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صالحٌة 05/02/1970عرالٌةانثى16/06/1998االدارة وااللتصاد/جامعة المادسٌةاحالم مرزة صخٌل عامر الخزاعً العراق22/12/2020مدٌر مخازن2012ادارة اعمالبكالورٌوسالشعبة المالٌةاحالم مرزة صخٌل عامر الخزاعً الدٌوانٌة/المعهد التمنً 1

بغداد 15/1/1964عرالٌةذكر01/03/2010متوسطة الجزائر للبنٌناحمد لدوري شهاب احمد الكرديالعراق03/12/2021حرفٌٌن.ر1982ــــــــمتوسطة شعبة الموارد البشرٌةاحمد لدوري شهاب احمد الكرديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 2

2006محاسبةبكالورٌوسوحدة المتابعةاحمد دمحم جبار حسون البوشحٌلالدٌوانٌة/المعهد التمنً 3
معاون مدٌر 

حسابات
شامٌة 28/7/1984عرالٌةذكر24/06/2008االدارة وااللتصاد/جامعة المادسٌةاحمد دمحم جبار حسون البوشحٌلالعراق25/04/2021

دٌوانٌة 10/4/1982عرالٌةذكر22/08/2007كلٌة التربٌة/جامعة المادسٌةاحمد موحد عبادي كاظم العادلًالعراق21/12/2020معاون مدٌر2006لغة عربٌةبكالورٌوسالمتابعةاحمد موحد عبادي كاظم العادلًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 4

بغداد 14/11/1976عرالٌةانثى07/11/2000جامعه المادسٌة اخالص كاظم كلخان فنجان العبٌدالعراق17/11/2018مدٌر2005محاسبةبكالورٌوسالعمٌد.مكتب ماخالص كاظم كلخان فنجان العبٌدالدٌوانٌة/المعهد التمنً 5

اسعد علً حمد حسون النائلًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 6
/ شعبة الموارد البشرٌة

الحرس الجامعً
دغارة 01/01/1971عرالٌةذكر06/03/1995متوسطة البشائراسعد علً حمد حسون النائلًالعراق01/11/2018حراس .ر1985ــــــــابتدائٌة

اسوان حمٌد حمزة صالح الشمريالدٌوانٌة/المعهد التمنً 7
وحدة االلسام 

لسم الطالبات/الداخلٌة
دٌوانٌة 1/01/1970عرالٌةانثى26/07/1994مدٌرٌة تربٌة الدٌوانٌةاسوان حمٌد حمزة صالح الشمريالعراق01/12/2014معاون مدٌر1990اعدادٌة تجارة

كوفة 15/6/1970عرالٌةانثى29/11/1991النجف/المعهد التمنًألبال جمٌل فرهود حسن الجاسم العراق03/02/2021مدٌر حسابات الدم1988محاسبةدبلوم فنً شؤون الطلبةألبال جمٌل فرهود حسن الجاسم الدٌوانٌة/المعهد التمنً 8

الحً 15/03/1978عرالٌةانثى03/11/1998ادارة والتصاد/جامعة المادسٌةالبال كمٌل عواد عبود المٌاحً العراق02/04/2015مدٌر حسابات .م2009ادارة اعمالبكالورٌوسقسم المحاسبةالبال كمٌل عواد عبود المٌاحً الدٌوانٌة/المعهد التمنً 9

كاظمٌة 01/09/1976عرالٌةانثى01/07/2009الخارجٌوناكرام علٌوي شاكر عبد علً الفتالويالعراق01/05/2021حرفٌٌن . ر. م2011ــــــــابتدائٌةشؤون الطلبةاكرام علٌوي شاكر عبد علً الفتالويالدٌوانٌة/المعهد التمنً 10

2022/ 1/ 24اشهر واعتباراً من  (3)منح اجازة اعتيادية لمدة دٌوانٌة 19/1/1977عرالٌةانثى20/08/2007ادارة وااللتصاد/ جامعة المادسٌةاالء سالم حسٌن موسى العادلًالعراق21/12/2020معاون مدبر2004التصادبكالورٌوسشعبة ضمان الجودةاالء سالم حسٌن موسى العادلًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 11

دٌوانٌة 01/02/1964عرالٌةانثى18/12/1984مدٌرٌة تربٌة الدٌوانٌة امنه شمران عبد نور ابراهٌم العراق02/01/2013مدٌر مخازن.م1984ــــــــاعدادٌة تجارةشعبة الموارد البشرٌةامنه شمران عبد نور ابراهٌم الدٌوانٌة/المعهد التمنً 12

االداريين  (3)جدول رقم االداريين  (3)جدول رقم 
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دٌوانٌة 07/06/1970عرالٌةانثى20/02/2006مدٌرٌة تربٌة الدٌوانٌة انعام عبد االمٌر عودة الصباحالعراق20/02/2018مالحظٌن .ر1988ــــــــاعدادٌةشؤون الطلبةانعام عبد االمٌر عودة الصباحالدٌوانٌة/المعهد التمنً 13

دٌوانٌة 30/06/1974عرالٌةانثى08/09/1999مدٌرٌة تربٌة الدٌوانٌة أٌمان نور حسن حمزة المحمودي العراق01/07/2021معاون مدير2017ــــــــمهني/اعداديةشعبة الموارد البشريةأيمان نور حسن حمزة المحمودي الديوانية/المعهد التقني 14

جعفر سعٌد نجم جواد النصراوي الدٌوانٌة/المعهد التمنً 15
/ شعبة الموارد البشرٌة

المتابعة
دٌوانٌة 28/03/1985عرالٌةذكر11/05/2008مدٌرٌة الولف الشٌعً جعفر سعٌد نجم جواد النصراوي العراق27/12/2021حرفٌٌن الدم. ر2017ــــــــمتوسطة 

السنٌة 01/07/1963عرالٌةانثى18/042011ــــــــجمٌلة عبد خشان طاهر البدٌريــــــــ10/04/2021حرفٌٌن .رــــــــــــــــبدون شهادةالخدمات/ الشعبة االدارٌةجمٌلة عبد خشان طاهر البدٌريالدٌوانٌة/المعهد التمنً 16

دٌوانٌة 01/03/1964عرالٌةذكر29/03/1993بابل/المعهد التمنًجواد كاظم سلطان منصور الشواحنالعراق01/02/2021مدٌر تدلٌك الدم1987محاسبةدبلوم فنً الشعبة المالٌةجواد كاظم سلطان منصور الشواحنالدٌوانٌة/المعهد التمنً 17

حاكم خرباط هادي حمٌدي الغرابًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 18
/ شعبة الموارد البشرٌة

الحرس الجامعً
دغارة 01/07/1974عرالٌةذكر18/06/1997مدٌرٌة تربٌة الدٌوانٌة حاكم خرباط هادي حمٌدي الغرابًالعراق01/12/2017حراس الدم .ر1989ــــــــابتدائٌة 

حسن ابراز حسٌن مرهج السعٌديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 19
/ شعبة الموارد البشرٌة

الحرس الجامعً
سومر 24/09/1982عرالٌةذكر11/05/2008ــــــــحسن ابراز حسٌن مرهج السعٌديــــــــ28/01/2021حراس . رــــــــــــــــبدون شهادة

حسن هاتف خراطه عبد حمزة المحنهالدٌوانٌة/المعهد التمنً 20
/ شعبة الموارد البشرٌة

الحرس الجامعً
دغارة 01/07/1971عرالٌةذكر03/06/1997مدٌرٌة تربٌة الدٌوانٌة حسن هاتف خراطه عبد حمزة المحنهالعراق01/12/2017حراس الدم .ر07/05/2018متوسطة 

 11 في         169/ 35/ 7 حسب االمر الصادر 2018/ 5/ 7احتساب شهادة المتوسطة واعتباراً من 

 /1 /2022

حكمه كاظم شالل حمودالدٌوانٌة/المعهد التمنً 21
/ شعبة الموارد البشرٌة

الخدمات
شافعٌة 1/07/1969عرالٌةانثى24/04/2011ــــــــحكمه كاظم شالل حمودــــــــ24/04/2019حرفً الدم ــــــــــــــــبدون شهادة

حمٌد عبد المهدي دواس حسٌن الكرعاوي الدٌوانٌة/المعهد التمنً 22
/ شعبة الموارد البشرٌة

الزراعه
الحمزة 01/04/1969عرالٌةذكر26/07/1994ــــــــحمٌد عبد المهدي دواس حسٌن الكرعاوي ــــــــ01/09/2016حراس الدم .رــــــــــــــــبدون شهادة

حٌاة حسٌن هوٌدي الجابرالدٌوانٌة/المعهد التمنً 23
/ شعبة الموارد البشرٌة

الخدمات
دٌوانٌه  1/7/1967عرالٌةانثى08/12/2014ــــــــحٌاة حسٌن هوٌدي الجابرــــــــ08/12/2018حرفً اول ــــــــــــــــبدون شهادة

حٌدر حمزة عبد علوان المرمضًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 24
/ شعبة الموارد البشرٌة

الصٌانة
دٌوانٌة 04/03/1989عرالٌةذكر18/06/2008مدٌرٌة تربٌة الدٌوانٌة حٌدر حمزة عبد علوان المرمضًالعراق18/06/2018حرفٌٌن.ر.م2003ــــــــابتدائٌة 

دٌوانٌة 16/02/1978عرالٌةانثى07/08/1999دٌوانٌة/المعهد التمنًختام كطاف حمد خشٌش الحمٌداوي العراق01/10/2017مدٌر حسابات .م1998محاسبةدبلوم فنً لسم المحاسبةختام كطاف حمد خشٌش الحمٌداوي الدٌوانٌة/المعهد التمنً 25
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دٌوانٌة 21/09/1965عرالٌةانثى23/07/1989جامعة المادسٌةخدٌجة زوٌد فرحان حسٌن الركابًالعراق01/01/2019مدٌر تدلٌك الدم2005محاسبةبكلورٌوس شعبة التدلٌكخدٌجة زوٌد فرحان حسٌن الركابًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 26

2021/ 9/ 30 في 4169/ 35/ 7 حسب االمر الصادر 2021/ 2/ 1تغيير عنوانها الوظيفي اعتباراً من شافعٌة 01/07/1966عرالٌةانثى01/07/1989النجف/المعهد التمنًخلود عالوي حنتوش سلمان العبٌدي العراق01/02/2021مدٌر حسابات الدم1987محاسبةدبلوم فنً الشعبة المالٌةخلود عالوي حنتوش سلمان العبٌدي الدٌوانٌة/المعهد التمنً 27

رائد مهدي جاسم عباس الشبانً الدٌوانٌة/المعهد التمنً 28
/ شعبة الموارد البشرٌة

الزراعه
دٌوانٌة 25/03/1972عرالٌةذكر21/05/1999ــــــــرائد مهدي جاسم عباس الشبانً ــــــــ01/09/2016حرفٌن الدم. رــــــــــــــــبدون شهادة

رجاء عبد االمٌر نجم  الشمري الدٌوانٌة/المعهد التمنً 29
/ شعبة الموارد البشرٌة

الخدمات
 دٌوانٌة 1/7/1964عرالٌةانثى08/12/2014ــــــــرجاء عبد االمٌر نجم  الشمري ــــــــ08/12/2018حرفً اول ــــــــــــــــبدون شهادة

زهور نعمة حسٌن بجاي الشرهانً  الدٌوانٌة/المعهد التمنً 30
/ شعبة الموارد البشرٌة

الخدمات
ذي لار 1/7/1970عرالٌةانثى08/12/2014ــــــــزهور نعمة حسٌن بجاي الشرهانً  ــــــــ08/12/2018حرفً اول ــــــــــــــــبدون شهادة

زٌادة ناصر دامون حسون العمرانً الدٌوانٌة/المعهد التمنً 31
/ شعبة الموارد البشرٌة

الخدمات
شافعٌة 01/07/1965عرالٌةانثى11/04/1998ــــــــزٌادة ناصر دامون حسون العمرانً ــــــــ21/12/2020حرفٌٌن الدم. رــــــــــــــــبدون شهادة

دٌوانٌة 17/1/1979عرالٌةانثى20/08/2007كلٌة التربٌة/جامعة المادسٌةزٌنب حمزة دمحم موسى الصالحًالعراق21/12/2020معاون مدٌر2002تارٌخبكالورٌوسالشعبة العلمٌة زٌنب حمزة دمحم موسى الصالحًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 32

شافعٌة 5/07/1976عرالٌةانثى01/03/2010جامعة المادسٌةزٌنب عباس شاطً دخٌل العفلوكًالعراق02/08/2021مالحظ 26/07/2016ادارة اعمالبكالورٌوسشعبة الموارد البشرٌةزٌنب عباس شاطً دخٌل العفلوكًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 33
 في 188/ 27/ 7 وحسب االمر الصادر 2022/ 1/ 10باشرت بالدوام بعد تاجيل دراستها واعتباراً من 

11 /1 /2022

دٌوانٌة 01/12/1977عرالٌةانثى01/10/2001مدٌرٌة تربٌة الدٌوانٌة زٌنب عبد الرضا دمحم العبادي العراق04/01/2021حرفٌٌن الدم .ر1992ــــــــابتدائٌةالشعبة العلمٌة زٌنب عبد الرضا دمحم العبادي الدٌوانٌة/المعهد التمنً 34

سالم راضً منكود علوان البدٌريالدٌوانٌة/المعهد التمنً 35
/ شعبة الموارد البشرٌة

االلٌات
دٌوانٌة 24/4/1978عراقيةذكر11/08/2001مديرية تربية الديوانية سالم راضي منكود علوان البديريالعراق21/12/2020حراس الدم .ر1991ــــــــابتدائٌة

دٌوانٌة 20/08/1975عرالٌةانثى08/10/2001مدٌرٌة تربٌة الدٌوانٌة سمر عبد هللا جبار عباس الحطاب العراق21/12/2020رئٌس كتاب طابعة2017ــــــــمهنً/اعدادٌة شعبة الموارد البشرٌةسمر عبد هللا جبار عباس الحطاب الدٌوانٌة/المعهد التمنً 36

صباح حسن علً خلٌف العٌساويالدٌوانٌة/المعهد التمنً 37
/ شعبة الموارد البشرٌة

الصٌانه
دٌوانٌة 31/08/1979عرالٌةذكر18/09/2003مدٌرٌة تربٌة الدٌوانٌة صباح حسن علً خلٌف العٌساويالعراق21/12/2020حراس. ر2013ــــــــاعدادٌة 

ضرغام  ارحٌم عبد الحسٌن وناس عماريالدٌوانٌة/المعهد التمنً 38
/ شعبة الموارد البشرٌة

الصٌانة
دٌوانٌة 23/4/1988عرالٌةذكر08/12/2014ــــــــضرغام  ارحٌم عبد الحسٌن وناس عماريــــــــ08/12/2018حرفً اول 04/12/2014ابتدائٌة

 وحسب االمر 2014/ 12/ 4احتساب شهادة االبتدائية واعتباراً من تاريخ الحصول على الشهادة في 

2022/ 1/ 11 في 167/ 35/ 7الصادر 

طالب حسٌن عبد راشد العادلًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 39
/ شعبة الموارد البشرٌة

االلٌات
دٌوانٌة 16/08/1969عرالٌةذكر18/09/2003مدٌرٌة تربٌة الدٌوانٌة طالب حسٌن عبد راشد العادلًالعراق01/10/2017سواق.ر1981ــــــــابتدائٌة
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   [
دٌوانٌة 28/07/1974عرالٌةذكر23/08/2001مدٌرٌة تربٌة الدٌوانٌة عباس موحان ماهود مرٌهج الشامً العراق01/08/2021حرفٌٌن الدم. ر1987ــــــــابتدائٌةوحدة المتابعةعباس موحان ماهود مرٌهج الشامً الدٌوانٌة/المعهد التمنً 40

الحمزة 27/04/1963عرالٌةذكر01/04/1994مدٌرٌة تربٌة الدٌوانٌة عبد الرزاق حسن مشكور راسم الجواسمالعراق24/03/2021حراس الدم .ر1980ــــــــابتدائٌةالحراس/ الشعبة االدارٌةعبد الرزاق حسن مشكور راسم الجواسمالدٌوانٌة/المعهد التمنً 41

دٌوانٌة 01/08/1976عرالٌةانثى09/02/1998دٌوانٌة/المعهد التمنًعالهن تومان حمزة تحسٌن الزبٌدي العراق21/12/2020 مدٌر حسابات.1997محاسبةدبلوم فنً وحدة التدلٌك عالهن تومان حمزة تحسٌن الزبٌدي الدٌوانٌة/المعهد التمنً 42

علوان عٌدان دوش عبٌد  الجبري الدٌوانٌة/المعهد التمنً 43
/ شعبة الموارد البشرٌة

الحرس الجامعً
السدٌر 01/01/1967عرالٌةذكر15/02/1994ــــــــعلوان عٌدان دوش عبٌد  الجبري ــــــــ22/12/2020حراس.رــــــــــــــــبدون شهادة

علً خضٌر طالب سلمان السعٌديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 44
/ شعبة الموارد البشرٌة

االلٌات
دٌوانٌة 29/07/1963عرالٌةذكر25/10/1994ــــــــعلً خضٌر طالب سلمان السعٌديــــــــ21/12/2020سواق الدم.ر1981ــــــــابتدائٌة 

فرات هلٌل شانً دمحم االسديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 45
/ شعبة الموارد البشرٌة

الخدمات
شامٌة 7/09/1982عرالٌةانثى24/04/2011ــــــــفرات هلٌل شانً دمحم االسديــــــــ24/04/2019حرفً الدم ــــــــــــــــبدون شهادة

فضٌلة عبد االمٌر دواس حسٌن الكرعاويالدٌوانٌة/المعهد التمنً 46
/ شعبة الموارد البشرٌة

الخدمات
عفن 01/07/1971عرالٌةانثى06/08/2002ــــــــفضٌلة عبد االمٌر دواس حسٌن الكرعاويــــــــ21/12/2020حرفٌٌن. رــــــــــــــــبدون شهادة

فالح حسن كرٌم عبدالحسٌن عماريالدٌوانٌة/المعهد التمنً 47
/ شعبة الموارد البشرٌة

الزراعة
دٌوانٌة 4/4/1992عرالٌةذكر08/12/2014ــــــــفالح حسن كرٌم عبدالحسٌن عماريــــــــ08/12/2018حرفً اول 04/12/2014ابتدائٌة 

 وحسب االمر 2014/ 12/ 4احتساب شهادة االبتدائية واعتباراً من تاريخ الحصول على الشهادة في 

2022/ 1/ 11 في 168/ 35/ 7الصادر 

فالح خرباط هادي حمادي الغرابًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 48
/ شعبة الموارد البشرٌة

الحرس الجامعً
دٌوانٌة 16/01/1977عرالٌةذكر11/05/2008مدٌرٌة الولف الشٌعً فالح خرباط هادي حمادي الغرابًالعراق14/10/2021حراس الدم .ر2017ــــــــمتوسطة 

دٌوانٌة 01/07/1970عرالٌةذكر01/03/2004مدٌرٌة تربٌة الدٌوانٌة كاظم اسماعٌل عبد موسى البدٌريالعراق2011حرفٌٌن الدم .ر1986ــــــــابتدائٌةشعبة الموارد البشرٌةكاظم اسماعٌل عبد موسى البدٌريالدٌوانٌة/المعهد التمنً 49

كاظم حسٌن حمادي عزٌز النائلً الدٌوانٌة/المعهد التمنً 50
/ شعبة الموارد البشرٌة 

الحراس
دغارة 01/07/1967عرالٌةذكر06/03/1999مدٌرٌة تربٌة الدٌوانٌة كاظم حسٌن حمادي عزٌز النائلً العراق2011حراس الدم .ر1984ــــــــابتدائٌة

كاظم غتار داٌخ مطر الزٌادي الدٌوانٌة/المعهد التمنً 51
/ شعبة الموارد البشرٌة

االلٌات
دغارة 16/03/1969عرالٌةذكر24/03/1999مدٌرٌة تربٌة الدٌوانٌة كاظم غتار داٌخ مطر الزٌادي العراق01/09/2016سواق الدم.ر1988ــــــــمتوسطه

دمحم جبر جالب ناصر الزبٌديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 52
/ شعبة الموارد البشرٌة

االلٌات
عفن 1/07/1971عرالٌةذكر16/02/2002ــــــــدمحم جبر جالب ناصر الزبٌديــــــــ21/12/2020سواق. رــــــــــــــــبدون شهادة

مظفر مهدي جاسم عباس الشبانً الدٌوانٌة/المعهد التمنً 53
/ شعبة الموارد البشرٌة

الحرس الجامعً
دٌوانٌة 05/03/1971عرالٌةذكر06/03/1999مدٌرٌة تربٌة الدٌوانٌة مظفر مهدي جاسم عباس الشبانً العراق2012حراس الدم .رــــــــــــــــمتوسطة 
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دٌوانٌة 12/11/1986عرالٌةانثى24/02/2009مدٌرٌة تربٌة الدٌوانٌة ندى جمٌل كامل عبدهللا ال اسماعٌلالعراق01/06/2021رئيس حرفيين2013ــــــــاعدادية تجارةشعبة الموارد البشريةندى جميل كامل عبدهللا ال اسماعيلالديوانية/المعهد التقني 54

هناء طٌان جدوع راضً الجبوري الدٌوانٌة/المعهد التمنً 55
/ شعبة الموارد البشرٌة

الخدمات
شافعٌة 01/07/1973عرالٌةانثى26/04/1993ــــــــهناء طٌان جدوع راضً الجبوري ــــــــ01/09/2016حرفٌٌن الدم .رــــــــــــــــبدون شهادة

واثك حمٌد عواد ماجود الكروشالعراق21/12/2020مشاور لانون2005ًلانونبكالورٌوسوحدة المتابعةواثك حمٌد عواد ماجود الكروشالدٌوانٌة/المعهد التمنً 56
كلٌة /جامعة المادسٌة

المانون
دٌوانٌة 2/07/1977عرالٌةذكر27/08/2007

وداد واشً  خضٌر محمود العبادي الدٌوانٌة/المعهد التمنً 57
/ شعبة الموارد البشرٌة

الخدمات
دٌوانٌة 20/12/1971عرالٌةانثى08/12/2014ــــــــوداد واشً  خضٌر محمود العبادي ــــــــ08/12/2018حرفً اول ــــــــــــــــبدون شهادة

دٌوانٌة 16/02/1965عرالٌةانثى27/03/1985مدٌرٌة تربٌة الدٌوانٌةوصال جابر موسى حسٌن الفتالويالعراق2011مشرف فنً اول 1984ــــــــاعدادٌة تجارةالمخزن/ المالٌة وصال جابر موسى حسٌن الفتالويالدٌوانٌة/المعهد التمنً 58
 5831/ 35/ 7 حسب االمر الصادر 2021/ 12/ 28باشرت بعد انتهاء االجازة المرضية واعتباراً من 

2021/ 12/ 29في 

2022/ 2/ 20باشر بعد انتهاء االجازة الممنوحه له واعتباراً من الناصرٌة 01/01/1983عرالٌةذكر30/03/2008جامعة المادسٌةنصٌر فٌصل عبد هللا نجم السعٌدي العراق12/02/2020معاون مالحظ2017محاسبةبكالورٌوس02/11/2020الشعبة المالٌة. مالشعبة المالٌةنصٌر فٌصل عبد هللا نجم السعٌدي الدٌوانٌة/المعهد التمنً 59

سلوى جابر غدٌر سلمان الحمداويالعراق01/05/2019مدٌر1998علم االجتماع/ اداببكالورٌوسشعبة شؤون الطلبةسلوى جابر غدٌر سلمان الحمداويالدٌوانٌة/المعهد التمنً 60
كلٌة / جامعة المادسٌة

االداب
1976/ 7/ 1دغارة عرالٌةانثى14/11/2001

ديوانية 01/10/1989عراقيةذكر01/03/2012ديوانية/المعهد التقنيبهاء راهي عبد الحسين جبار المرمضيالعراق08/06/2021 محاسب27/08/2019محاسبةبكالوريوسقسم المحاسبةبهاء راهي عبد الحسين جبار المرمضيالديوانية/المعهد التقني 61
 وتغيير عنوانه من مدرب 2019/ 8/ 8حصوله على شهادة البكالوريوس اعتباراً من تاريخ حصوله على الشهادة 

2022/ 1/ 11 في 171/ 35/ 7 حسب االمر الصادر 2021/ 6/ 8فني الى محاسب واعتباراً من 




