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 مكان العمل األسم الثالثي ت

 جامعة المثنى/كلية الهندسة ا.د. أحمد حسن علي 1

 جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم اإلنسانية قسم اللغة العربية علي هاشم طالبأ.م.د.  2

 قسم الكيمياوي -المثنى/الهندسة  احمد راجح حسنأ.م.د.  3

 جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة أ. م. د. إبراهيم خليل إبراهيم الحديدي 4

 المثنى /الهندسة/المدني باسم جبار عباس الموسويأ.م.د.  5

 الهندسةكلية  / المثنىجامعة  عبد النبي خضيرزياد ا.م.د.  6

 الهندسة المدنيةجامعة المثنى /كلية الهندسة/قسم  رشا علي حسين.م.د. أ 7

 المثنى/كلية الهندسةجامعة  أحسان حبيب داخلأ.م.  8

 جامعة المثنى/كلية الهندسة / قسم الهندسة الكيمياوية ضرغام اياد عبد الواحدد.  9

 قسم فيزياء -جامعة زاخو/فاكلتي العلوم د. احمد فتاح عبدالرحمن 10

 كلية النور الجامعة /كلية النور الجامعة قسم تقنيات األشعة والسونار د. تمارا مؤيد عبدهللا 11

 القادسية/التربية د. حسام سعيد العارضي 12

 جامعة المثنئ/كلية الهندسة قسم الهندسة الكيمياوية د. حميد رشيد داود العامري 13

 العماره \المثنى/الهندسه د. رياض داخل منصور 14

 جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات /االحصاء والمعلوماتية د. صفوان ناظم راشد 15

 جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية د. محمد مخلف خلف 16

 وزارة النفط /شركة خطوط االنابيب النفطية د. مصطفى محمدرضا سبهان 17

 جامعة الموصل/الطب البيطري د.بنان خالد عبدالرحمن 18

 جامعة الكوفة /كلية التربية /قسم التربية د.جوالن حسين جودي 20

 جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات د.خالدة احمد محمد 21

 جامعة االنبار/كلية الصيدلة د.سمر عدنان احمد 22

 قسم ميكانيك الحراريات-الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية البصرة د.صفاء حميد فيصل 23

 جامعة بغداد/كلية العلوم د.ضياء محمد احمد 24

 جامعة فرحات عباس/كلية التكنولوجيا د.مرقصي محمد 25

 الكوفة/العلوم د.منال فرحان محسن علي الخاقاني 26

 ١وزارة التربية /مديرية تربية الرصافة  انعام نوري ابراهيم. د 27

 المثنى/الهندسة الكيمياوية غازي فيصل ناصرم.  28

 الهندسة الكيمياويةقسم  جامعة تكريت / ابتسام احمد جدوع 29

 الطبي الكوفةجامعة الفرات االوسط/ المعهد التقني  منى عادل اسماعيل المنتفكي 30

 قسم التفسير -جامعة االنبار/العلوم االسالمية  عبد ابراهيم مصلح 31
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32 Y. H. Alnaser جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات 

  االعظم )رحمه هللا(الجامعة كلية االمام رنا هادي صالح ا.م.د. 33

 جامعة بغداد /كلية التربية للبنات وحدة سالمة اللغة العربية ا.م.دهدى محمود شاكر 34

 جامعه كربالء /علوم فيزياء ابرار عباس إبراهيم 35

 جامعه المثنى/ كليه الهندسه قسم الهندسه الكيمياوي ابرار ناصر محمد 36

 جامعة المثنى /كلية الهندسة / قسم الهندسة الكيمياوية ابراهيم حميد ابراهيم 37

 جامعة القادسية/قسم الهندسة الكيمياوية ابراهيم كاظم عمران 38
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 الجامعة التكنولوجية /كلية الهندسة الكهربائية قسم البور احمد عباس علي 40

 ةألعظم الجامعكليه اإلمام األعظم الجامعه /كليه اإلمام ا احمد عبد الكريم طه 41

 جامعة المثنى/طالب كلية الهندسة قسم الهندسة الكيمياوية احمد محسن خميس 42

 جامعة االنبار/كلية الهندسة احمد نوري عويد 43

 اإلقتصاد المنزليجامعة تكريت /كلية التربية للبنات/ قسم  ارميض عبيد خلف 44

 جامعه المثنى /الهندسة الكيمياوية اساور مهدي صبحي 45

 فيزياء –جامعة كركوك/التربية للعلوم الصرفة  اسالم ناصر يوسف 46

 قسم هندسة الكيمياوية-جامعة الكوفة/هندسة  اسماء حسن ضياء 47

 اةجامعة واسط/كلية العلوم / قسم علوم الحي اسماء فاضل عبد الرضا 48

 جامعه المثنى/الهندسه/الكيمياوي اسيل احمد هول 49
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 جامعة المثنى/كلية الهندسة /قسم الكيمياوي اشواق خيرهللا حسين 51

 الجامعة التكنولوجية /قسم الهندسة الكيمياوية فرع الوحدات الصناعية االء خليل حسين 52

 ةقسم هندسة الوقود والطاق -الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة  التفات حميد سعود 53

 جامعة االنبار /الهندسة المهندسة بان غازي عبد اللطيف 54

 جامعة القاهرة/كلية الطب البيطرى قسم الميكروبيولوجى امانى عبد النبى احمد حافظ 55

 وزارة الكهرباء  محطة كهرباء الناصرية /طاالب دكتوراه حاليا في جامعة تبريز امجد علوان كاظم 56

 جامعة الموصل /كلية الزراعة والغايات / قسم اإلرشاد الزراعي ونقل تقنيات انهار محمد علي حسن 57

 الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الموصل اوس زاهد يونس 58

 القاسم الخضراء/الزراعة ايهاب كريم عبيد 59

 جامعة المثنى/كلية الهندسة /الهندسة الكيمياوية إيهاب صاحب ناصر 60

 الجامعة التكنولوجيا / قسم الهندسة الكيمياوية أثير مهدي يوسف 62

 البحر األحمر /كلية الهندسة قسم هندسة كيميائية أحمد علي أحمد 63
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 /الهندسة الكيمياويةجامعة المثنى  أحمد ناصر شالكه 64

 جامعة المثنئ/كلية الهندسة القسم الكيمياوي أمل محمد جمعة 66

 دهوك/كلية التخطيط المكاني والعلوم التطبيقية / قسم علوم األرض التطبيقية أمير حيدر خالد 67

 الجامعة العراقية /كلية التربية أنفال علي حسين 68

 األعظم الجامعة /كلية اإلمام األعظم الجامعةكلية اإلمام  أنور راكان شالل 69

 جامعة المثنى /كلية الهندسة / قسم الهندسة الكيمياوي آالء جبار كاظم 70

 قسم الكيمياوي-جامعة المثنى/كلية الهندسة  آالء رحيم عواد 71

 جامعة الموصل/كلية العلوم/قسم الكيمياء باسمة احمد عبدالهادي سليم 72

 تكريت/علوم حياه ابراهيمبدور رياض  73

 جامعة الكوفة /التمريض بشار رشيد محمد علي 74

 جامعة المثنى/كلية الهندسة قسم الهندسة الكيمياوية بنين جبار عبد 75

 جامعة المثنى /كلية الهندسة/قسم الهندسة الكيمياوية تبارك حامد كاظم 76
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 وزارة النفط/السالمة الصناعية خلف احمد عبدهللا 102

 جامعة االمام جعفر الصادق /تقنيات المختبرات الطبية خمائل عارف مهدي الجالبي 103

 جامعة بابل /كلية العلوم ذوالفقار علي حميد 104
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 جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم رسل نزار توفيق 107
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