
  

سنة/شهر/تارٌخ التولد ٌومدولة مانحة العلى شهادةاعلى شهادةلقب علمًاختصاص دقٌقاختصاص عامالجنساالسم الرباعً واللقبت

1963/12/18العراقماجستٌرمدرس مساعدادارة مشارٌعبناء وانشاءاتذكرابراهٌم فاضل محسن علً الربٌع1ً

1970/07/01العراقماجستٌرمدرس مساعدانشاءاتمدنًذكراحمد شاكر حسن صالح الساعدي2

1976/10/13العراقماجستٌرمدرس مساعدجٌوتكنٌكمدنًذكراحمد قاسم عبٌد رمضان الرمضان3

1980/08/24العراقماجستٌرمدرس مساعدطرقطرقانثىاسراء فاضل جاسم حمودي السعدي4

1973/07/01العراقماجستٌرمدرس مساعدتربة واسسمدنًذكراسعد عبد الخالق خضٌر علوان العلوان5

1983/07/18العراقماجستٌرمدرس مساعدانشاءاتمدنًانثىافراح عبد االله حمزة حمادي الوناس6

1966/07/06العراقماجستٌرمدرس مساعدتربةمدنًانثىاٌمان فزع علً عبد هللا العكٌل7ً

1971/10/17العراقماجستٌرمدرس مساعدمٌكانٌكمٌكانٌكذكرباسم عبد الرزاق رشٌد منٌهل الربٌع8ً

1957/12/02العراقدكتوارةمدرسعلوم اغذٌةزراعةذكربهاء نظام عٌسى نظام الدٌن9

1982/10/02العراقماجستٌرمدرس مساعدتكنولوجٌا العمارةمعماريانثىتمارا امٌن عبد الكرٌم امٌن10

1957/07/01العراقدكتوراهمدرس ادارة مشارٌعمدنًذكرحاتم خلٌفة برٌسم العجٌل11ً

1982/09/14العراقماجستٌرمدرس مساعدبٌئة وتكنولوجٌامعماريذكرحسن حٌدر عبد الرزاق كمونة12

1983/12/27العراقماجستٌرمدرس مساعدانشاءاتمدنًذكرحسٌن عادل محمود وٌس13

1983/01/20العراقماجستٌرمدرس مساعداهتزازاتمٌكانٌكانثىحوراء صفاء ابراهٌم مصطفى ال باش14

1979/10/02العراقماجستٌرمدرس مساعدمٌكانٌك تطبٌقًمٌكانٌكذكرحٌدر حسٌن حمد عبد هللا التمٌم15ً

1960/08/01ٌوغسالفٌاماجستٌرمدرس مساعدمٌٌكانٌك طائراتمٌكانٌكذكرخالد حمٌد حسٌن جاسم العزاوي16

1974/07/01العراقماجستٌرمدرس مساعدانشاءاتمدنًذكرخالد صالح عبد المجٌد عبد علً العطار17

1985/01/12العراقماجستٌرمدرس مساعدتكنولوجٌا العمارةمعماريانثىدنٌا جمعة عبد الكرٌم18

1983/05/02العراقماجستٌرمدرس مساعدتكنولوجٌا العمارةمعماريانثىسرى زكرٌا ٌحٌى محمود االعرج19ً

1971/04/01العراقماجستٌرمدرس مساعدتكٌٌفمٌكانٌكانثىسناء تركً موسى رحٌم الموسوي20

1981/07/09العراقماجستٌرمدرس مساعدتربةمدنًذكرسٌف محمد جواد كاظم شبٌل21

1979/10/22العراقماجستٌرمدرس مساعدانشاءاتمدنًانثىعبٌر عقٌل مجٌد حسٌن الموسوي22

1976/03/08العراقماجستٌرمدرس مساعدجٌوتكنٌكمدنًذكرعدنان قحطان محمد جمٌل العان23ً

1972/07/01العراقماجستٌرمدرس مساعدحرارٌاتمٌكانٌكذكرعصام حسن عطٌة حمودي العامري24

1961/11/16ٌوغسالفٌاماجستٌرمدرس مساعدمٌكانٌكمٌكانٌكذكرعالء الدٌن عبد القادر كاظم كاطع المالك25ً
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1975/04/25العراقماجستٌرمدرس مساعدانشاءاتمدنًذكرعالء نجم عبود حسون الخزاع26ً

1972/12/26العراقماجستٌرمدرس مساعدانشاءاتمدنًذكرعلً عادل عبد الحمٌد جاسم الرجب27

1970/04/18العراقماجستٌرمدرس مساعدبٌئةانشاءاتذكرعلً عمران محسن خمٌس السلطان28ً

1976/10/06العراقماجستٌرمدرس مساعدجٌوتكنٌكمدنًانثىعلٌاء راضً محسن مصطفى الحسن29ً

1977/03/17العراقماجستٌرمدرس مساعدانشاءاتمدنًذكرعمار نصٌري حنون جابر الربٌع30ً

1977/01/14العراقماجستٌرمدرس مساعدجٌوتكنٌكمدنًذكرفراس حسٌن علً  الغرٌري31

1982/07/14العراقماجستٌرمدرس مساعدقدرةكهرباءذكرمحمد خلٌل حسٌن قادر الجبوري32

1981/11/22العراقماجستٌرمدرس مساعدجٌوتكنٌكمدنًانثىمرٌم محمد خلف سلمان الجبوري33

1979/11/11العراقماجستٌرمدرس مساعدجٌوتكنٌكمدنًذكرمصطفى موسى صالح محمد جواد العماري34

1975/04/01العراقماجستٌرمدرس مساعدجٌوتكنٌكمدنًذكرمهند جاسم محمد رضا35

1974/10/01العراقماجستٌرمدرس مساعدجٌوتكنٌكمدنًذكرمهند قاسم محمد االمام36

1964/01/05ٌوغسالفٌاماجستٌرمدرس مساعدطائراتمٌكانٌكذكرنصٌر عبد الرزاق موسى احمد صبري37

1971/03/10العراقماجستٌرمدرس مساعدوحداتكٌمٌاويذكرنوار صباح رشٌد ناجً السعٌدي38

1976/08/05العراقماجستٌرمدرس مساعدتخطٌط عمرانًمعماريانثىهاالة حسٌن موسى حمزة الخفاج39ً

1971/06/02العراقماجستٌرمدرس مساعدمواد بناءمدنًانثىهند حسٌن حمد الٌاسٌن الٌاسٌن40

1963/04/14العراقماجستٌرمدرس مساعدمعماريمعماريانثىسرور احمد علوان مهدي العزاوي41

1973/11/06العراقماجستٌرمدرس مساعدتخطٌط حضري تخطٌط حضري انثىاسٌل مزهر حسٌن السعدي42

18/1/1987العراقماجستٌرمدرس مساعدادارة مشارٌعمدنًذكرعلى عامر محمد حسن علً قرة غان43

31/3/1975الهنددكتوراهمدرس مساعدالضوضاء واالدارة الصناعٌةمٌكانٌكذكراحمد حمٌد كلٌل حٌدر العبٌدي44

1983/08/01العراقماجستٌرمدرس مساعدانشاءاتبناء وانشاءاتذكرولٌد حمٌد محمد علً نعمة الزبٌدي45
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