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ابتسام باسم محسن سلمان الفتلًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 1
شعبة الموارد 

البشرٌة
دٌوانٌة 11/5/1971عرالٌةانثى19/02/2001دٌوانٌة/المعهد التمنًابتسام باسم محسن سلمان الفتلًالعراق01/10/2017مدٌر فنً .م2007ادارة مخازندبلوم فنً

الكرخ 03/12/1974عرالٌةانثى06/02/1995جامعة المادسٌةابتسام محسن عباس عبٌد الركابًالعراق01/09/2018مدٌر فنً 2005 حاسباتبكالورٌوسمركز الحاسبةابتسام محسن عباس عبٌد الركابًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 2

دٌوانٌة 14/02/1975عرالٌةذكر20/2/2006جامعة الكوفةاحسان علوان ناصر جبار السندلًالعراق26/11/2020معاون مهندس26/11/2020الهندسة الكهربائٌةبكالورٌوسشعبة شؤؤن الطلبةاحسان علوان ناصر جبار السندلًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 3

مكتب العمٌداحسان فوزي علوان رشٌد الدمحم أغاالدٌوانٌة/المعهد التمنً 4
مدٌر مكتب 

العمٌد
2000ادارة اعمالبكالورٌوس18/01/2022

فنٌٌن .مدربٌن.ر

الدم
احسان فوزي علوان رشٌد الدمحم أغاالعراق01/01/2014

جامعة 

ادارة /المادسٌة

والتصاد

الكرخ 23/11/1968عرالٌةذكر11/06/1993
           301/ 7/35اعفاءه من مهام مسؤولٌة شعبة الموارد البشرٌة وٌكلف للعمل فً مكتب العمٌد حسب االمر الصادر 

2022/ 1/ 18فً 

.1991تحلٌالت مرضٌةدبلوم فنًلسم صحة المجتمعاحالم مهدي داود شالش الخزرجًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 8 مدربٌن فنٌٌن الدم.ر النجف 01/07/1968عرالٌةانثى16/3/1992الكوفة/المعهد التمنًاحالم مهدي داود شالش الخزرجًالعراق02/02/2021 

دٌوانٌة 20/3/1980عرالٌةذكر01/03/2010كلٌة العلوم/ جامعة المادسٌةاحمد جاسم دمحم احمد الكرديالعراق02/03/2018باٌلوجً الدم2005علوم حٌاةبكالورٌوسلسم التمرٌضاحمد جاسم دمحم احمد الكرديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 6

دٌوانٌة 28/03/1983عرالٌةذكر14/2/2006النجف/الكلٌة التمنٌةاحمد حسن بعٌوي عبود الحمزاويالعراق21/12/2020مهندسٌن تمنٌٌن.ر.م2007هندسة تمنٌات السٌاراتبكالورٌوسلسم المٌكانٌناحمد حسن بعٌوي عبود الحمزاويالدٌوانٌة/المعهد التمنً 7

احمد علً بادي هاون الخالديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 8
لسم 

الورش/المٌكانٌن
دغارة 01/01/1971عرالٌةذكر04/02/1995كلٌة الهندسة/جامعة بابلاحمد علً بادي هاون الخالديالعراق02/01/2019مدربٌن فنٌٌن الدم .ر1993هندسة مٌكانٌكٌةبكالورٌوس

احمد غفار حسٌن حٌاوي الهاللًالعراق22/01/2015مدرب فنً 2010ادارة اعمالبكالورٌوسالشعبة المالٌةاحمد غفار حسٌن حٌاوي الهاللًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 9
كلٌة /جامعة المادسٌة

االدارة وااللتصاد
2020/2/3 فً 464/27/7 وحسب االمرالصادر 2020/2/3منح اجازة دراسٌة لمدة سنتان واعتبارا من تارٌخ انفكاكه عفن 10/06/1984عرالٌةذكر22/1/2007

1986/ 11/ 6دٌوانٌة عرالٌةذكر06/11/2014المعهد التمنً دٌوانٌةاحمد غانم عباس دمحم البدٌريالعراق06/11/2019مدرب فن2013ًادارة مواددبلوم فنًالشعبة المالٌةاحمد غانم عباس دمحم البدٌريالدٌوانٌة/المعهد التمنً 10

دٌوانٌة 17/12/1972عرالٌةذكر05/10/2000دٌوانٌة/المعهد التمنًاحمد فلٌح حسن جبار الزٌاديالعراق01/10/2017مدٌر فنً.م1994ادارة مخازن دبلوم فنًوحدة الصٌانةاحمد فلٌح حسن جبار الزٌاديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 11

البدٌر 05/01/1982عرالٌةذكر14/3/2007دٌوانٌة/المعهد التمنًاحمدعطا هللا حمزة حمادي البدٌريالعراق14/03/2019مدرب فنً الدم2005مٌكانٌندبلوم فنًشعبة شؤون الطلبةاحمدعطا هللا حمزة حمادي البدٌريالدٌوانٌة/المعهد التمنً 12

دٌوانٌة 15/12/1990عرالٌةانثى03/04/2012دٌوانٌة/المعهد التمنًازهار طه ٌاسٌن خضٌر الوائلًالعراق30/04/2018ولائً .م.ر.م2012صحة مجتمعدبلوم فنًلسم التمرٌضازهار طه ٌاسٌن خضٌر الوائلًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 13

استبرق كاظم حسٌن دخٌل شبر الدٌوانٌة/المعهد التمنً 14
شعبة االعالم 

والعاللات الثمافٌة
.1993مٌكانٌندبلوم فنً مدربٌن فنٌٌن. ر البدٌر 12/8/1969عرالٌةانثى09/10/1995دٌوانٌة/المعهد التمنًاستبرق كاظم حسٌن دخٌل شبر العراق21/12/2020 

دٌوانٌة 24/11/1978عرالٌةانثى15/1/2002جامعة المادسٌةاسراء عبدهللا جابر جناح الحجامًالعراق01/10/2017مدربٌن فنٌٌن .ر.م2000علوم حٌاةبكالورٌوساالدارة الصحٌةاسراء عبدهللا جابر جناح الحجامًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 15

اسراء منذر كرٌم عباس الٌاسري العراق01/10/2021مدربٌٌن فنٌٌن.ر.م2014محاسبةبكالورٌوسوحدة التدلٌكاسراء منذر كرٌم عباس الٌاسري الدٌوانٌة/المعهد التمنً 16
/ جامعة المادسٌة

االدارة وااللتصاد
دٌوانٌة 01/01/1985عرالٌةانثى14/2/2006

الفنٌٌن (2)جدول رلم 

(المعهد التمنً الدٌوانٌة  )/ جامعة الفرات االوسط التمنٌة 

الفنٌٌن (2)جدول رلم 

(المعهد التمنً الدٌوانٌة  )/ جامعة الفرات االوسط التمنٌة 
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اسماء حسن سلمان عبد المرمضً الدٌوانٌة/المعهد التمنً 17
شعبة الموارد 

البشرٌة
دغارة 22/05/1973عرالٌةانثى24/1/1994دٌوانٌة/المعهد التمنًاسماء حسن سلمان عبد المرمضً العراق21/12/2020مدربٌن فنٌٌن.ر1993صحة مجتمعدبلوم فنً

احمد ثابت فٌصل مردان العصامًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 18
شعبة االعالم 

والعاللات العامة
10/07/2018فرع العاللات العامة/ االعالمبكالورٌوس

معاون مالحظ 

اعالمً
دٌوانٌة 07/03/1990عرالٌةذكر01/03/2010(ع)كلٌة االمام الكاظماحمد ثابت فٌصل مردان العصامًالعراق10/07/2018

                                                                                                                

عفن 27/02/1974عرالٌةانثى23/9/2000معهد اعداد المدربٌٌناصٌل مهدي هادي كٌطو الكالبًالعراق01/10/2017مدربٌن فنٌٌن .ر.م1998كهرباءدبلوم فنًوحدة الورشاصٌل مهدي هادي كٌطو الكالبًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 19

دٌوانٌة 12/11/1979عرالٌةانثى16/3/2003دٌوانٌة/المعهد التمنًاعتماد جمٌل حلواص حسن الطوٌلالعراق21/12/2020مدربٌٌن فنٌٌن.ر.م2001صحة مجتمعدبلوم فنًاالدارة الصحٌةاعتماد جمٌل حلواص حسن الطوٌلالدٌوانٌة/المعهد التمنً 20

دٌوانٌة 17/07/1969عرالٌةانثى25/03/1994الكوفة /المعهد التمنً اعتماد حمٌد جودة فنجان المرٌشً العراق20/01/2019فنً 1991ادارة مكتبدبلوم فنً الوحده المانونٌةاعتماد حمٌد جودة فنجان المرٌشً الدٌوانٌة/المعهد التمنً 21

بغداد 26/01/1978عرالٌةانثى08/01/1999النجف/المعهد التمنًافراح فاضل هاشم دمحم السعٌديالعراق01/10/2017مدربٌن فنٌٌن .ر.م1999ادارة لانونٌةدبلوم فنًالشعبة المالٌةافراح فاضل هاشم دمحم السعٌديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 22

دٌوانٌة 1/3/1967عرالٌةانثى08/11/2000دٌوانٌة/ المعهد التمنًافراح نخالة موسى مهدي السالمًالعراق01/10/2017مدربٌن فنٌٌن.ر.م2007ادارة مخازندبلوم فنًشعبة شؤون الطلبةافراح نخالة موسى مهدي السالمًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 23

دٌوانٌة 20/04/1974عرالٌةانثى13/8/2001دٌوانٌة/المعهد التمنًالهام عبد سلمان راشد الشمري العراق03/03/2019مدربٌن فنٌٌن .ر.م1997مٌكانٌندبلوم فنًالشعبة االدارٌةالهام عبد سلمان راشد الشمري الدٌوانٌة/المعهد التمنً 24

دٌوانٌة 01/01/1970عرالٌةانثى05/11/1992دٌوانٌة/المعهد التمنًامل سوادي كشمر ماضً الخالدي العراق12/06/2017مالحظٌن فنٌٌن.ر10/11/2016ادارة اعمالبكالورٌوسالشعبة المالٌةامل سوادي كشمر ماضً الخالدي الدٌوانٌة/المعهد التمنً 25

امٌمة فرمان توماس فرمان البرانالعراق01/10/2017مدربٌن فنٌٌن .ر.م2009ادارة اعمالبكالورٌوستمنٌات ادارة الموادامٌمة فرمان توماس فرمان البرانالدٌوانٌة/المعهد التمنً 26

جامعة 

ادارة /المادسٌة

والتصاد

بغداد 28/07/1972عرالٌةانثى07/08/1999

دٌوانٌة 09/11/1973عرالٌةانثى03/02/2003دٌوانٌة/المعهد التمنًانتصار حسٌن محسن حسٌن السعديالعراق01/09/2018مدٌر فنً 1998ادارة مخازن دبلوم فنًشعبة شؤون الطلبةانتصار حسٌن محسن حسٌن السعديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 27

انتصار غازي حسون حمزة الخفاجًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 28
العمٌد .سكرتارٌة م

االداري
انتصار غازي حسون حمزة الخفاجًالعراق01/07/2021مدربٌن فنٌٌن .ر.م2011ادارة اعمالبكالورٌوس

جامعة 

االدارة /المادسٌة

وااللتصاد

دٌوانٌة 19/09/1966عرالٌةانثى24/12/2001

انعام علً مطراحمد االسديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 29
شعبة الموارد 

البشرٌة
دٌوانٌة 01/04/1973عرالٌةانثى23/7/2002جامعة المادسٌةانعام علً مطراحمد االسديالعراق01/10/2017مدربٌن فنٌٌن .ر.م1997لغة عربٌة/اداببكالورٌوس

دٌوانٌة 06/03/1974عرالٌةانثى12/09/1998كلٌة التمنٌة الطبٌةانعام دمحمعبد الحسن زغٌر الشٌبانً العراق19/02/2019مدربٌن فنٌٌن . ر1998تمنٌات صحٌةبكالورٌوسلسم صحة المجتمعانعام دمحمعبد الحسن زغٌر الشٌبانً الدٌوانٌة/المعهد التمنً 30

دٌوانٌة 08/02/1978عرالٌةانثى22/10/2002جامعة المادسٌةانوار شاكر عباس مهدي الخٌكانًالعراق04/02/2017مدربٌن فنٌٌن .ر.م2002علوم حٌاةبكالورٌوسشؤون الطلبة انوار شاكر عباس مهدي الخٌكانًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 31

انوار ٌحٌى عبدجاسم الشكاكًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 32
شعبة الموارد 

البشرٌة
.1993مٌكانٌندبلوم فنً مدربٌن فنٌٌن.ر دٌوانٌة 19/6/1973عرالٌةانثى13/8/1994دٌوانٌة/المعهد التمنًانوار ٌحٌى عبدجاسم الشكاكًالعراق21/12/2020 
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اٌاد لطٌف سعد جوٌد المساعديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 33
وحدة / الشعبة العلمٌة

التاهٌل والتوظٌف
بغداد 20/01/1986عرالٌةذكر01/03/2010دٌوانٌة/ المعهد التمنًاٌاد لطٌف سعد جوٌد المساعديالعراق13/04/2019مدرب فنً الدم2006مٌكانٌندبلوم فنً

دٌوانٌة 26/04/1964عرالٌةانثى22/7/1989جامعة بغداداٌمان جهاد عزٌز هالل الهاللًالعراق21/12/2020مدربٌن فنٌٌن .م.ر1988ادارة اعمالبكالورٌوستمنٌات ادارة المواداٌمان جهاد عزٌز هالل الهاللًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 34

عمارة 09/04/1968عرالٌةانثى27/02/1994المنصور/المعهدالطبً التمنًاٌمان عثمان رشٌد ٌونس البٌاتًالعراق01/09/2021امناء مكتبة الدم. ر1992مكتبات دبلوم فنًشؤون الطلبة اٌمان عثمان رشٌد ٌونس البٌاتًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 35

دٌوانٌة 19/08/1973عرالٌةانثى20/6/2002المسٌب/كلٌة التمنٌةاٌمان كاظم فرهود سلمان العبٌديالعراق19/01/2020مهندسٌن تمنٌٌن.ر.م2001هندسة تمنٌات المكائن الزراعٌةبكالورٌوسمركز الحاسبةاٌمان كاظم فرهود سلمان العبٌديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 36

اٌمان مهدي محٌمٌد منصور الجبوريالعراق09/06/2021مدربٌن فنٌٌن .ر2011ادارة اعمالبكالورٌوسلسم تمنٌات ادارة المواداٌمان مهدي محٌمٌد منصور الجبوريالدٌوانٌة/المعهد التمنً 37
االدارة /جامعة المادسٌة

وااللتصاد
دٌوانٌة 06/06/1970عرالٌةانثى04/03/2000

دٌوانٌة 19/04/1978عرالٌةانثى13/11/2000دٌوانٌة/المعهد التمنًاٌمان هادي شروم عكلة الشتٌويالعراق01/11/2017مدربٌن فنٌٌن .ر.م2000صحة مجتمعدبلوم فنًلسم التمرٌضاٌمان هادي شروم عكلة الشتٌويالدٌوانٌة/المعهد التمنً 38

وحدة التاهٌل والتوظٌفباسم شهٌب جبر كنعان الكرديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 39
مسؤول وحدة 

التاهٌل والتوظٌف
دٌوانٌة 17/02/1981عرالٌةذكر14/2/2006دٌوانٌة/المعهد التمنًباسم شهٌب جبر كنعان الكرديالعراق04/10/2018مدرب فنً الدم 2004مٌكانٌندبلوم فن07/09/2021ً

بصرة 17/03/1964عرالٌةانثى29/08/1987البصرة/المعهد التمنًبتول محمود حبٌب دمحم الكنعانًالعراق14/02/2021مدربٌٌن فنٌٌن.ر. م1986ادارة مخازن دبلوم فنً شؤون الطلبة بتول محمود حبٌب دمحم الكنعانًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 40

دٌوانٌة 04/10/1965عرالٌةذكر03/12/1991النجف/ الكلٌة التمنٌةبخٌت شداد هاوي كاظم الغربانالعراق25/01/2019مهندسٌن تمنٌٌن الدم.ر2011هندسة سٌاراتبكالورٌوسالورش /لسم المٌكانٌنبخٌت شداد هاوي كاظم الغربانالدٌوانٌة/المعهد التمنً 41

دٌوانٌة 1965 /6 /28عرالٌةانثى2011 /7 /24االنبار/ المعهد التمنًبشرى جابر مشذوب عبطان الخزاعًالعراق24/05/2021مدٌر فن1988ًادارة مخازندبلوم فنًالمخزن/ الشعبة المالٌةبشرى جابر مشذوب عبطان الخزاعًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 42

ناصرٌة 30/7/1973عرالٌةانثى25/6/1997كلٌة التربٌة/جامعة المادسٌةبشرى حمد عبٌد كاطع جاسم الحمدانًالعراق02/09/2018مدربٌن فنٌٌن . ر2008علوم حٌاةبكالورٌوسلسم صحة المجتمعبشرى حمد عبٌد كاطع جاسم الحمدانًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 43
/ 20فً      5655/ 35/ 7 حسب االمر الصادر 2021/ 12/ 22بدون راتب واعتباراً من  (سنة واحدة)منحت اجازة اعتٌادٌة لمدة 

12 /2021

دٌوانٌة 01/02/1967عرالٌةانثى28/1/1988بابل/المعهد التمنًبشرى شاكردرب جبار الرماحًالعراق27/02/2021مدٌر فنً الدم1987ادارة مخازندبلوم فنًتمنٌات ادارة الموادبشرى شاكردرب جبار الرماحًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 44

                 
بشرى كاظم عبد الحسٌن سفاه الكرعاويالعراق01/12/2019مدربٌن فنٌن .ر2009ادارة اعمالبكالورٌوسشعبة شؤون الطلبةبشرى كاظم عبد الحسٌن سفاه الكرعاويالدٌوانٌة/المعهد التمنً 45

ادارة /جامعة المادسٌة

والتصاد
دٌوانٌة 01/07/1974عرالٌةانثى07/10/1997

بٌادر عبد الرزاق هادي حمزة المهجةالدٌوانٌة/المعهد التمنً 46
وحدة / الشعبة العلمٌة

التاهٌل والتوظٌف
بابل 21/04/1972عرالٌةانثى01/06/1996كلٌة الرافدٌن الجامعه بٌادر عبد الرزاق هادي حمزة المهجةالعراق03/10/2021مدربٌن فنٌٌن .ر1995احصاء وحاسباتبكالورٌوس

           236/ 35/ 7حسب االمر الصادر 2022/ 1/ 12ٌوم واعتباراً من  (90)منحت اجازة اعتٌادٌة من رصٌدها المتراكم لمدة 

2022/ 1/ 16فً 

النجف 07/09/1967عرالٌةذكر20/8/2007دٌوانٌة/المعهد التمنًتحسٌن عبد حسٌن هادي جوهر  الحسٌنًالعراق21/12/2020مدٌر فن1988ًمكائن ومعداتدبلوم فنًوحدة المتابعةتحسٌن عبد حسٌن هادي الحسٌنًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 47

دٌوانٌة 18/04/1979عرالٌةانثى13/10/2001دٌوانٌة/المعهد التمنًتغرٌد جواد عبدعلً مهدي الحمٌداويالعراق02/12/2019مدربٌٌن فنٌٌن.ر.م2000مٌكانٌندبلوم فنًلسم المٌكانٌنتغرٌد جواد عبدعلً مهدي الحمٌداويالدٌوانٌة/المعهد التمنً 48
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دٌوانٌة 26/10/1978عرالٌةذكر14/2/2006النجف/الكلٌة التمنٌةتوفٌك عبادي طاهر كشوان العبٌديالعراق30/11/2019مهندسٌن تمنٌٌن. ر.م2003هندسة تمنٌات السٌاراتبكالورٌوسالورش/ مٌكانٌنتوفٌك عبادي طاهر كشوان العبٌديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 49

جاسم دمحم سربوت حسٌن التمٌمًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 50
/ شعبة الموارد البشرٌة 

وحدة الصٌانة
دٌوانٌة 01/09/1966عرالٌةذكر25/8/1990النجف/المعهد التمنًجاسم دمحم سربوت حسٌن التمٌمًالعراق21/12/2020مدربٌن فنٌٌن.ر1987كهرباءدبلوم فنً

شامٌة 05/08/1966عرالٌةانثى01/07/1992جامعة المستنصرٌةجنان حمٌد عبدحلو الجنابًالعراق26/07/2013مدربٌن فنٌٌن.ر.م1990محاسبةبكالورٌوسلسم المحاسبةجنان حمٌد عبد حلو الجنابًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 51

عفن 29/11/1978عرالٌةانثى24/12/2001معهد اعداد المدربٌٌنجنان خٌري تاٌه رهٌف الغانمًالعراق02/12/2018مدربٌن فنٌٌن.ر.م1998كهرباءدبلوم فنًلسم المٌكانٌنجنان خٌري تاٌه رهٌف الغانمًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 52

حامد ارحٌم عبد الحسٌن وناس عماريالعراق03/07/2017مهندس تمنً.م23/07/2016هندسة تمنٌات التكٌٌف والتبرٌدبكالورٌوسلسم المٌكانٌنحامد ارحٌم عبد الحسٌن وناس عماريالدٌوانٌة/المعهد التمنً 53
الجامعة -الكلٌة االسالمٌة 

النجف
شافعٌة  1/7/1975عرالٌةذكر08/12/2014

عفن 01/05/1977عرالٌةانثى22/8/2007دٌوانٌة/المعهد التمنًحمدٌة نواص حمزة جرٌر الناشًالعراق22/11/2019مدرب فنً الدم 2005محاسبةدبلوم فنًشعبة الموارد البشرٌةحمدٌة نواص حمزة جرٌر الناشًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 54

حمزة جبر ناجً ساجت الخنفساويالعراق2014مدربٌن فنٌٌن الدم.ر2008ادارة اعمالبكالورٌوسالورش /لسم المٌكانٌنحمزة جبر ناجً ساجت الخنفساويالدٌوانٌة/المعهد التمنً 55
كلٌة االدارة /جامعة المادسٌة

وااللتصاد
السدٌر 01/03/1965عرالٌةذكر16/10/1991

 1025/ 30/ 7 وحسب االمر الصادر 2022/ 3/ 1ٌوم فً (180)باشر بالوظٌفة بعد انتهاء االجازة المرضٌة الممنوحة له والبالغة 

2022/ 3/ 1فً 

شؤون الطلبة حمٌدة هادي بتبت غضٌب الخفاجًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 56
شعبة شؤون . م

الطلبة
حمٌدة هادي بتبت غضٌب الخفاجًالعراق04/11/2019مدٌر فن1993ًادارة اعمالبكالورٌوس03/10/2019

ادارة /جامعة المادسٌة

والتصاد
بابل 01/07/1971عرالٌةانثى25/7/1994

حنان احمد طاهر مسلم العذاريالعراق22/02/2019مدرب فنً الدم2013صحة مجتمعبكالورٌوسلسم صحة المجتمعحنان احمد طاهر مسلم العذاريالدٌوانٌة/المعهد التمنً 57
كلٌة التمنٌات الصحٌة 

بغداد/ والطبٌة 
بغداد 30/8/1986عرالٌةانثى22/7/2007

.1994كهرباءدبلوم فنً لسم المٌكانٌنحنان عبد الرسول حسن عٌسى الجاسمً الدٌوانٌة/المعهد التمنً 58 مدربٌن فنٌٌن. ر الحمزة 17/04/1971عرالٌةانثى01/02/1995النجف/المعهد التمنًحنان عبد الرسول حسن عٌسى الجاسمً العراق21/12/2020 

دٌوانٌة 09/03/1969عرالٌةانثى23/7/1989النجف/المعهد التمنًحنان عبدالجبار موسى الغانمًالعراق21/12/2020مدربٌن فنٌٌن الدم.ر1988ادارة مكتبدبلوم فنًمكتب العمٌدحنان عبدالجبار موسى الغانمًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 59

الشوملً 01/07/1975عرالٌةذكر05/10/2003جامعة الكوفةحٌدر اعالن عباس نعمان العوٌدي العراق01/12/2017امناء مكتبة.ر.م2001لغة عربٌة/اداببكالورٌوس14/02/2018وحدة المكتبة .موحدة المكتبةحٌدر اعالن عباس نعمان العوٌدي الدٌوانٌة/المعهد التمنً 60
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دغارة 13/08/1976عرالٌةذكر13/8/2007كوفة / المعهد التمنًحٌدر سرحان حمود جاسم الجبوريالعراق13/08/2019مالحظٌن فنٌٌن.ر1998انتاج نباتًدبلوم فنًوحدة المتابعةحٌدر سرحان حمود جاسم الجبوريالدٌوانٌة/المعهد التمنً 61

خالد كاظم دمحم ابراهٌم العواديالعراق21/12/2020مدربٌن فنٌٌن.ر.م2006ادارة اعمالبكالورٌوسشعبة شؤون الطلبةخالد كاظم دمحم ابراهٌم العواديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 62
ادارة /جامعة المادسٌة

والتصاد
1134/ 35/ 7 وحسب االمر الصادر 2021/ 1/ 28مصاحبة زوجٌة بدون راتب واعتباراً من عفن 07/07/1978عرالٌةذكر12/12/2005

دٌوانٌة 01/07/1965عرالٌةذكر12/10/1992معهد اعداد المدربٌٌنخالد محسن مهدي شداد الجناحً العراق2014مدربٌن فنٌٌن الدم.ر1987صناعة كٌمٌاوٌة دبلوم فنًالشعبة االدارٌةخالد محسن مهدي شداد الجناحً الدٌوانٌة/المعهد التمنً 63

دٌوانٌة 27/03/1967عرالٌةانثى15/4/1990جامعة صالح الدٌنختام سلمان كمون مهدي العباديالعراق01/12/2016مدربٌن فنٌٌن.ر1989احصاء بكالورٌوسمكتب العمٌدختام سلمان كمون مهدي العباديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 64

.1994محاسبةدبلوم فنً مركز الحاسبةخلود مزٌد خلٌف خشان السعٌدي الدٌوانٌة/المعهد التمنً 65 مدربٌن فنٌٌن. ر الشطرة 15/01/1971عرالٌةانثى09/02/1995النجف/المعهد التمنًخلود مزٌد خلٌف خشان السعٌدي العراق21/12/2020 

سومر 01/01/1965عرالٌةانثى30/5/2000الكوفة/المعهد التمنًرباب كاظم راضً علوان الغانمًالعراق01/10/2017مدٌر فنً .م1988مٌكانٌندبلوم فنًالشعبة المالٌةرباب كاظم راضً علوان الغانمًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 66

رجاء حاتم مزهر عرٌش الزبٌديالعراق01/10/2017مدربٌن فنٌٌن.ر.م1999ادارة اعمالبكالورٌوسلسم المحاسبة رجاء حاتم مزهر عرٌش الزبٌديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 67
ادارة /جامعة المادسٌة

والتصاد
دٌوانٌة 20/10/1977عرالٌةانثى20/1/2002

دغارة 01/07/1969عرالٌةانثى03/03/1993الكوفة/المعهد التمنًرجاء كاظم نغٌش رهٌف الهاللًالعراق21/12/2020ر فنٌٌن. م1990ادارة مكتبدبلوم فنًشعبة شؤون الطلبةرجاء كاظم نغٌش رهٌف الهاللًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 68

دٌوانٌة 10/09/1977عرالٌةانثى17/3/1998دٌوانٌة/المعهد التمنًرجاء ٌوسف مراد عبود الفتالوي العراق03/01/2021مدربٌٌن فنٌٌن.ر.م1997محاسبةدبلوم فنًشعبة الموارد البشرٌة رجاء ٌوسف مراد عبود الفتالوي الدٌوانٌة/المعهد التمنً 69

رحاب كرٌم هادي كاظم المحنةالعراق01/10/2017مدٌر فنً .م2006ادارة اعمالبكالورٌوسمكتب العمٌدرحاب كرٌم هادي كاظم المحنةالدٌوانٌة/المعهد التمنً 70
ادارة /جامعة المادسٌة

والتصاد
دغارة 09/12/1977عرالٌةانثى16/10/1999

البدٌر 01/07/1965عرالٌةذكر31/10/1991النجف/المعهد التمنًرحٌم حمزة حمادي صبرالبدٌريالعراق2014مدربٌن فنٌٌن الدم.ر1987تصنٌع معادن دبلوم فنًالشعبة المالٌةرحٌم حمزة حمادي صبرالبدٌريالدٌوانٌة/المعهد التمنً 71

دغارة 10/09/1975عرالٌةانثى24/11/2002دٌوانٌة/المعهد التمنًرسالة شاكر عبد فرهود الشٌبانًالعراق01/12/2018مدربٌن فنٌٌن.ر.م1998مٌكانٌندبلوم فنًلسم المٌكانٌنرسالة شاكر عبد فرهود الشٌبانًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 72

 دٌوانٌة 18/04/1984عرالٌةانثىk14/6/2015رشا حسٌن احمد حسٌن الزٌرجاوي العراق14/06/2019مدرب رٌاض2011ًرٌاضةبكالورٌوسشعبة النشاطات الالصفٌةرشا حسٌن احمد حسٌن الزٌرجاوي الدٌوانٌة/المعهد التمنً 73
/ 19 فً          4062/ 27/ 7 وحسب االمر الصادر 2021/ 9/ 19منحت اجازة دراسٌة لمدة سنتان للحصول على شهادة الماجستٌر واعتباراً من 

9 /2021

2021/ 6/ 8تسريع ترقية العنوان الوظيفي من ممرضة جامعية متدربة الى ممرضة جامعية اعتباراً من دٌوانٌة 26/10/1990عرالٌةانثى03/04/2012دٌوانٌة/المعهد التمنًرواء سلٌم كاظم جواد المعموري العراق08/06/2021ممرضة جامعٌة08/08/2019علوم تمرٌضٌةبكالورٌوسشعبة الموارد البشرٌة رواء سلٌم كاظم جواد المعموري الدٌوانٌة/المعهد التمنً 74

دٌوانٌة 30/05/1979عرالٌةانثى14/8/2002جامعة المادسٌةروزة جهاد جبرعبود الهاللًالعراق01/10/2017مدربٌن فنٌٌن.ر.م2002علوم حٌاةبكالورٌوسلسم التمرٌضروزة جهاد جبرعبود الهاللًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 75

السنٌة 01/11/1984عرالٌةذكر13/6/2006الكوفة/المعهد التمنًرٌاض كاظم موحان عبٌس الٌاسريالعراق01/09/2021ر مدربٌٌن فنٌٌن. م2003انتاج نباتًدبلوم فنًوحدة المتابعةرٌاض كاظم موحان عبٌس الٌاسريالدٌوانٌة/المعهد التمنً 76
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.2020/1/30فً 403/27/7 وحسب االمرالصادر 2020/1/29منحت اجازة دراسٌة لمدة سنتان واعتبارا من تارٌخ انفكاكها الشطرة 04/02/1984عرالٌةانثى15/11/2005دٌوانٌة/المعهد التمنًرٌام تمً دمحم عناد العبادي العراق04/10/2021مدربٌن فنٌٌن . ر.م2015محاسبةبكالورٌوسلسم المحاسبة رٌام تمً دمحم عناد العبادي الدٌوانٌة/المعهد التمنً 77

.1994مٌكانٌندبلوم فنًشعبة الموارد البشرٌةزنوبة عبد حسون عبدهللا الجباري الدٌوانٌة/المعهد التمنً 78 دٌوانٌة 15/02/1973عرالٌةانثى24/10/1995دٌوانٌة/المعهد التمنًزنوبة عبد حسون عبدهللا الجباري العراق21/12/2020مدربٌن فنٌٌن.ر

2021/ 12/ 28 فً 5758/ 35/ 7 حسب االمر الصادر 2012/ 12/ 19منحت اجازة امومة لمدة سنة واحدة واعتباراً من دٌوانٌة 06/10/1979عرالٌةانثى16/1/2002جامعة المادسٌةزهراء صالح حسٌن دمحم العبٌديالعراق01/10/2017مدربٌن فنٌٌن.ر.م2001لغة انكلٌزٌةبكالورٌوسمكتب العمٌدزهراء صالح حسٌن دمحم العبٌديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 79

2022/ 2/ 7 فً 655/ 35/ 7 وحسب االمر الصادر 2021/ 9/ 9تسرٌع عنوانها الوظٌفً اعتباراً من دٌوانٌة 03/07/1988عرالٌةانثى21/2/2010جامعة المادسٌةزهراء فهمً زماخ عزٌز الكرعاويالعراق09/09/2021باٌلوج09/09/2019ًعلوم الحٌاةبكالورٌوسلسم صحة المجتمعزهراء فهمً زماخ عزٌز الكرعاويالدٌوانٌة/المعهد التمنً 80

صالحٌة 01/01/1976عرالٌةانثى08/09/2000جامعة المادسٌةزهرة عبٌد كاظم ناصر العنكوشًالعراق02/09/2018مدربٌن فنٌٌن . ر1999محاسبةبكالورٌوسلسم المٌكانٌن زهرة عبٌد كاظم ناصر العنكوشًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 81

دٌوانٌة 28/03/1977عرالٌةانثى07/03/2000دٌوانٌة/المعهد التمنًزٌنب احمد عبدالصاحب عبدهللا االٌوبًالعراق01/10/2017مدربٌن فنٌٌن.ر.م1998ادارة مخازن دبلوم فنًتمنٌات ادارة الموادزٌنب احمد عبدالصاحب عبدهللا االٌوبًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 82

.1998محاسبةدبلوم فنًالشعبة المالٌةزٌنب خرباط عبد السٌد عبد الجلٌحاويالدٌوانٌة/المعهد التمنً 83 مدربٌن فنٌٌن.ر الشامٌة 29/07/1977عرالٌةانثى03/02/1998دٌوانٌة/المعهد التمنًزٌنب خرباط عبد السٌد عبد الجلٌحاويالعراق21/12/2020 

2018/11/11 فً 5465/27/7 وحسب االمر الصادر 2018/11/11واعتباراً من  (اربع سنوات)منحت اجازة دراسٌة لمدة كربالء 09/11/1985عرالٌةانثى22/8/2007دٌوانٌة/المعهد التمنًزٌنب صدف جحات زنكور الفتالويالعراق2015مدرب فنً 2006ادارة مخازن دبلوم فنًشؤون الطلبة زٌنب صدف جحات زنكور الفتالويالدٌوانٌة/المعهد التمنً 84

دٌوانٌة 24/12/1969عرالٌةانثى21/3/2000دٌوانٌة/المعهد التمنًزٌنب عبد االمٌرظاهر حسٌن الطوارٌفالعراق01/10/2017مدٌر فنً .م1993ادارة مخازن دبلوم فنًاالرشاد التربوي زٌنب عبد االمٌرظاهر حسٌن الطوارٌفالدٌوانٌة/المعهد التمنً 85

زٌنب ٌوسف دمحم ناجً العمٌدي الدٌوانٌة/المعهد التمنً 86
شعبه ضمان الجودة  

واالداء الجامعً
زٌنب ٌوسف دمحم ناجً العمٌدي العراق01/10/2021مدربٌٌن فنٌٌن.ر.م2009ادارة اعمالبكالورٌوس

ادارة /جامعة المادسٌة

والتصاد
سومر 16/12/1985عرالٌةانثى14/2/2006

 وحسب االمر الصادر      2020/ 9/ 30منحت اجازة دراسٌة لمدة سنتان للحصول على شهادة الماجستٌر وانفكت من معهدنا فً 

.2020/ 9/ 30 فً 2287/ 27/ 7

دٌوانٌة 04/03/1967عرالٌةذكر10/05/1993جامعة بغدادسامً جواد رحمن حسٌن الزبٌديالعراق12/03/2019مدربٌن فنٌٌن .ر1990خدمة اجتماعٌةبكالورٌوسلسم المحاسبةسامً جواد رحمن حسٌن الزبٌديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 87

شعبة التدلٌكستار جبار عبد برٌدي الخفاجًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 88
شعبة الرلابة .م

والتدلٌك
ستار جبار عبد برٌدي الخفاجًالعراق2011مدربٌن فنٌٌن الدم.ر2002محاسبةبكالورٌوس02/10/2018

ادارة /جامعة المادسٌة

والتصاد
عفن 01/06/1963عرالٌةذكر10/07/1992

النجف 09/12/1973عرالٌةانثى18/2/1995معهد اعداد المدربٌٌن سعاد فلٌح عزٌز حمود ال بوداٌمالعراق2013مدربٌن فنٌٌن . ر.م1994كهرباءدبلوم فنًلسم التمرٌضسعاد فلٌح عزٌز حمود ال بوداٌمالدٌوانٌة/المعهد التمنً 89

الكوت 15/03/1975عرالٌةانثى09/12/1998جامعة المادسٌةسعدٌة كمٌل عواد عبود المٌاحًالعراق21/12/2020مدربٌن فنٌٌن . ر1998رٌاضٌاتبكالورٌوسمركز الحاسبةسعدٌة كمٌل عواد عبود المٌاحًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 90

سعٌد بدر لطٌف مجٌد العمٌديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 91
/ شعبة الموارد البشرٌة 

وحدة الصٌانة
دٌوانٌة 11/05/1963عرالٌةذكر30/06/1991اعدادٌة الصناعهسعٌد بدر لطٌف مجٌد العمٌديالعراق27/02/2019مالحظ فن1981ًسٌاراتاعدادٌة

دٌوانٌة 14/06/1965عرالٌةذكر13/11/1993جامعة المادسٌةسالم صبري لطٌف عطٌة الخفاجً العراق2014مدربٌن فنٌٌن.ر2008علوم حٌاةبكالورٌوسالورش والمختبراتسالم صبري لطٌف عطٌة الخفاجً الدٌوانٌة/المعهد التمنً 92

دٌوانٌة 25/06/1976عرالٌةذكر20/8/2007جامعة المادسٌةسالم عباس ناجً خضٌر الزٌاديالعراق21/12/2020اطباء بٌطرٌٌن.ر1998طب وجراحة بٌطرٌةبكالورٌوسلسم التمرٌضسالم عباس ناجً خضٌر الزٌاديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 93
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سومر 31/12/1963عرالٌةذكر23/7/1991جامعة بابلسلٌم عباس عبٌدي حمادي الحسناويالعراق19/01/2020مهندسٌن الدم.ر2001هندسة مٌكانٌكٌةبكالورٌوسالورش /لسم المٌكانٌن سلٌم عباس عبٌدي حمادي الحسناويالدٌوانٌة/المعهد التمنً 94

دٌوانٌة 16/07/1976عرالٌةانثى07/10/1999نجف/ الكلٌة التمنٌة سلٌمة نوٌر دخٌل فلٌح ال حمدالعراق01/10/2017مدربٌن فنٌٌن.ر.م2013تمنٌات اتصاالتبكالورٌوسلسم المٌكانٌنسلٌمة نوٌر دخٌل فلٌح ال حمدالدٌوانٌة/المعهد التمنً 95

سماهر صادق علً حمادي الجبوري العراق26/06/2015مدرب فنً الدم 2007محاسبةبكالورٌوسلسم المحاسبةسماهر صادق علً حمادي الجبوري الدٌوانٌة/المعهد التمنً 96
ادارة /جامعة المادسٌة

والتصاد
2020/2/3 فً 463/27/7 وحسب االمر الصادر 2020/2/3منحت اجازة دراسٌة لمدة سنتان واعتبارا من تارٌخ انفكاكها دٌوانٌة 24/05/1983عرالٌةانثى24/4/2006

دٌوانٌة 17/12/1967عرالٌةانثى10/01/1990جامعة المستنصرٌةسمر نعٌم حمود شنجار الٌاسريالعراق2014مدربٌن فنٌٌن الدم.ر1989كٌمٌاءبكالورٌوسلسم التمرٌضسمر نعٌم حمود شنجار الٌاسريالدٌوانٌة/المعهد التمنً 97

 دغارة 2/8/1980عرالٌةذكر13/2/2007الجامعه االسالمٌة النجفسمٌر راسم كوكز راضً العوٌديالعراق25/08/2014مهندس تمن25/08/2014ًحاسباتبكالورٌوسمركز الحاسبةسمٌر راسم كوكز راضً العوٌديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 98

.2000محاسبةدبلوم فنًشعبة الموارد البشرٌة سمٌرة محسن مهدي شداد الجنابً الدٌوانٌة/المعهد التمنً 99 مدربٌن فنٌٌن. ر دٌوانٌة 21/05/1970عرالٌةانثى09/10/1995دٌوانٌة/المعهد التمنًسمٌرة محسن مهدي شداد الجنابً العراق21/12/2020 

.1993مٌكانٌندبلوم فنًلسم المٌكانٌنسناء مطرود كاظم حمادي العادلً الدٌوانٌة/المعهد التمنً 100 مدربٌن فنٌٌن. ر دٌوانٌة 27/04/1973عرالٌةانثى25/10/1995دٌوانٌة/المعهد التمنًسناء مطرود كاظم حمادي العادلً العراق21/12/2020 

دٌوانٌة 30/09/1966عرالٌةانثى03/03/1989جامعة المادسٌةسندس كناوي جمعة مذٌوب البودخنالعراق01/01/2019مدربٌن فنٌٌن الدم.ر2006محاسبةبكالورٌوسلسم المحاسبةسندس كناوي جمعة مذٌوب البودخنالدٌوانٌة/المعهد التمنً 101

دٌوانٌة 23/02/1964عرالٌةانثى17/4/1985االنبار/المعهد التمنًسهاد عبد ابراهٌم عبود الحسناويالعراق2014مدربٌن فنٌٌن الدم .ر1984مٌكانٌندبلوم فنًلسم المٌكانٌنسهاد عبد ابراهٌم عبود الحسناويالدٌوانٌة/المعهد التمنً 102

سهاد عبد االمٌر كاظم النغٌشً العراق01/07/2021مدربٌٌن فنٌٌن. ر. م2012محاسبةبكالورٌوسالشعبة المالٌةسهاد عبد االمٌر كاظم النغٌشً الدٌوانٌة/المعهد التمنً 103
ادارة /جامعة المادسٌة

والتصاد
دٌوانٌة 17/12/1976عرالٌةانثى29/12/2001

دٌوانٌة 17/10/1972عرالٌةانثى11/01/1993جامعة المادسٌةسهاد عبد الحسٌن سلمان حسٌن الخالديالعراق01/01/2019مدربٌن فنٌٌن الدم.ر2003علوم حٌاةبكالورٌوسلسم االدارة الصحٌةسهاد عبد الحسٌن سلمان حسٌن الخالديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 104

دٌوانٌة 13/11/1968عرالٌةانثى14/06/2002دٌوانٌة/المعهد التمنًسهام عبد الكاظم دهش سعدون العٌساويالعراق01/07/2021مدٌر فنً. م2008تمرٌضدبلوم فنًلسم التمرٌضسهام عبد الكاظم دهش سعدون العٌساويالدٌوانٌة/المعهد التمنً 105

.1996هندسة مٌكانٌكٌةبكالورٌوسلسم المٌكانٌنسهٌر غازي مهدي عباس السعديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 106 دٌوانٌة 07/03/1972عرالٌةانثى28/10/1998جامعة الموصلسهٌر غازي مهدي عباس السعديالعراق22/12/2020مدربٌن فنٌٌن.ر

دٌوانٌة 08/03/1976عرالٌةانثى13/9/2000دٌوانٌة/المعهد التمنًسوسن كامل جابر حسٌن العواديالعراق10/11/2020مدرب فنً الدم1999مٌكانٌندبلوم فنًالشعبة العلمٌةسوسن كامل جابر حسٌن العواديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 107

.1994مٌكانٌندبلوم فنًالورش/لسم المٌكانٌن شذى هادي جاسم  التالً الهاللًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 108 مدربٌن فنٌٌن. ر دٌوانٌة 15/05/1969عرالٌةانثى01/11/1995دٌوانٌة/المعهد التمنًشذى هادي جاسم  التالً الهاللًالعراق21/12/2020 

دٌوانٌة 06/04/1964عرالٌةانثى03/11/1992جامعة المادسٌةشذى هادي مهدي حسن الموسويالعراق01/01/2019مدربٌن فنٌٌن الدم.ر1990ادارة اعمالبكالورٌوسشعبة شؤون الطلبةشذى هادي مهدي حسن الموسويالدٌوانٌة/المعهد التمنً 109
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.1994محاسبةدبلوم فنًلسم المحاسبةشفاء جبار حسان عودة الكروعاوي الدٌوانٌة/المعهد التمنً 110 مدربٌن فنٌٌن. ر السنٌة 01/07/1973عرالٌةانثى09/02/1995النجف/المعهد التمنًشفاء جبار حسان عودة الكروعاوي العراق21/12/2020 

دٌوانٌة 26/11/1982عرالٌةانثى23/2/2010دٌوانٌة/المعهد التمنًشٌرٌن عبد السادة كاظم عبود الشرهانًالعراق03/03/2019مدرب فنً الدم2008تمرٌضدبلوم فنًلسم التمرٌضشٌرٌن عبد السادة كاظم عبود الشرهانًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 111

دٌوانٌة 10/6/1976عرالٌةانثى16/08/2012دٌوانٌة/المعهد التمنًصبا مشعل سالم الزٌاديالعراق12/08/2018مالحظٌن فنٌٌن.ر1997مٌكانٌندبلوم فنً تمنٌات ادارة الموادصبا مشعل سالم كلول الزٌاديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 112

صالحٌة 01/07/1968عرالٌةذكر02/06/1995النجف/ الكلٌة التمنٌةصالح عبدعلً حسن الحمٌداويالعراق01/01/2019مدربٌن فنٌٌن الدم.ر2011هندسة تبرٌد وتكٌٌفبكالورٌوسوحدة الصٌانةصالح عبدعلً حسٌن الحمٌداويالدٌوانٌة/المعهد التمنً 113

عفن 01/07/1962عرالٌةذكر23/7/1991بغداد/معهد التكنلوجٌاطه جبار عبدهللا حسون المرٌشًالعراق01/01/2014مدربٌن فنٌٌن الدم.ر1987مكائن ومعداتدبلوم فنًالورش/لسم المٌكانٌن طه جبار عبدهللا حسون المرٌشًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 114

دٌوانٌة 01/07/1965عرالٌةذكر01/11/1993دٌوانٌة/المعهد التمنًعباس جثٌرغالب سلمان المطٌريالعراق02/09/2021مدربٌن فنٌٌن الدم. ر2000مٌكانٌندبلوم فنًالورش/لسم المٌكانٌنعباس جثٌرغالب سلمان المطٌريالدٌوانٌة/المعهد التمنً 115

عفن 24/03/1963عرالٌةذكر03/10/1993الموصل/المعهد التمنًعبد الشهٌد بالر كاظم علً الربٌعً العراق2014مدربٌن فنٌٌن الدم.ر1983ادارة مخازندبلوم فنًااللسام الداخلٌةعبد الشهٌد بالر كاظم علً الربٌعً الدٌوانٌة/المعهد التمنً 116

دٌوانٌة 01/08/1958عرالٌةذكر11/10/1993ادارة والتصاد/جامعة بغدادعبد العباس خلف هلوس ٌاسٌن الجعٌفريالعراق26/11/2015فنٌٌن الدم.مدربٌن.ر1983ادارة اعمالبكالورٌوسالشعبة العلمٌةعبد العباس خلف هلوس ٌاسٌن الجعٌفريالدٌوانٌة/المعهد التمنً 117

عفن 01/05/1967عرالٌةذكر12/12/1987جامعة بغدادعبد الكاظم عجوب منذور الشٌباوي العراق2013مدربٌن فنٌٌن الدم.ر1997طب وجراحة بٌطرٌةبكالورٌوسلسم صحة المجتمععبد الكاظم عجوب منذور الشٌباوي الدٌوانٌة/المعهد التمنً 118

عفن 09/05/1976عرالٌةانثى26/12/2002معهد اعداد المدربٌٌنعبٌر خالد هادي فرحان الكنانًالعراق01/12/2018مدٌر فنً .م1998كهرباءدبلوم فنًمركز الحاسبةعبٌر خالد هادي فرحان الكنانًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 119

شافعٌة 22/09/1964عرالٌةذكر29/10/1991جامعة المادسٌةعزٌز سلمان عبدهللا حسن المحمودي العراق2014مدربٌن فنٌٌن الدم.ر2008علوم حٌاةبكالورٌوسلسم صحة المجتمععزٌز سلمان عبدهللا حسن المحمودي الدٌوانٌة/المعهد التمنً 120

دٌوانٌة 26/11/1981عرالٌةذكر14/2/2006دٌوانٌة/المعهد التمنًعصام عزٌز محل ذباح البدريالعراق07/10/2018مدرب فنً الدم 2004مٌكانٌندبلوم فنًالورش /لسم المٌكانٌن عصام عزٌز محل ذباح البدريالدٌوانٌة/المعهد التمنً 121

دغارة 16/09/1980عرالٌةذكر18/12/2005دٌوانٌة/المعهد التمنًعالء جمٌل هادي علً العوٌديالعراق06/05/2019مدرب فنً الدم2005تمرٌضدبلوم فنًلسم التمرٌضعالء جمٌل هادي علً العوٌديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 122

دٌوانٌة 11/07/1982عرالٌةذكر14/2/2006دٌوانٌة/المعهد التمنًعالء دمحم محٌسن وادي الزركانًالعراق06/11/2021مدربٌٌن فنٌٌن.. ر.م28/07/2015لانونبكالورٌوسالوحدة المانونٌةعالء دمحم محٌسن وادي الزركانًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 123
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دٌوانٌة 01/07/1968عرالٌةذكر11/03/1993بابل/المعهد التمنًعالوي حسٌن نجم عبد العابديالعراق01/10/2017مدٌر فنً .م1990تصنٌع معادن دبلوم فنًالوحدة الهندسٌةعالوي حسٌن نجم عبد العابديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 124

دٌوانٌة 01/09/1976عرالٌةذكر20/8/2007دٌوانٌة/المعهد التمنًعلً حسٌن ناجً جواد الجنابًالعراق2015مدرب فن2004ًمٌكانٌندبلوم فنًالوحدة الهندسٌةعلً حسٌن ناجً جواد الجنابًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 125

شامٌة 01/07/1971عرالٌةذكر20/8/2007دٌوانٌة/المعهد التمنًعلً حمزة دمحم موسى الصالحًالعراق05/09/2021مدٌر فنً. م1994مٌكانٌندبلوم فنًااللسام الداخلٌةعلً حمزة دمحم موسى الصالحًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 126

2021/ 1/ 4احتساب شهادة البكالورٌوس وغٌٌر عنوانه الوظٌفً واعتباراً من تارٌخ الحصول على الشهادة فً دٌوانٌة 18/3/1992عرالً ذكر10/10/2013المعهد التمنً دٌوانٌةعلً عادل عبد الحسٌن عٌدانالعراق04/01/2021معاون باٌلوج13/01/2021ًعلوم الحٌاةبكالورٌوسلسم صحة المجتمععلً عادل عبد الحسٌن عٌدانالدٌوانٌة/المعهد التمنً 127

الشطرة 31/08/1983عرالٌةانثى22/3/2006ناصرٌة/المعهد التمنًعلٌاء ناصر شرٌف ناهً الخفاجًالعراق01/10/2021مدربٌٌن فنٌٌن. ر. م2004ادارة مخازن دبلوم فنًشعبة شؤون الطلبةعلٌاء ناصر شرٌف ناهً الخفاجًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 128

دٌوانٌة 06/05/1961عرالٌةانثى26/11/1984دٌوانٌة/المعهد التمنًعلٌه خضٌر عودة زغٌر العبودي العراق26/09/2021مدٌر فنً الدم2007ادارة مخازندبلوم فنً شعبة شؤون الطلبةعلٌه خضٌر عودة زغٌر العبودي الدٌوانٌة/المعهد التمنً 129

دٌوانٌة 05/06/1971عرالٌةانثى27/10/1993بابل/المهعد التمنًعهودعلً دمحم شغناب العواديالعراق13/08/2020مهندس تمن02/12/2018ًهندسة تمنٌات الحاسوببكالورٌوسلسم المٌكانٌنعهودعلً دمحم شغناب العواديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 130

عواد تاٌه كاظم عباس المرمضًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 131
وحده / لسم المٌكانٌن

الورش
سومر 01/07/1965عرالٌةذكر20/5/1988كلٌة الهندسة/جامعة بابلعواد تاٌه كاظم عباس المرمضًالعراق19/01/2020مهندسٌن الدم. ر2003هندسة مٌكانٌكٌةبكالورٌوس

غفران شالل دمحم شمخً المٌاحً العراق01/10/2021مدربٌٌن فنٌٌن.ر.م2009ادارة اعمالبكالورٌوسالشعبة المالٌةغفران شالل دمحم شمخً المٌاحً الدٌوانٌة/المعهد التمنً 132
االدارة / جامعة المادسٌة

وااللتصاد
2020/ 2/ 12 فً 730/ 27/ 7 وحسب االمر الصادر 13/2/2020منحت اجازة دراسٌة لمدة سنتان واعتباراً من تارٌخ االنفكان دٌوانٌة 08/06/1983عرالٌةانثى14/2/2006

.2001علوم حٌاةبكالورٌوسلسم صحة المجتمعفاتن نجم عبود محسن الرماحًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 133 مدربٌن فنٌٌن.ر دغارة 25/09/1976عرالٌةانثى12/04/2002جامعة المادسٌةفاتن نجم عبود محسن الرماحًالعراق02/10/2019 

1998/ 6/ 5دٌوانٌةعرالٌةانثى23/12/2020المعهد التمنً دٌوانٌةفاطمة باسم جابر حسن الغالبًالعراق23/12/2020فنً 31/07/2019صحة مجتمعدبلوم فنًلسم التمرٌضفاطمة باسم جابر حسن الغالبًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 134

دٌوانٌة 29/06/1976عرالٌةانثى07/03/2001دٌوانٌة/المعهد التمنًفاطمة سرحان عناد بربوتً الجبوريالعراق01/04/2018مدربٌن فنٌٌن.ر.م2000ادارة مخازن دبلوم فنًشعبة شؤون الطلبةفاطمة سرحان عناد بربوتً الجبوريالدٌوانٌة/المعهد التمنً 135

النجف 09/10/1964عرالٌةانثى10/05/1989النجف/المعهد التمنًفاطمة شمخً جبر لفته العتلً العراق26/09/2021مدربٌٌن الدم فنٌٌن. ر1987ادارة مكتبدبلوم فنًالوحدة المانونٌةفاطمة شمخً جبر لفته العتلً الدٌوانٌة/المعهد التمنً 136
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 الحمزة 22/01/1968عرالٌةذكر11/06/1996بغداد/معهد المعلوماتفائز عبد علً عبد لفتة البدٌريالعراق02/12/2019فنٌٌن الدم. م .ر2002حاسباتدبلوم عالًالوحدة الهندسٌةفائز عبد علً عبد لفتة البدٌريالدٌوانٌة/المعهد التمنً 137

دٌوانٌة 28/01/1976عرالٌةانثى24/12/2001دٌوانٌة/المعهد التمنًفردوس حسٌن حمٌد بادي السلطانًالعراق01/10/2017مدربٌن فنٌٌن .ر.م1996مٌكانٌندبلوم فنًلسم المٌكانٌنفردوس حسٌن حمٌد بادي السلطانًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 138

دٌوانٌة 15/06/1964عرالٌةانثى23/11/1986كلٌة التربٌة / جامعة المادسٌةفضاء حمٌد جودة فنجان المرٌشًالعراق03/01/2013مدربٌن فنٌٌن الدم.ر2011علوم حٌاةبكالورٌوسلسم صحة المجتمعفضاء حمٌد جودة فنجان المرٌشًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 139

فٌصل غازي دوش صدام الشبانًالعراق01/09/2018مدربٌن فنٌٌن . ر2006ادارة اعمالبكالورٌوسلسم المحاسبةفٌصل غازي دوش صدام الشبانًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 140
ادارة /جامعة المادسٌة

والتصاد
دغارة 01/07/1964عرالٌةذكر02/02/1995

دٌوانٌة 01/01/1972عرالٌةانثى17/11/1998النجف/المعهد التمنًلسمة سوادي كشمر ماضً الخالديالعراق21/12/2020مدٌر فن1994ًكهرباءدبلوم فنًشؤون الطلبة لسمة سوادي كشمر ماضً الخالديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 141

الحمزة 01/07/1965عرالٌةذكر01/04/1992دٌوانٌة/المعهد التمنًلٌصر فلٌح ابوسودة الجبوريالعراق21/12/2020معاون مدٌر فن2007ًادارة مخازندبلوم فنًلسم المٌكانٌنلٌصر فلٌح ابوسودة الجبوريالدٌوانٌة/المعهد التمنً 142

دغارة 15/01/1966عرالٌةذكر30/9/1992النجف/المعهد التمنًكاظم جالب نشمً مجهول الزبٌديالعراق01/10/2021مدٌر فن1985ًادارة مكتبدبلوم فنًوحدة المكتبةكاظم جالب نشمً مجهول الزبٌديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 143

دٌوانٌة 18/08/1963عرالٌةذكر05/07/2009الجامعة التكنلوجٌةكامل ٌوسف حسٌن حذٌة العتابًالعراق17/03/2021مهندسٌن. ر. م29/06/1986مٌكانٌنبكالورٌوسالورش/لسم المٌكانٌن كامل ٌوسف حسٌن حذٌة العتابًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 144

كرٌم مهاوش كاظم وناس الحوٌساوي العراق2014مدربٌن فنٌٌن الدم.ر2008محاسبةبكالورٌوسلسم المحاسبةكرٌم مهاوش كاظم وناس الحوٌساوي الدٌوانٌة/المعهد التمنً 145
االدارة / جامعة المادسٌة

وااللتصاد
سومر 01/01/1964عرالٌةذكر03/11/1993

.1996مٌكانٌندبلوم فنًلسم االدارة الصحٌةكفاء ٌاسٌن عكلو بشارة الركابًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 146  دٌوانٌة 8/6/1974عرالٌةانثى12/11/2001دٌوانٌة/المعهد التمنًكفاء ٌاسٌن عكلو بشارة الركابًالعراق21/12/2020مدربٌن فنٌٌن.ر

.1994كهرباء  دبلوم فنًالورش /لسم المٌكانٌن كوثر مردان رواد مهوس الحجمً الدٌوانٌة/المعهد التمنً 147 مدربٌن فنٌٌن. ر المشخاب 01/07/1974عرالٌةانثى01/02/1995النجف/المعهد التمنًكوثر مردان رواد مهوس الحجمً العراق21/12/2020 

دٌوانٌة 01/12/1969عرالٌةذكر02/10/1994كركون/كلٌة التمنٌةماجد حمٌد علً عباس الحسنًالعراق19/01/2020مهندسن تمنٌٌن.ر2008تمنٌات تبرٌد وتكٌٌفبكالورٌوسالورش/لسم المٌكانٌن ماجد حمٌد علً عباس الحسنًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 148

.1987كهرباءدبلوم فنًالشعبة العلمٌةماجد كاظم محنون حسانً الصلٌخًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 149 شافعٌة 26/01/1964عرالٌةذكر24/8/1990دٌوانٌة/المعهد التمنًماجد كاظم محنون حسانً الصلٌخًالعراق21/12/2020مدربٌن فنٌٌن.ر

2022/ 2/ 17اعفاءه من مسؤولٌة وحدة المتابعة وٌنسب للعمل فً شعبة النشاطات الالصفٌة واعتباراً من دٌوانٌة 6/9/1976 عرالٌةذكر28/9/2002دٌوانٌة/المعهد التمنًماهر عبد الحسٌن سلمان حسٌن الخالديالعراق2013مالحظٌن فنٌٌن.ر1988مٌكانٌندبلوم فنًوحدة المتابعةماهر عبد الحسٌن سلمان حسٌن الخالديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 150

مجٌد حسان عاجل لهمود البوشتٌوي الدٌوانٌة/المعهد التمنً 151
/ شعبة الموارد البشرٌة 

وحدة الصٌانة
الكرادة 15/12/1977عرالٌةذكر18/12/2005كوفة/كلٌة الهندسةمجٌد حسان عاجل لهمود البوشتٌوي العراق21/11/2019رئٌس مهندسٌن. م2002هندسة مٌكانٌكٌة بكالورٌوس
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دٌوانٌة 01/07/1962عرالٌةذكر04/07/1990جامعة بابل كلٌة الهندسةدمحم جاسم كاظم عبد النغٌشًالعراق19/01/2020مهندسٌن الدم.ر1998هندسة مٌكانٌكٌةبكالورٌوس11/05/2021وحدة الورش.مالورش والمختبراتدمحم جاسم كاظم عبد النغٌشًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 152

ذي لار 1980عرالٌةذكر19/4/2006بغداد/ الكلٌة التمنٌةدمحم جواد كاظم حمود السعداويالعراق01/10/2021ر مهندسٌن تمنٌٌن.م2007هندسة مٌكانٌكٌةبكالورٌوسالورش /لسم المٌكانٌن دمحم جواد كاظم حمود السعداويالدٌوانٌة/المعهد التمنً 153

دمحم حمودي وناس سلمان الكعبًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 154
/ شعبة الموارد البشرٌة 

وحدة الصٌانة
.1989مٌكانٌندبلوم فنً سومر 01/1/1967عرالٌةذكر03/10/1993معهد اعداد المدربٌٌندمحم حمودي وناس سلمان الكعبًالعراق01/01/2021مدربٌن فنٌٌن الدم.ر

دمحم عبادي داود سلمان الفتالويالدٌوانٌة/المعهد التمنً 155
/ شعبة الموارد البشرٌة 

وحدة الصٌانة
عفن 01/07/1964عرالٌةذكر07/05/1992جامعة بغداددمحم عبادي داود سلمان الفتالويالعراق21/12/2020مهندسٌن.ر.م1989هندسة مكائن زراعٌةبكالورٌوس

دمحم موسى جاسم دمحم الفؤاديالعراق21/12/2020مدرب فنً الدم2008ادارة اعمالبكالورٌوسشعبة شؤون الطلبةدمحم موسى جاسم دمحم الفؤاديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 156
االدارة / جامعة المادسٌة

وااللتصاد
دٌوانٌة 04/02/1968عرالٌةذكر31/10/1993

دٌوانٌة 21/12/1996عرالٌةانثى21/12/2016المعهد التمنً دٌوانٌةمسار احمد عبد حسٌن العراق21/09/2021مدرب فن03/07/2016ًالتمرٌضدبلوم فنً لسم التمرٌضمسار احمد عبد حسٌن الدٌوانٌة/المعهد التمنً 157
/ 5/ 10 فً 1529/ 27/ 7وحسب االمر االداري 2020/ 1/ 9منحت اجازة دراسٌة لمدة اربع سنوات واعتباراً من تارٌخ االنفكان 

2020

2022/ 1/ 26 فً 453/ 30/ 7منحت اجازة اعتٌادٌة لمدة اربعة اشهر وحسب االمر الصادر صالحٌة 10/2/1972عرالٌةانثى04/11/2002جامعة المادسٌةمنتهى مرزة صخٌل عامر الخزعلًالعراق01/10/2017مدربٌن فنٌٌن .ر.م1997تأرٌخبكالورٌوسشعبة ضمان الجودةمنتهى مرزة صخٌل عامر الخزعلًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 158

.1994ادارة مخازن دبلوم فنًتمنٌات ادارة الموادمكٌة حسن حسون خضٌر الشبلًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 159 مدربٌن فنٌٌن. ر دٌوانٌة 10/11/1969عرالٌةانثى01/02/1995دٌوانٌة/المعهد التمنًمكٌة حسن حسون خضٌر الشبلًالعراق21/12/2020 

*
دٌوانٌة 26/02/1980عرالٌةذكر30/4/2008نجف/ الكلٌة التمنٌة مٌثاق بدهً ابو حمٌد ابو دهٌمة الغانمًالعراق02/05/2017مدرب فنً الدم2014سٌاراتبكالورٌوسالورش/لسم المٌكانٌن مٌثاق بدهً ابو حمٌد ابو دهٌمة الغانمًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 160

وحسب االمر االداري 2020/ 6/ 14منح اجازة دراسٌة خارج العراق للحصول على شهادة الماجستٌر واعتباراً من تارٌخ االنفكان 

2020/ 6/ 21 فً 1684/ 35/ 7

شنافٌة 02/06/1970عرالٌةانثى25/04/1995جامعة المادسٌةمٌساء عبد الكرٌم عبد الحسٌن عباس البٌاتًالعراق01/01/2019مدربٌن فنٌٌن الدم.ر1999محاسبةبكالورٌوسلسم المحاسبةمٌساء عبد الكرٌم عبد الحسٌن عباس البٌاتًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 161

دٌوانٌة 10/2/1966عرالٌةانثى16/10/1986معهد اعداد المدربٌٌنمٌالدعبد الكاظم سهٌل نجم الخفاجً العراق26/09/2021مدربٌن فنٌٌن الدم.ر1985مدنًدبلوم فنًلسم المٌكانٌنمٌالدعبد الكاظم سهٌل نجم الخفاجً الدٌوانٌة/المعهد التمنً 162

نادٌة حمٌد مزهر حمٌد العفلوكً الدٌوانٌة/المعهد التمنً 163
العمٌد .سكرتارٌة م

لشؤون الطلبة
شامٌة 01/07/1970عرالٌةانثى06/08/1994النجف/المعهد التمنًنادٌة حمٌد مزهر حمٌد العفلوكً العراق04/03/2019مدٌر فنً.م1990ادارة مكتبدبلوم فنً 

ناظم خسران حسونً لفلوف الشٌبانًالعراق23/10/2021مدربٌن فنٌٌن . ر.م2010محاسبةبكالورٌوسالشعبة المالٌةناظم خسران حسونً لفلوف الشٌبانًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 164
كلٌة االدارة /جامعة المادسٌة

وااللتصاد
.2020/2/3 فً 473/27/7 وحسب االمرالصادر 2020/2/3منح اجازة دراسٌة لمدة سنتان واعتبارا من تارٌخ انفكاكه دٌوانٌة 11/01/1981عرالٌةذكر14/2/2006

نجاة حمٌد عبدعلً الشمريالعراق22/02/2021مدربٌٌن فنٌٌن. ر. م 2011محاسبةبكالورٌوسلسم المحاسبة نجاة حمٌد عبدعلً الشمريالدٌوانٌة/المعهد التمنً 165
االدارة /جامعة المادسٌة

وااللتصاد
الحمزة 01/07/1965عرالٌةانثى20/4/1987

المشخاب 12/11/1969عرالٌةانثى30/5/1992النجف/المعهد التمنًنجود عبدٌاسرعبادي هربود الجنابًالعراق13/08/2020مهندس تمن02/12/2018ًهندسة تمنٌات الحاسوببكالورٌوسالوحدة الهندسٌةنجود عبدٌاسرعبادي هربود الجنابًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 166

دغارة 01/07/1973عرالٌةانثى02/02/1994جامعة المادسٌةنداء عجٌل دوحان عبد الشٌبانً العراق01/09/2018مدربٌن فنٌٌن . ر2006لانونبكالورٌوسالوحدة المانونٌةنداء عجٌل دوحان عبد الشٌبانً الدٌوانٌة/المعهد التمنً 167

البدٌر 15/03/1970عرالٌةانثى01/11/1994كلٌه العلوم/جامعة المادسٌةندى جبار دبً مرهج البدٌريالعراق31/08/2021رئٌس مبرمجٌن2014حاسباتبكالورٌوسالعلمٌة/ المولع. مندى جبار دبً مرهج البدٌريالدٌوانٌة/المعهد التمنً 168



االســم الثالثًالمعهد/ الكلٌة ت

المسم او 

الشعبة او 

الوحدة

المنصب

تارٌخ 

الحصول 

على 

المنصب

االختصاص العامالشهادة
تأرٌخ الحصول 

على الشهادة
العنوان الوظٌفً

تأرٌخ الحصول 

على العنوان 

الوظٌفً

الدوله 

المانحة 

العلى 

شهاده

االســم الثالثً

الجامعه 

المانحة العلى 

شهاده

تارٌخ 

سالتعٌٌن
جن

ال

ٌة
س

جن
ال

محل وتأرٌخ 

الـوالدة
المالحظات

دٌوانٌة 7/10/1989عرالٌةانثى14/06/2015دٌوانٌة/المعهد التمنًنرجس حٌدر مهدي عكٌب الكنانًالعراق14/06/2018مدرب فن2009ًتمنٌات ادارة المواددبلوم فنً الشعبة العلمٌةنرجس حٌدر مهدي عكٌب الكنانًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 169

شافعٌة 06/08/1979عرالٌةانثى25/1/2003جامعة المادسٌةنسرٌن جالوي جبار عٌفان العفلوكًالعراق02/09/2018مدربٌن فنٌٌن .ر.م2002علوم حٌاةبكالورٌوسلسم التمرٌضنسرٌن جالوي جبار عٌفان العفلوكًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 170

سومر 01/07/1973عرالٌةانثى03/02/2000دٌوانٌة/المعهد التمنًنعٌمة عباس حسٌن جبر البركًالعراق01/10/2017مدٌر فنً .م1995مٌكانٌندبلوم فنًلسم المٌكانٌننعٌمة عباس حسٌن جبر البركًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 171

دٌوانٌة 27/4/1982عرالٌةانثى19/4/2007دٌوانٌة/ المعهد التمنًنغم عبٌس حسٌن جاسم البدٌريالعراق20/04/2019مالحظٌن فنٌٌن.ر2004محاسبةدبلوم فنًشعبة شؤون الطلبةنغم عبٌس حسٌن جاسم البدٌريالدٌوانٌة/المعهد التمنً 172

شعبة االعالمنمٌرعبد الخضرحٌذور مهدي الثروانًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 173
. م. شعبة االعالم. م

المتابعة
دٌوانٌة 04/12/1962عرالٌةذكر06/07/1990كلٌة التربٌة/جامعة المادسٌةنمٌرعبد الخضرحٌذور مهدي الثروانًالعراق2011مدربٌن فنٌٌن الدم.ر2002علوم حٌاةبكالورٌوس26/10/2021

تكلٌفه . 2021/ 10/ 26 فً 4565/ 35/ 7 حسب االمر الصادر 2021/ 10/ 26تكلٌفه بمهام مسؤولٌة شعبة االعالم  اعتباراً من

2022/ 2/ 17بمسؤولٌة المتابعة واعتباراً من 

دٌوانٌة 26/03/1965عرالٌةذكر16/5/1987جامعة المادسٌةنهاد جاسم جواد حمزة الزبٌديالعراق2014مدربٌن فنٌٌن الدم.ر2005علوم حٌاةبكالورٌوسلسم صحة المجتمعنهاد جاسم جواد حمزة الزبٌديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 174

المشخاب 20/12/1977عرالٌةانثى07/10/1999النجف/المعهد التمنًنهاد كاظم اسود كاظم المحنةالعراق11/10/2017مدٌر فنً .م2016هندسة تمنٌات االتصاالتبكالورٌوسلسم المٌكانٌننهاد كاظم اسود كاظم المحنةالدٌوانٌة/المعهد التمنً 175

دٌوانٌة 03/03/1964عرالٌةانثى01/07/1989النجف/المعهد التمنًنهاٌة دمحم حسن فرٌح الكعبًالعراق26/09/2021ر مدربٌٌن فنٌٌن الدم.1988محاسبةدبلوم فنًوحدة التدلٌكنهاٌة دمحم حسن فرٌح الكعبًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 176

دٌوانٌة 08/11/1968عرالٌةانثى28/5/1989كلٌة العلوم/جامعة المادسٌةنهلة فاضل راضً علً الحمدانالعراق01/01/2019مدربٌن فنٌٌن الدم.ر2006حاسباتبكالورٌوسمركز الحاسبةنهلة فاضل راضً علً الحمدانالدٌوانٌة/المعهد التمنً 177

النجف 28/01/1972عرالٌةانثى  16/8/1994كلٌة التربٌة/جامعة المادسٌةنوال جمٌل فرهود حسن الجاسم العراق01/09/2018مدربٌن فنٌٌن . ر2008علوم حٌاةبكالورٌوسالشعبة المالٌةنوال جمٌل فرهود حسن الجاسم الدٌوانٌة/المعهد التمنً 178

دٌوانٌة 15/08/1970عرالٌةانثى03/11/1993بابل/المهعد التمنًنوال عبد وناس عباس دمحم الغرابًالعراق21/12/2020مدربٌن فنٌٌن.ر1990محاسبةدبلوم فنًالشعبة المالٌةنوال عبد وناس عباس دمحم الغرابًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 179

2020/1/30فً 402/27/7 وحسب االمرالصادر 2020/1/29منحت اجازة دراسٌة لمدة سنتان واعتبارا من تارٌخ انفكاكها دٌوانٌة 15/06/1980عرالٌةانثى22/8/2007جامعة المادسٌةهدٌل دمحم نعمان شمخً السلطانًالعراق21/12/2020مدربٌٌن.م.ر.م2006محاسبةبكالورٌوسالشعبة المالٌةهدٌل دمحم نعمان شمخً السلطانًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 180

دٌوانٌة 15/09/1969عرالٌةانثى04/03/1989بابل/المعهد التمنًهناءعباس عبد مارد الهاللً العراق01/02/2021مدربٌن فنٌٌن الدم .ر1988مٌكانٌندبلوم فنًالورش /لسم المٌكانٌنهناءعباس عبد مارد الهاللً الدٌوانٌة/المعهد التمنً 181

دٌوانٌة 15/11/1979عرالٌةانثى28/1/2003كلٌة التربٌة/جامعه المادسٌة هند جبار جاسم حسٌن المرمضًالعراق02/12/2018مدربٌٌن فنٌٌن.ر.م2011تربٌة علم النفس بكالورٌوسلسم التمرٌضهند جبار جاسم حسٌن المرمضًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 182

هٌام صالح دمحم جبرالفتالويالعراق11/09/2018مدربٌن فنٌٌن . ر2000ادارة اعمالبكالورٌوستمنٌات ادارة الموادهٌام صالح دمحم جبرالفتالويالدٌوانٌة/المعهد التمنً 183
ادارة /جامعة المادسٌة

والتصاد
شامٌة 24/02/1975عرالٌةانثى11/09/2000

.1994انتاج حٌوانًدبلوم فنًلسم صحة المجتمعهٌام صالح دمحم خضٌرالعزاويالدٌوانٌة/المعهد التمنً 184 مدربٌن فنٌٌن.ر الحلة 06/08/1970عرالٌةانثى21/2/1995المسٌب/المعهد التمنًهٌام صالح دمحم خضٌرالعزاويالعراق21/12/2020 
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دٌوانٌة 22/06/1963عرالٌةانثى01/07/1989النجف/المعهد التمنًهٌام فرحان عبود ضاحً الربٌعًالعراق01/02/2021مدربٌن فنٌٌن الدم.ر1987ادارة مكتبدبلوم فنًشعبة الموارد البشرٌةهٌام فرحان عبود ضاحً الربٌعًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 185

وجدان باجً صٌوان مارد المنصور العراق01/10/2021مدربٌٌن فنٌٌن. ر. م2009ادارة اعمالبكالورٌوسالشعبة العلمٌةوجدان باجً صٌوان مارد المنصور الدٌوانٌة/المعهد التمنً 186
ادارة /جامعة المادسٌة

والتصاد
دٌوانٌة 14/04/1976عرالٌةانثى19/4/2006

وجدان جبس صالح غنٌص الزبٌديالعراق01/09/2018مدربٌن فنٌٌن . ر2006ادارة اعمالبكالورٌوسشعبة شؤون الطلبةوجدان جبس صالح غنٌص الزبٌديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 187
ادارة /جامعة المادسٌة

والتصاد
دٌوانٌة 22/10/1976عرالٌةانثى04/11/1998

شعبة الموارد البشرٌةوجود صالل جودة دمحم حسن الطوٌلالدٌوانٌة/المعهد التمنً 188
شعبة الموارد .م

البشرٌة
2022/ 1/ 18  فً 301/ 7/35تكلٌفها بمهام مسؤولٌة شعبة الموارد البشرٌة حسب االمر الصادر دٌوانٌة 22/04/1966عرالٌةانثى03/11/1988جامعة صالح الدٌنوجود صالل جودة دمحم حسن الطوٌلالعراق2014مدربٌن فنٌٌن الدم.ر1988ادارة اعمالبكالورٌوس18/01/2022

دٌوانٌة 4/10/1982عرالٌةانثى03/04/2012المعهد التمنً نجفورلاء علً كاظم المعموري العراق04/02/2021مدرب فنً الدم2011صناعة مالبسدبلوم فنًشعبة الموارد البشرٌةورلاء علً كاظم المعموري الدٌوانٌة/المعهد التمنً 189

وسن مالن كاظم هادي الزاملًالعراق01/09/2018مدربٌن فنٌٌن . ر2006محاسبةبكالورٌوسالشعبة المالٌةوسن مالن كاظم هادي الزاملًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 190
ادارة /جامعة المادسٌة

والتصاد
المنصور 1/03/1970عرالٌةانثى30/9/1997

2020/ 8/ 13تسرٌع ترلٌة العنوان الوظٌفً واعتباراً من تارٌخ استحماق العنوان فً عفن 13/07/1971عرالٌةانثى24/12/1995دٌوانٌة/المعهد التمنًوسن دمحم نجم عبد الحمدانًالعراق13/08/2020مهندس تمن02/12/2018ًهندسة تمنٌات الحاسوببكالورٌوسمركز الحاسبةوسن دمحم نجم عبد الحمدانًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 191

دٌوانٌة 08/01/1977عرالٌةانثى09/01/2001معهد اعداد المدربٌٌنوفاء علً طوٌرحمادي الغرابًالعراق01/10/2017مدربٌن فنٌٌن.ر.م1998الكترونٌندبلوم فنًشعبة الموارد البشرٌةوفاء علً طوٌر حمادي الغرابًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 192

امٌر حسن منصور شمخً الحسناويالدٌوانٌة/المعهد التمنً 193
/ شعبة الموارد البشرٌة

الحرس الجامعً
ذي لار 14/08/1972عرالٌةذكر18/09/2003مدٌرٌة تربٌة الدٌوانٌة امٌر حسن منصور شمخً الحسناويالعراق08/07/2021مدٌر فنً.م1993ــــــــاعدادٌة

حٌدر سالم موسى وناس الزبٌديالعراق01/02/2021مدرب فنً الدم13/08/2018علوم فً المحاسبةبكالورٌوسالشعبة المالٌةحٌدر سالم موسى وناس الزبٌديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 194
كلٌة االدارة /جامعة المادسٌة

وااللتصاد
دغارة 26/03/1990عرالٌةذكر01/03/2012

 فً 4061/ 27/ 7 حسب االمر الصادر 2021/ 9/ 19منح اجازة دراسٌة لمدة سنتان للحصول على شهادة الماجستٌر واعتباراً من 

19 /9 /2021.


