقنية هادي عذاب حمد الجنابي16

التقنپہ المسيباحمد حسين حسن الجبوری17

كلية الزراعة/جامعة االنباراحمد رياض عبداللطيف العاني18

كلية الزراعة/ جامعة االنباراحمد شهاب عبدهللا رمضان19

الكلية التقنية المسيباحمد محمد لهمود المعموري20

التقنيہ المسيباحمدحسين حسن21

كلية العلوم/جامعة المثنى ازل شاكر وهيب22

جامعة كربالء كلية الطباسراء ماجد خليف23

كلية التربية االساسية/جامعة بابلاسماء شاكر عاشور الزبيدي24

كلية هندسة العلوم الزراعية/جامعة السليمانيةاشتيخواز احمد شريف25

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات األوسط التقنيةاكرم عبد الكاظم هادي الجبوري26

جامعة بغداداالء سعدون عباس الجبوري27

كلية هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراءامير شمخي نور28

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنية امير محمد عباس29

كلية الصيدلة/ جامعة كركوك اميرة كمال محمد30

المسيب_ الكلية التقنية/ جامعة الفرات االوسط التقنيةاميره سهيل نجم الدوري31

كليه التربية للعلوم الصرفه/ جامعة كربالءانتظار جبار محمد محسن العيداني32

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادانوار علي باقر33

كلية العلوم/جامعة تكريت ايڤان عبدالرحمن حمزة الحياني34

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات األوسطبدر كمون دبيس المعموري35

جامعة كربالء كلية العلوم الطبية التطبيقيةبراء ماجد خليف36

كلية الزراعة/ جامعة االنبار بسام الدين الخطيب هشام37

العلوم/جامعة كربالءبلقيس هادي هاشم38

كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة بغداد بيداء حسين مطلك القره غولي39

جامعة الفرات االوسط التقنيةتوفيق ناجي حسين40



كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت ثامر خميس محروس العزاوي41

كلية الزراعة/ جامعة االنبارجمال صالح حمود الكبيسي42

المعهد التقني بابلجوان فاضل مهدي43

المعهد التقني المسيب/ جامعة الفرات األوسط التقنيةحامد عبد زيد سعود44

كلية الطب/جامعة سرتحبصة علي احمد امشهر45

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة /جامعة األنبار حذيفة جاسم محمد العاني46

جامعة الفرات االوسطحسام علي محمد47

جامعة الفرات االوسط التقنيةحسن هادي حمزة الكروي48

كلية الطب البيطري-جامعة القاسم الخضراء حسين هادي ناهي49

المعهد التقني سماوة/ جامعة الفرات االوسط التقنية حقي امين توماس50

شعبة زراعة المشروع/مديرية زراعة بابلحكيم شمران عطا هللا الجحيشي51

الكلية التقنية المسيبحميد كاظم عبد االمير52

كلية الزراعة/ جامعة البصرةحياة محمدرضا مهدي الباهلي53

كلية الزراعة_جامعة البصرةحيدر صبيح شنو54

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات األوسط التقنيةحيدر طالب حسين المبارك55

جامعة تكريت كلية الزراعةخالد عبدهللا سهر الحمداني56

جامعة الفرات األوسط الكلية التقنية المسيبدعاء نوري حسين57

غير موظفةرسل جبار عبد الرضا58

كلية العلوم/ جامعة بابلرشا كاظم مهدي59

جامعة كركوك كلية العلومرضوان خليل حيدر االتروشي60

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية رغد كطران حسن الواوي61

كلية الطب البيطري/ جامعة كربالء رنا فاضل موسى النصراوي62

مديرية تربية نينوىريا سعد الدين صالح63

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةريهام كريم علوان الحمداني64

المعهد التقني المسيب/ جامعة الفرات االوسطزهراء عبد العزيز يوسف الطائي65

المعهد التقني المسيبزيد جعفر هاشم66

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنيةزينب طالب عبدالكاظم67

الكلية التقنية المسيبسارة علي حسين68

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنيةسحر حسين تخيل البو جاسم69

كلية العلوم/جامعة ديالىسحر ريحان فاضل70

وزارة التربية مديرية التعليم المهنيسعد هادي شيتي المعموري71

جامعة القاسم الخضراءسعد والي علوان72

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات األوسط التقنية سنا قاسم حسن73

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط سيف الدين كريم لهيمص الزغيبي74

الزراعة/ البصرة شيماء ذياب جدوع75

كلية العلوم/ جامعة بابلشيماء عبيس حسين المعموري76

كلية التربيه للعلوم الصرفه/ جامعة ديالىصادق طارق خضير77

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنيةصباح لطيف عاصي الشمري78

جامعة تكريت كلية التربية للعلوم الصرفة قسم علوم الحياةصالح عقاب أحمد الجبوري79

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات األوسط التقنيةضحى ياس خضير80

جامعة تكريتطارق خلف حسن الجميلي81

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنية طالب احمد حامد الربيعي82

كلية التربية/جامعة االنبارطه ياسين صالح القيسي83

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات األوسط عبدهللا فاضل سرهيد84

الكلية التقنية المسيبعدي حسين كاظم العباس85



كوفة-المعهد التقني/ جامعة الفرات االوسط التقنية عقيل عبد الزهرة كاظم هلول البديري86

جامعة الفرات االوسط التقنيةعالء عباس فاضل الحداد87

الزراعة-البصرةعالء كريم نعيمة88

كلية العلوم/ جامعة كربالء علي احمد حسين الميالي89

قسم علوم التربة والموارد-كلية الزراعة-جامعة االنبارعلي حسين ابراهيم البياتي90

الكلية التقنية المسيبعلي صالح حسون الطائي91

القاسم الخضراءعلي عربي جاسم السعدي92

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةعلي كريم حسين الطائي93

كلية التربية للعلوم االنسانية- جامعة االنبار عمر خلف رشيد علي94

جامعة سرتعمران علي احمد امشهر95

المعهد التقني المسيب/ جامعة الفرات االوسطغادة ماجد عبدهللا الغانمي96

المسيب/ الكلية التقنية فاخر رسن صحن الطائي97

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/جامعة بغدادفادية فالح حسن الحديثي98

جامعة البصرة كلية الهندسةفاطمه عبداالمام جياد البدران99

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنيةفراس جمعه طه100

العلوم الطبية التطبيقية/ كربالء كريمة فاضل عباس101

جامعة البصرة كلية الزراعةلينا سمير محمد102

الكلية التقنية المسيبماحدة محمد حسن مخيبس للكعبي103

جامعة الفرات األوسط الكلية التقنية المسيبمحمد حسين علي شبع104

كلية التربيه للبنات/جامعة االنبار محمد عبدهللا صالح105

جامعة البصرة كلية الزراعة قسم وقاية النباتمحمد علوان سلمان الزيدي106

قسم االنتاج/ كلية الزراعه/ جامعة االنبارمحمدعلي شاحوذ العقيدي107

المعهد التقني المسيب/ جامعة الفرات االوسط مصطفى صالح حسن علي108

كلية الزراعة/جامعة األنبار مصطفى صبحي عبدالجبار الكبيسي109

كلية الزراعة/ جامعة تكريتمها سعيد شده الناصري110

كلية الزراعة/جامعة االنبار ميس طه يعقوب الهيتي111

جامعة الفرات االوسط التقنيةمينا مساهر علوان الجبوري112

كلية العلوم/ جامعة كربالءنجم عبد الحسين نجم113

كلية التربية للشؤون العلمية/ جامعة ديالىنجم عبدهللا جمعه الزبيدي114

كلية العلوم/ جامعة القاسم الخضراءندى سعد ناجي115

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/جامعة بغدادنسرين حسين كرم116

كلية العلوم/ جامعة بابلنهله سلمان صدام وطيفي117

كلية التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثم/جامعة بغدادنوال صادق مهدي الزبيدي118

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسطنور كريم اسماعيل زامل الخفاجي119

كلية الطب البيطري/ جامعة كربالء نورس مجيد حميد الخفاجي120

جامعة الفرات األوسط التقنية الكلية التقنية المسيبهادي عبد الجليل نعاس 121

الكلية التقنية مسيبهاني مزهر ماجد122

المسيب- الكلية التقنية/جامعة الفرات االوسط التقنية هبة علي حسين العبيدي123

قسم الفلك والفضاء/كلية العلوم/جامعة بغدادهدى شاكر علي يوسف124

الكلية التقنيه المسيب/جامعة الفرات االوسط هديل احمد عبد الرحيم125

كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة االنبار هيثم لطيف عبد الهادي الكبيسي126

جامعة كربالءهيفاء رشيد محسن االنصاري127

كلية الزراعة_جامعة األنبار واثب شكري شاكر128

جامعة البصرة مركز دراسات البصرةوجدان جعفر غالب129

الكلية التقنية المسيبوسام محمد مهدي ناجي العميدي130


