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 مكان العمل  االسم الثالثي  ت

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

 الهندسة المدنيةقسم الهندسة/كلية المثنى/ جامعة  حسين منديل عاشور الخزاعيا.د  2

 قسم علوم التربة والموارد المائية -كلية الزراعة  -جامعة كركوك  كريم سعيد عزيز العبيدي ا.د  3

 الجامعة المستنصرية / كلة الهندسة د. رسول مجبل خلفا.م. 4

 يالمدنقسم الهندسة/كلية  المثنى/جامعة  كبة عبد النبي زياد ا.م.د  5

 قسم علوم األرض -العلوم كلية  -جامعة الكوفة  أ.م.د. سعد رشيد يوسف 6

 جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الهندسة المدنية رشا علي حسين ا.م.د  7

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ كركوكجامعة  نجدت بهجت مهدي د.ا.م. 8

 جامعة المثنى/ كلية العلوم/ قسم الفيزياء ا.م.د فراس فائق كاظم 9

 المثنى/ كلية التربية للعلوم االنسانية/ قسم الجغرافيةجامعة  ا.م.د سفير جاسم حسين 10

 جامعة كركوك/ كلية الهندسة/ قسم الهندسة المدنية ارام محمد رحيم د.ا.م. 11

 جامعة الموصل / كلية الهندسة / قسم المدني د. معتز عبدالجبار العبيديا.م. 12

 الهندسة / قسم هندسة الجيوتكنك كليةجامعة كوية /  د. زهراء نوري رشيدا.م. 13

 الكيمياوي / قسمالهندسة / كليةالمثنىجامعة احمد راجح حسن ا.م.د  14

 الجامعة التكنولوجية /قسم الهندسة المدنية د. احالم سادر محمدا.م. 15

 المدنيقسم  الهندسة/كلية  المثنى/جامعة  باسم جبار عباس الموسوي ا.م.د  16

 جامعة تكريت/كلية العلوم/ قسم علوم االرض التطبيقية محمود فاضل عبد ا.م.د  17

 جامعة المثنى / كلية الهندسة / قسم هندسة العمارة ا.م.د احمد عبد العالي رشيد 18

 الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الهندسة المدنية ياسر مولى حمود ا.م.د  19

 قسم الهندسة المدنية/ كلية الهندسة /المستنصرية  جامعة  هادي ناصر غضبان المالكي ا.م.د  20

 جامعة المثنى / كلية التربية للعلوم االنسانية/ قسم الجغرافية عباس جابر عبدهللا المحمد ا.م.  21

 جامعة الموصل / كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية امينة احمد خليل ا.م  22

 / كلية الهندسةجامعة المثنى مصطفى عبد الرسول جاسم ا.م  23

 جامعة ديالى كلية التربية للعلوم الصرفة هديل ساجد ابراهيما.م  24

 الجامعة التكنولوجية / قسم الهندسة المدنية لي حسينعكوثر  ا.م  25

 المدنيهالجامعه المستنصرية/ كليه الهندسه / قسم الهندسة  شيماء حسن فاضلم.د  26

 جامعة المثنى / كلية الهندسة / قسم هندسة العمارة د حسين كريم سلطانم. 27

 الكيمياوي / قسمالهندسة / كليةالمثنىجامعة بليغ سعود عبدالرزاقم.د  28

 المستنصرية / كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنيةالجامعة  علياء حمادي محسنم.د  29

 جامعة المثنى / كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية م.د علي خليل اسماعيل 30

 جامعة المثنى / كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية طالب كامل قاسمم.د  31

 جامعة المثنى / كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية حيدر كامل شنبارهم.د  32

 هندسة العمارة جامعة المثنى / كلية الهندسة / قسم د. رياض داخل منصورم. 33

 جامعة الموصل / كلية العلوم / قسم علوم االرض فليح حسن عباسم.د  34

 جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الهندسة المدنية عثمان حميد زنكاحم.د  35

 الكيمياوي / قسمالهندسة / كليةالمثنىجامعة ضرغام اياد عبد الواحدم.د  36

 المثنى/كلية الهندسة/قسم الهندسة المدنيةجامعة  طارق حسين عبيس م.د  37

 الجامعة التكنولوجية/ قسم الهندسة المدنية  م.د. أركان خضير عبيد 38

 جامعة المثنى/كلية الهندسة/ قسم هندسة العمارة محمد بالي مهدي م.د  39

 التربة والموارد المائيةقسم علوم  -كلية الزراعة والغابات  -جامعة الموصل  عمر نبهان عبدالقادرم.د  40

 القاسم الخضراء / الزراعة / المحاصيل الحقلية جامعة  م.د صفاء عبد الحسن الزبيدي 41

 مديرية تربية بابل / ث المتفوقات للبنات مناهل مهدي كامل م.د  42
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 جامعة بغداد / مركز الحاسبة هاله حسن محمودم.د  43

 المثنى/كلية الهندسة/قسم الهندسة المدنيةجامعة  د. عالء سالم شاكر م. 44

 العمارةقسم هندسه  جامعة المثنى/كلية العندسة/ د.لميس علي خلفم. 45

 جامعة كربالء / كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية مهدي عباس مهدي الندافم.د  46

 جامعة ديالى كلية التربية اإلنسانية  حسام نجم الدين عبد م.د  47

 كلية المنصور الجامعة د. لبنى عبد الرحمن خضير سالمم. 48

 جامعة تكريت / كلية الهندسة /قسم الهندسة المدنية لمياء نجاح سنوديم.د  49

 جامعة ذي قار/ كلية الهندسة/ قسم الهندسة المدنية  د ماجد ظاهر مطشر م. 50

 المدنيالقسم / كلية الهندسة / جامعة المثنى  هدى محمد سلمانم.د  51

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة \جامعة واسط د  نجم ربح نجمم. 52

 جامعة المثنى كلية الهندسة القسم المدني علي رزاق د.نورانسم. 53

 --- د. زهير حسين 54

 --- د.جاسم محمد عباس  55

 --- د. بشرى عبد الوهاب 56

 --- د. محمد يوسف فتاح 57

 المدنيقسم  الهندسة/كلية  المستنصرية/الجامعة  مفتنزينة هادي م.  58

 جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم الصرفة /قسم الكيمياء  محمد جاسم محمد م.  59

 الكيمياويةهندسه القسم  جامعة المثنى/كلية العندسة/ علي عبد الجبار حسينم.  60

 الهندسة/قسم الهندسة المدنيةجامعة المثنى/كلية  حيدر عرابي ابراهيم م.  61

 الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية فاتن فخري خزعلم.  62

 جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الهندسة المدنية اسراء صالح حسين م.  63

 جامعة الموصل /كلية اإلدارة واالقتصاد /قسم المحاسبة  وعد حسين شالش م.  64

 جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الهندسة المدنية م.هادي محمد شيال 65

 جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الهندسة المدنية م.محمد فاضل عباسم. 66

 الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الهندسة المدنية دينة مخيف حمزةم.م  67

 الجامعه التكنولوجية/ الهندسة المدنية/المياه والمنشأت الهيدروليكية  شيماء مثنى عبد الرحمن م.م  68

 جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة م.م فاضل جواد كاظم 69

 قسم المحاصيل الحقلية  -كلية الزراعة   -األنبار نصر محمود جاسمم.م  70

 االنبار/الهندسة/مدني مصطفى محمود شاكرم.م  71

 البناء ومواد السيراميك هندسة/  المواد هندسة/  بابل جامعة م.م رواء جبار حسين  72

 جامعة المثنى/ رئاسة الجامعة/ قسم االعمار والمشاريع م.م سارة صفاء الدين موسى 73

 المسيب-جامعة الفرات االوسط التقنية/الكلية التقنية  لمياء غانم سالمم.م  74

 جامعة المثنى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة  محمد رحيم ركان م.م  75

 جامعة المثنى/كلية الهندسة/القسم المدني   جابر عوض حسين م.م  76

 جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني عباس صويح عطيةم.م  77

 علوم التربة والموارد المائيةقسم  -كلية الزراعة والغابات  -جامعة الموصل  خالد اخليف نزال الحديديم.م  78

 المستنصرية /الهندسة /الطرق والنقل  غفران محمد عبود م.م  79

 وزارة التربية / مديرية تربية واسط  زهراء عبدالكريم راضي م.م  80

 جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني احمد رعد رديفم.م  81

 الهندسة/قسم المدنيجامعة المثنى/كلية  م.م. ضرغام شامل رشيد 82

 وزارة التربية مديرية تربية كربالء  سالم رشيد عبد الجبار م.م  83

 المديرية العامة للتخطيط التربوي  -موظفة / وزارة التربية  انمار لطيف جاسم  م.م  84

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة المثنى  محمد قيس مدبر م.م  85

 جامعة ذي قار  نور الهدى محمد عزيز م.م  86
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 المدني قسم الهندسة/كلية الكوفة / جامعة   حيدر احسان يوسف اللبانم.م  87

 الجامعة التقنية الوسطى/معهد اإلدارة التقني سوسن محمد علي صالح م.م  88

 الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/القسم المدني   عقيل رحيم جبر م.م  89

 قسم البستنة والنخيل -كلية الزراعة واالهوار-جامعة ذي قار  هديه عبد عطيةم.م  90

 جامعة كويه /  كلية الهندسة / قسم الهندسة المعمارية  محمد صبيح عبداللة م.م  91

 جامعة الحمدانية / كلية االدارة واالقتصاد / قسم ادارة االعمال قصي سالم جميل الرواسم.م  92

 جامعه المثنى / قسم الدراسات والتخطيط سرور مانع بحلوسم.م.  93

 جامعة البصرة /كلية الزراعة /قسم علوم التربة والموارد المائية  م.م زهراء وحيح شلش 94

 المدنيقسم  الهندسة/كلية  تكريت/جامعة  خالد موفق يونسم.م  95

 كلية الهندسة -الجامعة المستنصرية رغد محمد خدادادم.م  96

 جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني عالء طه محمد م.م  97

 الكيمياويجامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم  عبد االمير عباسكرار م.م  98

 جامعة المثنى / كلية الهندسة / قسم هندسة العمارة م.م هديل سعد رزوقي 99

 الفرنسيةجامعة الموصل/كلية االداب/قسم اللغة  درة منهل عمرم.م  100

 العلوم والتكنولوجيا/التعليم العالي ايهاب جبار جهادم.م  101

عة البصرة / كلية الزراعة / قسم البستنة وهندسة الحدائق مجا م.,م زهراء عبد هللا ناصر 102  

 مديريه تربيه بابل فاطمة عبيد ناصر 103

 --- هبة ستار 104

 --- سما حسين علي 105

 --- طيبة طارق خالد 106

 جامعة االنبار ميس طه 107

 ---- اميرة ناصر  108

 ---- محمد جبار 109

 ---- محمد عيسى 110

 ---- اسراء كمال 111

 ---- نورس نعمة جواد 112

 ---- حسن عبيد عباس 113

 ---- رافد فرج مطلك 114

 ---- محمد راجح جاسم 115

 ---- ماهر جبير 116

 ---- محمد خليل ابراهيم 117

 رئاسة جامعة كركوك ايناس قيس نجم 118

 جامعة ذي قار / كلية الهندسة / القسم المدني  مالك حيدر داود  119

 وزارة الموارد المائية / الهيأة العامة لمشاريع الري واالستصالح عالء بهاء حميد 120

 المدنيةالجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الهندسة  مصطفى اياد مراد 121

 جامعة ميسان مركز الحاسبة االلكترونية شيماء عبد حسين 122

 جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة/التربة نور حسن لفتة 123

 جامعة ذي قار /كلية الهندسة/ قسم المدني االء زويد ساجت 124

 جامعة القاسم الخضراء / كلية هندسة الموارد المائية اميره عبيد ناصر 125

 الجامعة التقنية الشمالية المعهد التقني الحويجة تحرير احمد ابراهيم 126

 جامعه البصره/كليه الزراعه/قسم التربه  غفران مزهر ثجيل  127

 جامعة الكوفه كلية الهندسة منشأت وموارد مائيه كرار عبدهللا وحيز 128

 جامعة القادسية /كلية التربية للبنات /قسم اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي  مريم رعد كونه  129

 --- محمد رسول حسين 130


