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 مكان العمل
التحصيل 

 الدراسي
 ت االسم الثالثي اللقب العلمي

  .1 عبد الجليل ضاري عطاهللا استاذ دكتوراه كلية الكوت الجامعة قسم أدارة اعمال

جامعة الكوفة ..كلية التخطيط العمراني ..قسم التخطيط 

 الحضري
  .2 يعبدالصاحب ناجي البغداد استاذ دكتوراه

  .3 بان صاحب ذياب استاذ دكتوراه جامعة بغداد/ كلية طب االسنان

  .4 ثائر شاكر محمود استاذ دكتوراه مركز الدراسات االستراتيجية -جامعة االنبار 

  .5 هوشيار قادر رسول استاذ دكتوراه الكلية الهندسية التقنية -جامعة السليمانية التقنية 

  .6 بريزات قاسم حسين فهمي استاذ مساعد دكتوراه عمارةالجامعة التكنولوجية / قسم هندسة ال

  .7 سرمد خالد عبد الرحمن السامرائي استاذ مساعد دكتوراه الجامعة العراقية/ كلية العلوم االسالمية

  .8 ابتهاج عبدالوهاب عبدالرزاق استاذ مساعد دكتوراه الجامعة العراقية/ كلية الهندسة

  .9 علي عبد الوهاب عبد الرزاق استاذ مساعد دكتوراه د المدربين التقنيينالجامعة التقنية الوسطى/ معهد اعدا

  .11 سهام احمد هاشم قاسم استاذ مساعد دكتوراه التقنيه الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين

قسم الهندسة -كلية الهندسة -الجامعة المستنصرية 

 المدنية
  .11 احمد صاحب ذياب استاذ مساعد دكتوراه

  .12 أنوار صبحي رمضان استاذ مساعد دكتوراه هندسة العمارة -كنولوجية الجامعة الت

  .13 ايناس عماد عبد المنعم استاذ مساعد دكتوراه الجامعه المستنصريه / االداب / التاريخ

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/ قسم 

 البناء واالنشاءات
  .14 انتصار قدوري جمعة استاذ مساعد دكتوراه

  .15 ايمان عدنان عنون استاذ مساعد دكتوراه الجامعه التكنولوجية /قسم هندسه االنتاج والمعادن

  .16 شيماء عبد المطلب هاشم استاذ مساعد دكتوراه الجامعه المستنصرية كلية الهندسة قسم الموارد المائية

بصرة,  -الجامعة التقنية الجنوبية, الكلية التقنية الهندسية 

 اتميكاتيك الحراري
  .17 محمد عبد الوهاب عبد الواحد استاذ مساعد دكتوراه

  .18 ميسون محي هالل العقيلي استاذ مساعد دكتوراه جامعة سامراء كلية الهندسة قسم هندسة العمارة

  .19 نهى عمر عربيات استاذ مساعد دكتوراه .

جامعة ديالى/كلية الهندسة / قسم هندسة الطرق 

 والمطارات
  .21 م محمد نهادراق استاذ مساعد دكتوراه

  .21 رواء فوزي نعوم استاذ مساعد دكتوراه الجامعة التكنولوجية / قسم هندسة العمارة
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  .22 زينب راضي عباس استاذ مساعد دكتوراه قسم العمارة -كلية الهندسة  -جامعة بغداد

  .23 سعد فوزي طعمة استاذ مساعد دكتوراه كلية الهندسة-جامعة ديالى

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

  .25 عبد الحق هادي عبد علي استاذ مساعد دكتوراه الجامعه المستنصريه كليه الهندسه قسم الطرق

فرع هندسة  -قسم هندسة المواد -الجامعة التكنولوجية 

 المواد البوليمرية والبتروكيماوية
  .26 ريمحمد عبدالحسين الزهي استاذ مساعد دكتوراه

  .27 محمود احمد خياط استاذ مساعد دكتوراه اربيل-جامعة كوردستان

الجامعة التقنية الوسطى / معهد أعداد المدربين التقنيين 

 منتدى
  .28 نادية مجيد حسين استاذ مساعد دكتوراه

الجامعه التقنيه الوسطى /معهد الفنون التطبيقيه /تقنيات 

 الخزف
  .29 جاسم السوداني جمال عبدالواحد استاذ مساعد ماجستير

قسم الطرق  -كلية الهندسة  -الجامعة المستنصرية 

 والنقل
  .31 عوض عويد عجيل استاذ مساعد ماجستير

  .31 ممتاز حازم داؤد الديوجي استاذ مساعد ماجستير جامعة الموصل /كلية الهندسة /قسم هندسة العمارة

  .32 شذى عباس حسن العامري مدرس دكتوراه جامعه بغداد كليه الهندسه

  .33 احسان صباح هادي مدرس دكتوراه جامعة بغداد /مركز التخطيط الحضري

الجامعه المستنصرية / كلية الهندسة / قسم هندسه 

 الطرق والنقل
  .34 احمد إبراهيم احمد مدرس دكتوراه

  .35 بسام حميد عبد مدرس دكتوراه الجامعة التكنولوجية /قسم الهندسة المهربائية

  .36 حيدر ماجد حسن مدرس دكتوراه / قسم هندسة العمارةجامعة واسط/كلية الهندسة 

  .37 خلودعبدالخالق السالم مدرس دكتوراه التعليم األهلي.. كلية الباني الجامعة

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

  .39 د. حسام ساجت عويد درسم دكتوراه قسم هندسة العمارة -كلية الهندسة -جامعة واسط

سم كركوك / ق-الجامعة التقنية الشمالية/ الكلية التقنية

 هندسة المساحة
  .41 د.نهاد داود حسن مدرس دكتوراه

  .41 زهراء عماد حسين مدرس دكتوراه جلمعة بغداد مرمز التخطيط الحضري واالقليمي

  .42 سمعان مجيد ياس مدرس دكتوراه جامعة ديالى قسم العمارة

  .43 عقيل قصي خميس مدرس دكتوراه لكوفة / كلية الهندسة / قسم هندسة العمارةجامعة ا
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  .44 علي عودة محمد مدرس دكتوراه جامعة ديالى / كلية الهندسة / قسم العمارة

  .45 مفيد احسان شوك مدرس دكتوراه الجامعة التكنولوجية قسم العمارة

  .46 احمد ابراهيم رزوقي مدرس اجستيرم الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية بغداد

 مدرس ماجستير قسم الهندسة المدنية -الجامعة التكنولوجية 
احمد سعد االمير عبد االمير 

 الغرباوي
47.  

  .48 اريج محي عبد الوهاب مدرس ماجستير الجامعة المستنصرية كلية الهندسة هندسة الطرق والنقل

  .49 حسين هادي حسين درسم ماجستير قسم النفط-كلية الهندسة-جامعة بغداد

  .51 علي عبدالرزاق عبود العامري مدرس ماجستير الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الهندسة المدنية

  .51 ميساء ازيارة محمد مدرس ماجستير جامعة بغداد /قسم هندسة العمارة

  .52 احمد مكي حمودي مدرس مساعد ماجستير جامعة النهرين / كلية الهندسة / قسم هندسة العمارة

  .53 االء جعفر حسن مدرس مساعد ماجستير كلية الفنون التطبيقية / قسم تقنيات التصميم الداخلي

  .54 ابي شوكت حميد مدرس مساعد ماجستير المديرية العامة للتخطيط التربوي -وزارة التريبة 

  .55 أحمد حسين عبد الرؤوف مدرس مساعد ماجستير وزارة الداخلية

/كلية التخطيط العمراني/التخطيط جامعة الكوفة 

 االقليمي
  .56 انتصار عباس محمد مدرس مساعد ماجستير

الجامعة التقنية الوسطى / معهد االدارة التقني / قسم 

 تقنيات ادارة المواد
  .57 انعام ذياب شناوة مدرس مساعد ماجستير

  .58 باسم صالح صاحب مدرس مساعد ماجستير كلية الهندسة -جامعة كربالء 

  .59 بالل ناجي حسين مدرس مساعد ماجستير الفرات االوسط جامعه

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

  .61 حسن احمد فياض مدرس مساعد ماجستير تربية االنبار

  .62 ن علي سعيد كربولحسني مدرس مساعد ماجستير جامعة الكوفة/ كلية الهندسة/ قسم هندسة العمارة

  .63 ساره منذر عبد الحمزة مدرس مساعد ماجستير قسم العمارة-كلية الهندسة  -جامعة الكوفة 

  .64 سهيل نجم عبدهللا مدرس مساعد ماجستير قسم هندسة العمارة -كلية الهندسة  -جامعة سامراء 

دسة قسم هن -الكلية التقنية الهندسية  -جامعة الفراهيدي 

 العمارة
  .65 ضحى قاسم علي مدرس مساعد رماجستي
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  .66 عالء قاسم عطية الساعدي مدرس مساعد ماجستير جامعة ميسان /كلية الهندسة

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

  .68 منير كاظم مرهون مدرس مساعد ماجستير وزارة التربية

  .69 هديل سعد رزوقي مدرس مساعد ماجستير الهندسة_ قسم العمارة جامعة المثنى _ كلية

 اعدادية جامعة المثنى كليه الهندسة قسم العماره
طالب دراسات 

 اولية
  .71 تبارك يوسف محمد طه

 اعدادية ..جامعة المثنى _كلية الهندسة _طالبة هندسة عمارة
طالب دراسات 

 اولية
  .71 خولة صالح سند

البحث العلمي / الجامعة وزارة التعليم العالي و 

 التكنولوجية / قسم هندسة العمارة
 بكالوريوس

طالب دراسات 

 اولية
  .72 فائزة حسن هادي

 دبلوم ----
طالب دراسات 

 اولية
  .73 يحيى خالد

 بكالوريوس وزارة التربية
طالب دراسات 

 عليا
  .74 حنان جاسم محمد

 بكالوريوس جامعة بغداد كلية الهندسة قسم معماري
 طالب دراسات

 عليا
  .75 صالح خلف محمد

طالبة ماجستير تصميم حضري كلية الهندسة المعمارية 

 الجامعة التكنلوجية
 بكالوريوس

طالب دراسات 

 عليا
  .76 مريم رافع عبدالكريم

جامعة بغداد_مركز التخطيط الحضري واالقليمي 

 للدراسات العليا
 بكالوريوس

طالب دراسات 

 عليا
  .77 المهندس ابراهيم جالل ناصر

 دكتوراه بغداد جامعة
طالب دراسات 

 عليا
  .78 مهدي سهيل الكليدار

 ماجستير هندسة طرق ونقل-كلية الهندسة -الجامعة المستنصرية 
طالب دراسات 

 عليا
  .79 ابتهال خالد حميد

قسم العماره والتخطيط -جامعه بيلغورود الوطنيه

 الحضري
 ماجستير

طالب دراسات 

 عليا
  .81 محمد حسن ابوخريمه

  .81 حوراء ناظم محمد ---- بكالوريوس ة الهندسة قسم العمارةجامعة واسط كلي

  .82 رقيه عبد الحمزه كشيش ---- بكالوريوس كليه الهندسه قسم كيمياوي

  .83 زينب محسن حسن المنصوري ---- بكالوريوس ----

  .84 علياء حسن مهدي ---- بكالوريوس ----

  .85 لمياء سمير غانم ---- بكالوريوس ----

  .86 احمد حميد كاظم العميري ---- ماجستير عراقيةنقابة المهندسين ال

  .87 رباب جاسم غفله محاضرة بكالوريوس جامعه واسط
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /الجامعة 

 التكنولوجية
  .88 رونق عارف محسن موظف حكومي بكالوريوس

  .89 علي عبدالساده مزهر الجبوري موظف حكومي بكالوريوس دائرة صحة بابل

  .91 محمود شاكر محمود موظف حكومي بكالوريوس السكان بلدية السماوهوزارة ا

  .91 مهند عبد الرزاق إسماعيل محمد موظف حكومي بكالوريوس شعبة التسجيل-كلية اآلداب -جامعة سامراء 

  .92 ورود قاسم حاتم موظف حكومي بكالوريوس دائرة توزيع كهرباء الجنوب فرع البصرة

  .93 أحمد صبيح كنيح موظف حكومي ومدبل جامعة ميسان/كلية القانون

  .94 نداء حسين عبد عون موظف حكومي دكتوراه امانة بغداد / دائرة التصاميم / قسم التخطيط الحضري

  .95 احمد عبدالساده مزهر موظف حكومي ماجستير ----

  .96 زينب سعد مهدي موظف حكومي ماجستير وزارة االعمار واالسكان / دائرة االعمار الهندسي

  .97 ساره رائد مجيد موظف حكومي ماجستير دائره االعمار الهندسي -عمار واالسكانوزارة اال

  .98 عباس عوده عبد الخضر العمري موظف حكومي ماجستير وزارة البيئه / مديرية بيئة ذي قار

  .99 فوز معن عبد علي موظف حكومي ماجستير وزارة النقل _دائرة التخطيط والمتابعه

  .111 مهند كاظم علي الجابري موظف حكومي ماجستير بلدياتوزارة اإلسكان واألعمار وال

  .111 وقار محمد مهاوي موظف حكومي ماجستير وزارة الصناعة والمعادن

 ماجستير بغداد - PSC شركة الخطوة المحترفة
موظف قطاع 

 خاص
  .112 صفا عبيد خيون

 ماجستير انجلترالندن، 
موظف قطاع 

 خاص
  .113 فاضل عبد اللطيف الملح

 


