
 

 

 

 الجنسية الجنس اللقب العلمي االختصاص الدقيق االختصاص العام االسم الثالثي و اللقب ت

 عراقية انثى مدرس كيمياء تربة تربة الربيعيابتسام مجيد رشيد  1

 عراقية ذكر مدرس مساعد تربة تربة الجبورياحمد عبدالجبار جاسم  2

 عراقية ذكر مدرس مساعد تربة تربة العرازهاحمد عبدالوهاب عبدالرضا  3

 عراقية ذكر مدرس مساعد تربة تربة العزاوياشرف محمد شريف  4

 عراقية انثى استاذ  فيزياء تربة تربة العنزياالء صالح عاتي  5

 عراقية انثى استاذ مساعد مسح وتصنيف الترب تربة العاني امال محمد صالح  6

 عراقية انثى استاذ كيمياء التربة تربة الجنابيايمان عبدالمهدي عليوي  7

 عراقية انثى مدرس خصوبة تربة تربة البحرانيايمان قاسم محمد  8

 عراقية انثى مدرس تربة تربة الجادربثينة محمد صادق  9

 عراقية ذكر مدرس مساعد تربة تربة الجماسبسام عالءالدين حامد  10

 عراقية انثى مدرس تربة تربة الزبيديبشرى محمود علوان  11

 عراقية ذكر استاذ مساعد احياء التربة المجهرية تربة الحديثيبهاء عبدالجبار عبدالحميد  12

 عراقية ذكر استاذ مساعد فيزياء تربة تربة الحديثيجابر اسماعيل خلف  13

 عراقية ذكر استاذ مساعد خصوبة تربة تربة الفضليجواد طه محمود  14

 عراقية ذكر استاذ مساعد كيمياء تربة تربة الجبوريحامد حسين رجب  15

 عراقية ذكر استاذ البكتريولوجي تربة حسن علي عبدالرضا السبتي 16

 عراقية ذكر  مدرس مساعد تربة تربة السراجانيحسين عبد علي  17

 عراقية ذكر مدرس مساعد تربة تربة الربيعيحسين عرنوص فرج  18

 عراقية انثى مدرس مسح وتصنيف الترب تربة المشهداني حليمة عبدالجبار 19

 عراقية ذكر استاذ خصوبة تربة تربة السلمانيحميد خلف تركي  20

 عراقية ذكر استاذ  فيزياء تربة تربة العطوانيسلوم برغوث سالم  21

 عراقية ذكر استاذ مساعد  خصوبة التربة واالسمدة تربة الزبيديقحطان جمال عبدالرسول  22

 عراقية انثى مدرس كيمياء تربة تربة الحسونسميرة ناصر حسون  23

 عراقية ذكر استاذ مساعد كيمياء تربة تربة العزاويكاظم مكي ناصر  24

 عراقية ذكر  مدرس مساعد تربة تربة العبيديطارق كمال مسعود  25

 عراقية ذكر استاذ خصوبة تربة تربة الالميعبد سلمان جبر  26

 عراقية ذكر مدرس  كيمياء تربة تربة المعموريعبدالباقي داود سلمان  27

 عراقية ذكر استاذ مسح وتصنيف الترب تربة الحياليعبدالحليم علي سليمان  28

 عراقية ذكر مدرس تغذية نبات تربة التميميعلي جاسم هادي  29

 عراقية ذكر استاذ مساعد  فيزياء تربة تربة المعاضيدي عمار دحام عيادة  30

 عراقية ذكر مدرس مساعد تربة تربة السالمعمر طارق عبدالمجيد  31

 عراقية انثى مدرس مساعد تربة تربة الشمريعواطف حميد دعدوش  32

 عراقية ذكر مدرس كيمياء فيزياوية التربة تربة الزبيديفاضل مجبل عباس  33

 



 

 الجنسية الجنس اللقب العلمي االختصاص الدقيق االختصاص العام االسم الثالثي و اللقب ت

 عراقية ذكر مدرس تربة تربة عبدالعزيزفراس وعدهللا احمد  34

 عراقية ذكر استاذ مساعد  مسح وتصنيف تربة تربة العانيقصي عبدالرزاق وهيب  35

 عراقية ذكر مدرس مساعد تربة تربة الدليميقصي عبيد حمادي  36

 عراقية ذكر مدرس مساعد تربة تربة الربيعيليث جودة كريم  37

 عراقية ذكر مدرس مساعد تربة تربة القراغوليمازن فاضل خضير  38

 عراقية ذكر مدرس  فيزياء التربة والمياة تربة البهيةمحمد حسن صبري  39

 عراقية ذكر استاذ مساعد  خصوبة التربة  تربة الربيعيمحمد عبد شحتول  40

 عراقية ذكر مدرس مساعد تربة تربة الراويمحمد عبدهللا محمد  41

 عراقية ذكر استاذ خصوبة تربة والتسميد تربة الحليمنذر ماجد تاج الدين  42

 عراقية ذكر استاذ فيزياء تربة تربة التميميمهدي ابراهيم عودة  43

 عراقية انثى استاذ مساعد تربة تربة العطيةندى حميد مجيد  44

 عراقية انثى استاذ تغذية النبات واالسمدة الحيوية تربة حالتةنريمان داود سلمان  45

 عراقية انثى مدرس مساعد تربة تربة العامريهديل عامر جبار  46

 عراقية ذكر مدرس مساعد تربة تربة وسام محمد عبد عواد 47

 عراقية ذكر استاذ مساعد تسميد وخصوبة التربة تربة االلوسييوسف احمد محمود  48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


