


                                                                حضور الورشة االلكترونية كيفية اعداد ورقتك البحثية

Your Affiliationمكان العمل األسم الكامل باللغة العربيةت

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات األوسط التقنيةقصي أحمد صبحي. د1

جامعة الفرات االوسط التقنيةعماد كامل حسين. د.م.أ2

الكلية التقنية المسيب-جامعة الفرات األوسط التقنيةحسين الطيف عريبي3

الكليه التقنيه المسيب/ جامعة الفرات األوسط التقنيهمينه محمد فريد الدباغ4

الفرات االوسطعلي حسين فاهم5

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات األوسط التقنية مالك نعمه حواس ولي الخزرجي. د6

جامعة الفرات االوسط التقنية الكلية التقنية المسيبزهراء فخري جواد7

الكلية التقنية مسيبهاني مزهر ماجد8

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةتيسير سمير جعاز. د9

طالب طب بشريحارث عماد كامل10

الكلية التقنية في المسيبمثنى صباح عزاوي11

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط حيدر رحمن َداُوَد12

جامعة الفرات األوسط التقنية الكلية التقنية المسيبعمر محسن رشيد13

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسطرنا علي حسين بدير14

دائرة صحة بابلالصيدالني محمد عماد كامل15

الكليه التقنيه المسيبزيد محمد فريد عبد العزيز خليل الدباغ16

كليهرعد كريم عمران17

المسيب-الكلية التقنيةالدكتور جاسم محمد جاسم18

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات األوسطانتصار خليل عطية19

جامعة الفرات األوسط التقنية في المسيبم احمد هادي عبود الليباوي.ا20

Faculty of pharmacy Alexandria universityعلي عماد كامل حسين21

الكلية التقنية المسيبعلي عزيز عباس.د22

الجامعة المستنصرية/ كلية العلوم/ قسم علوم الفيزياءإلهام جاسم محمد سعدون23

الجامعة التقنية الجنوبيةسمر حميد مجيد24

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنيةحسن عاي جرمط.د.م.ا25

جامعة الفرات األوسط التقنية الكلية التقنية المسيبعباس عبد الكاظم خليف الركابي26

وزارة الكهرباءعبدالمطلب عبدالكريم محسن27

الكلية التقنية المسيب/جامعة الفرات االوسط شيماء عبد الرسول حميد28

مستشفى النسائيه واألطفال التعليمي/ دائره صحه المثنى أحمد وليد ذياب النصار29

الكلية التقنية المسيبعدي حسين كاظم العباس.د30

جامعة الفرات االوسط التقنيةكاظم فاضل ناصر. د.م.أ31

خريج /Baghdad universityعبد الستار ثامر نصيف32

جامعة بغدادد هاشم خضير حسن الحسيني.أ33

الكليه التقنيه المسيبميثاق جاسم صكر34

الكلية تقنية المسيبمحمد جواد35

الكلية التقنية المسيبهدى رضا جواد36

جامعة الفرات االوسط التقنيةعمار عويد عبدهللا37

قسم هندسة الليزر/الجامعة التكنولوجيةوسن عبد الستار حكمت38

الجامعة العراقيةهديل حسن خلف39

المعهد التقني الكوفة/ جامعة الفرات األوسط التقنيةعمار عبدالواحد عيسى40



الجامعة التقنية الجنوبيةاياد عبد الخالق يحيى41

وزارة االسكانمحمود شاكر محمود42

الكلية التقنية المسيباريج صبر محمد43

جامعة الفرات االوسط التقنية المعهد التقني المسيباحمدهادي محمد44

الجامعة العراقيةسماح ثائر خيري45

university of sulimani/ college agricultureشلير حسن محمود46

مديرية تربية االنبارم وسام محمد عبد حمد القره غولي.م47

كلية الهندسة/ جامعة البصرة قحطان عدنان جوار. د. م48

قسم وقاية النبات/ كلية الزراعة/ جامعة البصرةلينا كاظم مشحوت49

Koya universityنجيبه فرهاد صالح50

مصر_ جامعة اإلسكندرية _ كلية التربية زينب محمود محمد محمد51

جامعة الموصل كلية الطب البيطريهيفاء حسين علي52

جامعة دهوكد مرتضى عبدالرزاق مجيد. م. أ53

المسيب/الكلية التقنيةندى رسول حمزة54

طرابلسعبير حسين ابوراس55

جامعة تكريتسرمد جاسم محمد الخزرجي56

جامعة ديالىاضواء ورور نعمة57

Madenat alelim university collegeنور عامر قاسم58

جامعة الموصلافياء مؤيد يونس59

جامعة ديالىاحمد نصيف جاسم محمد60

مدرسة المربدمرفت محمد عبدهللا61

-عبير سفيان فاضل العاني62

جامعة بابلسرى رشيد هارون الكوام63

جامعة دهوكأياس يونس اسماعيل64

جامعة الموصل كلية التربية للعلوم اإلنسانية فضيلة عرفات محمد. د. أ65

الكلية التقنية المسيبحسام علي محمد. د. أ66

كلية االمام االعظم قسم اصول الدينمحمد سعدي شفيق علي العبيدي67

University of Anbarطه ياسين صالح القيسي68

الكلية التقنية المسيباحمد حسين حسن عبد الجبوري69

تربية االنباربالل ياسين صالح70

قسم اللغة االنجليزية/ كلية التربية/ جامعة ميساناالء ظافر عامر. د.ا71

كلية الهندسة/ جامعة النهرين حسام عماد محمود72

Basrah Universityأحمد سراج جابر.د73

مديرية زراعة االنبارجاسم محمد عبد حمد القره غولي74

جامعة الموصل كلية التربية للعلوم الصرفة علوم الحياةد محمد عرفات محمد.م75

جامعة بابلرحاب هادي خضير الربيعي76

جامعة سرتابراهيم علي حمد امشهر77

Anbarمحمد خلف رشيد الشجيري78

جامعة االنبارياسر خلف رشيد. د.ا79

دائرة صحة نينوىعبدالخالق شاكر يوسف علي80

جامعة االنبارعمر خلف رشيد علي81

جامعة الفرات األوسط التقنية الكلية التقنية المسيبصادق سلطان مشعان. د82

جامعة كربالءاسراء علي أبو شنه83

جامعة االنبارنور حازم ثابت العاني84

كلية دجلة الجامعةامينة سلمان عبد الرزاق. د85



University of Mosulسيماء فيصل حسب هللا86

الكلية التقنية المسيب/ جامعة الفرات االوسط التقنيةريهام كريم علوان الحمداني87

الكلية التقنية المسيبسارة علي حسين88

اليوجدالمهندس ساجد عبد العباس بناي89

قسم اللغة العربية/ كلية التربية / جامعة الحمدانية فؤاد سالم رشيد أحمد90

كلية التربية للعلوم اإلنسانية/جامعة كركوك نوفل حمد خضر91

الكلية التقنية المسيببدر كمون دبيس92

كلية التربية للعلوم اإلنسانية/جامعة تكريتخالد مصطفى محمد هزاع93

جامعة السليمانيةلقمان غريب كريم94

Sirte Universityحبصة علي احمد95

الجامعة التكنولوجيةزينب ناصر جميل. د.م.أ96

جامعة كركوكهبة حكمت عبدالعزيز97

وزارة التربيةمؤيد صالح مهدي98

جامعة تكريتمحمد علوان نوري هزاع99

الجامعة التكنولوجيةمحمد رشيد حسين. م.م100

Al-nisour universityد شيماء عبد الرضا ناجي.م101

كليه النمريض بغدادايسن كمال محمد102

الهيأة العامة للمساحةعلي مطر فنوص. د103


