
 (03/5/9305)تم التحدٌث بتارٌخ                                              التدرٌسٌٌنو جدول اسماء ومعلومات الموظفٌن                                                   

 العنوان الوظٌفً الشهادة االسم الرباعً واللمب ت

 واللمب العلمً

الدرجة  الموالٌد التعٌٌنرلم وتارٌخ  اسم االم الثالثً

المسكن 

 فٌها

المرحلة 

المسكن 

 فٌها

 مالحظات مكان العمل

هناء فاضل  مجٌنمبرم. رئٌس  بكالورٌوس االء احمد دمحم احمد الراشدي  .0

 عبدالمجٌد

 االدارة 9 4 94/03/0540 04340/93/09/9332

 االلكترونٌة

 طالبة دراسات

  مٌكانٌن 0 0 99/09/0534 354/92/0/9332 صرخة حسن ضاٌع مدرس دكتوراه ابراهٌم ثامر نزال داٌح الجنابً  .9

وضحة كٌطان  استاذ مساعد دكتوراه ابراهٌم خلٌل صالح خلف الجبوري  .0

 دروٌش

  كهرباء 00 0 0/3/0521 0942/4/00/0542

  مٌكانٌن 00 0 0/3/0512 04/0/0532 نعمة علٌوي استاذ دكتوراه ابراهٌم علً محسن صحن الجبوري   .4

  كٌمٌاوي 0 0 03/4/0533 491/0/9/0550 سعاد ابراهٌم صالح رئٌس مهندسٌن بكالورٌوس اثٌر سعٌد عواد صالح الكمٌت  .1

 شعبة الورش مٌكانٌن 0 4 03/2/0539 2933/2/00/9334 بٌجه وهاب عباس معاون مدٌر فنً دبلوم فنً احسان جهاد دمحم علً البٌاتً  .2

 طالب دراسات مٌكانٌن 4 0 94/03/0533 3951/95/03/9339 فاتن شهاب احمد استاذ مساعد ماجستٌر احمد توفٌك أحمد حسن السامرائً  .3

 طالب دراسات طالب دراسات 1 1 0/3/0549 1330/09/1/9334 ناهدة دمحم رشٌد رئٌس مالحظٌن بكالورٌوس احمد حسٌن خنفاس عاشور الربٌعً  .4

  بٌئة 9 4 0/0/0530 4233/4/3/9331 حلٌمة حسن علً مدرس مساعد ماجستٌر الحدٌدياحمد خلٌل ابراهٌم صالح   .5

  بٌئة 4 2 0/00/0541 03044/94/09/9302 علٌه محمود دمحم مدرس مساعد ماجستٌر  احمد سعدي محمود فحل الجبوري   .03

  كٌمٌاوي 00 0 94/0/0523 9923/93/4/9339 وفٌمة دمحم شهاب  استاذ دكتوراه الدباغ احمد سعٌد عثمان دمحم   .00

  بٌئة 1 2 04/5/0540 4403/00/3/9331 نضال محسن علً  مدرس مساعد ماجستٌر احمد شهاب أحمد دمحم الجبوري  .09

بشرى عبداللطٌف  مدرس مساعد ماجستٌر احمد صبحً عبد هللا دمحم العباسً  .00

 سلمان

 مدٌر شعبة التسجٌل 0 4 09/09/0540 1390/03/1/9333

  مدنً 9 1 04/0/0545 4112/94/00/9304 بلمٌس عدنان هاشم مدرس  ماجستٌر احمد صكر عبدهللا حسن الحمد  .04

مدٌر شعبة  مدنً 00 0 4/09/0524 5244/93/09/0559ساجدة عبدهللا  استاذ مساعد دكتوراه احمد عبدالحمٌد احمد ٌونس العبٌدي  .01



 الدراسات العلٌا مصطفى

 طالب دراسات مدنً 9 4 4/3/0540 1401/90/1/9333 لٌلى جنجون سماوي مدرس مساعد ماجستٌر  احمد فائك سلطان وهٌب  .02

 رئٌس المسم كهرباء 0 0 1/9/0532 4033/2/5/9332 ساهرة حسٌن علً  استاذ مساعد دكتوراه الجنابً اركان احمد حسٌن علً  .03

 شعبة الورش مٌكانٌن 4 1 02/1/0539 5404/0/5/9334 وفٌة سلمان حمادي مهندس الدم بكالورٌوس اركان عبد الرزاق دمحم حبٌب العباسً  .04

  مدنً 2 1 04/9/0534 1231/92/1/9334 سهٌلة دمحم احمد مهندس الدم بكالورٌوس اسامة عصام دمحم منٌر المدرس  .05

م . رئٌس  بكالورٌوس اسامة محمود خلٌل ابراهٌم العجٌلً   .93

 مهندسٌن

  دراسات علٌا 0 4 00/0/0544 019/03/0/9333 زاهدة خالد

  مدنً 0 4 93/0/0549 4144/0/3/9331 سعاد خٌرو مرعً مدرس ماجستٌر خضٌر التكرٌتً اسراء صالح حسٌن  .90

  كٌمٌاوي 0 0 02/5/0523 2000/00/00/0545 سعدٌة عبد المادر استاذ مساعد دكتوراه الدوري اسراء طالب حمٌدي حنتوش  .99

 اسماء عبد الجبار جمٌل مهدي  .90

 السامرائً

  مدنً 0 1 90/0/0545 1090/94/0/9304 كرٌمة سلمان حمٌد مدرس  ماجستٌر

  كهرباء 00 9 03/0/0520 014/02/00/0540 صبحة علً حمود مهندسٌن الدم ر. دبلوم عالً اسماعٌل عبدهللا حسن عبد الجبوري  .94

  كٌمٌاوي 00 0 0/3/0511 0440/0/4/0550 وضحة علً سلٌمان مدرس مساعد ماجستٌر اسماعٌل محسن علً عبٌد الصمٌدعً  .91

  مٌكانٌن 2 4 91/03/0540 2333/90/3/9331 افتخار حسٌن مكً مدرس مساعد ماجستٌر اسٌل ناظم فتحً عبدهللا البٌاتً  .92

 منسب الى الهندسٌة مٌكانٌن 0 0 94/2/0544 04340/93/09/9332 كرٌمة حسن  مدرس مساعد ماجستٌر  اشرف عبدهللا احمد دمحم الجبوري  .93

معاون رئٌس  بكالورٌوس التكرٌتً الحوانة عبد المجٌد رشٌد دمحم  .94

 مهندسٌن

 طالبة دراسات كٌمٌاوي 1 4 1/9/0543 1210/0/09/9330 مجٌدة شهاب احمد

 منسبة الى الهندسٌة بٌئة 2 4 91/2/0535 494/99/0/9330 هاجر حمد مدرس مساعد ماجستٌر  اكتفاء صالح خضر شرلً الجبوري  .95

  مدنً 0 4 94/03/0544 5552/90/5/9332 لدٌفة جاسم طوٌسان مدرس  دكتوراه الطائً اكرم حسن عبد علً هزاع  .03

 ممرر المسم بٌئة 2 1 4/5/0549 01400/01/03/9334 عٌدة جاسم دمحم مدرس مساعد ماجستٌر اكرم خلف دمحم جاسم الجبوري  .00

 مدٌر موارد بشرٌة 4 1 93/1/0549 03903/0/5/9335 وزٌرة نصٌف جاسم مالحظٌن ر. بكالورٌوس انصار مجٌد خضر صالح العجٌلً  .09



  مدنً 0 2 1/4/0544 04135/05/09/9302 انتصار نعمان نجم  مدرس مساعد ماجستٌر  انفال منصور حمٌد مهدي الدوري   .00

  مدنً 4 4 4/03/0534 205/92/09/9332 سهٌلة نعمة جابر مدرس مساعد ماجستٌر الدوري انور صباح دمحم محمود  .04

منسب / مدٌر شعبة  مدنً 0 2 03/00/0544 0303/95/0/9304 عروبة حسن علً  مهندس  بكالورٌوس الحسن اسماعٌلاوس سلوان نعمان   .01

 العمود الحكومٌة

صبرٌة عبدالجبار  مدرس مساعد ماجستٌر اوس ناجً رشٌد عبد التكرٌتً  .02

 دمحم

 منسب الى الهندسٌة كهرباء 9 0 0/5/0535 04133/92/09/9332

  كهرباء 00 9 4/00/0520 01390/01/03/0549 نذٌرة زٌدان مخلف مهندسٌن الدم ر. بكالورٌوس ارحٌم التكرٌتًاٌاد جابر اسعد   .03

 معاون اداري كٌمٌاوي 2 0 93/0/0543 305/92/9/9332 بروٌن نامك لادر استاذ مساعد دكتوراه التكرٌتً اٌسر طالب جار هللا شعبان  .04

 طالبة دراسات خارج مدنً 9 0 95/00/0534 1923/90/00/0555 نجٌبة سعٌد خورشٌد مدرس مساعد ماجستٌر اٌنور نجاة امٌن خورشٌد البٌاتً  .05

 برهان صادق عبد الرزاق احمد  .43

 الدوري

  كٌمٌاوي 00 0 01/9/0522 1000/9/00/0544 سعدٌة لدوري  استاذ مساعد دكتوراه

  تسجٌل 0 1 03/5/0543 0901/99/0/9304 اٌمان ٌاسٌن نجم مهندس الدم بكالورٌوس تبارن حكم توفٌك مخلف التكرٌتً  .40

لطفٌة مصطفى  استاذ مساعد دكتوراه تحسٌن طه عثمان مصطفى لهوجً  .49

 حسٌن

  مٌكانٌن 00 0 99/4/0520 0410/03/00/0545

  مٌكانٌن 0 0 03/3/0533 0920/4/09/9331 فرحة احمد عبدهللا  مدرس دكتوراه تضامن احمد ٌاسٌن خلٌفة المشهدانً  .40

  مٌكانٌن 0 1 0/3/0543 9004/4/0/9333 مرٌم حسٌن علً  رئٌس مالحظٌن  اعدادٌة ثامر اسكندر مندٌل صالح الجبوري  .44

  مٌكانٌن 4 0 95/00/0534 4230/3/5/0552 فوزٌة عبدهللا محمود استاذ مساعد دكتوراه ثامر خلف سالم محمود البٌاتً  .41

 طالب دراسات كٌمٌاوي 4 0 92/0/0533 0243/4/09/9339 نجاة علً احمد  مدرس مساعد ماجستٌر الجبوريثائر عدنان عبد هللا احمد   .42

  كهرباء 00 0 2/00/0523 9494/9/4/9332 زهٌة نصٌف جاسم  مدرس ماجستٌر ثائر مهدي خلف داود الحدٌثً  .43

  مٌكانٌن 2 03 0/3/0531 05452/91/09/9302 وضحة منٌف فرحان حرفً ابتدائٌة جبار موازي علٌج مناجً العابر  .44

  مٌكانٌن 4 4 0/9/0534 4013/4/3/9339 نركز حمٌد حسٌن مهندسٌن ر. بكالورٌوس البٌاتً جعفر شعالن خالد حمٌد  .45

 دراسات خارجطالب  كهرباء 4 0 04/5/0533 4139/90/4/9339 الئعة فاضل مصطفى  مدرس  ماجستٌر المال جالل نزار عبد البالً محمود  .13



  شعبة المكتبة 0 0 09/03/0524 0131/05/4/0545 لطٌفة علً عبدهللا مدٌر تدلٌك بكالورٌوس التكرٌتً جنان احمد ٌاسٌن عبدهللا  .10

مشاور لانونً  دبلوم جنان سعٌد دمحم جواد وهٌب البٌاتً  .19

 مساعد

  المانونٌة 1 1 93/09/0529 04340/93/09/9332 رسمٌة احمد عبد

 عمٌد الكلٌة مدنً 2 0 0/09/0530 9209/4/4/0550 امٌة ابراهٌم حمٌد استاذ  دكتوراه طائًكاظم عباس جاسم الجودت   .10

 ممرر لسم مدنً 9 0 04/9/0535 9011/00/4/9331 حلوة حسٌن  مدرس  دكتوراه حارث عبد هللا علً احمد الجبوري  .14

  كٌمٌاوي 4 0 95/03/0534 00/4/0/9334 عبدهللا احمدماجدة  مدرس  دكتوراه السلمانً حارث نوري دمحم نصٌف  .11

  مٌكانٌن 1 9 0/3/0524 9214/1/1/9339 فرحة عبدهللا عبد مدرس دكتوراه الجبوري حازم خلٌل خلف حمادي  .12

  مٌكانٌن 9 4 3/4/0540 0312/01/9/9333 رشٌدة صبار محل مدرس مساعد ماجستٌر حسام سامً ذٌاب محل الجنابً  .13

  مدنً 0 0 90/4/0533 5034/4/09/9331 غنٌة علً حمد مدرس ماجستٌر هللا دحام عزٌز العزاويحسام عبد   .14

  مدنً 9 9 5/4/0530 404/90/0/9339 لادرٌة حسن ٌاسٌن استاذ مساعد دكتوراه البدري حسن جاسم دمحم حمٌد  .15

  موارد بشرٌة 0 4 94/0/0540 424/02/0/9332 حمدة جدوع خلف معاون مدٌر فنً اعدادٌة الجبوري خضر حسٌن خلف دمحم  .23

  مكتب العمٌد 9 4 4/4/0540 9004/4/0/9333 زكٌة جاسم دمحم معاون مدٌر بكالورٌوس حسٌن علً دحام دمحم الدوري  .20

 طالبة دراسات علٌا التخطٌطشعبة  4 3 92/1/0542 93014/95/09/9302 اٌمان صالح دمحم معاون مهندس بكالورٌوس حفصة علً عبدهللا احمد التكرٌتً  .29

شدهه غضبان  مدرس دكتوراه حمٌد جاسم خلف وعر االحبابً  .20

 عٌسى

  مٌكانٌن 00 0 03/0/0529 0093/90/5/0541

 مدٌر الشعبة حسابات 1 1 4/5/0532 04340/93/9/9332 ملكة عزٌز دمحم محاسب الدم بكالورٌوس الربٌعًد ٌحمٌد خٌار حبٌب سع  .24

  بٌئة 4 4 91/2/0549 01353/1/09/9331 ملٌحة صالح عبدهللا مدرس دكتوراه حنٌن احمد خضٌر علوان المرغولً  .21

زهرة عبدالوهاب  مدرس ماجستٌر حٌدر اكرم عارف عبد الجبار الناصري  .22

 فتاح

  كٌمٌاوي 9 0 9/4/0532 003/4/0/9332

  موارد بشرٌة 2 1 04/09/0543 0599/93/9/9334 فوزٌة شهاب احمد رئٌس مالحظٌن بكالورٌوس التكرٌتًحٌدر معن كامل شعبان   .23

  بٌئة 1 2 0/0/0532 05101/92/09/9302 حمدٌة زبون صالح مدرس مساعد ماجستٌر الجبوري خضرخالد احمد صالح   .24



  مدنً 00 0 0/3/0529 02342/94/09/0550 كودة جٌاد منفً  استاذ مساعد دكتوراه الجنابً خالد حمود مضحً جربوع  .25

 ممرر المسم مٌكانٌن 4 0 0/0/0540 5449/09/09/9331 رابعة احمد عبدهللا  استاذ مساعد دكتوراه الجمٌلً خلف ابراهٌم حمادة عبد العال  .33

  كهرباء 03 0 4/1/0525 039/0/03/0543 كملة سلطان جدعان استاذ مساعد دكتوراه خلف سلوم كعٌد حسن الشمري  .30

  كٌمٌاوي 00 9 0/3/0524 4390/0/09/0541 نفٌعة احمد عبد  ر. كٌمٌاوي الدم بكالورٌوس الدوريخمٌس ضاري محمود عبد   .39

  كٌمٌاوي 03 0 5/0/0523 0943/1/03/0545 حسنة عكاب عبدهللا استاذ دكتوراه الجبوريدرٌد فاضل احمد اسماعٌل   .30

 دراساتطالب  مدنً 9 1 0/09/0544 0992/99/0/9304 عطا ٌاسمٌن غانم الدم مهندس بكالورٌوس ود عبدهللا نجم التكرٌتًمدعاء مح  .34

  الحساباتشعبة  9 4 1/4/0544 04340/93/09/9332 ساجدة علً  محمود مدرس مساعد ماجستٌر العٌساوي حمدذكرى صبار حسٌن   .31

اختصاصً تربوي  بكالورٌوس الجبوري ذٌاب صالح عمبر حمد  .32

 الدم ثانً

  شعبة المكتبة 00 9 01/3/0529 10043/0/00/0540 ٌازي مهوس حمد 

 مدٌر وحدة المخزن 9 4 0549/  5/  9 04340/93/09/9332 ٌسرى حسن حمادة  معاون مدٌر  بكالورٌوس الجبوري رامً حسن صالح ٌاسٌن  .33

  مٌكانٌن 1 0 01/09/0531 304/0/9/9339 فرحة جزاع محمود استاذ مساعد دكتوراه الدوري رائد رشاد جاسم دمحم  .34

  مٌكانٌن 00 0 02/03/0515 0249/01/03/0550 روزة جمٌل روفو استاذ دكتوراه موسٌس رائد نجٌب رزولً جرجٌس  .35

 طالبة دراسات خارج كٌمٌاوي 9 4 0543/ 0/ 90 000/4/0/9330 كواكب مخلف احمد مدرس مساعد ماجستٌر  العانًدمحمرشا خالد احمد   .43

  بٌئة 00 0 03/0520/  0 0220/0/0/0559 ساجدة ناجً خلٌل      استاذ دكتوراه لٌلة رعد هوبً ارزولً جاسم  .40

  كهرباء 0 1 0/0544/  95 954/1/0/9300 صبرٌة عٌدان ابراهٌم فنً ٌنمالحظر.  دبلوم فنً رلٌة خالد عبٌد جداح الجنابً  .49

  مدنً 9 0 90/00/0539 4501/4/03/0554 رسمٌة حبٌب رجب مدرس ماجستٌر رلٌة عبد حسٌن جمعة التكرٌتً  .40

  تسجٌل/ وثائك 1 1 03/3/0539 1231/92/1/9334 كافٌة سلمان احمد  مهندس الدم  بكالورٌوس  رنا عبداللطٌف صالح نجم العبٌدي  .44

  بٌئة 0 0 0535/  4/  0 043/00/0/9339 خلود ناظم عونً  مدرس  ماجستٌر الشمري رند رافع احمد حسون  .41

ثائرة عبدالكرٌم  مدرس مساعد ماجستٌر المشهدانًروى مؤٌد محمود حمد   .42

 جعفر 

  كهرباء 1 1 93/00/0541 9009/9/0/9334

  كهرباء 0 4 03/9/0544 4054/03/03/9331 جاهدة سلمان شكور مدرس مساعد ماجستٌر رؤٌا جعفر حسٌن علً االغا  .43



  بٌئة 0 4 0/0542/  04 1522/0/4/9309 لٌلى مرعً حسون مدرس مساعد ماجستٌر رٌم سهام توفٌك نجم التكرٌتً  .44

 طالبة دراسات كهرباء 4 2 00/0544/  9 2044/94/4/9300 سنٌة عبود مخلف مهندس بكالورٌوس رٌمان عٌسى احمد عمر الجبوري  .45

  كٌمٌاوي 0 3 0/0/0543 4354/94/3/9334 رٌمة محمود عباس  م رئٌس حرفٌٌن ابتدائٌة زوبع عبد عاٌد صالح العجٌلً  .53

  كهرباء 00 9 01/00/0524 4093/93/09/0549 سلٌمة هالل سلمان مهندسٌن الدم ر. بكالورٌوس الجعفري زٌاد ابراهٌم دمحم ٌاسٌن  .50

  بٌئة 0 4 0544/ 0/ 90 9345/94/9/9334 فاتن شهاب  احمد م رئٌس باٌولوجٌن بكالورٌوس زٌاد توفٌك احمد حسن السامرائً  .59

غنٌة عبدالوهاب  مدرس مساعد ماجستٌر الشنداحزٌاد طارق اسماعٌل هالل   .50

 جمٌل

  مدنً 0 0 0539/ 3/ 01 0990/03/5/0554

  كٌمٌاوي 5 0 09/00/0513 94004/91/1/0550 فخرٌة علً لادر استاذ دكتوراه زٌد عدنان عبدالرحمن جمٌل وٌس  .54

  م. معاون اداري 1 1 0540/ 2/ 03 1330/09/1/9334 فرٌدة ٌونس احمد رئٌس مالحظٌن بكالورٌوس زٌد ٌاسٌن صالح حمد المخلبً  .51

  مدنً 0 9 90/00/0539 9991/03/3/0553 هاجر توفٌك عبود ر. مهندسٌن بكالورٌوس التكرٌتً زٌنب حسٌن عمر علً  .52

وصفٌة اسماعٌل  معاون مهندس بكالورٌوس زٌنب حسٌن دمحم عبدهللا العبٌدي  .53

 مجٌد 

  الشؤون العلمٌة  0 3 5/3/0554 99359/1/00/9304

 دراساتطالب  مٌكانٌن 0 0 0535/ 9/ 03 0010/04/4/9332 ناٌلة علً سلٌمان  مدرس ماجستٌر سامر محمود خلف دمحم الجبوري  .54

  تسجٌل مسائً 00 9 0523/  3/  0 0044/03/5/0535 صدٌمة علً خضٌر  ر. مهندسٌن الدم بكالورٌوس البٌاتً شٌخةسامً علً ابراهٌم   .55

 دراساتطالب  مٌكانٌن 3 0 0539/  9/  0 04332/93/09/9332 زمو نجم جلمود مدرس مساعد ماجستٌر العبٌدي ماضً ناصر حمٌدساهر   .033

هناء عبدالجبار  مدرس مساعد ماجستٌر سحر عدنان احمد وٌس المشهدانً  .030

 عٌسى 

  كٌمٌاوي 0 4 9/0544/  00 9004/4/0/9333

  مدنً 0 4 0543/  2/  4 2454/95/4/9331 لٌلى مرعً حسون مدرس مساعد ماجستٌر سراب سهام توفٌك نجم التكرٌتً  .039

  مدنً 1 0 0/0534/  94 90339/00/03/9339 امل سلٌمان موسى مدرس مساعد ماجستٌر التكرٌتً سراب عاصم حمٌد دمحم  .030

سرى نزهان كامل عبد اللطٌف   .034

 التكرٌتً

معاون  رئٌس  بكالورٌوس

 مبرمجٌن

  مٌكانٌن 9 4 3/0540/  02 435/94/0/9333 مخلففلاير توفٌك 

  مٌكانٌن 4 4 4/0549/  03 9113/93/0/9302 انعام عبدالكرٌم دمحم مدرس  دكتوراه التكرٌتً سعد رمضان احمد الطٌف  .031



  مٌكانٌن 9 0 4/0533/  90 4943/04/09/9331 كرٌمة عاشور شٌبان مدرس  ماجستٌر الجنابً سعد سامً فرحان خضٌر  .032

 طالب دراسات كهرباء 4 4 0/0/0549 0033/0/3/9334 ناٌلة حمد سالم  مدرس مساعد ماجستٌر سعد غزاي مطلن عبد هللا الجبوري  .033

 رئٌس لسم مدنً 9 0 0530/ 1/ 90 4314/01/1/9332 رجوه صالح عبد مدرس دكتوراه سعد محمود رؤوف احمد الجبوري  .034

  مدنً 0 9 04/00/0534 9004/4/0/9333 مرٌم ابراهٌم احمد  مساعدمدرس  ماجستٌر صعب حسن الناصري مولودسعد   .035

  كٌمٌاوي 03 0 0524/ 0/ 04 4520/90/09/0553 كمٌلة علٌوي كاطع استاذ مساعد دكتوراه سعد ناهً صالح حسٌن االعظمً  .003

  كهرباء 00 0 0511/  3/  3 4013/93/5/0534 هدلة حمد صالح مدرس دكتوراه الناصري سفٌان هزاع علً عٌسى  .000

 طالب دراسات علٌا مدنً 0 2 0544/ 0/ 94 03044/4/03/9309 سعدٌة مهدي صالح مدرس مساعد ماجستٌر سالم عادل عبدهللا دروٌش الربٌعً  .009

 مالحظرئٌس  بكالورٌوس سلٌم الجبورياسالم دمحم حمد   .000

 اعالمً

 مدٌر شعبة اعالم 9 1 0545/  0/  0 0033/92/0/9303 ثالثة حسٌن مصلح

  بٌئة 9 0 0540/ 2/ 92 09313/1/09/9332 بهٌجة عبدهللا حاجم استاذ مساعد دكتوراه سلوى هادي احمد عبد الواحد المٌسً  .004

  مٌكانٌن 00 0 0520/ 3/ 01 0342/01/03/0543 ضعٌنة حسٌن صالح مدرس ماجستٌر الجنابً سلٌمان عناد مناور زوٌد  .001

  بٌئة 0 0 0533/  2/  4 0413/03/09/0550 امل سلٌمان موسى  مدرس  ماجستٌر التكرٌتً سمٌة عاصم حمٌد دمحم  .002

 الورش الهندسٌة مٌكانٌن 00 4 0513/  5/  5 2005/3/5/9334 هٌلة مرعً حسون معاون مدٌر فنً اعدادٌة التكرٌتً سمٌر خٌرهللا غنً رحٌم  .003

  مٌكانٌن 0 4 0534/ 1/ 09 0250/03/0/9330 ثرٌة عبد حسٌن  م . مدٌر فنً  دبلوم فنً سمٌر ناصر حسٌن كاظم المهداوي  .004

  كهرباء 1 1 99/03/0540 09312/1/09/9332 سمٌرة ابراهٌم ناصر مدرس مساعد ماجستٌر سوسن ضٌاء محمود عٌدان المولى  .005

  مدنً 0 9 0534/  5/  0 0355/04/03/0553 صبحة علً حمود مدرس مساعد ماجستٌر الجبوري سوسن عبدهللا حسن عبد  .093

معاون رئٌس  بكالورٌوس سٌف حاتم جاسم هٌالن المختار  .090

 مهندسٌن

  امانة المجلس 9 4 0540/  2/  99 04332/93/09/9332 فوزٌة طه حماش

 التصارٌح االمنٌة م شعبة الخدمات  0 3 0540/  4/  4 9143/95/0/9334 بدرٌة سحاب سرحان  م . رئٌس حرفٌٌن ابتدائٌة سٌف سعد اسماعٌل طالل العبٌدي  .099

  مٌكانٌن 9 4 01/09/0544 04133/92/09/9332 امل ابراهٌم بكر مدرس  ماجستٌر سٌف صباح ارحٌم مرزون العلكاوي  .090

  مٌكانٌن 9 4 0549/ 00/ 0 1303/0/1/9332 سعدٌة علوان صالح  مدرس مساعد ماجستٌر سٌناء خضٌر سلمان دمحم السامرائً  .094



  كهرباء 00 0 0523/ 03/ 2 5944/05/00/0535 نجٌبة وهٌب رزولً استاذ مساعد ماجستٌر شاكر محمود فٌصل زعفر التكرٌتً  .091

  كهرباء 00 0 0520/  3/  0 9402/00/09/0540 هلة ملٌحان مطلن مدرس ماجستٌر بًٌالله شاهر فلٌح نواف مطلن  .092

  مدنً 00 9 0522/  2/  5 10/4/0/0545 ساهرة احمد دمحم ر. مهندسٌن الدم بكالورٌوس الناصري شذى هٌالن فهد مهدي  .093

  موارد بشرٌة 00 1 0539/  3/  0 4332/95/4/9332 فضة مخلف عوٌد ر. حرفٌٌن الدم ابتدائٌة شعالن عطٌة عبدون ساري الجبوري  .094

  كٌمٌاوي 0 4 0543/ 9/ 04 5344/99/9/9331 امٌرة هزاع علً  استاذ مساعد ماجستٌر شٌماء علً حمٌد دمحم الناصري  .095

  علمًمعاون  . م 9 2 0553/  9/  0 0905/99/0/9304 احالم حامد شهاب  مالحظ فنً دبلوم فنً صاحب صالح مدلول احمد السامرائً  .003

  كٌمٌاوي 2 9 0534/ 3/ 94 03/0/0/9339 بثٌنة حسٌن علً  استاذ دكتوراه صبا عدنان غنً غالً المرٌشً  .000

  كهرباء 00 0 0514/ 09/ 4 9392/04/00/0535 هٌلة لطٌف مهدي مدرس ماجستٌر الدوري صباح صدٌم صالح مهدي  .009

  كٌمٌاوي 9 4 0532/ 4/ 95 9001/9/0/9334 رٌمة علً عبد مدرس مساعد ماجستٌر صباح دمحم حسن عبد الجبوري  .000

  مٌكانٌن 00 0 0525/  3/  0 9241/0/03/0542 ملكة سلٌمان بدوي مدرس ماجستٌر صباح مهدي صالح حمد الجنابً  .004

  كٌمٌاوي 9 1 0543/ 5/ 02 1422/9/4/9309 انتصار مطر ٌحٌى  مدرس مساعد ماجستٌر  صفا ولٌد شاكر عبدهللا الدوري  .001

  الموارد البشرٌة 00 4 0530/ 3/ 92 0941/03/03/0553 سعدٌة علً حمد معاون مدٌر فنً اعدادٌة التكرٌتً صفاء عرب علً خمٌس  .002

 ممرر المسم كٌمٌاوي 4 4 0535/ 9/ 00 0203/02/0/9331 صبرٌة كرم احمد مدرس دكتوراه صفاء دمحم رشٌد احمد االركوازي  .003

  كٌمٌاوي 9 4 0544/ 0/ 91 5552/90/5/9332 علٌة جاسم خمٌس  مدرس  دكتوراه العزاوي صهٌب شوٌش صالح دمحم  .004

  شعبة التسجٌل 03 4 0525/ 00/ 2 449/94/0/0551 لٌلى جزاع جمعة  معاون مدٌر فنً دبلوم فنً طه موسى جاسم خضٌر العجٌلً  .005

  مٌكانٌن 00 0 0529/ 4/ 93 0391/94/4/0553 معطًفوزٌة حمزة  استاذ  دكتوراه الكمٌت عادل عبد الرزاق دمحم سعٌد  .043

  مٌكانٌن 00 0 0524/  3/  0 22399/0/03/0542 نجٌة علً عنٌزان استاذ مساعد ماجستٌر عادل محمود الباش عنٌزان الحمدانً  .040

  مدنً 1 0 0533/  0/  4 2424/5/03/9339 زكرٌة حمٌد    احمد استاذ مساعد دكتوراه الجبوري عاصم دمحم لطٌف سالم  .049

  مٌكانٌن 00 0 0529/  4/  2 0034/00/09/0540 ناهدة حسن خلٌل مدرس دكتوراه السامرائً عامر مصطفى رشٌد مجٌد  .040

  مٌكانٌن 1 9 0525/ 2/ 99 454/0/4/0550 وضحة ٌوسف عمر  مترجمٌن الدم ر.  بكالورٌوس عامر موسى احمد عمر الجبوري  .044



  بٌئة 9 4 0533/  0/  0 5330/9/03/9333 عائشة محمود حمد مدرس مساعد ماجستٌر عباس علً كنوش حمد الجبوري  .041

  مٌكانٌن 0 4 0535/ 1/ 93 9353/5/0/9332 حمدٌة علً كاظم  مدرس مساعد ماجستٌر عبد الباسط حسن مهدي حسٌن البٌاتً  .042

  كهرباء 0 4 0520/ 9/ 91 414/90/0/0559 بالر دمحم  طوردي رئٌس مهندسٌن م. بكالورٌوس البٌاتً عبد الحسٌن حمً موسى امٌن  .043

  شعبة التسجٌل 0 4 0532/ 0/ 99 4304/91/2/9339 نوال كامل عزٌز معاون مدٌر  بكالورٌوس عبد الرحمن زٌدان احمد دلً البٌاتً  .044

 عبد الرحمن عدنان ابراهٌم ٌاسٌن  .045

 المشهدانً

  مدنً 00 0 0525/  2/  0 2252/0/03/0542 بدرٌة عبدهللا ٌاسٌن  استاذ مساعد دكتوراه

  كهرباء 00 0 0529/  3/  0 050/0/00/0544 مرٌم شبٌب ٌونس استاذ مساعد دكتوراه البٌاتً عبد الستار حسن جاسم حسن  .013

  مٌكانٌن 0 9 0535/  5/  0 04133/92/09/9332 ردسة خضر  مدرس مساعد ماجستٌر الجمٌلً عبد المادر احمد عناز عثمان  .010

عبد المطلب عبد الوهاب حسٌن علً   .019

 الدوري

  كهرباء 9 0 0531/  9/  9 9149/93/5/9333 نورة احمد رحٌم مدرس مساعد ماجستٌر

جبرٌة شٌاع     مدرس مساعد ماجستٌر العزاوي عبد فارس علً احمد  .010

 مخلف

  مٌكانٌن 3 0 0521/  3/  0 0394/93/4/0559

 عبدالرحمن اسماعٌل عبد البالً بكر  .014

 العجٌلً

  كهرباء 00 9 0524/  3/  0 090/9/09/0549 هٌلة خطاب علً  مهندسٌن الدم ر. بكالورٌوس

فهٌمة عبدالملن  فنً معاون مدٌر اعدادٌة الشادي عبدالرحمن علً جاسم ابراهٌم  .011

 مهدي

  الموارد البشرٌة 00 4 0530/  0/  5 0941/03/03/0553

 عبدالرحمن عٌادة ابراهٌم شالل  .012

 المخلبً

  مدنً 4 0 0521/  3/  0 4344/99/03/0553 هوٌة الطٌف احمد مدرس  دكتوراه

عبدالرحمن فارس فٌاض صالح   .013

 الحمدانً

 منسب الى الطوز مٌكانٌن 0 9 0513/  3/  0 114/99/09/0534 وسمٌة علً نصٌف الدم مدٌر بكالورٌوس

عبدالرزاق عبدالوهاب اسماعٌل   .014

 ابراهٌم البدري

  مٌكانٌن 00 4 0520/ 0/ 94 930/04/0/0543 نجٌة هادي سلمان  مدٌر فنً اعدادٌة

عبدالستار شرٌف شهاب احمد   .015

 الناصري 

  الشؤون العلمٌة مٌكانٌن 0 4 94/0/0540 1944/00/00/9330 ذهبٌه على احمد  معاون مدٌر فنً دبلوم فنً



 مجلس الكلٌة امٌن العمادة 2 2 1/2/0553 05443/91/09/9302 شاكر ابراهٌمٌسرى  مدرس مساعد ماجستٌر عبدهللا صائب طاٌس جبر الدهمشً  .023

مرضٌة خطاب  استاذ مساعد دكتوراه التكرٌتً عدنان جاٌد زٌدان مخلف  .020

 الطٌف

  مدنً 00 0 0524/ 0/ 93 9191/01/4/0553

 عدي عبداالله اسماعٌل حمادي  .029

 العمٌدي

  مدنً 1 0 0534/ 4/ 01 24341/3/03/0559 هناء مهدي امٌن مدرس ماجستٌر

/ مدٌر لسمرئٌس  بٌئة 2 9 0/3/0530 0110/02/1/0555 سمٌعة عبدالكرٌم استاذ دكتوراه عزٌز ابراهٌم عبدهللا حسون المٌسً  .020

الترلٌات  شعبة

 العلمٌة

  الصٌانةشعبة  9 4 5/9/0530 4291/90/3/9339 جمٌلة دمحم علً  م . مدٌر فنً  اعدادٌة عزٌز علً ابراهٌم صالح البٌاتً  .024

  مٌكانٌن 0 9 0/0/0534 0993/94/1/9339 مرٌم حسٌن ابراهٌم  استاذ  دكتوراه الحارث معطا هللا حسٌن جاسم رح  .021

 طالب دراسات مدنً 0 0 4/1/0543 4104/0/3/9331 فاتن شهاب احمد مدرس مساعد ماجستٌر عالء توفٌك احمد حسن السامرائً  .022

  مٌكانٌن 0 0 3/4/0533 0402/0/0/9332 صبٌحة احمد داود مدرس دكتوراه علً احمد كٌطان دمحم الزٌدي  .023

  مٌكانٌن 1 4 90/4/0533 4415/03/4/9334 نجاة مهدي سلمان مدرس  ماجستٌر علً خالد دمحم علً سلمان الدلٌمً  .024

  الخدمات االدارٌة 0 2 94/4/0543 9095/9/0/9334 حمدة جدوع خلف حرفً الدمرئٌس  ابتدائٌة علً خلف دمحم خضر الجبوري  .025

 الى المحافظة منسب مٌكانٌن 00 0 03/4/0530 0/03/0545/ 4355 صالحة شالش خلف  مدرس دكتوراه الجبوري عمار جبر خلٌل عبد الحمٌد  .033

سعدة جمعة     استاذ مساعد دكتوراه بًٌعمار سلٌم خزعل رجب الله  .030

 جلعوط

  مدنً 9 9 0/0/0531 3344/0/00/9330

  كهرباء 2 0 0/0/0524 5543/91/09/0543 عزٌزة مصطفى دمحم  مدرس مساعد ماجستٌر عبدالجواد عبدالحمٌد دمحم العانًعمار   .039

  شعبة التسجٌل 2 1 90/5/0549 0590/93/9/9334 سهٌلة دمحم خلف رئٌس مالحظٌن بكالورٌوس عمر ابراهٌم عبد الكرٌم دمحم الشرباتً  .030

 منسب الى المحافظة مٌكانٌن 0 1 0542/ 4/ 03 3303/92/4/9309 صالحة شالش خلف مدرس مساعد ماجستٌر الجبوريعمر جبر خلٌل عبد الحمٌد   .034

  شعبة التسجٌل 4 1 0549/  0/  0 9903/03/9/9303 سعاد محً حسن  رئٌس مالحظٌن بكالورٌوس عمر سري اسماعٌل حسن التكرٌتً  .031

  كٌمٌاوي 2 4 0549/  4/  2 103/03/0/9333 ملكة دمحم اسماعٌل مساعدمدرس  ماجستٌر عمر سعٌد لطٌف زٌدان البدري  .032



 منسب الى الهندسٌة مدنً 4 4 0544/  4/  3 019/04/0/9333 باسمة جاسم حمادي مدرس مساعد ماجستٌر عمر طاهر نافع ٌوسف التكرٌتً  .033

عمر عبد الصمد ابراهٌم صالح   .034

 الجبوري

 طالب دراسات خارج كهرباء 0 4 0542/  4/  0 4591/93/4/9334 نوال رشاد جاسم مدرس مساعد ماجستٌر

عدوٌة مصطفى  مدرس دكتوراه العلً عمر فاروق ابراهٌم علً  .035

 حسن 

 المعاون العلمً مدنً 1 0 0534/  0/  0 00/4/0/9334

  مٌكانٌن 00 0 0524 / 4/  0 490/5/4/0543 رابعة دمحم صالح  مدٌر فنً دبلوم فنً عمر دمحم علً سعٌد عبدهللا الدلوي  .043

 طالب دراسات كهرباء 9 4 90/9/0541 5552/90/5/9332 منى خالد سعٌد م .رئٌس مهندسٌن بكالورٌوس عمر نافع محمود رجب الحدٌثً  .040

  مٌكانٌن 0 4 90/09/0544 5552/90/5/9332 امٌنة عبد حسن  مدرس مساعد ماجستٌر غزوان سعود علوان حمد الناصري  .049

  كٌمٌاوي 0 2 04/4/0550 9204/09/9/9304 فطٌم ابراهٌم دهام مدرس مساعد  ماجستٌر احمد ارحٌم الجمٌلًغزوان صالح   .040

 رئٌس لسم  كٌمٌاوي 0 0 00/2/0534 349/95/9/9334 سارة صالح  استاذ مساعد دكتوراه الدلٌمً غسان حمد عبد هللا خضٌر  .044

  الصٌانةشعبة  9 0 01/03/0540 443/03/00/9330 وضحة ابراهٌم علً  رئٌس مهندسٌن بكالورٌوس غسان دمحم حماش خلف الجبوري  .041

  مدنً 4 9 0534/ 0/ 90 9992/03/3/0553 سعدة درٌس ٌاسٌن  مدرس ماجستٌر التكرٌتً فادٌة سعدي كالن حسن  .042

  بٌئة 9 4 9/4/0533 09144/00/00/9334 سارة محمود نجم  معاون مدٌر بكالورٌوس فارس ابراهٌم عٌسى علً الجبوري  .043

  مدنً 2 9 0/3/0539 4402/95/3/9339 اثرٌة خلف محمود استاذ مساعد دكتوراه فاروق مجٌد مهوس حمد الجبوري  .044

 رئٌس لسم مٌكانٌن 00 0 3/2/0515 1350/9/03/0553 بدرٌة علً حسٌن  استاذ مساعد دكتوراه السلمانً فاروق منصور مهدي حسن  .045

  علمًمعاون  م . 9 4 93/00/0533 1220/0/09/9330 صفٌة خضٌر احمد معاون مدٌر  اعدادٌة العبٌديفاطمة اسماعٌل طالل سرحان   .053

 خارجدراسات طالب  مدنً 0 0 92/3/0535 9443/90/0/9332 رلٌة مهدي هالل مدرس مساعد ماجستٌر فراس حازم جاسم دمحم التكرٌتً  .050

 تنسٌب كركون موارد بشرٌة 00 9 0/3/0513 4354/90/09/0550 خدٌجة بهجت جاسم احصائٌٌن الدمر .  بكالورٌوس فكرت جمال صدٌك جاسم التمٌمً  .059

  شعبة المكتبة 3 4 5/2/0539 343/95/9/0550 نجٌة علً شالل معاون مدٌر فنً اعدادٌة فالح حسٌن فلٌح شالل الجبوري  .050

 مدٌر شعبة الصٌانة 2 4 5/09/0532 4354/93/2/9339 حماد كاظم سعدٌة رئٌس مهندسٌن م. بكالورٌوس لحطان علً ٌوسف ابراهٌم البٌاتً  .054

  كهرباء 3 0 92/09/0521 105/05/4/0553 خولة محمود ٌاسٌن  مدرس مساعد ماجستٌر الدبان لٌس خلٌل شاكر حافظ  .051



  مٌكانٌن 00 0 02/4/0521 4499/92/09/0550 سهمً خالد مصطفى  مدٌر فنً دبلوم تمنً كمال مصطفى مطلن احمد البٌاتً  .052

 مدٌر شعبة التدلٌك  0 4 1/4/0544 04340/93/09/9332 سعاد ابراهٌم صالح  م . مدٌر حسابات بكالورٌوس كمٌت سعٌد عواد صالح الكمٌت  .053

 ممرر لسم كهرباء 1 4 0/09/0549 4034/99/4/9334 هناء جاسم دمحم مدرس  ماجستٌر لجٌن صباح عبد هللا محمود الحمدانً  .054

 هوٌة الطٌف مدرس مساعد ماجستٌر المخلبًلطٌف عٌادة ابراهٌم شالل   .055
 احمد

  مٌكانٌن 0 4 4/2/0543 00150/0/09/9334

 مجٌدة شهاب م .رئٌس مهندسٌن بكالورٌوس التكرٌتًلمى عبد المجٌد رشٌد دمحم   .933

 احمد

 طالبة دراسات علٌا كهرباء 9 4 02/09/0544  5552/90/5/9332

بثٌنة مرشد      مدرس دكتوراه التكرٌتً سنودي بكرلمٌاء نجاح   .930
 عطٌة 

9441/00/4/0553 1/00/0531 9 

 

  مدنً 9

 خمٌسة رشٌد مهندس الدم بكالورٌوس لؤي علً سلمان علوان العزي  .939
 حٌب

  مٌكانٌن 0 1 93/1/0534 422/01/0/9335

اخالص شعبان  مهندس الدم دبلوم عالً لٌث فاضل عباس خزعل الدوري  .930
 خزعل

 طالب دراسات كهرباء 1 1 04/3/0544 424/04/0/9335

فائزة احمد       مهندس الدم بكالورٌوس لٌلى فاضل حسٌن خلف البٌاتً  .934
 رشٌد 

 طالبة دراسات  مدنً 1 1 0/0/0542 00214/4/09/9334

مازن برهان الدٌن عبدالرحمن   .931

 التكرٌتً مصطفى

امل عبدالواحد   استاذ مساعد دكتوراه

 رجب

  مدنً 9 0 00/03/0530 9359/04/4/0555

  مدنً 9 0 9/0/0531 3199/05/00/9330 شاهه عباس علً      مدرس مساعد ماجستٌر مازن علً حسٌن احمد العزاوي  .932

نورٌة سلٌمان  م . مدٌر فنً دبلوم الناصريحمد مثنى داود مصطفى   .933

 موسى 

 الورش الهندسٌة مٌكانٌن 0 4 92/4/0533 0313/5/5/9330

مدٌر الشؤون  مٌكانٌن 9 0 94/4/0532 09334/99/03/9339 خولة كامل بوسف  استاذ مساعد دكتوراه دمحم اسماعٌل علٌوي طه السامرائً  .934

 العلمٌة

  بٌئة 4 4 2/0/0544 4420/00/3/9331 هونار فاتح مدرس مساعد ماجستٌر دمحم برهان علً جادر البٌاتً  .935

  بٌئة 0 4 93/4/0540 04340/93/09/9332 خٌرٌة طرٌد كردي مدرس مساعد ماجستٌر دمحم جاسم عبد حمادي الجنابً  .903



  كهرباء 00 0 00/00/0520 4320/04/1/9332 خولة جاسم حمد مدرس ماجستٌر دمحم رشٌد صالح حسون التكرٌتً  .900

  كهرباء 4 4 95/0/0540 0024/0/3/9334 ملكة دمحم اسماعٌل  مدرس مساعد ماجستٌر دمحم سعٌد لطٌف زٌدان  .909

 طالب دراسات خارج مٌكانٌن 2 0 0/3/0539 09313/1/09/9332 حبٌبة حمد داود مدرس ماجستٌر دمحم صالح احمد داود المفرجً  .900

 الورش الهندسٌة مٌكانٌن 00 4 93/00/0522 2093/3/00/9334 سعدٌة محمود احمد م. مدٌر فنً اعدادٌة دمحم طه توفٌك احمد الثوٌنً  .904

  بٌئة 9 4 90/3/0532 9320/00/0/9333 خالدة حمٌد دمحم مدرس مساعد ماجستٌر موسى الناصري دمحم طه حمود  .901

  مدنً 00 0 0/0/0520 09313/1/09/9332 علٌة عطاهللا رحمن مدرس ماجستٌر المساريدمحم عبد هللا عبد   .902

  كهرباء 00 0 4/3/0523 4404/0/1/9332 زهٌة عٌسى دهش مدرس ماجستٌر الرماوي دمحم عبٌد بران حسٌن  .903

  كهرباء 00 0 2/3/0520 4414/00/3/9331 نزٌمة رشٌد عبد مدرس  ماجستٌر دمحم عمر صالح عبدان التكرٌتً  .904

  مٌكانٌن 0 4 94/4/0531 9142/92/0/9332 امل محمود علوان مدرس مساعد ماجستٌر دمحم عوٌد عطٌه علوان الحسنً  .905

  مدنً 4 1 0535/  2/  0 01315/95/09/9335 ادٌبة نجم صالح مدرس مساعد ماجستٌر دمحم فائك ٌاس خضٌر التكرٌتً  .993

 طالب دراسات كهرباء 2 4 94/5/0540 1034/09/00/9330 زٌتونة احمد محمود مدرس مساعد ماجستٌر دمحم كامل صالح حسٌن المشهدانً  .990

 طالب دراسات بٌئة 0 4 0/0/0544 4429/00/3/9331 هزٌمباسمة كرٌم  مدرس ماجستٌر التكرٌتً دمحم مثنى نعمان عبد الغنً  .999

  كٌمٌاوي 0 4 92/0/0544 0043/4/9/9333 شكرٌة هوٌر سمران مدرس  ماجستٌر دمحم مزهر عفتان خلف الجنابً  .990

وفاء لاسم         مدرس مساعد ماجستٌر دمحم مهنا متعب احمد العزاوي  .994

 دمحم

  مٌكانٌن 3 1 03/09/0541 9051/0/0/9334

 شعبة التخطٌط بٌئة 2 2 0544/ 9/ 95 04143/05/09/9302 سمٌرة علً محمود مدرس مساعد ماجستٌر البٌاتً دمحم هاشم امٌن دمحم صالح  .991

وداد رشٌد  م .رئٌس مهندسٌن بكالورٌوس محمود سعد عبد العزٌز علً التكرٌتً  .992

 عبدالمجٌد

 االلكترونٌةالبصمة  كٌمٌاوي  0 4 94/03/0540 0940/00/4/9332

زاهدة محً الدٌن  رئٌس مهندسٌن بكالورٌوس شكري ضرار عبدهللا االلوسًد محمو  .993

 عبدهللا

مدٌر شعبة الورش  مٌكانٌن 4 9 0533/ 1/ 03 4355/3/09/0550

 الهندسٌة

  مدنً 1 0 0530/  3/  0 00122/00/03/9339 صدٌمة مهدي صالح  مدرس دكتوراه األحبابً محمود غازي جسام حسان  .994



  كٌمٌاوي 9 1 0545/ 0/ 91 2415/5/4/9309 شتات صبار ابراهٌم مدرس مساعد ماجستٌر محمود غنً جبر ابراهٌم الجنابً  .995

وحدة التأهٌل  كهرباء  1 1 0542/  1/  93 004/1/0/9335 لطٌف وداد ٌاسٌن مهندس الدم  بكالورٌوس  مروة عماد دمحم رشاد العانً   .903

 والتوظٌف والمتابعة

  بٌئة 0 1 0543/ 03/ 0 0902/99/0/9304 حمدٌة صالح عبدهللا  مدرس  ماجستٌر مسعود محسن هزاع عبدهللا اللهٌبً  .900

 طالب دراسات مدنً 4 1 0533/ 00/ 0 09495/90/3/9309 وفٌك عٌسى خلف  مدرس مساعد ماجستٌر مصطفى ضٌاء عثمان علً المشاٌخً  .909

 طالب دراسات شعبة التدلٌك 0 4 0544/ 9/ 02 04340/93/09/9332 سمٌعة دمحم حسن  مدرس مساعد ماجستٌر مهدي صالح الدوريمصطفى محمود   .900

  مٌكانٌن 00 0 0523/  3/  0 1355/4/03/0545 سهجة عثمان فرحان استاذ  دكتوراه مكً حاج زٌدان خلف التكرٌتً  .904

  مٌكانٌن 4 0 0533/  3/  0 0342/05/9/9309 حمٌدة زعال عزٌز مدرس دكتوراه الشمري منار صالح مهدي شاهر  .901

دون  العبٌدي عزٌر عشويمنصور صالح   .902

 االبتدائٌة

  المدنً 0 3 0544/  0/  0 09312/1/09/9332 ازهٌة دمحم فلٌح م .رئٌس حرفٌٌن

  كهرباء 9 0 92/00/0524 00105/4/3/0551 خالدة حمٌد دمحم  استاذ مساعد دكتوراه الناصري منٌر طه حمود موسى  .903

 طالبة دراسات خارج كٌمٌاوي 4 9 94/09/0530 142/94/0/0553 لٌلى عبود صالح  استاذ مساعد ماجستٌر العلً مها ابراهٌم صالح علً  .904

  مٌكانٌن 9 4 03/0/0535 0333/90/9/9334 فرحة عبدهللا خالد مدرس مساعد ماجستٌر  مهند لطٌف حمادة خلف الجبوري   .905

 طالب دراسات مدنً 0 1 0543/ 0/ 00 3034/94/4/9304 ملون حسٌن علً  مدرس مساعد ماجستٌر محسن عبدالعزٌز سعود الشبلً مهند  .943

ساجدة عبدالوهاب  مدرس مساعد ماجستٌر الشنداح هاللمهند ناطك اسماعٌل   .940

 اسماعٌل 

 طالب دراسات مدنً 0 4 0544/ 9/ 94 5552/90/5/9332

  مٌكانٌن 2 1 0534/  0/  0 000/94/9/9333 ضحٌة جاسم احمد ر. مالحظٌن فنٌٌن دبلوم فنً فٌاض العزاويموفك دمحم محمود   .949

  كهرباء 00 9 0520/ 1/ 00 0224/03/3/0550 سلٌمة خضر الٌاس  احصائٌٌن الدم ر . دبلوم فنً مؤٌد عبدالوهاب عبد الٌاس الطائً  .940

  مدنً 1 0 94/00/0539 9153/93/0/9332 فدوى جبر نجم  استاذ مساعد دكتوراه مٌسر دمحم جمعة خلٌفة ال عبد العظٌم  .944

مٌسون عبد هللا منصور سلمان   .941

 المشهدانً

  مدنً 0 0 0539/  3/  9 0403/01/9/9332 نوشة برتو دمحم مدرس دكتوراه

  بٌئة 0 0 03/09/0531 0920/1/0/9339 شفٌمة عون ابراهٌم  مدرس ماجستٌر نادٌة نزهت صبٌح صادق الربٌعً  .942



 الورش الهندسٌة  مٌكانٌن 00 4 0520/ 00/ 9 0504/5/1/0545 مٌنة رشٌد لادر مدٌر فنً م .  اعدادٌة نجم الدٌن نوري دمحم علً احمد الدلوي  .943

  م . معاون اداري  0 3 0545/ 2/ 02 09312/1/09/9332 سنٌة حافظ مهدي م . رئٌس سواق ابتدائٌة نجم حمد نجم عبدهللا التكرٌتً  .944

  مٌكانٌن 00 0 0529/  0/  0 041/04/0/0544 عٌنة كٌطان جاسم استاذ مساعد دكتوراه طان جاسم الدلٌمًبنجٌب سلمان ع  .945

  كهرباء 1 1 0543/  4/  5 042/04/0/9335 رجاء سهٌل نجم  مدرس مساعد ماجستٌر ندى ناصح توفٌك سلمان التكرٌتً  .913

  بٌئة 03 0 93/03/0520 4553/00/9/0553 هاجر مصطفى حسن مدرس دكتوراه التكرٌتً نزار نعمان اسماعٌل حسن  .910

 / مدٌرمنسب  بٌئة 0 1 00/03/0541 2043/0/4/9309 غزالة حمادة صالح مدرس مساعد ماجستٌر نصر عبد حسن سلٌمان الناصري  .919

 االلسام الداخلٌة 

  مدنً 9 4 0541/ 0/ 03 4415/03/4/9334 عبدهللا حسٌن نجود  مدرس مساعد ماجستٌر نعٌم دمحم علً عبد الجبوري  .910

  مكتب العمٌد 1 4 0534/ 9/ 00 0530/94/2/9339 وضحة حمزة حمد مدٌر فنً م .  دبلوم فنً الجمٌلً نفوس حمد عبد هللا حسٌن  .914

  مٌكانٌن 9 4 00/03/0549 9004/4/0/9333 فاتن خلف رجب م .رئٌس مهندسٌن بكالورٌوس نور سعٌد صالح مهدي التكرٌتً  .911

  كهرباء 4 3 0542/  0/  00 93025/95/09/9302  علً رٌمة عبد معاون مهندس  بكالورٌوس نور صالح كاظم علً المجمعً   .912

  مٌكانٌن 9 0 0531/ 0/ 02 099/93/4/9339 رفعة حمادي خلٌفة  مدرس  ماجستٌر هاشم شكر حمود خلٌفة الكرغولً  .913

اسماء اسماعٌل  مدرس ماجستٌر هاشم غالب رشٌد خلٌل الصمٌدعً  .914

 عبداللطٌف

 طالب دراسات خارج مدنً 0 4 09/09/0540 4144/4/00/9331

 طالبة دراسات علٌا التسجٌل / وثائك 4 3 4/0559/  92 04143/05/09/9302 بهٌرة لاسم صبري  معاون مهندس بكالورٌوس هبة رمضان دمحم طعمة المٌسً  .915

  كٌمٌاوي 0 0 4/0543/  95 950/02/0/9330 كافً مجٌد حمٌد مدرس ماجستٌر هبة سعدي اٌوب ذٌبان االٌوبً  .923

  مدنً 2 9 3/0524/  95 9150/93/0/9332 فاطمة نصٌف جاسم مدرس ماجستٌر هناء خلٌل علوان خطاب البٌاتً  .920

  بٌئة 0 0 9/0543/  95 0934/00/4/9339 عبلة دردوح محمود م. رئٌس مهندسٌن بكالورٌوس هند عبد البالً احمد محمود التكرٌتً  .929

  مدنً 00 9 0521/  3/  3 00/0/03/0541 ساجدة دمحم خالد مهندسٌن الدم ر. بكالورٌوس هٌثم ناجً معروف جاسم التكرٌتً  .920

  مدنً 4 0 5/0533/  92 0530/99/2/9339 مهدٌة عٌسى  مدرس ماجستٌر هٌفاء مهدي صالح مهدي الداودي  .924

  مدنً 0 0 0/0535/  01 03390/95/09/9331 رجٌنة ذٌاب صالح  مدرس مساعد ماجستٌر حسٌن الجبوري خلفوسام ذٌاب   .921



 طالب دراسات خارج بٌئة 0 0 0532/  2/  2 3445/4/03/9331 مٌعاد صالح عبدهللا  مدرس ماجستٌر وسام سمٌر دمحم علً جاسم الحمدانً  .922

  بٌئة 0 0 0/0535/  92 9413/99/0/9332 غنٌة طرٌد كردي مدرس ماجستٌر ي الجنابًدوسام عامر علص كر  .923

 طالبة دراسات علٌا امانة المجلس  0 1 0524/  3/  9 1330/09/1/9333 ملون جمٌل دمحم علً  رئٌس مالحظٌن بكالورٌوس العبٌدي مصطفى وسناء ٌونس عبد هللا  .924

نذٌرة عبدالكرٌم  مهندسٌن الدم ر. بكالورٌوس الدبان وفاء طاهر شاكر حافظ  .925

 شهاب 

  شعبة الدراسات 3 9 3/0524/  92 1432/92/0/0559

 ولٌد دمحم شٌت سطام عبد العزٌز  .933

 الجبوري

  بٌئة 0 9 0532/  0/  2 41/91/9/9330 بٌشة دمحم عبدالحسن استاذ مساعد دكتوراه

هدلة عبدالرزاق  استاذ مساعد ماجستٌر ٌاسٌن علً صالح خلف المٌسً  .930

 صالح

منسب / مدٌر  مدنً 0 9 0531/  3/  0 095/05/0/9330

 المشارٌع الهندسٌة

  بٌئة 0 0 2/0535/  91 4239/90/09/9339 ملٌحة احمد كرٌم مدرس مساعد ماجستٌر ٌسرى عبد هللا جاسم  عبد هللا الدوري  .939

  كهرباء 00 0 09/03/0520 9014/00/00/0535 سلٌمة فالح علً  مدرس ماجستٌر العزاوي ٌعرب غازي جاسم دمحم  .930

  مٌكانٌن 00 0 0522/  3/  0 443/91/0/0554 فخرٌة امٌن صالح مدٌر فنً دبلوم فنً الكٌالنً ٌلماز جهاد حسن بكر  .934
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