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 كلية الهندسة قسم الكيمياوي/جامعة المثنى  موظف حكومي حسين حميد الحسيني  .166
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 كلية الهندسة قسم الهندسة الكيمياوية/جامعة البصرة  موظف حكومي ورود قاسم حاتم  .185

 قسم المتابعة/الجامعةالعراقية موظف حكومي وضاح محمد رشيد الدليمي  .186

 ---- ---- احمد عبدالساده مزهر  .187
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 قسم الهندسة الكيمياوية -كلية الهندسة /تكريتجامعة  ---- عيسى حمد خلف  .211

 قسم الرياضيات-كلية العلوم /جامعة البصرة ---- فاطمة عماد عبد السادة  .212

 كليه الهندسه قسم الهندسه الكيمياويه/جامعه المثنى  ---- فاطمه سوادي فتنان  .213

 الكيمياويةالهندسة / كلية الهندسه /جامعة المثنى  ---- محسن عبد الشهيد رمضان  .214

 قسم ادارة التسويق/ كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل ---- محمد رعد يحيى  .215



 " التي عقدتها كلية اهلندسة /جامعة املثىنNumerical Integration in Excel امساء احلاضرين لورشة عمل "

 

 
7 

2222-6-2  الثالثاء  
 

 كلية الهندسة قسم الكيماوي/جامعة المثنى  ---- محمد فليح مهدي  .216

 قسم الهندسة الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة المثنى ---- مرتضى عبد الكاظم فود  .217

 شركة االقرم لالستشارات الهندسية ---- هالة علي مير حسين  .218

 قسم اللغة االنكليزية/كلية تربية اساسية  ---- هبه محمد وهاب  .219

 قسم الكيمياء/كليه العلوم /جامعه كربالء  ---- هدى سالم حمزه  .221

 قسم الكيمياوي/ كلية الهندسة/جامعة المثنى ---- هديه كاظم غازي  .221

 الهندسة/واسط ---- وائل عبدالحسين فيصل  .222

 

 

 

 

 

 

 


