
2013وزارة البيئةكلية علوم بناتوفاء سلمان هلول1

2003وزارة النفطكلية التربية الرياضيةعلي خضر جبار2

2014وزارة العمل والشؤون االجتماعيةكلية التربية األساسيةنور حمزة حليم3

2014وزارة الثقافةكلية الفنون الجميلةبهاء الدين صالح مهدي4

2014وزارة العلوم والتكنلوجياكلية العلوماحمد كريم خليل5

2011وزارة العمل والشؤون االجتماعيةكلية اآلداباحمد محسن حسين مطر6

2010المعهد العالي/وزارة الداخلية كلية التربية األساسيةكريم حمزه كريم عمران7

2010وزارة االعمار واالسكانكلية الهندسةزهراء احمد عبد العباس8

2010وزارة الثقافةالتربية للعلوم اإلنسانيةحيدر محمد توفيق اسود9

2008مديرية تربية كربالء/التربية للعلوم الصرفةهدى عبد المهدي جاسم10

2008مديرية تربية كربالء/وزارة التربيةالتربية للعلوم الصرفةمها فاضل جاسم11

2005مديرية تربية كربالء/وزارة التربيةالتربية للعلوم الصرفةنصير جبار حسين12

2008مديرية تربية كربالء/وزارة التربيةكلية الفنون الجميلةبان مهدي حسن13

2010وزارة التعليم العالي والبحث العلميكلية االدابندى لطيف عبيد موسى14

2013وزارة التعليم العالي والبحث العلميكلية الدراسات القرانيةمنهل حسين حمزة محمد15

2013وزارة التعليم العالي والبحث العلميالتربية للعلوم االنسانيةحيدر محمد كاطع سفيح16

2007المديرية العامة تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةزهراء علي حسين جمعة17

1998المديرية العامة للتربية بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةثناء علي عباس18

2007هيئة دعاوي الملكية/مجلس النواب التربية للعلوم اإلنسانيةرزين راجح سوادي19

2014المديرية العامة تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةبهاء احمد جواد عبد الشريفي20

2014المديرية العامة تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةبسمان زهير خليل إبراهيم21

2014المديرية العامة تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةبشائر هادي حميد حسين22

2014المديرية العامة تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةبان سليم هاشم احمد23

2014المديرية العامة تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةبيداء صادق محسن24

2014مديرية تربية كربالءالتربية للعلوم الصرفةوفاء عبد الجبار25

1999المديرية العامة تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةثائر وحيد فالح26

2014المديرية العامة تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةامال عادل اسماعيل27

2014محكمة استاناف بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةسوسن كوكب جواد28

2015المديرية العامة تربية بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةفؤاد علي غثيث  عايد29

2014المديرية العامة تربية بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةبيداءغالي كاظم30

1999المديرية العامة تربية بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةجوالن فخري حمدان31



2013جهاز االمن الوطنيالتربية للعلوم اإلنسانيةاحمد حمزة يوسف  خطار32

2015مكتب المفتش/ وزارة الداخلية تكنولوجيا المعلوماتعلي حمزة سلمان33

2001وزارة الكهرباء مديرية كهرباء واسطكلية الهندسةحيدر طالب عبد34

2013المديرية العامة تربية بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةتساهيل باقر كامل جبر35

1998الكلية التربوية المفتوحةالتربية للعلوم الصرفةاكتفاء ضياء جليل36

2014دائرة رعاية ذوي االحتياجات الخاصةكلية االدارة واالقتصادمصطفى خالد محمد37

2011مكتب المفتش/ وزارة الثقافة كلية الفنون الجميلةعلي غازي جودة38

2007مكتب المفتش/ وزارة الثقافة كلية العلومعبير عبد العظيم جواد39

2014المديرية العامة لتربية البصرةالتربية للعلوم اإلنسانيةحيدرعبد الكريم احمد40

2013المديرية العامة للماءكلية الهندسةصباح عبد الحسين مطني41

2013دائرة الغابات والتصحركلية الزراعةعباس خليل عطية42

2012مكتب المفتش/وزارة الدفاع كلية التربية األساسيةكرار علي حسين43

2013مديرية  تربية كربالءكلية التربية األساسيةضحى عماد عبد الحسين44

2013مديرية  تربية كربالءكلية التربية األساسيةشيماء عالوي عبد نور45

2013دائرة العيادات الطبية الشعبيةكلية القانونكرار حسن محمد46

2012دائرة رعاية ذوي االحتياجات الخاصةكلية اآلدابعالء رحيم ديوان47

1999شركة مصافي الوسط بغدادكلية القانونعبد الشهيد جبر عبث48

2014المديرية العامة للتخطيط والمتابعةكلية الهندسةهدى حقي ماجد49

2011وزارة حقوق اإلنسان اإلدارية والماليةكلية القانونمخلد جمال خريبط50

2013جامعة كربالءكلية القانونسهى فرهود محمد51

2013مديرية تربية كربالءالتربية للعلوم اإلنسانيةمصطفى حاتم كاظم52

2013مديرية تربية كربالءالتربية للعلوم اإلنسانيةفارس محمد لفته53

2013المديرية العامة للتخطيط والمتابعةكلية الهندسةاكرم حسن علوان54

2005شركة الفرات للصناعات الكيماويةكلية العلومرسول صاحب عباس55

2012وزارة النقلكلية العلومذو الفقار جواد عبود56

2012وزارة الزراعةكلية الزراعةمهيمن احمد صكب57

1999معمل سمنت كربالءكلية الهندسةعباس فضل حمود58

1994جامعة بغدادكلية الهندسةمؤيد محمد باقر59

2012ديوان الوقف الشيعيكلية الهندسةاحمد علي هادي60

2013مصرف الرشيدكلية الهندسةعلي جميل عذاب61

2000مديرية تربية كربالءكلية العلومرباب طالب طعمة عبد62

1996مديرية تربية كربالءكلية العلومرحاب عبد المهدي هادي63



2014مكتب/ وزارة الداخلية كلية القانونليلى ناصر غازي64

2014مكتب/ وزارة الداخلية كلية الهندسةعالء رحيم عبد صالح65

2014مكتب/ وزارة الداخلية تكنولوجيا المعلوماتعلي حمزة سلمان عيدان66

2002مديرية تربية كربالءالتربية للعلوم اإلنسانيةفاطمة علي حسين67

1997مديرية تربية كربالءكلية التربية األساسيةسعاد عليوي خاجي68

2001مديرية تربية كربالءكلية التربية لإلنسانيةمنتظر خالد عباس69

1998مديرية تربية كربالءالتربية للعلوم الصرفةحوراء صباح مهدي70

2004مديرية تربية كربالءالتربية للعلوم الصرفةفراس عادل عبد النبي71

2003مديرية تربية كربالءكلية التربية الرياضيةاحمد ربيع هادي72

1998مديرية تربية كربالءكلية التربية لإلنسانيةازهار ستارستار مهدي73

2001مديرية تربية كربالءكلية التربية األساسيةنهى كامل محمد74

2000مديرية تربية كربالءالتربية للعلوم الصرفةنسيم رزاق ابو دلة75

2014كلية التربية لإلنسانيةكلية العلومعلي اسماعيل محمد76

2014مديرية تربية بابلكلية الفنون الجميلةسارة ابراهيم عباس77

1998مديرية تربية كربالءكلية التربية لإلنسانيةجنان عباس جاسم78

2005مديرية تربية كربالءكلية التربية لإلنسانيةمحمد حاوي منصور79

1997مديرية تربية كربالءكلية الفنون الجميلةحسين صاحب جبار80

1995مديرية تربية كربالءكلية الفنون الجميلةحيدر صاحب جبار81

1999مديرية تربية كربالءالتربية للعلوم الصرفةوفاء عبد الجبار خضير82

1993مديرية تربية كربالءكلية التربية لإلنسانيةاياد مجيد رجب83

2003مديرية تربية كربالءكلية التربية لإلنسانيةزهير سيد زهير84

1999مديرية تربية كربالءالتربية للعلوم الصرفةميعاد حمزة صبر85

1999مديرية تربية كربالءكلية التربية لإلنسانيةاخالص صباح حنون86

2005مديرية تربية كربالءكلية الفنون الجميلةرائد سعيد وهيب87

2014مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةبشار عماد نعمة88

2014مديرية تربية بابلكلية التربية لإلنسانيةعلي عبد علي كاظم89

2014مديرية تربية بابلكلية التربية لإلنسانيةمنال مراد عبد الكاظم90

2014سفارة العراق بيروتكلية االدارة واالقتصادمصطفى جواد كاظم91

2009مديرية تربية كربالءكلية الفنون الجميلةحسنين هادي حسين92

1996مديرية تربية كربالءكلية العلومشيماء رزاق جعفر93

2001مديرية تربية كربالءالتربية األساسيةطارق عبد علي مطرود94

2002مديرية تربية كربالءالتربية األساسيةابراهيم جبر معن خلف95



1999مديرية تربية كربالءالتربية للعلوم الصرفةزينة عبد الرزاق الفتالوي96

2013جهاز األمن الوطنيالتربية للعلوم الصرفةمؤيد عبد الكاظم فنجان97

2013جامعة بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةاحمد علي حسين98

2010التربية للعلوم اإلنسانيةالتربية للعلوم اإلنسانيةسالم عايد حسن99

2014تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةايناس محمد ساهي100

2014تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةميادة نجم عبيد101

2007تربية البصرةالتربية للعلوم الصرفةشيماء شهيب حمد102

2014تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةعلياء جواد صاحب103

2014تربية بابلالتربية األساسيةاحسان علوان عبود104

2014جامعة بابلالتربية األساسيةاسيل رحيم عمران105

2010مديرية إنتاج الطاقة الفرات األوسطالتربية األساسيةزينة محمد علي106

2014جهاز األمن الوطنيالتربية للعلوم اإلنسانيةمحمد عبد الخالق فضل107

2014جهاز األمن الوطنيالتربية للعلوم اإلنسانيةعلي خضير عبد العباس108

2014وزارة الموارد المائيةالتربية للعلوم اإلنسانيةوسام عائد حسن109

2014جامعة بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةعقيل مزعل هاشم110

2014جامعة بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةلؤي عادل جاسب111

2014جامعة بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةامال حبيب عبد االئمة112

2014جامعة الكوفةالتربية للعلوم الصرفةايمن محمد حسن113

2014جامعة الكوفةالتربية للعلوم الصرفةاثير رزاق جاسم114

2014جامعة الكوفةالتربية للعلوم الصرفةرسول محمد كريم115

2014جامعة الكوفةالتربية للعلوم الصرفةمصدق عيدان حسن116

2005جامعة بابلالتربية للعلوم  اإلنسانيةصالح حسن كزار117

2014مديرية تربية بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةبلسم فرحان عبيد118

2000مديرية تربية بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةجوالن وهيب عبد119

2014مديرية تربية بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةاميرة راجح كاظم120

2014مديرية تربية بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةثائر مطر ثعبان121

2009مديرية تربية كربالءالتربية للعلوم الصرفةمؤيد جاسب حميد122

2007المديرية العامة لآلثار والتراثالتربية للعلوم الصرفةمحمد فاضل عباس123

2014مديرية تربية كربالءالتربية للعلوم الصرفةنصير جبار حسين124

2008مديرية تربية كربالءالتربية للعلوم الصرفةمحمد شاكر محمود125

2014مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةنصير عبد األمير126

2012مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةبشار خليل كريم127



2010مديرية تربية بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةحمزة شريم مهبول128

2014التربية ابن رشد/جامعة بغداد مديرية تربية بابلضياء الدين عبد الجبار129

2014مديرية تربية بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةجعفر محمد صبار130

2014مجلس محافظة بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةحسين حمد موسى131

2014جامعة بابلالتربية األساسيةايناس هاشم مجيد132

2014جامعة بابلالتربية األساسيةمهند جابر حسن133

2014جامعة بابلالتربية األساسيةحوراء سعيد عبيس134

2014جامعة بابلالتربية األساسيةزهراء يوسف عبد135

2014جامعة بابلالتربية األساسيةوديان عبد علي136

2014جامعة بابلالتربية األساسيةاحمد عبد الحسين137

2014جامعة بابلالتربية األساسيةزهراء خضير حمود138

2014جامعة بابلالتربية األساسيةمصطفى محمد حسين139

2014جامعة بابلالتربية األساسيةالرى رحيم حسين140

2014جامعة بابلالتربية األساسيةفراس عبد الستار141

2012مجلس النواب األمانة العامةالتربية األساسيةثناء نعمة جاسم142

2014مديرية تربية بابلالتربية األساسيةفرح عبد السادة جبر143

2014مديرية تربية بابلالتربية األساسيةتمارة رحيم عبد الصاحب144

2014مديرية تربية بابلالتربية األساسيةبشرى هادي حسين145

2014مديرية تربية بابلالتربية األساسيةأمير هادي جدوع146

2014مديرية تربية بابلالتربية األساسيةبشرى هاشم سعيد147

2014مديرية تربية بابلالتربية األساسيةزهراء مهدي إبراهيم148

2014ديوان الوقف الشيعيالتربية األساسيةتاج الدين محمد149

2014جامعة بابلالتربية األساسيةحسين علي محمد150

1999مديرية تربية بابلالتربية األساسيةتيريزعبد الحمزة151

2014مديرية تربية بابلالتربية األساسيةسكنة عطية شهد152

2014ديوان الوقف الشيعيالتربية األساسيةكرار عبد مسلم153

2013جامعة بابلالتربية األساسيةإبراهيم وهب حسن154

2005جامعة بابلالتربية األساسيةابراهيم جبر محان155

2004جامعة بابلالتربية األساسيةحنان عبد الحسين156

2013جامعة بابلالتربية األساسيةعلي قاسم حميد157

2013جامعة بابلالتربية األساسيةمهند عبد العباس علي158

2013جامعة بابلالتربية األساسيةزينب طالب عاشور159



2013جامعة بابلالتربية األساسيةزيدون محمد حسن160

2013جامعة بابلالتربية األساسيةمحمد حسن بروش161

2013جامعة بابلالتربية األساسيةفاطمة عامر حمود162

2013جامعة بابلالتربية األساسيةماهر حميد راضي163

2013جامعة بابلالتربية األساسيةمضر محمد حسن164

2013جامعة بابلالتربية األساسيةزيد عباس جبر165

2013جامعة بابلالتربية األساسيةوسام علي حسين166

2013جامعة بابلالتربية األساسيةعبد الكريم رزاق جابر167

2014مديرية تربية بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةجنان جاسم محمد168

1997مديرية تربية بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةحازم علي حسين169

1998مديرية تربية بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةحيدر خضير عباس170

2003مديرية تربية بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةجابر عواد مخيف171

2014مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةرسل علي زباله172

2008مجلس محافظة بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةحسين حامد ابو خليل173

2013مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةمروة سعدون محمود174

2014مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةثناء عبد االمير مراد175

2013جامعة بابلالتربية للعلوم الصرفةمثنى صبري خليف176

2014جامعة بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةهشام صالح عبيد177

2014جامعة القادسيةالتربية للعلوم اإلنسانيةادورد عبد العظيم عنبر178

2014المفتش العام/وزارة الداخليةالتربية للعلوم اإلنسانيةعدي حاتم حسن179

2014المفتش العام/وزارة الداخليةالتربية للعلوم اإلنسانيةحسنين محمد ناصر180

2014المفتش العام/وزارة الداخليةالفنون الجميلةمازن عدنان مجيد181

2014المفتش العام/وزارة الداخليةالفنون الجميلةستار جبار ستار182

2014المفتش/ وزارة الداخليةالقانونعلي عبد الحسين ردام183

2014المفتش/ وزارة الداخليةالقانونعباس حسن بطي184

2014المفتش/ وزارة الداخليةاالدابسيف ناظم حسن185

2012وزارة الثقافةالفنونامال كاظم جواد186

2011وزارة التليم العاليالتربية للعلوم الصرفةفاضل عباس ناجي187

2014وزارة الثقافةالفنون الجميلةضياء حمزة محمد188

2014وزارة الداخليةالفنون الجميلةمنير عباس عليوي189

2011وزارة التعليمعلوم بناتاسيل حسين زاهي190

2013تربية النجفالتربية االساسيةاسامة جواد كاظم191



2014جامعة بابلالتربية االساسيةعبير حميد ضاحي192

2014جامعة بابلالتربية االساسيةنور محمد حسين193

2013جامعة بابلالتربية االساسيةعبير عبد الكريم ياس194

2013جامعة بابلالتربية االساسيةبسام حسن عطية195

2014جامعة بابلالتربية االساسيةامير سلمان حسين196

2013جامعة بابلالتربية االساسيةاحمد فاهم حسن197

2013جامعة بابلالتربية االساسيةفالح هادي رخيت198

2013جامعة بابلالتربية االساسيةعالء حسين كاظم199

2013جامعة بابلالتربية االساسيةسعد عبيس محمد200

2013جامعة بابلالتربية االساسيةايمن عبد الجبار201

2013جامعة بابلالتربية االساسيةعادل علي عبد عطية202

2013جامعة بابلالتربية االساسيةاحمد عمران دهام203

2013جامعة بابلالتربية االساسيةهاجر خليل محمد204

2013جامعة بابلالتربية االساسيةايمان صالح تايه205

2013جامعة بابلالتربية االساسيةدعاء حسين مهدي206

2013جامعة بابلالتربية االساسيةازهار ياسين خضير207

2013جامعة بابلالتربية االساسيةفاطمة هاتف محمد208

2013جامعة بابلالتربية االساسيةهديل حمد حنش209

2013جامعة بابلالتربية االساسيةنسرسن فاضل عبودي210

2013جامعة بابلالتربية االساسيةشميم لفتة فندي211

2013جامعة بابلالتربية االساسيةحوراء ياس خضير212

2013جامعة بابلالتربية االساسيةرندة ياسر حسين213

2013جامعة بابلالتربية االساسيةعلياء حمد غالي214

2013جامعة بابلالتربية االساسيةشذى غازي حسين215

2013جامعة بابلالتربية االساسيةمحمد سالم غافل216

2013جامعة بابلالتربية االساسيةمصطفى عباس فاضل217

2013جامعة بابلالتربية االساسيةاحمد طالب جبار218

2013جامعة بابلالتربية االساسيةمحمد حسين علوان219

2013جامعة بابلالتربية االساسيةهشام سالم كاظم220

2013جامعة بابلالتربية االساسيةهبة حامد راضي221

2013جامعة بابلالتربية االساسيةمصطفى رزاق ياسين222

2013جامعة بابلالتربية االساسيةرنا كاظم رحومي223



2013جامعة بابلالتربية االساسيةهبة ناصر شراد224

2013جامعة بابلالتربية االساسيةايالف محمد سعيد225

2013جامعة بابلالتربية االساسيةحميد ه محمود هادي226

2013جامعة بابلالتربية االساسيةبراق محمد ناجي227

2013جامعة بابلالتربية االساسيةمريم مهدي احمد228

2013جامعة بابلالتربية االساسيةخضير عبيد شلكام229

2013جامعة بابلالتربية االساسيةرؤى عزيز عبد العباس230

2013جامعة بابلالتربية االساسيةنور ماجد فاضل231

2013جامعة بابلالتربية االساسيةحيدر مطشر كريم232

2013جامعة بابلالتربية االساسيةمحمد احمد هادي233

2013جامعة بابلالتربية االساسيةغفران فاخر محسن234

2013جامعة بابلالتربية االساسيةسراب عبد الكريم235

2013جامعة بابلالتربية االساسيةسرى سامي عليوي236

2013جامعة بابلالتربية االساسيةنهاد محمد ياسين237

2013جامعة بابلالتربية االساسيةحيدر يحيى حسين238

2013جامعة بابلالتربية االساسيةزينب محمد علي239

2013جامعة بابلالتربية االساسيةهديل غالب محمد240

2013جامعة بابلالتربية االساسيةنبراس جاسم محمد241

2013جامعة بابلالتربية االساسيةحسام احمد سلمان242

2013جامعة بابلالتربية االساسيةوليد هادي مصيخ243

2013جامعة بابلالتربية االساسيةنور حسين جبر244

2013جامعة بابلالتربية االساسيةحيدر خالد كامل245

2013جامعة بابلالتربية االساسيةعلي كاظم حسين246

2013جامعة بابلالتربية االساسيةسهاد علي فالح247

2013جامعة بابلالتربية االساسيةختام كاظم عبيد248

2013جامعة بابلالتربية االساسيةاحمد عبد السجاد249

2013جامعة بابلالتربية االساسيةعامر زهير اسعد250

2013جامعة بابلالتربية االساسيةلمياء شريف عبد حمادي251

2013جامعة بابلالتربية االساسيةازهر رشيد هرون252

2013جامعة بابلالتربية االساسيةجلتان صباح منذور253

2013جامعة بابلالتربية االساسيةحسنين فوزي لطيف254

2013جامعة بابلالتربية االساسيةحوراء حسين علي255



2013جامعة بابلالتربية االساسيةمحمد كاظم عبيد256

2013جامعة بابلالتربية االساسيةمصطفى عباس علي257

2013جامعة بابلالتربية االساسيةعلي ناظم حبيب258

2013جامعة بابلالتربية االساسيةورود عطية جحيل259

2013جامعة بابلالتربية االساسيةنور الهدى عالء260

2013جامعة بابلالتربية االساسيةمحمد فاضل محمد261

2013جامعة بابلالتربية االساسيةرنا راجح غازي262

2013جامعة بابلالتربية االساسيةمروة جاسم شلهوب263

2013جامعة بابلالتربية االساسيةدعاء حيدر نوري264

2013جامعة بابلالتربية االساسيةندى نوري محمد265

2013جامعة بابلالتربية األساسيةهديل عبد الكاظم متعب266

2013جامعة بابلالتربية األساسيةنور صالح لعيبي267

2011جامعة بابلالتربية األساسيةامجد خلف عبد علوان268

2013وزارة الصناعةالتربية األساسيةتمارة عدنان علي حسين269

2013جامعة بابلالتربية األساسيةمحمد علي احمد270

2013جامعة بابلالتربية األساسيةود غسان عبد األمير271

2013مديرية كهرباء كربالءالتربية األساسيةحوراء خضير عباس272

2013جامعة بابلالتربية األساسيةحسام محمد عباس273

2013جامعة بابلالتربية األساسيةضياء كاظم لفتة274

2013جامعة بابلالتربية األساسيةاحمد عمار مهدي275

2012جامعة بابلالتربية األساسيةهديل فيصل جهاد276

2012جامعة بابلالتربية األساسيةريام خضير عبد277

2014جامعة بابلالتربية األساسيةعالء حسين عبيد278

2013جامعة بابلالتربية األساسيةزهراء حسن عداي279

2013جامعة بابلالتربية األساسيةمحمد عباس حسن280

2012جامعة بابلالتربية األساسيةعباس مهدي عمود281

2013جامعة بابلالتربية األساسيةهدى جواد عبيد282

2012جامعة بابلالتربية األساسيةامير علي حسين283

2012جامعة بابلالتربية األساسيةسكينة رياض شعبان284

2014مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةجنان كامل جبار285

2014مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةرسل علي زبالة286

2012جامعة بابلالتربية األساسيةفاطمة عباس فاضل287



2012جامعة بابلالتربية األساسيةمؤيد عبد علي خليل288

2013جامعة بابلالتربية األساسيةحسام لفتة عبد زيد289

2013جامعة بابلالتربية األساسيةضحى خضير عبيس290

2013جامعة بابلالتربية األساسيةسيف مؤنس عبد الحسين291

2013جامعة بابلالتربية األساسيةبتول حسن هادي292

2008جامعة بابلالتربية األساسيةاثير عمران عزوز293

2011وزارة التعليم العاليالتربية األساسيةمحمد عباس عمران294

1998مديرية تربية بابلالتربية األساسيةبرافدا ابراهيم هادي295

2013مديرية تربية النجفالتربية األساسيةسرور حامد صاحب296

2011جامعة بابلالتربية األساسيةهيام زكي محمد297

2013جامعة بابلالتربية األساسيةاسراء سعد محمد298

2013جامعة بابلالتربية األساسيةضياء كاظم محمد299

2005جامعة بابلالتربية األساسيةنورس عبد الهادي عبيد300

2013مديرية تربية المثنىالتربية األساسيةعالء عبد الحسين301

2013مديرية تربية المثنىالتربية األساسيةوفاء كركاوي كريم302

2014جامعة بابلالتربية األساسيةعبد العظيم جاسم303

2014جامعة بابلالتربية األساسيةمحمد جاسم عسكر304

2013وزارة الموارد المائيةالتربية األساسيةصفا قيس علي305

2005جامعة بابلالتربية األساسيةامال جهيد داود306

2013مديرية تربية بابلالتربية األساسيةدعاء عالء محي307

2002مديرية تربية بابلالتربية األساسيةاياد بربوت ماشي308

2014جامعة بابلالتربية األساسيةاالء نعمة محمد309

2014وزارة الموارد المائيةالتربية األساسيةزينب عبد الكريم310

2014وزارة الموارد المائيةالتربية األساسيةبشار حسين حسن311

2014وزارة الموارد المائيةالتربية األساسيةصفا مهدي جاسم312

2013مديرية تربية النجفالتربية األساسيةهاشم وداعة عليوي313

1999مديرية تربية بابلالتربية األساسيةإيناس محمد بالسم314

1998جامعة بابلالتربية األساسيةآمال رزوقي عباس315

1998جامعة بابلالتربية األساسيةانهار يونس جزر316

2014جامعة بابلدراسات قرآنيةعلي ظاهر حبيب317

2014جامعة بابلدراسات قرآنيةزهراء عادل كريم318

2014جامعة بابلدراسات قرآنيةمروة عدنان كريم319



2014جامعة بابلدراسات قرآنيةاالء رزاق عبيد320

2014جامعة بابلدراسات قرآنيةعلي باسم محمد321

2014جامعة بابلدراسات قرآنيةكرار احمد حسن322

2014جامعة بابلدراسات قرآنيةزيد علي كريم323

2014جامعة بابلدراسات قرآنيةشرين قاسم عبد المحسن324

2014جامعة بابلدراسات قرآنيةمنى هاشم إبراهيم325

2014جامعة بابلدراسات قرآنيةمحمد حسن كيطان326

2014جامعة بابلدراسات قرآنيةسالم جابر محمد327

2014جامعة بابلدراسات قرآنيةبان تحسين رزاق328

2014جامعة بابلدراسات قرآنيةعلي كاظم عبود329

2014جامعة بابلدراسات قرآنيةزهراء تركي حسن330

2014جامعة بابلدراسات قرآنيةنورا علي حمزة331

2014جامعة بابلدراسات قرآنيةزيد مظفر مرزة332

2014جامعة بابلدراسات قرآنيةمثنى فالح حسين333

2014جامعة بابلدراسات قرآنيةمروة راضي عبيد334

2014جامعة بابلدراسات قرآنيةايمان حسن برهي335

2014جامعة بابلدراسات قرآنيةسيف عبد المطلب336

2014جامعة بابلدراسات قرآنيةرسول علي ابراهيم337

2014جامعة بابلدراسات قرآنيةمحمد علي علوان338

2014جامعة بابلدراسات قرآنيةمحمد كريم جبر339

2014جامعة بابلدراسات قرآنيةاحمد عدنان مصطفى340

2014جامعة بابلدراسات قرآنيةافراح جابر راضي341

2014جامعة بابلدراسات قرآنيةاالء جابر عبيد342

2014جامعة بابلدراسات قرآنيةزينب سمير عبد المهدي343

2005جامعة بابلالتربية للعلوم الصرفةاحمد فوزي جاسم344

2009وزارة الكهرباءكلية الفنون الجميلةحيدر عامر كامل345

2012نقابة  المهندسين العراقيينهندسة مواددلشا عبد السادة346

2015جامعة بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةنعمة  بديوي عبد صحن347

2000مديرية تربية بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةجنان عبد علي عبد348

2014جامعة بابلالتربية األساسيةهادي صالح هادي349

2013مديرية زراعة بابلالتربية األساسيةوسام حمودي جبار350

2015جامعة بابلالتربية األساسيةرند حمدان خضير351



2015مديرية العامة النتاج الطاقةالتربية األساسيةامير طارق عبد السادة352

2014جامعة بابلالتربية األساسيةديار عدي عبد العظيم353

2012جامعة بابلالتربية األساسيةحسين حسن مهدي354

2010جامعة بابلالتربية األساسيةاشواق طالب حميد355

2013جامعة بابلالتربية األساسيةعالء احمد حميد356

2013جامعة بابلالتربية األساسيةقاسم عقيل كرم357

2013جامعة بابلالتربية األساسيةاسالم عامر عجاج358

2014وزارة العلوم والتكنولوجياكلية العلومشهد حسين عبيد359

2014جامعة الكوفةالتربية الرياضيةاحمد كاظم عبد الكريم360

2012جامعة بابلالتربية للعلوم الصرفةحيدر فاضل محمد361

2014جامعة بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةكرار حسن حاكم362

2014المديرية العامة محافظة بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةحسين غانم فضالة363

1999المديرية العامة محافظة بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةحسين خلف سلمان364

2013جهاز االمن الوطنيالتربية للعلوم اإلنسانيةاحمد غضبان عبد علي365

2013جهاز االمن الوطنيالتربية للعلوم اإلنسانيةعالء جواد عبد العالي366

2014مديرية تربية بابلفنون جميلةنادية عباس عبد هللا367

2014مديرية تربية بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةايهاب حسين علي368

2014مديرية لنقل الطاقة الكهربائيةهندسة مواداحمد ماجد عبد الحمزة369

2014مديرية لنقل الطاقة الكهربائيةهندسة الكهروكيمياويةلبنى عادل عيسى370

2015مديرية تربية بابلالعلوماسيا حسين كاظم371

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةليث عدنان خضير372

2015مديرية تربية بابلالعلوملمى حاكم علي373

1998مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةحيدر شهيد طعمة374

1999مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةحيدر حسين جدوع375

1999مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةحميد حسين رشيد376

2015قسم شؤون الطلبة/جامعة بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةعباس عزيز نعمة كاظم377

2013قسم شؤون الطلبة/جامعة بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةعلي محمد عبيس ظاهر378

2009قسم شؤون الطلبة/جامعة بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةحسام عامر محمد عباس379

2014قسم شؤون الطلبة/جامعة بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةامين ياسين سماوي جاسم380

2005قسم شؤون الطلبة/جامعة بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةاوس رزاق هادي دغيم381

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةمحمد جاسم باصي حسين382

2015مديرية نقل الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات االوسطالتربية للعلوم اإلنسانيةاسعد علي غانم علوان383



2014القانونية واالدارية/ وزارة التربيةكلية العلومرشا احمدجادر درويش384

2000المديرية العامة لتربية بغدادالتربية للعلوم االنسانيةاخالص كاظم حسين385

2012وزارة التعليم العاليالتربية للعلوم االنسانيةود  وجدي مهدي386

2015وزارة الصحةدائرة المساعد العلميهيثم هادي كاظم387

2015جامعة الكوفةدائرة المساعد العلميعماد حمود عبد الحسين388

2015جامعة الكوفةدائرة المساعد العلميصبا قيس عبد الحسين389

2012وزارة التعليم العاليالتربية للعلوم الصرفةحيدر فاضل  محمد390

2010وزارة التعليم العاليالتربية للعلوم الصرفةخلفه فاضل شدهان391

2015كلية التربية الرياضية/جامعة بابلدائرة المساعد العلميمي عبد المنعم صالح392

2014قسم شؤون الطلبة/ جامعة بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةمرتضى حميد حسن سعدون393

2015جامعة بابلكلية العلومعلي طعمة مخليف394

2009وزارة التخطيطكلية هندسةعباس كاظم مشجل395

2012جامعة بابلالتربية للعلوم الصرفةحيدر كريم حمود396

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةاياد عيسى نعمة عبود397

2015جامعة بابلالتربية للعلوم الصرفةابتسام مهدي عبيد ياسر398

2013جامعة بابلالتربية للعلوم الصرفةحسين علي محسن399

22007مديرية تربية بغداد الرصافة التربية للعلوم الصرفةعمار مهدي شبيب400

2012ديوان الوقف الشيعيالتربية للعلوم اإلنسانيةمحمد سامي كريم401

2013ديوان الوقف الشيعيكلية اآلدابحسين فاضل عباس402

2015جامعة الفرات االوسط التقنيةكلية اآلدابإبراهيم مرضي  راضي403

2014المديرية العامة لمراقبة الصيرفةالتربية للعلوم الصرفةسرمد منذر عبد الكاظم404

2015فرع النجف/نقابة المهندسين كلية الهندسةمحمد حسين صفاء405

2015فرع النجف/نقابة المهندسين كلية الهندسةعلي عدنان عبد جواد406

2014مكتب المفتش/وزارة التخطيط كلية القانونزيد عماد محسن407

2014جامعة بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةمرتضى حميد حسن408

2015جامعة بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةعبير هشام حميد حساني409

2011وزارة الداخليةالقانونأياد ناظم نومي410

2015جامعة كربالءتكنولوجيا المعلوماتإيناس علي محمد411

2012نقابة المهندسين العراقيينهندسةدلشاد عبد السادة412

2003مديرية تربية بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةحسين كريم جياد413

2015وزارة العمل والشؤون االجتماعيةالتربية للعلوم اإلنسانيةاحمد شطب عمران414

2007مديرية تربية بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةمشرق منصور حمزة415



2013جهاز االمن الوطنيالتربية األساسيةمحمد جاسم محمد416

2014الشركة العامة للصناعات النسيجةعلوممنى كاظم كاطع417

2015قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةرند حمدان خضير شاهر418

2015المديرية العامة للطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات االوسطالتربية األساسيةامير طارق عبد الساده هالل419

2014قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةديار عدي عبد العظيم احمد420

2012قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةحسين حسن مهدي وثيج421

2013جهاز االمن الوطنيالتربية للعلوم اإلنسانيةبشيرموحان ذياب سفيح422

2013جهاز االمن الوطنيالتربية للعلوم اإلنسانيةعبد الحسن حمزه نايف حميد423

2013جهاز االمن الوطنيالتربية للعلوم اإلنسانيةسعد عبيد سعود محمد424

2010شبكة االعالم العراقيالتربية للعلوم اإلنسانيةغسق فالح جبار425

2013جهاز االمن الوطنيالتربية للعلوم اإلنسانيةحامد خضير عبود صعيم426

2014شركة التامين الوطنيةالتربية األساسيةزينه سامي جابر427

2013قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةعالء احمد حميدعبود428

2010قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةاشواق طالب حميد خميس429

وزارة الشباب والرياضةالتربية البدنية وعلوماحمد عبد الحسين جاسم ناجي430
2006

2013قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةقاسم عقيل كرم جاسم431

2013قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةاسالم عامر عجاج حميد432

2012قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةعماد عنتر كردي حمادي433

2011قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةهادي حميد مرجون غضبان434

2011قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةمحمود زغير حمود حمزه435

436
قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةعبد السالم قاسم محمد شنان

2014

2014قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةنور صباح هادي عباس437

قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةايمن عماد ناجي منصور438
2014

2014قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةسناء كامل كريم هندي439

2013قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةمحمد قاسم حميد فارس440

2014قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةساره لطفي حميد حمزه441

2013قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةبسام حسن عطيه مزعل442

2013قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةفاتن وهبي عبد الرزاق443

2013قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةعلياء رزاق عبد محسن444

2010قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةمحسن سرحان مسعود445

2003مديرية تربية كربالء المقدسةالتربية األساسيةتاميم خلف عبد نده446



1998مديرية تربية كربالء المقدسةالتربية األساسيةامل زكري رشيد447

2014قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةوليد جاسم حسين عبد448

1998مديرية تربية كربالء المقدسةالتربية األساسيةهيام زكي محمد كاظم449

2008مديرية تربية كربالء المقدسةالتربية األساسيةمحمد علي محمد450

2014مديرية تربية بابلالتربية األساسيةنذير يحيى جليف جاسم451

2014قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةاسيل ناظم نعمه452

2014مديرية تربية بابلالتربية األساسيةقيس طالب عبد الزهرة453

2014مديرية تربية بابلالتربية األساسيةمهند محمد مليح عميرة454

2014مديرية تربية بابلالتربية األساسيةحسين ساهي حيدر شلتاغ455

2014مديرية تربية بابلالتربية األساسيةاحمد تيمور فليح حسن456

2014مديرية تربية بابلالتربية األساسيةزينب عبد العظيم رزوقي457

2014مديرية تربية بابلالتربية األساسيةاحمد مجيد عريبي عبود458

2005قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةخضير عباس شاكر459

460
العتبة العباسية المقدسة/ديوان الوقف الشيعيالتربية األساسيةحسين ايوب محمد جياد

2014

2014الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزلالتربية األساسيةانور رزاق عبدوش حميدي461

2014مديرية شهداء بابلالتربية األساسيةحنين ناظم عطيه خضر462

2014مديرية تربية بابلالتربية األساسيةمحمد راضي عيدان ذهب463

2014مديرية تربية بابلالتربية األساسيةقاسم محمد علي كاظم464

2014قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةتهاني صالح محمد465

2014قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةخيرية كاظم محمد رضا علي466

2014مديرية تربية بابلالتربية األساسيةوحيد توفيق عبود موسى467

2014مديرية تربية بابلالتربية األساسيةفالح حسن بديوي عبيد468

2014مديرية تربية بابلالتربية األساسيةسالم عبيد محسن حميد469

2014قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةاحمد علي عبد حسن470

2014قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةسالم عوده عبيد موسى471

2005قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةنعمه زكري رشيد472

473
شركة عقبة بن/ وزارة الصناعة والمعادنالتربية األساسيةرافع عبيد كاظم ناصر

2012

2013مديرية تربية النجف االشرفالتربية األساسيةعماد جاسم محمد مهدي474

2012مديرية تربية كربالء المقدسةالتربية األساسيةرفاه عباس علي جابر475

2006مديرية تربية كربالء المقدسةالتربية األساسيةشيماء حمزه جهاد فرحان476

2014مديرية تربية بابلالتربية األساسيةعباس محمد شياع كريم477



2014مكتب رئيس الوزراءالتربية األساسيةغفران فريد حسن478

2007قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةهدى عبد الرزاق حجيل479

2014قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةعلياء وهاب ابراهيم480

2014الكرخ/مديرية تربية بغدادالتربية األساسيةاسراء علي صالح481

2014مديرية تربية بابلالتربية األساسيةميساء يوسف ناصر شلهوم482

2014مديرية تربية بابلالتربية األساسيةضحى جواد كاظم حساني483

2014مديرية تربية بابلالتربية األساسيةرشا صالح حمزه ابراهيم484

2013مديرية تربية النجف االشرفالتربية األساسيةمحمد هادي عبد الكاظم485

2014قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةسمير زاحم عبود كريم486

2013قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةانمار عبد الساده عبد حمادي487

2014المعهد التقني في بابلالتربية األساسيةاالء محمد بريسم هندي488

489
قسم شؤون الطلبة/الجامعة المستنصريةالتربية األساسيةمحمد جواد عبد الكاظم جاسم

2011

2013قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةابراهيم صالح مطلق علوان490

491
قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةعلي حسن كاظم حميدي

2012

2006قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةرحاب عبد ابراهيم492

2008قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةعباس غايب كاظم493

2000قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةمهدي كاظم عبيد494

1998قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية األساسيةصباح فاضل عبد االمير495

2010مديرية تربية النجف االشرفالتربية األساسيةاميره علي حسين ابوعمشة496

2014مكتب المفتش العام/وزارة الداخليةالقانونحسين علي محمد497

2014مكتب المفتش العام/وزارة الداخليةالفنون الجميلةصادق كاظم حسين498

2014مكتب المفتش العام/وزارة الداخليةالعلومسالم عايد حسن499

التربية البدنية وعلوم جعفر جواد راضي500

الرياضة

2014مكتب المفتش العام/وزارة الداخلية

2014مكتب المفتش العام/وزارة الداخليةالتربية االساسيةليث رضا عبد الواحد501

2014مكتب المفتش العام/وزارة الداخليةالتربية للعلوم االنسانيةزيد رضا عبد الواحد502

2014مكتب المفتش العام/وزارة الداخليةالقانونحسام خليل رزوقي503

2014مكتب المفتش العام/وزارة الداخليةالفنون الجميلةمحمد شجر جاسم504

2014مكتب المفتش العام/وزارة الداخليةالفنون الجميلةمقدام رحيم عبد الواحد505

2014مكتب المفتش العام/وزارة الداخليةالعلوماحمد صباح حسين506

2013مديريةمراقبة الصيرفة واالئتمانالتربية للعلوم الصرفةسرمد منذر عبد الكاظم507

22002الرصافة/مديرية تربية بغدادالتربية للعلوم الصرفةعمار مهدي شبيب508



2000مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةلقاء راضي هادي509

2007قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم الصرفةحيدر فاضل محمد510

2008قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم الصرفةحسين علي محسن511

2005قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم الصرفةابتسام مهدي عبيد512

2000قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم الصرفةحيدر كريم حمود513

2014مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةاياد عيسى نعمه514

1999مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةحيدر حسين جدوع515

1997مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةحميد حسين رشيد516

1998مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةحيدر شهيد طعمه517

2007قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم الصرفةخلفة فاضل شدهان518

2012قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم الصرفةهالة احمد خليل519

2005الدائرة القانونية واالدارية/وزارة الداخليةالعلومقيس حمزه كاظم واوي520

2008شركة عامة/شركة تعبئة الغازالتربية للعلوم الصرفةسالم كموش كاظم521

2015قسم الشؤون االدارية/جامعة كربالء التربية للعلوم الصرفةمحمد عبد االمير علي مهدي522

523
التربية البدنية وعلوم علي مهدي عبد الحسين

الرياضة

الدائرة القانونية/وزارة التربية
2014

2015المديرية العامة للطاقة الكهربائية لمنطقةالتربية للعلوم االنسانيةعلياء حسن كريم علوان524

2012قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم االنسانيةقحطان عدنان عزيز تمر525

2012ممثلية الوزارة في اربيل/وزارة التربيةالتربية للعلوم االنسانيةضي محمدعبد الحمزه هادي526

2009قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم االنسانيةمحمد حمزه جياد الجمالي527

528
مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةلمى اسماعيل ابراهيم

2000

2000مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةلمياء سالم علي529

1999مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةلقاء هادي حمزه530

12015الرصافة/مديرية تربية بغدادالتربية للعلوم االنسانيةاسراء عبود عجاج محمد531

2003مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةحسام كامل حمزه532

2000مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةلمياء ناصر مهدي533

2004مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةقصي مهدي كاظم534

2004مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةقصاف عبد العزيز غثوان535

2014جهاز االمن الوطنيالتربية للعلوم االنسانيةنور قاسم كاظم ابراهيم536

2014جهاز االمن الوطنيالتربية للعلوم االنسانيةنعيم رحيم جبر كزار537

2005مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةحيدر حسين حسن538

2014جهاز االمن الوطنيالفنون الجميلةباسم محمد جبر عباس539



1999تربية بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةلقاء عبد الرضا حسين540

1999تربية بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةلمياء عليوي الشهيد541

2006تربية بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةحسام ثائر فاضل542

2015تربية بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةحسن عبد الساده حسن543

2015تربية بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةسهام عبود حسن544

2015تربية بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةدعاء عايد عبد الحمزه545

2015وزارة الصحهكلية الطبنادر عبد هللا سند546

2015ديوان محافظة بابلكلية العلومجوالن جبار صاحب547

2011ديوان الوقف الشيعيالتربية للعلوم اإلنسانيةحاكم فنيخ علي548

2011ديوان الوقف الشيعيالتربية للعلوم اإلنسانيةعباس حسن عبيس549

2015جامعة بابلالتربية للعلوم اإلنسانيةنهى طارق حسين550

2011جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاداثير كمر عبد هللا صكب551

2015جامعة بابلالتربية للعلوم الصرفةغفران فالح ابراهيم552

2015جامعة بابلالتربية للعلوم الصرفةعلي حيدر عزيز553

2015محافظة النجفكلية الهندسةضياء مضر عبد المهدي554

2015محافظة النجف/نقابة المهندسينكلية الهندسةمهدي محمود شاكر555

كلية التربية للعلوم نبراس حسين أيوب556

اإلنسانية

2015تربية بابل

كلية التربية للعلوم مازن حسين صكب557

اإلنسانية

2015تربية بابل

2015جامعة القاسم الخضراءالعلوماميرة عمران حسين558

2012كلية المستقبلالعلومنور عباس مهدي559

2012كلية المستقبلالعلوممهند نزار كزار560

2012كلية المستقبلالعلوممريم فالح نوري561

2013كلية المستقبلالعلومنهاد عبد هللا حمزة562

2013كلية المستقبلالعلوممريم حميد ناصر563

2014كلية المستقبلالعلوماحمد محمد علي564

2015الجامعة المستنصريةالقانونمحمد حميد عبد ياسر565

2015الجامعة المستنصريةالقانونمازن خلف ناصر566

2014الجامعة المستنصريةالقانونحسين جبر حسين567

2015مديرية تربية بابلالفنون الجميلةحوراء حكيم نجم568

2013كلية المستقبل الجامعةهندسة البيئةزهراء علي حمود569

كلية التربية للعلوم احسان علي محسن570

االنسانية

2013كلية المستقبل الجامعة

2015كلية المستقبل الجامعةكلية القانونطه كاظم حسن571



كلية التربية للعلوم زينة هاشم عذاب572

االنسانية

2015جامعة بابل

كلية التربية للعلوم رزاق كريم وداعه573

االنسانية

2014جامعة بابل

2014المفوظية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونمجيد مجهول درويش574

كلية التربية للعلوم احمد طه ياسين575

اإلنسانية

2013المفوظية العليا المستقلة لالنتخابات

كلية التربية للعلوم احمد رحيم رهك576

اإلنسانية

2015جامعة بابل

كلية التربية للعلوم مصعب فوزي عالوي577

اإلنسانية

2015جامعة بابل

2013مديرية زراعة كربالءكلية الزراعةرياض عبد زيد كاظم578

كلية التربية للعلوم سندس حمزة عبيد خشة579

اإلنسانية

2015جامعة بابل

كلية التربية للعلوم رزاق كريم وداعه580

اإلنسانية

2014جهاز االمن الوطني

كلية التربية للعلوم وليد حمزة ابريهي581

اإلنسانية

2015جامعة بابل

كلية التربية للعلوم زينه هاشم عذاب582

اإلنسانية

2015جامعة بابل

كلية التربية للعلوم عبد الكاظم جبر583

اإلنسانية

2015جامعة القادسية

كلية التربية للعلوم رؤيا عباس حبيب584

اإلنسانية

2013وزارة التعليم العالي

2015وزارة التعليم العاليالقانونحيدر فهمي حاتم585

كلية التربية للعلوم زينب علي هادي586

اإلنسانية

2015كلية التربية األساسية

كلية التربية للعلوم حوراء عباس كرماش587

اإلنسانية

2015كلية التربية األساسية

2015كلية القانونكلية القانونمنى عبد العالي موسى588

كلية التربية للعلوم حيدر طارق كاظم589

اإلنسانية

2015كلية التربية األساسية

2015كلية الطب/ جامعة القادسية كلية العلومنسم عماد دايم590

2012وزارة األعمار واإلسكانكلية هندسة موادرؤى علي طعمة591

2005المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونعلي كاظم مزهر592

كلية التربية للعلوم شيماء عبد الزهرة593

اإلنسانية

2015جامعة بابل

2013المفوظيه العليا المستقله لالنتخاباتالقانونحمدية عباس محمد594

كلية التربية للعلوم ايه احمد رشيد595

الصرفة

2014المديرية العامه لتربية بابل

كلية التربية للعلوم حنان سليم عبد الكريم596

الصرفة

2008المديرية العامه لتربية بابل

كلية التربية للعلوم اسراء عالء رسول597

اإلنسانية

2011وزارة الموارد المائية

كلية التربية للعلوم قاسم  مجهول مهدي598

اإلنسانية

2015مديرية شهداء بابل/رئاسة الوزراء 

2015جامعة بابلكلية اآلدابسعد علي جعفر599

كلية التربية للعلوم علي صالح مريح600

اإلنسانية

2013جامعة بابل

2013وزارة الشباب والرياضةكلية التربية الرياضيةاحمد راجح حميد601

كلية التربية للعلوم نيزك ميري حميدي602

اإلنسانية

2001مديرية تربية بغداد

2014وزارة الشباب والرياضةكلية هندسة موادمحمد ميثم عبيد603



كلية التربية للعلوم عبد الهادي كريم604

اإلنسانية

2013جامعة بابل

2011جهاز االمن الوطنيكلية االدارة واالقتصادعالء جاسم عبد الحسين605

كلية التربية للعلوم حسين رفعت محمد606

الصرفة

2015جامعة بابل

كلية التربية للعلوم حيدر عبيد جواد607

الصرفة

2015ديوان الوقف الشيعي

كلية التربية للعلوم علي عبد الحسين محمد608

الصرفة

2014مديرية تربية كربالء

كلية التربية للعلوم زهره حبيب عبد الحر609

الصرفة

2014مديرية تربية كربالء

2015جامعة بابلكلية العلومامير كاظم هادي610

كلية التربية للعلوم حسين علي جواد611

الصرفة

2006مديرية تربية بابل

2013وزارة الثقافةكلية الفنون الجميلةرشا عزيز صاحب612

2013وزارة الثقافةكلية الهندسةمريم علي حريجة613

كلية التربية للعلوم ضي طالب عبد الحسين614

االنسانية

2013وزارة الثقافة

2013وزارة الثقافةكلية العلومهمام سعد علي حمود615

2013وزارة الثقافةكلية القانونهمسة رافع عبد الرسول616

2013وزارة الثقافةكلية االدارة واالقتصادشيماء علوان احمد617

كلية التربية للعلوم زيد هادي علي618

االنسانية

2013وزارة الثقافة

2014وزارة االسكان واالعماركلية الهندسةسندس عبد الرؤوف عبد619

2014هيئة النزاهةالقانوناحمد عدنان عبد620

2014هيئة النزاهةالقانونشاكر محمود عبد621

كلية التربية للعلوم هادي حمود والي622

االنسانية

2005مديرية تربية النجف

كلية التربية للعلوم فارس عبد الحمزة كاظم623

االنسانية

2013مديرية تربية النجف

كلية التربية للعلوم زينب عالوي حسين624

االنسانية

2005مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم محاسن كماش وثيج625

االنسانية

2005مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم منال صباح عبود626

االنسانية

2006مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم محمد منصور حسين627

االنسانية

2005مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم ماهر جواد حبيب628

االنسانية

2015مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم حسين فاضل عمران629

االنسانية

2009مديرية تربية بابل

2015كلية التربية االساسيةكلية التربية االساسيةحسن رضا عبد630

2012كلية الطبكلية الطبكوثر رشيد عبيد631

2015جامعة المثنىقانونصبا محمد جاسم632

2015مكتب المفتش/ وزار البيئة كلية العلومعادل عجيل عاشور633

كلية التربية للعلوم رجاء عبيس عبد السادة634

االنسانية

2006مكتب المفتش/وزارة الثقافة 

2013كلية التمريض/ جامعة بابل كلية التمريضمحمد حمزة جياد635



2013كلية التمريض/ جامعة بابل كلية التمريضاحمد حافظ كاظم636

2013كلية التمريض/ جامعة بابل كلية التمريضايناس عبد الزهرة عناد637

2015المديرية العامه لتربية بابلالتربية للعلوم الصرفةرقية عامر حسين638

1999المديرية العامه لتربية بابلالتربية للعلوم الصرفةشيماء حسان حميد639

1997المديرية العامه لتربية بابلالتربية للعلوم الصرفةشهاب احمد عبد الزهرة640

1999المديرية العامه لتربية بابلالتربية للعلوم الصرفةشيماء عبد العالي641

1999المديرية العامه لتربية بابلالتربية للعلوم الصرفةشيراز عبد الكاظم642

2015المديرية العامه لتربية بابلالتربية للعلوم الصرفةشيماء مهدي صالح643

2015المديرية العامه لتربية بابلالتربية للعلوم الصرفةضي سعد جبر644

2015المديرية العامه لتربية بابلالتربية للعلوم الصرفةرغده عامر مسلم645

2015المديرية العامه لتربية بابلالتربية للعلوم الصرفةرواء عبد الرحمن عبيس646

2015المديرية العامه لتربية بابلالتربية للعلوم الصرفةنور فارس فاضل647

2015جامعة بابلالتربية للعلوم الصرفةحيدر صالح داخل648

2015جامعة بابلالتربية للعلوم الصرفةنبراس عبد الجبار649

2015الشركة العامه لالتصاالت والبريدكلية الهندسةحيدر علي حسون650

2014الدائرة االدارية والمالية/ وزارة الصحة كلية العلومسهى حامد عبيد651

2015مديرية تربية كربالءكلية الفنون الجميلةحوراء يحيى نوري652

كلية التربية للعلوم احمد عباس امير653

االنسانية

2015مديرية تربية بابل

2014مديرية تربية بابلكلية الفنون الجميلةرفيف موسى عباس654

كلية التربية للعلوم قبس مسلم محمد لهمود655

االنسانية

2015جامعة بابل

كلية التربية للعلوم هدى عبد العزيز مهدي656

االنسانية

2015جامعة بابل

كلية التربية للعلوم لمى حسين علي حسين657

االنسانية

2012مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم لقاء جوده ذرب658

االنسانية

2002مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم عقيل محمد جواد كاظم659

االنسانية

2015مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم رنا عالء حمزه حسين660

االنسانية

2015جامعة بابل

كلية التربية للعلوم اشواق حامد عبيد فرحان661

االنسانية

2015جامعة بابل

كلية التربية للعلوم فراس علي حسين علوان662

االنسانية

2015جامعة بابل

كلية التربية للعلوم خالد عمران موسى ابو جاسم663

االنسانية

2015جامعة بابل

كلية التربية للعلوم احمد حسن جواد حسين664

االنسانية

2015جامعة بابل

كلية التربية للعلوم ناديه موحان حمزه665

االنسانية

2000جامعة بابل

كلية التربية للعلوم عباس نعمه فراس عباس666

االنسانية

2015جامعة بابل

2014بابل/كلية المستقبل الجامعةكلية القانوننصيف جاسم محمد667



2015شركة المشاريع النفطية/وزارة النفطكلية الهندسةعباس رسول غانم668

كلية التربية للعلوم منار رياض محمد عباس669

االنسانية

2015مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم ختام محمد نطاح670

االنسانية

1998مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم مصطفى محسن محمود جاسم671

االنسانية

2015مديرية تربية النجف االشرف

2015قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم االنسانيةمحمد مصدق جاسم672

22011الرصافة /مديرية تربية بغدادالتربية للعلوم االنسانيةايفان سمير متي673

2014مديرية تربية كربالءالتربية للعلوم االنسانيةفرح همام تركي674

2000مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةخلود مجيد حميد675

2000مديرية تربية النجف االشرفالتربية للعلوم االنسانيةبشرى ابراهيم حسين676

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةاحمد محمد امين جاسم677

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةمريم علي هاني678

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةبشار هاني مكاوي679

2012مديرية تربية كربالء المقدسةالتربية للعلوم الصرفةرقيه اسامه هادي ضيف هللا680

2015الدائرة االدارية والمالية والقانونية/وزارة الصحةكلية الطبعلي حسن تركي681

2015نقابة المهندسين العراقيةكلية الهندسةعلي جاسم رمضان682

2015مكتب المفتش العام/وزارة الدفاعالتربية للعلوم الصرفة حسين عبدهللا عبد الحسين683

2015مكتب المفتش العام/وزارة الداخليةكلية القانونعباس طالب رزوقي684

2015مديرية نقل الطاقة الكهربائية  للفراتالتربية للعلوم الصرفةنور صادق عباس حسون685

2015الهيئة العامة لمشاريع الري والبزلكلية الهندسةاسراء جاسم محمد686

32012الكرخ/مديرية تربية بغدادالتربية للعلوم االنسانيةايناس بدري هادي687

2015التوظيف والمالك/الشؤون االداريةكلية الفنون الجميلةاحمد محسن كامل688

2015التوظيف والمالك/الشؤون االداريةكلية الفنون الجميلةنبراس هشام عبد العباس689

كلية العلوم الرياضية علي عطيه دخيل690

والتربية البدنية

2015التوظيف والمالك/الشؤون االدارية

2013بابل/كلية المستقبل الجامعةكلية الهندسةزهراء علي حمود691

2013بابل/كلية المستقبل الجامعةالتربية للعلوم االنسانيةاحسان علي محسن692

2015بابل/كلية المستقبل الجامعةكلية القانونطه كاظم حسن693

2015التوظيف والمالك/الشؤون االداريةكلية االدابشيماء عبد الزهرة نعمان694

2015مديرية تربية البصرةكلية القانونحيدر فهمي حاتم695

2011النجف االشرف/الكلية االسالمية الجامعةكلية التربية االساسيةنورس كامل عطية696

2012النجف االشرف/الكلية االسالمية الجامعةكلية القانونهند كامل عبد زيد697

2012النجف االشرف/الكلية االسالمية الجامعةكلية القانونمالك عباس جيثوم698

2014الشؤون االدارية والقانونية/وزارة الشباب والرياضةكلية القانونفاهم عباس محمد699



2015الشؤون االدارية والقانونية/وزارة الشباب والرياضةكلية الهندسةضرغام حسين علي700

2015جامعة النهرينكلية العلومحازم اسماعيل عبد الباري701

2015التوظيف والمالككلية هندسة موادحسين فيصل حالوب702

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةمصطفى محمد عبد النبي703

2007مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةدعاء طالب هادي704

2008مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةدريد يحيى صبار عليوي705

2012مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةدعاء مهدي محمد عبد الرضا706

2015الدائرة القانونية واالدارية والمالية/وزارة البيئةكلية العلومرفاه فخري مزاحم707

2014الدائرة اإلدارية والمالية والقانونية/البيئة/وزارة الصحةكلية العلومرزاق شعالن خورشيد708

2014النجف االشرف/الكلية االسالمية الجامعةكلية االدابباسم جبر كاظم709

2014النجف االشرف/الكلية االسالمية الجامعةكلية الهندسةهبة عبد الجليل كزار710

2014النجف االشرف/الكلية االسالمية الجامعةكلية الهندسةمياسة رزاق عبد علي711

2015مديرية توزيع كهرباء الفرات االوسط/وزارة الكهرباءالتربية للعلوم االنسانيةعالء رحيم محمد كاظم712

2014(ع)جامعة اهل البيت/وزارة التعليمالتربية للعلوم االنسانيةرغده اسعد جابر عبد713

2014جهاز االمن الوطنيالتربية للعلوم االنسانيةامجد فالح هادي714

2015شعبة شؤون الموظفين/وزارة التعليمالتربية للعلوم االنسانيةحازم احمد فضاله علي715

2014جهاز االمن الوطنيالتربية للعلوم االنسانيةحسنين حسن مدلل جياد716

2013النجف االشرف/الكلية االسالمية الجامعةكلية االدابعبد الهادي كاظم كريم717

2013النجف االشرف/الكلية االسالمية الجامعةكلية االدابعقيل عبد الرزاق عبد الوهاب718

2014النجف االشرف/الكلية االسالمية الجامعةكلية القانونكاظم فخري علي719

2014النجف االشرف/الكلية االسالمية الجامعةكلية القانونهند فائز احمد720

2013النجف االشرف/الكلية االسالمية الجامعةكلية الهندسةرسل نوري سعيد721

2006مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةذكرى غني مهدي هاشم722

1998مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةرشا نوري محمد723

2005مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةدنيا وهاب كاظم لفته724

2005مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةخولة جبار حلواص جاسم725

1998مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةرحمن عبادي نصيف726

2015المديرية العامة النتاج كهرباء الفرات/وزارة الكهرباءهندسة مواددعاء فراس محمد727

كلية التربية البدنية عمار حمزة هادي728

وعلوم الرياضة

2015التوظيف والمالك/جامعة بابل

729
قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم االنسانيةاسماء ابراهيم محمد راضي

2015

2015قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم االنسانيةحسنين احسن عبد ابراهيم730



2015قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم االنسانيةتبارك مهدي عبد عباس731

1999مديرية سجناء بابل/مؤسسة السجناء/رئاسة الوزراءكلية الفنون الجميلةفاضل عبد الجبار محمد732

2013مديرية تربية بابلكلية الفنون الجميلةخالد عبد الرضا جابر733

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةاحمد غانم علوان حمادي734

735
مديرية تربية البصرةالتربية للعلوم االنسانيةشهالء نصر الدين نظام الدين

2015

2013الدائرة القانونية واالدارية/وزارة العلوم والتكنولوجياالتربية للعلوم االنسانيةعبدالرحمن نزار فيصل736

2013قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم االنسانيةميثم ياسين رسن عليوي737

1998مديرية تربية بابلكلية الفنون الجميلةلمياء هاتف عكموش738

2011مكتب المفتش العام/وزارة الدفاع كلية الفنون الجميلةعلي صادق جاسم محمد739

2004جهاز المخابرات الوطني العراقي/مجلس الوزراءكلية الفنون الجميلةمازن حسن عبد السادة740

2015مكتب المفتش العام/وزارة الدفاع التربية للعلوم الصرفةعبد علي عبيد رشيد741

2013جهاز االمن الوطنيالتربية للعلوم االنسانيةعقيل طالب حنتوش742

2014جهاز االمن الوطنيالتربية للعلوم االنسانيةضياء جواد كاظم راشد743

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةبان حميد عبود حسين744

2015الموارد البشرية/ديوان محافظة بابلهندسة موادسجى عادل حمزة745

2014قسم التسجيل وشؤون الطلبةهندسة موادزهراء موسى محمد علي746

2014امانة العتبة العباسية المقدسة/ديوان الوقف الشيعيالتربية للعلوم الصرفةعلي عبد الحسين محمد منشب747

2010مديرية تربية بابلكلية الفنون الجميلةرضا محمد عمران748

1992مديرية تربية بابلكلية الفنون الجميلةرحاب نعمان كاظم749

1999مديرية تربية بابلكلية الفنون الجميلةسهاد سليم حسن عبود750

1994مديرية تربية بابلكلية الفنون الجميلةرؤى عبد المنعم جواد751

2011جهاز االمن الوطنيكلية الفنون الجميلةاياد احمد حميد قنبر752

2012قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم االنسانيةمهيمن حميد محي شبيب753

2013قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم االنسانيةعمار خليل ابراهيم عبد754

2015قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم االنسانيةمحمد حامد منسي يونس755

2013قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم االنسانيةسرمد جاسم جبار جمعه756

2006مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةحسين علي جواد كاظم757

2011مديرية تربية بابلكلية الفنون الجميلةخالد عبد الرضا جابر نجم758

2012الموارد البشرية/ديوان محافظة بابلكلية الفنون الجميلةوليد راسم مهدي عمران759

2009الموارد البشرية/ديوان محافظة بابلكلية الفنون الجميلةمهند موسى حياوي عودة760

2011الموارد البشرية/ديوان محافظة بابلكلية الفنون الجميلةهبة راضي عبد الكريم761



2010الموارد البشرية/ديوان محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةمها كمال جبوري762

2010الموارد البشرية/ديوان محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةزينب فخري حسين763

2015االدارية/وزارة الموارد المائيةالتربية للعلوم االنسانيةعالء عبيس شمبارة764

1999مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةختام حسين دحام765

2001مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةدعاء حميد محي766

1999مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةدنيا عاصم عبد العزيز767

1998مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةرجاء مجيد فليفل768

1998مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةراويه عبد بدر769

1998مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةرشا محمد عبد الجبار770

2015كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة بابلالتربية للعلوم االنسانيةرحاب حسن حدحود771

2012مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةدعاء عباس جبارشعبون772

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةزهراء عدنان احمد هادي773

2000مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةرنا حسن مهدي774

2015مديرية تربية النجف االشرفالتربية للعلوم االنسانيةايوب علي حسين جياد775

1992مديرية تربية بابلكلية الفنون الجميلةرباب طاهر لطيف776

2006قسم التسجيل وشؤون الطلبةكلية الفنون الجميلةعلي كاظم عبد المهدي مزعل777

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةاستبرق حميد حنتوش778

2014قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم االنسانيةعلي صبار شومان779

2007قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم االنسانيةعدنان مودان عفتان سلطان780

2014قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم االنسانيةمحمد عادل حمادي رعد781

2015االدارية/وزارة الموارد المائيةالعلوممروة علي حبيب782

2009االدارية/وزارة الموارد المائيةكلية الفنون الجميلةرواد ماهر ابراهيم محمد783

2012الدائرة القانونية واالدارية/وزارة الشباب والرياضةكلية الفنون الجميلةجيهان نعمه عبد الحسين784

2015مديرية تربية كربالءالتربية للعلوم الصرفةفاضل فيصل مهدي شهاب785

2015مديرية تربية كربالءالتربية للعلوم الصرفةعلي هاني عبد الزهره عباس786

2015مديرية تربية كربالءالتربية للعلوم الصرفةعلي محمد مظلوم محمد787

2015مديرية تربية كربالءالتربية للعلوم الصرفةرغد جاسم بعيوي كاطع788

2015مديرية تربية كربالءالتربية للعلوم الصرفةمصطفى صادق عبد االمير789

2015مديرية تربية كربالءالتربية للعلوم الصرفةايالف باسم سعد عبدالمهدي790

2015مديرية تربية كربالءالتربية للعلوم الصرفةحيدر محمد محسن حسين791

2015مديرية تربية كربالءالتربية للعلوم الصرفةامجد شاكر مجيد ناصر792

1999مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةرند عباس علي793



2013قسم التسجيل وشؤون الطلبةكلية الفنون الجميلةهند عبد الكريم ياسر794

2015قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم االنسانيةبسام عبد الكاظم عباس غافل795

2015قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم االنسانيةابتسام عبد الكاظم عباس غافل796

2015قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم االنسانيةمهند شاكر عباس عبداالمير797

2015قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم االنسانيةاحمد عدنان عبيس حمد798

كلية التربية البدنية محمد حسن عباس799

وعلوم الرياضة

12015الكرخ/مديرية تربية بغداد

2015مديرية الوقف الشيعي في بابل/ديوان الوقف الشيعيالتربية للعلوم االنسانيةامجد محمود كاظم موسى800

2009قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم االنسانيةحاكم خضير عبيد وناس801

2011قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم االنسانيةحسن جبير كاظم حسين802

2015مديرية بلدية الحلةالتربية للعلوم االنسانيةحسام محمد عزالدين803

2000مديرية تربية بابلكلية الفنون الجميلةثائر حاتم هاتف804

1996مديرية تربية بابلكلية الفنون الجميلةرواء محسن علي805

2005مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةداليا محمد حسن اسماعيل806

2006مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةدنيا حازم حسن امير807

2007مكتب المفتش العام/وزارة االعمار واالسكانالتربية للعلوم االنسانيةفاضل كاظم جبر808

2013مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةخالد حمزه كاظم عبود809

2004مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةخالد راسم امير كاظم810

2005مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةخمائل عبد ياسر جليف811

2005مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةخلود حمودي جبار محمد812

2005مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةخالد عبيد علوان ناصر813

814
مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةرسل ستار مسير جاسم

2004

2004مديرية تربية بابلكلية الفنون الجميلةريم محمود حمزه815

2008مديرية تربية بابلكلية الفنون الجميلةبسمه سعد عباس عبد علي816

2003مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةرشا مناحي كريم هاشم817

1997التوظيف والمالك/جامعة بابلكلية الفنون الجميلةمحمد كمال عبد الرضا818

1993التوظيف والمالك/جامعة بابلكلية الفنون الجميلةسلوى هاشم خلف ظاهر819

2009مكتب المفتش العام/وزارة الداخليةكلية الفنون الجميلةبشار خالد علي محمد820

2013مكتب المفتش العام/وزارة الداخليةكلية الفنون الجميلةكرار احمد ياسر مجدي821

2011مكتب المفتش العام/وزارة الداخليةكلية الفنون الجميلةوليد توفيق ابراهيم طاهر822

2011مكتب المفتش العام/وزارة الداخليةكلية الفنون الجميلةياسر عبد الكريم مطر823

2015الدائرة االدارية والمالية والقانونية/وزارة الصحةكلية القانونزينب عبد السالم عبد الحميد824



2012قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم االنسانيةحسين عبد علي حميد جاسم825

2015االدارية/كلية الطبكلية العلومسوسم جاسم عبيد826

2015مديرية تربية كربالء المقدسةكلية العلومعباس حمزه مجيد827

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةاحمد ضياء موسى جابر828

2005مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةرياض ناصر حسين جوهر829

2013قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم االنسانيةخالد وهاب حسن حمود830

1997التوظيف والمالك/جامعة بابلكلية الفنون الجميلةحيدر عبد الجبار ناجي علوان831

2015قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم االنسانيةامير وهاب شاكر حسين832

2013قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم االنسانيةاحمد فاضل لعيبي مذخور833

2015قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم االنسانيةقاسم كريم عبد الجاسم834

2014قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم االنسانيةعامر حمزه عبيس فيدي835

2014قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم االنسانيةحيدر حميدي حلبوص عباس836

2013قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم االنسانيةعلي عبد زيد راضي شهاب837

2014مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةجليه حمود محمد حسون838

2014مكتب المفتش العام/وزارة الدفاعالتربية للعلوم الصرفةسرمد حسن شجر839

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةحوراء مهدي حميد840

2005مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةرسل خضر عباس حسين841

2012قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم االنسانيةسامر محمد جدوع محسن842

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةمها عباس احمد عبدهللا843

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةرسل كاظم جواد راشد844

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةنور ظاهر عبد الحسين845

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةريام رضا جاسم عبد846

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةفاضل محيسن كاطع حسون847

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةعالء فالح مهدي حسين848

2014مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةسامر شذر شهيد حمود849

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةريام جبار كاظم عبود850

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةحسام رحيم جاسم محمد851

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةمحمد حامد مجبل عبد852

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةضحى نادر شناوه رهك853

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةقيس احمد حسين فارس854

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةمروه سعد محيسن حمزه855

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةعالء داود سالم بريج856



2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةشيماء عيدان مهدي عوده857

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةفالح عباس ناجي شبيب858

2005مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةرنا كاظم حمزه صالح859

2005مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةرامية محمود جاسم شنتة860

2012جهاز المخابرات الوطني العراقي/مجلس الوزراءكلية الفنون الجميلةحسن جاسم محمد عمران861

2013مديرية توزيع كهرباء بابلكلية الفنون الجميلةمحمد سليم شاكر العزاوي862

2014مديرية تربية كربالء المقدسةكلية الفنون الجميلةفاطمه محمد باقر عبيد863

2008مديرية زراعة بابلالتربية للعلوم االنسانيةساره رشيد خضير عبيس864

2001مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةرافد محمد عبد الكاظم865

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةرواء عامر هاتف866

2000مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةرجاء جاسم كريم867

2005مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةرغد هاني وفر عبد علي868

1998مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةرشيد هارون عليوي869

1998مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةرفالء علي عايز870

كلية التربية البدنية مهند نزار كزار871

وعلوم الرياضة

2012الموارد البشرية/وزارة الشباب والرياضة

كلية التربية البدنية احمد عطشان عبد الرضا872

وعلوم الرياضة

2015االدارية/جامعة ذي قار

2014االدارية/جامعة كربالءكلية العلومعلي ناظم فرهود873

2015مديرية الوقف الشيعي في النجف االشرفالتربية للعلوم الصرفةيوسف عالء عبد الرسول874

كلية التربية البدنية حسام غالب عبد الحسين875

وعلوم الرياضة

2015االدارية/جامعة كربالء

2010مكتب المفتش العام/وزارة الداخليةالتربية للعلوم الصرفةاحمد عبد الخالق عبد زيد876

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةرغده علي كتاب حمد877

2005مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةرويده محسن كاظم محمد878

2007مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةرشا سمير عبد المطلب ديكان879

2010مديرية تربية كربالء المقدسةالتربية للعلوم الصرفةخالد سعد محمد نور880

2014االدارية/وزارة الشباب والرياضةكلية التربية البدنية وعلومحسن علي فلحي881

2004مديرية تربية بابلكلية الفنون الجميلةرجاء علي حسين882

1989مديرية تربية بابلكلية الفنون الجميلةرفعت مكي صالح حسون883

1989مديرية تربية بابلكلية الفنون الجميلةرافع سعدي عزيز884

2013مديرية تربية بابلكلية الفنون الجميلةوسام عبد علي نجم عبود885

2007مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةساره علي حمود حسن886

كلية التربية البدنية احمد خضير عباس887

وعلوم الرياضة

2012االدارية/جامعة كربالء

2014الموارد البشرية/وزارة الشباب والرياضةالتربية للعلوم االنسانيةعفراء راضي عبد حمزه888



2014الموارد البشرية/وزارة الصحة والبيئةكلية العلومنبراس يحيى حسين889

2014الموارد البشرية/وزارة الصحة والبيئةكلية العلومنزار علي شريف890
2015االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنيةكلية القانونقاسم ماضي حمزه891

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةميالد ضياء ياسر عبد عون892

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةحسن رزاق نعمه محسن893

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةحسين خليل حلو عذاب894

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةزمان شعيل دهش حمود895

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةرؤى سلمان حسين حمزه896

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةحسين سعدي عبيد موسى897

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةفاطمه عايد عبدهللا898

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةزينب ماجد راضي899

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةحسين علي حسين900

كلية التربية البدنية محمد جواد هزاع901

وعلوم الرياضة

2015مديرية تربية بابل

2015مديرية تربية بابلكلية العلوم للبناترفيف عباس حسن902

2006مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةروافد عامر ناجي حسن903

2005مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةرفعت مجيد خلبوص كرمد904

2005مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةرشا سامي حسن حمزه905

2005مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةرشا علي حسين ناصر906

2005مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةراجح مالك حسن كلي907

2006مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةرشا فاضل سعيد حمزه908

2008االدارة المحلية/محافظة كربالء المقدسةكلية القانونهاتف كاظم جاسم909

2002مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةاسعد جاسم عبد الحسين910

2014مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةحسين علي حسين جابر911

2015قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم االنسانيةورود علي احمد عبد912

2015قسم التسجيل وشؤون الطلبةالتربية للعلوم االنسانيةرشا عبيد كريم ابراهيم913

2014جهاز االمن الوطنيالتربية للعلوم االنسانيةزيد احسان عوده عزوز914

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةسحر عبد الرزاق ظاهر915

2014االمانة العامة للمزارات الشيعية في/ديوان الوقف الشيعيالتربية للعلوم الصرفةميثم محمد حسين سلمان916

2014االمانة العامة للمزارات الشيعية في/ديوان الوقف الشيعيالتربية للعلوم الصرفةسكينه ناصر حسين جمعة917

918
االمانة العامة للمزارات الشيعية في/ديوان الوقف الشيعيالتربية للعلوم الصرفةاغاريد عدنان خضر

2014

2014االمانة العامة للمزارات الشيعية في/ديوان الوقف الشيعيالتربية للعلوم الصرفةاحمد كاظم حسين خليف919

2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةاسراء باقر ابراهيم920



2015مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةةعامر حميد عمران ضامن921

2015مكتب المفتش العام/وزارة االعمار واالسكانكلية هندسة الموادبان عدنان صادق حسن922

2013مكتب المفتش العام/وزارة الدفاعكلية الفنون الجميلةمحمد سامي صادق حسن923

كلية التربية للعلوم ساره ثامر هالل كاظم924

الصرفة

2013مديرية زراعة بابل

2015مديرية تربية بابلكلية الهندسةزينب عبد الستار غالي925

كلية التربية للعلوم رنا عبد المطلب علي عبد الحسين926

االنسانية

2006مديرية تربية بابل
2014مديرية تربية بابلكلية التربية للعلوم حيدر عبد الحسين جحيل حمزه927

كلية التربية للعلوم عبد الهادي عاصي عبيد حسين928

االنسانية

2015مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم فرح عصام ابراهيم كاظم929

االنسانية

2015مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم علي عداي عبيد حمود930

االنسانية

2015مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم غزوان خضير علوان سويلم931

االنسانية

2015مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم محمد ريسان عبد الحسين932

االنسانية

2007مكتب المفتش العام/وزارة الدفاع

كلية التربية للعلوم اميره سعيد زباله933

االنسانية

2014االمانه العامة للمزارات الشيعية في العراق/ديوان الوقف الشيعي

كلية التربية للعلوم صالح محمد حسين فرعون934

االنسانية

االمانه العامة للمزارات الشيعية في/ديوان الوقف الشيعي
2013

كلية التربية للعلوم ساجده سهيل نجم عبود935

االنسانية

2013االمانه العامة للمزارات الشيعية في العراق/ديوان الوقف الشيعي

كلية التربية للعلوم حسنين حمزه عبد راضي936

االنسانية

2014االمانه العامة للمزارات الشيعية في/ديوان الوقف الشيعي

كلية التربية للعلوم كريم عبيد محمود عريبي937

االنسانية

2009دائرة االصالح العراقية/وزارة العدل

كلية التربية للعلوم احمد حسين عالوي غزاي938

االنسانية

2015رئاسة جامعة بغداد

2015المديرية العامة للشؤون االدارية/وزارة التربيةكلية القانونمحمد موسى جاسم939

12013الكرخ/مديرية تربية بغدادكلية الفنون الجميلةعمر خالد علي عبد940

كلية التربية للعلوم روز محمد عبد االمير جواد941

االنسانية

2006مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم عبير مشتاق كاظم جاسم942

االنسانية

2015مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم دنيا زاهر عبد الزهره فرمان943

الصرفة

2006دائرة الشؤون االدارية/وزارة الموارد المائية

2015الشركة العامة لصناعة السياراتكلية االدارة واالقتصادعمار فالح ديكان944

كلية التربية للعلوم صالح عباس صالح945

الصرفة

2008مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم ازهار ستار جابر حمادي946

الصرفة

2004مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم هاشم خضير عبيد947

االنسانية

2009قسم التسجيل وشؤون/جامعة بابل

كلية التربية للعلوم راوية محمد عباس عبود948

االنسانية

2005مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم حيدر عباس كاظم949

الصرفة

2015مديرية تربية كربالء

1989مديرية تربية بابلكلية الفنون الجميلةرفاء عبد االمير عباس950

1993مديرية تربية بابلكلية الفنون الجميلةزينب حمزه عبد علي دغيم951



كلية التربية للعلوم هاله معين صبري جابر952

االنسانية

2015كلية التربية/جامعة واسط

كلية التربية للعلوم زيد صاحب مهدي لفته953

االنسانية

2015ديوان الوقف الشيعي

كلية التربية للعلوم محي محمد جعفر الحيدر954

االنسانية

2010كلية التربية/جامعة واسط

كلية التربية للعلوم ريا عبد الرضا فهد955

الصرفة

2009مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم نورس كريم عبيد956

االنسانية

2015التوظيف والمالك/جامعة القاسم الخضراء

2012التوظيف والمالك/جامعة القاسم الخضراءكلية الهندسةرنا عبد الهادي مخيف957

التربية البدنية وعلوم جبار علي كاظم958

الرياضة

2010التوظيف والمالك/جامعة القاسم الخضراء

2010التوظيف والمالك/جامعة القاسم الخضراءكلية الهندسةاالء عدنان عبيس959

2010التوظيف والمالك/جامعة القاسم الخضراءكلية العلومازدهار عباس علوان960

2010التوظيف والمالك/جامعة القاسم الخضراءكلية التربية االنسانيةحيدر عامر هاشم961

2015التوظيف والمالك/جامعة القاسم الخضراءكلية العلومامير عدنان جعفر962

2013التوظيف والمالك/جامعة القاسم الخضراءكلية العلومزيد عبد الزهره علي963

2011الموارد البشرية/ديوان محافظة بابلكلية الفنون الجميلةرغده فالح خضير شاكر964

كلية التربية البدنية حسين حمزه نجم965

وعلوم الرياضة

2014الموارد البشرية/وزارة الشباب والرياضة

كلية التربية البدنية ياسر احمد ابراهيم966

وعلوم الرياضة

2013الموارد البشرية/وزارة الشباب والرياضة

2015مكتب المفتش العام/وزارة االعمار واالسكانكلية الهندسةمحمد قاسم مولى967

2015الموارد البشرية/جامعة كربالءكلية الهندسةزينب محمد رضا عبد الرسول968

كلية التربية للعلوم مالك محمد مجلي واجد969

االنسانية

2016المقر العام/جمعية الهالل االحمر العراقية

كلية التربية للعلوم حنين عدنان عبد هللا عارف970

الصرفة

2015المفتش العام/ وزارة الداخلية 

كلية التربية للعلوم سهاد عبد االله مهدي صالح971

االنسانية

2012التعيينات/مكتب الوكيل للشؤون الفنية /وزارة التربية 

كلية التربية للعلوم تغريد راسم عباس972

االنسانية

2001قسم الموارد/ المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم تماضرجعفر ناصر973

االنسانية

1998قسم الموارد/ المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم تحرير محمد حسين974

االنسانية

2002قسم الموارد/ المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم علي حامد كاظم ابراهيم975

االنسانية

2016االمانة العامة للمزارات الشيعية/اديوان الوقف الشيعي

كلية التربية للعلوم نور هالل هادي جابر976

الصرفة

2016المديرية العامة لتربية في محافظة النجف

كلية التربية للعلوم اسماعيل جاسم مطرود977

الصرفة

2014شعبة المواد/قسم الشؤون االدارية/جامعة بابل 

كلية التربية للعلوم ابراهيم عبد الحسين محمدعلي978

الصرفة

2015دائرة المجاميع السياحية/هيئة السياحة/وزارة الثقافة

كلية التربية للعلوم موسى محمد علي ناصر979

الصرفة

2005قسم تربية/المديرية العامة لتربية في محافظة كربالء

كلية التربية للعلوم زمن سلمان عبد هللا جاسم980

االنسانية

2016ادارة الموارد/دائرة االصالح العراقية/وزارة العدل

كلية التربية للعلوم زهير محمد خدام981

االنسانية

2008قسم تربية/المديرية العامة لتربية في محافظة كربالء

كلية التربية للعلوم عباس خضير مطر982

االنسانية

الشعبة /قسم تربية الهندية/المديرية العامة لتربية في محافظة كربالء

الموارد البشرية/االدارية
2005



983
كلية التربية للعلوم حسين مجيد عبد الهادي

االنسانية

الشعبة /قسم تربية الهندية/المديرية العامة لتربية في محافظة كربالء

الموارد البشرية/االدارية
2005

2000قسم الموارد/المديرية العامة لتربية في محافظة البصرةكلية الفنون الجميلةاسراء فؤاد قاسم984

كلية التربية للعلوم بان غالب خضير عباس985

االنسانية

2012قسم تربية/المديرية العامة لتربية في محافظة كربالء

كلية التربية للعلوم خلدون محمود عبد الحسين986

االنسانية

2005قسم تربية/المديرية العامة لتربية في محافظة كربالء

كلية التربية للعلوم هدى محسن ميري987

االنسانية

2001قسم تربية/المديرية العامة لتربية في محافظة كربالء

كلية التربية للعلوم نوال حسين محيسن988

االنسانية

1998قسم تربية/ لتربية في محافظة كربالء

2003/المديرية العامة لتربية في محافظة كربالءكلية الفنون الجميلةرباض مجيد حميد989

1012مكتب وكيل الوزارة للشؤون الفنية/وزارة التربية كلية الفنون الجميلةعبد الحمزة عبد االمير عبد الحسين990

2012مكتب وكيل الوزارة للشؤون الفنية/وزارة التربية كلية الفنون الجميلةحسين هاشم محي علي991

2012مكتب وكيل الوزارة للشؤون الفنية/وزارة التربية كلية الفنون الجميلةمروان حفظي شاكر992

2012مكتب وكيل الوزارة للشؤون الفنية/وزارة التربية كلية الفنون الجميلةمهران موسى حسين993

2012مكتب وكيل الوزارة/وزارة التربية كلية الفنون الجميلةتنفيذ نوري عباس عمران994

2008المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةسهاد فاروق حسين995

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةسوزان عباس علي عبود996

1995المديرية العامة لتربية محافظة المثنىكلية الفنون الجميلةفاطمة عبد المهدي عبد الجليل997

1995المديرية العامة لتربية محافظة المثنىكلية الفنون الجميلةسندس عبد الصاحب عباس998

2016مديرية بلديات كربالء/وزارة االعمار والسكانكلية الفنون الجميلةعقيل كاظم حمود لطيف999

2016هيئة السياحة/وزارة الثقافة كلية الفنون الجميلةمصطفى محمد مجيد محمود1000

كلية التربية للعلوم سماهر عبد العزيز يوسف1001

االنسانية

1999المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم يسرى عبد علي محمد حسن1002

االنسانية

2005المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم سلوى عبد الحسن بديوي1003

االنسانية

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم سارة كريم واوي عيدان1004

االنسانية

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم ميثم ثامر فيصل كريم1005

االنسانية

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم سهى حسان داود سلمان1006

االنسانية

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم لمى حبيب ناجي حمزه1007

االنسانية

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم شيماء عبد الوهاب خليل حسن1008

االنسانية

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم علي كاظم حمزة دعداع1009

االنسانية

2016دائرة صحة بابل

كلية التربية للعلوم جنان وهاب رزاق غزوان1010

االنسانية

رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
2015

كلية التربية للعلوم علياء كفاح طالب محمد1011

االنسانية

2015قسم التسجيل وشؤون الطلبة/رئاسة جامعة بابل

كلية التربية للعلوم نسرين جاسم حسين عبود1012

االنسانية

2014كلية الهندسة/جامعة بابل



كلية التربية للعلوم ضفاف حسين طالب جواد1013

االنسانية

2016مديرية بلدية الشوملي/مديرية بلديات بابل/محافظة بابل

2013ديوان الوقف الشيعيكلية هندسة الموادبسام محمد علي مدلول عبد1014

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةاالء محمد حسن محمد1015

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةراية عباس جابر1016

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةمحمد عيدان جراد1017

2014المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةسعد معز شهيد1018

2013المفتش العام/وزارة الداخلية كلية الفنون الجميلةاحمد جاسم محمد ابراهيم1019

2016المفتش العام/وزارة الثقافةكلية الفنون الجميلةعال محمد جهاد عبد الحسين1020

2015دائرة االرشاد والتدريب/وزارة الزراعةكلية الفنون الجميلةنهى حمزة عطية مرهون1021

2015ديوان محافظة بابلكلية الفنون الجميلةمراد كاظم عبد1022

2016وزارة الشباب و الرياضهكلية الفنون الجميلةعلي مهدي خليل كريم1023

2015المفتش العام/وزارة الدفاعكلية الفنون الجميلةعقيل رضا عبيد فاضل1024

2015قسم الرقابة والتدقيق/جامعة النهرينكلية الفنون الجميلةنورس عدي علي1025

كلية التربية للعلوم هديل ياسين حسن1026

الصرفة

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم نور مشعان محمد1027

الصرفة

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم غفران محمد رمضان1028

الصرفة

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم هبه اصبيح مدلول1029

الصرفة

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم نادية اسوادي تايه1030

الصرفة

1998المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم يسرى مبدر عاشور1031

الصرفة

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم سؤدد عبد الكريم محمد1032

الصرفة

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم رشا علي سعيد1033

الصرفة

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم بهاء محمد علي1034

الصرفة

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم سحر مشعان محمد1035

الصرفة

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم احمد جابر كاظم1036

الصرفة

2015المديرية العامة لتربية محافظة النجف

كلية التربية للعلوم محمد عبد الحسين بوش1037

الصرفة

2015المديرية العامة لتربية محافظة النجف

كلية التربية للعلوم دعاء طالب عربي1038

الصرفة

2015المديرية العامة لتربية محافظة النجف

كلية التربية للعلوم سعد محمد بشان1039

الصرفة

2016المديرية العامة لتربية محافظة النجف

كلية التربية للعلوم خالد اياد احمد1040

الصرفة

2016المديرية العامة لتربية محافظة النجف

كلية التربية للعلوم مصطفى عامر عبد المحسن1041

الصرفة

2016المديرية العامة لتربية محافظة النجف

كلية التربية للعلوم حسنين عبد الزهره نعمة1042

الصرفة

2016المديرية العامة لتربية محافظة النجف

كلية التربية للعلوم حسين كاظم مجيد1043

الصرفة

2016المديرية العامة لتربية محافظة النجف



كلية التربية للعلوم سمير عبد هللا حسن1044

الصرفة

2016المديرية العامة لتربية محافظة النجف

كلية التربية للعلوم ايمان حسين قاسم1045

الصرفة

2016المديرية العامة لتربية محافظة النجف

كلية التربية للعلوم كرار بشر كريم1046

الصرفة

2013المديرية العامة لتربية محافظة النجف

كلية التربية للعلوم حيدر محمد محسن1047

الصرفة

2015المديرية العامة لتربية محافظة كربالء

كلية التربية للعلوم هدى صادق رشيد1048

الصرفة

2009لمديرية العامة لتربية محافظة كربالء

كلية التربية للعلوم نسيم رزاق ابو دلة1049

الصرفة

2000لمديرية العامة لتربية محافظة كربالء

كلية التربية للعلوم حيدر عمران موسى1050

الصرفة

1998لمديرية العامة لتربية محافظة كربالء

كلية التربية للعلوم ايناس عباس حسين1051

الصرفة

2005لمديرية العامة لتربية محافظة كربالء

كلية التربية للعلوم مقداد حمزه جاسم1052

الصرفة

2005لمديرية العامة لتربية محافظة كربالء

كلية التربية للعلوم احمد هاشم محمد1053

الصرفة

2005لمديرية العامة لتربية محافظة كربالء

كلية التربية للعلوم زينة احمد عوده1054

الصرفة

2005لمديرية العامة لتربية محافظة كربالء

كلية التربية للعلوم ايمان علي عبد الحسن1055

الصرفة

2016لمديرية العامة لتربية محافظة واسط

كلية التربية للعلوم شيماء علي حيدر1056

الصرفة

2016لمديرية العامة لتربية محافظة واسط

كلية التربية للعلوم رغد عمران جميل1057

الصرفة

2015لمديرية العامة لتربية محافظة بغداد الكرخ الثانية

كلية التربية للعلوم نجالء جابر ناجي1058

الصرفة

2015لمديرية العامة لتربية محافظة بغداد الرصافةالثانيه

كلية التربية للعلوم نور علي ابراهيم1059

الصرفة

2016ديوان محافظة بابل

2015توزيع الفرات االوسط/ وزارة النفطكلية هندسة المواددعاء راضي عبيد1060

2016ميرية زراعة ذي قاركلية هندسة الموادمها جواد كاظم1061

2015المفتش العام/وزارة االعمار واالسكانكلية هندسة الموادمصطفى فاضل محمد1062

2015المفتش العام/وزارة االعمار واالسكانكلية هندسة الموادايالف رضا حسين1063

كلية التربية للعلوم مصطفى رشيد خضير1064

االنسانية

2016مديرية زراعة بابل

كلية التربية للعلوم امتثال عبد الكاظم جالب1065

االنسانية

2015دائرة االصالح العراقية/وزارة العدل

كلية التربية للعلوم زهراء علي حسين1066

االنسانية

2015المفتش العام/وزارة االعمار واالسكان

كلية التربية للعلوم حسين علي عبد الحسين1067

االنسانية

2014جهاز االمن الوطني

كلية التربية للعلوم فراس هادي محمد1068

االنسانية

2014جهاز االمن الوطني

كلية التربية للعلوم قاسم سلمان داود1069

االنسانية

2015المفتش العام/وزارة الداخلية 

كلية التربية للعلوم حسين ارزوقي موسى1070

االنسانية

2014المفتش العام/وزارة الداخلية 

كلية التربية للعلوم حسين جبار عبد راهي1071

االنسانية

2011المفتش العام/وزارة الداخلية 

كلية التربية للعلوم حسين علي طالب1072

االنسانية

2012المفتش العام/وزارة الداخلية 

كلية التربية للعلوم مصطفى صباح تايه1073

االنسانية

2014العتبة العباسيه المقدسة/ديوان الوقف الشيعي

كلية التربية للعلوم امجد محمود كاظم1074

االنسانية

2016الوقف الشيعي بابل/ديوان الوقف الشيعي



كلية التربية للعلوم عفراء راضي عبد الحمزة1075

االنسانية

2015وزارة الشباب والرياضة

كلية التربية للعلوم علي عبد عاشم منخي1076

االنسانية

2016وزارة الشباب والرياضة

كلية التربية للعلوم زينه مهدي عبيد1077

االنسانية

2015هيئة الحماية االجتماعية

كلية التربية للعلوم رحيم رضيوي حميدي1078

االنسانية

2015هيئة الحماية االجتماعية

كلية التربية للعلوم ابراهيم عبد السادة حسن1079

االنسانية

2015كلية االداب/جامعة بغداد

كلية التربية للعلوم طه زيدان كاظم1080

االنسانية

2015جامعة بابل

كلية التربية للعلوم محمد عدنان صادق1081

االنسانية

2015جامعة بابل

كلية التربية للعلوم نبراس حمزة جبر1082

االنسانية

2014صحة بابل

كلية التربية للعلوم سهى مزهر عبد الرضا1083

االنسانية

1998المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم زهراء حامد عبد الحسن1084

االنسانية

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم لباب عباس حسون1085

االنسانية

2005المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم سوزان عبد االمير اسماعيل1086

االنسانية

1998المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم سالم جاسم كاظم1087

االنسانية

1997المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم هديل كاظم موح1088

االنسانية

1999المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم وسن حميد زنكاح1089

االنسانية

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم سلوى هادي حسين1090

االنسانية

2007المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم رسل حاتم حميد1091

االنسانية

2012المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم رياض عليوي نصيف1092

االنسانية

2012المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم غفران عبد الرزاق درب1093

االنسانية

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم فنون محمد عباده1094

االنسانية

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم عمر اسوادي جاسم1095

االنسانية

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم سجا عبد الخضر محمد1096

االنسانية

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم لمياء جواد كاظم1097

االنسانية

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم فاطمة طارق حسن1098

االنسانية

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم محمد عبد علي موحان1099

االنسانية

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم عمار حسين صبري1100

االنسانية

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم حوراء سلمان كاظم1101

االنسانية

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم سعاد جاسم محمد1102

االنسانية

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم ساجدة سهيل نجم1103

االنسانية

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم عالء جابر رشيد1104

االنسانية

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم دعاء رزاق جاسم1105

االنسانية

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابل



كلية التربية للعلوم سامي عبيد عبد العزيز1106

االنسانية

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم حيدر محمد عبيد1107

االنسانية

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم حسين عبد علي رشيد1108

االنسانية

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم فاضل عباس حسن1109

االنسانية

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم سماهر تركي هادي1110

االنسانية

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم اسراء بشير بدر1111

االنسانية

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم حسام حمزة طاظم1112

االنسانية

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم علياء حمزة كريم1113

االنسانية

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم االء علي عبد الحسين1114

االنسانية

1999المديرية العامة لتربية محافظة ذي قار

كلية التربية للعلوم اسعد سامي داود1115

االنسانية

2000المديرية العامة لتربية محافظة كربالء

كلية التربية للعلوم ابتهال حسن موسى1116

االنسانية

2004المديرية العامة لتربية محافظة كربالء

كلية التربية للعلوم اسراء عبدعون حسين1117

االنسانية

2010المديرية العامة لتربية محافظة كربالء

كلية التربية للعلوم صبا علي عمران1118

االنسانية

2015الرصافة الثانية/المديرية العامة لتربية محافظة بغداد

كلية التربية للعلوم وسام عبد العزيز محسن1119

االنسانية

المديرية العامة لتربية محافظة بغداد الكرخ الثانية
2015

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية العلومايالف عباس خضير1120

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية العلومفاروق محمد عبيد1121

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية العلومانفال حاتم محمود1122

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية العلوممحمد خالد خليل1123

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية العلومبيداء صباح جاسم1124

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية العلومقاسم ابراهيم محمد1125

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية العلومسالم ماجد توفيق1126

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية العلومعاي عبد الرحيم محسن1127

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية العلومخديجة عبد الرزاق سالم1128

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية العلوممروة عثمان سعد1129

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية العلومنور صباح منعم1130

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية العلومايمان عاصم محمد1131

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية العلومعلي عبد الحسين فضالة1132

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية العلومفرح ابراهيم خميس1133

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية العلومخديجه حمزة محمد1134

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية العلومذرى مالك حامد1135

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية العلومخالد جبار مطشر1136



2015المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية العلومخلود حامد خفيف1137

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية العلومرائد كاظم عيسى1138

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية العلومزهراء عطيل مايح1139

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية العلومرشا نوري عباس1140

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية العلومرغد علي عبد الرضا1141

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية العلومعمر صالح حسين1142

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية العلومحسين رحيم جبار1143

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية العلوموسام عبد الرسول1144

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية العلومعالء درويش عداي1145

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية العلومهدى علي حسين1146

2015المديرية العامة لتربية محافظة واسطكلية العلومعلي حميد مطشر1147

2015المديرية العامة لتربية محافظة البصرةكلية العلومميثم مجيب شهاب1148

2015المديرية العامة لتربية محافظة كربالءكلية العلومدعاء صبار سلمان1149

2015المديرية العامة لتربية محافظة كربالءكلية العلوممهند حميد محمود1150

2015المفتش العام/وزارة الداخلية كلية العلومندى فائق موسى1151

2015المفتش العام/وزارة الداخلية كلية العلومنعيم عبد المنعم عبد الحسين1152

2015المفتش العام/وزارة الداخلية كلية العلومنورس ابراهيم خليل1153

2015المفتش العام/وزارة الداخلية كلية العلوممحمد عبد الرحيم رشاد1154

2015المفتش العام/وزارة الداخلية كلية العلوممرتضى خالد ناصر1155

2015المفتش العام/وزارة الداخلية كلية العلومرعد شاكربجاي1156

2015المفتش العام/وزارة الداخلية كلية العلومعقيل حسن عبيد1157

2015المفتش العام/وزارة الداخلية كلية العلومرائد عبد االميرمحمد1158

2015جهاز االمن الوطنيكلية العلومعلي عبد الكاظم محمد1159

2015جهاز االمن الوطنيكلية العلوممحيسن شاكر محيسن1160

2015الفرات االوسط/المديرية العامة النتاج الطاقه الكهربائيةكلية العلومزيد محمد جاسم1161

2015مؤسسة الشهداءكلية العلوموسام عبد االمير راضي1162

2015الهيئة العامة لالثار والتراثكلية العلومخالد عبيد فضل1163

2015مديرية زراعة بابلكلية العلومرقية كريم جواد1164

2015مديرية زراعة بابلكلية العلومياسمين عياد عبد الرضا1165

2015مديرية زراعة واسطكلية العلومكاظم سالم صالح1166



2015مديرية زراعة بابلكلية العلومعمار احسان صاحب1167

2015مديرية زراعة بابلكلية العلوماحمد صباح صالح1168

2015دائرة البيطرة/وزارة الزراعةكلية العلومبشائر كاظم محمد1169

2015المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتكلية العلومايناس ناصر حسين1170

2015المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتكلية العلومظاهر عباس عطية1171

2015المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتكلية العلوماوراس عدنان كركان1172

2015المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتكلية العلومابتسام محمد علي1173

2015قسم التسجيل/جامعة بابلكلية العلومساجده مكصد راضي1174

2015كلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلومكريمه جليل حمزه1175

2015دائرة صحة بابلكلية العلومنادية ضمير حمزه1176

2015قسم التسجيل/جامعة بابلكلية العلومسيف الدين صالح خضير1177

2015كربالء/دائرة الحمايه االجتماعيةللمراهكلية العلومرشا صباح جبار1178

2015ديوان محافظة بابلكلية العلومقيصر مهدي عبيد1179

2015دائرة صحة بابلكلية العلوممنير اياد حمزة1180

2015شركة المشاريع النفطيةكلية العلومعلي عبد الستار محمد1181

2015مديرية الوقف الشيعي كربالءكلية العلومعلي حمود عبد السادة1182

2015ديوان محافظة بابلكلية العلوماحمد زامل شالل1183

2015 جامعة كربالءكلية العلومكاظم رياض محمد1184

كلية التربية للعلوم سيف عباس منهل1185

االنسانية

2015هيئة الحماية االجتماعية

كلية التربية للعلوم حمزة كاظم دحام1186

االنسانية

2015هيئة الحماية االجتماعية

كلية التربية للعلوم زينب كريم حميد1187

االنسانية

2015هيئة الحماية االجتماعية

كلية التربية للعلوم نور مسلم جابر1188

االنسانية

2015هيئة الحماية االجتماعية

كلية التربية للعلوم زينب صالح مهدي1189

االنسانية

2015هيئة الحماية االجتماعية

كلية التربية للعلوم زينه حاتم كاظم1190

االنسانية

2015هيئة الحماية االجتماعية

كلية التربية للعلوم هيام يونس كريم1191

االنسانية

2015هيئة الحماية االجتماعية

كلية التربية للعلوم قصي عدنان احمد1192

االنسانية

2015هيئة الحماية االجتماعية

كلية التربية للعلوم رحيم رضوي حميدي1193

االنسانية

2015هيئة الحماية االجتماعية

كلية التربية للعلوم ليلى جاسم محمد1194

االنسانية

2015هيئة الحماية االجتماعية

كلية التربية للعلوم غفران فالح امحمد1195

االنسانية

2015هيئة الحماية االجتماعية

كلية التربية للعلوم ريام ستار محمد1196

االنسانية

2015هيئة الحماية االجتماعية

كلية التربية للعلوم هدى عماد ظاهر1197

االنسانية

2015هيئة الحماية االجتماعية



كلية التربية للعلوم عمار هادي راضي1198

االنسانية

2015هيئة الحماية االجتماعية

كلية التربية للعلوم شاكرين سالم شاكر1199

االنسانية

2015هيئة الحماية االجتماعية

كلية التربية للعلوم عبير علي حسين1200

االنسانية

2015هيئة الحماية االجتماعية

كلية التربية للعلوم ناصر حسين ناصر1201

االنسانية

2015هيئة الحماية االجتماعية

كلية التربية للعلوم امير نجيب سهيل1202

االنسانية

2015هيئة الحماية االجتماعية

كلية التربية للعلوم مصطفى كامل علي1203

االنسانية

2015هيئة الحماية االجتماعية

كلية التربية للعلوم اثير علي جودة1204

االنسانية

2015هيئة الحماية االجتماعية

كلية التربية للعلوم ايالف عاي حمزة1205

االنسانية

2015هيئة الحماية االجتماعية

كلية التربية للعلوم ايالف فاضل حسين1206

االنسانية

2015هيئة الحماية االجتماعية

كلية التربية للعلوم غدير رشيد جواد1207

االنسانية

2015هيئة الحماية االجتماعية

كلية التربية للعلوم علي كاظم حسن1208

االنسانية

2015هيئة الحماية االجتماعية

كلية التربية للعلوم زينة مهدي عبيد1209

االنسانية

2015هيئة الحماية االجتماعية

كلية التربية للعلوم مصطفى هاشم احمد1210

االنسانية

2015هيئة الحماية االجتماعية

كلية التربية للعلوم اسراء جواد نايف1211

االنسانية

2015هيئة الحماية االجتماعية

كلية التربية للعلوم صباح حسن راضي1212

االنسانية

2015هيئة الحماية االجتماعية

كلية التربية للعلوم بسام صالح عبد علي1213

االنسانية

2015هيئة الحماية االجتماعية

كلية التربية للعلوم غفران فرحان راضي1214

االنسانية

2015هيئة الحماية االجتماعية

كلية التربية للعلوم حيدر جريان حسين1215

االنسانية

2015هيئة الحماية االجتماعية

كلية التربية للعلوم محمد عبود حمد1216

االنسانية

2015الكرخ الثانية/المديرية العامة لتربية محافظة بغداد

كلية التربية للعلوم هديل مغير نصر1217

االنسانية

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم علي كامل يوسف1218

االنسانية

2013المديرية العامة لتربية محافظة كربالء

2005المديرية العامة لتربية محافظة ديالىكلية الفنون الجميلةعمار منذر عبد الجليل1219

كلية التربية للعلوم سهير سليم حسن1220

الصرفة

1988المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم ورود حسن منسي1221

الصرفة

1998المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم وفاء خضير عبد الحسين1222

الصرفة

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم يحيى حسين علوان1223

الصرفة

2016المديرية العامة لتربية محافظة كربالء

كلية التربية للعلوم سهاد كتاب مطرود1224

الصرفة

2016المديرية العامة لتربية محافظة كربالء

كلية التربية للعلوم احمد نجم عبيد1225

الصرفة

2004وزارة النقل

كلية التربية للعلوم حازم نوماس احمد1226

الصرفة

2015ديوان الوقف الشيعي

كلية التربية للعلوم سكينه ناصر حسين1227

الصرفة

2014ديوان الوقف الشيعي

كلية التربية للعلوم فاضل خليل رشيد1228

الصرفة

2016مديرية توزيع كهرباء بابل



كلية التربية للعلوم احمد محمد ديلي1229

الصرفة

2008رئاسة جامعة بابل

كلية التربية للعلوم صباح عبيد خضير1230

الصرفة

2016رئاسة جامعة بابل

كلية التربية للعلوم كرار عبد عون كاظم1231

االنسانيه

2013رئاسة جامعة بابل

2014مؤسسة الشهداء/رئاسة الوزراءكلية االدارة واالقتصادرغد ضمد جاسم1232

2016مؤسسة الشهداء/رئاسة الوزراءكلية االدارة واالقتصادرامير مؤيد طالب1233

2016المديرية العامة لتربية محافظة كربالءكلية الفنون الجميلةنغم محمد رضا1234

1998المديرية العامة لتربية محافظة كربالءكلية الفنون الجميلةبهاء علي شنور1235

2005المديرية العامة لتربية محافظة كربالءكلية الفنون الجميلةعذراء عبد االمير حسن1236

كلية التربية للعلوم زيد رسول محمد1237

االنسانيه

2005دائرة صحة بابل

كلية التربية للعلوم حيدر قحطان عبد السادة1238

االنسانيه

2016جامعة القاسم الخضراء

كلية التربية للعلوم اسراء محمود مدلول1239

الصرفة

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم سلوى شعالن مخيف1240

الصرفة

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم مهند شاكر عبد االمير1241

االنسانية

2000المديرية العامة لتربية محافظة كربالء

2015بابل/كلية المستقبل الجامعةكلية هندسة الموادمنار سلمان عبد الحسن1242

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةرنا شاكر عبد الحمزة1243

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةسدام فوزي فيصل1244

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةشيماء محمد حامد1245

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةميساء حسين دخيل1246

1999المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةوفاء حاتم عكروك1247

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةسؤدد مهدي موسى1248

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةسهام صالح مهدي1249

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةسهام كاظم عباس1250

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةرقية فاضل عبد االمير1251

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةسرور خضير كاظم1252

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةوئام حافظ مرزة1253

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةضمياء رجوان جواد1254

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةسهاد جاسم كاظم1255

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةصفاء علوان عبد الحسين1256

2002المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةحيدر طاهر سعيد1257

1992المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةخولة علي عبد هللا1258

1996المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةحسين علي فرحان1259



2000المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةرافد علي حمزة1260

2004المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةوفاء حاتم محمود1261

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةرونق مهدي محمد1262

2016قسم التسجيل/جامعة بابلكلية الفنون الجميلةايمان راجي عبيد1263

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةعدي علي كاظم1264

2004المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةرواء فاضل كاظم1265

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةعقيل كاظم جواد1266

2005المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةغفران صالح فخري1267

2010المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةرقية غازي شهاب1268

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةصبا عبد العالي موسى1269

1995المديرية العامة لتربية محافظة كربالءكلية الفنون الجميلةايمان رضا جبر1270

1998المديرية العامة لتربية محافظة كربالءكلية الفنون الجميلةزهراء رياض محمد1271

كلية التربية للعلوم عقيل سبت حسين1272

الصرفة

2014المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم علي عبد الحسين احمد1273

الصرفة

2004المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم قاسم حسن عبد االخوة1274

الصرفة

2005المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم عهود عمران علي1275

الصرفة

2010المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم غسان علي عبدجاسم1276

الصرفة

2005المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم علي محمد مظلوم1277

الصرفة

1999المديرية العامة لتربية محافظة كربالء

كلية التربية للعلوم رغد جاسم بعيوي1278

الصرفة

2015المديرية العامة لتربية محافظة كربالء

كلية التربية للعلوم فاضل فيصل مهدي1279

الصرفة

2015المديرية العامة لتربية محافظة كربالء

كلية التربية للعلوم انيس عصام محسن1280

الصرفة

2015دائرة االصالح العراقية/وزارة العدل 

كلية التربية للعلوم عبد الكريم حامد عبد الكريم1281

االنسانية

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم غفران ضياء محسن1282

االنسانية

2003المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم حيدر عبد زيد جبر1283

االنسانية

2012المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم عمار جبار كاظم1284

االنسانية

2011المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم نسرين شاكر نجم1285

االنسانية

2004المديرية العامة لتربية محافظة واسط

كلية التربية للعلوم علي نسيم عبد كاظم1286

االنسانية

2006المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم ضرغام فاضل رحيم1287

االنسانية

1999المديرية العامة لتربية محافظة كربالء

كلية التربية للعلوم تمام حسين عودة1288

االنسانية

2015المديرية العامة لتربية محافظة كربالء

كلية التربية للعلوم علي محمد حربي1289

االنسانية

2015المديرية العامة لتربية محافظة النجف

2016كلية المستقبل الجامعةكلية هندسة الموادمنار سلمان عبد الحسين1290



2015مديرية بلديات بابلكلية هندسة الموادزينب يحيى زكي1291

2011كلية المستقبل الجامعةكلية االدارة واالقتصادنورس مجيد مجهد1292

2014كلية المستقبل الجامعةكلية االدارة واالقتصادمصطفى حبيب عبيد1293

2015جهاز االمن الوطنيكلية الدراسات القرانيةاحمد ضاري ضبع جلوب1294

كلية التربية للعلوم ابتسام عبد الكاظم عباس1295

االنسانية

2015المديرية العامة لتربية محافظة كربالء

كلية التربية للعلوم احمد عدنان عبيس1296

االنسانية

2015المديرية العامة لتربية محافظة كربالء

كلية التربية للعلوم بسام عبد الكاظم عباس1297

االنسانية

2015المديرية العامة لتربية محافظة كربالء

كلية التربية للعلوم حيدر مظهر منذور1298

االنسانية

2015رئاسة جامعة  بابل

كلية التربية للعلوم اسيل عباس خضير1299

االنسانية

2015قسم البعثات/جامعة بابل

كلية التربية للعلوم عماد طارق مجدي1300

الصرفة

2014المديرية العامة لتربية محافظة كربالء

كلية التربية للعلوم اسماء جليل شايع1301

الصرفة

2006المديرية العامة لتربية محافظة ذي قار

كلية التربية للعلوم وفاء فالح منصور1302

الصرفة

2013المديرية العامة لتربية محافظة كربالء

كلية التربية للعلوم علي مرير عناد1303

الصرفة

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابل

2010المديرية العامة لتربية محافظة ذي قاركلية الفنون الجميلةعادل عبد الكاظم هليل1304

2004المديرية العامة لتربية محافظة ذي قاركلية الفنون الجميلةشاكر عبد النبي جبارة1305

كلية التربية للعلوم علي طالب جبر1306

الصرفة

2004المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم علي داود خلف1307

الصرفة

1999المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم سالم عبد الحمزة كاظم1308

الصرفة

2005المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم عامر صاحب محمد1309

الصرفة

2013المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم عباس جاسم كريم1310

الصرفة

2002المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم عبد العظيم عبد هللا عويد1311

الصرفة

2013المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم عالء سالم جبر1312

الصرفة

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم عالء عبد الزهره مصحب1313

الصرفة

2005المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم اغاريد عدنان خضر1314

الصرفة

2004االمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة/الوقف الشيعي

كلية التربية للعلوم وداد حسين محيسن1315

االنسانية

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم حكيم عبد العظيم عمران1316

االنسانية

2016االمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة/الوقف الشيعي

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةسكينة حسن خايف1317

1999المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةعلي منير عباس1318

2006المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةعثمان جاسم حميد1319

2005المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةسراج منير عباس1320

2011المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةهنادي عبد الرحيم محسن1321



1994المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةسهير حمزة مهدي1322

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةحوراء فؤاد قاسم1323

2000المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةحذام عبد االله احمد1324

2000المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةحال حاتم رحمن1325

2000المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةعذاب حسن حزوير1326

2005المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةعلي كاظم عبيد1327

2005المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةوسام يونس نعمة1328

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةساهرة عبد الصاحب مهدي1329

1993المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةهيثم رضا محسن1330

1992المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةسلوى محمد صبحي1331

1994المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةحنان مهدي شاكر1332

1989المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةسندس محمد عبد االمير1333

2001المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةعالء علي عوفي1334

1992االمانة العامة للمزارات/الوقف الشيعيكلية الفنون الجميلةفالح احسان محمد1335

2016كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلكلية الفنون الجميلةلمياء صباح حسين1336

2012المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةارتفاع عباس ناظم1337

1999وزارة الماليةكلية الفنون الجميلةيعرب قحطان مزاحم1338

كلية التربية للعلوم لبنى عبد االمير حميد1339

الصرفة

2016المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم ليث عباس عيدان1340

الصرفة

1997المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم زيد عناد ضعيف1341

الصرفة

2000المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم ليلى علي سكران1342

الصرفة

2011المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم هبه طارق حسين1343

الصرفة

2000المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم كفاح عبود ناجي1344

الصرفة

2005المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم كوثر عبد هاتف1345

الصرفة

2010المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم هيفاء عيسى عسكر1346

الصرفة

2000المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم هدى حسين عباس1347

االنسانية

1998المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم هدى كريم ناجي1348

االنسانية

2005المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم صبا صالح مهدي1349

االنسانية

2004المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم علي طاهر باقر1350

االنسانية

2012المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم رعد رسول نعمة1351

االنسانية

2006المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم حسنين سعيد محمود1352

االنسانية

2002المديرية العامة لتربية محافظة بابل



كلية التربية للعلوم احمد يحيى حاجم1353

االنسانية

2008المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم صفا جميل كزار1354

االنسانية

2005المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم عامر جفات كامل1355

االنسانية

2013المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم حسين موسى جعفر1356

االنسانية

2013المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم هيام نعمان مهدي1357

االنسانية

2015المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم كوثر صبر حسين1358

االنسانية

2000المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم كوثر حمزه محسن1359

االنسانية

2010المديرية العامة لتربية محافظة بابل

كلية التربية للعلوم هدى كاظم محمد1360

االنسانية

2010المديرية العامة لتربية محافظة بابل

2000المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةهدى ابراهيم عبد االمير1361

1988المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةهناء محمد عبيد1362

1993المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةهديل احسان عبيد الجبار1363

2000المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةهدى نوري سعيد1364

2005المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةهويده صباح اسوادي1365

1994المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةكوثر خضير جاسم1366

2010جهاز االمن الوطنيكلية الفنون الجميلةياسر كريم عبد حسون1367

2014المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةعفاف سامي عبد الحمزة1368

2014المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةزينب رحمة هللا عبد هللا1369

2000المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةزها حسين حمزه1370

1999المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةزينب عبد جواد1371

2000المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةزينب صالح طاهر1372

2000المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةعلي سلمان جريو1373

2005المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةلواحظ محمد حسين1374

2010المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةهناء فاضل خلف1375

2004المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةهبة عادل حسن1376

1992المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةهدى مهدي حسين1377

1995المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةهدى جواد كاظم1378

1993المديرية العامة لتربية محافظة بابلكلية الفنون الجميلةهدى نوري عبد العزيز1379

2012قسم التسجيل/رئاسة جامعة بابلكلية القانونعقيل جاسم علي1380

2014قسم الموارد البشرية/ديوان الرقابة المالية االتحاديكلية القانونحسن اسماعيل ابراهيم1381

2015مديرية زراعة بابلكلية القانونزينب محمد فرات نصيف1382

2015بابل/مديرية استخبارات ومكافحة االرهابكلية القانونقتيبه جليل شوكان مرزه1383

2014مجلس االمن الوطنيكلية القانوناحمد عبدالرزاق محمد حسن1384



2015وزارة الموارد المائيةكلية القانونحسنين جليل عبيس1385

1993مديرية تربية بابلفنون جميلةزينب شهاب احمد1386

2005مديرية تربية بابلفنون جميلةزهراء حسن علي1387

1992مديرية تربية بابلفنون جميلةفردوس عبد الوهاب عبد1388

1991مديرية تربية بابلفنون جميلةفاطمة عبدالحسين فالح1389

1992مديرية تربية بابلفنون جميلةمنى حسين ناصر1390

1995مديرية تربية بابلفنون جميلةزينب عامر نعمة1391

1991مديرية تربية بابلفنون جميلةزينب جعفر عبدالرزاق1392

2004مديرية تربية بابلفنون جميلةزينب عباس علي1393

1996مديرية تربية بابلفنون جميلةزينب حميد عطية1394

1992مديرية تربية بابلفنون جميلةمريم كاظم عبداالمير1395

2003مديرية تربية بابلفنون جميلةزهراء جواد محمد1396

1989مديرية تربية بابلفنون جميلةفاطمة هادي محي1397

1993مديرية تربية بابلفنون جميلةفردوس محمد كاظم1398

2001مديرية تربية بابلفنون جميلةزينب نوري داود1399

1993مديرية تربية بابلفنون جميلةزينب شهاب احمد محمد1400

1990مديرية تربية بابلفنون جميلةكاظم سلمان عبد المؤمن1401

1994مديرية تربية بابلفنون جميلةزينة جاسم حسن1402

1994مديرية تربية بابلفنون جميلةكريمة صالح عبدالواحد1403

2001مديرية تربية بابلفنون جميلةنبراس حسين علي1404

2001مديرية تربية بابلفنون جميلةنهى يعقوب عبداالمير1405

2001مديرية تربية بابلفنون جميلةنجالء مهدي راجي1406

2001مديرية تربية بابلفنون جميلةنبراس محمد حسين1407

1996مديرية تربية بابلفنون جميلةزينب كاظم حمزة1408

2002مديرية تربية بابلفنون جميلةيسرى علي عباس1409

2001مديرية تربية بابلفنون جميلةزهراء علي عبدالرحيم1410

2002مديرية تربية بابلفنون جميلةزهراء فيصل هالل1411

2003مديرية تربية بابلفنون جميلةزهراء حسين محمد1412

2004مديرية تربية بابلفنون جميلةزينة حازم حسن1413

1993مديرية تربية بابلفنون جميلةزينب عسكر عبد الحسين1414

1998مديرية تربية بابلفنون جميلةزينب حمزة صاحب1415



1993مديرية تربية بابلفنون جميلةزهراء طارق عبدالرزاق1416

1991مديرية تربية بابلفنون جميلةليلى مسلم محمد1417

2005مديرية تربية بابلفنون جميلةزهراء مجيد عبود1418

1992مديرية تربية بابلفنون جميلةغيداء شاكر محمد1419

1991مديرية تربية بابلفنون جميلةهند عبدالعباس حمزة1420

2001مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةلبنى عبدالحسين عبداالمير1421

2007مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةسالم مراد محمد1422

2005مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةلمياء قاسم حمزة1423

2000مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةزينب عبدالعظيم احمد1424

1999مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةزينب علي حسين1425

2000مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةزينب عبدالقاسم نجم1426

1999مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةمنال زكي عبد1427

1999مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةمنال هادي علوان1428

1999مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةمنال حسين هادي1429

2001مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةعواطف علي عداي1430

2000مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةهناء هادي محسن1431

1999مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةمازن عماد هاتف1432

1999مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةمحمد حمزة عبد1433

2008مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةعال عبدالحسين عبود1434

22005رصافة/مديرية تربية بغدادالتربية للعلوم االنسانيةسحر عبد االئمة كاظم1435

2016مديرية بلدية الحلةالتربية للعلوم االنسانيةفراس فارس جاسم1436

2000مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةزينب سعد صادق1437

1998مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةسحر جبار عبد1438

2005مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةزمن ياس خضير1439

1998مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةلقاء علي عبدالحسين1440

2002مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةشيرين جواد كاظم1441

2001مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةشذى هادي محمد1442

2002مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةشيماء حمود حسن1443

1999مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةنادية شاكر هاشم1444

1998مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةزينب سلمان عمران1445

2007مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةنغم هتلر ناجي1446

2000مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةليلى حمزة محمدعلي1447



2016ديوان الوقف الشيعيالتربية للعلوم االنسانيةطاهر حبيب صبار1448

2016ديوان الوقف الشيعيالتربية للعلوم االنسانيةاسراء عدنان جاري1449

2016ديوان الوقف الشيعيالتربية للعلوم االنسانيةاياد هادي فهد1450

2016ديوان الوقف الشيعيالتربية للعلوم االنسانيةاحمد خالد هادي1451

2016ديوان الوقف الشيعيالتربية للعلوم االنسانيةكاظم حسين عبدان1452

2016ديوان الوقف الشيعيالتربية للعلوم االنسانيةصالح محمد حسين1453

2016ديوان الوقف الشيعيالتربية للعلوم االنسانيةسليم خضير عبيس1454

2016ديوان الوقف الشيعيالتربية للعلوم االنسانيةعالء صبيح عبدالكريم1455

2016ديوان الوقف الشيعيالتربية للعلوم االنسانيةحسنين حمزة عبدراضي1456

2016ديوان الوقف الشيعيالتربية للعلوم االنسانيةضياء محمد جابر راضي1457

2016ديوان الوقف الشيعيالتربية للعلوم االنسانيةوسام مجيد كاظم عبود1458

2016ديوان الوقف الشيعيالتربية للعلوم االنسانيةاصيل داخل محرج سوادي1459

2016ديوان الوقف الشيعيالتربية للعلوم الصرفةحيدر عبيد جوادعبدالحسين1460

2016ديوان الوقف الشيعيالتربية للعلوم الصرفةميثم محمد حسين1461

2016ديوان الوقف الشيعيالتربية للعلوم الصرفةانتصار بدر عبيد حمادي1462

2016ديوان الوقف الشيعيالتربية للعلوم الصرفةاحمد كاظم حسين1463

2005ديوان الوقف الشيعيالتربية للعلوم الصرفةزهراء حامد محمد رزوقي1464

2005ديوان الوقف الشيعيالتربية للعلوم الصرفةزينب كطوف حارث1465

2005ديوان الوقف الشيعيالتربية للعلوم الصرفةزيد اسعد ادريس كاظم1466

1998ديوان الوقف الشيعيالتربية للعلوم الصرفةزينه هالل سالم1467

2005ديوان الوقف الشيعيالتربية للعلوم الصرفةزينب خضر عباس حسين1468

2006ديوان الوقف الشيعيالتربية للعلوم الصرفةزينب محسن كاظم محمد1469

2010ديوان الوقف الشيعيالتربية للعلوم الصرفةفاطمة كاظم شاكر محسن1470

2016ديوان الوقف الشيعيهندسة موادبسام محمدعلي مدلول1471

2016ديوان الوقف الشيعيالدراسات القرانيةعذراء عادل عبيد محسن1472

2016ديوان الوقف الشيعيالدراسات القرانيةحميدة سعيد حسين محمد1473

2014مديرية تربية كربالء المقدسةالفنون الجميلةمريم علي مانع موسى1474

2016ديوان الوقف الشيعيالفنون الجميلةحسنين فالح مجيد منسي1475

2016ديوان الوقف الشيعيالفنون الجميلةوهاب رزاق صاحب سلمان1476

2016ديوان الوقف الشيعيالفنون الجميلةامير عالء جهاد عليوي1477

2016ديوان الوقف الشيعيالفنون الجميلةزيد حسن محمد حسن1478

2016ديوان الوقف الشيعيالفنون الجميلةمحمد بديع محمود شاكر1479



2007مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةفاطمة خضر عبيد ابراهيم1480

2010مديرية تربية بابلالتربية للعلوم الصرفةفرات شمران مطلك1481

2016المديرية العامة لالفراد/وزارة الدفاعالتربية للعلوم االنسانيةبالل حسين جاسم محمد1482

2016مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةحمزة حسن كاظم عبد1483

1999مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةفالح حسن عباس1484

1998مديرية تربية بابلالتربية للعلوم االنسانيةفرات صبار منصور1485

1486
مديرية تربية بابلالدراسات القرانيةحسن حميد راضي ابراهيم

2016

2016مديرية تربية بابلالدراسات القرانيةانمار علي عبد االمير1487

2016مديرية تربية بابلالدراسات القرانيةمحمد حسين عبيس جبر1488

2016مديرية تربية بابلالدراسات القرانيةحيدر هادي ذباح شبيب1489

2016مديرية تربية بابلالدراسات القرانيةصبا شريف جواد عويد1490

2014  /2013شؤون الطلبة/ رئاسة الجامعة االدارة واالقتصادربيع محمد جاسم1491

2009/    2008شؤون الطلبة/ رئاسة الجامعة االدارة واالقتصادماهر شاكر ابو خضير1492

2011     2010مديرية تربية بابلاالدارة واالقتصادوالء محمد رشيد1493

2011   2010مديرية زراعة بابلاالدارة واالقتصادبان علي لفته العاصي1494

2010   2009مديرية زراعة بابلاالدارة واالقتصادعلي يوسف جلوب عباس1495

2014   2013جامعة بابل م شؤون الطلبةاالدارة واالقتصادحيدر كتاب كديمي1496

2007   2006جامعة الكوفةاالدارة واالقتصادسالم ثامر عبيد ردام1497

2009   2008الدائرة االدارية/ وزارة الماليةاالدارة واالقتصادمصطفى حمودي كريم1498

2015   2014وزارة الكهرباءاالدارة واالقتصادعلي حسين علي عناد1499

2015    2014الشؤون االدارية/ رئاسة الجامعة االدارة واالقتصادهدى عبد الهادي سلمان1500

2011     2010شعبة التدريب/ ديوان محافظة بابلاالدارة واالقتصادقيصر تركي خباز1501

2010   2009وزارة العمل والشؤون االجتماعيةاالدارة واالقتصادسارة قيس جميل1502

2012    2011جامعة القاسم الخضراءاالدارة واالقتصادزينب سعيد فرهود عبد1503

2015    2014شركة الفرات العامة للصناعت الكيماويةاالدارة واالقتصادماجد حميد جسام محمد1504

2013  2012جامعة القاسم الخضراءاالدارة واالقتصادفادية عدنان قحطان كريم1505

2010     2009وزارة العمل والشؤون االجتماعيةاالدارة واالقتصادسارة قيس جميل خليل1506

2016    2015شعبة التسجيل/ جامعة القادسية االدارة واالقتصادهجران فؤاد خضير1507

2016/ 2015شعبة التسجيل/ جامعة القادسية االدارة واالقتصادانصاف جاسم محمد1508

2015   2014دائرة كاتب العدل/ وزارة العمل االدارة واالقتصادزيد محمد حسن علي1509

2015   2014وزارة التربيةاالدارة واالقتصادبسمة عاصم جواد شكر1510



2013     2012مؤسسة الشهداء/ رئاسة الوزراءاالدارة واالقتصادرغد ضمد جاسم محمد1511

2015     2014كلية المستقبل الجامعةاالدارة واالقتصادنورس مجيد مجهد عبيس1512

2013     2012مؤسسة الشهداء/ رئاسة الوزراءاالدارة واالقتصادامير مؤيد طالب عبد شايع1513

2014       2013بغداد/ جمعية الهالل االحمر العراقياالدارة واالقتصادحيدر حسن هادي جاسم1514

2011     2010مديرية بلديات محافظة بابلاالدارة واالقتصادقيصر خميس سلومي1515

2002      2001شؤون الطلبة/ رئاسة جامعة بابلاالدارة واالقتصاداحمد ابراهيم عبيد1516

2013      2012ديوان الوقف الشيعياالدارة واالقتصادزيد كاظم حسين جبار1517

بية محافظة بابلكلية العلوم البناترشا رياض طالب1518 2010-2009المديريه العامة لتر

2012-2011الشؤؤن العلمية/كلية الطب/جامعة كربالء كلية العلوم للبناتهديل لؤي كريم عمران1519

2010-2009قسم الشؤؤن االدارية/ الجامعه التكنولوجية كلية العلوم للبناتمها حازم ياسين1520

ن النهرين العامة للبذور/ وزارة الزراعة كلية العلوم للبناترؤى عبد الكاظم عجاج1521 كة مابي  2012-2011شر

ي كلية العلوم للبناترؤى وهاب محمد نزال1522
2009-2008جامعة الفرات االوسط التقنية/هيئة التعليم التقنن

2006-2005دائرة المساعد العلمي/ جامعة بابل كلية العلوم للبناتشيماء احمد عبد الرضا1523

2013-2012قسم التسجيل و شؤؤن الطلبة/رئاسة جامعة بابل كلية العلوم للبناتايام محمد صالح علي1524

2009-2008قسم التسجيل و شؤؤن الطلبة/رئاسة جامعة بابل كلية العلوم للبناتسارة هاشم داخل هاشم1525

2012-2011قسم التسجيل و شؤؤن الطلبة/رئاسة جامعة بابل كلية العلوم للبناترواء جبار عبد هللا1526

2014-2013قسم التسجيل و شؤؤن الطلبة/رئاسة جامعة بابل كلية العلوم للبناتايناس ضاحي نعمه1527

2014-2013قسم التسجيل و شؤؤن الطلبة/رئاسة جامعة بابل كلية العلوم للبناتزينب عبد الستار ناجي1528

2010-2009وحده الخدمة الفرعية/المديرية العامة لتربية محافظة بابل كلية العلوم للبناتعبير سامي مخيف محمد1529

2010-2009قسم التسجيل و شؤؤن الطلبة/رئاسة جامعة بابل كلية العلوم للبناتازل عالء عباس1530

2013-2012قسم التسجيل و شؤؤن الطلبة/رئاسة جامعة بابل كلية العلوم للبناتفاطمة فاهم عبد شخير1531

2012-2011قسم التسجيل و شؤؤن الطلبة/رئاسة جامعة بابل كلية العلوم للبناتبسمة صالح مهدي1532

2006-2005قسم التسجيل و شؤؤن الطلبة/رئاسة جامعة بابل كلية العلوم للبناتاسيل حسين زاهي1533

2010-2009قسم التسجيل و شؤؤن الطلبة/رئاسة جامعة بابل كلية العلوم للبناترسل حيدر جاسم1534

2014-2013قسم التسجيل و شؤؤن الطلبة/رئاسة جامعة بابل كلية العلوم للبناتاالء ماهر محمود1535

2013-2012قسم التفتيش االداري/وزارة البيئة مكتب المفتش العام كلية العلوم للبناتوفاء سلمان هلول1536

1537
وحده الخدمة الفرعية/المديرية العامة لتربية محافظة بابل كلية العلوم للبناتابتهال ابراهيم عباس

2005-2006

2009-2008شعبة الموارد/قسم الشؤؤن االدارية / جامعة كربالء كلية العلوم للبناتضحى حسين كاظم1538

2012-2011شعبة الموارد/قسم الشؤؤن االدارية / جامعة كربالء كلية العلوم للبناتحنان هاشم يوسف1539

2010-2009المديرية العامة للماء/ وزارة البلديات واالشغال العامةكلية العلوم للبناتفاطمة محسن علي شريب1540

2014-2013قسم االمور االدارية والمالية والقانونية/دائرة صحة بابل كلية العلوم للبناتفاتن سالم علي1541

1542
قسم االمور االدارية والمالية والقانونية/دائرة صحة بابل كلية العلوم للبناتشهد صفاء عباس

2008-2009



2014-2013مديرية زراعه بابل/وزارة الزراعهكلية العلوم للبناتهاله علي حسين الشريفي1543

2012-2011قسم التسجيل و شؤؤن الطلبة/رئاسة جامعة بابل كلية العلوم للبناتنور حمزة عالوي مسربت1544

2009-2008شعبة الموارد/قسم الشؤؤن االدارية /جامعة كربالء كلية العلوم للبناتعال حمزة رسول1545

2015-2014شعبة االدارية/كليه علوم البنات /جامعة بابلكلية العلوم للبناتزينا حسين ناهي1546

2010-2009دائرة الحماية/ وزارة العمل والشؤؤن االجتماعية كلية العلوم للبناتدعاء سعيد حسن مهدي1547

2012-2011قسم ادارة الموارد البشرية/االدارية/وزارة الماليةكلية العلوم للبناتمروة حمزة سلمان الصكبان1548

2008-2007قسم التسجيل و شؤؤن الطلبة/رئاسة جامعة بابل كلية العلوم للبناتعال حميد علي حسون1549

2011-2010قسم التسجيل و شؤؤن الطلبة/رئاسة جامعة بابل كلية العلوم للبناتمروة علي عبد الخضر1550

2009-2008قسم التسجيل و شؤؤن الطلبة/رئاسة جامعة بابل كلية العلوم للبناتكنز عطية خضير عباس1551

2011-2010قسم التسجيل و شؤؤن الطلبة/رئاسة جامعة بابل كلية العلوم للبناتمروة رعد عبد الخضر1552

2014-2013قسم التسجيل و شؤؤن الطلبة/رئاسة جامعة بابل كلية العلوم للبناتحنين جبار عبد هللا1553

2010-2009دائرة الرعاية/ وزارة العمل والشؤؤن االجتماعية كلية العلوم للبناتفاطمة عبد صالح خليفه1554

2011-2010وحده الخدمة الفرعية/المديرية العامة لتربية محافظة بابل كلية العلوم للبناتسارة حمود مراد ناهي1555

2015-2014قسم التسجيل و شؤؤن الطلبة/رئاسة جامعة بابل كلية العلوم للبناتسارة كاظم عباس الخطيب1556

2009-2008دائرة صحه ذي قاركلية العلوم للبناتزمن شعالنت خضير1557

2013-2012قسم التسجيل و شؤؤن الطلبة/رئاسة جامعة بابل كلية العلوم للبناتزينب غانم عبد ناصر1558

2010-2009قسم التسجيل و شؤؤن الطلبة/رئاسة جامعة بابل كلية العلوم للبناتسجى علي حسين1559

2015-2014المديريه العامة لنقل الطاقه الكهربائية/وزارة الكهرباءكلية العلوم للبناتروان مثنى مسلم1560

2013-2012قسم التسجيل و شؤؤن الطلبة/رئاسة جامعة بابل كلية العلوم للبناتمروة عبد الكريم عبد علي شاكر1561

2014-2013دائرة مدينة الطب/وزارة الصحةكلية العلوم للبناتطيبة علي طعمة عباس1562

2010-2009مديرية زراعة بابل/وزاة الزراعة كلية العلوم للبناتنور باسم عبد الحسين1563

2010-2009معهد الليزر للدراسات العليا/جامعة بغداد كلية العلوم للبناتمروة منير عباس ياسين1564

1565
سارة قصي فاضل

كلية العلوم للبنات
وحده الخدمة الفرعية/المديرية العامة لتربية محافظة بابل 

2013-2014

2012-2011وحده الخدمة الفرعية/المديرية العامة لتربية محافظة بابل كلية العلوم للبناتنور حامد حمزة عبيد1566

2008-2007جامعة القاسم الخضراءكلية العلوم للبناتشذى محمد عباس1567

اءكلية العلوم للبناتصابرين احمد كريم1568 2008-2007جامعة القاسم الخضن

اءكلية العلوم للبناتفاقدة حسن كريم1569 2011-2010جامعة القاسم الخضن

اءكلية العلوم للبناتنور حسن فاضل1570 2008-2007جامعة القاسم الخضن

اءكلية العلوم للبناتعبير فاضل محمد1571 2008-2007جامعة القاسم الخضن

اءكلية العلوم للبناتنور فاهم صاحب1572 2011-2010جامعة القاسم الخضن

2010-2009جامعة القاسم الخضراءكلية العلوم للبناتمها حميد اسماعيل1573

2015-2014قسم التسجيل و شؤؤن الطلبة/رئاسة جامعة بابل كلية العلوم للبناتسعاد عبد المهدي محسن1574

2015-2014قسم التسجيل و شؤؤن الطلبة/رئاسة جامعة بابل كلية العلوم للبناتحوراء داوود سلمان1575



2012-2011قسم التسجيل و شؤؤن الطلبة/رئاسة جامعة بابل كلية العلوم للبناتنور طالب مرشد عويد1576

2010-2009قسم التسجيل و شؤؤن الطلبة/رئاسة جامعة بابل كلية العلوم للبناتصبا عبد النبي سلمان1577

2013-2012قسم التسجيل و شؤؤن الطلبة/رئاسة جامعة بابل كلية العلوم للبناترغد ستار خضير1578

2013-2012قسم التسجيل و شؤؤن الطلبة/رئاسة جامعة بابل كلية العلوم للبناتالرا محمد عبيد1579

ن طالب مورد1580 2013-2012قسم التسجيل و شؤؤن الطلبة/رئاسة جامعة بابل كلية العلوم للبناتياسمي 

بية محافظة بابل كلية العلوم للبناتزهراء حاكم هادي صالح1581 2015-2014وحده الخدمة الفرعية/المديرية العامة لتر

2009-2008مكتب المساعد العلمي/ جامعة بابل كلية العلوم للبناتعذراء جواد حسن1582

1583
قسم االمور االدارية والمالية والقانونية/دائرة صحة بابل كلية العلوم للبناتهد فاهم جبر

2014-2015

2010-2009وحده الخدمة الفرعية/المديرية العامة لتربية محافظة بابل كلية العلوم للبناتسرى ناطق جمال1584

1585
قسم االمور االدارية والمالية والقانونية/دائرة صحة بابل كلية العلوم للبناتنجاة عبد العباس

2014-2015

2012-2011كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد كلية العلوم للبناتهند حامد منعم1586

2012-2011وزارة العمل والشؤؤن االجتماعيةكلية العلوم للبناتزهراء فاضل حسين1587

2009-2008دائرة صحة واسطكلية العلوم للبناتزينب انور جدوع1588

2009-2008المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتكلية العلوم للبناترؤى جاسم حبيب1589

امال فاضل محمد عزيز1590
2006-2005قسم التسجيل و شؤؤن الطلبة/رئاسة جامعة بابل كلية العلوم للبنات

2014-2013قسم التسجيل و شؤؤن الطلبة/رئاسة جامعة بابل كلية العلوم للبناتسارة قصي فاضل1591

2014-2013جامعة الكوفةكلية العلوم للبناتعال هاتف حازم كامل1592

2015-2014جامعة الكوفةكلية العلوم للبناتسرى فاهم جبر1593

2015-2014جامعة الكوفةكلية العلوم للبناتائتمان صالح مهدي1594

2015-2014جامعة الكوفةكلية العلوم للبناتنورهان علي حمزة1595

2012-2011جامعة الكوفةكلية العلوم للبناتاثمار علي كاظم1596

2006-2005وزارة الموارد المائيةكلية العلوم للبناتاسراء صابر عبد الواحد1597

بية محافظة بابل كلية العلوم للبناتسلوى نعمة عبد عون1598 2014-2013وحده الخدمة الفرعية/المديرية العامة لتر

بية محافظة بابل كلية العلوم للبناتسماهر سامي حمزة1599 2012-2011وحده الخدمة الفرعية/المديرية العامة لتر

بية محافظة بابل كلية العلوم للبناتضحى عماد مجهول1600 2014-2013وحده الخدمة الفرعية/المديرية العامة لتر

بية محافظة بابل كلية العلوم للبناتنور عكموش حسين عبد1601 2015-2014وحده الخدمة الفرعية/المديرية العامة لتر

سارة كاظم عباس1602
2015-2014قسم التسجيل و شؤؤن الطلبة/رئاسة جامعة بابل كلية العلوم للبنات

2007-2006دائرة الكتاب العدول/وزارة العدل كلية العلوم للبناترفيف حمزة مهدي1603

2015-2014قسم التسجيل و شؤؤن الطلبة/رئاسة جامعة بابل كلية العلوم للبناتدعاء عطيوة عبد خيكاني1604

2014-2014كلية علوم بنات/جامعة بابل كلية العلوم للبناتنور الهدى يعرب كريدي1605



2008-2007كلية علوم بنات/جامعة بابل كلية العلوم للبناتندى عالوي فاضل1606

2015-2014كلية علوم بنات/جامعة بابل كلية العلوم للبناتزهراء ليث ابراهيم1607

2015-2014كلية علوم بنات/جامعة بابل كلية العلوم للبناتتمارة علي ناجي1608

2015-2014كلية علوم بنات/جامعة بابل كلية العلوم للبناتسارة علي رزاق1609

2014-2013كلية علوم بنات/جامعة بابل كلية العلوم للبناتمريم كاظم جواد1610

بية محافظة النجف كلية العلوم للبناتزهراء حسن عبد الشهيد1611 2008-2007وحده الخدمة/المديرية العامة لتر

بية محافظة بابلكلية العلوم للبناتمنى محسن جبار1612 2013-2012المديرية العامة لتر

2008-2007كلية علوم البنات/جامعة بابل كلية العلوم للبناتنور كاظم حامد1613

2015-2014قسم التسجيل و شؤؤن الطلبة/رئاسة جامعة بابل كلية العلوم للبناتاثمار يحيى عبد الشهيد1614

بية واسط لجنة الخدمةكلية العلوم للبناتحنين عدنان فليح1615 2014-2013المديرية العامة لتر

ي محافظة بابلكلية العلوم للبناتنورا عبد الكريم شعيب1616
ن
بية ف 2011-2010وحدة الخدمة الفرعية/المديرية العامة للتر

2008-2007وزارة العمل والشؤؤن االجتماعيةكلية العلوم للبناتفادية بدري فخري1617

2012-2011دائرة التسجيل العقاري/ وزارة العدل كلية العلوم للبناتبراق عبد الرضا حسن1618

ية/ديوان محافظة بابل كلية العلوم للبناتنور صفاء يوسف1619 2012-2011قسم الموارد البشر

بية بابلكلية العلوم للبناتنور عامر نصر1620 2015-2014المديرية العامة لتر

2012-2011قسم التسجيل و شؤؤن الطلبة/رئاسة جامعة بابل كلية العلوم للبناتسرور سلمان حسن1621

2009-2008مؤسسة الشهداء/ رئاسة الوزراء كلية العلوم للبناتياسمين طارش دعيج1622

2015-2014مديرية بلدية القاسم/مديرية بلديات بابل كلية العلوم للبناتاسماء ابراهيم حسن1623

2009-2008مديرية زراعة بابلكلية العلوم للبناتسارة احسان صاحب1624

2009-2008جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتكلية العلوم للبناترنا فاضل عطية1625

2011-2010مديرية زراعة بابلاالدارة واالقتصادعلي ناطق نصيف جاسم 1626

2014-2013شؤون الطلبة/ رئاسة جامعة بابلاالدارة واالقتصادبهجت انذير عباس1627

2014-2013شؤون الطلبة/ رئاسة جامعة بابلاالدارة واالقتصادمصطفن جواد كاظم1628

2009-2008الدائرة االدارية/ امانة بغداداالدارة واالقتصاداحمد كاظم ابراهيم1629

2009-2008شؤون الطلبة/ رئاسة جامعة بابلاالدارة واالقتصاداحمد شاكر عبد حبيب1630

2012-2011المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائيةاالدارة واالقتصادليث عدنان فاضل جتر1631

2012-2011المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائيةاالدارة واالقتصادساره حسن حسناوي1632

2010-2009القسم االداريوالمالي/ هيئة استثمار االدارة واالقتصادزهت  سلمان شنور1633

2011-2010شؤون الطلبة/ رئاسة جامعة بابلاالدارة واالقتصاداثت  كمر عبد هللا1634

2011-2010المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتاالدارة واالقتصادبيداء ستار وحودي1635

ن1636 ياالدارة واالقتصادعالء جاسم عبد الحسي 
2011-2010جهاز االمن الوطنن

ية العامة لشبكة نقل الطاقة الكهربائيةاالدارة واالقتصادصفاء محمود عبد الواحد1637 2015-2014المت 



2011-2010تربية كربالءالتربية االساسيةرحاب بخيت نور الهدى1638

2015-2014تربية بابلالتربية االساسيةمنار صبار طعمة عباس1639

2015-2014تربية بابلالتربية االساسيةسلمان رباح عبد خنوس1640

2015-2014تربية بابلالتربية االساسيةحسام دايخ حمزة عودة1641

2008-2007تربية بابلالتربية االساسيةمحمد عباس عمران ناصر1642

2008-2007تربية بابلالتربية االساسيةمسلم عباس هاشم محميد1643

2008-2007تربية بابلالتربية االساسيةاحمد بدري طارش1644

2008-2007تربية بابلالتربية االساسيةاحمد حمزة جاسم1645

2015-2014تربية بابلالتربية االساسيةحيدر حميد عبد الحسين1646

2010-2009مديرية جنسية التجف االشرفالتربية االساسيةحسين ابراهيم كريم1647

2013-2012تربية بابلالتربية االساسيةعلي بدر خريبط فراس1648

2013-2012تربية كربالءالتربية االساسيةشيماء محمد مجيد نعمة1649

2013-2012تربية كربالءالتربية االساسيةريام محمد رضا1650

2011-2010تربية بابلالتربية االساسيةنورس ناظم علي عزوز1651

1999-1998تربية بابلالتربية االساسيةلمياء محمد حمزة1652

2012-2011تربية بابلالتربية االساسيةصادق مهدي هادي خضير1653

2014-2013تربية بابلالتربية االساسيةاسماء صالح محميد حسين1654

2015-2014تربية بابلالتربية االساسيةمروة حسين علي1655

1998-1997تربية بابلالتربية االساسيةلفتة جاسم محمد1656

2015-2014تربية بابلالتربية االساسيةزهراء حامد حمزة جلوب1657

2004-2003تربية بابلالتربية االساسيةلميس اسماعيل حميد1658

2004-2003تربية بابلالتربية االساسيةحوراء رزاق عبد المنعم1659

2013-2012تربية بابلالتربية االساسيةعالء عبد الرحمن عبد الجبار1660

1998-1997تربية بابلالتربية االساسيةليلى حمودي لفتة1661

2009-2008تربية بابلالتربية االساسيةعالء مجيد مهدي عبيس1662

2006-2005تربية بابلالتربية االساسيةيسرى محمد علي نور1663

2013-2012تربية بابلالتربية االساسيةصابرين مهدي معيوف شنين1664

2013-2012جهاز االمن الوطنيالتربية االساسيةمحمد جاسم محمد كاظم1665

2013-2012الفرات االوسط/المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية التربية االساسيةامير طارق عبد السادة هالل1666

2000-1999تربية بابلالتربية االساسيةرند حمدان خضير شدهان1667

2009-2008زراعة بابلالتربية االساسيةوسام حمودي جبار محمد1668

1999-1998رئاسة الوزراء الدائرة القانونية واالداريةالتربية االساسيةهادي صالح هادي علي1669



2009-2008تربية بابلالتربية االساسيةغفران محمد ستار محمد1670

2009-2008تربية بابلالتربية االساسيةماهر محسن شهد حسين1671

2014-2013تربية بابلالتربية االساسيةبشائر مهدي مظهور رشيد1672

2008-2007تربية بابلالتربية االساسيةذرى مالك حامد حسون1673

2013-2012تربية بابلالتربية االساسيةهند طاهر حبيب بطي1674

2010-2009تربية بابلالتربية االساسيةاسيل رحيم عمران هزاع1675

2014-2013تربية بابلالتربية االساسيةاحسان علوان عبود سلمان1676

2014-2013تربية بابلالتربية االساسيةايام علي عطية منصور1677

2011-2010تربية بابلالتربية االساسيةفرح عبد السادة جبر حويج1678

2009-2008تربية كربالءالتربية االساسيةزهراء مهدي ابراهيم حمد1679

2013-2012العتبة العباسية المقدسة/ ديوان الوقف الشيعي التربية االساسيةتاج الدين محمد ابراهيم طه1680

2011-2010مرور محافظة بابلالتربية االساسيةحسين علي محمد ابراهيم1681

1998-1997تربية بابلالتربية االساسيةتيريز عبد حمزة حسين1682

2003-2002تربية كربالءالتربية االساسيةايناس مهدي شاكر1683

1996-1995تربية كربالءالتربية االساسيةرحاب عبد المهدي1684

تربية كربالءالتربية االساسيةرباب طالب طعمة عبد الحسين1685

2000-1999تربية بابلالتربية االساسيةسكينة لطيف شهد مهاوش1686

2014-2013االمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة في العراقالتربية االساسيةكرار عبد مسلم كردي عليوي1687

2014-2013تربية كربالءالتربية االساسيةسهاد طه بدري1688

1999-1997تربية كربالءالتربية االساسيةرسالة مرزة حمزة1689

2002-2001وزارة الموارد المائيةالتربية االساسيةظالل حلمي ناظم1690

2009-2008تربية كربالءالتربية االساسيةامل جواد كاظم1691

1998-1997تربية كربالءالتربية االساسيةايمان عباس صاح1692

2005-2004رئاسة جامعة بابلالتربية االساسيةابراهيم وهب حسن ابراهيم1693

2012-2011تربية كربالءالتربية االساسيةابراهيم جبر محسان1694

2002-2001تربية كربالءالتربية االساسيةحنان عبد الحسين محمد1695

2002-2001تربية كربالءالتربية االساسيةازهار ستار مهدي1696

1998-1997تربية كربالءالتربية االساسيةامل زكري رشيد1697

2005-2004تربية كربالءالتربية االساسيةايمان عباس صالح1698

2003-2002الشركة العامة للسياراتالتربية االساسيةخضر كريم مهدي1699

2002-2001رئاسة جامعة بابلالتربية االساسيةحوراء محمد جواد1700

1998-1997تربية بابلالتربية االساسيةصباح فاضل عبد االمير1701



2010-2009تربية النجفالتربية االساسيةاميرة علي حسن ابو عشمة1702

2007-2006تربية كربالءالتربية االساسيةعباس غايب كاظم1703

2003-2002تربية كربالءالتربية االساسيةرحاب عبد ابراهيم1704

2010-2009وزارة التربيةالتربية االساسيةعلي حسين كاظم حميدي1705

2012-2011الكرخ/ تربية بغداد التربية االساسيةابراهيم صالح مطلق علوان1706

2008-2007تربية بابلالتربية االساسيةلمى ياسين طه حسين1707

2000/1999دائرة الحماية االجتماعيةكلية العلوماحسان علي يوسف1708

2002/2001دائرة الرعاية االجتماعيةكلية العلومرشا مكي محمد علي1709

ي المنصوري1710
1998/1997قسم التسجيل وشؤون الطلبة/جامعة بابلكلية العلومساجد مقصد راض 

2009/2008مديرية ماء محافظة النجفكلية العلومصادق ديوان مجهول1711

2010/2011مديرية زراعة بابلكلية العلومعمار رضا عبيس1712

2003/2002عمادة كلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلومكريمة جليل حمزة الحمداوي1713

ي محافظة بابلكلية العلومايالف عباس خضير حمادي1714
 
بية ف 2013-2012المديرية العامة للير

ي محافظة بابلكلية العلومفاروق محمد عبيد زبار1715
 
بية ف 2010/2011المديرية العامة للير

ي1716 ي محافظة بابلكلية العلومانفال حاتم محمود ناج 
 
بية ف 2010/2009المديرية العامة للير

ي محافظة بابلكلية العلوممحمد خالد خليل ياسير 1717
 
بية ف 2007/2006المديرية العامة للير

ي محافظة بابلكلية العلومبيداء صباح جاسم خضير1718
 
بية ف 2005/2004المديرية العامة للير

ي العميدي1719 2007/2006دائرة صحة بابل محافظة كربالء المقدسةكلية العلومنادية ضمير حمزة منج 

اثكلية العلومخالد عبيد فضل عزيز1720 1993/1994الهيئة العامة لآلثار والير

ي ديكان1721 2003/2002الفرات االوسط.المديرية العامة النتاج الطاقه الكهربائيةكلية العلومبالل صي 

فكلية العلومحسير  رحيم جبار شوين1722 ي النجف االشر
 
بية ف 2009/2008المديرية العامة للير

2010/2011قسم التسجيل وشؤون الطلبة/جامعة بابلكلية العلومسيف الدين صالح خضير حسن1723

2013/2014مديرية رزاعة بابلكلية العلومرقية كريم جواد كاظم1724

يكلية العلومثامر علي عبيد1725
1997/1998جهاز االمن الوطن 

ي جوده1726
2001/2002مؤسسة الشهداءكلية العلوموسام عبداالمير راض 

2003/2004مديرية تربية محافظة كربالء المقدسةكلية العلوموسام عبد الرسول تعيب1727

فكلية العلومعالء درويش عداي عويد1728 ي النجف االشر
 
بية ف 2009/2010المديرية العامة للير

2009/2010مديرية زراعة بابلكلية العلومياسمير  عياد عبدالرضا نعمه1729

2003/2004المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتكلية العلومايناس نارص حسير  عليوي1730

1999/2000المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتكلية العلومظاهر عباس عطيه1731

2002/2003المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتكلية العلوماوراس عدنان كركان شلغم1732

2001/2002المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتكلية العلومنرسين علي عبيس1733



1997/1998المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتكلية العلومابتسام محمد علي عبدالحسير 1734

بية بغداد الرصافة االوىلكلية العلومشيماء عبد الخض  محمد1735 ي/المديرية العامة لير
1997/1998التعليم التقن 

2008/2009كربالء المقدسة/دائرة الحماية االجتماعية للمراةكلية العلومرشا صباح جبار محمد1736

يكلية العلومعلي عبد الكاظم محمد الشوك1737
2009/2010جهاز االمن الوطن 

1996/1997الفرات االوسط.المديرية العامة النتاج الطاقه الكهربائيةكلية العلومحيدر عباس حسن1738

1995/1996الفرات االوسط.المديرية العامة النتاج الطاقه الكهربائيةكلية العلوممهدي شحان حسون1739

1996/1997الفرات االوسط.المديرية العامة النتاج الطاقه الكهربائيةكلية العلومندى حسير  جاسم1740

2013/2014الفرات االوسط.المديرية العامة النتاج الطاقه الكهربائيةكلية العلومزيد محمد جاسم زويد1741

ي محافظة بابلكلية العلومهدى علي حسير  حمد1742
 
بية ف 2014/2015وحدة الخدمة/المديرية العامة للير

ي1743
ي محافظة بابلكلية العلومقاسم ابراهيم محمد حظ 

 
بية ف 2003/2004وحدة الخدمة/المديرية العامة للير

2001/2002المكتب/المفتش العام/وزارة الداخلية كلية العلومندى فائق موىس جعفر1744

ي محافظة بابلكلية العلومسالم ماجد توفيق حميد1745
 
بية ف 2009/2010وحدة الخدمة/المديرية العامة للير

ي محافظة بابلكلية العلومعلي عبد الرحيم محسن1746
 
بية ف 1996/1997وحدة الخدمة/المديرية العامة للير

ي محافظة بابلكلية العلومخديجة عبدالرزاق سالم1747
 
بية ف 1999/2000وحدة الخدمة/المديرية العامة للير

ي محافظة بابلكلية العلوممروة عثمان سعد عبداالمير1748
 
بية ف 2012/2013وحدة الخدمة/المديرية العامة للير

ي محافظة بابلكلية العلومنور صباح منعم نجم1749
 
بية ف 2008/2009وحدة الخدمة/المديرية العامة للير

ي محافظة بابلكلية العلومايمان عاصم محمد حميدي1750
 
بية ف 2002/2003وحدة الخدمة/المديرية العامة للير

1996/1997المكتب/المفتش العام/وزارة الداخلية كلية العلومنعيم عبدالمنعم عبدالحسير 1751

2008/2009المكتب/المفتش العام/وزارة الداخلية كلية العلومنورس ابراهيم خليل كاظم1752

2006/2007المكتب/المفتش العام/وزارة الداخلية كلية العلوممحمد عبد الحميد رشاد1753

ي1754
2006/2007المكتب/المفتش العام/وزارة الداخلية كلية العلوممرتض  خالد نارص السلطان 

2000/2001دائرة البيطرة/وزارة الزراعةكلية العلومبشائر كاظم محمد عمران1755

ي محافظة بابلكلية العلومعلي عبد الحسير  فضاله1756
 
بية ف 2012/2013وحدة الخدمة/المديرية العامة للير

ي محافظة بابلكلية العلومفرح ابراهيم خميس حسن1757
 
بية ف 2007/2008وحدة الخدمة/المديرية العامة للير

2004/2005ديوان محافظة بابلكلية العلومقيض مهدي عبيد العزاوي1758

ي محافظة بابلكلية العلومخديجة حمزة محمد اسماعيل1759
 
بية ف 2005/2006المديرية العامة للير

2004/2005المكتب/المفتش العام/وزارة الداخلية كلية العلومحسنير  علي غازي1760

2004/2005المكتب/المفتش العام/وزارة الداخلية كلية العلومرعد شاكر بجاي مله1761

2008/2009دائرة صحة الدوانيةكلية العلومحسام محمد فرمان1762

ي محافظة بابلكلية العلومذرى مالك حامد حسون1763
 
بية ف 2007/2008المديرية العامة للير

ي محافظة بابلكلية العلومخالد جبار مطرسر جبار1764
 
بية ف 1998/1999المديرية العامة للير



ي محافظة بابلكلية العلومخلود حامد خفيف المعموري1765
 
بية ف 1994/1995المديرية العامة للير

ي محافظة بابلكلية العلومخولة عبيس جاسم1766
 
بية ف 1995/1996المديرية العامة للير

فكلية العلوممحمد قاسم مجدي1767 ي محافظة النجف االشر
 
بية ف 2008/2009المديرية العامة للير

2001/2002قسم  االمور االدارية/دائرة مدينة الطب/وزارة الصحة كلية العلوممسعة حسن حاتم1768

2011/2012دائرة الشؤون االدارية/وزارة الموارد المائيةكلية العلومعمار هادي حسير 1769

بية واسطكلية العلومعلي حميد مطرسر سفاح1770 2012/2013المديرية العامة لير

ع النفطيةكلية العلومعلي عبد الستار محمد رشيد1771 كة المشاري     2011/2012شر

2012/2013دائرة صحة بابلكلية العلوممنير اياد حمزة نايف الجريان1772

يكلية العلوممحيسن شاكر محيسن مشعان1773
2010/2011جهاز االمن الوطن 

2001/2002المكتب/المفتش العام/وزارة الداخلية كلية العلومرائد عبداالمير محمد1774

2003/2004المكتب/المفتش العام/وزارة الداخلية كلية العلومعقيل حسن عبيد علي1775

ي الخصيب/مديرية تربية محافظة البضةكلية العلومميثم مجيد شهاب1776 2000/2001قسم تربية ان 

1997/1998دائرة صحة البضةكلية العلومحيدر عيىس عبد علي1777

2011/2012مديرية الوقف الشيعي كربالء المقدسةكلية العلومعلي حمودي عبد السادة محمد1778

ي محافظة كربالء المقدسةكلية العلومفاضل موات ونان1779
 
بية ف 1995/1996المديرية العامة للير

ي محافظة كربالء المقدسةكلية العلومدعاء صبار سلمان طالب1780
 
بية ف 2012/2013المديرية العامة للير

2006/2007مديرية زراعة محافظة واسطكلية العلومكاظم سالم صالح العجيلي1781

ي محافظة بابلكلية العلومرائد كاظم عيىس عمران1782
 
بية ف 1996/1997المديرية العامة للير

ي محافظة بابلكلية العلومزهراء عطيل مايح جاسم1783
 
بية ف 2012/2013المديرية العامة للير

ي1784 ي محافظة بابلكلية العلومرحاب صالح خير
 
بية ف 2004/2005المديرية العامة للير

2002/2003المكتب/المفتش العام/وزارة الداخلية كلية العلومرائد رحمن جياد1785

1995/1996المكتب/المفتش العام/وزارة الداخلية كلية العلومعماد محمد عويز1786

ي1787 2002/2003المكتب/المفتش العام/وزارة الداخلية كلية العلوماثير عباس شاطي زان 

2002/2003المكتب/المفتش العام/وزارة الداخلية كلية العلومسمير وهاب محمود1788

2013/2014مديرية زراعة بابلكلية العلومعمار احسان صاحب كاظم1789

ي محافظة بابلكلية العلومرشا نوري عباس محمود1790
 
بية ف 2001/2002المديرية العامة للير

2007/2008مكتب المفش العام/وزارة االعمار واالسكان كلية العلومنوار عبد هللا عبد السادة1791

2013/2014المديرية تربية  محافظة كربالء المقدسةكلية العلوممهند حميد محمود الموسوي1792

2004/2005المكتب/المفتش العام/وزارة الداخلية كلية العلومامير عباس سعد1793

2013/2014ديوان محافظة بابلكلية العلوماحمد زامل شالل شياع1794



2014/2015قسم الشؤون االدارية/جامعة كربالء كلية العلومكاظم رياض محمد ابراهيم1795

2005/2006مديرية تربية محافظة بابلكلية العلومرغد علي عبدالرضا حبيب1796

2014/2015مديرية زراعة بابلكلية العلوماحمد صباح صالح هادي1797

ي محافظة بابلكلية العلومعمر صالح حسير  مصطف 1798
 
بية ف 2014/2015المديرية العامة للير

2010-2009مديرية مجاري كربالءالقانونعلياء محمد غالب حسن1799

2008-2007وزارة الداخليةالقانونعلي محمد عبد ابراهيم1800

2005-2004وزارة الداخليةقانوناسعد رشيد سكر1801

2012-2011وزارة الداخليةالقانونباسم بشير جواد نغيمش1802

2013-2012مديرية زراعة بابلالقانونحسين علي جبر1803

2013-2012مؤسسة الشهداء/رئاسة الوزراء القانونياسر دعدوش ماجد1804

1996-1995وزارة التجارةالقانونتغريد عبد االمي ناصر1805

1996-1995مديرية بلديات محافظة الديوانيةالقانوننجاح عويد جبار1806

2014*-2013مديرية زراعة بابلالقانونزينب محمد فرات1807

2011-2010جهاز االمن الوطنيالقانونوليد خالد داود1808

2010-2009جهاز االمن الوطنيلقانونمصطفى حليم عباس1809

2006-2005مديرية مجاري واسطلقانوناحمد كاظم مظهر1810

2006-2005وزارة العمل  والشؤون االجتماعيةلقانونمنى مثنى محمد علي1811

2011-2010ديوان الوقف اللشيعيلقانوناحمد صباح بهجت1812

2004-2003رئاسة محكمة  استئناف بابلالقانونحيدر هادي راضي1813

2014*-2013مديرية استخبارات ومكافحة  االرهاب  بابلالقانونقتيبه جليل شوكان1814

2005-2004وزارة الزراعةالقانونحسنين محمد مرتضى1815

2009-2008جهاز االمن الوطنيالقانونفالح جبار عبد الرضا1816

2013-2012مؤسسة الشهداء/رئاسة الوزراء القانونياسر دعدوش ماجد1817

2005-2004مديرية زراعة بابلالقانونجليل هادي راضي1818

2011-2010رئاسة محكمة  استئناف بابلالقانونماهر يحيى اسماعيل1819

2013-2012وزارة التجارةالقانونعلي صامد علي1820

2008-2007وزارة العدلالقانونمحمد جاسم  محمد1821

2006-2005وزارة العدلالقانونمحمد صالح عبد المهدي1822

2011-2010وزارة العدلالقانونانور صباح حسن1823

2010-2009وزارة العدللقانونعايد حامد عادي1824

2012-2011جهاز االمن الوطنيلقانوناثير رياض كريم1825

2014*-2013مجلس االمن الوطنيلقانوناحمد عبد الرزاق محمد1826



2011-2010وزارة العدلالقانونمحمد حميد طالب1827

2001-2000المديرية العامة لتربية بابلالقانوناياد مهدي عبيد1828

2005-2004جامعة كربالءالقانونسيف علي هادي1829

2002-2001وزارة الداخليةالقانونعباس جاسب خلف1830

2005-2004جامعة القادسيةالقانونعماد علي رباط1831

2011-2010وزارة الداخليةالقانوناحمد صبري عبود1832

2004-2003وزارة الداخليةالقانونحسام حسن ياس1833

2004-2003وزارة العدلالقانونضياء محمد راضي1834

2013-2012جهاز االمن الوطنيالقانوناحمد جبر جاري1835

2013-2012جهاز االمن الوطنيالقانونفهد رحيم مدلول1836

2006-2005مصرف الرشيدالقانونغباني حمود مكوطر1837

2006-2005جامعة البصرةالقانونرنا عبد الرحيم مردان1838

2006-2005وزارة الموارد المائيةالقانونميسم داود سلمان1839

2011-2010وزارة الموارد المائيةالقانونهدى وهاب كاظم1840

2008-2007مؤسسة الشهداء/رئاسة الوزراء القانونبشار محي هاشم1841

2005-2004وزارة الداخليةالقانونإقصاء زكي صادق1842

2008-2007وزارة الداخليةالقانونشيماء عبد األمير جبر1843

2006-2005مديرية تفتيش المحافظاتالقانونعمار كريم منشد1844

2008-2007مديرية تفتيش المحافظاتالقانونهمام قاسم وهيب1845

2007-2006مديرية تفتيش المحافظاتالقانونعالء محسن عبيس1846

2001-2000وزارة الداخليةالقانونمحمد شجر جاسم1847

2006-2005الدائر الثقافية بيروتالقانوننبراس فخري شاكر1848

2003-2002وزارة التعليم العاليالقانونصالح عجمي جميل1849

2002-2001وزارة التعليم العاليالقانونعامر موسى حسين1850

1996-1995وزارة الثقافةالقانونمهند فاضل اسماعيل1851

2003-2002مجلس القضاء االعلىالقانونفوزي عويد جاسم1852

2011-2010مديرية زراعة بغدادالقانونعلياء حسين ياسر جالب1853

2013-2012وزارة التجارةالقانونرسل علي حسين هاشم1854

2012-2011مديرية زراعة بابلالقانونكرار عبد العالي مخيف عبيس1855

2011-2010المديرية العامة لتربية بابلالقانونعبد الرحمن سعيد لطيف علي1856

2006-2005مديرية بلديات بغدادالقانونزينب عبد الرزاق حسين1857

2001-2000وزارة التعليم العاليالقانونصائب محمد ناظم1858



1997-1996وزارة التعليم العاليالقانوناالء مهدي مطر1859

2003-2002هيئة النزاهةالقانوناحمد عدنان عبد نور1860

1992-1991هيئة النزاهةالقانونهادي حمود والي1861

1997-1996وزارة الصناعة والمعادنالقانونمحسن عبودي محسن1862

2014-2013وزارة الموارد المائيةالقانونحسنين  جليل عبيس مانع1863

2007-2006وزارة الموارد المائيةالقانونحسين مهدي حسين1864

2013-2012ديوان الوقف  الشيعيالقانونكرار علي محمد عبيد1865

2007-2006مؤسسة الشهداء/رئاسة الوزراء القانونيوسف حميد طاهر1866

2011-2010وزارة التعليم العاليالقانونعبد الرحمن حسن حسين1867

2012-2011جهاز االمن الوطنيالقانونعبد الودود منشد فليح1868

2011-2010دائر التسجيل العقاري/وزارة العدل القانونعلي عيدان حمدان فاضل1869

2011-2010وزارة التعليم العاليالقانونعبد الرحمن حسن حسين1870

2013-2012وزارة النقلالقانونعلي فارس صالح  عباس1871

1996-1995ديوان الوقف اللشيعيالقانونحياة عبد الحسن كاظم1872

2004-2003وزارة العدل المعهد القضائيالقانونمحمد تكليف خشان1873

2004-2003وزارة العدل المعهد القضائيالقانونمنال  رحمان عبد1874

2002-2001وزارة العدل المعهد القضائيالقانونفراس فاضل خضير1875

2000-1999وزارة العدل المعهد القضائيالقانونفراس احمد حسين1876

1998-1997وزارة العدل المعهد القضائيالقانونعلي لفته جادر1877

2006-2005وزارة العدل المعهد القضائيالقانونعلي ثامر عبد العزيز1878

2007-2006وزارة العدل المعهد القضائيالقانونحيدر عبد الرزاق جليل1879

2002-2001وزارة العدل المعهد القضائيالقانونسمير فاهم محمد1880

1999-1998وزارة العدل المعهد القضائيالقانونستار مالك وثيج1881

2001-2000وزارة العدل المعهد القضائيالقانونحكمت جاسم عبد هللا1882

2005-2004وزارة العدل المعهد القضائيالقانونمهند محمد علي حسين1883

2001-2000وزارة العدل المعهد القضائيالقانوناحمد عبد الرزاق جاسم1884

2005-2004وزارة العدل المعهد القضائيالقانونحسن عبد الكاظم مايع1885

2011-2010وزارة الداخليةالقانوناياد ناظم نومي شاني1886

2007-2006وزارة العدل المعهد القضائيالقانوناحمد خيري غاوي1887

2012-2011وزارة الداخليةالقانونمصطفى حامد حمزه دحام1888

2011-2010مديرية زراعة بغداد/وزارة الزراعة القانونعلياء حسين ياسر جالب1889

2001-2000وزارة الثقافةالقانونباسم مكطوف عبد حبيب1890



2010-2009مؤسسة الشهداء/رئاسة الوزراء القانونعذراء يوسف حبيب عباس1891

2006-2005مؤسسة الشهداء/رئاسة الوزراء القانونحازم محمد جواد1892

2008-2007مؤسسة الشهداء/رئاسة الوزراء القانونهادي محمد هادي1893

2003-2002مجلس القضاء االعلىالقانونفوزي عودة جاسم1894

2005-2004الهيئة العامة لخدمات البث واالرسالالقانونفاضل ناجي حسن1895

2013-2012جهاز االمن الوطنيالقانونمحمد سليم  حسن1896

2007-2006جهاز االمن الوطنيالقانونوسام مهدي حسين1897

2007-2006جهاز االمن الوطنيلقانونزهراء عبد الكريم عبد االمير1898

2006-2005وزارة الدفاعلقانونمحمد حمادي ياسين1899

2006-2005وزارة الدفاعالقانونعلي اياد عبد الواحد1900

1996-1995وزارة الصناعة والمعادنالقانونعلي عبيس  فرحان1901

2005-2004وزارة الصناعة والمعادنالقانونعلي حسين نوير1902

2003-2002وزارة الصناعة والمعادنلقانونحيدر عبد الحسين عزيز1903

2010-2009مديرية زراعة بغداد/وزارة الزراعة القانونحيدر مناحي كريم1904

2009-2008جهاز االمن الوطنيالقانونعادل صمد مجيد1905

2008-2007وزارة التربيةالقانونمحمد محي مكطوف1906

2010-2009وزارة الماليةالقانونحبيب عبد عكاب1907

2005-2004وزارة البلديات واالشغالالقانونعالء ارحيم  حمود1908

2009-2008وزارة البلديات واالشغالالقانونمحمد جميل جخم1909

2004-2003دائر ة الكتاب العدول/وزارة العدل القانوناسامه فاضل خضير1910

2010-2009جهاز االمن الوطنيالقانوناسعد ابراهيم  عبد االمير1911

2006-2005جهاز االمن الوطنيالقانونمهدي حسن حمادي1912

2006-2005وزارة الداخليةالقانونعلي عبيد سليم1913

2006-2005سفارة جمهورية العراقالقانونحيدر مهدي بنيه1914

2002-2001وزارة الداخليةالقانونعدي مايع زياد1915

2002-2001مجلس محافظة بابلالقانونعلي كاظم علي كاظم1916

2014-2013وزارة الزراعةالقانونسيف الدين حيدر علي1917

2013-2012وزارة الكهرباءالقانونانمار نجم عبيد1918

2007-2006وزارة الداخليةالقانونمحمد هاتف كريم1919

2011-2010وزارة العمل والشؤون االجتماعيةالقانونعبد الرحمن جبار عبود1920

2007-2006وزارة الداخليةالقانونصائب طالب محمد1921

2006-2005مديرية بلدية  الديوانيةالقانونسندس محمد حمزة1922



2011-2010جهاز االمن الوطنيالقانونبراء عماد كاظم1923

2013-2012جهاز االمن الوطنيالقانونعلوان عبد االمير حسين1924

2009-2008جهاز االمن الوطنيالقانوناحمد كامل عبيد1925

2002-2001وزارة الداخليةالقانونجبار مهدي جابر1926

2004-2003مديرية زراعة بابلالقانونسيف مبدر نايف1927

2003-2002محافظة كربالء المقدسةالقانونلمياء حسون عتوي1928

2008-2007المديرية العامة لتربية بابلالقانونامير محمد عليوي1929

2011-2010وزارة الموارد المائيةالقانونياسر سالم عبيد1930

1994-1993المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونعباس جابر مطيوي1931

2002-2001المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانوناحمد حمزة محمد1932

2004-2003المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونيونس كطران سلطان1933

1992-1991المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونتوفيق هاشم توفيق1934

1993-1992المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونمحمد عبد النبي جبار1935

1995-1994المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونرافد حميد فرج1936

2004-2003المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونوالء عبد هللا علوان1937

1999-1998المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونسناء محسن جبر1938

1992-1991المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونعلي غني نعمه1939

2004-2003المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونواثق قاسم مطرود1940

2000-1999المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونمحمد حسن هليل1941

2002-2001المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانوناحمد نعمة ركبان1942

1993-1992المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونمحمد  هالل زيدان1943

2006-2005المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونرواء كريم علي1944

2008-2007المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونعلي فرحان جواد1945

2005-2004المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونجليل هادي راضي1946

2002-2001المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونطارق عبد المحسن عبود1947

1997-1996المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونلبنى رحيم كريم1948

2006-2005المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونشروق علي حسن1949

2004-2003المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونزينا عبيد اسود1950

2007-2006مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونمكي علي منصور1951

1992-1991مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونهناء كاظم عبد1952

1993-1992مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونقاسم كاظم عبود1953

1998-1997مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونحسن عزيز علي1954



2006-2005مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونحيدر حسن عبد1955

2004-2003مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونعبد الحسين لفته حسن1956

2001-2000مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونعبد الحسن رسمي علي1957

1997-1996مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونافراح نجم عبود1958

1995-1994مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونعمار حسن عبد علي1959

1993-1992مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانوناشواق غريب كاظم1960

2009-2008مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونعلي عبد المحسن عبد الرحيم1961

2003-2002مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونرحيم عبد الرضا زوري1962

2000-1999مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونارجوان رحمن بعيوي1963

2006-2005مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونعامر حسين عبد الخضر1964

2007-2006مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونحمدان جاسم عبد هللا1965

2003-2002مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونعلي عباس حمزة1966

2002-2001مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونغسان هادي عبد1967

1999-1998مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونجنة كاظم حسن1968

1999-1998مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونصادق رسول حسون1969

2009-2008مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونمحمد  ابراهيم عبد1970

1999-1998مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانوناسماعيل كاظم شنبارة1971

2004-2003مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونحميد رشيد نوري1972

2001-2000مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونمهدي منفي عباس1973

2007-2006مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونعباس هاشم علوان1974

2006-2005مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونناهض صافي مطر1975

2005-2004مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونذياب حربي كاظم1976

1999-1998مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونفتاح عبد الحمزة بنيان1977

1999-1998مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونصادق حميد نجم1978

2001-2000مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانوناحمد حبيب خبط1979

2006-2005مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانوناحمد بشار حسين1980

1999-1998مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونخضير عباس خضير1981

2003-2002مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونيمنى كاظم محمد1982

2003-2002مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونفرقد حسن علي1983

2006-2005مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونجليل عبد الحسين جفط1984

2001-2000مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونكريم لفته مشاري1985

2005-2004مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونعلي عبد الكاظم جهادي1986



2006-2005مفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتالقانونسعود عزيز فاهم1987

2007-2006رئاسة الوزراءالقانوننبا مهدي حاتم1988

2000-1999وزارة النقلالقانونهند هالل هادي1989

2005-2004جهاز االمن الوطنيالقانونعلي كريم حمزة1990

2011-2010وزارة الداخليةالقانوناحمد عبد هللا جودة1991

2005-2004وزارة الداخليةالقانوناحمد اسماعيل حسن1992

2004-2003وزارة الداخليةالقانونكرار صالح رضا1993

2000-1999وزارة الداخليةالقانونعايد زنبور ابو عوجة1994

1997-1996مديرية زراعة محافظة القادسيةالقانونحسين غانم حمزة1995

2005-2004وزارة الكهرباءالقانونماجد حامد عطيه1996

2008-2007مجلس الوزراءالقانونعالء محمد موسى1997

2013-2012المديرية العامة  للتبية في بابلالقانونلؤي مفلح حايف1998

2006-2005مديرية االستخبارات  ومكافحة اإلرهاب في الديوانيةالقانونمهند رحمن جابر1999

1999-1998دائرة صحة محافظة  كربالءالقانونخالدة عبد هللا علي2000

1998-1997دائرة صحة محافظة  كربالءالقانونمسلم جميل حمزه2001

2014-2013المديرية العامة للتربية بابلالقانونعباس فالح مشحوت2002

2009-2008المديرية العامة للتربية بابلالقانوننهاد عنتر كردي2003

2007-2006مؤسسسة الشهداء/رئاسة الوزراء القانونيوسف حميد طاهر2004

2009-2008ديوان محافظة بابلالقانونثريا عبد الستار محمد2005

2015-2014مديرية مجاري بابلالقانونرفاء عبد علي درويش2006

2015-2014مديرية مجاري بابلالقانونعدي خلخال جواد2007

2013-2012وزارة الكهرباءالقانونكرار محمد دخيل2008

2005-2004المفتش العام/وزارة الداخلية القانونقيصر محمود عبيس2009

2006-2005وزارة الثقافةالقانونبشائر مهدي غزال2010

1998-1997المفتش العام/وزارة الداخلية القانونحيدرحسين علي عبود2011

2004-2003المفتش العام/وزارة الداخلية القانونصالح لفته شمال2012

2014-2013شركة توزيع المنتجات النفطيةالقانونمريم ثامر مطشر2013

2001-2000المفتش العام/وزارة الدفاع القانونماهر طعمه شمخي2014

2011-2010/البيئة /وزارة الصحة القانونعقيل سعد كاظم2015

2001-2000وزارة التعليم العاليالقانونمهدي فاضل مهدي2016

2008-2007المفتش العام/ وزارة الثقافةالقانونليلى جبار عبيد2017

1998-1997قيادة فرقة المشاة الخامسة عشرالقانونادريس محمد رحيل2018



2008-2007مؤسسسة الشهداء/رئاسة الوزراء القانونهادي محمد هادي2019

2007-2006مؤسسسة الشهداء/رئاسة الوزراء القانوننصر هللا جبار صاحب2020

2003-2002دارة صحة النجفالقانوناحمد رحيم حسن2021

1998-1997قسم البعثات/جامعة بابلالقانونلمياء حليم عبد العظيم2022

2010-2009مديرية زراعة  بابلالقانونليث عبد علي عبد الرحيم2023

2014-2013وزارة الموارد الماليةالقانونباقر صالح حسن2024

2006-2005المفتش العام/وزارة الداخلية القانوناحمد عبد االمير حسين2025

2008-2007المفتش العام/وزارة الداخلية القانونفارس جابر ذياب2026

1996-1995المفتش العام/وزارة الداخلية القانونحميد كاظم عبد الحسين2027

2007-2006المفتش العام/وزارة الداخلية القانونصالح هادي منسي2028

1996-1995المفتش العام/وزارة الداخلية القانونعلي حمزة خضير2029

1994-1993محافظة النجف االشرفالقانونعلي حميد حداوي2030

2012-2011المفتش العام/وزارة الداخلية القانونباقر حسين كاظم2031

2009-2008دائرة اال صالح/وزارة العدل القانونعلي حامد نعمه2032

2009-2008ديوان محافظة بابلالقانونعلي غني عبود2033

2012-2011ديوان محافظة بابلالقانونياسر فالح عبد الكريم2034

2005-2004ديوان محافظة بابلالقانونعادل عبد الكاظم خليل2035

2013-2012وزارة االعمار واالسكانالقانونمحمد علي حسين فليح2036

2014-2013دائرة صحة بابلالقانونايمان نزار رضا عبود2037

2005-2004دائرة صحة بابلالقانونابوذر عبد الغفار جبار2038

2001-2000جامعة الكوفةالقانونمحمد علي حمود2039

2005-2004جامعة الكوفةالقانونحيدر كريم سعيد2040

2014-2013جهاز االمن الوطنيالقانونسيف ناظم حسين2041

2014-2013جهاز االمن الوطنيالقانونامير حسين حمزه2042

1997-1996مكتب المفتش العام/وزارة الدفاع القانونامجد مظهر حميد2043

2011/2012جهاز االمن الوطنيالدراسآت القرآنيةحسنين غانم هادي حمد2044

22011/2012الرصافة /تربية بغدادالدراسآت القرآنيةحوراء حسين علي2045

2012/2013تربية بابلالدراسآت القرآنيةاحمد عبد عون طعمة2046

2011/2012تربية بابلالدراسآت القرآنيةسيف اميل سحاب2047

2014/2015تربية بابلالدراسآت القرآنيةسؤدد حمزة حمادي2048

2014/2015تربية بابلالدراسآت القرآنيةاحمد نعمة زغير2049

2013/2014تربية بابلالدراسآت القرآنيةفاطمة عبود راجي2050



2011/2012تربية بابلالدراسآت القرآنيةسالم سلمان جبر2051

2012/2013تربية بابلالدراسآت القرآنيةزهراء نعمة هاشم2052

2012/2013تربية بابلالدراسآت القرآنيةزينة سعد هادي2053

2014/2015مديرية كهرباء الفرات االوسطالدراسآت القرآنيةامير محمد عبد الرضا2054

2013/2014جامعة القاسم الخضراءالدراسآت القرآنيةسرور عبد الكريم عبد اليمه2055

2011/2012تربية بابلالدراسآت القرآنيةرسول علي ابراهيم2056

2012/2013وزارة االعمار واالسكانالدراسآت القرآنيةمصطفى فرات فالح2057

2013/2014بابل/مديرية الوقف الشيعيالدراسآت القرآنيةسالم عبد االمير مراد2058

2013/2014تربية بابلالدراسآت القرآنيةكرار علي جواد طاهر2059

2013/2014تربية بابلالدراسآت القرآنيةامينة غازي كريم2060

2011/2012تربية بابلالدراسآت القرآنيةدعاء محمود فاضل2061

2014/2015تربية بابلالدراسآت القرآنيةزهراء سالم عدنان2062

2011/2012مديرية زراعة بابلالدراسآت القرآنيةحيدر راشد محيسن2063

2012/2013جهاز االمن الوطنيالدراسآت القرآنيةاخمد ضاري ضبع2064

2011/2012االمانات العامة للمزارات الشيعيةالدراسآت القرآنيةحميدة سعيد حسين2065

2014/2015االمانات العامة للمزارات الشيعيةالدراسآت القرآنيةعذراء عادل عبيد2066

2013/2014االمانات العامة للمزارات الشيعيةالدراسآت القرآنيةرائد عبد الساده حمزه2067

بية بابلالفنون الجميلةرفاه صادق عبد الحسير 2068 2004-2003المديرية العامة لير

2012-2011وزارة الرياضة والشبابالفنون الجميلةجيهان نعمة عبد الحسير  2069

2013-2012وزارة الكهرباءالفنون الجميلةمحمد سليم شاكر 2070

بية كربالءالفنون الجميلةفاطمة محمد باقر 2071 2014-2013المديرية العامة لير

2012-2011مجلس الوزراءالفنون الجميلةحسن جاسم محمد عمران2072

بية بابلالفنون الجميلةبسمة سعد عباس عبد علي2073 2008-2007المديرية العامة لير

2014-2013وزارة الداخلية الفنون الجميلةمصطف  صاحب عباس2074

بية كربالءالفنون الجميلةعال كاظم عبيد طالل2075 2013-2012المديرية العامة لير

2005-2004مديرية زراعة كربالءالفنون الجميلةضياء حسير  هادي 2076

بية بابلالفنون الجميلةاوراس علي مهدي 2077 2009-2008المديرية العامة لير

بية بابلالفنون الجميلةوفاء محمد جواد 2078 2010-2009المديرية العامة لير

ي نجم عبد2079
بية بابلالفنون الجميلةرحاب راض  2005-2004المديرية العامة لير

1995-1994وزارة الصناعه والمعادنالفنون الجميلةناطق عبد الرزاق نارص2080

بية بغداد الفنون الجميلةرجاء غاىلي عبد الكاظم2081 2010-2009المديرية العامة لير

2009-2008ديوان الوقف الشيعيالفنون الجميلةسجاد حيدر سالم2082



2004-2003ديوان الوقف الشيعيالفنون الجميلةامير عالء جهاد2083

ي2084
 
2009-2008ديوان الوقف الشيعيالفنون الجميلةمحمد عبد زيد صاف

2003-2002ديوان الوقف الشيعيالفنون الجميلةحسنير  فالح مجيد2085

بية بابلالفنون الجميلةنورس سمير شاكر2086 2011-2010المديرية العامة لير

بية بابلالفنون الجميلةليل عبد االمير احمد2087 1992-1991المديرية العامة لير

بية بابلالفنون الجميلةرويدة حسير  زبالة2088 1995-1994المديرية العامة لير

بية بابلالفنون الجميلةكنان مجيد حميد2089 2012-2011المديرية العامة لير

بية بابلالفنون الجميلةتحسير  علي حسير 2090 2010-2009المديرية العامة لير

بية بابلالفنون الجميلةاحمد مطر مجيد2091 2012-2011المديرية العامة لير

2011-2010ديوان الوقف الشيعيالفنون الجميلةذو الفقار زهير اسماعيل2092

2014-2013مجلس الوزراءالفنون الجميلةرضا جواد حسن2093

2013-2012وزارة الدفاعالفنون الجميلةمحمد سامي صادق2094

بية النجفالفنون الجميلةاياد محمد كريم2095 2005-2004المديرية العامة لير

بية بغداد الفنون الجميلةعمر خالد علي2096 2013-2012المديرية العامة لير

2013-2012وزارة الموارد المائيةالفنون الجميلةصفاء احمد حسن2097

بية بابلالفنون الجميلةذكرى حميد علوان2098 1988-1987المديرية العامة لير

بية بابلالفنون الجميلةزينب حمزة عبدعلي2099 1993-1992المديرية العامة لير

2011-2010ديوان محافظة بابلالفنون الجميلةرغده فالح خضير2100

2008-2007وزارة الشباب والرياضةالفنون الجميلةاحمد وحيد حمزة2101

2009-2008وزارة الزراعةالفنون الجميلةنىه حمزة عطية 2102

بية بابلالفنون الجميلةشمد فتجي كاظم2103 1997-1996المديرية العامة لير

بية كربالءالفنون الجميلةهاجر معن غازي2104 2015-2014المديرية العامة لير

بية بابلالفنون الجميلةشى محمد هادي2105 2008-2007المديرية العامة لير

2009-2008نقابة الصحفيير  العراقيير الفنون الجميلةحيدر سعيد عبد هللا2106

يالفنون الجميلةمحمد زهير عبد الكريم2107
2013-2012جهاز االمن الوطن 

2012-2011مديرية تربية بابلالفنون الجميلةمحمد عيدان جراد منىسي2108

2011-2010مديرية تربية بابلالفنون الجميلةفيد عباس كاظم2109

2012-2011مديرية تربية بابلالفنون الجميلةعقيل محمد حسير 2110

2012-2011كلية الهندسة/جامعة بابل الفنون الجميلةغفران طالب مهدي2111

2014-2013وزارة الداخلية الفنون الجميلةحيدر علي احمد2112

2013-2012وزارة الدفاعالفنون الجميلةعقيل رضا عبيد2113

2015-2014وزارة الداخلية الفنون الجميلةغسان هادي مهدي2114



2009-2008وزارة الداخلية الفنون الجميلةاحمد جاسم محمد2115

2006-2005وزارة الداخلية الفنون الجميلةايام محمد حمزة2116

1989-1988مديرية تربية بابلالفنون الجميلةسعيد صاحب عبد2117

ي حليم محمود2118
بية بابلالفنون الجميلةسيف  1990-1989مديرية العامة لير

2000-1999تربية النجفالفنون الجميلةاحمد كريم عبد الهادي2119

2000-1999تربية كربالءالفنون الجميلةمجيد حسن جاسم2120

2005-2004جامعة بابلالفنون الجميلةجالل رحيم عودة2121

ي النجفالفنون الجميلةكوثر هاشم محمد2122
2016-2015معهد تقن 

2015-2014وزارة الثقافةالفنون الجميلةزيد عامر علي2123

1999-1998جامعة بابلالفنون الجميلةرنا سامي علي 2124

2011-2010تربية بابلالفنون الجميلةراوية عباس جابر 2125

1995-1994تربية بابلالفنون الجميلةاالء محمد حسن2126

1993-1992تربية بابلالفنون الجميلةزينب حمزة عبد علي2127

2003-2002جامعة بابلالفنون الجميلةعلي حسون عليوي2128

2008-2007وزارة الشباب والرياضةالفنون الجميلةعلي مهدي خليل2129

1996-1995ديوان محافظة بابلالفنون الجميلةمراد كاظم عبد 2130

2010-2009جامعة بابلالفنون الجميلةبسام محمد كريم2131

1989-1988تربية بابلالفنون الجميلةسحر جاسم حسن2132

1989-1988تربية بابلالفنون الجميلةمحسن عالوي سالم 2133

2015-2014تربية بابلالفنون الجميلةنجم حيدر نجم2134

1993-1992تربية بابلالفنون الجميلةسحر رزاق كاظم 2135

1988-1987تربية بابلالفنون الجميلةسندس حميد عمران2136

1992-1991تربية بابلالفنون الجميلةسحر نارص صاحب2137

1993-1992تربية بابلالفنون الجميلةصباح ياش علي2138

1992-1991تربية بابلالفنون الجميلةميعاد تركي سلمان2139

ة صي  محمد2140 1989-1988تربية بابلالفنون الجميلةسمير

1989-1988تربية بابلالفنون الجميلةسامية خضير حسير 2141

1992-1991تربية بابلالفنون الجميلةمنال جاسم كاظم 2142

1994-1993تربية بابلالفنون الجميلةميادة انور علي2143

1990-1989تربية بابلالفنون الجميلةنجالء صاحب حسير 2144

2013-2012تربية بابلالفنون الجميلةهديل مالك حمود2145

2013-2012تربية بابلالفنون الجميلةنور الهدى صفاء احمد2146



1998-1997تربية بابلالفنون الجميلةشذى تركي عايز2147

1990-1989تربية بابلالفنون الجميلةصادق باقر سعيد2148

1993-1992تربية بابلالفنون الجميلةصبا معن راجح2149

1994-1993تربية بابلالفنون الجميلةصبا فاضل حمزة2150

1988-1987تربية بابلالفنون الجميلةمحمود شاكر جي 2151

1990-1989تربية بابلالفنون الجميلةميسون عبد الزهرة جي 2152

1988-1987تربية بابلالفنون الجميلةصبيحة دريول حمزة2153

1986-1985تربية بابلالفنون الجميلةسعد عبيس عبيد2154

1991-1990تربية بابلالفنون الجميلةنهلة نبيل عبد الخالق2155

2012-2011نقابة الصحفيير  العراقيير الفنون الجميلةمحمد جاسم حسن2156

2015-2014وزارة الماليةالفنون الجميلةعمار طة اسد مهنا2157

2011-2010ديوان محافظة بابلالفنون الجميلةامير ثامر عبيد2158

2010-2009ديوان محافظة بابلالفنون الجميلةعلي قيس تحسير  2159

2012-2011دائرة صحة بابلالفنون الجميلةحيدر مجبل معير 2160

2009-2008جامعة بابلالفنون الجميلةفراس صالح حسير 2161

2005-2004تربية كربالءالفنون الجميلةاياد عبد المحسن عبادة2162

2013-2012تربية بابلالفنون الجميلةماهرصاحب حسير 2163

2013-2012تربية بابلالفنون الجميلةعمار فاضل كاظم 2164

2012-2011وزارة الدفاعالفنون الجميلةامير طالب كاظم2165

2009-2008جامعة بابلالفنون الجميلةهادي محمد عبيس2166

1997-1996تربية بابلالفنون الجميلةنادية صالح هادي2167

2010-2009محافظة بابلالفنون الجميلةمن  ماجد مكي2168

1990-1989تربية بابلالفنون الجميلةمحمد حمزة محمد2169

1993-1992تربية بابلالفنون الجميلةنهلة طة عبد الحسن2170

2003-2002تربية بابلالفنون الجميلةيرسى رياض محمد2171

1996-1995تربية بابلالفنون الجميلةشفاء حمزة عباس2172

2004-2003تربية بابلالفنون الجميلةيعل هادي عبيس2173

1993-1992تربية بابلالفنون الجميلةنجالء محمد حسير 2174

1998-1997تربية بابلالفنون الجميلةيوسف عبد زيد كاظم2175

2012-2011جامعة بابلالفنون الجميلةعلي غانم حميد2176

2011-2010جامعة بابلالفنون الجميلةعلي فيصل مجيد2177

2013-2012وزارة الزراعةالفنون الجميلةحسير  رحيم عبيس2178



يالفنون الجميلةحيدر حسير  اسماعيل2179
ر
2013-2012جمعية الهالل االحمر العراف

2003-2002وزارة الزراعةالفنون الجميلةاثير هادي شمير2180

اس هادي جواد2181 1994-1993تربية كربالءالفنون الجميلةني 

2010-2009تربية كربالءالفنون الجميلةغيث حسير  حميد2182

2000-1999تربية بابلالفنون الجميلةنابغة اسماعيل ابراهيم2183

1998-1997تربية بابلالفنون الجميلةرفل محمد رضا باقر2184

1997-1996تربية بابلالفنون الجميلةسوزان عباس علي2185

1997-1996تربية بابلالفنون الجميلةسؤدد عبد الحسن اسماعيل2186

1998-1997تربية بابلالفنون الجميلةنادية طالب كاظم2187

1995-1994تربية المثن الفنون الجميلةفاطمة عبد المهدي عبد2188

1998-1997تربية المثن الفنون الجميلةمهند هادي شاكر2189

1995-1994تربية المثن الفنون الجميلةسندس عبد صاحب عباس2190

2013-2012جامعة بابلالفنون الجميلةمرتض  محمد علي 2191

2003-2002جامعة بابلالفنون الجميلةماجد جاسم جليد2192

1994-1993تربية بابلالفنون الجميلةنهلة علي عبد الحسير 2193

2013-2012تربية بابلالفنون الجميلةاشاء علي عبدهللا2194

2013-2012تربية بابلالفنون الجميلةهيلير  نزار مهدي2195

2012-2011تربية بابلالفنون الجميلةدعاء مجي شوكت2196

1992-1991تربية بابلالفنون الجميلةسهام شنان خضير2197

ي ياس2198 1999-1998تربية بابلالفنون الجميلةوفاء ناج 

1998-1997تربية كربالءالفنون الجميلةامنة علي عبيد عيىس2199

2001-2000تربية كربالءالفنون الجميلةرياض مجيد حميد2200

1991-1990تربية بابلالفنون الجميلةسندس عبد الحليم عيىس2201

2000-1999تربية كربالءالفنون الجميلةبيداء عدنان بلور2202

1995-1994تربية كربالءالفنون الجميلةضمياء رزاق جعفر2203

1992-1991تربية كربالءالفنون الجميلةصبيحة صالح شبيت2204

ي حبيب2205 1996-1995تربية بابلالفنون الجميلةسامرة ناج 

2000-1999تربية البضةالفنون الجميلةاشاء فؤاد قاسم 2206

1993-1992تربية بابلالفنون الجميلةمشتاق طالب حسير 2207

1996-1995تربية بابلالفنون الجميلةهدى فاضل حسن2208

1990-1989تربية بابلالفنون الجميلةحسن علي عمران2209

2000-1999تربية بابلالفنون الجميلةعادل موىس صي 2210



1993-1992تربية بابلالفنون الجميلةسعاد خليل ابراهيم2211

1993-1992تربية بابلالفنون الجميلةسندس محمد نور2212

بيةالفنون الجميلةتنفيذ نوري عباس2213 2002-2001وزارة الير

1992-1991مديرية تربية بابل الفنون الجميلةحيدر حسن محمد2214

1994-1993المديرية العامة النتاج الطاقة/ وزارة الكهرباء الفنون الجميلةمازن فوزي لطيف2215

1994-1993مديرية تربية بابل الفنون الجميلةلىم خالد منىسي2216

1993-1992مديرية تربية البضةالفنون الجميلةفؤاد عبد الرحمن مبارك2217

بية بغدادالفنون الجميلةاطياف حميد حسير 2218 1991-1990مديرية العامة لير

1998-1997قسم شؤون الطلبة/ جامعة بابل الفنون الجميلةحوراء عبد الحسير  هالوي2219

يالفنون الجميلةمحمد  سليم كريم كامل2220
2013-2012جهاز االمن الوطن 

يالفنون الجميلةمعير  علي محسن عزيز2221
2013-2012جهاز االمن الوطن 

يالفنون الجميلةمحمد يحنر نايف عمران2222
2006-2005جهاز االمن الوطن 

يالفنون الجميلةعلي أكرم فضالة مطر2223
2010-2009جهاز االمن الوطن 

2015-2014جامعة بابل/ كلية طب االسنانالفنون الجميلةعقيل ابراهيم حمزه2224

2014-2013شؤون الطلبة/ قسم التسجيل الفنون الجميلةحيد عادل كاظم كزار2225

ي نصيف2226
2012-2011شؤون الطلبة/ قسم التسجيل الفنون الجميلةزيااد محمد دوين 

2010-2009مؤسسة الشهداء/رئاسة الوزراء الفنون الجميلةعلي عباس جواد كاظم2227

1995-1994المفوضية العامة المستقلة لالنتخاباتالفنون الجميلةعامر شهيد عبد زغير2228

2012-2011المفوضية العامة المستقلة لالنتخاباتالفنون الجميلةحازم عبودي كريم2229

ي2230
2001-2000المفوضية العامة المستقلة لالنتخاباتالفنون الجميلةعلي غازي راض 

2009-2008المفوضية العامة المستقلة لالنتخاباتالفنون الجميلةاحمد خليل ابراهيم2231

2000-1999المفوضية العامة المستقلة لالنتخاباتالفنون الجميلةعبد الرزاق نايف كماش2232

1999 -1989المفوضية العامة المستقلة لالنتخاباتالفنون الجميلةاكرم محمد جاسم 2233

2011-2010المفوضية العامة المستقلة لالنتخاباتالفنون الجميلةابراهيم صبار جودة2234

2003- 2002المفوضية العامة المستقلة لالنتخاباتالفنون الجميلةخولة عبد الحسن عبد علي2235

2009- 2008المفوضية العامة المستقلة لالنتخاباتالفنون الجميلةامل حسن ابراهيم2236

1996-1995المفوضية العامة المستقلة لالنتخاباتالفنون الجميلةتوفيق عبد السادة نارص2237

2005-2004المفوضية العامة المستقلة لالنتخاباتالفنون الجميلةعلي حسير  طوير2238

2013-2012المفوضية العامة المستقلة لالنتخاباتالفنون الجميلةسعد جليل نفاخ2239

2009-2008المفوضية العامة المستقلة لالنتخاباتالفنون الجميلةحمزه عبيد موىس2240

2001-2000المفوضية العامة المستقلة لالنتخاباتالفنون الجميلةعامر كاظم عطية2241

2009-2008المفوضية العامة المستقلة لالنتخاباتالفنون الجميلةنارص عبد الحافظ عبود2242



2009-2008شعبة الشؤون االدارية والقانونية/ كلية التمريضالفنون الجميلةحبيب احمد عبد فلطوح2243

2013-2012العتبة العباسية/ ديوان الوقف الشيعيالفنون الجميلةرافت ليث ثامر حسير 2244

1999-1998مديرية تربية بغدادالفنون الجميلة شاب وحيد جياد2245

2014-2013جامعة بابل الفنون الجميلةهناء حسير  علي2246

2006-2005مديرية تربية كربالءالفنون الجميلةياش علي عباس علي2247

2007-2006مديرية تربية بابل الفنون الجميلةحوراء طه كاظم2248

1988-1987مديرية تربية بابل الفنون الجميلةحامد كاظم كوي سعيد2249

1987-1986مديرية تربية بابل الفنون الجميلةحسن محسن سلمان2250

كة العامة لصناعة/وزارة الصناعة والمعادن الفنون الجميلةعمار محمد جاسم2251 2000-1999الرسر

كة العامة لصناعة/وزارة الصناعة والمعادن الفنون الجميلةحسير  مضجي هجهوج2252 ا2001-2000الرسر

2010- 2009مديرية تربية بابل الفنون الجميلةحسير  عبد الجواد حسن كاظم2253

2010-2009مديرية تربية بابلالفنون الجميلةمحمد كريم نعمة2254

2004-2003مديرية تربية بابلالفنون الجميلةشيماء عباس فرحان2255

2005-2004مديرية تربية بابلالفنون الجميلةشيماء عالوي حسير 2256

وق مهدي احمد2257 1992-1991مديرية تربية بابلالفنون الجميلةشر

ي حسير  هندي2258
 
1991-1990مديرية تربية بابلالفنون الجميلةشاف

وق سلمان محمد2259 1993-1992مديرية تربية بابلالفنون الجميلةشر

1994-1993مديرية تربية بابلالفنون الجميلةشذى حاتم رحمن2260

2000-1999مديرية تربية بابلالفنون الجميلةشيماء علي حسير 2261

199201993مديرية تربية بابلالفنون الجميلةشذى جواد كاظم2262

2009-2008دائرة االصالح العراقية/ وزارة العدل الفنون الجميلةعلي سالم منصور  حسير 2263

2010-2009قسم شؤون الطلبة/ جامعة بابل الفنون الجميلةحسنير  صادق سلمان عبيد2264

201302014مديرية تربية بابلالفنون الجميلةنبأ  باسم محمد جودة2265

1991-1990مديرية تربية بابلالفنون الجميلةخالد حسن عباس2266

2001-2000مديرية تربية بابلالفنون الجميلةلقاء كاظم عيىس2267

1998-1997مديرية تربية بابلالفنون الجميلةلجير  حمزة عبد الحسير 2268

1993-1992مديرية تربية بابلالفنون الجميلةلمياء رزاق جعفر2269

1992-1991مديرية تربية بابلالفنون الجميلةنضال عبد الجبار حسون2270

2014-2013قسم شؤون الطلبة/ جامعة بابل الفنون الجميلةزهراء فتجي نعمة محمد2271

ي عزيز2272
2002-2001ووزارة الكهرباءالفنون الجميلةعلي عبد الغن 

201202013قسم شؤون الطلبة/ جامعة بابل الفنون الجميلةمصطف  عبد الكريم صالح2273

2013-2012قسم شؤون الطلبة/ جامعة بابل الفنون الجميلةشمد عبد الكريم عبد االمير2274



1992-1991مديرية تربية بابلالفنون الجميلةخولة سعيد موىس علي2275

1994-1993مديرية تربية بابلالفنون الجميلةخالد فاضل حسن2276

2004-2003قسم شؤون الطلبة/ جامعة بابلالفنون الجميلةحيدر جاسم عبد هللا2277

2003-2002وزارة الزراعةالفنون الجميلةاحمد ضياء جبار مهدي2278

1994-1993مديرية تربية بابلالفنون الجميلةخنساء شاكر عاشور 2279

2003-2002وزارة النفطالفنون الجميلةاسيل عبد الحسير  محمد2280

1991-1990قسم شؤون الطلبة/ جامعة بابل الفنون الجميلةميناء حسير  صالح محمد2281

2006-2005مديرية تربية بابلالفنون الجميلةهبة حسير  رسول2282

2011-2010جهاز االمن الوطنياالفنون الجميلةحسير  محمد العيوس ثجيل2283

2013-2012قسم شؤون الطلبة/ جامعة بابل الفنون الجميلةصفاء حسير  حميد عمران2284

2003-2002قسم شؤون الطلبة/ جامعة بابل الفنون الجميلةسلوان بشير مطرود بدر2285

2003-2002قسم شؤون الطلبة/ جامعة بابل الفنون الجميلةاثير هادي شمير خضير2286

1999-1998مؤسسة السجناء السياسيير / رئاسة الوزراء الفنون الجميلةفاضل عبد الجبار محمد2287

2011-2010مديرية تربية بابلالفنون الجميلةخالد عبد الرضا جابر 2288

2010-2009مديرية تربية بابلالفنون الجميلةخديجة عبد مجيد حسون2289

2009-2008مديرية تربيه بابلالفنون الجميلةراسم عبد السادة داور2290

1992-1991مديرية تربية بابلالفنون الجميلةرباب طاهر لطيف2291

ي2292
1998-1997مديرية تربية بابلالفنون الجميلةلمياء هاتف عكموش هان 

1994-1993مديرية تربية بغدادالفنون الجميلةهناء محمد علي عبد2293

بية االساسية جاسم محمد عامر كاظم2294 2016-2015الدراسات القرآنية/جامعة بابل التر

بية االساسية انور طه جواد حسن2295 2016-2015طب االسنان/ جامعة بابل التر

بية االساسية محمد نوري عاشور موسى2296 2007-2006مكتب المفتش العام/ وزارة الداخلية التر

بية االساسية فرح غالب رديف2297 2008-2007تربية بابلالتر

بية االساسية ذود عبد العباس سلمان2298 2016-2015كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل التر

بية االساسية صفاء مكي خضير2299 2000-1999تربية كربالءالتر

بية االساسية جالل سامي علي حسون2300 2002-2001تربية كربالءالتر

بية االساسية حفظية ابراهيم خزعل حسن2301 2016-2015كلية الهندسة/ جامعة بابلالتر

بية االساسية احمد راشد رسول حسين2302 2013-2012جهاز االمن الوطنيالتر

بية االساسية زينب حسين علي2303 2003-2002تربية بابلالتر

بية االساسية نوفل عامر صالح هادي2304 2016-2015الشؤون االدارية/جامعة بابل التر

بية االساسية كرار عبد مسلم عودة عليوي2305 2014-2013ديوان الوقف الشيعي االمانة العامة للمزارت الشيعيةالتر

بية االساسية زمن عباس جاسم2306 1999-1998ديوان الوقف الشيعي االمانة العامة للمزارت الشيعيةالتر



بية االساسية زهراء عبد الحسن عباس2307 1999-1998ديوان الوقف الشيعي االمانة العامة للمزارت الشيعيةالتر

بية االساسية حنان كريم عبيد2308 2000-1999ديوان الوقف الشيعي االمانة العامة للمزارت الشيعيةالتر

بية االساسية زينب ماجد عباس2309 1999-1998ديوان الوقف الشيعي االمانة العامة للمزارت الشيعيةالتر

بية االساسية عذراء فاضل نجم2310 2000-1999ديوان الوقف الشيعي االمانة العامة للمزارت الشيعيةالتر

بية االساسية زينب عزيز شدهان2311 1999-1998ديوان الوقف الشيعي االمانة العامة للمزارت الشيعيةالتر

بية االساسية زينة محمد علي عبود2312 2001-2000ديوان الوقف الشيعي االمانة العامة للمزارت الشيعيةالتر

بية االساسية زينة سعدي سبتي2313 2001-2000ديوان الوقف الشيعي االمانة العامة للمزارت الشيعيةالتر

بية االساسية عمار كريم عباس2314 2016-2015تربية بابلالتر

بية االساسية كريم جواد كاظم2315 2016-2015الشؤون االدارية/ جامعة بابل التر

بية االساسية علي جواد كاظم مرهج2316 2016-2015مديرية شهداء بابلالتر

بية االساسية ايلياء علي حسين2317 1998-1997تربية الرصافة الثانيةالتر

بية االساسية ابراهيم عبد الكاظم عبد هللا2318 2016-2015جامعة بابلالتر

بية االساسية نجالء هادي عبود علي2319 2006-2005تربية كربالءالتر

بية االساسية مهند حبيب عبيس2320 2009-2008االمانة العامة للمزارات الشريفة في العراقالتر

بية االساسية عبد الرحيم حسن علوان2321 2000-1999تربية بابلالتر

بية االساسية هيثم يحيى حسن2322 2000-1999تربية بابلالتر

بية االساسية حنان ناصر تعيس2323 2001-2000تربية ذي قارالتر

بية االساسية نور فيصل كاظم صالل2324 2014-2013تربية القادسيةالتر

بية االساسية غيث صباح حسين علوان2325 2006-2005االمانة العامة للمزارات الشيعية في العراقالتر

بية االساسية حمزة خالد حسين علوان2326 2011-2010االمانة العامة للمزارات الشيعية في العراقالتر

بية االساسية عذراء شاكر محمد عطر2327 1998-1997تربية بابلالتر

بية االساسية رواء سليم محمد2328 2014-2013مكتب المفتش العام/ وزارة الثقافة التر

بية االساسية عفاف عبدهللا حمد منصور2329 1998-1997تربية بابلالتر

بية االساسية االء حسين تقي حسين2330 2007-2006تربية كربالءالتر

بية االساسية سرى محمد كريم كاظم2331 2012-2011تربية بابلالتر

بية االساسية شيماء كاظم عبد هللا كاظم2332 1999-1998تربية بابلالتر

بية االساسية واثق عبيد عبد الزهرة حمود2333 2016-2015جامعة بابلالتر

بية االساسية عماد عوني احمد2334 2012-2011تربية واسطالتر

بية االساسية زينب هادي عبد الزهرة2335 1998-1997تربية كربالءالتر

بية االساسية علي جميل اسماعيل عبد2336 2014-2013مديرية ماء محافظة النجفالتر

بية االساسية هبة عبد زيدان فرحان2337 2012-2011الكرخ الثانية/ تربية بغداد التر

بية االساسية احمد حسن شاكر حنتوش2338 2013-2012جهاز المخابرات الوطني/ مجلس الوزراء التر



بية االساسية سيف مهدي حسين محمد2339 2015-2014تربية القادسيةالتر

بية االساسية شيماء عبد الرضا اعالن2340 2008-2007تربية بابلالتر

بية االساسية علي شمخي جبار كاظم2341 2011-2010مديرية زراعة النجفالتر

بية االساسية مقداد محمد عبد عطية2342 2014-2013مديرية زراعة الجفالتر

بية االساسية شذى كاظم نهير2343 1998-1997تربية بابلالتر

بية االساسية شيماء محمد حسين علوان2344 1998-1997تربية بابلالتر

بية االساسية فرح شالل مزهر جبر2345 2010-2009وزارة الصناعة والمعادنالتر

بية االساسية عبد العظيم يوسف لفتة2346 2013-2012االمانة العامة للمزارات الشيعة/ ديوان الوقف الشيعي التر

بية االساسية احمد راضي عزيز محمد2347 2011-2010مديرية زراعة بابلالتر

بية االساسية دجلة هاشم بدران2348 2007-2006تربية كربالءالتر

بية االساسية االء حسين تقي2349 2007-2006تربية كربالءالتر

بية االساسية حيدر علي ثامر فرج2350 2010-2009تربية البصرةالتر

بية االساسية راشد عماد صخر كاظم2351 2015-2014تربية بابلالتر

بية االساسية حنان ضماط2352 2015-2014تربية بابلالتر

بية االساسية زهراء كوكب جواد عمران2353 2012-2011تربية بابلالتر

بية االساسية دنيا سمير سعدون سلطان2354 2014-2013تربية بابلالتر

بية االساسية رنا محمد خضير2355 2006-2005تربية بابلالتر

بية االساسية سعاد كمال كاظم جابر2356 1998-1997تربية بابلالتر

بية االساسية رجاء حكيم حمود عبد الحسين2357 1998-1997تربية بابلالتر

بية االساسية عبد علي داخل جاسم2358 2015-2014تربية بابلالتر

بية االساسية شذى ناصر عبد الرزاق2359 1998-1997تربية بابلالتر

بية االساسية ضرغام فاضل عواد مخيف2360 2014-2013تربية بابلالتر

بية االساسية حنان عبد الهادي عبيد2361 2004-2003تربية كربالءالتر

بية االساسية نغم محمد رضا2362 1998-1997تربية كربالءالتر

بية االساسية عبد المجيد محمد ابراهيم2363 2002-2001مجلس محافظة االنبارالتر

بية االساسية تأميم خلف عبد2364 2003-2002تربية كربالءالتر

بية االساسية نور عبد العباس حسن مطر2365 2010-2009الكرخ الثانية/ تربية بغداد التر

بية االساسية انتصار علي هاشم عباس2366 1998-1997تربية كربالءالتر

بية االساسية علي شامت سلمان محمد2367 2010-2009تربية النجفالتر

بية االساسية سناء رياح عليوي2368 1999-1998تربية بابلالتر

بية االساسية بشرى عليوي هادي2369  1999-1998تربية بابلالتر



بية االساسية بيداء محسن كاظم2370 1999-1998تربية بابلالتر

2014مكتب المفتش العام/وزارة الداخلية تكنولوجيا المعلوماتعلي حمزة سلمان2371

2014المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائيةتكنولوجيا المعلوماتمحمد قاسم حسين2372

2013وزارة الماليةتكنولوجيا المعلوماتمعتمد مالك عبد العزيز2373

2014مديرية تربية ميسانتكنولوجيا المعلوماتكرار فالح حسن2374

2014مديرية الوقف الشيعيتكنولوجيا المعلوماتمحمد مكي جعفر عباس2375

2013المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائيةتكنولوجيا المعلوماتمروة رزاق رحيم2376

2014دائرة التقاعد والضمان االجتماعيتكنولوجيا المعلوماتنور نصر قدوري2377

2014البنك المركزي العراقيتكنولوجيا المعلوماتبشار حامد حسن2378

2014مكتب المفتش العام/وزارة الدفاعتكنولوجيا المعلوماتسامر رزاق حسين2379

2013مديرية تربية بابلتكنولوجيا المعلوماتعهد عبد الكريم كاظم2380

كلية التربية للعلوم علي محمد علي عبد الحسين2381

االنسانية

2008-2007وزارة الثقافة

كلية التربية للعلوم كرار عبد عون كاظم2382

االنسانية

2011-2010مديرية التحقيقات والقانونية/وزارة الداخلية 

كلية التربية للعلوم هديل مغير نصر فيصل2383

االنسانية

2012-2011مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم احمد محمد ديلي حسن2384

االنسانية

2014-2013مديرية التحقيقات والقانونية/وزارة الداخلية 

كلية التربية للعلوم محمد عبود حمد2385

االنسانية

2015-2014الكرخ الثانية/مديرية تربية بغداد 

كلية التربية للعلوم بسام عبد الكاظم عباس2386

االنسانية

2013-2012مديرية تربية كربالء

كلية التربية للعلوم حيدر مظهر منذور2387

االنسانية

2012-2011وزارة الثقافة

كلية التربية للعلوم إيمان حسين محمد2388

االنسانية

2010-2009الموارد المائية

كلية التربية للعلوم حكيم عبد العظيم عمران2389

االنسانية

2010-2009ديوان الوقف الشيعي

كلية التربية للعلوم ابتسام عبد الكاظم  عباس2390

االنسانية

2013-2012مديرية تربية كربالء

كلية التربية للعلوم احمد عدنان عبيس2391

االنسانية

2012-2011مديرية تربية كربالء

كلية التربية للعلوم علي محمد حربي2392

االنسانية

2014-2013مديرية تربية النجف

كلية التربية للعلوم طاهر حبيب صبار2393

االنسانية

2012-2011ديوان الوقف الشيعي

كلية التربية للعلوم اسراء عدنان جاري2394

االنسانية

2014-2013ديوان الوقف الشيعي

كلية التربية للعلوم اياد هادي فهد2395

االنسانية

2015-2014ديوان الوقف الشيعي

كلية التربية للعلوم ضياء محمد جابر2396

االنسانية

2003-2002ديوان الوقف الشيعي

كلية التربية للعلوم اصيل داخل محرج2397

االنسانية

 2005-2004ديوان الوقف الشيعي

كلية التربية للعلوم حسنين حمزة عبد راضي2398

االنسانية

2007-2006ديوان الوقف الشيعي

كلية التربية للعلوم احمد خالد هادي2399

االنسانية

2015-2014ديوان الوقف الشيعي

كلية التربية للعلوم كاظم حسين عبدان2400

االنسانية

2014-2013ديوان الوقف الشيعي

كلية التربية للعلوم صالح محمد حسين2401

االنسانية

2007-2006ديوان الوقف الشيعي



كلية التربية للعلوم سليم خضير عبيس2402

االنسانية

2014-2013ديوان الوقف الشيعي

كلية التربية للعلوم عالء صبيح عبد الكريم2403

االنسانية

2011-2010ديوان الوقف الشيعي

كلية التربية للعلوم وسام مجيد كاظم2404

االنسانية

2007-2006ديوان الوقف الشيعي

كلية التربية للعلوم بالل حسين جاسم2405

االنسانية

2007-2006وزارة الدفاع

كلية التربية للعلوم حمزة حسم كاطع2406

االنسانية

2016-2015مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم حيدر قحطان عبد السادة2407

االنسانية

2015-2014جامعة القاسم الخضراء

كلية التربية للعلوم مهند شاكر عباس2408

االنسانية

2019-2009مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم حسين عبد الحمزة جاسم2409

االنسانية

2007-2006وزارة الثقافة

كلية التربية للعلوم زيد رسول محمد2410

االنسانية

2015-2014دائرة صحة بابل

كلية التربية للعلوم حوراء نعمة كمال2411

االنسانية

2014-2013كلية المستقبل الجامعة

كلية التربية للعلوم رسل نعمة كمال2412

االنسانية

2015-2014كلية المستقبل الجامعة

كلية التربية للعلوم مالك محمد مجلي2413

االنسانية

2014-2013جمعية الهالل األحمر العراقية

كلية التربية للعلوم زمن سلمان عبد هللا2414

االنسانية

2015-2014دائرة االصالح العراقية/وزارة العدل 

كلية التربية للعلوم أكرم قاسم عليوي2415

االنسانية

2014-2013مديرية تربية النجف

كلية التربية للعلوم سلوى عبد الحسن بديوي2416

االنسانية

20008-2007مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم لمياء عبد االمير صالح2417

االنسانية

2010-2009مديرية تربية النجف

كلية التربية للعلوم محمد  فؤاد جواد2418

االنسانية

2015-2014وزارة الدفاع

كلية التربية للعلوم زينب اكرم ناجي2419

االنسانية

2014-2013مديرية تربية كربالء

كلية التربية للعلوم سهاد عبد االله مهدي2420

االنسانية

1999-1998وزارة التربية

كلية التربية للعلوم شيرين رسول سندان2421

االنسانية

2007-2006مديرية تربية المثنى

كلية التربية للعلوم علياء كفاح طالب2422

االنسانية

2014-2013مديرية التحقيقات والقانونية

كلية التربية للعلوم جنان وهاب رزاق2423

االنسانية

2013-2012محكمة استئناف بابل

كلية التربية للعلوم صفاء حاكم جسوم2424

االنسانية

 2015-2014دائرة صحة بابل

كلية التربية للعلوم نور الهدى سعدون2425

االنسانية

 2015-2014مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم غفران كريم نجم2426

االنسانية

2014-2013مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم مريم صباح كاظم2427

االنسانية

2007-2006مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم أطياف ماجد ثامر2428

االنسانية

2015-2014مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم زياد مارد ثامر2429

االنسانية

2014-2013مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم شجون ياس خضير2430

االنسانية

2014-2013مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم مروان معن عبيس2431

االنسانية

2014-2013مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم احمد مرزة عطية2432

االنسانية

2009-2008مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم عبير ثعبان مطلك2433

االنسانية

2015-2014مديرية تربية بابل



كلية التربية للعلوم نزار علي متعب2434

االنسانية

2015-2014مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم نغم عبد الزهرة محمد2435

االنسانية

2006-2005مديرية تربية النجف

كلية التربية للعلوم خولة حميدي عبد هللا2436

االنسانية

 2014-2013مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم عبير شمران مذبوب2437

االنسانية

 2015-2014مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم عبد الحميد جبار محمد2438

االنسانية

2015-2014وزارة الدفاع المفتش العام

كلية التربية للعلوم سامر محمد جدوع2439

االنسانية

2011-2010مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم محمد طالب مجيد2440

االنسانية

2008-2007الدراسات القرانية/جامعة بابل

كلية التربية للعلوم قاسم جاسم عبيد2441

االنسانية

 2014-2013وزارة الدفاع المفتش العام

كلية التربية للعلوم ختام فاضل حمزة2442

االنسانية

2011-2010مديرية تربية المثنى

كلية التربية للعلوم اسامة محسن عباس2443

االنسانية

2012-2011دائرة البيطرة/وزارة الزراعة 

كلية التربية للعلوم امل ناصر عبيد2444

االنسانية

2014-2013دائرة البيطرة/وزارة الزراعة 

كلية التربية للعلوم زهراء حامد عبد الحسن2445

االنسانية

2014-2013مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم خالد قائد حسين2446

االنسانية

2013-2012وزارة الدفاع المفتش العام

كلية التربية للعلوم احمد جواد كاظم2447

االنسانية

2007-2006مديرية تربية القادسية

كلية التربية للعلوم سيف عبد الجبار ضاحي2448

االنسانية

 2014-2013مديرية زراعة بابل

كلية التربية للعلوم غفران عبد الرزاق درب2449

االنسانية

 2014-2013مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم فنون محمد عبادة2450

االنسانية

2013-2012مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم عمر سوادي جاسم2451

االنسانية

 2014-2013مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم سجا عبد الخضر محمد2452

االنسانية

2012-2011مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم لمياء جواد كاظم2453

االنسانية

2007-2006مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم زينب طارق حسن2454

االنسانية

2007-2006مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم فاطمة طارق حسن2455

االنسانية

2012-2011مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم محمد عبد علي2456

االنسانية

2013-2012مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم عمار حسين صبري2457

االنسانية

2005-2004مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم حوراء سلمان كاظم2458

االنسانية

 2014-2013مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم سعاد جاسم محمد2459

االنسانية

2003-2002مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم رحيم رضيوي حميدي2460

االنسانية

2010-2009وزارة العمل والشؤون االجتماعية

كلية التربية للعلوم طه زيدان كاظم2461

االنسانية

 2013-2012وزارة الداخلية المفتش العام

كلية التربية للعلوم محمد عدنان صادق2462

االنسانية

2011-2010وزارة الداخلية المفتش العام

كلية التربية للعلوم مصطفى رشيد خضير2463

االنسانية

2008-2007مديرية زراعة بابل

كلية التربية للعلوم نبراس حمزة جبر2464

االنسانية

2007-2006دائرة صحة بابل

كلية التربية للعلوم مصطفى صباح تايه2465

االنسانية

2013-2012ديوان الوقف الشيعي



كلية التربية للعلوم ساجدة سهيل نجم2466

االنسانية

2008-2007مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم عالء جابر رشيد2467

االنسانية

2008-2007مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم دعاء رزاق جاسم2468

االنسانية

2012-2011مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم سامي عبيد عبد2469

االنسانية

2000-1999مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم حيدر محمد عبيد2470

االنسانية

2013-2012مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم حسين عبد علي رشيد2471

االنسانية

2011-2010مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم فاضل عباس حسن2472

االنسانية

2015-2014مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم سماهر تركي هادي2473

االنسانية

2015-2014مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم زهراء عبد المهدي عبد2474

االنسانية

2007-2006مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم اسراء بشير بدر2475

االنسانية

2010-2009مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم حسام حمزة كاظم2476

االنسانية

2015-2014مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم علياء حمزة كريم2477

االنسانية

2005-2004مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم وسن حميد زنكاح2478

االنسانية

2012-2011مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم حسن جبار عبد راهي2479

االنسانية

2011-2010وزارة الداخلية المفتش العام

كلية التربية للعلوم حسين علي طالب2480

االنسانية

2012-2011وزارة الداخلية المفتش العام

كلية التربية للعلوم علي عبد هاشم2481

االنسانية

2012-2010وزارة الشباب والرياضة

كلية التربية للعلوم عفراء راضي عبد حمزة2482

االنسانية

2005-2004وزارة الشباب والرياضة

كلية التربية للعلوم زهراء علي حسين2483

االنسانية

2015-2014وزارة االعمار واالسكان

كلية التربية للعلوم حوراء كريم حسن2484

االنسانية

2013-2012وزارة االعمار واالسكان

كلية التربية للعلوم امتثال عبد الكاظم جالب2485

االنسانية

2015-2014دائرة االصالح العراقية/وزارة العدل 

كلية التربية للعلوم قاسم حميد ياسر2486

االنسانية

2012-2011مديرية تربية القادسية

كلية التربية للعلوم كرار حمزة جبار2487

االنسانية

2014-2013مديرية تربية القادسية

كلية التربية للعلوم حيدر عباس مخيف2488

االنسانية

2012-2011مديرية تربية القادسية

كلية التربية للعلوم جباد راهي جبار2489

االنسانية

2010-2009مديرية تربية القادسية

كلية التربية للعلوم قاسم سلمان داود2490

االنسانية

2014-2013وزارة الداخلية المفتش العام

كلية التربية للعلوم فرح عصام ابراهيم2491

االنسانية

2011-2010مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم زيد صاحب مهدي2492

االنسانية

2014-2013رئاسة ديوان الوقف الشيعي

كلية التربية للعلوم فيصل مالك عبود2493

االنسانية

2010-2009الشركة العامة لتجارة الحبوب

كلية التربية للعلوم فؤاد علي غثيث2494

االنسانية

2003-2002مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم اسالم فارس عباس2495

االنسانية

2009-2008الشركة العامة لتجارة الحبوب

كلية التربية للعلوم وسام خليل ابراهيم2496

االنسانية

2007-2006مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم ابتهال ناظم عبد الواحد2497

االنسانية

2008-2007مديرية تربية بابل



كلية التربية للعلوم اكرم ماجد عبيد2498

االنسانية

2008-2007الهيئة العامة لالثار والتراث

كلية التربية للعلوم فاضل حمزة عاكول2499

االنسانية

2006-2005مديرية زراعة بابل

كلية التربية للعلوم امال حبيب عبد االئمة2500

االنسانية

2003-2002مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم حسنين مجيد عبد االمير2501

االنسانية

2014-2013مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم بشائر مهدي مظهور2502

االنسانية

2014-2013مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم هبة طاهر حبيب2503

االنسانية

2013-2012مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم خمائل شاكر حمود2504

االنسانية

2006-2005مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم نعمة بديوي عبد صحن2505

االنسانية

2000-1999مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم زينب حسن كاظم2506

االنسانية

2008-2007مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم هشام صالح عبيد2507

االنسانية

2013-2012وزارة الداخلية المفتش العام

كلية التربية للعلوم هاشم خضير عبيد2508

االنسانية

2014-2013جهاز االمن الوطني

كلية التربية للعلوم حسين محمد عمران2509

االنسانية

2005-2004مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم هديل عباس حسون2510

االنسانية

2006-2005مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم كرار محمد كاظم2511

االنسانية

2012-2011مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم اخالص عدنان كاظم2512

االنسانية

2012-2011مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم علي صالح مريح2513

االنسانية

2011-22010/مديرية تربية بغداد الرصافة 

كلية التربية للعلوم براء زهير عبد الكريم2514

االنسانية

2013-2012وزارة التربية

كلية التربية للعلوم فيحاء معين بدر2515

االنسانية

2008-2007مديرية تربية كربالء

كلية التربية للعلوم خالد حسين كاظم2516

االنسانية

2010-2009وزارة الداخلية المفتش العام

كلية التربية للعلوم حنان حسين علي2517

االنسانية

2012-2011مديرية انتاج الطاقة الكهربائية

كلية التربية للعلوم حسن عبد السادة حسن2518

االنسانية

2013-2012وزارة الدفاع المفتش العام

كلية التربية للعلوم عباس سلمان عبد الواحد2519

االنسانية

2008-2007وزارة الدفاع المفتش العام

كلية التربية للعلوم قحطان عدنان عزيز2520

االنسانية

2003-2002مجلس محافظة بابل

كلية التربية للعلوم زمن عامرعبد علي2521

االنسانية

2014-2013مديرية تربية واسط

كلية التربية للعلوم اسراء عبود عجاج2522

االنسانية

2007-2006مديرية تربية بغداد الرصافة االولى

كلية التربية للعلوم محمد جاسم باصي2523

االنسانية

2014-2013مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم دعاء عايد عبد الحمزة2524

االنسانية

2012-2011مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم زينب عبد هللا ناصر2525

االنسانية

2012-2011مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم احمد علوان عبد الصاحب2526

االنسانية

2010-2009وزارة الدفاع المفتش العام

كلية التربية للعلوم حيدر علي عبد مشكور2527

االنسانية

2010-2009وزارة الدفاع المفتش العام

كلية التربية للعلوم غيداء باسم عبد الغفار2528

االنسانية

2011-2010مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم عباس فاهم حسين2529

االنسانية

2011-2010مديرية تربية بابل



كلية التربية للعلوم مهى حسن سلمان2530

االنسانية

2009-2008مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم عال حميد علي2531

االنسانية

2008-2007مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم مرتضى حميد حسن2532

االنسانية

2012-2011وزارة الدفاع المفتش العام

كلية التربية للعلوم عباس عزيز نعمة2533

االنسانية

2004-2003وزارة الداخلية المفتش العام

كلية التربية للعلوم علي محمد عبيس2534

االنسانية

2005-2004وزارة الداخلية المفتش العام

كلية التربية للعلوم حسام عامر محمد2535

االنسانية

2005-2004وزارة الداخلية المفتش العام

كلية التربية للعلوم امين ياسين سماوي2536

االنسانية

2003-2002وزارة الداخلية المفتش العام

كلية التربية للعلوم ضي محمد عبد الحمزة2537

االنسانيةو

2012-2011ممثلية تربية اربيل

كلية التربية للعلوم عدنان جعفر علي2538

االنسانية

2012-2011وزارة الشباب والرياضة

كلية التربية للعلوم سارة رشيد خضير2539

االنسانية

2008-2007مديرية زراعة بابل

كلية التربية للعلوم زهراء عدنان احمد2540

االنسانية

2007-2006مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم امجد محمود كاظم2541

االنسانية

2011-2010مديرية الوقف الشيعي في بابل

كلية التربية للعلوم سناء عباس جاسم2542

االنسانية

2014-2013مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم ياسر فوزي تركي2543

االنسانية

2012-2011مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم هدى تركي خباز2544

االنسانية

2011-2010مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم محمد عبد الكريم محمد2545

االنسانية

2012-2011مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم زينب جواد كاظم2546

االنسانية

2012-2011مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم محمد عادل حمادي2547

االنسانية

2014-2013وزارة الداخلية المفتش العام

كلية التربية للعلوم علي صبار شومان2548

االنسانية

2011-2010وزارة الداخلية المفتش العام

كلية التربية للعلوم احمد ضياء موسى2549

االنسانية

2015-2014مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم رحاب حسن حدحود2550

االنسانية

2015-2014بابل/كلية التربية الرياضية 

كلية التربية للعلوم ايوب علي حسين2551

االنسانية

2007-2006مديرية تربية النجف

كلية التربية للعلوم إستبرق حميد حنتوش2552

االنسانية

2011-2010مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم مهيمن حميد محي2553

االنسانية

2003-2002وزارة الدفاع المفتش العام

كلية التربية للعلوم عمار خليل إبراهيم2554

االنسانية

2011-2010وزارة الدفاع المفتش العام

كلية التربية للعلوم محمد حامد منسي2555

االنسانية

2009-2008وزارة الدفاع المفتش العام

كلية التربية للعلوم سرمد جاسم جبار2556

االنسانية

2007-2006وزارة الدفاع المفتش العام

كلية التربية للعلوم حسين عباس عبد الكاظم2557

االنسانية

2014-2013وزارة الدفاع المفتش العام

كلية التربية للعلوم ازهار علي متعب2558

االنسانية

2015-2014مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم محمد مصدق جاسم2559

االنسانية

2015-2014مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم بان حميد عبود2560

االنسانية

2007-2006مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم حيدر جالد ناصر2561

االنسانية

2008-2007وزارة الدفاع المفتش العام



كلية التربية للعلوم حسنين سليم محمد2562

االنسانية

2004-2003وزارة الدفاع المفتش العام

كلية التربية للعلوم مصطفى هاشم احمد2563

االنسانية

2010-2009وزارة الدفاع المفتش العام

كلية التربية للعلوم صالح هادي عبد النبي2564

االنسانية

2012-2011وزارة الدفاع المفتش العام

كلية التربية للعلوم عقيل سالم عباس2565

االنسانية

2013-2012مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم احمد عبد الحسين مداوي2566

االنسانية

2007-2006وزارة الداخلية المفتش العام

كلية التربية للعلوم احمد حسن جواد2567

االنسانية

2014-2013وزارة الداخلية المفتش العام

كلية التربية للعلوم قبس مسلم محمد2568

االنسانية

2010-2009مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم هدى عبد العزيز مهدي2569

االنسانية

2008-2007مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم رنا عالء حمزة2570

االنسانية

2009-2008مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم اشواق حامد عبيد2571

االنسانية

2010-2009مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم نمى صوفي مصطاف2572

االنسانية

2010-2009مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم عباس نعمة فراس2573

االنسانية

2007-2006مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم االء عباس فاضل2574

االنسانية

2011-2010مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم رسل حسين علي2575

االنسانية

2014-2013مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم حسام عادل عبد العزيز2576

االنسانية

2010-2009مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم نصر عبد الباقر محمود2577

االنسانية

2009-2008مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم احمد حاتم مرزة2578

االنسانية

2014-2013مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم ضمياء تركي كالظم2579

االنسانية

2007-2006مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم فراس علي حسين2580

االنسانية

2007-2006وزارة الداخلية المفتش العام

كلية التربية للعلوم خالد عمران موسى2581

االنسانية

2007-2006وزارة الداخلية المفتش العام

كلية التربية للعلوم زهراء سعد كريم2582

االنسانية

2011-2010مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم نسيم علي ناظم2583

االنسانية

2014-2013مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم أمير وهاب شاكر2584

االنسانية

2014-2013وزارة الدفاع المفتش العام

كلية التربية للعلوم نزار حمزة فرحان2585

االنسانية

2008-2007وزارة الداخلية المفتش العام

كلية التربية للعلوم علي كاظم عبد الهادي2586

االنسانية

2013-2012وزارة الداخلية المفتش العام

كلية التربية للعلوم علي عباس حميد2587

االنسانية

2012-2011وزارة الداخلية المفتش العام

كلية التربية للعلوم احمد داود مسلم2588

االنسانية

2013-2012وزارة الداخلية المفتش العام

كلية التربية للعلوم إحسان كاظم حسون2589

االنسانية

2008-2007وزارة الداخلية المفتش العام

كلية التربية للعلوم حيدر محيسن استن2590

االنسانية

2013-2012وزارة الداخلية المفتش العام

كلية التربية للعلوم حسين عيال كرجي2591

االنسانية

2009-2008وزارة الداخلية المفتش العام

كلية التربية للعلوم حسين سلمان طه2592

االنسانية

2013-2012وزارة الداخلية المفتش العام

كلية التربية للعلوم حسين رزوقي موسى2593

االنسانية

2012-2011وزارة الداخلية المفتش العام



كلية التربية للعلوم عامر حمزة عبيس2594

االنسانية

2007-2006وزارة الداخلية المفتش العام

كلية التربية للعلوم حيدر حميدي حلبوص2595

االنسانية

2004-2003وزارة الداخلية المفتش العام

كلية التربية للعلوم علي عبد زيد راضي2596

االنسانية

2005-2004وزارة الداخلية المفتش العام

كلية التربية للعلوم خالد وهاب حسن2597

االنسانية

2007-2006وزارة الداخلية المفتش العام

كلية التربية للعلوم ميالد ضياء ياسر2598

االنسانية

2009-2008 مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم حسين عبد علي حميد2599

االنسانية

2007-2006وزارة الداخلية المفتش العام

كلية التربية للعلوم فالح عباس ناجي2600

االنسانية

2015-2014مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم احمد فاضل لعيبي2601

االنسانية

2012-2011وزارة الداخلية المفتش العام

كلية التربية للعلوم مها عباس احمد2602

االنسانية

2008-2007مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم رسل كاظم جواد2603

االنسانية

2014-2013مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم علياء سعدون جاسم2604

االنسانية

2007-2006مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم نور ظاهر عبد الحسين2605

االنسانية

2008-2007مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم ريام رضا جاسم2606

االنسانية

2010-2009مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم فاضل محيسن كاطع2607

االنسانية

2014-2013مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم عالء فالح مهدي2608

االنسانية

2013-2012مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم سامر شذر شهيد2609

االنسانية

2007-2006مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم ريام جبار كاظم2610

االنسانية

2014-2013مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم حسام رحيم جاسم2611

االنسانية

2014-2013مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم محمد حامد مجبل2612

االنسانية

2013-2012مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم ضحى نادر شناوة2613

االنسانية

2013-2012مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم قيس احمد حسين2614

االنسانية

2013-2012مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم مروه سعد محيسن2615

االنسانية

2011-2010مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم عالء داود سالم2616

االنسانية

2011-2010مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم شيماء عيدان مهدي2617

االنسانية

2005-2004مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم محمد رضاوي حسن2618

االنسانية

2013-2012العتبة العباسية المقدسة

كلية التربية للعلوم سامر محمد جدوع2619

االنسانية

2011-2010مديرية تربية كربالء

كلية التربية للعلوم إسراء باقر إبراهيم2620

االنسانية

2005-2004مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم محمد مزهر علوان2621

االنسانية

2008-2007وزارة األعمار واإلسكان

كلية التربية للعلوم منير موحان  ذياب2622

االنسانية

2008-2007وزارة الدفاع المفتش العام

كلية التربية للعلوم ميس محمد جواد2623

االنسانية

2014-2013مديرية تربية بابل

كلية التربية للعلوم مرتضى مظهر علي2624

االنسانية

2007-2006ديوان الوقف الشيعي

كلية التربية للعلوم علي حامد كاظم2625

االنسانية

2009-2008ديوان الوقف الشيعي



ن يحن  شمران2626 2013جامعة بابلكلية التمريضحسني 

2009-2008رئاسة محكمة استئناف بغداد/مجلس القضاء االعلى كلية العلوم للبناتصابرين محمد هيل2627

2015-2014قسم االمور االدارية والمالية والقانونية/دائرة صحة بابل كلية العلوم للبناتلقاء اسماعيل وسمي2628

2015-2014قسم االمور االدارية والمالية والقانونية/دائرة صحة بابل كلية العلوم للبناتمنى نعمة عبد محمد2629

2630
قسم االمور االدارية والمالية والقانونية/دائرة صحة بابل كلية العلوم للبناتهدى فاهم جبر

2014-2015

2631
قسم االمور االدارية والمالية والقانونية/دائرة صحة بابل كلية العلوم للبناتعذراء حسين سلمان

2014-2015

2007-2006المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية/وزراء الكهرباء كلية العلوم للبناترغد شاكر فارس2632

2009-2008وزارة العدلالقانونسجاد حسين محمد علي2633

1997-1996مديرية مجاري محافظة النجف االشرفالقانونوجود حسون طالب2634

2006-2005رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحاديةالقانونعمار رزاق علي2635

2015-2014مديرية مجاري بابلقانونامير عمران شمخي حميد2636

2014-2013جامعة القاسم الخضراءالقانونعلي عبد االمير محسن ظاهر2637

2010-2009جامعة القاسم الخضراءالقانوندعاء مازن نعيم عبد االمير2638

2002-2001ديوان  محافظة بابلالقانونمهند حمزة عبد هللا2639

2011-2010رئاسة مجلس الوزراءالقانونعلي تاغي خثي عبد2640

2013-2012وزارة العدلالقانونازهر عبد الزهرة شاهين2641

2008-2007جهاز االمن الوطنيالقانونفالح مهدي عيثه2642

2001-2000وزارة الشباب والرياضةالقانونرزاق حسين كاظم2643

2003-2002حلة/الشركة العامة للصناعات النسيجيةلقانونبيداء صباح عبد السادة2644

2000-1999هيأ النزاهةلقانوننصير عبد علي عبد السادة2645

2006-2005جهاز االمن الوطنيلقانونوالء منصور حسن2646

2007-2006جهاز االمن الوطنيلقانوناحمد رشيد مجيد2647

2010-2009وزارة العدلالقانونحسن محمد حسن2648

2004-2003المديرية العامة لتربية في محافظة بابلالقانونسرمد محل فرحان2649

2011-2010مكتب المفتش العام/وزارة الثقافةالقانونفاطمة وهاب عزيز كريم2650

2014-2013وزارة العدلالقانونزيد محمد حسين ادريس2651

2015-2014مديرية زراعة بابلالقانونصفاء والي جهاد عباس2652

2004-2003دائرة صحة محافظة بابلالقانونمحمود عبد الحسين كاظم2653

2015-2014مديرية الزراعة في محافظة كربالء المقدسةالقانوننور موفق موسى حمادي2654

2011-2010مديرية بلدية الكوتالقانوناسيل عبد الجبار عبد الصاحب2655

2004-2003رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحاديةالقانونمحمد نوري موسى2656



2002-2001رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحاديةالقانونعبير كريم كاظم2657

1995-1994مجلس محافظة بابلالقانونحسين غني عبد عبود2658

2002-2001كلية الهندسة المواد/ جامعة بابللقانونعلي حسن كاظم علوش2659

2007-2006المديرية العامة لتربية في محافظة بابلالقانوناسراء ضياء الدين عبد الجبار2660

2015-2014المديرية العامة لتربية في محافظة بابلالقانونحسين عواد محسن عزوز2661

2007-2006المديرية العامة لتربية في محافظة بابلالقانونخميس حمزة خليل2662

2002-2001الهيئة العامة لآلثار  والتراثالقانونفاتن نايف هجول2663

2013-2012رئاسة محكمة استئناف بابلالقانونحنان علي  هادي علي2664

2015-2014رئاسة محكمة استئناف بابلالقانونضياء بدر مشعان ناصر2665

2015-2014رئاسة محكمة استئناف بابلالقانونحارث عادل شهيد مجاري2666

2014-2013رئاسة محكمة استئناف بابلالقانونحسين احمد عباس مظلوم2667

2013-2012رئاسة محكمة استئناف بابلالقانونرائد فيصل غازي فتحي2668

2002-2001الدائرة اإلدارية والمالية/وزارة التخطيطالقانونسماح يوسف عباس2669

2014-2013الدائرة اإلدارية والمالية/وزارة النقلالقانونمحمد علي كاظم محمد2670

2012-2011قسم التسجيل وشؤون الطلبة/رئاسة جامعة بابلالقانونعمرسلمان جواد حمزة2671

1995-1994مجلس محافظة بابلالقانونبان مهدي كاظم2672

2014-2013الدائرة اإلدارية والمالية/وزارة النقلالقانونحيدر طالب كريم حداد2673

2012-2011مديرية ماء محافظة النجفالقانونمنير محمد مهدي جاسم2674

2003-2002رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحاديةالقانونمحمد زغير ماوي2675

1992-1991مديرية العامة لتربية في بابلالقانونمهند مهدي ناجي2676

2008-2007قسم التسجيل وشؤون الطلبة/رئاسة جامعة بابلالقانونسجى اركان كامل2677

2012-2011قسم التسجيل وشؤون الطلبة/رئاسة جامعة بابلالقانونعلي عماد عبد الصاحب كاظم2678

2002-2001قسم التسجيل وشؤون الطلبة/رئاسة جامعة بابلالقانوناحمد عبد االمير مجيد2679

2012-2011قسم التسجيل وشؤون الطلبة/رئاسة جامعة بابلالقانونمحمد عبد السادة ياسين2680

2002-2001قسم التسجيل وشؤون الطلبة/رئاسة جامعة بابلالقانونمهدي عبد عون علي2681

2005-2004جامعة القاسم الخضراءالقانونابتهاج سامي حسن2682

2003-2002دائرة صحة كربالء المقدسةالقانونحسين علي عبد العزيز2683

2011-2010ديوان محافظة بابلالقانونغصون كريم عزاوي بيوض2684

2014-2013الدائرة االدارية والمالية/مؤسسة الشهداءالقانونسعيد طالب حمد شديد2685

2015-2014رئاسة محكمة استئناف بابل االتحاديةالقانونسجى عباس حنون جساب2686

2006-2005المعهد القضائي/وزارة العدل القانونصالح هادي درويش2687

2003-2002المعهد القضائي/وزارة العدل القانونمحمد جاسم عبيد2688



2007-2006المعهد القضائي/وزارة العدل القانونليث راسم هندي2689

2008-2007المعهد القضائي/وزارة العدل القانونعباس عاشور عكاب2690

2009-2008المعهد القضائي/وزارة العدل القانونكاظم محمد طراد2691

2006-2005المعهد القضائي/وزارة العدل القانونمحمد حسين سعدي كريدي2692

2008-2007مديرية بلديات واسطالقانونتمارة سلمان مجدي2693

2001-2000دائرة اإلصالح العراقية/وزارة العدل القانونمردان عذاب عليوي2694

2007-2006دائرة اإلصالح العراقية/وزارة العدل القانونمحمد رحيم خميس2695

2015-2014دائرة االصالح العراقية/وزارة العدل القانونامجد راض عبيد هجول2696

2004-2003المديرية العامة لتربية محافظة بابلالقانونرشا محمد امين2697

2011-2010ديوان الوقف الشيعي االمانة العامة للمزارات الشيعيةالقانون احمد صباح بهجت مهدي2698

2002-2001ديوان الوقف الشيعي االمانة العامة للمزارات الشيعيةالقانونوسام لطيف منذور2699

2005-2004قسم  التسجيل وشؤون الطلبة/رئاسة جامعة بابلالقانونسعد علي كريم2700

2011-2010دائرة التنفيذ/وزارة العدلالقانونمحمد رضا كشاش ساجت2701

2702
جهاز االمن الوطنيالقانونحسين رعد رخيل محمد

2014-2015

2016-2015مديرية شهداء بابل/مؤسسة الشهداءالقانونحاكم مراد عبيد محمد2703

2014-2013وزارة الكهرباءالقانونعلي حسن علي محمد2704

1996-1995وزارة الكهرباءالقانونفراس عبد االمير حسين2705

2005-2004ديوان الوقف الشيعي االمانة العامة للمزارات الشيعيةالقانونغسان نزار ضياء2706

2008-2007ديوان الوقف الشيعي االمانة العامة للمزارات الشيعيةالقانونسجى  حسين عبود2707

2007-2006ديوان الوقف الشيعي االمانة العامة للمزارات الشيعيةالقانونجالل كاظم جحيت2708

2007-2006ديوان الوقف الشيعي االمانة العامة للمزارات الشيعيةالقانوناثير جليل عبد علي2709

2016-2015قسم االمور المالية والقانونية/دائرة صحة بابلالقانونمسلم عبيس عبيد عباس2710

2711
دائرة البعثات/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كلية هندسة الموادمهند كريم عمران

2010 -   2011

2012  - 2011المديرية العامة لتوزيع كهرباء/ وزارة الكهرباء كلية هندسة الموادشهد علي عبد الحسين عبد الرضا2712

2713
المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية/ وزارة الكهرباء كلية هندسة الموادمصطفى حسن جاسم

2012  – 2013

 2013 – 2012جهاز االمن الوطنيكلية هندسة الموادمحمد جابر نور حسين2714

2014 – 2013المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ وزارة الكهرباء كلية هندسة الموادزينب نعمة سويهي2715

2716
قسم الموارد البشرية– الدائرة االدارية / وزارة الكهرباء كلية هندسة الموادحسام محمد علي حسين

2012 - 2013

2014 – 2013كلية هندسة المواد/ رئاسة جامعة بابل كلية هندسة الموادصبحي راضي محمد عبد2717

2011 – 2010نقابة المهندسين العراقيين فرع ذي قاركلية هندسة الموادزهى جبار عبد هللا2718



2719
الفرات االوسط/ المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية كلية هندسة الموادعلي مظفر محمد

2014 – 2015 

2720
الفرات االوسط/ المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية كلية هندسة الموادعلي لواء علي

2014 – 2015 

 2015 – 2014مكتب المفتش العام/ وزارة االعمار واالسكان كلية هندسة الموادمصطفى فاضل محمد2721

 2013 – 2012مكتب المفتش العام/ وزارة االعمار واالسكان كلية هندسة الموادحسين جبار مرهج كاطع2722

 2012 – 2011شعبة/ قسم الموارد البشرية / ديوان محافظة بابل كلية هندسة الموادسجى عادل حمزة2723

 2013 – 2012المكتب/ المغتش العام / وزارة الداخلية كلية هندسة الموادزهراء موسى محمد علي2724

 2015 – 2014المكتب/ المغتش العام / وزارة الداخلية كلية هندسة الموادمحمد هادي عبد نور جبار2725

2011  - 2010قسم الشؤون– رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية كلية هندسة الموادحسين فيصل حالوب2726

2011  - 2010المكتب/ المغتش العام / وزارة الداخلية كلية هندسة الموادزهراء صباح صاحب2727

2728
الفرات االوسط/ المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية كلية هندسة المواددعاء فراس محمد

2014 – 2015 

 2012 – 2011مكتب المفتش العام/ وزارة االعمار واالسكان كلية هندسة الموادسما ضياء محمد زكي2729

 2015 – 2014هيئة توزيع الفرات/ شركة توزيع المنتجات النفطية كلية هندسة الموادستار جبار عبد الباقي2730

2014 – 2013مكتب المفتش العام/ وزارة االعمار واالسكان كلية هندسة الموادبان عدنان صادق حسن2731

2013 – 2012قسم الموارد البشرية/ مديرية زراعة بابلكلية هندسة الموادزهراء مكي شوكت كريم2732

2013 – 2012شركة خطوط االنابيب النفطية/ وزارة النفط كلية هندسة الموادزيد سعد صالح مهدي2733

 2012 – 2011مكتب المفتش العام/ وزارة االعمار واالسكان كلية هندسة الموادايالف رضا حسين2734

 2015 – 2014شركة/ شركة توزيع المنتجات النفطية / وزارة النفط كلية هندسة المواددعاء راضي عبيد2735

2015 – 2014مكتب المفتش العام/ وزارة االعمار واالسكان كلية هندسة الموادمصطفى فاضل محمد ابراهيم2736

 2013 – 2012مديرية زراعة بابلكلية هندسة الموادبشار سعيد ناجي2737

2012 – 2011قسم الشؤون االدارية/ مديرية زراعة محافظة ذي قار كلية هندسة الموادمها جواد كاظم غافل2738

2015 – 2014مكتب المفتش العام/ وزارة االعمار واالسكان كلية هندسة المواديوسف سالم عبد الحسين2739

قسم – دائرة الشؤون االدارية / وزارة اة الشؤون االدارية لموارد المائية كلية هندسة الموادفهد سعد الماني2740

الموارد البشرية
2010 – 2011

2741
قسم – دائرة الشؤون االدارية / وزارة اة الشؤون االدارية لموارد المائية كلية هندسة الموادنور فالح خضير شاكر

2011 – 2010الموارد البشرية

2012 – 2011االمانة العامة للمزارات الشيعية/ ديوان الوقف الشيعي كلية هندسة الموادبسام محمد علي مدلول2742

2014 - 2013قسم البحث/ مكتب المساعد العلمي / رئاسة جامعة بابل كلية هندسة الموادمنار سلمان عبد الحسين2743

2011 – 2010ادارة الموارد/ مديرية مجاري محافظة النجف االشرف كلية هندسة الموادسيف طالب مزعل2744

2012- 2011-الهيئة العامة لآلثار والتراث/ وزارة السياحة واآلثار اآلثار/ اآلداباحمد عبد هللا دحام رخيت2745

 2010 – 2009-الهيئة العامة لآلثار والتراث/ وزارة السياحة واآلثار اآلثار/ اآلدابعلي محمد عطية هويدي2746

2009 - 2008-الهيئة العامة لآلثار والتراث/ وزارة السياحة واآلثار اآلثار/ اآلدابصفاء علي محمد حسين2747

 2014 – 2013وحدة الخدمة– مديرية تربية بابل – وزارة التربية اللغة العربية/ اآلداب هند نوري عبيد داوي2748



2013 - 2012العتبة العباسية المقدسة/ديوان الوقف الشيعي اللغة العربية/ اآلداب منتظر نعمة نجم عبد2749

 2009 – 2008مكتب المفتش العام/ وزارة األعمار واإلسكان اللغة العربية/ اآلداب علي شاكر محمود عبد هللا2750

2011 - 2010دائرة الرعاية/ وزارة العمل والشؤون االجتماعية االجتماع/ االداب خلف عبد الحسين سيد جاسم2751

2014 - 2013دائرة رعاية ذوي/ وزارة العمل والشؤون االجتماعية االجتماع/ االداب حنين جبار عبد االمير سلمان2752

 2010 – 2009االدارة/ مجلس محافظة بابل االجتماع/ االداب محمد كاظم مانع2753

2013 - 2012وحدة الخدمة– مديرية تربية بابل – وزارة التربية اللغة العربية/ اآلداب نور محمد خلف موسى2754

2012 - 2011وزارة الدفاعاالجتماع/ االداب رواد حسب علوان هندي2755

2012 - 2011وزارة الدفاعاللغة العربية/ اآلداب عادل علي محمد ياسين2756

 2010 – 2009دائرة الرعاية/ وزارة العمل والشؤون االجتماعية االجتماع/ االداب فرح محمد رضا خالد2757

2013 - 2012مديرية كربالء المقدسةاللغة العربية/ اآلداب طيبة طالب بدر عبد الكاظم2758

 2008 – 2007وزارة االعمار واالسكاناللغة العربية/ اآلداب ميساء طراد عبيد2759

2011 - 2010وحدة الخدمة– مديرية تربية بابل – وزارة التربية اللغة العربية/ اآلداب رسل مظهر بدر حمزة2760

2012 - 2011دائرة الرعاية/ وزارة العمل والشؤون االجتماعية االجتماع/ االداب فاطمة سليم خضير منخي2761

 2008 – 2007دائرة الرعاية/ وزارة العمل والشؤون االجتماعية االجتماع/ االداب صابرين جاسم محمد معيدي2762

2013 - 2012دائرة الرعاية/ وزارة العمل والشؤون االجتماعية االجتماع/ االداب نور خضير كاظم مطر2763

2014 - 2013دائرة الرعاية/ وزارة العمل والشؤون االجتماعية االجتماع/ االداب شهد كفاح عليوي مهدي2764

2012 - 2011دائرة الرعاية/ وزارة العمل والشؤون االجتماعية االجتماع/ االداب سارة محمد عبد المحسن حمزة2765

2010 – 2009دائرة الرعاية/ وزارة العمل والشؤون االجتماعية االجتماع/ االداب حوراء محسن شريف محسن2766

2013 - 2012دائرة الرعاية/ وزارة العمل والشؤون االجتماعية االجتماع/ االداب خديجة فاهم مانع عالوي2767

2013 - 2012دائرة الرعاية/ وزارة العمل والشؤون االجتماعية االجتماع/ االداب سهاد اياد ناجي كاظم2768

2013 - 2012وزارة العمل والشؤون االجتماعية االجتماعيةاالجتماع/ االداب سارة حيدر محمد عاكول2769

2013 - 2012االجتماعية/ وزارة العمل والشؤون االجتماعية االجتماع/ االداب بان سعد علي مهدي2770

2013 - 2012االجتماعية/  وزارة العمل والشؤون االجتماعية االجتماع/ االداب اسيل جابر حسين عبيد2771

2014 - 2013االجتماعية/ وزارة العمل والشؤون االجتماعية االجتماع/ االداب محمد اركان فاضل جعفر2772

2014 - 2013االجتماعية/وزارة العمل والشؤون االجتماعية االجتماع/ االداب عباس رسمي حسين حمزة2773

2013 - 2012االجتماعية/وزارة العمل والشؤون االجتماعية االجتماع/ االداب سجاد عبد الحسين هاشم جياد2774

 2009 – 2008دائرة الرعاية/ وزارة العمل والشؤون االجتماعية االجتماع/ االداب حيدر حسن علي سعيد2775

2010 – 2009االجتماعية/وزارة العمل والشؤون االجتماعية االجتماع/ االداب حسن حمدان هاشم مهاوي2776

2011 - 2010جهاز االمن الوطنياالجتماع/ االداب ياسر محمد عبيد مخيف2777

 2008 – 2007وزارة الصحةاالجتماع/ االداب محمد عباس جواد كاظم2778

2013 - 2012الفرعية–  مديرية تربية بابل – وزارة التربية اللغة العربية/ اآلداب ريام حسن حسين عبود2779

2011 - 2010األمانة العامة للمزارات الشيعية/ديوان الوقف الشيعي اللغة العربية/ اآلداب سالم كريم تركي عليوي2780



2014 - 2013األمانة العامة للمزارات الشيعية/ديوان الوقف الشيعي اآلثار/ اآلداب حيدر خضير دخل محمد2781

2014 - 2013دائرة رعاية– إلى وزارة العمل والشؤون االجتماعية االجتماع/ اآلداب لطيف مرزوك عليوي ضايف2782

2013 - 2012وزارة األعمار واإلسكاناللغة العربية/ اآلداب احمد عبد الرضا شراد2783

 2009 – 2008وحدة الخدمة– مديرية تربية بابل – وزارة التربية اللغة العربية/ اآلداب زمن علي عبد الزهرة عبيس2784

 2009 – 2008محافظة كربالء المقدسة/ المديرية العامة للتربية اللغة العربية/ اآلداب صفا عزيز عليوي عبيد2785

2012 - 2011اإلدارة االنتخابية– المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات اآلثار/ اآلداب مصطفى حسين عبد علي خليف2786

2014 - 2013دائرة الشؤون اإلدارية والمالية/ جهاز األمن الوطني االجتماع/ اآلداب ماهر دحام مالك شاني2787

2014 - 2013وحدة الخدمة– مديرية تربية بابل – وزارة التربية اللغة العربية/ اآلداب االء هاشم يوسف ابراهيم2788

2015 - 2014وحدة– المديرية العامة للتربية في محافظة القادسية اللغة العربية/ اآلداب شهد رحيم هادي كاظم2789

2012 - 2011وحدة الخدمة– مديرية تربية بابل – وزارة التربية اللغة العربية/ اآلداب والء كامل هاشم محمد2790

2791
/ دائرة الحماية االجتماعية للمرأة / وزارة العمل والشؤون االجتماعية االجتماع/ اآلداب اسيل جابر حسين عبيد

2013 - 2012كربالء المقدسة

2010 – 2009مؤسسة الشهداء/ مديرية شهداء بابلاللغة العربية/ اآلداب ايمان محمد عبدالزهرة2792

2011 - 2010و– المديرية العامة للتربية في محافظة كركوك االجتماع/ اآلداب عباس نجاح محمد جاسم2793

2011 - 2010دائرة الشؤون اإلدارية والمالية/ جهاز األمن الوطني اللغة العربية/ اآلداب عالء جاسم عبيد2794

2011 - 2010األمانة العامة للمزارات الشيعية/ديوان الوقف الشيعي اللغة العربية/ اآلداب سالم كريم تركي عليوي2795

2015 - 2014األمانة العامة للمزارات الشيعية/ديوان الوقف الشيعي اللغة العربية/ اآلداب زيد عبد الحسين رشيد صالح2796

2012 - 2011األمانة العامة للمزارات الشيعية/ديوان الوقف الشيعي اللغة العربية/ اآلداب زمن حميد حسين عليوي2797

2010 – 2009المديرية العامة للتربية في محافظة كربالءاللغة العربية/ اآلداب حسن حميد ابو ريشة معيد2798

2010-2009مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةحنين عباس حميد علي2799

2011-2010مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةضي سعد جبر معارج2800

2010-2009مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةرغده عامر مسلم عبود2801

2013-2012مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةرواء عبد الرحمن عبيس2802

2011-2010مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةنور فارس فاضل ناجي2803

2011-2010مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةحبى محمد عيد خليل2804

2007-2006مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةرشا سمير عبد المطلب2805

2005-2004مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةحيدر صالح داخل دخيل2806

2003-2002مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةشيماء حسان حميد2807

1999-1998مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةشيماء عبدالعالي محيسن2808

1997-1996مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةشهاب احمد عبد ألزهره2809

2004-2003مديرية تربية محافظة القادسيةالتربية للعلوم الصرفةشيماء احمد طاهر2810

2005-2004رئاسة جامعة بابلالتربية للعلوم الصرفةاحمد عباس حسين2811



2009-2008مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةزهراء عبد الرزاق ناجي2812

2011-2010رئاسة جامعة بابلالتربية للعلوم الصرفةزينب قاسم محمد2813

2010-2009رئاسة جامعة بابلالتربية للعلوم الصرفةرقيه أسامه هادي ضيف2814

2007-2006مديرية تربية محافظة بغداد الكرخ الثالثةالتربية للعلوم الصرفةأسيل علي محمد خالد2815

2005-2004مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةرشق عامر هادي2816

2004-2003وزارة العدل طائرة اإلصالح العراقيةالتربية للعلوم الصرفةأنيس عصام محسن2817

2014-2013رئاسة جامعة بابلالتربية للعلوم الصرفةاحمد غانم علوان حمادي2818

2014-2013رئاسة جامعة بابلالتربية للعلوم الصرفةحامد حسين هادي2819

2002-2011مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةذكرى غني مهدي هاشم2820

1998-1997مديرية تربيه محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةرشا نوري محمد2821

2004-2003مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةخولة جبار حلواص2822

2003-2002مديرية تربيه محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةدنيا وهاب كاظم لفتة2823

1997-1996مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةدنيا صبيح ابراهيم2824

1997-1996مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةرحمن عبادي نصيف2825

2009-2008رئاسة جامعة بابلالتربية للعلوم الصرفةعبد على عبيد رشيد2826

2001-2000رئاسة جامعة بابلالتربية للعلوم الصرفةحال عبد الستار حمود2827

2007-2006مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةسارة علي حمود حسن2828

2011-2010مديرية تربية محافظة كربالءالتربية للعلوم الصرفةايالف باسم سعد2829

2012-2011مديرية تربية محافظة كربالءالتربية للعلوم الصرفةحيدر محمد محسن2830

2009-2008مديرية تربية محافظة كربالءالتربية للعلوم الصرفةايناس عبود عجاج محمد2831

2012-2011مديرية تربية محافظة كربالءالتربية للعلوم الصرفةامجد شاكر مجيد ناصر2832

2001-2009مديرية تربية محافظة كربالءالتربية للعلوم الصرفةفاضل فيصل مهدي2833

2013-2012مديرية تربية محافظة كربالءالتربية للعلوم الصرفةعلي هاني عبد الزهرة2834

2013-2012مديرية تربية محافظة كربالءالتربية للعلوم الصرفةعلي محمد مظلوم محمد2835

2010-2009مديرية تربية محافظة كربالءالتربية للعلوم الصرفةرغد جاسم بعيوي كاطع2836

2013-2012مديرية تربية محافظة كربالءالتربية للعلوم الصرفةمصطفى صادق عبد2837

2002-2001الموارد البشرية/ جامعة القاسم الخضراء التربية للعلوم الصرفةشيماء عبد االمير سلمان2838

2004-2003مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةرسل ستار مسير جاسم2839

2003-2002مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةرشا مناحي كريم هاشم2840

2010-2009مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةرغده عامر مسلم عبود2841

2010-2009مديرية تربية محافظة كربالءالتربية للعلوم الصرفةهاني حسون ذياب محمد2842

2007-2006رئاسة جامعة بابلالتربية للعلوم الصرفةسعدي طالب عطيه2843



2013-2012قسم الموارد البشرية/مديرية زراعة بابل التربية للعلوم الصرفةساره ثامر هالل كاظم2844

2006-2005وزارة الدفاع مكتب المفتش العامالتربية للعلوم الصرفةسرمد حسن شجر2845

2003-2002االمانة العامة للمزارات الشيعيةالتربية للعلوم الصرفةبان جبار جواد2846

2009-2008االمانة العامة للمزارات الشيعيةالتربية للعلوم الصرفةميثم محمد حسين سلمان2847

2009-2008االمانة العامة للمزارات الشيعيةالتربية للعلوم الصرفةسكينة ناصر حسين2848

2004-2003االمانة العامة للمزارات الشيعيةالتربية للعلوم الصرفةانتصار بدر عبيد حمادي2849

2005-2004االمانة العامة للمزارات الشيعيةالتربية للعلوم الصرفةاغاريد عدنان خضر عبد2850

2010-2009االمانة العامه للمزارات الشيعيةالتربية للعلوم الصرفةاحمد كاظم حسين خليف2851

2007-2006مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةعامر حميد عمران2852

2010-2009مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةحوراء مهدي حميد2853

2014-2013مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةجليه حمود محمد2854

2013-2012مديرية تربية محافظة النجف االشرفالتربية للعلوم الصرفةكرار بشير كريم الياسري2855

2013-2012الكرخ الثانية/ مديرية تربية محافظة بغداد التربية للعلوم الصرفةرغد عمران جميل2856

2012-2011الكرخ الثانيه/ مديرية تربية محافظة بغداد التربية للعلوم الصرفةمرام مظفر محمود2857

2000-1999مديرية تربية محافظة كربالء المقدسةالتربية للعلوم الصرفةنسيم رزاق ابو دله2858

1998-1997مديرية تربية محافظة كربالء المقدسةالتربية لعلوم الصرفةحيدر عمران موسى2859

2006-2005الموارد البشرية/ديوان محافظة بابل التربية للعلوم الصرفةنور علي ابراهيم محمد2860

2011-2010مديرية تربية محافظة النجف االشرفالتربية للعلوم الصرفةاحمد جابر كاظم عبيس2861

2011-2010مديرية تربية محافظة النجف االشرفالتربية العلوم الصرفةمحمد عبد حسين بوشي2862

2007-2006مديرية تربية محافظة النجف االشرفالتربية للعلوم الصرفةدعاء طارق عريبي2863

2013-2012مديرية تربية محافظة النجف االشرفالتربية للعلوم الصرفةسعد محمد بشان عبيد2864

2013-2012مديرية تربية محافظة النجف االشرفالتربية للعلوم الصرفةخالد اياد احمد عبد2865

2013-2012مديرية تربية محافظة النجف االشرفالتربية للعوم للصرفةمصطفى عامر عبد2866

2010-2009مديريه تربية محافظه النجف االشرفالتربيه للعلوم للصرفةحسنين عبد الزهره نعمه2867

2010-2009مديرية تربية محافظة النجف االشرفالتربية للعلوم الصرفةحسين كاظم مجيد2868

2009-2008مديرية تربية محافظة النجف االشرفالتربية للعلوم الصرفةسمير عبد هللا حسن2869

1998-1997مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةنضيرة عبد جدوع2870

1999-1998مكتب وكيل الوزارة للشؤون الفنيةالتربية للعلوم الصرفةميسون عبد هللا كاظم2871

2012-2011قسم التسجيل/رئاسة جامعة بابل التربيه للعلوم الصرفةحنين عدنان عبد هللا2872

2015-2014مديرية تربية محافظة النجف االشرفالتربية للعلوم الصرفةنور هالل هادي2873

2012-2011مديرية تربية محافظة النجف االشرفالتربية للعلوم الصرفةاشجان طالب عبيد2874

2008-2007قسم الشؤون االدارية/جامعة بابلالتربية للعلوم الصرفةاسماعيل جاسم مطرود2875



2004-2003مديرية تربية محافظة كربالء المقدسةالتربية للعلوم الصرفةموسى محمد على ناصر2876

2000-1999مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةوفاء خضير عبد حسين2877

1998-1997مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةسهير سليم حسن2878

2009-2008الدائرة اإلدارية/وزارة النقل التربية للعلوم الصرفةاحمد نجم عبيد سالم2879

1999-1998مديرية تربية محفظة بابلالتربية للعلوم الصرفةسلوان شعالن مخيف2880

2009-2008األمانة العامة للمزارات/ديوان الوقف الشيعيالتربية للعلوم الصرفةسكينه ناصر حسين2881

2010-2009مديرية تربية محافظة كربالء المقدسةالتربية للعلوم الصرفةنسرين مزاحم مخيف2882

2001-2000مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةتخاديد توفيق شمران2883

1998-1997مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةشذى طالب فليح2884

2001-2000مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةتحرير طالب طراد2885

2013-2012مديرية تربية محافظة كربالء المقدسةالتربية للعلوم الصرفةعلي محمد مظلوم2886

2009-2008مديرية تربية محافظة كربالء المقدسةالتربية للعلوم الصرفةرغد جاسم بعيوي2887

2004-2003مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةعهود عمران علي2888

1999-1998مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةغسان علي عبد جاسم2889

2003-2002مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةعلي عبد الحسين احمد2890

2003-2002مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةعقيل سبت حسين2891

2005-2004األمانة العامة للمزارات الشيعيةالتربية للعلوم الصرفةأغاريد عدنان عبد الواحد2892

2009-2008المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قارالتربية للعلوم الصرفةاسماء جليل شايع2893

1998-1997مديرية تربية محافظة كربالء المقدسةالتربية للعلوم الصرفةعماد طارق مجدي2894

2011-2010مديرية تربية محافظة كربالء المقدسةالتربية للعلوم الصرفةوفاء صالح منصور2895

2000-1999مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةعباس جاسم كريم2896

1998-1997مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةهيفاء عيسى عسكر2897

1997-1996مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةكفاح عبود ناجي2898

2004-2003مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةهبة طارق حسين2899

2000-1999مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةكوثر عبد هاتف2900

2000-1999مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةعلي حسين عليوي2901

2003-2002مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةعلي داود خلف2902

2007-2006مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةصفاء حمزة سلمان2903

2004-2003مديرية تربية كربالء المقدسةالتربية للعلوم الصرفةرغداء مالك رحيم2904

2002-2001مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةوالء عبد الكاظم2905

2004-2003مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةعالء سالم جبر2906

2011-2010مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةسالم عبد الحمزه كاظم2907



2010-2009مديرية تربية محافظة النجف االشرفالتربية للعلوم الصرفةعالء جبار ناجي2908

2009-2008مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةعلي رضا حياوي2909

2010-2009مديرية تربية محافظة النجف االشرفالتربية للعلوم الصرفةعمار هادي خضير2910

2010-2009مديرية تربية محافظة النجف االشرفالتربية للعلوم الصرفةعالء حسين ناجي2911

1999-1998مديرية تربية محافظة كربالء المقدسةالتربية للعلوم الصرفةمنال جاسم محمد2912

2005-2004مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةهدى عبد الخضر عباس2913

1999-1998مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفةعلي طالب جبر2914

2004-2003مديرية تربية محافظة بابلالتربية للعلوم الصرفهعالءعبد الزهرة مصحب2915

2002 - 2001 الدائرة القانونية واالدارية/ وزارة العلوم والتكنولوجيا كلية الهندسةقاسم كاظم سلمان كاظم2916

ف كلية الهندسةام البنين عباس كاظم نزال2917 ية/ مديرية مجاري محافظة النجف االشر 2012 – 2011ادارة الموارد البرسر

ي/ ديوان الوقف الشيعي كلية الهندسةرقية حبيب محمد علي غالي2918
 
يفة ف 2009 -2008االمانة العامة للمزارات الشيعية الرسر

2015 - 2014مكتب المفتش العام/ وزارة الثقافة كلية الهندسةهديل سالم محمد عباس2919

ي/ ديوان الوقف الشيعي كلية الهندسةاسامة فضيل مزهر محسن2920
 
يفة ف 2015 - 2014 االمانة العامة للمزارات الشيعية الرسر

ي/ ديوان الوقف الشيعي كلية الهندسةاحمد مهدي عبيس هاشم2921
 
يفة ف 2010 - 2009االمانة العامة للمزارات الشيعية الرسر

كلية الهندسةزهراء جميل هادي جودة2922
ي / ديوان الوقف الشيعي 

 
يفة ف االمانة العامة للمزارات الشيعية الرسر

2008 - 2007قسم الشؤون االدارية/ العراق 

ع كهرباء الجنوب/ وزارة الكهرباء كلية الهندسةخالد عبادي عبد هللا2923 2000 - 1999المديرية العامة لتوزي    

2009 - 2008/دائرة البعثات والعالقات الثقافية / وزارة التعليم العاىلي والبحث العلىمي كلية الهندسةشهد شاكر محمود2924

2006 – 2005الفرات/ المديرية العامة االنتاج الطاقة الكهربائية / وزارة الكهرباء كلية الهندسةمحمد جواد عبد النبي محمد2925

كلية الهندسةعلي عبد الحافظ عبد االمير2926
/ دائرة البعثات والعالقات الثقافية / وزارة التعليم العاىلي والبحث العلىمي 

2002 - 2001شعبة العلوم الهندسية/ قسم التقويم وتعادل الشهادات 

كلية الهندسةاحمد داود مثير2927
/ دائرة البعثات والعالقات الثقافية / وزارة التعليم العاىلي والبحث العلىمي 

2003 - 2002شعبة العلوم الهندسية/ قسم التقويم وتعادل الشهادات 

2013 - 2012الفرات االوسط/ المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية / وزارة الكهرباء كلية الهندسةايات احمد عبود علي2928

2009 – 2008الفرات االوسط/ المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية / وزارة الكهرباء كلية الهندسةحسين علي علوان2929

ي/ ديوان الوقف الشيعي كلية الهندسةعصام ماجد عزيز مهدي2930
 
يفة ف 2007- 2006االمانة العامة للمزارات الشيعية الرسر

كة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة / وزارة النفط كلية الهندسةمازن عبد الرزاق صعصاع2931 1995 - 1994الهيئة االدارية/ الرسر

يفة/ ديوان الوقف الشيعي كلية الهندسةضرغام هاني محمد عبيد2932 2006 - 2005االمانة العامة للمزارات الشيعية الرسر



ية / ديوان محافظة بابل كلية الهندسةميمنة خبيب علوان مدير2933 2012 - 2011شعبة التدريب والتطوير/ قسم الموارد البرسر

يفة/ ديوان الوقف الشيعي كلية الهندسةزهراء قاسم نجم عبد هللا2934 2015 - 2014االمانة العامة للمزارات الشيعية الرسر

يفة/ ديوان الوقف الشيعي كلية الهندسةحنين فرات محمود محمد2935 2007 – 2006االمانة العامة للمزارات الشيعية الرسر

ي/ ديوان الوقف الشيعي كلية الهندسةايهاب كاظم عبد حسون2936
 
يفة ف 1993 - 1992االمانة العامة للمزارات الشيعية الرسر

ي/ ديوان الوقف الشيعي كلية الهندسةوسام فاضل علي ظاهر2937
 
يفة ف 2003 – 2002االمانة العامة للمزارات الشيعية الرسر

ي/ ديوان الوقف الشيعي كلية الهندسةوئام يوسف دهام حسين2938
 
يفة ف 2008 – 2007االمانة العامة للمزارات الشيعية الرسر

ية/ الدائر االدارية / وزارة الكهرباء كلية الهندسةسامر عبد الكاظم كريم2939 2001 – 2000قسم الموارد البرسر

2016 – 2015كوفة/ الكلية التقنية االدارية / جامعة الفرات االوسط التقنية  / كلية الهندسةاحمد موزان جاسم دخيل2940

ي محافظة بابل كلية الهندسةاشرف عبد الستار كاظم2941
 
بية ف ية / المديرية العامة للير 2000– 1999االدارة. ذ/ قسم الموارد البرسر

2001 – 2000شعبة العلوم الهندسية/ دائرة البعثات والعالقات الثقافية   / كلية الهندسةحسام يحيى عمران موسى2942

2009 – 2008شعبة العلوم الهندسية/ دائرة البعثات والعالقات الثقافية  / كلية الهندسةاحمد موسى عبد الهادي2943

يفة/ ديوان الوقف الشيعي كلية الهندسةاحمد حامد نجم عبيد2944 2014 – 2013االمانة العامة للمزارات الشيعية الرسر

ي/ ديوان الوقف الشيعي كلية الهندسةاسماء حمزة عبيد عيسى2945
 
يفة ف 2009 – 2008االمانة العامة للمزارات الشيعية الرسر

يفة/ ديوان الوقف الشيعي كلية الهندسةعلي سامي ابراهيم مجيد2946 2011 – 2010االمانة العامة للمزارات الشيعية الرسر

يفة/ ديوان الوقف الشيعي كلية الهندسةمحمد فخري منصور سماوي2947 2009 – 2008االمانة العامة للمزارات الشيعية الرسر

يفة/ ديوان الوقف الشيعي كلية الهندسةمحمد فاهم سعود مشهد2948 2013 - 2012االمانة العامة للمزارات الشيعية الرسر

ي غرق/ مديرية بلديات بابل / ديوان محافظة بابل كلية الهندسةمحمد حسين كامل عليوي2949 2010 - 2009مديرية بلديات ان 

2005 - 2004شعبة العلوم الهندسية/  / وزارة التعليم العاىلي والبحث العلىمي كلية الهندسةعمار محمد امين2950

يفة/ ديوان الوقف الشيعي كلية الهندسةماجد حسن عبد الحسين2951 2013 - 2012االمانة العامة للمزارات الشيعية الرسر

2013 – 2012المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية/  وزارة الكهرباء كلية الهندسةوسام عصام محمد عبيد2952

2015 - 2014المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية/  وزارة الكهرباء كلية الهندسةفوز رائد سلمان جواد2953

2014 - 2013المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية/  وزارة الكهرباء كلية الهندسةمحمد خليل عبود مزعل2954

1999-1998المديرية العامة للتربية في محافظة بابلالتربية الرياضةرواء حسين2955

التربية البدنية وعلوم حوراء عبيس عودة غازي2956

الرياضة

2010 -2009المديرية العامة للتربية في محافظة بابل

التربية البدنية وعلوم حيدر شافي ظاهر2957

الرياضة

2010-2009المديرية العامة للتربية في محافظة بابل

التربية البدنية وعلوم عالء عبيس كاظم علو2958

الرياضة

2003-2002مديرية وبريد بابل/ الشركة العامة لالتصاالت والبريد

التربية البدنية وعلوم حيدر عبد العظيم زكي2959

الرياضة

2000-1999المديرية العامة لتربية بابل

التربية البدنية وعلوم خضير كاظم خضير عباس2960

الرياضة

2009-2008وحدة الخدمة الفرعية/ المديرية العامة لتربية بابل 

التربية البدنية وعلوم حيدر خضير عباس2961

الرياضة

2003-2002الديرية العامة لتربية بابل



التربية البدنية وعلوم مكي خليل صالل2962

الرياضة

2006-2005الى جهاز االمن الوطني

التربية البدنية وعلوم قحطان عدنان شمران عسر2963

الرياضة

2009-2008اإلدارة/ الى مجلس محافظة بابل 

التربية البدنية وعلوم ثامر نعمه عباس2964

الرياضة

2003-2002المديرية العامة لتربية بابل

التربية البدنية وعلوم محمد شاكر مجيد حسين كمونه2965

الرياضة

2004-2003المديرية العامة للتربية في محافظة بابل

التربية البدنية وعلوم محمد حسن كريم2966

الرياضة

1999-1998المديرية العامة للتربية في النجف االشرف

التربية البدنية وعلوم احمد رحمن حسن كاظم2967

الرياضة

2010-2009محافظة النجف االشرف/ وزارة الشباب والرياضة 

التربية البدنية وعلوم حيدر عبد األمير2968

الرياضة

1999-1998المديرية العامة للتربية في محافظة بابل

التربية البدنية وعلوم حنان علي عمران حسن2969

الرياضة

1999-1998المديرية العامة للتربية في محافظة بابل

التربية البدنية وعلوم احمد يعرب محسن2970

الرياضة

2014-2013المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات االوسط

التربية البدنية وعلوم حيدر رسول حسون نعمه2971

الرياضة

2011-2010جهاز االمن الوطني

التربية البدنية وعلوم امير علي خميس حسن2972

الرياضة

2005-2004الى جهاز االمن الوطني

التربية البدنية وعلوم نزار هاني عبيد سعود2973

الرياضة

2010-2009الى جهاز االمن الوطني

التربية البدنية وعلوم موفق عزت عيسى جواد الركابي2974

الرياضة

2011-2010الى جهاز االمن الوطني

التربية البدنية وعلوم عمار سعد يحيى مهدي2975

الرياضة

2012-2011الى جهاز االمن الوطني

التربية البدنية وعلوم احمد فوزي حمزة جاسم2976

الرياضة

2009-2008الى جهاز االمن الوطني

التربية البدنية وعلوم علي طارش شياع مطلك2977

الرياضة

2010-2009الى جهاز االمن الوطني

التربية البدنية وعلوم علينعمه جاسم عاشور2978

الرياضة

2011-2010جهاز االمن الوطني/ الى 

التربية البدنية وعلوم محمد نصر طلب طخاخ2979

الرياضة

2011-2010الى جهاز االمن الوطني

التربية البدنية وعلوم كرار عبد الرضا سلمان حسون2980

الرياضة

2009-2008الى جهاز االمن الوطني

التربية البدنية وعلوم وديع عبد األمير حسين الخفاجي2981

الرياضة

2007-2006الى جهاز االمن الوطني

التربية البدنية وعلوم مكي عايد عبيس عليوي2982

الرياضة

2004-2003الى جهاز االمن الوطني

التربية البدنية وعلوم حسين حسن عبد الحسين2983

الرياضة

2005-2004الى المديرية العامة للتربية في محافظة بابل

التربية البدنية وعلوم صادق عبد الجليل كريم عبود2984

الرياضة

2009-2008المديرية العامة للتربية في النجف االشرف

التربية البدنية وعلوم حيدر سامي محمد عبد2985

الرياضة

2001 -2000قسم الموارد الخضراء/ جامعة القاسم الخضراء 

التربية البدنية وعلوم محمد عبادي عبد كعيد2986

الرياضة

2000-1999المديرية العامة للتربية في محافظة كربالء المقدسة

التربية البدنية وعلوم براق حازم محمد علي2987

الرياضة

2012 -2011المديرية العامة للتربية في محافظة بابل

التربية البدنية وعلوم عالء حمزة نعمان2988

الرياضة

2001-2000الهيئة العامة للطرق والجسور/ وزارة االعمار واإلسكان 

التربية البدنية وعلوم احمد مجيد عمران مدلول2989

الرياضة

2012-2011األمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة/ ديوان الوقف الشيعي 

التربية البدنية وعلوم عمار ضياء عبد هاشم2990

الرياضة

2015-2014قسم الكيانات المنحلة/ هيئة التقاعد الوطنية

التربية البدنية وعلوم احمد علي سلمان2991

الرياضة

2007-2006المديرية العامة للتربية في محافظة النجف



التربية البدنية وعلوم باقر احمد مرزوك علوان2992

الرياضة

2009-2008المديرية العامة للتربية في النجف االشرف

التربية البدنية وعلوم مرتضى عبد الوهاب عبد زيد2993

الرياضة

2012-2011لجنة الخدمة الفرعية/ المديرية العامة للتربية في النجف االشرف 

التربية البدنية وعلوم زيد طارق حمود الصراف2994

الرياضة

2006-2005لجنة الخدمة الفرعية/ المديرية العامة للتربية في النجف االشرف 

2995
التربية البدنية وعلوم الر محمد خضر شريف

ياضة

المديرية العامة للتربية في محافظة بابل
2011-2012

التربية البدنية وعلوم فراس فاضل محمد حسون2996

الرياضة

2012-2011وحدة لجنة الخدمة الفرعية/ المديرية العامة للتربية في محافظة بابل 

التربية البدنية وعلوم علي زهير نجم عبد الكالبي2997

الرياضة

2010-2009االمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة/ ديوان الوقف الشيعي 

التربية البدنية وعلوم عصام محمد حسين بريسم2998

الرياضة

2004-2003دائرة الشؤون القانونية واإلدارية/ وزارة الشباب والرياضة 

التربية البدنية وعلوم احمد ضياء محمود مجيد2999

الرياضة

2011-2010وحدة لجنة الخدمة الفرعية/ المديرية العامة للتربية في محافظة بابل 

التربية البدنية وعلوم زياد عنيد سلمان3000

الرياضة

2003-2002دائرة الشؤون القانونية واإلدارية/ وزارة الشباب والرياضة 

التربية البدنية وعلوم سرى مهدي عبد الشهيد مهدي3001

الرياضة

2014-2013وحدة لجنة الخدمة الفرعية/ المديرية العامة للتربية في محافظة بابل 

التربية البدنية وعلوم هيفاء عايز فنفون حسن3002

الرياضة

1998-1997لجنة الخدمة الفرعية/ المديرية العامة للتربية في محافظة بابل 

التربية البدنية وعلوم احمد ثامر عبد الكاظم3003

الرياضة

2002-2001الفرات االوسط/ المديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية 

التربية البدنية وعلوم احمد قاسم كاظم3004

الرياضة

2009-2008الفرات االوسط/ المديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية 

التربية البدنية وعلوم ياسر خضير جبر3005

الرياضة

2009-2008الفرات االوسط/ المديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية 

التربية البدنية وعلوم مجيد إبراهيم سلطان3006

الرياضة

2006-2005وحدة الخدمة الفرعية/ المديرية العامة للتربية في محافظة كربالء المقدسة 

3007
التربية البدنية وعلوم مهند صالح داخل العوادي

الرياضة

قسم وحدة الخدمة الفرعية/   المديرية العامة للتربية في النجف االشرف 
200-2001

التربية البدنية وعلوم كرار ثامر محمد ال نعمه3008

الرياضة

2014-2013المديرية العامة لتربية محافظة كربالء المقدسة

التربية البدنية وعلوم صابرين جبار نعمه3009

الرياضة

2012-2011قسم الموارد البشرية– المديرية العامة للتربية في محافظة بابل 

التربية البدنية وعلوم محمد خضير جواد كاظم3010

الرياضة

2000 -1999مكتب وكيل الوزارة للشؤون الفنية التعيينات– وزارة التربية 

التربية البدنية وعلوم علي عباس حمود3011

الرياضة

2015-2014األمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة في العراق

3012
التربية البدنية وعلوم نادية عرسان حسن

الرياضة

الثانوي/المديرية العامة للتربية في محافظة بابل قسم الموارد البشرية 
1999- 2000

التربية البدنية وعلوم احمد حسين عبد عباس رواشدي3013

الرياضة

2004-2003الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود فرع بابل

التربية البدنية وعلوم رضا ياسر هاشم3014

الرياضة

2011-2010مكتب المفتش العام/ وزارة الدفاع 

التربية البدنية وعلوم صبا ضياء عبد الكريم غزالة3015

الرياضة

1997-1996الثانوي. ذ/ قسم الموارد البشرية -المديرية العامة للتربية في محافظة بابل 

التربية البدنية وعلوم مؤنس يونس جزر الشمري3016

الرياضة

2013-2012قسم الموارد البشرية-مديرية زراعة بابل

التربية البدنية وعلوم ستار علي كاظم3017

الرياضة

1999-1998الشركة العامة لتجارة الحبوب/ وزارة التجارة 

التربية البدنية وعلوم نبيل عبد الرزاق عبد المحسن3018

الرياضة

2007-2006مكتب المفتش العام/ وزارة الدفاع 

التربية البدنية وعلوم عقيل خضير عباس الشمري3019

الرياضة

2010-2009مكتب المفتش العام/ وزارة الدفاع 



التربية البدنية وعلوم رائد فاضل سعدون ضيدان ثرواني3020

الرياضة

1999-198المديرية العامة لتربية كربالء

التربية البدنية وعلوم حامد دخل عبد علي عباس الدعمي3021

الرياضة

2001-2000المديرية العامة لتربية كربالء

التربية البدنية وعلوم ايناس عباس حسين ناصر العامري3022

الرياضة

2002-2001الى من يهمه االمر

التربية البدنية وعلوم ندى حامد عبد ماضي النصراوي3023

الرياضة

2000-1999الى من يهمه االمر

التربية البدنية وعلوم مقداد حمزة جاسم حسون السلطاني3024

الرياضة

2002-2001الى من يهمه االمر

التربية البنية وعلوم احمد هاشم محمد رشك البرقعاوي3025

الرياضة

2002-2001الى من يهمه االمر

التربية البدنية وعلوم زينه احمد عودة بش المعمري3026

الرياضة

2004-2003الى من يهمه االمر

التربية البدنية وعلوم حيدر عباس جاسم محمد البحراني3027

الرياضة

2002-2001مديرية تربية كربالء

التربية البدنية وعلوم منال مجيد حميد ياس3028

الرياضة

2001-2000المديرية العامة لتربية بابل

التربية البدنية وعلوم محمد عناد إبراهيم3029

الرياضة

2001 -2000الثانوي/قسم الموارد البشرية -المديرية العامة للتربية في محافظةبابل

التربية البدنية وعلوم حيدر محي مكطوف كريعي3030

الرياضة

2015-2014وحدة الخدمة الفرعية-المديرية العامة للتربية في محافظة بابل

التربية البدنية وعلوم علي جاسم محمد اسد3031

الرياضة

2009-2008دائرة الشؤون القانونية واإلدارية– وزارة الشباب والرياضة 

التربية البدنية وعلوم رواد ناظم عبيس3032

الرياضة

2015-2014وحدة الخدمة الفرعية/ المديرية العامة للتربية في محافظة بابل 

التربية البدنية وعلوم سنان جميل صاحب عبيس3033

الرياضة

2005-2004دائرة كتاب العدل/ وزارة العدل

التربية البدنية وعلوم نوار رعد محسن منسي30342013

الرياضة

2013-2012جهاز االمن الوطني

التربية البدنية وعلوم حسين علي كشكول3035

الرياضة

2003-2002جهاز االمن الوطني

التربية البدنية وعلوم علي حسن كزار عباس3036

الرياضة

2009-2008جهاز االمن الوطني

التربية البدنية وعلوم حسين حمزة نجم ال يوسف3037

الرياضة

دائرة الشؤون القانونية واإلدارية قسم الموارد / وزارة الشباب والرياضة 

البشرية
2011-2012

التربية البدنية وعلوم عمار سعد هادي المحنا3038

الرياضة

2014-2013وحدة الخدمة الفرعية/ المديرية العامة للتربية في محافظة بابل 

التربية البدنية وعلوم احمد عباس إبراهيم3039

الرياضة

2002-2001الشعبة القانونية– دائرة صحة بابل قسم األمور اإلدارية والمالية والقانونية 

3040
التربية البدنية وعلوم عالء عباس ناصر

الرياضة

قسم وحدة الخدمة– المديرية العامة للتربية في محافظة كربالء المقدسة 
2006-2007

التربية البدنية وعلوم مصطفى عقيل شهاب المحنا3041

الرياضة

2013-2012المديرية العامة لتربية محافظة بابل

التربية البدنية وعلوم عبد هللا عباس محمد ال صالح3042

الرياضة

2011-2010قسم إدارة الموارد البشرية/ –  وزارة الشباب والرياضة 

التربية البدنية وعلوم باهض ناهض حسون الكريعي3043

الرياضة

2010-2009وحدة الخدمة الفرعية/ المديرية العامة للتربية في محافظة بابل 

2012-2011وحدة الخدمة الفرعية/ المديرية العامة للتربية في محافظة بابل مصطفى اركان عبد هللا ال حسون3044

3045
التربية البدنية وعلوم فائق حاتم عطشان

الرياضة

القسم تربية الهندية– المديرية العامة للتربية في محافظة كربالء المقدسة 
1999-2000

التربية البدنية وعلوم خضير عباس جمعة العامري3046

الرياضة

قسم إدارة– دائرة الشؤون القانونية واإلدارية – وزارة الشباب والرياضة 
2009-2010

2005-2004وحدة الخدمة الفرعية/ المديرية العامة للتربية في محافظة بابل التربية الرياضةعبد الحسين محمد خضير العلواني3047

التربية البدنية وعلوم ليث مجيد محمد الزغيبي3048

الرياضة

2012-2011وحدة الخدمة الفرعية/ المديرية العامة للتربية في محافظة بابل 



التربية البدنية وعلوم علي طالب جابر الزيدي3049

الرياضة

2006-2005وحدةالخدمةالفرعية/ المديريةا لعامة للتربية في محافظةبابل 

3050
التربية البدنية وعلوم الر مهند نزار كزار السويدي

ياضة

وحدةالخدمةالفرعية/ المديريةا لعامة للتربية في محافظةبابل 
1999-2000

التربية البدنية وعلوم رياض جاسم محمد ثبات3051

الرياضة

2004-2003دائرة الشؤون القانونية واإلدارية– وزارة الشباب والرياضة 

التربية البدنية وعلوم علي عبد الصاحب حمزة السلطاني3052

الرياضة

2008-2007قسم الموارد البشرية/ المديرية العامة للتربية في محافظة بابل 

التربية البدنية وعلوم ضرغام مقصد حلواص مهدي3053

الرياضة

2010-2009دائرة الشؤون القانونية واإلدارية– وزارة الشباب والرياضة 

التربية البدنية وعلوم محمد إبراهيم جالب متعب3054

الرياضة

2010-2009المكتب/ المفتش العام / وزارة الداخلية 

التربية البدنية وعلوم حيدر فالح عطية3055

الرياضة

2013-2012مكتب المفتش العام/ وزارة الدفاع 

التربية البدنية وعلوم رائد فاضل عبد الحمزة3056

الرياضة

2005-2004إدارة الموارد البشرية– دائرة اإلصالح العراقية / وزارة العدل 

3057
التربية البدنية وعلوم أمجد عباس ناجي

الرياضة

الثانوي/ قسم الموارد البشرية / المديرية العامة للتربية في محافظة بابل 
2007-2008

التربية البدنية وعلوم رباح علي عبود الدليمي3058

الرياضة

2010-2009مكتب المفتش العام– وزارة الثقافة 

التربية البدنية وعلوم عامر فليح حسن3059

الرياضة

2000-1999قسم إدارة الموارد البشرية/ مديرية زراعة بابل

التربية البدنية وعلوم خالد سعد هادي3060

الرياضة

2001-200شعبة التوظيف والمالك– قسم الموارد البشرية / جامعة القاسم الخضراء 

3061
التربية البدنية وعلوم دعاء نعمه صبار راضي

الرياضة

الثانوي/قسم الموارد البشرية / المديرية العامة للتربية في محافظة بابل 
2010-2011

3062
التربية البدنية وعلوم احمد غالي جاسم الخفاجي

الرياضة

الثانوي/ قسم الموارد البشرية / المديرية العامة للتربية في محافظة بابل
2009-2010

التربية البدنية وعلوم عالء عريان حسن الموسوي3063

الرياضة

2007-2006األمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة

التربية البدنية وعلوم عالء سلمان حسين البو جاسم3064

الرياضة

2005-2004األمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة

التربية البدنية وعلوم احمد مجيد عمران حسناوي3065

الرياضة

2012-2011األمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة

التربية البدنية وعلوم علي زهير نجم الكالبي3066

الرياضة

2010-2009األمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة

التربية البدنية وعلوم علي حسين جاسم العوادي3067

الرياضة

2012-2011األمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة

التربية البدنية وعلوم هاني عباس علوان3068

الرياضة

2001-2000األمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة

التربية البدنية وعلوم علي إبراهيم فليح حسن3069

الرياضة

2002-2001األمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة

التربية البدنية وعلوم فالح حسن خالوي3070

الرياضة

2001-2000األمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة

التربية البدنية وعلوم مقداد غالب علي حمادي3071

الرياضة

2011-2010األمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة

التربية البدنية وعلوم مصطفى جواد كاظم جواد3072

الرياضة

2016-2015جهاز االمن الوطني

التربية البدنية وعلوم حسين موسى جعفر حسين3073

الرياضة

2002-2001المديرية العامة لتربية محافظة بابل

التربية البدنية وعلوم علي محمد عبيد شمري3074

الرياضة

2006-2005المديرية العامة لتربية محافظة كر بالء المقدسة

التربية البدنية وعلوم صادق صاحب حبيب3075

الرياضة

2005-2004األمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة

التربية البدنية وعلوم بسام محمد جاسم3076

الرياضة

2002-2001المديرية العامة لتربية كربالء المقدسة



التربية البدنية وعلوم عقيل هادي نعمه3077

الرياضة

2000-1999المديرية العامة لتربية كربالء المقدسة

التربية البدنية وعلوم قيصر عبد الكريم عبد الصاحب3078

الرياضة

2001-2000المديرية العامة لتربية كربالء المقدسة

التربية البدنية وعلوم عالء حسين موسى3079

الرياضة

1997-1996قسم إدارة الموارد البشرية/ دائرة اإلصالح العراقية – وزارة العدل 

التربية البدنية وعلوم عواطف عبد الحسين مخيف حسين3080

الرياضة

1999-1998المديرية العامة للتربية في محافظة بابل

التربية البدنية وعلوم وفاء كاظم جاسم محمد الموسوي3081

الرياضة

1997-1996المديرية العامة للتربية في محافظة بابل

التربية البدنية وعلوم احمد عمران عبد جصاني3082

الرياضة

2008-2007المديرية العامة للتربية في محافظة بابل

التربية البدنية وعلوم طالب جبار حميد عيفاري3083

الرياضة

2016-2015إدارة الموارد البشرية/ دائرة اإلصالح العراقية / وزارة العدل 

التربية البدنية وعلوم رائد هادي كريم3084

الرياضة

1999-1998الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن

التربية البدنية وعلوم سهاد فاضل هادي3085

الرياضة

1997-1996الميرية العامة للتربية في محافظة كربالء المقدسة

التربية البدنية وعلوم مهند سهيل نجم3086

الرياضة

2002-2001المديرية العمة للتربية في محافظة بابل

التربية البدنية وعلوم سناء كريم حسن3087

الرياضة

1998-1997األمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة– ديوان الوقف الشيعي 

2014-2013تربية بابلكلية العلوم افياء سليم عبد االمير هادي3088

2010-2009تربية بابلكلية العلوم مياسة كاظم جواد عمران3089

2005-2004تربية بابلكلية العلوم عالء محمد جابر خضير3090

2008-2007جامعة القادسيةكلية العلوم مروى عادل مطلك ظاهر3091

2006-2005مجلس محافظة كربالء المقدسةكلية العلوم علي حسير  حميد هاشم3092

فكلية العلوم احمد مشكور علي كاظم3093 1995-1994تربية االنجف االشر

ي3094
2000-1999تربية كربالءكلية العلوم ندى حامد عبد ماض 

2005-2004دائرة صحة بابلكلية العلوم فؤاد محمود عبود3095

ي3096
مان  2007-2006دائرة صحة بابلكلية العلوم سامر رحيم عبيد الرسر

2011-2010دائرة صحة بابلكلية العلوم نبأ علي حبيب3097

2009-2008تربية بابلكلية العلوم شوق احمد حسن كاظم3098

ي3099 2008-2007تربية بابلكلية العلوم احمد حميد ضاجي ثيل الجنان 

2012-2011ميدرية الوقف الشيعي كربالء المقدسةكلية العلوم علي حمودي عبد السادة3100

2008-2007دائرة صحة بابلكلية العلوم شفق ايراهيم محمد امير 3101

1995-1994تربية بابلكلية العلوم خالد نايف نارص3102

2015-2014تربية بابلكلية العلوم رسل كاظم محمد جاسم3103

ي3104
2012-2011وزارة الشباب والرياضةكلية العلوم هبه ضياء جعفر تفر

2008-2007وزارة العدلكلية العلوم شى حسير  ياسير 3105

1996-1995المفوضية العليا لالنتخاباتكلية العلوم ارجوان حسن سلمان3106

2001-2000دائرة صحة بابلكلية العلوم عدنان علي محسير 3107



كة تعبئة الغازكلية العلوم علي عبد الزهرة كطران3108 2010-2009شر

2011-2010مديرية زراعة بابلكلية العلوم نور حمزه عبيد 3109

2001-2000دائرة صحة بابلكلية العلوم فاضل محمد كاظم عبود3110

2013-2012وزارة الثقافةكلية العلوم شهد طه محمد حسن3111

2011-2010وزارة االسكان واالعماركلية العلوم حيدر حميد جسوم مصيخ3112

2003-2002وزارة العمل والشؤون االجتماعيةكلية العلوم حبيب كاظم عبيد3113

2014-2013وزارة الدفاعكلية العلوم هشام ابراهيم هاشم فاضل3114

1998-1997مفتشية اثار بابلكلية العلوم اسماء عبد المحسن عباس3115

اءكلية العلوم ايناس سالم حسن3116 2000-1999جامعة القاسم الخضن

ن حمزه عباس3117 2004-2003دائرة صحة بابلكلية العلوم حسي 

2002-2001وزارة الدفاعكلية العلوم فدوى عبد هللا ليلو3118

ى عباس عيد الحسن3119 2013-2012مديرية ماء كربالء المقدسةكلية العلوم برسر

2002-2001تربية كربالءكلية العلوم شيماء سالم حسن3120

ي صاحب3121
2006-2005مضف الرافدينكلية العلوم هنادي راض 

ف/جامعة جابر بن حيان الطبيةكلية العلوم مقداد عبد الحميد يوسف3122 2000-1999النجف االشر

2011-2010وزارة االعمار واالسكانكلية العلوم شهد عباس حسون3123

2012-2011تربية بابلكلية العلوم  رعد فالح حسن خضير3124

2015-2014تربية بابلكلية العلوم فاطمة عدنان هاشم3125

2007-2006تربية بابلكلية العلوم منار عبد نعمة3126

2010-2009تربية بابلكلية العلوم سامي خليف منصور السعدي3127

ي3128
2012-2011تربية بابلكلية العلوم محمد احمد كامل خف 

2003-2002تربية بابلكلية العلوم ايناس مالك حسن3129

1995-1994معهد الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية/جامعة بغدادكلية العلوم احمد عبيد كاظم3130

2005-2004دائرة صحة بابلكلية العلوم  ميادة ياسير  جاسم محمد3131

اس فالح خضير المعموري3132 2006-2005مركز تدريب كهر باء الحلةكلية العلوم ني 

2004-2003تربية بابلكلية العلوم رفالء مشكور عمار3133

اءكلية العلوم زهراء جواد مجي3134 2009-2008جامعة القاسم الخض 

اءكلية العلوم نضال محسن علي مرسبت3135 2009-2008جامعة القاسم الخض 

2012-2011دائرة صحة بابلكلية العلوم علي قاسم جواد عبد الكفل3136

فكلية العلوم عالء ستار محمود3137 ع كهرباء النجف االشر 1995-1994مديرية توزي    

ية/ جامعة القادسية كلية العلوم حيدر مهدي حسن الزاملي3138 2008-2007قسم الموارد البرسر

2009-2008شعبة التوظيف والمالك/ رئاسة جامعة بابل كلية العلوم كمال موجد شياع خفيف3139



2008-2007وزارة االعمار واالسكانكلية العلوم حسنير  محمود مجيد3140

2011-2010وزارة الثقافةكلية العلوم جواد ثروت طه صالح3141

2008-2007وزارة الدفاعكلية العلوم منا ف راسم محمد3142

2011-2010تربية بابلكلية العلوم دعاء اركان عبد هللا3143

1991-1990تربية بابلكلية العلوم رواء محمد حسن3144

2009-2008وزارة االسكان واالعماركلية العلوم سيف عباس اسماعيل3145

يكلية العلوم مصطف  علي حمادي3146
2013-2012جهاز االمن الوطن 

يكلية العلوم مجيد حمزه مجيد3147
2010-2009جهاز االمن الوطن 

ي محمد عمر3148
ي اربيلكلية العلوم خوىسر

 
بية ف 2001-2000مكتب المدير العام/ممثلية وزارة الير

1996-1995تربية بابلكلية العلوم ثمينة تومان عبد3149

2008-2007تربية بابلكلية العلوم سارة محمد سلمان حمود3150

2011-2010مديرية زراعة بابلكلية العلوم علي مالك دخن العيساوي3151

2007-2006دائرة االصالرح العراقيةكلية العلوم لقاء طالب شاهي3152

2008-2077المديرية  العامة لنقل الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات االوسطكلية العلوم ورود طاهر فرهود3153

1999-1998المديرية  العامة لنقل الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات االوسطكلية العلوم احمد عبد الحمزه مرهج3154

2013-2012دائرة صحة بابلكلية العلوم حيدر راشد عطية3155

2004-2003دائرة صحة بابلكلية العلوم فرح نجاح فاضل3156

2005-2004دائرة صحة بابلكلية العلوم ميعاد جالب عبيس3157

2013-2012دائرة صحة بابلكلية العلوم طيف لؤي مجيد3158

ي3159 2005-2004دائرة صحة بابلكلية العلوم رنا سلمان عرين 

2014-2013دائرة صحة بابلكلية العلوم احمد زامل شالل3160

2011-2010دائرة صحة بابلكلية العلوم زينب ارحيم حمود3161

2013-2012الرصافة/دائرة صحة بغداد كلية العلوم غاده عباس نغميش3162

ي محيسن3163
2011-2010قسم الشؤون االدارية/جامعة كربالء كلية العلوم هدى راض 

2009-2008مديرية زراعة بابلكلية العلوم زهراء هادي عوده3164

فكلية العلوم هديل ماجد لطيف3165 2006-2005مديرية ماء محافظة النجف االشر

ف حكمت حميد3166 2001-2000دائرة صحة بابلكلية العلوم اشر

يكلية العلوم  علي ضياء عبيد3167
2010-2009جهاز االمن الوطن 

كة العامة للصناعات الميكانيكيةكلية العلوم احمد مرزة عبد الصاحب3168 2003-2002الرسر

كة العامة للصناعات الميكانيكيةكلية العلوم سندس كاظم حسون 3169 1999-1998الرسر

كة العامة للصناعات الميكانيكيةكلية العلوم االء علي غافل3170 1998-1997الرسر

اس صباح عبد3171 كة العامة للصناعات الميكانيكيةكلية العلوم ني  1998-1997الرسر



كة العامة للصناعات الميكانيكيةكلية العلوم ايناس حامد حسير  3172 2001-2000الرسر

كة العامة للصناعات الميكانيكيةكلية العلوم زينة قاسم رشيد3173 1999-1998الرسر

كة العامة للصناعات الميكانيكيةكلية العلوم نجالء هادي كاظم3174 2000-1999الرسر

كة العامة للصناعات الميكانيكيةكلية العلوم عباس محمد معصوم3175 2000-1999الرسر

كة العامة للصناعات الميكانيكيةكلية العلوم ثائر فاضل غبير 3176 1998-11997الرسر

فكلية العلوم شي  عبد االمير عطب3177 2009-2008مديربة بلديات محافظة النجف االشر

2000-1999المديرية  العامة لنقل الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات االوسطكلية العلوم حسن عباس حسن3178

1994-1993تربية بابلكلية العلوم حمزية جي  عبد3179

ي جواد3180
2010-2009مديرية زراعة بابلكلية العلوم مهند حفظ 

2008-2007الدائرة االدارية/وزارة الماليةكلية العلوم اسيل حسن وداعه جواد3181

يكلية العلوم عباس فاضل جاسم محمد3182
2007-2006جهاز االمن الوطن 

2014-2013تربية بابلكلية العلوم علي فاضل مرموص3183

2000-1999تربية بابلكلية العلوم جعفر زناد صيهود3184

2003-2002المديرية  العامة  للماءكلية العلوم وجدان عبد االمير جاسم3185

2014-2013مديرية تربية بغداد الكرخ الثالثةكلية العلوم نور سلمان مجمد3186

2011-2010وزارة الموارد المائيةكلية العلوم رغدة عبد الرزاق صالح3187

2007-2006الكلية التقنية المسيبكلية العلوم هديل عباس حسن3188

1997-1996دائرة رعاية القارصينكلية العلوم خلدون عباس عبد المنعم3189

كة العامة لتجارة الحبوبكلية العلوم ميس نضال شهيد3190 2013-2012الرسر

ية/المديرية العامة للماء كلية العلوم احمد حسير  عبد3191 2007-2006ادارة الموارد البرسر

ي3192
2003-2002تربية بابلكلية العلوم محمد عبد عباس راض 

2005-2004تربية بابلكلية العلوم حل تحسير  عبيد حسون3193

2001-2000تربية بابلكلية العلوم احمد كاظم سهيل 3194

2013-2012المديرية  العامة  للماءكلية العلوم جيهان خالد زامل3195

2001-2000دائرة االصالح العراقيةكلية العلوم نبيل كاظم حاجم3196

3197

كلية الهندسة احمد تميم عبد هللا3198
شعبة / قسم التقويم وتعادل الشهادات / دائرة البعثات والعالقات الثقافية / 

2006 - 2005العلوم الهندسية

2011 - 2010مكتب المفتش العام/ وزارة االعمار واالسكان كلية الهندسة غفران حاكم اكريم محمد3199

2009 - 2008بابل/ العراق / كلية المستقبل الجامعةكلية الهندسة امال حسين عليوي ناصر3200

2013 - 2012بابل/ العراق / كلية المستقبل الجامعةكلية الهندسة ضحى عبد الكريم علي حنون3201

2014 - 2013بابل/ العراق / كلية المستقبل الجامعةكلية الهندسة صابرين علي مهدي حمود3202



2012 – 2011بابل/ العراق / كلية المستقبل الجامعةكلية الهندسة علياء محمود محمد3203

2008 – 2007بابل/ العراق / كلية المستقبل الجامعةكلية الهندسة مروة لطيف زغير3204

2013 - 2012بابل/ العراق / كلية المستقبل الجامعةكلية الهندسة زينب سعد حمزة3205

كلية الهندسة حيدر خضير عبد الكاظم3206
قسم الشؤون / مديرية توزيع كهرباء النجف / كهرباء الفرات االوسط 

1999 - 1998االدارية

1997 - 1996المديرية العامة لمشاريع نقل الطاقة الكهربائية/ وزارة الكهرباء كلية الهندسة حيدر عباس عبد الحسين3207

كلية الهندسة اوراس عباس عزيز3208
الفرات / المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية / وزارة الكهرباء 

2004 - 2003االوسط

كلية الهندسة بديع عزيز هاشم حسين3209
الفرات / المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية / وزارة الكهرباء 

2004 - 2003االوسط

كلية الهندسة حنين عبد الحسين حسون3210
الفرات / المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية / وزارة الكهرباء 

2005 - 2004االوسط

كلية الهندسة غسق مكي موسى عكاشي3211
ادارة الموارد البشرية/ شعبة / مديرية بلديات ميسان / محافظة ميسان 

2007 -2008

1999 – 1998مديرية بلديات بابل/ وزارة البلديات  العامة كلية الهندسة عثمان صباح عواد3212

كلية الهندسة ميادة تقي شدهان3213
ادارة / القسم / المديرية العامة للماء / وزارة البلديات  واالشغال العامة 

2000 – 1999الموارد البشرية

كلية الهندسة محمد شاكر محمود3214
لمنطقة الفرات / المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية / وزارة الكهرباء 

2001 – 2000االوسط

كلية الهندسة احمد عبد الحافظ عبد االمير موسى3215
فرع بابل/ هيئة توزيع الفرات االوسط / شركة توزيع المنتجات النفطية 

2013 - 2014

2010 - 2009شركة عامة/ شركة نفط الشمال / وزارة  النفط كلية الهندسة سماح سعد حسن محمد علي3216

كلية الهندسة حسين مارد محمود3217
ادارة / القسم / المديرية العامة للماء / وزارة البلديات  واالشغال العامة 

2000 - 1999الموارد البشرية

2007 - 2006الدائرة االدارية/ وزارد النفط كلية الهندسة ادريس علي حسين3218

كلية الهندسة سيف الدين سعد عبيس3219
قسم / الجامعة التكنولوجية / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

2006 - 2005الدراسات العليا

2007 - 2006مديرية بلديات محافظة الديوانية/ وزارة البلديات واالشغال العامة كلية الهندسة مها حسن حمد3220

2008 - 2007جهاز االمن الوطنيكلية الهندسة كريم عقيل سامي كريم3221

2005 - 2004جهاز االمن الوطنيكلية الهندسة منتصر علي كاظم حسين3222

2010 - 2009جهاز االمن الوطنيكلية الهندسة علي عبد اللطيف عباس بريسم3223

2011 - 2010مكتب النائب االول/ديوان محافظة بابل كلية الهندسة افراح ضياء علي اسد3224

2007 – 2006المديرية العامة للمجاري/ وزارة البلديات  واالشغال العامة كلية الهندسة شهباء صالح عبد الكريم عبد علي3225

كلية الهندسة دو الفقار زاهر علي3226
المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات / وزارة الكهرباء 

2006 – 2005قسم الشؤون االدارية/ االوسط 



2007 - 2006قسم البعثات والعالقات الثقافية/ جامعة بابل كلية الهندسة محمد جبار محمد3227

كلية الهندسة غسان سلمان حسين عبيد3228
معمل / الشركة العامة للسمنت الجنوبية / وزارة الصناعة والمعادن 

2014 - 2013سمنت بابل

2006 - 2005االمانة العامة/ العتبة العباسية المقدسة / ديوان الوقف الشيعي كلية الهندسة عالء داخل عبيد جاسور3229

2006 - 2005شركة عامة/ شركة نفط الوسط / وزارة النفط كلية الهندسة محمد حسن مجهول منيع3230

2012 - 2011مكتب مفتش العام/ وزارة االعمار واالسكان كلية الهندسة  زهراء احمد عبد العباس3231

كلية الهندسة حسين محمد حبيب عيسى3232
قسم التسجيل / رئاسة جامعة بابل / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

2011 - 2010وشؤون الطلبة

كلية الهندسة سارة علي حسن3233
دائرة البعثات والعالقات الثقافية/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

2008 - 2009

2002 - 2001وزارة التعليم العالي والبحث العلميكلية الهندسة قاسم كاظم سلمان3234

1999 - 1998دائرة البعثات/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كلية الهندسة عمار ناظم رشيد3235

2014 - 2013مكتب مفتش عام/ وزارة االعمار واالسكان كلية الهندسة وناس فيصل دشر محسن3236

2002 - 2001نقابة المهندسين  اال ردنينكلية الهندسة ايهاب علي حسين3237

2003 - 2002نقابة المهندسين  اال ردنينكلية الهندسة حسام علي الدسوقي3238

2003 - 2002نقابة المهندسين  اال ردنينكلية الهندسة سالم محمد سالم3239

2002 - 2001نقابة المهندسين  اال ردنينكلية الهندسة سامر حجازي جمال3240

2003 - 2002نقابة المهندسين  اال ردنينكلية الهندسة علي حسن محمود عفاته3241

1994 - 1993نقابة المهندسين  اال ردنينكلية الهندسة كاظم حسن علي3242

2001 - 2000نقابة المهندسين  اال ردنينكلية الهندسة محمد عبد النبي صالح3243

ي 1002 / 42 / 7رقن قيدة حسب االمر االداري نقابة المهندسين  اال ردنينكلية الهندسة محمد نوح رشيد عالن3244
 
1996 / 2 / 17 ف

2003 - 2002نقابة المهندسين  اال ردنينكلية الهندسة مصعب احمد مقبل الرعود3245

2002 - 2001نقابة المهندسين  اال ردنينكلية الهندسة هيثم علي قاسم جرادات3246

2011 - 2010وزارة التعليم العالي والبحث العلميكلية الهندسة علي عباس حسين ناصر3247

2009 - 2008وزارة التعليم العالي والبحث العلميكلية الهندسة  سارة علي حسن3248

2007 - 2006وزارة التعليم العالي والبحث العلميكلية الهندسة حسام جواد كاظم3249

2009 - 2008مؤسسة الشهداء/ رئاسة الوزراء كلية الهندسة محمد علي حسين علي3250

1997 - 1996وزارة البلديات واالشغال العامةكلية الهندسة غالب حسن راضي3251

2006 - 2005كلية الهندسة/ جامعة بابل كلية الهندسة سناء عباس حديد مطر3252

2002 - 2001شعبة التدريب والتطوير/ قسم الموارد البشرية / ديوان محافظة بابل كلية الهندسة بشار فاضل حميدي محمد3253

2004 - 2003المديرية العامة للمجاري/ وزارة البلديات واالشغال العامة كلية الهندسة عادل عبد الرضا حسن عبيد3254



2003 - 2002المديرية العامة لمشاريع انتاج الطاقة الكهربائية/ وزارة الكهرباء كلية الهندسة علي عبد المطلب هاشم3255

كلية الهندسة عادل عبد االمير وليد عليوي3256
المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية الفرات االوسط/وزارة الكهرباء 

ي 1997-1998
مدن 

كهروكيمياوي 2011-2010قسم البعثات والعالقات الثقافية/جامعة بابل كلية الهندسة فرح عزيز جبر3257

ي 1994-1993كلية الهندسة/جامعة الكوفة كلية الهندسة افراح عبد الوهاب جابر عبود3259
مدن 

كلية الهندسة سحر عبد علي داود3260
شعبة العلوم /قسم التقويم وتعادل الشهادات/دائرة البعثات والعالقات الثقافية

ي 2010-2009الهندسية
مدن 

كلية الهندسة نعمان ظاهر عبد3261
ادارة /القسم /المديرية العامة للماء /وزارة البلديات واالشغال العامة 

ي 2000-1999الموارد البشرية
مدن 

كلية الهندسة تماضر محمد هاشم3262
المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية في /وزارة الكهرباء 

كهرباء 1999-1998الشؤون االدارية/الناصرية

كلية الهندسة نبأ مهدي علي عبد االمير3263
ادارة /القسم /المديرية العامة للماء /وزارة البلديات واالشغال العامة 

بيئة 2011 – 2010الموارد البشرية

ميكانيك 2013-2012دائرة الشؤون البشرية/وزارة الموارد المائية كلية الهندسة انوار اركان عباس نعمان3264

مواد 1999-1998(شركة  عامة )شركة خطوط االنابيب النفطية /وزارة النفط كلية الهندسة منار محمد عبد المحسن احمد3265

ميكانيك 2005-2004قسم ادارة الموارد البشرية/الدائرة االدارية والمالية /مؤسسة الشهداء كلية الهندسة محمود رحيم جبر3266

كهرباء 2014-2013المكتب/المفتش العام /وزارة الداخلية كلية الهندسة عالء رحيم عبد صالح3267

ي 2008-2007الوحدة الحسابية/هيئة االعمار واالسكان /محافظة النجف االشرف كلية الهندسة ايفان محمد عبيس3268
مدن 

ميكانيك 1993-1992ادارة الموارد البشرية/محافظة الديوانية كلية الهندسة محمد مزعل حميد كاوي3269

كلية الهندسة صفا فخري هاشم كريم3270
التدريب/مقر كتيبة الدبابات الرابعة /اللواء المدرع الخامس والثالثون 

ميكانيك 2005-2006

كلية الهندسة حيدر طالب عبد3271
مديرية توزيع /وزارة الكهرباء المديرية العامة لتوزيع كهرباء الوسط 

ميكانيك 1998-1997الشؤون االدارية/كهرباء 

كلية الهندسة بشير قحطان ذريب3272
قسم ادارة – المديرية العامة للماء )وزارة البلديات واالشغال العامة 

ي 1999-1998(الموارد البشرية 
مدن 

 كهرباء 2001-2000فرع بابل/شركة توزيع المنتجات النفطية ئة توزيع  لفرات االوسط كلية الهندسة علي قاسم عبيد3273

ي2008-2007يبروت–الدائرة الثقافية /سفارة جمهورية العراق كلية الهندسة محمد قاسم محمد احمد3274
مدن 

ي  2003-2002عمان– الدائرة الثقافية /سفارة جمهورية العراق كلية الهندسة سالم محمد سالم الهواري3275
مدن 

ي 2008-2007القسم االداري والمالي/هيئة استثمار بغداد /محافظة بغداد كلية الهندسة رشا محسن خابط راهي3276
مدن 

ميكانيك 2012-2011مكتب المفتش العام/وزارة االعمار واالسكان كلية الهندسة زينب جاسم حسين حمزه3277

كلية الهندسة مها عبد اللطيف عيدان عبد هللا3278
قسم الشؤون –اتصاالت وبريد بابل -وزارة االتصاالت الشركة العامة 

ي 1996-1995الموارد البشرية– االدارية  والمالية 
مدن 

كهرباء2013 – 2012بابل- العراق – كلية المستقبل الجامعة كلية الهندسة سرى موسى علي عبود3279



كلية الهندسة نور عالء حسين صادق3280
المعهد التقني /هيئة التعليم التقني –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

بيئة 2013 – 2012الشعبة العلمية/بابل 

كلية الهندسة محمد عقيل كريم راضي3281
قسم ادارة – المديرية العامة للماء )وزارة البلديات واالشغال العامة 

كهرباء 2014-2013(الموارد البشرية 

ميكانيك2008-2007دائرة المجاميع السياحية/وزارة السياحة واالثار كلية الهندسة وثاب محمد عليوي فهد3282

ميكانيك 1993-1992الدائرة االدارية/امانة بغداد كلية الهندسة عالء محمد طارق عبد الرزاق كاظم3283

كلية الهندسة مرتضى انور عبد هللا عمران3284
المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة / وزارة الكهرباء

مواد2009-2008الدائرة االدارية/مديرية /اللوسطى 

ميكانيك2006-2005جهاز االمن الوطنيكلية الهندسة هيثم عبد االمير عبد الكاظم عباس3285

مواد 2004-2003المركز العام- نقابة المهندسينكلية الهندسة ميادة محمد باقر غالم علي زوار علي3286

كلية الهندسة مهيمن سعد فخري3287
الفرات ااالوسط/المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية /وزارة الكهرباء 

مواد2004-2005

ميكانيك1993-1992قسم ادارة الموارد البشرية/دائرة االصالح العراقية كلية الهندسة رسول هاشم محسن كاطع3288

كلية الهندسة مهند جليل صادق جعفر3289
وزارة الصناعة والمعادن الشركة العامة لسمنت الجنوبية معمل سمنت 

1994 -1993النجف االشرف

كلية الهندسة رسل جواد عبد الكاظم3290
الفرات االوسط/ وزارة الكهرباء المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية 

2004 – 2005

كلية الهندسة وسام محمد حمزة عليوي3291
قسم الشؤون / وزارة الكهرباء المديرية العامة لمشاريع االنتاج الغازية 

2009 – 2008االدارية

كلية الهندسة عباس مجيد حميد فضل3292
/ مديرية ماء محافظة القادسية القسم /وزارة البلديات واالشغال العامة 

2011 – 2010ادارة الموارد البشرية

كلية الهندسة عامر غشوان علي حسين3293
الفرات / المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية / وزارة الكهرباء 

2013 – 2012االوسط

كلية الهندسة اثير كاظم جواد كاظم3294
الفرات / المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية / وزارة الكهرباء 

2010 - 2009االوسط

كلية الهندسة علي حسين محمد علي حسن3295
مديرية بلدية – مديرية البلديات العامة /وزارة البلديات واالشغال العامة 

2005 - 2004ادارة الموارد البشرية/ الديوانية الشعبة 

كلية الهندسة فراس حسين شمران عبد هللا3296
مديرية بلديات بابل مديرية بلدية ابي /وزارة البلديات واالشغال العامة 

2005 - 2004الموارد البشرية/ غرق 

كلية الهندسة دموع سعد كاظم مطرود3297
مديرية بلدية / مديرية البلديات العامة /وزارة البلديات واالشغال العامة 

2005 – 2004ادارة الموارد البشرية/ الديوانية الشعبة 

2014 - 2013وحدة  خدمة الفرعية/المديرية العامة للتربية في محافظة بابل  كلية الهندسة هاجر عبد الهادي عبد الكريم3298

2011 - 2010المديرية العامة النتاج الطاقة الكهرباء/  وزارة الكهرباء كلية الهندسة نورهان عالء الدين حسين علي3299

2014 - 2013المديرية العامة لتوزيع كهرباء الفرات/ وزارة الكهرباءكلية الهندسة زينب محمد مقبل مجيد3300

2014 - 2013جهاز المخابرات الوطني العراقي/ مجلس الوزراء كلية الهندسة حيدر علي امانه جبار3301



كلية الهندسة رافت عبد الحسين حبيب3302
المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية الفرات االوسط/ وزارة الكهرباء

2012 - 2013

كلية الهندسة عالء هادي محمد3303
قسم /دائرة البعثات والعالقات الثقافية /وزارة التعليم العالي والبحث 

2004 - 2003/التقويم وتعادل الشهادات شعبة العلوم الهندسية

كلية الهندسة حيدر رياض عباس موسى3304
المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية الفرات االوسط /وزارة الكهرباء

2009 - 2010

كلية الهندسة كرار عبد الزهرة جبار حسين3305
المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية الفرات االوسط /وزارة الكهرباء

2010 - 2011

كلية الهندسة احمد عباس عبد علي  محمود3306
المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية الفرات االوسط /وزارة الكهرباء

2012 - 2013

كلية الهندسة كرار حيدر هاشم محمد حسن3307
المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية الفرات االوسط /وزارة الكهرباء

2007 - 2008

كلية الهندسة كاظم عيسى كاظم بخيت3308
المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية الفرات االوسط /وزارة الكهرباء

2003 - 2004

كلية الهندسة محمد عبد العالي عبد الكاظم3309
المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية الفرات االوسط /وزارة الكهرباء

2013 - 2014

كلية الهندسة عدي علي بكير وصيل3310
المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية الفرات االوسط /وزارة الكهرباء

2009 - 2010

كلية الهندسة مروة راشد عطية مرهون3311
المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية الفرات االوسط /وزارة الكهرباء

2008 - 2009

كلية الهندسة لؤي غني جبر عبد3312
المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية الفرات االوسط /وزارة الكهرباء

2008 - 2009

كلية الهندسة ايهاب محمد علي حسين3313
المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية الفرات االوسط /وزارة الكهرباء

2010 - 2011

كلية الهندسة ريام عبد السالم عيسى خليل3314
المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية الفرات االوسط /وزارة الكهرباء

2013 - 2014

2008 - 2007جهاز االمن الوطنيكلية الهندسة سامر سعد كاظم عباس3315

1995 - 1994قسم ادارة الموارد البشرية/ الدائرة االدارية والمالية/ وزارة النقلكلية الهندسة علي عبد فارس3316

1995 - 1994قسم ادارة الموارد البشرية/ الدائرة االدارية والمالية / وزارة النقل كلية الهندسة ناظم حسين مرهج حبيب3317

2009 - 2008بابل/ العراق / كلية المستقبل الجامعة كلية الهندسة ندى عامر عبد هللا3318

2011 - 2010بابل/ العراق / كلية المستقبل الجامعة كلية الهندسة زينب حسين يحيى حسن3319

2012 - 2011بابل/ العراق / كلية المستقبل الجامعة كلية الهندسة زينب ناظم  هاوي  محمد3320

2013 - 2012بابل/ العراق / كلية المستقبل الجامعة كلية الهندسة زينة سعد عبد صوفي3321

2012 - 2011بابل/ العراق / كلية المستقبل الجامعة كلية الهندسة زهراء هاشم كريم فجر3322

1999 - 1998الشركة العامة للصناعات الميكانيكية/ وزارة الصناعة والمعادن كلية الهندسة سوسن حسين جاسم3323

2001 - 2000الشركة العامة للصناعات الميكانيكية/ وزارة الصناعة والمعادن كلية الهندسة مروان حاتم علي محسن3324



2002 - 2001الشركة العامة للصناعات الميكانيكية/ وزارة الصناعة والمعادن كلية الهندسة فاضل جاسم ديلي3325

2002 - 2001الشركة العامة للصناعات الميكانيكية/ وزارة الصناعة والمعادن كلية الهندسة ندى كاظم فاضل3326

1995 - 1994الشركة العامة للصناعات الميكانيكية/ وزارة الصناعة والمعادن كلية الهندسة حسين فاضل حاجم3327

1996 - 1995الشركة العامة للصناعات الميكانيكية/ وزارة الصناعة والمعادن كلية الهندسة نغم مهدي محسن3328

1998 - 1997الشركة العامة للصناعات الميكانيكية/ وزارة الصناعة والمعادن كلية الهندسة لقاء فريق هزاع3329

1998 - 1997الشركة العامة للصناعات الميكانيكية/ وزارة الصناعة والمعادن كلية الهندسة هدى موسى جوين3330

2004 -2003المركز العام/نقابة المهندسين العراقية كلية الهندسة ميادة محمد باقر غالم علي زوار3331

2001 - 2000نقابة المهندسين العراقيةكلية الهندسة سها جواد كاظم مصحب3332

3333
حميد محمد هادي جاسم

كلية الهندسة 

مديرية / المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات االوسط 

قسم الشؤون / شبكة نقل الطاقة الكهربائية لمحافظة كربالء المقدسة 

2008 - 2007االدارية

كلية الهندسة سارة عمادة عبد الرحيم سعيد3334
قسم الموارد / وزارة التعاليم العالي والبحث العلمي جامعة القادسية 

2009 - 2008البشرية

كلية الهندسة فاضل وادي عباس ضيف3335
مديرية بلدية – مديرية البلديات العامة /وزارة البلديات واالشغال العامة 

1995 - 1994ادارة الموارد البشرية/ النجف االشرف الشعبة 

1994 - 1993الشركة العامة للصناعات الميكانيكية/ وزارة الصناعة والمعادنكلية الهندسة زهرة محمد حسن محمد3336

1996 - 1995الشركة العامة للصناعات الميكانيكية/ وزارة الصناعة والمعادنكلية الهندسة سعاد عباس راشد3337

1996- 1995الشركة العامة للصناعات الميكانيكية/ وزارة الصناعة والمعادنكلية الهندسة عماد عباس حسون3338

1999 - 1998الشركة العامة للصناعات الميكانيكية/ وزارة الصناعة والمعادنكلية الهندسة زينب حبيب عريبي3339

1997 - 1996الشركة العامة للصناعات الميكانيكية/ وزارة الصناعة والمعادنكلية الهندسة فالح حسن سعيد3340

2005 - 2004الشركة العامة للصناعات الميكانيكية/وزارة الصناعة والمعادن كلية الهندسة علي حسين شنان3341

كلية الهندسة سرى عبد الحسين عالوي عبود3342
مديرية /لتوزيع كهرباء الفرات االوسط /المديرية العامة / وزارة الكهرباء

2008 - 2007توزيع كهرباء كربالء المقدسة

كلية الهندسة غسان محمد عبد العباس راضي3343
مديرية /المديرية العامة لتوزيع كهرباء الفرات االوسط / وزارة الكهرباء

2008 - 2007توزيع كهرباء بابل قسم الشؤون االدارية

كلية الهندسة مصطفى احسان فالح3344
مديرية بلدية / مديرية البلديات العامة /وزارة البلديات واالشغال العامة 

2008 - 2007ادارة الموارد البشرية/ الديوانية الشعبة 

كلية الهندسة رامي كاظم موسى3345
مديرية بلدية / مديرية البلديات العامة /وزارة البلديات واالشغال العامة 

2007 - 2006ادارة الموارد البشرية/ الديوانية الشعبة 

كلية الهندسة عادل فوزي عبد الحسين عبد الكريم3346
قسم /جامعة القاسم الخضراء /وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

1993 - 1992الموارد البشرية شعبة التوظيف والمالك

كلية الهندسة زهراء محمود حسان احمد3347
جامعة الفرات / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هيئة التعليم التقني 

2009 - 2008/االوسط التقنية  المعهد التقني المسيب

كلية الهندسة عذراء فاهم عباس3348
الفرات االوسط/المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية / وزارة الكهرباء

2004 - 2005



كلية الهندسة سامي عبد هللا صالح3349
الفرات االوسط/المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية / وزارة الكهرباء

2001 - 2002

كلية الهندسة علي ظاهر محمد ابراهيم3350
الفرات االوسط/المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية / وزارة الكهرباء

1996 - 1997

كلية الهندسة غسان حسين عبود3351
الفرات االوسط/المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية / وزارة الكهرباء

1998 - 1999

كلية الهندسة فرحان نجم عبيد نهار3352
الفرات االوسط/المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية / وزارة الكهرباء

1994 - 1995

كلية الهندسة شذى بحر جاسم طليفح3353
مديرية /المديرية العامة لتوزيع كهرباء الفرات االوسط / وزارة الكهرباء

2009 - 2008قسم الشؤون االدارية/ توزيع كهرباء بابل

2006 - 2005وزارة الداخلية المفتش العامكلية الهندسة ابراهيم مراد كاظم جاسم3354

كلية الهندسة ورود فالح مجيد منسي3355
مديرية /  مديرية البلديات العامة /  وزارة البلديات واالشغال العامة 

2008 - 2007ادارة الموارد البشري/ بلديات بابل الشعبة 

2000 - 1999شركة بدر العامة/ وزارة الصناعة والمعادنكلية الهندسة محمد عبد الرزاق هادي3356

2000 - 1999شركة بدر العامة/ وزارة الصناعة والمعادنكلية الهندسة محمد ابراهيم هادي3357

2000 - 1999شركة بدر العامة/ وزارة الصناعة والمعادنكلية الهندسة مالك مسلم محمد3358

2001 - 2000شركة بدر العامة/ وزارة الصناعة والمعادنكلية الهندسة فراس بدر حسون سلمان3359

2000 - 1999شركة بدر العامة/ وزارة الصناعة والمعادنكلية الهندسة عمار محمد صالح علي3360

2000 - 1999شركة بدر العامة/ وزارة الصناعة والمعادنكلية الهندسة غسان فتاح علي3361

2013 - 2012المديرية العامة للتربية في محافظة كربالء المقدسة/وزارة التربيةكلية الهندسة غفران توفيق عادل شعالن3362

كلية الهندسة صالح حسين مانع حمادي3363
شركة توزيع المنتجات النفطية هيأة توزيع الفرات االوسط / وزارة النفط

2001 - 2000شعبة المعلومات والمتابعة والحاسبة/ فرع بابل

كلية الهندسة دعاء محمد عبد الواحد حسن3364
المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات /وزارة الكهرباء 

2013 - 2012االوسط

كلية الهندسة حيدر فاضل عبد السادة3365
المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات /وزارة الكهرباء 

41625االوسط

كلية الهندسة نور حاكم نجم عبد3366
المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات /وزارة الكهرباء 

2014 - 2013االوسط

2002 - 2001مؤسسة  الشهداء/رئاسة الوزراء كلية الهندسة طارق سليم عباس جاسم3367

كلية الهندسة نبأ صادق صبار عليوي3368
الشعبة القانونية/قسم االمور االدارية والمالية والقانونية / دائرة صحة بابل

2012 - 2013

كلية الهندسة ميمنة حبيب علوان مدير3369
الشعبة القانونية/قسم االمور االدارية والمالية والقانونية / دائرة صحة بابل

2011 - 2012

كلية الهندسة ايام سعد خضير كريم3370
الشعبة القانونية/قسم االمور االدارية والمالية والقانونية / دائرة صحة بابل

2009 - 2010

2007 - 2006/المركز العام/ نقابة المهندسين العراقيةكلية الهندسة هديل عادل موحان عداي3371



كلية الهندسة امير سليم محمد عطية3372
وزارة الزراعة الشركة العامة للتجهيزات الزراعة قسم الشؤون االدارية

2007 – 2008

كلية الهندسة حسين محمد حبيب3373
مكتب المفتش العام/جهاز المخابرات الوطني العراقي / مجلس الوزراء

2010 - 2011

كلية الهندسة علي حسين هادي3374
دائرة البعثات والعالقات الثقافية / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

2003 - 2002شعبة العلوم الهندسية/قسم التقويم وتعادل الشهادات /

كلية الهندسة علي عامر فيصل3375
المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات / وزارة الكهرباء

2009 - 2008االوسط

كلية الهندسة احمد فيحان راشد حمد3376
المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات / وزارة الكهرباء

2010 - 2009االوسط

3377
عال فخري هادي

كلية الهندسة 

مديرية شبكة /المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية / وزارة الكهرباء 

قسم الشؤون االدارية/ نقل الطاقة الكهربائية لمحافظة كربالء المقدسة 
2006 - 2007

كلية الهندسة بشار عزيز شون3378
/ دائرة البعثات والعالقات الثقافية/وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

1995 - 1994شعبة العلوم الهندسية/قسم التقويم وتعادل الشهادات 

كلية الهندسة اسماعيل شهيد مرهج كاظم3379
المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات / وزارة الكهرباء

2012 - 2011االوسط

كلية الهندسة رؤى فاضل عباس رضا3380
المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات / وزارة الكهرباء 

2007 - 2006االوسط

كلية الهندسة عهد احمد خيري عبد3381
المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات / وزارة الكهرباء 

2014 - 2013االوسط

كلية الهندسة سامر كريم تركي3382
المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات / وزارة الكهرباء 

2009 – 2008االوسط

كلية الهندسة مسار عباس عالوي خضير3383
المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات / وزارة الكهرباء 

2009 - 2008االوسط

1995 - 1994المكتب/ المفتش العام / وزارة الداخلية كلية الهندسة حيدر محسن حسين محمد3384

2001 - 2000المكتب/ المفتش العام / وزارة الداخلية كلية الهندسة احمد محمد رضا محسن حسين3385

2007 - 2006المكتب/ المفتش العام / وزارة الداخلية كلية الهندسة عماد عبد الحسين نعمه جودة3386

كلية الهندسة ايهاب حسن علي سعود3387
قسم ادارة / المديرية العامة للماء / وزارة البلديات واالشغال العامة 

2009 - 2008الموارد  البشرية

كلية الهندسة وديع سامي جواد صكر3388
قسم ادارة / المديرية العامة للماء / وزارة البلديات واالشغال العامة 

2007 - 2006الموارد  البشرية

كلية الهندسة امير فاضل جاسم حمود3389
قسم ادارة / المديرية العامة للماء / وزارة البلديات واالشغال العامة 

2009 - 2008الموارد  البشرية

1996 - 1995الفرات االوسط/ المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية كلية الهندسة احمد حسين عبد علي3390

2001 - 2000الفرات االوسط/ المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية كلية الهندسة صالح حسن جاسم3391

2000 - 1999الفرات االوسط/ المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية كلية الهندسة زيد علي حسين3392



2007 - 2006الفرات االوسط/ المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية كلية الهندسة شهيناز نجاح عباس3393

2008 - 2007االدارة/ مجلس محافظ بابل كلية الهندسة اوس مكي عباس حسين3394

2009 - 2008االدارة/ مجلس محافظ بابل كلية الهندسة ايمن فاضل عبد هللا صالح3395

2010 - 2009وحدة الخدمة الفرعية/المديرية العامة للتربية في محافظة بابل كلية الهندسة زهراء علي عبد السادة راضي3396

كلية الهندسة رفاه ابراهيم جبار3397
/ دائرة البعثات والعالقات الثقافية / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

2001 - 2000شعبة العلوم الهندسية/ قسم التقويم وتعادل الشهادات 

كلية الهندسة ليث محمد علوان حميد3398
/ دائرة البعثات والعالقات الثقافية / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

2006 - 2005شعبة العلوم الهندسية/ قسم التقويم وتعادل الشهادات 






























































































































































































