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 مكان العمل االسم الثالثي ت
 كلية الهندسة/ جامعة المثنى  أحمد حسن علي. د.أ  .1
 جامعة المثنى -كلية التربية للعلوم االنسانية سرحان نعيم الخفاجي.د.أ  .2
 اربيل-جامعة كوردستان محمود احمد خياط. د.م.أ  .3
 قسم الفيزياء/ كلية العلوم/ جامعة المثنى د فراس فائق كاظم.م.ا  .4
 جامعة كركوك كلية الهندسة معاون العميد للشؤون العلمية د قوباد صباح حسيب.م.ا  .5
 قسم االثار/كلية االداب / اربيل  -جامعة صالح الدين  عبدهللا خورشيد قادر.د.م.ا  .6
 المدني/ الهندسة/ المثنى .د باسم جبار عباس الموسوي.م.ا  .7
 قسم الهندسة المدنية/كلية الهندسة/جامعة المثنى رشا علي حسين. د.م.ا  .8
 قسم الكيمياوي -كلية الهندسة  -جامعة المثنى  احمد راجح حسن. د.م.ا  .9

 كلية التربية للعلوم الصرفة -جامعة المثنى  جواد كاظم مريح. د.م.ا  .11
 المدني/ الهندسة/ المثنى حسين يوسف عزيز. د.م.ا  .11
 جامعة المثنى كلية هندسة قسم العمارة شيماء حليم ناجي. د.م.ا  .12
 قسم الكيمياوي_كلية الهندسة _جامعة المثنى  منير علي ليلو. د.م.ا  .13
 قسم الهندسة المدنية/ كلية الهندسة / جامعة المثنى  مصطفى عبد الرسول جاسم. م.ا  .14
 قسم هندسة العمارة/ كلية الهندسة / جامعة المثنى  د حسين كريم سلطان  .15
 قسم هندسة العمارة/ كلية الهندسة / جامعة واسط  د حيدر ماجد حسن  .16
 قسم علوم القران/  كلية التربية للعلوم االنسانية/  جامعة المثنى د سعاد شاكر شناوة  .17
 ة العربيةقسم اللغ/ كلية التربية األساسية/ جامعة المثنى  د لقاء عبد الزهرة اسماعيل  .18
 قسم هندسة العمارة/ كلية الهندسة/ جامعة الموصل  حسان محمود قاسم. د  .19
 قسم العمارة/ كلية الهندسة / جامعة كربالء  حيدر ناجي عطيه. د  .21
 قسم وقاية النبات/ كلية الزراعة/جامعة المثنى  علي عاجل جاسم الحيدري. د  .21
 للعلوم اإلنسانية جامعة المثنى كلية التربية علي هاشم طالب. د  .22
 كلية الهندسة/ المثنى جامعة  عالء سالم شاكر.د  .23
 المعهد التقني في الشطرة -الجامعة التقنية الجنوبية  كامل ياسر حسين.د  .24
 قسم هندسة المواد/كلية الهندسة/جامعة المثنى لميس علي خلف.د  .25
 جامعة الموصل/ االسالميةكلية العلوم / قسم العقيدة والفكر االسالمي مها صالح مطر.د  .26
 الكيمياوي -الهندسة -المثنى بليغ سعود عبدالرزاق. د  .27
 جامعة واسط ، كلية التربية للعلوم االنسانية ، رئيس قسم الجغرافية ناصر والي فريح.د  .28
 قسم الهندسة المعمارية/كلية الهندسة/جامعة كويه سحر باسل القيسي. د  .29
 العمارة \الهندسة  \المثنى جامعة  رياض داخل منصور. د  .31
 هندسة الليزر/كلية الهندسه/جامعة النهرين شيماء رياض محمدعلي. د  .31
 قسم الهندسة المدنية/ كلية الهندسة/ جامعة المثنى  طارق حسين عبيس. د  .32
 كلية الطب البيطري  \جامعة المثنى  كريمة  عاكول الصالحي  .33
 قسم الهندسة الكيمياوية -كلية الهندسة  -جامعة المثنى  عبدالكريم كاظم عليجان. م  .34
 أ/حوار األديان/ديالى/كلية بالد الرافدين الجامعة علي سلمان محمود.د.م  .35
 قسم علم اآلثار/ كلية اآلداب / المثنى  د اباذر راهي سعدون الزيدي.م  .36
 المدنيةقسم الهندسة / كلية الهندسة/ جامعة المثنى علي خليل اسماعيل. د.م  .37
 جامعة المثنى كلية الهندسة قسم المدني هادي محمد شيال.م  .38
 رئاسة الجامعة/ جامعة المثنى م سارة صفاء الدين موسى.م  .39
 الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى م كرار عبد االمير عباس العاقولي.م  .41
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 ماجستير تخطيط حضري احمد وميض عبدالصاحب  .41
 تربية بابل مديرية اخالص عنون موسى  .42
 جامعة واسط اصيل جاسم محمد عواش  .43
 قسم التقنيات المدنية -المعهد التقني البصرة  -الجامعة التقنية الجنوبية  اياد عبد الخالق يحيى  .44
 جامعة المثنى كليه الهندسة قسم هندسة العمارة طالبة مرحلة خامسة ايناس خضر عبد الحمزة  .45
 الجامعة التكنولوجية/ هندسة العمارة  أحمد لقمان محمد  .46
 قسم الجغرافية_ كلية التربية للعلوم اإلنسانية / جامعة المثنى  أنور صباح محمد الكالبي  .47
 قسم السياحة/كلية االدارة واالقتصاد /جامعة الكوفة  باسم محمد ياسين  .48
 مهندس مدني باقر ابراهبم عيسى  .49
 قسم علوم القران. للعلوم االنسانيةكلية التربية . جامعة المثنى  بتول ناجي هادي  .51
 كلية القانون/جامعة المثنى بيداء كاظم فرج  .51
 قسم هندسة العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى تمارا معتز عبد المجيد  .52
 جامعة النهرين قسم همدسة العمارة ثريا ساجد شاكر  .53
 القسم المدني/ كلية الهندسة/ جامعة المثنى جابر عوض حسين  .54
 جامعة كربالء/قسم العمارة/كلية الهندسة/طالبة مرحلة خامسه حسناء صبري غايب  .55
 قسم المدني/ كلية الهندسة/ جامعة االنبار حسين علي حسن  .56
 قسم هندسة العمارة -الجامعة التكنولوجية  حيدر جاسم عيسى  .57
 طالبة في جامعة المثنى كلية الهندسة قسم العمارة ،صف ثاني خولة صالح سند  .58
 جامعة الموصل رائد سالم احمد النعمان  .59
61.  Hanaa.Kh. M. Ali Al-haidary  جامعة بغداد/كلية الزراعة 
 كلية الطب/ جامعة المثنى  ذوالفقار جبار عبد  .61
 جامعة الموصل رائد سالم احمد النعمان  .62
 قسم علوم القرآن/ كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة المثنى رغداء حسين محمد  .63
 قسم العلوم/كلية التربية االساسية/جامعة المثنى رواء سامي سليبح  .64
 قسم الفيزياء -كلية العلوم  -الجامعة المستنصرية  رواء ياسين طه  .65
 قسم وقاية النبات/ كلية الزراعة / جامعة المثنى  عالء حسين عبد  .66
 العمارةقسم هندسة / كلية الهندسة / جامعة المثنى  زهراء حميد عبد الخضر  .67
 مركز التخطيط الحضري واالقليمي... جامعة بغداد زينب رزاق مهدي فرج  .68
 المعهد العالي للدراسات المحاسبية -جامعة بغداد  زينب صادق ابراهيم العامري  .69
 قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى  سارة جابر حاتم  .71
 جامعة المثنى كليه الهندسة قسم العمارة سارة هاتف  .71
 قسم الجغرافيا -كلية التربية للعلوم االنسانية -المثنى  سفير جاسم حسين  .72
 مركز الحاسبة االلكتروني/ رئاسة الجامعة / جامعة المثنى  سمير قيصر عجمي  .73
 العمارة/كلية الهندسة /جامعة المثنى  سؤدد عبد الغني شياع  .74
 كلية العلوم/جامعة المثنى شيماء كريم حسين  .75
 قسم هندسة العمارة/ كلية الهندسة / جامعة المثنى  عبد الجبار مزهرصالح الدين   .76
 قسم علوم القران. كلية التربية للعلوم االنسانية. جامعة المثنى صالح ناجي عبد الزهرة االسدي  .77
 المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية  صوفيا رزاق علي التميمي  .78
 القسم المدني/ كلية الهندسة / جامعة المثنى  ضرغام شامل رشيد  .79
 مدير قسم الدراسات والتخطيط/جامعة واسط  ضياء الدين عبد الحسين عويد القريشي  .81
 قسم االجتماع/ كلية االداب : جامعة المثنى  ُعال لطفي مهدي  .81
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 الجغرافيةقسم / كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة المثنى  عباس جابر عبدهللا المحمد  .82
 القسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى  عباس صويح عطية  .83
 مديريه تخطيط الديوانيه عبد السالم عبد الحسين حمزة  .84
 قسم الكيمياء/  كلية العلوم /  جامعة المثنى  عفاف مرتضى كاظم  .85
 قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى عالء طه محمد  .86
 قسم هندسة العمارة/ كلية الهندسة / جامعة المثنى  الربيعيعلي سعد عبد الوهاب   .87
 القسم الكيمياوي/كلية الهندسة /جامعة المثنى  علي عبد الجبار حسين  .88
 المرحله االولى/ كلية الهندسة جامعة بابل قسم العمارة  علي عمران لطيف الذهب  .89
 وزارة الموارد المائية علي كامل جابر الشاهر  .91
 قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/ كلية العلوم/ جامعة المثنى صبارعلي ناظم   .91
 المعهد التقني واسط عواد علي سهر  .92

 فراس عبد الملك محمد ميزوري  .93
جامعة دهوك ، كلية طب األسنان ، قسم علوم األسنان األساسية ، رئيس قسم 

 الدراسات العليا والشؤون العلمية
 قسم العمارة/ كلية الهندسة / كربالءجامعة  كاظم محسن ابراهيم  .94
 البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة /جامعة القاسم الخضراء  لؤي محمد حمزة  .95
 قسم هندسة العمارة_كلية الهندسة _جامعة المثنى  مرتضى كريم جازع  .96
 المساحةقسم هندسة /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى مروه عبدالهادي حسن  .97
 قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى مريم غازي علي  .98
 مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا/ جامعة بغداد مصطفى محمد حمزة  .99

 طالب في جامعة المثنى كلية هندسة العمارة المرحلة األولى مصطفى محمد عبد العزيز  .111
 جامعة كويا منار نزار احمد  .111
 مركز الدراسات والتصاميم الهندسيه_ وزاره الموارد المائيه  منى جاسم رسن  .112
 بكلوريوس علوم بيئة موسى قيس كنان  .113
 قسم الهندسة المدنية/كلية الهندسة/جامعة المثنى ميثاق سعيد مطرود  .114
 جامعة الموصل كلية الهندسة قسم هندسة العمارة ميساء موفق العبيدي  .115
 طالب في المستوى االول  /قسم المعماري/كلية الهندسة/جامعة المثنى شوقي عباسنجاح   .116
 قسم التخطيط الحضري/ كلية التخطيط العمراني/ جامعة الكوفة  نور ضياء مجيد  .117
 قسم الجغرافية. كلية التربية للعلوم االنسانية. جامعة  المثنى هدى عيدان جبار الربيعي  .118
 قسم العمارة/كلية الهندسة/المثنىجامعة  هديل سعد رزوقي  .119
 جامعة دهوك ، كلية طب األسنان ، قسم علوم األسنان األساسية هيام نوري عواد  .111
 مديرية الوقف الشيعي/ طالب دكتوراه  علي فرحان درويش  .111
 كلية التخطيط/ جامعة الكوفة / مدرس مساعد  سارة عبد العالي رشيد  .112

 


