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 اللقب العلمي مكان العمل
التحصيل 

 الدراسي
 ت االسم الثالثي

  .1 أحمد حسن علي دكتوراه استاذ جامعة المثنى / كلية الهندسة

  .2 فضيلة عرفات محمد دكتوراه استاذ نفسيةالعلوم التربوية وال /جامعة الموصل كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

  .3 حسين منديل عاشور الخزاعي دكتوراه استاذ جامعة المثنى، كلية الهندسة، قسم الهندسة المدنية

  .4 عالء ابراهيم الموسوي دكتوراه استاذ الجامعة المستنصرية/ كلية الطب

  .5 سوزان عبد حسن دكتوراه استاذ جامعة النهرين

  .6 مرتضى عبدالرزاق مجيد دكتوراه استاذ مساعد جامعة دهوك

  .7 زينب ناصر جميل دكتوراه استاذ مساعد الجامعة التكنولوجية

  .8 اسماء شاكر عاشور دكتوراه استاذ مساعد جامعة بابل /كلية التربية االساسية/ قسم الرياضيات والحاسبات

  .9 نسرين جواد شرقي دكتوراه استاذ مساعد جامعة بغداد

  .11 اميرة جليل احمد دكتوراه استاذ مساعد جامعة بابل / كلية الهندسة / قسم هندسة العمارة

  .11 انتصار قدوري جمعة دكتوراه استاذ مساعد الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/ البناء واالنشاءات

  .12 بريزات قاسم حسين فهمي دكتوراه استاذ مساعد هندسة العمارة -التكنولوجيةالجامعة 

  .13 أنوار صبحي رمضان دكتوراه استاذ مساعد هندسة العمارة -الجامعة التكنولوجية

  .14 ايمان عدنان عنون دكتوراه استاذ مساعد الجامعه التكنولوجية /قسم هندسة االنتاج والمعادن

  .15 منى داود صالل دكتوراه استاذ مساعد التقنيةجامعة الفرات االوسط 

  .16 علي جواد جابر المالكي دكتوراه استاذ مساعد احياء مجهريه طبيه مناعه /كلية الطب/ جامعة ميسان

  .17 رشا علي حسين دكتوراه استاذ مساعد جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الهندسة المدنية

  .18 رواء فوزي نعوم دكتوراه استاذ مساعد قسم هندسة العمارة -الجامعة التكنولوجية 

  .19 ساجدة كاظم الكندي دكتوراه استاذ مساعد جامعة بغداد كلية الهندسة قسم هندسة العمارة

  .21 سحر باسل محمود دكتوراه استاذ مساعد قسم الهندسة المعمارية -كلية الهندسة -جامعة كويه

  .21 صادق سلمان محسن دكتوراه استاذ مساعد الموارد المائيةالجامعة المستنصرية / كلية الهندسة / قسم هندسة 

  .22 فاضل كاظم حنون دكتوراه استاذ مساعد جامعة واسط

  .23 كاظم فارس ضمد دكتوراه استاذ مساعد جامعة بغداد/ كلية الهندسة /قسم هندسة العمارة

  .24 العبيديمحمد سعدي شفيق  دكتوراه استاذ مساعد كلية االمام االعظم قسم اصول الدين

  .25 منير علي ليلو دكتوراه استاذ مساعد جامعة المثنى _ كلية الهندسة _ كيمياوي

  .26 ميثم عبد الكاظم جواد دكتوراه استاذ مساعد بغداد االداب التاريخ

  .27 نزار علوان عبدهللا دكتوراه استاذ مساعد الجامعة المستنصرية كلية التربية قسم التاريخ

  .28 ممتاز حازم داؤد الديوجي ماجستير استاذ مساعد قسم هندسة العمارة-الهندسة كلية  -جامعة الموصل

  .29 هيفاء حسين علي ماجستير استاذ مساعد جامعة الموصل كلية الطب البيطري األحياء المجهريه

  .31 قاسم سلطان عبد دكتوراه ---- كلية القلم الجامعة /دكتوراه قسم األشعة والسونار

  .31 اضواء ورور نعمة ماجستير مدرس التربية البدنيةجامعة ديالى/كلية 

  .32 افياء مؤيد يونس ماجستير مدرس جامعة الموصل_العلوم_الكيمياء

  .33 اوراس عدنان حتروش العزي دكتوراه مدرس قسم رياضه -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة ديالى

  .34 ايسن كمال محمد دكتوراه مدرس صحه مجتمع-كليه التمريض -جامعه بغداد

  .35 بشار قيس محمد دكتوراه مدرس كلية المامون الجامعة

  .36 حيدر ماجد حسن دكتوراه مدرس جامعة واسط /كلية الهندسة /قسم هندسة العمارة
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  .37 خولة كريم كوثر ماجستير مدرس الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة المدنية

  .38 حسين كريم سلطان دكتوراه مدرس العمارةجامعة المثنى / كلية الهندسة / قسم هندسة 

  .39 أحمد عباس فاضل دكتوراه مدرس مديرية شباب ورياضة ديالى -التربية البدنية وعلوم الرياضة -ديالى 

  .41 امينة سلمان عبد الرزاق دكتوراه مدرس كلية دجلة الجامعة

  .41 أحمد سراج جابر دكتوراه مدرس جامعة البصرة / كلية التربية للعلوم األنسانية/ جغرافية

  .42 الوليد خالد البعاج دكتوراه مدرس قسم العمارة -كلية الهندسة -جامعة البصرة 

  .43 شيماء فاضل جاسم الكبيسي دكتوراه مدرس جامعة كوية ،كلية الهندسة،قسم الهندسة المعمارية

  .44 كامل ياسر حسين دكتوراه مدرس المعهد التقني في الشطرة -الجامعة التقنية الجنوبية 

  .45 لميس علي خلف دكتوراه مدرس جامعة المثنى/كليةالهندسة/قسم هندسة العمارة

  .46 نغم أحمد القيسي دكتوراه مدرس الجامعه التكنولوجية، قسم هندسة العماره

  .47 زينب عبد الهادي داود دكتوراه مدرس الجامعة التكنولوجية _ هندسة العمارة

  .48 سالي فخري خلف عبدهلل دكتوراه مدرس العمارةقسم هندسة -كلية الهندسة -جامعة بغداد

  .49 سرمد جاسم محمد الخزرجي دكتوراه مدرس جامعة تكريت

  .51 سمعان مجيد ياس دكتوراه مدرس جامعة ديالى كلية الهندسة قسم العمارة

  .51 سهاد حسن اعبيد دكتوراه مدرس الجامعة التقنية الوسطى/ كلية التقنيات الصحيةوالطبية/بغداد

  .52 سؤدد عبد الغني شياع ماجستير مدرس المثنى /كلية الهندسة /قسم العمارةجامعة 

  .53 شيماء بدر عبدهللا نصر السراي دكتوراه مدرس جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم التاريخ

  .54 شيماء عادل محمد ماجستير مدرس جامعة المثنى /كلية العلوم /قسم الكيمياء

  .55 عقيل قصي الموسوي دكتوراه مدرس الهندسة / قسم هندسة العمارة جامعة الكوفة / كلية

  .56 فوزية إرحيم حسين دكتوراه مدرس جامعة بغداد/ كلية الهندسة / قسم هندسة العمارة

  .57 كميلة أحمد عبد الستار دكتوراه مدرس قسم العمارة -كلية الهندسة  -الجامعة المستنصرية 

  .58 حسام ساجت عويد دكتوراه مدرس هندسة العمارةقسم  -كلية الهندسة-جامعة واسط 

  .59 مها عبداالله محمد حسن ماجستير مدرس جامعة الموصل كلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم البرمجيات

  .61 نبيل طه اسماعيل دكتوراه مدرس جامعة ديالى / كلية الهندسة / قسم العمارة

  .61 هيوا عبد الرحمن احمد ماجستير مدرس الجامعة كوية

  .62 يحيى عادل ابراهيم دكتوراه مدرس قسم هندسة العمارة -الجامعة التكنلوجية 

  .63 احمد سعد محمد علي القاضي ماجستير مدرس مساعد جامعة الموصل/كلية الطب البيطري /الجراحة

  .64 اسيل محمد مخلف ماجستير مدرس مساعد جامعة االنبار /كلية التربية للبنات /الجغرافية

  .65 أميد جمعة صديق ماجستير مدرس مساعد السليمانية / قسم الهندسة المعماريةجامعة 

  .66 بان فرج يوسف ماجستير مدرس مساعد ةبغداد/ قسم تقنيات المساح-الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنولوجيا

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

  .68 تماراطارق صبري ماجستير مدرس مساعد ئرةاالعمار والمشاريعوزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ دا

  .69 ثامر حميد عالوي ماجستير مدرس مساعد جامعة الفلوجة/ كلية العلوم اإلسالمية

  .71 وحدة شكر الحنكاوي دكتوراه مدرس مساعد الجامعة التكنولوجية

  .71 رشا حسين حسان ماجستير مدرس مساعد والمشاريعجامعة بغداد/ قسم األعمار 

  .72 رياض ظاهر نصيف ماجستير مدرس مساعد جامعة المثنى كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية

  .73 سارة صفاء الدين موسى ماجستير مدرس مساعد جامعة المثنى/كلية الهندسة /المدني
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  .74 سرور احمد علوان ماجستير مدرس مساعد والمشاريعجامعة بغداد / رئاسة جامعة بغداد / قسم االعمار 

  .75 سنان محمد حسن ماجستير مدرس مساعد جامعة النهرين مركز بحوث النهرين للطاقة المتجددة

  .76 سيدا سركيس ميسروب ماجستير مدرس مساعد الجامعه التقنيه الوسطى معهد تكنولوجيا قسم المدني

  .77 شفاء زعيبل جبر ماجستير مدرس مساعد سومر/ التربية االساسية/ معلم صفوف اولى

  .78 صبا صالح شالل حسن ماجستير مدرس مساعد كلية الصفوة الجامعة

  .79 صالح الدين عبد الجبار مزهر ماجستير مدرس مساعد جامعة المثنى / كلية الهندسة / قسم هندسة العمارة

  .81 طه ياسين صالح ماجستير مساعدمدرس  قسم الفيزياء-كلية التربية للعلوم الصرفة  -جامعة االنبار

  .81 عطاء حسن عبود ماجستير مدرس مساعد الجامعة التكنولوجية/قسم هندسة العمارة

  .82 فاطمة فؤاد ياسين ماجستير مدرس مساعد الجامعة التكنولوجية /قسم هندسة العمارة

  .83 كاظم محسن أبراهيم ماجستير مدرس مساعد جامعة كربالء

  .84 كرار عبد االمير عباس ماجستير مدرس مساعد الهندسة/الكيمياويجامعة المثنى/كلية 

  .85 كوثر جلوب كاظم صالح  ماجستير مدرس مساعد جامعة اإلمام جعفر الصادق كلية اآلداب قسم علوم القرآن

  .86 م.م. شرق جعفر هادي الياسري ماجستير مدرس مساعد قسم العمارة -كلية الهندسة  -جامعة بغداد 

  .87 محمد رشيد حسين ماجستير مدرس مساعد الجامعةالتكنولوجية

  .88 ميسون صافي ياسر ماجستير مدرس مساعد جامعة كربالء/ كلية الهندسة/ قسم هندسة العمارة

  .89 هيام مجيد جابر البكري ماجستير مدرس مساعد قسم الهندسة المعمارية -كلية الهندسة  -الجامعة المستنصرية 

  .91 وليد سعد حميدي ماجستير مدرس مساعد قسم الهندسة المدنية -كلية الهندسة  -جامعة القادسية 

  .91 ياسمين حقي حسن ماجستير مدرس مساعد قسم العماره -كليه الهندسه -جامعه بغداد 

  .92 عبير سفيان فاضل العاني ماجستير --- ---

 جامعه التكنلوجيه قسم هندسه العماره
طالب دراسات 

 اولية
  .93 عادل صاحبعلي  بكالوريوس

 جامعة المثنى _كلية الهندسة _قسم هندسة العمارة
طالب دراسات 

 اولية
  .94 االء جفات ولي اعدادية

---- 
طالب دراسات 

 اولية
  .95 االء ميثم ناصر  ---

 قسم هندسة العمارة-كلية الهندسة-جامعة البصرة
طالب دراسات 

 اولية
  .96 آية جواد نوري 

 جامعة واسط قسم هندسة العمارة
طالب دراسات 

 اولية
  .97 براء طالب محسن بكالوريوس

 قسم هندسة العمارة -كلية الهندسة  -جامعة المثنى 
طالب دراسات 

 اولية
  .98 رهف مشتاق خضير بكالوريوس

 جامعة المثنى /كلية الهندسة /قسم هندسة العمارة
طالب دراسات 

 اولية
  .99 زهراء حميد عبد الخضر بكالوريوس

 قسم هندسه العماره-الهندسه كليه-جامعه المستنصريه
طالب دراسات 

 اولية
  .111 زهراء نصير هاشم بكالوريوس

 جامعة المثنى كلية الهندسة قسم العمارة
طالب دراسات 

 اولية
  .111 ساره جابر حاتم بكالوريوس

 جامعة المثنى /كليه الهندسة /قسم العمارة
طالب دراسات 

 اولية
  .112 ساره هاتف بكالوريوس

 كلية الهندسة قسم هندسة العمارةجامعة المستنصرية 
طالب دراسات 

 اولية
  .113 طيبه احمد مزهر بكالوريوس

 جامعة كربالء/ كلية الطب العام
طالب دراسات 

 اولية
  .114 فرقان ناجي عظيم بكالوريوس
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 جامعة المثنى / كلية الهندسة/  قسم العمارة
طالب دراسات 

 اولية
  .115 محمد حافظ محمود اعدادية

 النجف االتحاديةمحكمة استئناف 
طالب دراسات 

 اولية
  .116 مصطفى احمد عبد مسلم بكالوريوس

 جامعة المثنى كلية الهندسة قسم هندسة العمارة
طالب دراسات 

 اولية
  .117 منى محمد عبد الكريم بكالوريوس

 جامعة ديالى ، كلية التربية االساسية ، رياضة
طالب دراسات 

 عليا
  .118 ابراهيم ذياب خليل دكتوراه

 النهرينجامعة 
طالب دراسات 

 عليا
  .119 احمد كاظم مجيد بكالوريوس

جامعة ديالى كليه التربيه االساسيه قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 طالب دكتوراه

طالب دراسات 

 عليا
  .111 راشد حسين عايد ماجستير

 الجامعة التكنلوجية كلية الهندسة المعمارية فرع تصميم حضري
طالب دراسات 

 عليا
  .111 مريم رافع عبدالكريم ماجستير

  .112 حنان قحطان نوري بكالوريوس --- كلية هندسه ميكانيك

  .113 حوراء ناظم محمد بكالوريوس ---- -----

  .114 طيف عبدهللا بكالوريوس غير موظف قسم الهندسة المدنية -كلية الهندسة  -جامعة المثنى 

  .115 علياء حسن مهدي بكالوريوس غير موظف غير موظف

  .116 ثريا معد عامر بكالوريوس محاضر كربالء/كلية الهندسة/قسم هندسة العمارةجامعة 

  .117 حنين رحيم سايل بكالوريوس محاضر جامعه المثنى /كليه الهندسه /قسم هندسه العمارة

  .118 رباب جاسم غفلة بكالوريوس محاضر جامعة واسط / كلية الهندسة /قسم المعماري

  .119 هالة رعد عبدالعزيز بكالوريوس مهندس التكنولوجيا بغدادالجامعة التقنية الوسطى/ معهد 

  .121 كرار عامر عطية بكالوريوس موظف قسم اثار-كلية االداب-جامعة المثنى

  .121 ابراهيم جبار كاظم بكالوريوس موظف حكومي جامعة واسط

  .122 علي مطر فنوص دكتوراه موظف حكومي ة العامة للمساحة/ قسم الترسيمئالهي

  .123 زهراء ناصر حسين بكالوريوس موظف حكومي القادسية/قسم االعمار والمشاريعجامعة 

  .124 زهرة جبار هاشم بكالوريوس موظف حكومي جامعة الفرات األوسط التقنية/ المعهد التقني المسيب

  .125 زينب سعد مهدي ماجستير موظف حكومي دائرة االعمار الهندسي-وزارة االعمار واالسكان 

  .126 ساره رائد مجيد ماجستير موظف حكومي واالسكان/دائرة االعمار الهندسيوزارة االعمار 

  .127 عبدالخالق شاكر يوسف ماجستير موظف حكومي وزارة الصحة. دائرة صحة نينوى

  .128 فاطمة جبار شعبون بكالوريوس موظف حكومي جامعة كربالء/كلية الهندسة/ قسم هندسة العمارة

  .129 كرار علي هادي بكالوريوس موظف حكومي هندسة العمارةقسم  -كلية الهندسة  -جامعة المثنى 

  .131 محمد كريم سلمان الكناني ماجستير موظف حكومي وزارة االعمار واالسكان /دائرة االعمار الهندسي

  .131 مرفت محمد عبدهللا بكالوريوس موظف حكومي مدرسة المربد

 قسم المشاريع( ) محاضره-هياة تشغيل الزبير  -)شركة نفط البصره 

 قسم هندسه العماره (-كليه الهندسه-خارجيه في جامعه البصره 
  .132 هدير شالل عكار ماجستير موظف حكومي

--- 
موظف قطاع 

 خاص
  .133 نور عطية داخل ماجستير

 


