


                                                             حضور الورشة االلكترونية تاثير مدخل الجريان على جريان الموائع في االنابيب 

(اخرى/ دائرة / معهد/ كلية/ جامعة )جهة االنتساب االسم الثالثي مع اللقب العلمي باللغة العربيةت

جامعه القاسم الخضراء كليه التقانات االحيائيهايمان فاضل عبد الحسين.م1

جامعة الفرات االوسط التقنية الكلية التقنية المسيب داليا حمزة موسى المعموري 2

اخرىحسين عبدهللا طه3

قسم هندسة الليزر/ الجامعة التكنولوجيةوسن عبد الستار حكمت4

جامعه الفرات األوسط الكليه التقنيه الهندسيه المسيب غيث حامد محسن 5

College of agriculture university of sulaimaniكوجةر عمر صالح ، استاذ مساعد6

جامعة ديالى رائد سامي عاتي . د.ا7

خارجي زينب محسن حسن المنصوري 8

الكلية التقنية مسيبهاني مزهر ماجد. د9

جامعه الموصلالمهندس احمد صبار حميد 10

التوجد جهة انتسابزينب سعد جعفر11

المعهد التقني الديوانية/ جامعة الفرات االوسط التقنيةاحالم عباس بطي . م. م12

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات األوسط التقنية مدرس مساعد هيام عادل حبيب13

خارجي علي عبد الساده مزهر الجبوري 14

اليوجدسيبال ايوب نواب الدين15

التوجدزلفى قحطان عطشان السليعي16

جامعة الفرات االوسط التقنية المعهد التقني المسيبمحسن جاسم ناصر17

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنية حميد كاظم عبد االمير الموسوي. د18

الجامعه التقنية الوسطى معهد التكنولوجيا بغدادمروان صالح محمد19

كلية العلوم/ جامعة الموصلنعمان زكي سليمان20

كلية المصطفى الجامعةموسى عبدالصاحب موسى االعرجي. د.م21

جامعة تكريت،كلية التمريضصالح ذيب صالح الجبوري.د.ا22

كلية اإلمام الكاظم ع للعلوم اإلسالمية الجامعهم فاتن جبار كريم. م23

شركة توزيع المنتجات النفطيةعبير عيسى ابراهيم24

جامعة الفرات االوسط التقنية الكلية التقنية المسيب علي عاصم عبد الرزاق العبيدي 25

خارجياحمد عبدالساده مزهر 26

التوجد جهة انتسابإسراء سعد جعفر27

جامعة الفرات االوسط الكلية التقنية الهندسية المسيبابراهيم حازم فرهود السلطاني28

المسيب . الكلية التقنيهالقريشي /عباس مزهر محمد 29

رئاسة الجامعه التقنية الوسطىرؤى حسن عبدهللا30

اليوجدعلي فائق شهيد 31

خارحيمحسن حسن محيسن 32

مديريه زراعه كربالء المقدسهمهندس زراعي/ يوسف جواد جاسم33

التوجد المهندسة زلفى قحطان عطشان 34

كلية التربية للبنات/ جامعة الموصل ماهر عبدالرزاق محمد الطائي.د.أ35

جامعة الفرات االوسط التقنية الكلية التقنية المسيبمكي جعفر محمد. د. م. ا36

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم /جامعة بغداد م سراب سعدي جحيل .م37

قسم اللغة العربية / كلية التربية / جامعة الحمدانية م فؤاد سالم رشيد .م38

معهد التكنولوجيا بغداد صالح محمد جاسم 39

كوفة-المعهد التقني/ جامعة الفرات االوسط التقنية المهندس عقيل عبد الزهرة كاظم هلول40



جامعة الفرات االوسط التقنية الكلية التقنية المسيب محمد حمزة موسى المعموري . د41

قسم علوم الحياة / كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة ذي قاردموع ماجد ناصر . م.م42

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط (مدرس  )حيدر رحمن َداُوَد . د43

جامعة بغدادد هاشم خضير حسن .أ44

مديرية تربية كركوكم أحمد شكير محل. م 45

كلية العلوم/ جامعة الموصل سند عبد االله محمود الخشاب. م.د46

المعهد التقني كركوك /الجامعة التقنية الشمالية م صالح الدين نجم الدين مجيد . م47

جامعة كركوك كلية الزراعة زينب رسول احمد / طالبة ماجستير48

جامعة الفرات االوسط الكلية التقنيه المسيب اسماعيل محمد حمزه فني49

كليه الهندسة المدنية/ جامعة التكنولوجيا علياء حسين محمد. م50

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةنور الهدى ماجد لعيبي الساعدي51

الكلية التقنية المسيباستاذ مساعد / ايمان جواد كاظم 52

جامعة بابل رجاء فارس بركات 53

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةالمدرس المساعد حيدر سعد عليوي54

الهيأة العامة لمشاريع الري واالستصالح/ وزارة الموارد المائية مهندس عالء بهاء حميد. م55

جامعة محمد ضياء محمد56

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات األوسطمساعد بدر كمون دبيس.م57

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة البصرةد حيدر عبد ابرزاق كاظم.أ58

قسم الهندسة المدنية - الجامعة التكنولوجيةرعد عبدالخضر سحيب . م.م59

كليةتقى ماجد لعيبي الساعدي60

جامعة البصرة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة د لقمان عمران شنين .أ61

جامعه كربالء أحمد صباح عبد جاسم . أ62

المعهد التقني بابلعليه عباس شنون63

مديرية زراعة ديالىيعمر احمد علي. م.م64

كلية الصيدلة - جامعة الكوفةشيماء عبد الحسين محمد .د.م.ا65

الجامعه التقنيه الوسطى الدكتوره انتصار حسن عبدهللا   . مدرس 66

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنية فراس جمعه طه. د67

كلية الزراعة-جامعة السليمانية م هنار جمال محمد.م68

/مهندس مدني/ليث احمد لطيف 69

جامعه بابل كليه هندسة المواد قسم المعادن  بلقيس مالك هالل 70

المعهد التقني كربالء / جامعة الفرات االوسط التقنية م هدى جليل دخل .م71

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنيةسهام عبدالرزاق سالم. د.ا72

جامعة الفرات االوسط المعهد التقني نجفمساعد مدرس شفاء شهيد ديوان محمد 73

الکليہ التقنيہ المسيباحمد حسين حسن مدرس مساعد74

كلية الهندسة/ جامعة كربالءفرحان لفته رشيد. د.م75

 جامعة الفرات االوسط التقنية حسن هادي حمزة . د.م.ا76

اخرىاالء هادي زويد77

الكلية التقنية المسيب /جامعة الفرات األوسط التقنيةرغد كطران حسن .م.م78

..مبدر ابراهيم 79

 جامعة الفرات االوسط التقنية الكليه التقنيه المسيب فيصل حلبوص مزعل فني 80

كلية الزراعة /جامعة الكوفة مشتاق طالب حمادي.د.م.أ81

جامعة دهوكأياس يونس اسماعيل. م82

الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات األوسط التقنيةامير جواد كاظم . م83

كلية الهندسة-جامعةالبصرةفاطمه عبداالمام جياد. م84



قسم تقنيات المساحه / المعهد التقني بابل/جامعه الفرات االوسطمدرس مساعد/مائده كاظم عبيد85

الكلية التقنية المسيبعلي صالح حسون.م.م86

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات األوسط التقنية قصي أحمد صبحي87

كلية الفارابي الجامعةسعد عبدهللا خلف. د.م88

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االةوسط التقنية محمد طرخان ابو الميخ. م.أ89

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/ جامعة بغداد رفاه اسماعيل نوري. م.م90

دائرة التعليم الديني والدراسات اإلسالمية، قسم الثانويات احمد نوري نصار الهاشمي . د. م. أ91

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسطم ايالف حسن علي.م92

جامعة الفرات االوسط التقنية الكلية التقنية المسيب حسن علي جرمط .د.م.ا93

جامعة الفرات االوسط التقنية الكلية التقنية المسيب سعد ياسين طه. د.م.ا94


