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 مكان العمل
التحصيل 

 الدراسي

اللقب 

 العلمي
 ت االسم الثالثي

  .1 احمد حسن علي استاذ دكتوراه كلية الهندسة -جامعة المثنى 

  .2 السيمرياحسان عيدان  استاذ دكتوراه جامعة البصرة

  .3 احمد عبدالعالي رشيد استاذ مساعد دكتوراه جامعة المثنى / كلية الهندسة / قسم العمارة

  .4 إسراء كاظم جاسم الحسيني استاذ مساعد دكتوراه جامعة واسط/كلية الترية للعلوم االنسانية/قسم الجغرافية

  .5 جاسم محمد علي الطحان استاذ مساعد دكتوراه كلية الرشيد

  .6 رحيم علوان هلول استاذ مساعد دكتوراه المثنى كلية الزراعة قسم التربةجامعة 

  .7 شيماء حليم ناجي استاذ مساعد دكتوراه جامعة المثنى كلية هندسة قسم العمارة

  .8 ماهر ناصر عبدهللا استاذ مساعد دكتوراه جامعة المثنى / كلية التربية للعلوم االنسانية

  .9 عاطف علي حسن استاذ مساعد ماجستير معهد التكنولوجيا بغدادالجامعة التقنية الوسطى / 

  .11 احمد عدنان سعيد مدرس دكتوراه جامعة االنبار/االعمار والمشاريع

  .11 بليغ سعود عبدالرزاق مدرس دكتوراه جامعة المثني/ كلية الهندسة / الكيمياوي

  .12 حسين كريم سلطان مدرس دكتوراه جامعة المثنى / كلية الهندسة / قسم هندسة العمارة

  .13 غزوان فيصل خلف مدرس دكتوراه جامعة البصرة _ مركز ابحاث النخيل

  .14 محمود حسن زغير الخزعلي مدرس دكتوراه وزارة التربية

  .15 غريب جعفر نوری البرزنجی مدرس ماجستير قسم االقتصاد -جامعة صالح الدين / كلية االدارة واالقتصاد

 مدرس ماجستير مديرية تربية االنبار
وسام محمد عبد حمد القره 

 غولي
16.  

  .17 تمارا معتز عبد المجيد مدرس مساعد ماجستير جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم هندسة العمارة

  .18 حسين عبدالكريم حسين مدرس مساعد ماجستير جامعة المثنى / كلية التربية االساسية / قسم العلوم

  .19 علي محسن تركي الشمري مدرس مساعد ماجستير وزارة العمل والشؤون االجتماعية

  .21 عبدالقادر احمد جاسم مدرس مساعد ماجستير كلية التقنية االدارية -الجامعة التقنية الوسطى 

  .21 علي سعد عبد الوهاب الربيعي مدرس مساعد ماجستير قسم هندسة العمارة -كلية الهندسة  -جامعة المثنى 

  .22 سارة صفاء الدين موسى مدرس مساعد ماجستير جامعة المثنى/كلية الهندسة/المدني

  .23 كرار عبد االمير عباس مدرس مساعد ماجستير جامعة المثنى/كلية الهندسة /الكيمياوي

  .24 زهير عبدالستار احمد الراوي مدرس مساعد ماجستير فرع العلوم المختبرية السريرية-كلية الصيدلة-جامعة االنبار

  .25 ياسين جاهل رافد مدرس مساعد ماجستير الكوفة

 بكالوريوس كليه التقنيات الهندسيه الكهربائيه
رئيس مدربين 

 فنيين اقدم
  .26 انعام احمدجاسم

 بكالوريوس ----
طالب دراسات 

 اولية
  .27 حسام حميد يوسف

قسم الهندسة الكهربائية  -كلية الهندسة  -جامعة ذي قار 

 وااللكترونية
 بكالوريوس

طالب دراسات 

 اولية
  .28 ساجتزهراء كريم 

 بكالوريوس جامعة ذي قار /كلية الهندسة
طالب دراسات 

 اولية
  .29 شهد كريم ساجت
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 بكالوريوس كلية الهندسة قسم الكهرباء
طالب دراسات 

 اولية
  .31 علي محسن ناصر

 بكالوريوس طالب ماجستير
طالب دراسات 

 عليا
  .31 احمد حميد يوسف

 بكالوريوس جامعة سومر /كلية العلوم /قسم الفيزياء
طالب دراسات 

 عليا
  .32 حسين منخي جبر 

 دبلوم طالب /كليه القلم الجامعه/هندسه تقنيات الحاسبات
طالب دراسات 

 عليا
  .33 علي حسين سليمان

  .34 حمزه احمد جاسم ---- بكالوريوس ----

الجامعه التقنيه الوسطى /كليه الفنون التطبيقيه /تقنيات التصميم 

 الداخلي
  .35 عبدالواحد محمدضحى  ---- بكالوريوس

  .36 شهد حميد يوسف معاون طبي دبلوم عالي معاون طبي

 بكالوريوس ديوان الوقف السني
موظف 

 حكومي
  .37 احمد ذياب رحيم

 بكالوريوس جامعة المثنى/ كلية الهندسة
موظف 

 حكومي
  .38 احمد مسلم عباس

 بكالوريوس جامعة بغداد .اللغات
موظف 

 حكومي
  .39 احمد ناظم علوان

 بكالوريوس رئاسة الجامعة -التقنية الوسطى الجامعة 
موظف 

 حكومي
  .41 رياض حسني مصطفى

 بكالوريوس مديرية محطة كهرباء واسط الحرارية
موظف 

 حكومي
  .41 صالح مهدي رشيد

 بكالوريوس قسم البعثات والعالقات الثقافية-رئاسة الجامعة -جامعة االنبار
موظف 

 حكومي
  .42 مها مصطفى رشيد العاني

 بكالوريوس الكهرباء _مركز السيطرة الوطني _قسم التشغيلوزارة 
موظف 

 حكومي
  .43 المهندس احمد عباس علي

 بكالوريوس مديرية توزيع كهرباء صالح الدين
موظف 

 حكومي
  .44 نهلة اكرم مصطفى

 بكالوريوس دائرة توزيع كهرباء الجنوب فرع البصرة
موظف 

 حكومي
  .45 ورود قاسم حاتم

مشاريع الرى والبزل /إدارة مشاريع ري الهيأة العامة لصيانة 

 وبزل ذي قار
 دبلوم عالي

موظف 

 حكومي
  .46 عباس جاسب نابت الخفاجي

  .47 حسين عبدهللا طه موظف  بكالوريوس ---

دسة هن -كلية التقنية الهندسية بغداد -جامعة التقنية الوسطى

 تقنيات التبريد والتكييف
  .48 حسين مهدي رشيد موظف  بكالوريوس

  .49 حميد عبيد راضي موظف  بكالوريوس ----

  .51 اسعد صبري مجيد موظف  ماجستير حقول نفط الرميلة

 


