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 مكان العمل اللقب العلمي األسم الثالثي ت

 جامعة المثنى/كلية الهندسة استاذ احمد حسن علي 1

 قسم المحاصيل الحقلية /جامعة المثنى /كلية الزراعة استاذ شيماء ابراهيم محمود 2

 جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها/قسم علوم البيئة استاذ الجلبي ناهدة سعيد حمودي 3

 الهندسة الكيمياويةقسم الهندسة / كلية  المثنى/جامعة  استاذ مساعد احسان حبيب داخل 4

 الجامعة التكنولوجية/قسم الهندسة المدنية استاذ مساعد احالم سادر محمد 5

 الهندسة / الطرق والمطاراتكلية  ديالى/جامعة  مساعداستاذ  أحمد عبد هللا منصور 6

 جامعة بغداد/كلية الطب البيطري استاذ مساعد رفل عبدالدائم عمر 7

 جامعة بابل /كلية الفنون الجميلة استاذ مساعد زينب سامي عبد المطلب 8

 قسم العمارة /جامعة المثنى/كلية هندسة استاذ مساعد شيماء حليم ناجي 9

 قسم البستنة -جامعة السليمانية /كلية علوم الهندسة الزراعية  استاذ مساعد صديق عزيز صديق الكسنزاني 10

 جامعة ديالى/كلية الهندسة القسم المدني استاذ مساعد قصي وهاب احمد 11

 جامعة المثنى/كلية الهندسة استاذ مساعد مصطفى عبد الرسول جاسم 12

 جامعة المثنى /كلية التربية االساسية / قسم اللغة العربية مدرس ابهر هادي محمد 13

 المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة/قسم علوم الحياة مدرس اقبال عوض كاطع 14

 جامعه الكوفه /بكلوريوس تاريخ مدرس الست ديار كامل نعمه الجبوري 15

 الجنوبية/المعهد التقني في البصرةالجامعة التقنية  مدرس اياد عبد الخالق يحيى 16

 جامعة  السليمانية/كلية التربية / قسم االنکليزی مدرس دلنيا عبدهللا محمد 17

 جامعة المثنى/كلية الهندسة مدرس رافع داخل حسين 18

 المثنى /العلوم / قسم الكيمياء مدرس شيماء عادل محمد 19

 المثنى/كلية الهندسة/قسم الهندسة الكيمياويةجامعة  مدرس ضرغام اياد عبد الواحد 20
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 جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الهندسة المدنية مدرس عثمان حميد زنكاح 21

 جامعة المثنى/كلية االداب/ قسم علم االجتماع مدرس كفاء انعيم حنتوش 22

 جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية جامعة ذي قار مدرس كلثوم عامر شخير 23

 /كلية الزراعة / قسم التربة والمياة -جامعة المثنى  مدرس مصطفى عبد منشود 24

 جامعة بغداد /كلية الطب البيطري/قسم الجراحة مدرس نسرين محمد عبد الحياني 25

 بغداد الكرخ وزارة التربية/مديرية تربية بغداد الكرخ الثانية/ مدرس هناء عبدهللا كاظم 26

 جامعة المثنى /كلية اآلداب /قسم اآلثار مدرس مساعد دالل محمد علي 27

 جامعة المثنى/كلية الهندسة / المدني مدرس مساعد سارة صفاء الدين موسى 28

 قسم االجتماع-جامعة المثنى/كلية االداب  مدرس مساعد سجاد باقر كاظم 29

 الكيمياويجامعة المثنى/كلية الهندسة/ قسم  مدرس مساعد علي عبدالحسن كاظم 30

 جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات مدرس مساعد علياء عبد األمير عباس العاقولي 31

 جامعة المثنى/كلية الهندسة / الكيمياوي مدرس مساعد كرار عبد االمير عباس 32

 عربي جامعه بغداد/ ----- سالم جبار لطيف المعموري 33

 جامعة المثنى /كلية الهندسة قسم الكيمياوي علياطالب دراسات  نورة علي والي 34

 جامعة ديالى /كلية الهندسة موظف حكومي بان محمد سلطان 35

 جامعة الفرات االوسط التقنية/المعهد التقني السماوة موظف حكومي علي عبد العظيم هالل 36

 جامعة المثنى/كلية الهندسة موظف حكومي فاضل عباس علي 37

 المستنصريه/الهندسه / كهرباء موظف حكومي محمود محمود شاكر 38

 جامعة البصرة/كلية الهندسة قسم الهندسة الكيميائية موظف حكومي ورود قاسم حاتم 39

 ----------- -------- انعام عابر عريان 40

 ----------- -------- سارة احمد مهدي 41

 


