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 مكءن الامل اللقب الالمي األسم الثالثي ت

 جءماة المثنى/كلية الهندسة استءذ احمد حسن علي 1

 قسم الهندسة الكيمءوي /جءماة المثنى/كلية الهندسة استءذ برائد طءبرق هءدي 2

 قسم الجغبرافية /جءماة عغداد /كلية التبرعية اعن برشد للالوم االنسءنية استءذ عمبران عندبر مبراد 3

 المثنى/كلية التبرعية االسءسية/قسم الالوم استءذ حسين محمد كءطع 4

 ةمدنيقسم الهندسة الجءماة المثنى /كلية الهندسة/  استءذ مسءعد برشء علي حسين 5

 الامءبرةهندسة  قسم /هندسةالجءماة المثنى/كلية  استءذ مسءعد شيمء  حليم نءجي 6

 ةميءوييالكالهندسة قسم /سةدجءماة المتنى/كلية الهن مسءعد مدبرس محمد مزعل براشد 7

 كلية الهندسة جءماة المثنى/ استءذ مسءعد مصطفى ععد البرسول جءسم 8

 قسم الكيميءوي /جءماة المثنى /كلية الهندسة استءذ مسءعد منيبر علي ليلو 9

 مديبرية تبرعية ميسءنالتبرعية/وزابرة  مدبرس الجعءبر غيدانأحمد ععد  10

 ةالكيميءوي / قسم الهندسةالهندسةكلية المثنى/جءماة  مدبرس عليغ ساود ععدالبرزاق 11

 جءماة عغداد /كليه الالوم للعنءت مدبرس حبركءت محسن برومي 12

 الكيميءويةجءماة المثنى/كلية الهندسة / قسم الهندسة  مدبرس حسنين كبريم عطية 13

 النفط والتادين /جءماة الموصل/كلية هندسة مدبرس محمد حسين احمد 14

 مدبرس زينب فهد ععد السءدة 15
زيين تقنيءت التصميم والت -الجءماة التقنية الوسطى/ماهد الفنون التطعيقية 

 المامءبري

 الكيميءويةجءماة المثنى/كلية الهندسة / قسم الهندسة  مدبرس ضبرغءم ايءد ععد الواحد 16

 الهندسة العيئية -الجءماة المستنصبرية /كلية الهندسة   مدبرس نبرمين ععدالوهءب ععدالقءدبر 17

 قسم المدني/جءماة المثنى/كلية الهندسة  مدبرس هءدي محمد شيءل 18

 الحءسعءت/ الالومكلية العصبرة/جءماة  مدبرس مسءعد أحمد حسين ععد البرؤوف 19

 كلية شط الابرب الجءماة/كلية شط الابرب الجءماة / قسم علوم الحءسعءت مدبرس مسءعد عليعلي ععد البرزاق ععد  20
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 جءماة عغداد/كلية الالوم، قسم علم االبرض طءلب دبراسءت عليء زيدون طه ععد البرزاق 23
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 ةقسم الهندسة الكيميءوي جءماه مثنى /كليه الهندسه / طءلب دبراسءت اولية برؤى بريءض محسن 26
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 المثنى/كلية الهندسة / قسم الهندسة الكيميءويةجءماة  طءلب دبراسءت اولية مبرتضى ععد الكءظم فود 31

 جءماة المثنى/كليه الهندسة موظف حكومي اعتهءل برزاق حسن 32

 جءماة المثنى/كلية الهندسة/ قسم الهندسة الكيميءوية موظف حكومي زينب شءكبر شبروم 33

 السمءوةجءماة الفبرات االوسط التقنية/ماهد تقني  موظف حكومي صفء نجءح جءسم محمد 34

 الجءماة المستنصبرية /كلية الهندسة قسم الهندسة العيئية موظف حكومي عمءبر كءظم محسن 35

 امءنة عغداد/امءنة عغداد/ دائبرة التصءميم موظف حكومي فءطمة محمود شهءب 36

 قسم الهندسة الكيميءوية /جءماة المثنى /كلية الهندسة  موظف حكومي قءسم خضيبر ععءس 37

 جءماة كبركوك/كلية التمبريض موظف حكومي نجم الدين انجهنوال  38
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