
  رآين في المؤتمر العربي العاشر لالستخدامات أسماء المشا             

   الذريةللطاقة                    

  مدينة اربيل –العراق                      

12  -16/ 12  /2010 

  
  ت

  
  م المشـــاركأســـ

  
  دــــلـــالب

  العــراق  احمد صالح ساجت  1
  العــراق  إقبال فاضل علوان  2
  العــراق  اآتفاء مزهر ألحسناوي  3
  العــراق  أمل جبار مطر   4
  العــراق  ثائر لطيف  5
  العــراق  جعفر هاشم محسن  6
  العــراق  جميل مرعيد بادي  7
  العــراق  حميد عودة عبد   8
  العــراق  خضير عباس وهيب  9

  العــراق  زياد شهاب السراج  10
  العــراق  سراب سليمان آاظم   11
  العــراق  س حميد احمدسند  12
  العــراق  شذى شمعون بطرس   13
  العــراق  عباس حمود زبون   14
  العــراق  عبد الحسين خضير لطيف   15
  العــراق  عبد الصاحب آاظم علي   16
  العــراق  عدنان سليم جرجيس   17
  العــراق  عزام حمودي خلف   18
  العــراق  علي حسين عزيز   19
  العــراق   عماد سليمان آاظم  20
  العــراق  عمار مولى حمود  21
  العــراق  فراس محمد راضي  22
  العــراق  فوزي زياد عزو   23
  العــراق  قصي عبد الوهاب عبد الهادي  24
  العــراق  محمد جواد الشرع  25



    
  
  ت

  
  اســم المشارك

  
  البـــــــلد

  العــراق   أميننبيل هاشم   26

  قالعــرا  رحيم عبد علي نشأة  27

  العــراق  هشام محمود عبد الكريم   28

  العــراق  يوسف محسن زاير  29

  العــراق  فتاح. علي هـ  30

  العــراق  ميادة رشيد   31

  العــراق  علي محمد جواد  32

  العــراق  رآيه إدريس  33

  العــراق  ألبياتياحمد عبد الكريم   34

  العــراق  عبد الجاسم محيسن جاسم  35

  العــراق  عجيل الجنابي إبراهيممحمد   36

  العــراق  وليد عبد حسين  37

  العــراق  هيوا حمد عزيز   38

  العــراق  محمد عبد جعفر العزي  39

  العــراق  زاهدة احمد دخيل.د  40

  الســودان  احمد صالح الحاج  41

  اليمن  جمال عبد الجليل زعيتري  42

  اليمن  مجيب احمد حميد   43

  تونس  زهرة آريم  44

  تونس  نرجس بن الشيخ  45

  تونس  سارة بالحاج سالم   46

  تونس  انتصار فريد   47

  تونس  محمد حبيب الذويبي  48

  تونس  جودة المديوني بن جماعة   49



 

  
  ت

  
  اســم المشارك

  
  البـــــــلد

  سوريا  مصدق جانات   50

  سوريا  محمد راتب المصري  51

  سوريا  عبد الكريم رزوق  52

  سوريا  فاطر محمد  53

  لبنان  محمد علي قبيسي  54

  ليبيا  مفتاح المعماري  55

  ليبيا  ألعزابيخالد يحيى   56

  ليبيا  مسعود داود أمحمد  57

  ليبيا  بلقاسم حمودة الفويرسي.د  58

  ليبيا  عبد اهللا عز الدين   59

  مصر  يحيى جالل محمد جالل  60

 مصر  عبد الشافي إبراهيم رجب  61

 مصر  حسين احمد عبد العزيز  62

 مصر  شيرين محمد الدجوي  63

 مصر  ناريمان حسين محمد آامل  64

 مصر  احمد مصطفى إبراهيم زهران  65

 مصر  إسماعيل طه إبراهيم  66

 مصر  سامح سليمان توفيق  67

 مصر  حسين عبد الكريم احمد  68

 مصر  نعمة محمد الفاتح  69

 مصر  عبير محمد أمين  70

 مصر  السعيد النعيمي مصطفى حبيب  71

 مصر  احمد عصام فكري  72



 

   
  ت

  
  اســم المشارك

  
  البـــــــلد

 مصر  حسام الدين مصطفى صالح محمد  73

 مصر  سمير باشا اسكندر   74

 مصر  حسين فريد محمد حسين  75

 مصر  هداية اهللا محمود سالم  76

 مصر  إجالل حسين الجندي  77

 مصر  أمينة عبد الحميد علي محمد  78

 مصر  حامد فرجمحمد ضياء الدين   79

 مصر  هشام منير صالح.د  80

 مصر  سراج الدين احمد فرج  81

 مصر  عفيف بالل محمد  82

 مصر  خالد فؤاد محمود  83

 مصر  إسماعيل عبد الهادي  84

 مصر  نجيب عبد الرحمن عشوب  85


