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التحصيل  مكان العمل
 الدراسي

 ت االسم الثالثي اللقب العلمي

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

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

  .3 أشرف صالح محمد استاذ مساعد دكتوراه جامعة ابن رشد -اآلداب والعلوم اإلنسانية  كلية

  .4 احمد راجح حسن استاذ مساعد دكتوراه كلية الهندسة /جامعة المثنى

  .5 حسين كريم سلطان استاذ مساعد دكتوراه المثنى / كلية الهندسة / قسم هندسة العمارة جامعة

  .6 محمد األمين باريك استاذ مساعد دكتوراه كلية اآلداب والفنون -حائل  جامعة

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

  .8 قاسم وهيب محمد استاذ مساعد ماجستير المثنى/ كلية العلوم/ قسم علوم الحياة جامعة

  .9 أحمد عبد الجبار غيدان مدرس دكتوراه وزارة التربية

  .11 زينب محمود محمد مدرس دكتوراه التربية _ جامعة اإلسكندرية _ مصر كلية

  .11 عادل حسن جاسم مدرس دكتوراه بغداد/ مركز التخطيط الحضري واالقليمي جامعة

  .12 عبد الجبار حسين علي مدرس ماجستير ةكيمياويقسم الهندسة الالهندسة /كلية /  المثنىجامعة 

  .13 مروة شهيد فرج مدرس مساعد دكتوراه ذي قار / اآلداب/ قسم التاريخ

  .14 سليمه راشد صالح العبودي مدرس مساعد ماجستير كلية دجلة الجامعة

/ المعهد التقني االداري / قسم  ربيلٲجامعة بوليتكنيك 
 المعلومات و المكتبات

  .15 حمدٲشاكر رضا  مدرس مساعد ماجستير

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

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

  .18 عبد البصير محمد حسن فيان مدرس مساعد ماجستير التكنولوجية قسم هندسة العمارة الجامعة

طالب دراسات  بكالوريوس القلمجامعة 
 اولية

  .19 خالد احمد عصام

طالب دراسات  بكالوريوس كلية القلم الجامعة قسم تقنيات الحاسوب
 اولية

  .21 محمد حميدي تركي الراوي

طالب دراسات  دبلوم كليه القلم الجامعه/ هندسه تقنيات الحاسبات
 اولية

  .21 علي حسين سليمان

طالب دراسات  دبلوم حنين إلعداد المعلمات معهد
 اولية

  .22 خالد سبع هند

  .23 معد عامر ثريا موظف حكومي بكالوريوس كربالء/كلية الهندسة/قسم هندسة العمارة جامعة

  .24 كاظم جواد البياتي عمار موظف حكومي بكالوريوس شباب ورياضة امرلي منتدى

  .25 كاظم جواد هناء موظف حكومي دبلوم العلوم والتكنولوجيا وزاره

  .26 حكمت مطشر رباب غير موظف بكالوريوس 

  .27 نيسم حكمت مطشر غير موظف دبلوم 

 


