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 مكان العمل اللقب العلمي األسم الثالثي ت

 كلية الهندسة/جامعة المثنى استاذ احمد حسن عليأ.د.  1

 الهندسة/جامعة المثنى  استاذ مساعد احمد راجح حسنأ.م.د. 2

 مركز بحوث البيئة/جامعة الموصل  استاذ مساعد فتحي عبدهللا منديل .دأ.م. 3

 قسم هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية استاذ مساعد زينب ناصر جميل .دأ.م. 4

 قسم هندسة الجيوتكنك/ فالكلتي الهندسة/جامعة كوية استاذ مساعد زهراء نوري رشيد .دأ.م. 5

 الهندسة الكيمياوية/الجامعة التكنولوجية استاذ مساعد بشرى عبدهللا مجيت .دأ.م. 6

 كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد استاذ مساعد فريال حسوني صادق .دأ.م. 7

 قسم هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية استاذ مساعد لمى عدنان حميد الكندي .دأ.م. 8

 تربية بدنية/جامعة الموصل استاذ مساعد معن عبد الكريم جاسم .دأ.م. 9

 قسم الهندسه الكهروميكانيكيه/الجامعه التكنولوجيه  استاذ مساعد الرزاقنزهت سعيد عبد  .دأ.م. 10

 قسم تقنيات االشعة/كلية التراث االهلية  مدرس انوار خالد فرماند. 11

 الهندسة/المثنى مدرس بليغ سعود عبدالرزاقد.  12

 كلية القانون/جامعة المثنى مدرس بيداء كاظم فرجد.  13

 الهندسة الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية مدرس داليا عبد الحسين احمدد.  14

 قسم الهندسة الكيمياوية/ كلية الهندسة /جامعة المثنى  مدرس ضرغام اياد عبد الواحد 15

 قسم تطبيقات االشعة والسونار/كلية النسور الجامعة مدرس فاضل عباس عمران 16

 كلية الهندسه/البصرة جامعة مدرس فاطمه عبداالمام جياد 17

 الكيمياوي/ الهندسة/المثنى مدرس فرات ياسر الجابري 18

 كلية الهندسة قسم هندسة المواد/الجامعة المستنصرية مدرس الرزاق عبد الرؤوف محمد عبد 19

 قسم المختبرات/هيأة المسح الجيلوجي العراقيه  مدرس مساعد هدى عباس نعمان 20

 قسم المدني/ كلية الهندسة/جامعة االنبار مدرس مساعد رشا علي سعود 21

 قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد مدرس مساعد رهام قاسم غضبان 22

 كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية/جامعة المثنى  مدرس مساعد رياض ظاهر نصيف 23

 قسم الكيمياوي/الهندسةكلية /جامعة تكريت  مدرس مساعد سعد احمد عواد 24

 قسم هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية مدرس مساعد محمد رشيد حسين 25

 قسم البيئة/كلية العلوم/جامعة الكوفة مدرس مساعد هبة ابراهيم عبد الحسين 26

 البستنة/کليه الهندسة الزراعية/السليمانيه مدرس مساعد هيفی شوکت ابراهيم 27

 قسم هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية مدرس مساعد الستار حكمتوسن عبد  28

 الهندسة الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة تكريت طالب دراسات عليا احمد علي حسن 29

 لغازتكرير النفط و ا -كلية هندسة العمليات النفطية /جامعة تكريت طالب دراسات عليا جاسم ابراهيم حمادي 30

 كلية الهندسة الكهروكيمياوية/جامعة بابل  طالب دراسات عليا حنين فالح والي 31

 قسم الهندسة الكيمياوية -كلية الهندسة /جامعة تكريت طالب دراسات عليا محمد عبدهللا صالح 32

 الهندسة الكيمياوية قسم/كلية الهندسة /جامعة تكريت طالب دراسات عليا مصطفى عبدالباري احمد 33

 كلية التمريض/جامعة المثنى طالب دراسات اولية زهراء باسم محمد 34

 تهندسة تقنيات الحاسو/كلية هندسة التقنيه /جامعة الكتاب االهليه طالب دراسات اولية فارس معتز جاسم 35
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 مديرية االقسام الداخلية/جامعة الكوفة موظف حكومي خالد عبد ياسين الكوفي 36

 قسم الهندسة الكيمياوي/كلية الهندسة /جامعة المثنئ موظف حكومي دعاء محمد عبد الصمد 37

 الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/وزارة الكهرباء موظف حكومي رمزية مجيد نوري صالح 38

 قسم هندسة مواد عام/كلية الهندسة /القادسية جامعة  موظف حكومي زهراء محمد عبد الصمد 39

 قسم الهندسة الكيمياوية/كلية الهندسة /جامعة تكريت موظف حكومي زياد احمد عبدهللا 40

 مديرية زراعة النجف االشرف/وزارة الزراعة  موظف حكومي شميم عبد هادي هاشم 41

 الهيأة العامة لمشاريع الري واالستصالح/المائيةوزارة الموارد  موظف حكومي شهد علي عبد الحسين 42

 هندسة مدنية/التكنولوجية  موظف حكومي عبدالرسول فرحان محيل 43

 دائرة التصاميم/امانة بغداد/دائرة التصاميم/امانة بغداد  موظف حكومي فاطمة محمود شهاب 44

 مديرية تربية النجف االشرف / وزارة التربية  حكوميوظف م مرتضى فرحان كريم  45

 كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل موظف حكومي مصطفى ضياء محمد 46

 كلية الهندسة قسم الهندسة الكيميائية/جامعة البصرة  موظف حكومي ورود قاسم حاتم 47

 هندسة مدني/ كلية الهندسة /ميسان  جامعة --- مرتضى داود سلمان 48

 كليه الهندسه قسم كيمياوي/جامعه المثنى  ---- رقيه عبد الحمزه كشيش 49

 الهندسة الكيمياوية -كلية الهندسة/جامعة تكريت  ---- رنا عصام احمد 50

 ----- ---- زهراء وهاب خليل الخفاجي 51

 الهندسة البيئيةكلية /جامعة بغداد ---- زينب سامي محمد 52

 كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفه ---- طاهر عباس فيصل 53

 كليه قلم جامعه قسم هندسه حاسبات/كليه القلم الجامعه  ---- عصام خالد احمد 54

 قسم الهندسة الكيمياوية -كلية الهندسة /جامعة تكريت  ---- عيسى حمد خلف 55

 كلية الهندسة/المثنى جامعة  ---- مريم محمود حسن 56

 قسم الكيمياوي/ كلية الهندسة/جامعة المثنى ---- هديه كاظم غازي 57

 

 

 

 

 

 


