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 مكان العمل  االسم الثالثي ت
 كلية الهندسة/ جامعة المثنى  احمد حسن علي. د.ا  .1

 كلية الهندسة/ جامعة المثنى  احمد راجح حسن . د.م.ا  .2

 جامعة المثنى حسين يوسف عزيز. د.م.ا  .3

 كلية الهندسة/ جامعة المثنى  الرسول جاسممصطفى عبد . م.ا  .4

 الكيمياوي/ الهندسة/ المثنى بليغ سعود عبدالرزاق. د  .5

 قسم هندسة العمارة/ كلية الهندسة / جامعة المثنى  حسين كريم سلطان. د  .6

 قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد حسين نوري رشيد. د  .7

 قسم الهندسة المدنية/ كلية الهندسة / جامعة المثنى  كامل شنباره حيدر. د  .8

 قسم هندسة الجيوتكك/فاكلتي الهندسة/جامعة كوية زهراء نوري رشيد. د  .9

 قسم الهندسة المدنية/كلية الهندسة/جامعة المثنى عثمان حميد زنكاح. د  .11

 كلية الهندسة / جامعة المثنى  عالء سالم شاكر . د  .11

 المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى خليل اسماعيلعلي . د  .12

 قسم الهندسة المدنية -كلية الهندسة  -جامعة المثنى  نورانس علي رزاق. د  .13

 كلية الهندسة / جامعة المثنى  اثير محمد علي جاسم   .14

 قسم الطرق والجسور /الكلية التقنية الهندسية /جامعة اربيل التقنية  احمد سعاد علي   .15

 وزارة الصحة والبيئة  أحمد عبد الرزاق فليح   .16

 كلية دجله الجامعه محمد دريد محمد   .17

 قسم تقنيات ادارة المواد / معهد االدارة التقني / الجامعة التقنية الوسطى  انعام ذياب شناوة   .18

 قسم التقنيات المدنية -المعهد التقني في البصرة  -الجامعة التقنية الجنوبية  اياد عبد الخالق يحيى  .19

 ---- بتول عدنان عبد االمير   .21

 قسم كيمياوي /كلية الهندسة/جامعة المثنى تبارك حامد كاظم   .21

 القسم المدني/ كلية الهندسة/ جامعة المثنى جابر عوض حسين  .22

 قسم الفيزياء_كلية التربية _ الجامعة المستنصرية  حسن صباح جاسم  .23

 هندسة ادارة الموارد المائية /هندسة مدني/القاسم الخضراءجامعة  حسنين رحيم هاشم  .24

 هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية داليا عبد الحسين احمد  .25

 نينوىجامعة  دخيل ملكو عيدو  .26

 القسم كيمياوي/كليه الهندسه /جامعه المثنى  ذكاء داخل رحمن   .27

 الجامعة التكنولوجية  رابحة صالح ياسين    .28

 مهندس مدني رحمن صاحب مله  .29

 --- رشا علي سعود   .31

 جامعة المثنى كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية  رياض ظاهر نصيف   .31

 جامعة ديالى كلية التربية األساسية قسم العلوم زهير حسين جواد   .32

 قسم هندسة االتصاالت/ الجامعة التكنولوجية زينب ناصر جميل  .33

 معهد تكنلوجي اربيل  ساالر اسماعيل مراد   .34

 جامعة الكوفة سحرعبدالرضا مجيد  .35

 جامعة المثنى كلية الهندسه القسم الكيمياوي سراء حيدر كاظم  .36
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 هندسة المدنية  سعدو حسن عباس   .37

 الجامعه التكنو لوجية سلمى غازي نعمان  .38

 ---- سلوى كريم داود   .39

 القسم المدني/ كلية الهندسة / جامعة المثنى  ضرغام شامل رشيد  .41

 علم المواد/ علوم تطبيقية / التكنولوجية  طارق محمدعلي علي   .41

 جامعة المثنى كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية  طيف عبدهللا  .42

 المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى  عباس صويح عطية  .43

 المعهد التقني بعقوبة/ الجامعة التقنية الوسطى  عباس علي حسين عبدهللا  .44

 قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة /جامعة سومر  عبدهللا شنين بديوي   .45

 كركوكجامعة  عدي احمد صالح  .46

 المدني/ كلية الهندسة / جامعة المثنى عالء طه محمد  .47

 فرع هندسة الطرق والجسور/ قسم الهندسة المدنية/ الجامعة التكنولوجية علي مجيد خضير  .48

 بغداد كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية قسم الجغرافية  عمران بندر مراد   .49

 كلية النسور الجامعة فاضل عباس عمران  .51

 قسم العلوم /كلية التربية االساسية /جامعة ديالى  لينا بهنام ياقو   .51

 ديوان الوقف السني  احمد ذياب رحيم. م  .52

 الجامعهرئاسة / جامهة المثنى م سارة صفاء الدين موسى .م  .53

 الكيمياوي / كلية الهندسة / جامعة المثنى م كرار عبد االمير عباس .م  .54

 الجامعة التكنولوجية محمد رشيد حسين  .55

 الهندسه الكيميائيه /كليه الهندسه /جامعه المثنى  محمود محمد وحيلي   .56

 كلية االسراء الجامعة  مصطفى هشام جاسم   .57

 دائرة شؤون االلغام / والبيئةوزارة الصحة  منتهى خضير محمد   .58

 جامعة بغداد كلية الهندسه قسم االتصاالت  مهند دريد محمد   .59

 الشركة العراقية للخدمات المصرفيه/ وزارة المالية حسن عبد الوهاب توفيق  .61

 فرع الطرق والجسور / قسم الهندسة المدنية / كلية الهندسة / الجامعة التكنولوجية  ميامي محمد هالل   .61

 قسم البيئة /كلية العلوم/ جامعة الكوفة ميثاق عبد مسلم جودة   .62

 الجامعة التكنولوجية ميس اياد جعفر  .63

 وزارة الصحة والبيئة نبراس فاخر مطرود  .64

 قسم المشاريع /دائرة االعمار الهندسي فرع صالح الدين /وزارة االعمار واالسكان  نديمة جواد مرهون   .65

 قسم هندسه طروق و جسور/ جامعة تكنلوجی إربيل نور إسماعيل حسن   .66

 المدني\الهندسة\المثنى هادي محمد شيال  .67

 قسم الهندسة المدنية_ كلية الهندسة  -جامعة المثنى هدى محمد سلمان  .68

 قسم الهندسة المدنية / الجامعة التكنولوجية  همام حسن محمد   .69

 دائرة توزيع كهرباء الجنوب فرع البصرة  ورود قاسم حاتم   .71

 قسم هندسة الليزر/الجامعة التكنولوجية وسن عبد الستار حكمت  .71

 جامعة سليمانية  يونس مصطفى علي   .72


