
تارٌخ التعاقدمكان العملالموالٌدالشهادة االســـــــم الثالثً ت

09/07/2009شعبة النقل1993اعدادٌةعلً ٌوسف ربع1

22/10/2009الخدمات1989دبلومبالل عبد الوهاب قاسم صالح2

26/10/2009مكتب برٌد الجامعة1963ابتدائٌةقاسم محمد جاسم 3

03/12/2009قسم المتابعة1990بكالورٌوسحسن كرٌم محمد4

01/02/2010قسم الشؤون القانونٌة1984دبلوم محاسبةفادٌة علً عذاب تق5ً

16/02/2010قسم الشؤون الهندسٌة1989دبلوم معهد معلماتشمس احمد جالل خلٌل6

21/02/2010الخدمات1980ابتدائٌةحٌدر ناصر حلو محمد7

09/03/2010قسم الشؤون القانونٌة1970تارٌخ/ بكالورٌوسمحاسن رشٌد بدن علك 8

20/04/2010قسم الشؤون الهندسٌة1991علم النفس/بكالورٌوسسٌف علً عبد هللا جعفر9

11/07/2010 مدٌرٌة االقسام الداخلٌة1988معهد معلمات/ دبلوم نازك كامل جواد عطٌة10

28/07/2010قسم الشؤون المالٌة1987محاسبة/ بكالورٌوس حنٌن محمد عباس حسن11

12/08/2010قسم التعلٌم المستمر1979تربٌة/ بكالورٌوس دٌنا عصام خلٌل مهدي12

22/08/2010قسم التعلٌم المستمر1985علوم كٌمٌاء/ بكالورٌوس ٌاسر عالء عبد الجبار13

28/10/2010قسم الشؤون الهندسٌة1986بكالورٌوس كرار جاسم عبد النبً 14

14/11/2010قسم المتابعة1992متوسطةعلً صدام ٌاسٌن جاسم15

14/11/2010قسم المتابعة1977ابتدائٌةمشتاق جاسم عرار16

30/11/2010المكتبة المركزٌة1973علوم حاسبات/ بكالورٌوس شوق لطفً جعفر فرج17

30/12/2010قسم التعلٌم المستمر1990بكالورٌوس ادارة واقتصادزهراء صباح محمد عل18ً

02/01/2011المكتبة المركزٌة1982متوسطةابراهٌم صبحً عبد هللا خضٌر19

03/08/2011مكتب رئٌس الجامعة1974ابتدائٌةراضً كامل جاسم صحن20

08/08/2011قسم المتابعة1986بكالورٌوساٌمن علً حسٌن21

11/08/2011قسم الشؤون الهندسٌة1986انثروبولوجً/بكالورٌوسعلً حاسم علً موسى22

15/08/2011القلم السري/ مكتب رئٌس الجامعة 1977ابتدائٌةعباس كامل جاسم صحن23

23/08/2011قسم االعالم 1989بكالورٌوسمصطفى عادل شنشول برهان24

04/09/2011شعبة الحاسبة االدارٌة/ قسم الشؤون االدارٌة1984اداب/ بكالورٌوس هدى ابراهٌم راشد كٌطان25

13/09/2011 مدٌرٌة االقسام الداخلٌة1985اعدادٌةرائد ماجد محمد صالح26

20/09/2011الخدمات1970اعدادٌة مهنٌةسهى سلٌم شكر غافل27

04/10/2011 مدٌرٌة االقسام الداخلٌة1969فنون جمٌلة/بكالورٌوسرٌاض صدام سلمان خلف28

20/10/2011قسم الشؤون الهندسٌة1988هندسة/ بكالورٌوس اسراء صالح مهدي مصطفى29

14/11/2011الدراسات والتخطٌط والمتابعة1981دبلوملؤي غالً عباس محسن30

22/11/2011قسم الشؤون الهندسٌة1989هندسة/ بكالورٌوس حسٌن صاحب جواد حسن31

04/12/2011مكتب المعلوماتٌة1970اعدادٌةاقبال صبري سعد عل32ً

15/12/2011شؤون الطلبة1991اعدادٌةحسن صباح محمد33

15/12/2011مكتب رئٌس الجامعة1960بدون مؤهلسلٌمة مناتً غٌالن سعدون34

27/12/2011 مدٌرٌة االقسام الداخلٌة1985ارشاد نفسً/ بكالورٌوسجعفر محمد محسن عباس35

29/12/2011مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة1993بدون مؤهلاحمد موسى منات36ً

29/12/2011 مدٌرٌة االقسام الداخلٌة1990دبلومسارة محمد عبد الرحٌم موسى37

29/12/2011 مدٌرٌة االقسام الداخلٌة1988هندسة/ بكالورٌوس مروة سامً حمٌد حسن38

16/01/2012قسم التعلٌم المستمر1988علوم فٌزٌاء/بكالورٌوس ندى سامً قاسم حمودي39

24/01/2012الخدمات1978ابتدائٌةرائد دواي جلوب ثامر40

11/03/2012قسم البعثات1985تربٌة جغرافٌة/ بكالورٌوس اٌمان صالح حسٌن عبد41

02/04/2012قسم النشاطات الطالبٌة1977فنون جمٌلة/ بكالورٌوس دالٌا فرٌدون جالل الدٌن42



تارٌخ التعاقدمكان العملالموالٌدالشهادة االســـــــم الثالثً ت

26/09/2012 مدٌرٌة االقسام الداخلٌة1989مخازن/ دبلوم سارة حسٌن ناجً كاظم43

03/06/2010المركز الوطنً لبحوث وعالج امراض الدم1991بالجاسم محمد جاسم عبد فرج44

18/08/2010المركز الوطنً لبحوث وعالج امراض الدم1995ٌقرأ وٌكتبمصطفى محمد جاسم45

20/10/2010المركز الوطنً لبحوث وعالج امراض الدم1978فنون جمٌلة/بكالورٌوسشٌماء عبد علً محمد خشمان46

28/10/2010المركز الوطنً لبحوث وعالج امراض الدم1969فرع علمً/ اعدادٌةٌسرى فرٌح جاسم حمادي47

11/10/2012المركز الوطنً لبحوث وعالج امراض الدم1971كٌمٌاء/ ماجستٌر علٌة فرحان سلمان حمٌد48

04/08/2011المركز الوطنً لعالج وبحوث السكري1987اعدادٌة صناعةٌاس خضٌر عباس49

07/08/2011المركز الوطنً لعالج وبحوث السكري1987بكالورٌوسطٌبة داود سلٌمان50

29/03/2006كلٌة االداب1992ابتدائٌةوداع ٌوسف كشٌش51

03/01/2010كلٌة االداب1980بكالورٌوسعلٌاء غازي محمد52

27/05/2010كلٌة االداب1980كهرباء/ اعدادٌة صناعة مازن شنٌن نجم53

10/06/2010كلٌة االداب1969دون االبتدائٌةمحمد قاسم مهدي54

26/07/2010كلٌة االداب1980كهرباء/ اعدادٌة صناعة محمد حسن عل55ً

27/10/2010كلٌة االداب1987مٌكانٌك/ معهد تكنولوجٌااحمد طالب جمٌل56

01/05/2009كلٌة االدارة واالقتصاد1968بدون شهادةجاسم داخل احمد57

16/02/2010كلٌة االدارة واالقتصاد1986ابتدائٌةحٌدر فٌصل راض58ً

24/05/2010كلٌة االدارة واالقتصاد1972بدون شهادةجاسم علً عبد هللا59

09/06/2010كلٌة االدارة واالقتصاد1990بدون شهادةرضا علً مخور60

15/06/2010كلٌة االدارة واالقتصاد1983دبلوم تقنًافراح نوري حمزة61

28/12/2009كلٌة التربٌة1987بكالورٌوسمروة وصفً عبٌد62

31/12/2009كلٌة التربٌة1984بكالورٌوسعمر ابراهٌم منصور63

01/03/2010كلٌة التربٌة1986ابتدائٌةعدنان عباس عل64ً

11/03/2010كلٌة التربٌة1985بدون مؤهلعالء هاشم كرٌم65

19/11/2012كلٌة التربٌة1977بكالورٌوس  هالة احمد محمد66

20/01/2010كلٌة التربٌة االساسٌة1986بدون مؤهلفرقد نجم عبد الكاظم67

25/01/2010كلٌة التربٌة االساسٌة1989ابتدائٌةحسن صالح حسن68

26/01/2010كلٌة التربٌة االساسٌة1986اسالمٌة/ بكالورٌوسحمٌدة عبد الزهرة كاظم69

26/01/2010كلٌة التربٌة االساسٌة1984تربٌة/ بكالورٌوسنور صباح شهاب70

10/03/2010كلٌة التربٌة االساسٌة1970ابتدائٌةاحالم خضٌر عباس71

28/01/2010كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة1985ادارة/ دبلوم اسراء عباس دحام72

06/04/2011كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة1965اعدادٌةبان مصطفى محمد عل73ً

20/05/2007كلٌة الصٌدلة1991ابتدائٌةاسعد ثامر مسٌر74

01/11/2007كلٌة الصٌدلة1991ابتدائٌةحسٌن احمد رشٌد75

01/11/2007كلٌة الصٌدلة1993ابتدائٌةمصطفى احمد رشٌد76

01/02/2008كلٌة الصٌدلة1984لغة عربٌة/ بكالورٌوسسهاد ثامر مسٌر77

01/03/2008كلٌة الصٌدلة1992بدون مؤهلمروان جاسم محمد78

10/11/2008كلٌة الطب1960بدون مؤهلجمهورٌة عبد الستار صكر79

02/12/2008كلٌة الطب1998بدون مؤهلعمر قاسم عبد80

01/09/2009كلٌة الطب1988ابتدائٌةمصطفى عامر رشٌد81

15/11/2009كلٌة الطب1985اعدادٌةسهٌر رمزي جاسم82

15/07/2009كلٌة العلوم السٌاسٌة1986ابتدائٌةعلً عباس همٌم83

24/01/2010كلٌة العلوم السٌاسٌة1988علوم حاسبات/بكالورٌوسٌاسر عادل ٌاسر84



تارٌخ التعاقدمكان العملالموالٌدالشهادة االســـــــم الثالثً ت

07/02/2010كلٌة العلوم السٌاسٌة1988علوم حاسبات/تربٌة/   بكالورٌوساشرف نادر فاضل85

04/08/2010كلٌة العلوم السٌاسٌة1969بدون مؤهلخالد ستار حمٌد86

20/12/2010كلٌة العلوم السٌاسٌة1988علوم حاسبات/تربٌة/  بكالورٌوساٌة صفاء عبد الحسن87

01/06/2011كلٌة العلوم السٌاسٌة1973ابتدائٌةعلً جبار حسون88

01/09/2008كلٌة القانون1992ابتدائٌةرباح صباح عبدالهادي89

22/10/2008كلٌة القانون1992متوسطةحسٌن رعد فرحان90

17/11/2009كلٌة القانون1986علوم حاسبات/بكالورٌوسزٌنب عدنان عبد الرضا91

17/11/2009كلٌة القانون1987تارٌخ/ بكالورٌوسسرور عباس خضٌر92

11/09/2007كلٌة الهندسة1962اعدادٌةمها حسٌن عل93ً

12/11/2007كلٌة الهندسة1989بكالورٌوسمرٌم محمود حسن94

26/11/2007كلٌة الهندسة1973دبلوماسماء كامل احمد موسى 95

04/12/2007كلٌة الهندسة1985بكالورٌوسهند مرزة كاظم96

13/02/2008كلٌة الهندسة1983بكالورٌوسسهاد سلٌم سالم97

25/02/2008كلٌة الهندسة1983بكالورٌوسخولة منعم عبد الرضا98

16/02/2009كلٌة طب االسنان1980دون االبتدائٌةاقبال احمد رحٌم99

09/08/2009كلٌة طب االسنان1990دون االبتدائٌةلمٌاء نعٌم علوان100

04/08/2010كلٌة طب االسنان1985بكالورٌوسمروة محمد نجٌب جاسم101

19/08/2010كلٌة طب االسنان1972دون االبتدائٌةجاسم احمد داود102

25/10/2010كلٌة طب االسنان1992اعدادٌةرؤى رعد نوري103

28/01/2010كلٌة العلوم1960اعدادٌة تجارةنظٌمة حسٌن سلمان104

10/02/2010كلٌة العلوم1986علوم كٌمٌاء/ بكالورٌوسٌسرى عادل ٌاسر ناصر105

04/04/2010كلٌة العلوم1980دبلوم فنًمحمد فرحان دل106ً


