


(أهمية عناصر المكافحة االحيائية في السيطرة على االفات الزراعية) حضور الورشة االلكترونية 

الكلية/ الجامعة االسم الثالثي باللغة العربيةت

بال أيمن سليمان المقدادي1

كلية الزراعة والغابات/ جامعة الموصل  ريا سعد الدين صالح2

الكلية التقنية المسيب غفران محمد عبيد3

الفرات االوسط التقنية الكلية التقنية المسيبا د جاسم جواد جادر النعيمي4

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات األوسط التقنيةسهام عبدالرزاق سالم. د.ا5

جامعة تكريت/كلية الزراعةقيس كاظم زوين. د.م .ا6

قسم الجغرافيا/كلية التربية ابن رشد / جامعة بغدادد حنان نعمان وسين القرة لوسي.م.ا7

الكلية للتقنية المسيبابراهيم مرضي راضي8

الكليه التقنيه المسيب/جامعه الفرات االوسطاسراء علي عبد 9

الكليه التقنيه المسيباسماعيل محمد حمزه10

مركز دراسات البصرة والخليج العربي/ جامعة البصرة االستاذ الدكتور فهد مزبان خزار11

جامعة ذي قار مرتضى محمد جبر البكاء/ البايولوجي 12

كلية الرافدين الجامعة الدكتور كرار صالح جبر سهيل 13

المسيب/ الكليه التقنيه/ جامعه الفرات االوسطايه فاضل كنين14

جامعة االنبار كلية التربية للبنات محمد سلمان حسين النعيمي . د.أ15

المسيب/الكلية التقنية/جامعة الفرات االوسطآالء سعدون عباس16

المعهد التقني كوت/ الجامعة التقنية الوسطىجاسم كشيش زويد 17

جامعة صفاقس تونس جديد عبد الكريم18

المعهد التقني المسبب /جامعة الفرات االوسط التقنيةحامد عبدزيد سعود 19

جامعة الفرات االوسط التقنية حسن هادي حمزة 20

هيئة استثمار ميسان حسين كريم حسين 21

شعبة زراعة المشروع/ مديرية زراعة بابلحكيم شمران عطا هللا 22

جامعة فرات األوسط المعهد التقني المسيب حمديه علي عطية 23

مديرية تربية بابلحيدر حسن داود24

الكلية التقنية المسيب / الفرات األوسط التقنيةحيدر طالب حسين25

وزارة النفطخلف احمد عبدهللا26

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنيةخلود عمران علي27

الكلية التقنية المسيب . جامعة الفرات االوسط التقنيةعهد عبد علي هادي . د28

كلية هندسة العلوم الزراعية- جامعة السليمانية فريدون محمد حمه فرج . د29

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنية فراس جمعه طه.د30

جامعة الفرات االوسط الكلية التقنية المسيبدعاء نوري حسين31

الكليه التقنيه المسيبرسل خالص عنفوص 32

المسيب/الكليه التقنيهرضاب سفيان عبد الشهيد33

كلية العلوم االسالمية /الجامعة العراقيةرغداء عباس عبد 34

العمادة/كلية هندسة االلكترونيات /جامعة نينوى رنا عبد االله محمود35

الكلية التقنية المسيب /جامعة الفرات االوسط التقنيةريهام كريم علوان 36

معهد تقنيزهراء عباس زياره37

كلية العلوم السياسية /جامعة ميسان زهراء كريم حسين 38

الكلية التقنية المسيب/ جامعةالفرات االوسط التقنيةزينا حسين علي39

كلية االدارة واالقتصاد / جامعة واسطزينب فائق محمد 40



الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات االوسط التقنية سحر حسين تخيل 41

المعهد التقني بابل / جامعة الفرات االوسط التقنية شذى كريم كاظم 42

بغداد/ كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطىشيماء حسين علي شبع43

كلية االمام الكاظم عشيماء عبد الواحد غضبان44

كلية بالد الرافدين الجامعةعبدالعزيز محمود فليح البياتي45

الكلية التقنية المسيب / جامعة الفرات األوسط عبدهللا فاضل سرهيد 46

الجامعة التقنية الشمالية عبدالملك مروان محمود47

جامعة بغداد عبدالهادي حميد مهدي 48

كلية االمام الكاظمعدنان حمود راضي49

كلية التربية للعلون االنسانية / جامعة ديالى عالء مهدي صالح الزهيري50

شعبة العقود الحكومية / رئاسة جامعة بغداد علي عبد السميع حميد 51

كلية التربية للعلوم األنسانية / جامعة تكريتعلي عبدهللا فارس52

طب االسنان/جامعة ميسانعلي كريم حسين53

جامعة الفرات االوسط التقنيةعلياء جبار حامد54

كلية العلوم جامعة قابس تونسعيشوش مريم بن محمد الكبير55

جامعه الفرات االوسط الكليه التقنيه المسيب فيصل حلبوص مزعل 56

جامعة الفرات االوسط التقنيةكاظم فاضل ناصر57

جامعة الفرات االوسط التقنيهكريم عبد الحسين ردام58

المسيب/ الكلية التقنية/جامعة الفرات االوسط التقنيةكوثر هادي عبود59

 (عليه السالم)كلية اإلمام الكاظم لبنى عماد كاظم 60

قسم الهندسة المدنية - الجامعة التكنولوجية  عمار عباس محمد شبر.د.م61

جامعة األنبار كلية التربية للبناتدصالح هندي صالح .م62

المستنصرية العلومبراءة حسين عبدالهادي. م.م63

جامعه الفرات االوسط المعهد التقني بابل باكلوريوسمائده حسن ماضي 64

جامعة الكوفة كلية الزراعةمحمد حسين عبيد65

جامعة الفرات األوسط الكلية التقنية المسيب محمد حسين علي شبع66

كلية الزراعه والغابات- جامعة الموصل محمد خليل ابراهيم الحمداني67

كلية التربية ابن رشد/جامعة بغدادمحمد عباس عبد المالك 68

وزارة العمل والشؤون االجتماعية محمد عبد األمير فرحان 69

جامعة االنبار كلية التربيه للبناتمحمد عبدهللا صالح70

كلية الزراعةمحمد عطيه خلف71

كلية العلوم / جامعة بنغازي مروة يونس القاضي 72

الزراعة/ديالى مريم كريم حسن73

كلية التربية للبنات / جامعة االنبارمصطفى عدنان عبدالغفور 74

كلية العلوم السياحية /جامعة كربالء موعد كاظم جابر األسدي 75

تربية ميسان. مميثاق عبدالواحد سابط76

الكلية التقنية المسيبميثم يوسف دخيل 77

الزرراعة-ديالى ميس طه حميد 78

كلية العلوم..جامعة واسط نضال حسيب فلفل79

جامعة الفرات االوسط المعهد التقني السماوة هاني كاني جابر 80

المسيب - الكلية التقنية/جامعة الفرات االوسط التقنية هبة علي حسين 81

المعهد التقني هبه كريم حسين 82

الكليه التقنيه المسيب/ جامعة الفرات االوسطهديل احمد عبد الرحيم 83

كلية االدارة واالقتصاد / جامعة واسطهناء قاسم مذبوب 84



كلية الزراعة والغابات /جامعة الموصل هند عامر سعيد 85

شعبة زراعة الخالص/مديرية زراعة ديالىوسام علي ابراهيم86

جامعة واسطوسام هادي جاسم 87


