
 الوحدة العنوان الوظيفي الشهادة االسم الرباعي واللقب ت

ابتسام عبد اللطٌف عبد الحمٌد فارس  1
 االسدي

 الحسابات مدٌر فنًمعاون  دبلوم

 شؤون الطلبة رئٌس معاون مختبر بكالورٌوس ابتهال ذاري منصور ابراهٌم الحسانً 2

 الكٌمٌاء قسم كٌمٌاوي ماجستٌر احسان عاشور مكشف فٌاض االسدي 3

 العمادة احصائً بكالورٌوس احمد جاسم ضهد جابر المٌاحً 4

 العمادة فنً دبلوم احمد صالح نعٌم علً فٌصلً  5

 العمادة مالحظ فنً دبلوم اركان نوري شاكر ناصر الشمري 6

 قسم الحاسبات مبرمج بكالورٌوس اسماء شرٌف جوٌد علوان الشري 7

 قسم الكٌمٌاء كٌمٌاوي اقدم ماجستٌر اشواق عبود شنتة حافظ 8

 العمادة فنً دبلوم اكرم عباس داخل عوفً النعٌمات 9

 قسم الرٌاضٌات رئٌس مالحظٌن بكالورٌوس االء عبد الرزاق فلٌح عوده الوائلً 11

 العمادة معاون مدٌر دبلوم امانً كاظم ٌاسٌن سنٌد السواد 11

 قسم علوم الحٌاة رئٌس معاون مختبر  بكالورٌوس الدوزعً عبد العالًامل حسٌن عباس  12

 العمادة رئٌس مالحظٌن دبلوم امل عبد االمام شرٌدة توفٌق االسدي 13

قسم علوم  مبرمج ماجستٌر انتصار برجس طالل برٌسم العبادي 14
 الحاسبات

 الحسابات مالحظٌنرئٌس  دبلوم انوار عبد الوهاب محمد حداد الٌحٌى 15

 قسم علوم الحٌاة .باٌولوجً.م بكالورٌوس جبار جاسم محمد المالكً انوار مالك 16

 قسم الحاسبات مبرمج بكالورٌوس اٌمان ثابت خالد عثمان الحجاج 17

 المكتبة  .مدٌر.م اعدادٌة  آمنة قاسم عبد العالً جمٌان المٌاحً 18

 الحسابات مدٌر اقدم بكالورٌوس بدرٌة ٌعقوب ٌوسف عبداللة الدٌبكل 19

 شؤون الطلبة رئٌس مالحظٌن االبتدائٌة بشرى عبد الحسن علٌوي زاٌد ال ابراهٌم 21

 قسم الفٌزٌاء مالحظٌن رئٌس دبلوم تٌسٌر نوري شاكر ناصر الشمري 21



 قسم الرٌاضٌات مدٌر.م. اعدادٌة حذام عبد الباقر حمود جاسم الربٌعً 22

 العمادة رئٌس مالحظٌن االبتدائٌة حسنة ابو الهٌل مسلم حمادي المالكً 23

 قسم الكٌمٌاء .مدٌر.م دبلوم حمدٌة مهدي سلمان داود العٌدانً 24

 العمادة م. ر . ابحاث بكالورٌوس حٌدر سلمان جٌجان زوٌر الالمً 25

 الموارد البشرٌة مالحظٌن 1ر متوسطة حنان عبود زٌدان خلف العطبً 26

وحدة الموقع  رئٌس مبرمجٌن  بكالورٌوس خولة عبد الباري حمادي  محسن االحمد 27
 االلكترونً

 قسم الفٌزٌاء م.فٌزٌاوي بكالورٌوس دعاء حسٌن هاشم الزم التمٌمً 28

 قسم الفٌزٌاء فٌزٌاوي اقدم بكالورٌوس رفاق خلف محمد سلمان العامري 29

 الحسابات محاسب1م بكالورٌوس رؤى عادل بهلول حسٌن ٌاسر العجلً 31

 قسم الفٌزٌاء م.فٌزٌاوي بكالورٌوس عبد خلٌف الخفاجًرنا عزٌز  31

 العمادة معاون مدٌر حسابات اعدادٌة زهرة لعٌبً شروان  شمخً الساعدي 32

 الموارد البشرٌة م.مدٌر اعدادٌة زهور صبٌح جاسم عٌسى السكٌنً 33

 العمادة م.ر. كاتب طابعة بكالورٌوس زٌنب عباس الزم دٌوان العبادي 34

 الحسابات مدٌر حسابات اعدادٌة زٌنب عبد الرزاق كاظم محمود الكاظمً 35

 قسم علوم الحٌاة مدٌر1م دبلوم زٌارة محمد راضً دٌوان الفرٌجً 36

 قسم الكٌمٌاء كٌمٌاوي 1م بكالورٌوس ساره عارف كامل عٌسى الدرورٌش 37

 قسم الفٌزٌاء معاون رئٌس فٌزٌائٌٌن ماجستٌر ستار جبار بدر احمد الدروٌش 38

 قسم الفٌزٌاء فٌزٌاوي1م بكالورٌوس سجى جعفر معتوق جاسم محمد 39

 قسم الحاسبات م.مبرمج بكالورٌوس سجى ناجح عبد الحمٌد علً المظفر 41

 العمادة مدٌر اعدادٌة سعاد عبد الزهرة سلمان الورشانً 41

 شؤون الطلبة م.مدٌر اعدادٌة سلوى شاكر حافظ مرهون المرهون 42

 قسم الحاسبات  باحثٌن رئٌس بكالورٌوس سندس عطاء جاسم علً الحطٌطاوي 43



 قسم علوم الحٌاة باحث  ماجستٌر شادٌة صدام طاهر فهد االسدي 44

 قسم الفٌزٌاء باحث ماجستٌر شذى سامً عبادي عباس القطرانً 45

 شؤون الطلبة مالحظ اعدادٌة صبا محمد جاسب محمد  السٌمري 46

صهٌب عبد اللطٌف عبد القادرمحمد  47
 االنصاري

 العمادة مبر مج بكالورٌوس

عبد الجلٌل محمد عبد الجلٌل مجمد  48
 عبدالجلٌل

 قسم الكٌمٌاء كٌمٌائً اقدم ماجستٌر

 قسم الحاسبات مبرمج ماجستٌر عبد هللا جاسم ٌاسٌن محمد الدروٌش 49

 قسم الحاسبات مبرمج ماجستٌر عبد هللا محمد راشد واوي البزونً 51

 قسم الرٌاضٌات باحث 1م بكالورٌوس علً حسن علً حمادي العكٌدي 51

 الحسابات معلم رابع اعدادٌة عماد عبد الرزاق طعمه موسى االحمد 52

 قسم الحاسبات مبرمج 1م بكالورٌوس عمار اسعد محمد نعاس الطعمه 53

 الموارد البشرٌة ر.مالحظٌن فنً دبلوم عمار محمد عبد الزهرة بدر الربٌعً 54

 قسم الحاسبات مبرمج بكالورٌوس غزوان عبدالنبً عبود عبدالنبً العلً 55

غٌداء عبد الصاحب محمدعلً عبدهللا  56
 الخلٌفة 

 العمادة رئٌس مبرمجٌن اقدم  بكلورٌوس

 قسم الحاسبات م. مدٌر اعدادٌة كاظمٌة كرٌم جاسم  محمد العبٌجاوي 57

 الحسابات مبرمج بكالورٌوس جخٌور عوده حسن العبوديلمٌاء  58

 قسم علوم الحٌاة رئٌس معاون مختبر   بكالورٌوس محمد جاسم محمد شري االمارة 59

 قسم علوم الحٌاة معاون مختبر 1ر  ماجستٌر محمد شاكر صالح مهدي مراد 61

 الرٌاضٌاتقسم  باحث 1م بكالورٌوس محمد ولٌد عبد الرضا فٌصل عبد الرضا 61

 قسم الفٌزٌاء معلم اول اعدادٌة مرٌم عبدالمجٌد معتوق ابراهٌم ال ابراهٌم 62

 العمادة فنً دبلوم  مصطفى عبد الرضا سالم ٌوسف الكنعانً 63

 قسم الفٌزٌاء مدٌر فنً  اعدادٌة معصومة صالح علً مبارك  المبارك 64

 الموارد البشرٌة مبرمج بكالورٌوس منال كرٌم قاسم محمد الموسى 65

 الحسابات ر.مالحظٌن فنً  دبلوم مٌادة محمد عبد الرزاق العثمان 66



 قسم الكٌمٌاء كٌمٌاوي اقدم  ماجستٌر مٌثم نجم عبود محمد الشلٌان 67

 الموارد البشرٌة رئٌس مبرمجٌن  بكالورٌوس مٌسون صادق صالح خضر العطبً 68

 قسم الرٌاضٌات رئٌس معاون مختبر   ماجستٌر نداء قاسم محمد علً االحمد 69

 قسم الفٌزٌاء فٌزٌاوي1م بكالورٌوس ندى كامل خصاف محمد المٌاحً  71

 قسم الحاسبات باحث بكالورٌوس ندى علً نوري فوزي البٌاتً 71

 العمادة مشاور قانونً بكالورٌوس  نضال جراح بكال سوادي الربٌعً 72

 الموارد البشرٌة م.مدٌر اعدادٌة نضال عباس حسٌن علً البوكمال 73

 قسم الحاسبات مبرمج 1م بكالورٌوس نغم عبدالرسول طه عبدالوهاب الشلش 74

 شؤون الطلبة مدٌر بكالورٌوس نهاد جاسم علً سكر البٌضانً 75

 شؤون الطلبة م.مدٌر  اعدادٌة نهوض حسٌن كرٌم محمد الجزائري 76

 الحسابات مدٌر اقدم بكالورٌوس نوري عبد الكرٌم عٌسى علً العلً 77

 قسم الكٌمٌاء كٌمٌاوي اقدم بكالورٌوس هادي عبد الصمد جابر جاسم الكنعانً 78

 الرٌاضٌات م.باحث بكالورٌوس هدى جبار سعٌد حسن النصٌراوي 79

 قسم علوم الحٌاة باٌلوجً اقدم  بكالورٌوس هدى كاظم كرٌم قهد الموسوي 81

 الموارد البشرٌة مبرمج اقدم بكالورٌوس الدبونًهمسة جواد كاظم حسن  81

 قسم الحاسبات مبرمجٌن 1ر  بكالورٌوس هند مسلم جاسم القطرانً 82

 شؤون الطلبة رئٌس حرفٌٌن ابتدائٌة وثبة عبد الحسٌن راضً غالً العلوان 83

 شؤون الطلبة رئٌس كتاب طابعة ابتدائٌة وحٌدة علً حوٌس طاهر الطاهري 84

 قسم علوم الحٌاة باٌلوجً بكالورٌوس فوزي عبد الحسٌن جاسم االسديوسن  85

 قسم الحاسبات م. مبرمج بكالورٌوس وسٌم عبد المهدي صالح حسٌن االنصاري 86

 قسم الحاسبات مالحظ بكالورٌوس ٌسرى حسٌن حسن حسٌن القرٌب 87

 


