
بیانات خریجي جامعة بابل الذین تم تعیینھم في دوائر الدولة والقطاع الخاص 
 

 
 ت

 
 اسم الطالب

 
الجھة التي تخرج 

 منھا

رقم 
كتاب 
صحة 
 الصدور

 
 تاریخ الكتاب

 
 الجھة التي تم تعیینھ فیھا

 
 تاریخ التعیین

ط س  جامعة بابل  سھا حسین ھادي  1
47301 

 11/1/2011 جامعة القادسیة  23/12/2010

جامعة بابل/كلیة  أمیر محمد ھیدي كریم  2
 الھندسة

ط س 
/166 

وزارة النفط /شركة توزیع المنتجات  10/1/2011
 النفطیة 

19/1/2011 

ط س  جامعة بابل سرمد محمد علوان  3
/4848  

وزارة الزراعة / الشركة العامة   29/12/2010
 للتجھیزات الزراعیة 

19/1/2011 

جامعة بابل /كلیة  عالء حسین علي  4
  واالقتصاد اإلدارة

ط س/ 
4838 

 19/10/2010 جامعة بغداد كلیة االدارة واالقتصاد  29/12/2010

احمد عباس جاسم  5
 حمادي 

جامعة بابل /كلیة 
 الفنون الجمیلة 

وزارة العدل / الدائرة االداریة  27/2/2011 1009
 والمالیة 

6/3/2011 

جامعة بابل /كلیة  علي شمسي جعفر  6
 العلوم /قسم الفیزیاء 

ط ب 
/614 

وزارة الزراعة / الشركة العامة  3/2/2011
 للتجھیزات الزراعیة 

24/2/2011 

جامعة بابل/كلیة  أسامة تیمور فلیح   7
 الھندسة

ط 
 240س/

وزارة النفط شركة توزیع المنتجات  13/1/2011
 النفطیة 

17/2/2011 

جامعة بابل/كلیة  ماجد كریم سلمان 8
 الھندسة

ط س 
240  

وزارة النفط شركة توزیع المنتجات  13/1/2011
 النفطیة

10/2/2011 

جامعة بابل/كلیة  علي كفاح غازي  9
 الھندسة

ط س / 
916  

ھیئة التعلیم التقني /الكلیة التقنیة -  21/2/2011
 بغداد 

3/3/2011 

أنوار إسماعیل محمد  10
 علي 

جامعة بابل/كلیة 
 الھندسة

 16/3/2011 جامعة الكوفة  1/3/2011 1071

ط س  جامعة بابل/ زینة حمید عبد هللا  11
/543 

وزارة االعمار واالسكان / الھیئة  1/2/2011
 العامة للطرق والجسور 

20/2/2011 

جامعة بابل/كلیة  نجالء خالد صالح  12
 القانون

 24/2/2011 وزارة الزراعة مدیریة زراعة بابل  22/2/2011 928

جامعة بابل/كلیة  رقیة حمید خلیل 13
 القانون

ط س / 
12191 

وزارة البلدیات واإلشغال العامة   8/3/2011
 /مدیریة ماء بابل 

2/1/2008 

وزارة البلدیات واإلشغال العامة  15/3/2011 1399 جامعة بابل/ حمید حساب نودر  14
 /مدیریة بلدیة السماوة 

24/3/2011 

جامعة بابل/كلیة  حمزة علي عبید ناصر 15
 القانون

ش ط 
س/

1390 

وزارة النفط/شركة توزیع المنتجات  15/3/2011
 النفطیة

24/3/2011 

جامعة بابل/التربیة  نھاد محمد عزیز صكر 16
 للعلوم الصرفة

ش ط 
س/

1403 

وزارة النفط/شركة خطوط األنابیب  15/3/2011
 النفطیة

29/3/2011 

جامعة بابل/كلیة  مھند معین بدر 17
 الھندسة

ش ط 
س/

1537 

 22/8/2007 وزارة البلدیات واإلشغال العامة 20/3/2011

جامعة بابل/كلیة  عمار إبراھیم عمران  18
 الھندسة

ش ط 
س / 

1767 

وزارة الكھرباء / مدیریة توزیع  31/3/2011
 كھرباء بابل 

14/4/2011 

جامعة بابل/كلیة  مثنى غازي كاظم  19
 الھندسة

ش ط 
س / 

1535 
 

 4/4/2011 جامعة القادسیة  20/3/2011

 30/3/2011 جامعة القادسیة  13/3/2011ش ط جامعة بابل/كلیة  وفاء راھي مشكور  20



س  القانون
/1308 

جامعة بابل/كلیة  مازن یحیى حمید  21
 الھندسة

محافظة كربالء المقدسة / ھیئة  20/3/2011 1536
 االستثمار 

19/3/2011 

22  
 صدام مصلح ھادي 

 
جامعة بابل/كلیة 

 الفنون الجمیلة

1447 
 
 

16/3/2011  
وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة 

 كربالء 

17/4/2011 
 
 
 

جامعة بابل/كلیة  علي حسین علي  23
 الفنون الجمیلة

وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة  16/3/2011 1447
 كربالء

17/4/2011 

جامعة بابل /كلیة  أمیر رعد جاسم  24
 الھندسة 

 4/4/2011 وزارة النفط /شركة المشاریع النفطیة  22/2/2010 8921

جامعة بابل/كلیة  أمیر عبد الھادي عباس  25
 التربیة الریاضیة

ش ط 
س 

2523 

وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة  28/4/2011
 بابل 

 
 

12/5/2011 
 

جامعة بابل/التربیة  أكرم عبد الواحد علي  26
 اإلنسانیةللعلوم 

ش ط 
س / 

2469  

وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة  26/4/2011
 بابل

12/5/2011 

جامعة بابل/كلیة  احمد نزار شھاب  27
 الھندسة

ش ط 
س 

/1847   

وزارة األعمار واإلسكان / دائرة  4/4/2011
 األعمار الھندسي 

28/4/ 2011 

جامعة بابل/كلیة  رباب حسن عباس  28
 القانون

س ط / 
4408  

محافظة واسط / ھیئة االستثمار في  19/7/2012
 واسط 

6/8/2012  

جامعة بابل/كلیة  جمیل سرواط محمد 29
 العلوم

  13/11/2012 جامعة القادسیة / كلیة الطب  25/10/2012 6221

جامعة بابل/كلیة  أنور صباح حسین  30
 العلوم

س ط 
5884 

وزارة الصناعة والمعادن /شركة   11/10/2012
 الرشید العامة 

7/11/2012  

مھدي صالح حسن  31
 صكر ال حسین 

جامعة بابل/التربیة 
 للعلوم الصرفة

س ط 
6069 

وزارة التربیة / المدیریة العامة تربیة  21/10/2012
 كربالء 

26/12/2011 

جامعة بابل/التربیة  وسام فاضل موسى  32
 للعلوم الصرفة

س ط/  
6069 

وزارة التربیة / المدیریة العامة تربیة  21/10/2012
 كربالء

25/12/2011 

جامعة بابل/التربیة  فائز عبد الرحمن حمود  33
 للعلوم االنسانیة

س ط/ 
6069 

وزارة التربیة / المدیریة العامة تربیة  21/10/2012
 كربالء

25/12/2011 

جامعة بابل/كلیة  غیث حسین حمید ھاشم  34
 الفنون الجمیلة

س ط/ 
6069 

وزارة التربیة / المدیریة العامة تربیة  21/10/2012
 كربالء

15/5/2012 

جامعة بابل/كلیة  یاسر عباس حیدر  35
 التربیة الریاضیة

س ح / 
5990 

وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة  16/10/2012
 كربالء 

26/12/2011 

جامعة بابل/التربیة  حسین حیدر حسن علي  36
 للعلوم االنسانیة

س ح / 
5990 

وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة  16/10/2012
 كربالء

25/12/2011 

جامعة بابل/كلیة  حسنین خلیل ابراھیم  37
 العلوم

س ح / 
5990 

وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة  16/10/2012
 كربالء

 
25/12/2011 

جامعة بابل/كلیة  عماد محمد صالح  38
 الھندسة

وزارة البلدیات واإلشغال العامة  10/9/2012 5183
 /مدیریة بلدیات محافظة نینوى 

5/11/2012 

إیھاب احمد عبید عبد  39
 الرضا 

جامعة بابل/كلیة 
 الھندسة

وزارة الموارد المائیة / شركة العراق  28/4/2011 2527
 العامة لتنفیذ مشاریع الري

4/5/2011 

 جامعة بابل/كلیة  رؤى راضي حمید  40
 القانون

ط ب / 
2392  

 

  18/8/2010 جامعة القادسیة   21/4/2011

جامعة بابل/كلیة  أمیر جاسم محمد علوش  41
 القانون

ش ط 
س 

2450  

 5/5/2011 وزارة العدل / مدیریة تنفیذ المسیب  25/4/2011

ش ط  جامعة بابل/ سامر علي حسین  42
س 

وزارة الداخلیة / مدیریة جنسیة  4/5/2011
 كربالء 

8/2/2011 



/2646 
وزارة النفط شركة توزیع المنتجات  11/5/2011 2824 جامعة بابل/ اسحاق علي محمد جاسم  43

 النفطیة 
27/4/2011 

جامعة بابل/التربیة  حنان حمزة محسن  44
 للعلوم الصرفة

ط س 
2285 

وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة  19/4/2011
 بغداد / الرصافة الثالثة 

11/5/2011 

وزارة التربیة /المدیریة العامة لتربیة  10/5/2011 2778 جامعة بابل/ قصي كامل ابریج  45
 كربالء 

23/5/2011 
 
 
 

جامعة بابل/كلیة  غصون نصر وھاب  46
 الھندسة

ش ط 
س 

2462 

 4/8/2010 مصرف الرشید  26/4/2011

جامعة بابل / كلیة  ضحى عدنان علي  47
 الھندسة 

وزارة االعمار واالسكان / مدیریة  9/5/2011 2726
 طرق وجسور بابل 

16/5/2011 

جامعة بابل/كلیة  میثم شاكر عبد الكاظم  48
 القانون

وزارة العمل والشؤون االجتماعیة  26/4/2011 2464
 /الدائرة االداریة والمالیة 

3/4/2011 
 
 

جامعة بابل / كلیة  فاضل حاتم عبد عباس  49
 الفنون الجمیلة 

ش ط 
س / 

2426 

وزارة الداخلیة / مدیریة المرور  24/4/2011
 العامة 

22/5/2011 

وزارة الداخلیة / مدیریة المرور  19/5/2011 3040 جامعة بابل/ حیدر عبد الحسین محمد  50
 العامة

26/5/2011 

ش ط  جامعة بابل/ علي حسن محمود  51
س 

3217 

سفارة جمھوریة العراق / الدائرة  29/5/2011
 الثقافیة / االردن 

8/6/2011 

جامعة بابل / كلیة  حسنین نجم عبید  52
 القانون 

دیوان الرقابة المالیة / دائرة الشؤون   
 االداریة والمالیة 

31/5/2011 

جامعة بابل / كلیة  ریسان طارق ظاھر 53
 القانون

دیوان الرقابة المالیة / دائرة الشؤون   
 االداریة والمالیة

31/5/2011 

جامعة بابل / كلیة  علي حسین یوسف  54
 القانون

دیوان الرقابة المالیة / دائرة الشؤون   
 االداریة والمالیة

31/5/2011 

جامعة بابل /كلیة  درید عبیس متعب  55
 الھندسة

ط س / 
2134 

 13/5/2011 وزارة البلدیات / مكتب المفتش العام  14/4/2011

مصطفى حمد عبد  56
 الحسین 

جامعة بابل / كلیة 
 علوم الحاسبات 

ھیئة التعلیم التقني / كلیة التقنیة اداریة  11/5/2011 28251
 / الكوفة 

5/6/2011 

جامعة بابل / كلیة  ایناس حاكم محسن  57
 علوم الحاسبات

ھیئة التعلیم التقني / كلیة التقنیة اداریة  11/5/2011 28251
 / الكوفة

5/6/2011 

جامعة بابل /كلیة  محمد حمید یوسف  58
 القانون 

 19/6/20121 وزارة الصحة /دائرة صحة الدیوانیة  11/5/2011 2817

جامعة بابل/التربیة  احمد حسین عالوي  59
 للعلوم االنسانیة

ش ط 
س/ 

1639 

 28/6/2011 جامعة الكوفة  24/3/2011

جامعة بابل/كلیة  عماد عطیة شھد  60
 الھندسة

ش ط 
س/ 

1639 

 28/6/2011 جامعة الكوفة 24/3/2011

جامعة بابل/كلیة  حسین علي حسین  61
 الھندسة

ش ط 
س/ 

1639 

 28/6/2011 جامعة الكوفة 24/3/2011

جامعة بابل/كلیة  محمد عبد علي حسین  62
 العلوم

ش ط 
س/ 

1639 

 28/6/2011 جامعة الكوفة 24/3/2011

جامعة بابل/كلیة  زید علي حمود  63
 العلوم

ش ط 
س/ 

1639 

 28/6/2011 جامعة الكوفة 24/3/2011



جامعة بابل/التربیة  محمود ناصر راضي  64
 الریاضیة

ش ط 
س/ 

1639 

  28/6/2011 جامعة الكوفة 24/3/2011

جامعة بابل/كلیة  قبس رزاق عبد علي 65
 الھندسة

ط 
س/

3129 

 26/9/2010 مجلس ىمحافظة بابل  24/5/2011

جامعة بابل/كلیة  علي مالك حسن  66
 الھندسة

ش ط 
س 

/3136  

وزارة االعمارواالسكان / مدیریة  24/5/2011
 طرق وجسور بابل 

21/6/2011 

جامعة بابل/كلیة  ابراھیم عبد الكریم جواد 67
 الھندسة

ش ط 
س/

3412 

وزارة الزراعة/شركة مابین النھرین  5/6/2011
 العامة للبذور

5/7/2011 

جامعة بابل/كلیة  علي توفیق جھاد 68
 الھندسة

ش ط 
س/

3352 

وزارة الزراعة/شركة مابین النھرین  1/6/2011
 العامة للبذور

5/7/2011 

جامعة بابل/كلیة  مقداد سعود خلیبص  69
 التربیة 

ش ط 
س 

/
29011 

وزارة الصحة/ دائرة صحة بغداد  15/5/2011
 الكرخ 

8/6/2011 
 
 
 
 

جامعة بابل/كلیة  كریم ماجد محسن  70
 الطب 

ش ط 
س 

/
29011 

وزارة الصحة/ دائرة صحة بغداد  15/5/2011
 الكرخ

8/6/2011 

جامعة بابل/كلیة  اسیل نعمة حسین  71
 العلوم 

ش ط 
س 

2648 

وزارة الصحة/ دائرة صحة بغداد  4/5/2011
 الكرخ

31/5 2011 

جامعة بابل/كلیة  خالد نعمة فاخر  72
 القانون

ش ط 
س/ 

3414 

 18/4/2011 وزارة المالیة شركة التامین الوطنیة  5/6/2011

جامعة بابل/كلیة  جمال عبید جیجان  73
 القانون

ط س 
/3744 

 26/7/2011 وزارة العدل / دائرة االصالح  12/10/2010

جعفر شریف عبد  74
 الرزاق 

جامعة بابل/كلیة 
 الھندسة

 7/7/2011 وزارة النفط / شركة نفط الجنوب  8/6/2011 3505

 7/7/2011 وزارة النفط / شركة نفط الجنوب 1/6/2011 3345 جامعة بابل/ محمود حسین بشیر  75
جامعة بابل / كلیة  علي ایاد غالب  76

 الفنون الجمیلة 
ش ط 

س/ 
2948 / 

الھیئة العراقیة العامة لخدمات البث  2011 16/5
 واالرسال 

27/7/2011 

جامعة بابل / كلیة  ھند عامر سعید  77
 التربیة / تاریخ 

وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة   
 كربالء 

13/6/2011 

جامعة بابل/التربیة  غسق فالح جبار  78
 اإلنسانیةللعلوم 

ش ط 
س / 

3424 

الھیئة العراقیة العامة لخدمات البث  5/6/2011
 واالرسال /جریدة الصباح 

20/7/2011 
 
 

جامعة بابل/التربیة  رؤى یحیى كاظم  79
 للعلوم االنسانیة

ش ط 
س/ 

3024 

وزارة النفط / شركة توزیع المنتجات  19/5/2011
 النفطیة / بابل 

23/10/2011 

جامعة بابل/كلیة  علي نوري جعیلة  80
 العلوم

 
 

ش ط 
س / 

3274 

 4/9/2011 وزارة العدل دائرة االصالح العراقیة  30/5/2011

جامعة بابل/التربیة  احمد عزیز عباس  81
 الریاضیة

ش ط 
س / 

3274 

 4/9/2011 وزارة العدل دائرة االصالح العراقیة  30/5/2011

 5/10/2011 جامعة الكوفة  12/9/2011 4904جامعة بابل  /كلیة  محمد كریم مدلول  82



 الھندسة 
وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة  12/12/2011 6343 جامعة بابل/ ایالف خضیر عبد هللا  83

 بابل 
29/12/2011 

   18/12/2011 6483 جامعة بابل اشراق طالب حسن  84
جامعة بابل / كلیة  زینة جواد راضي  85

 علوم الحاسبات 
وزارة الصحة الدائرة اإلداریة   5701

 والقانونیة 
18/12/2011 

جامعة بابل / كلیة  مھا خالد كاظم  86
  ةالھندس

 11/12/2011 جامعة كربالء  1/12/2011 6145

جامعة بابل / كلیة  رقیة حمزة كناوي  87
 التربیة الریایة 

جامعة كربالء / كلیة التربیة  1/12/2011 6153
 الریاضیة

11/12/2011 

 18/12/2011 جامعة بابل / كلیة الزراعة  14/12/2011 6444 جامعة بابل سماح محمد خایف  88
 19/12/2011 ھیئة التعلیم التقني /المسیب  3/11/2011 5830 جامعة بابل محمد یوسف مرھج  89
 محمد سلمان سعید 90

  
جامعة بابل / كلیة 

 التربیة للعلوم الصرفة 
وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة  24/11/2011  6067

 المثنى 
13/12/2011 

جامعة بابل / كلیة  حارث محمد شھاب  91
 التربیة للعلوم الصرفة 

وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة  24/11/2011  6067
 المثنى 

13/12/2011 

جامعة بابل / كلیة  محمد عالوي علیوي  92
 التربیة للعلوم الصرفة 

وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة  24/11/2011  6067
 المثنى 

13/12/2011 

جامعة بابل / كلیة  سیف محمد سلمان  93
 التربیة للعلوم الصرفة 

وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة  24/11/2011  6067
 المثنى 

13/12/2011 
 
 
 
 

جامعة بابل / كلیة  حیدر محمد علي  94
 التربیة للعلوم الصرفة 

وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة  24/11/2011  6067
 المثنى 

13/12/2011 

جامعة بابل / كلیة  محمد علي حسین  95
 التربیة للعلوم الصرفة 

وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة  24/11/2011  6067
 المثنى 

13/12/2011 
 
 

جامعة بابل / كلیة  احمد حامد عسكر  96
 التربیة للعلوم الصرفة 

وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة  24/11/2011  6067
 المثنى 

13/12/2011 

جامعة بابل / كلیة  عباس كریم ذیاب  97
 التربیة للعلوم الصرفة 

وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة  24/11/2011  6067
 المثنى 

13/12/2011 

جامعة بابل / كلیة  حسین علي عبد الحسین  98
 التربیة للعلوم الصرفة 

وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة  24/11/2011  6067
 المثنى 

13/12/2011 

جامعة بابل / كلیة  باسم عباس محمد كاظم  100
 التربیة للعلوم الصرفة 

وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة  24/11/2011  6067
 المثنى 

13/12/2011 

جامعة بابل / كلیة  بسیم محسن كسیر  101
 العلوم

وزارة النفط / شركة خطوط االنابیب  2/11/2011 5793
 النفطیة 

21/12/2011 

جامعة بابل/كلیة  محمد جاسم محمد  102
 التربیة الریاضیة

ش ط 
 59س/

 8/1/2012 جامعة الكوفة/كلیة الھندسة 3/1/2012

ش ط  جامعة بابل/ حیدر رافع كریم 103
 59س/

 8/1/2012 جامعة الكوفة/كلیة الھندسة 3/1/2012
 
 

فراس عبد الھادي عبد  104
 هللا 

 29/12/2011 جامعة الكوفة/كلیة الھندسة 15/12/2011  6458 جامعة بابل
 
 

/كلیة جامعة بابل سلمان جواد كاظم  105
 القانون

 

 17/1/2012 وزارة الصحة / دائرة صحة واسط  29/9/2011 5226

تبارك احمد  عبد  106
 الحسین 

وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة  15/12/2011 64571 /جامعة بابل
 بغداد الرصافة الثانیة 

5/1/2012 

 10/10/2011 مصرف الرافدین  3/10/2010 3616 جامعة بابل نسرین حامد عبید  107
 10/10/2011 مصرف الرافدین  3/10/2010 3616 جامعة بابل جنان محسن جیاد  108
 12/1/2012 وزارة النفط / شركة المشاریع النفطیة  26/12/2011 6654جامعة بابل / كلیة  احمد ضیاء علي محمد  109



 ھندسة مواد 
وزارة الزراعة / مدیریة زراعة  1/12/2011 6144  عون حسین عبادي  110

 النجف 
21/12/2011 

جامعة بابل / كلیة  علي ھادي علي  112
 القانون 

مجلس القضاء األعلى رئاسة محكمة  27/12/2011 6651
 استئناف كربالء 

4/1/2012 

جامعة بابل / كلیة  ستار رشید احمد  113
 ھندسة 

 19/1/2012 وزارة النفط / شركة نفط الجنوب  12/12/2011 6356

وزارة النفط  /شركة توزیع المنتجات  4/12/2011 6190 /جامعة بابل دنیا ریاض عبد الرسول  114
 النفطیة 

6/2/2012 

/كلیة جامعة بابل زھراء محمد صاحب  115
 العلوم

وزارة الزراعة / شركة مابین  29/9/2011 5227
 النھرین العامة للبذور 

25/12/2011 

وزارة الزراعة / شركة مابین  29/9/2011 5234 /جامعة بابل فاطمة حمید فلیح 116
 النھرین العامة للبذور 

25/12/2011 

جامعة بابل / كلیة  احمد سالم مرزة  117
 اإلدارة واالقتصاد

وزارة الزراعة / شركة مابین  15/12/2011 6459
 النھرین العامة للبذور

26/1/2012 

جامعة بابل / كلیة  آالء جبار مزھر  118
 العلوم 

وزارة الزراعة / شركة مابین  12/12/2011 6342
 النھرین العامة للبذور

26/1/2012 

وزارة األعمار واإلسكان / المركز  28/12/2011 6727 جامعة بابل سرى عبد الكاظم ناصر  119
 الوطني لالستشارات الھندسیة 

30/1/2012 

جامعة بابل / كلیة  رائد ھادي موحان  120
 القانون 

وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة  12/12/2011 6346
 واسط 

25/1/2012 

جامعة بابل / كلیة  ھمسة زكي ناجي 121
 طب االسنان 

 25/1/2012 جامعة كربالء / كلیة طب األسنان  18/1/2012 340

جامعة بابل / كلیة  حیدر علي ثامر  122
 تربیة اساس

ة البصرة 28 6723
/12/2011 

وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة 
 البصرة 

25/1/2012 

جامعة بابل / كلیة  ماجد حاجم سلطان  123
 التربیة صفي الدین 

ة البصرة 28 6723
/12/2011 

وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة 
 البصرة 

25/1/2012 

جامعة بابل / كلیة  زھیر عبد علي خضیر  124
 التربیة صفي الدین 

ة البصرة 28 6723
/12/2011 

وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة 
 البصرة 

25/1/2012 
 
 

 محمد حسین محارب  125
 

جامعة بابل / كلیة 
 التربیة الریاضیة 

ة البصرة 28 6723
/12/2011 

وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة 
 البصرة 

25/1/2012 

جامعة بابل / كلیة  رباب عبد األئمة كاظم  126
 التربیة ابن حیان 

ة البصرة 28 6723
/12/2011 

وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة 
 البصرة 

25/1/2012 

 وفاء رحیم عمران  127
 

جامعة بابل / كلیة 
 اآلداب 

وزارة الثقافة / الھیئة العامة لآلثار  27/12/2011 6673
 والتراث 

2/11/2011 

وزارة الزراعة / مدیریة زراعة  26/12/2011 6653 جامعة بابل فاتن فلیح كامل  128
 كربالء 

19/12/2011 

وزارة الزراعة / مدیریة زراعة  26/12/2011 6653 جامعة بابل سارة علي حسین  129
 كربالء 

19/12/2011 

وزارة الزراعة / مدیریة زراعة  26/12/2011 6653 جامعة بابل علي حسین عباس  130
 كربالء 

19/12/2011 
 
 

مھدي صالح عبد  131
 الھادي 

جامعة بابل / كلیة 
 الھندسة مدني 

 28/12/2011 أمانة بغداد / الدائرة اإلداریة  11/12/2011 6325

/كلیة جامعة بابل سھاد عبد الستار حسن  132
 الھندسة

 6/3/2012 جامعة الكوفة /كلیة الھندسة  20/2/2012 1095
 
 
 

/كلیة جامعة بابل ارسالن إحسان علي  133
 القانون

وزارة الصناعة والمعادن / مصنع  27/2/2012 1288
 نسیج الحلة 

25/1/2012 

جامعة بابل/التربیة  رشا علي كاظم  134
 االساسیة

 9/4/2012 وزارة التربیة / مدیریة تربیة كربالء  19/3/2012 1730

 10/4/2012 وزارة التربیة / مدیریة تربیة كربالء 15/3/2012 1671جامعة بابل/التربیة  شروق فاضل عبد  135



 للعلوم الصرفة
جامعة بابل / كلیة  علي عیدان عبد جمیل  136

 الھندسة مكانیك 
 17/4/2012 جامعة الكوفة  4/4/2012 2005

جامعة بابل / كلیة  خالد جمال شاكر  137
 العلوم

 18/4/2012 وزارة الكھرباء / الدائرة اإلداریة   

إبراھیم عبد الرسول  138
 حمید 

جامعة بابل / كلیة 
 الھندسة 

رئاسة مجلس الوزراء دیوان الوقف  15/3/2012 1680
 الشیعي 

2/5/2012 

جامعة بابل / كلیة  إزھار عطیة كاظم  139
التربیة للعلوم 

 اإلنسانیة 

 30/4/2012 وزارة التربیة / مدیریة تربیة النجف  14/2/2012 889

جامعة بابل / كلیة  كرار عبد هللا مروح  140
التربیة للعلوم 

 اإلنسانیة 

 30/4/2012 وزارة التربیة / مدیریة تربیة النجف  14/2/2012 896

جامعة بابل / كلیة  ھمام صافي طالب  141
التربیة للعلوم 

 اإلنسانیة 

 30/4/2012 وزارة التربیة / مدیریة تربیة النجف  14/2/2012 895

جامعة بابل / كلیة  ظافر داني حسن  142
التربیة للعلوم 

 اإلنسانیة 

 30/4/2012 وزارة التربیة / مدیریة تربیة النجف  14/2/2012 927
 
 
 

جامعة بابل / كلیة  رباب كاصد محسن  143
 التربیة للعلوم الصرفة 

 30/4/2012 وزارة التربیة / مدیریة تربیة النجف  14/2/2012 927

جامعة بابل / التربیة  فالح عبد الحسن یوسف  144
 الریاضیة 

 30/4/2012 جامعة واسط كلیة التربیة الریاضیة  15/4/2012 2237

جامعة بابل / كلیة  مصطفى حمزة حسن  145
 القانون 

 24/4/2012 دیوان الوقف الشیعي  19/3/2012 1732

منتصر عبد الحمرة  146
 جراد 

جامعة بابل / كلیة 
 القانون

مجلس القضاء االعلى / محكمة  13/5/2012 2898
 استئناف القادسیة 

27/5/2012 

جامعة بابل/كلیة  أالء كریم حبیب  147
 العلوم للبنات

  28/5/2012 وزارة البلدیات / مدیریة ماء بابل  22/2/2012 1168

سرمد عبد الكریم عبد  148
 الرحمن 

جامعة بابل/كلیة 
 القانون

 24/5/2012 وزارة العدل / مكتب المفتش العام 11/4/2012 2158

جامعة بابل / كلیة  مالك سالم باقر  149
 الھندسة

 /3/6/2012 وزارة البلدیات مدیریة بلدیة كربالء  29/5/2012 3228

جامعة بابل/كلیة  ھند سعد مرزة  150
 الھندسة

وزارة الداخلیة / مدیریة شرطة  29/4/2012 2629
 كربالء 

24/5/2012 

جامعة بابل / كلیة  ساري عبد هللا عباس  151
 القانون 

 15/5/2012 ھیئة دعاوي الملكیة  24/4/2012 2490

جامعة بابل / كلیة  محمد عبد هللا فتحي  152
 الطب 

وزارة الصحة / الدائرة االداریة  22/4/2012 2433
 والقانونیة 

24/5/2012 

جامعة بابل / كلیة  كامل حزام بدن 153
 الفنون الجمیلة

وزارة العمل والشؤون االجتماعیة /  10/4/2012 2123
دائرة رعایة ذوي االحتیاجات 

 الخاصة 

23/5/2012 

جامعة بابل/كلیة  مصطفى بصري حسین  154
 القانون

وزارة الصناعة والمعادن الشركة  17/4/2012 2353
 العامة للفوسفات 

6/6/2012 

جامعة بابل/كلیة  جابر عیال كاطع  156
 القانون

 

وزالرة الكھرباء / مدیریة توزیع  22/5/2012 3083
 كھرباء بابل 

10/6/2012 

جامعة بابل/كلیة  نور حسن عبد الزھرة  157
 الفنون لجمیلة

 18/12/2011 جامعة واسط / كلیة التربیة االساسیة  29/4/2012 2625
 
 

جامعة بابل/كلیة  سمراء شاكر عبعوب  158
 الھندسة

وزارة الكھرباء / مدیریة توزیع  19/6/2012 3699
 كھرباء بابل

4/7/2012 

 12/7/2012 وزارة الزراعة / مدیریة زراعة بابل  23/5/2012 3120جامعة بابل/كلیة  اسراء باھر راضي  159



 العلوم
جامعة بابل / كلیة  تمارة عباس عبید  160

 الھندسة
وزارة البلدیات / مدیریة مجاري  21/6/2012 3766

 الدیوانیة 
10/7/2012 

جامعة بابل/كلیة  تغرید عبد الكریم عبد  161
 العلوم

 15/7/2012 جامعة الكوفة / كلیة العلوم  27/6/2012 3929

جامعة بابل / كلیة  احمد نعمة رشید  162
 الھندسة

وزارة الداخلیة / مدیریة شرطة  18/6/2012 3662
 كربالء 

15/7/2012 

جامعة بابل / كلیة  نضال ھاتف حمود  163
 علوم كیمیاء

 22/7/2012 جامعة الكوفة / كلیة الصیدلة  14/5/2012 2951

جامعة بابل / كلیة  محمود شاكر جابر  164
 علوم 

 25/6/2012 ھیئة التقاعد الوطنیة / فرع النجف  4/6/2012 3358

جامعة بابل / كلیة  دعاء إبراھیم شناوي  165
 علوم

 15/7/2012 ھیئة التقاعد الوطنیة / فرع النجف 7/6/2012 3449

 6/6/2012 وزارة النفط / شركة نفط الجنوب  19/4/2012 2396 جامعة بابل/ شیماء جواد كاظم  166
 3/1/2012 وزارة التربیة / مدیریة تربیة المثنى  24/4/2011 2416 جامعة بابل  ھند زماخ وثیج  167
جامعة بابل /كلیة  محمد ساھي كنعان  168

 الھندسة
 4/7/2012 وزارة البلدیات / مدیریة بلدیة بابل  28/6/2012 3949

جامعة بابل /كلیة  احمد سالم حسین  169
 الھندسة

 9/7/2012 وزارة البلدیات / مدیریة بلدیة بابل  28/6/2012 3949

عبد الحسین عبد األمیر  170
 جعفر 

/كلیة جامعة بابل 
 الھندسة

 4/7/2012 وزارة البلدیات / مدیریة بلدیة بابل  28/6/2012 3949

جامعة بابل /كلیة  ولید محمد راضي  171
 الھندسة

 4/7/2012 وزارة البلدیات / مدیریة بلدیة بابل  28/6/2012 3949

جامعة بابل /العلوم  غدیر حمزة كاظم  172
 للبنات

 15/8/2012 وزارة البلدیات / مدیریة بلدیة بابل 28/6/2012 3947

 15/8/2012 وزارة البلدیات / مدیریة بلدیة بابل 28/6/2012 3326 جامعة بابل / حسین علیوي امیر  173
جامعة بابل /كلیة  شاكر محمود نایف  174

 الھندسة
 15/8/2012 وزارة البلدیات / مدیریة بلدیة بابل 28/6/2012 3948

جامعة بابل/التربیة  حسین عیفان حسین  175
 الریاضیة

 12/8/2012 كلیة الحسین(ع) الھندسیة الجامعة 29/7/2012 4552

جامعة بابل / كلیة  عبیر عامز علوان  176
 الھندسة

 1/8/2012 وزارة البلدیات / مدیریة ماء بابل 13/5/2012 2890

زھراء صالح عبد  177
 الوھاب 

جامعة بابل /كلیة 
 الھندسة

 27/8/2012 كلیة الحسین(ع) الھندسیة الجامعة 1/8/2012 4653

جامعة بابل/التربیة  زمن نجم عبید 178
 االساسیة 

 6/9/2012 وزارة التربیة / مدیریة تربیة واسط 8/8/2012 4739

ایثار عبد الكریم عبد  179
 الواحد 

/كلیة جامعة بابل 
 الھندسة 

 24/7/2012 وزارة الصحة / دائرة صحة المثنى  9/7/2012 4156

جامعة بابل /التربیة  صبا ریاض محمد  180
 للعلوم االنسانیة

وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة  6/8/2012 4747
 بغداد الرصافة الثالثة 

4/9/2012 

/كلیة جامعة بابل  نھى علي لملوم 181
 العلوم

 12/9/2012 وزارة التربیة / مدیریة تربیة ذي قار 28/8/2012 4605

/ كلیة جامعة بابل  امجد عبد العال كاظم  182
 الھندسة 

 9/9/2012 وزارة الثقافة / مكتب المفتش العام  29/7/2012 4536

/ كلیة جامعة بابل  ناھده فاضل جاسم  183
 الھندسة 

 9/9/2012 وزارة الثقافة / مكتب المفتش العام  29/7/2012 4567
 

 / كلیةجامعة بابل  احمد عباس ملوح  184
التربیة للعلوم 

 اإلنسانیة 

 3/10/2012 وزارة الصناعة / مصنع نسیج الحلة  16/9/2012 5320

قصاف عبد العزیز  185
 غثوان 

/ كلیة جامعة بابل 
التربیة للعلوم 

 اإلنسانیة

 17/10/2012 وزارة التربیة / مدیریة تربیة واسط  2/10/2012 5695

/ كلیة جامعة بابل  مھدي صالح نجم  186
 العلوم 

وزارة الصناعة والمعادن / الشركة  19/7/2012 4407
 العامة لصناعة اإلطارات 

16/9/2012 



/ كلیة جامعة بابل  أنفال طالب نعمة  187
 العلوم للبنات

وزارة الكھرباء / مدیریة توزیع  21/10/2012 6060
 كھرباء بابل 

31/10/2012 

/ كلیة جامعة بابل  درید صالح مھدي 188
 القانون

وزارة المالیة / المصرف الزراعي  12/9/2012 5246
 التعاوني 

3/12/2012 

/ كلیة جامعة بابل  خلیل كریم منصور  189
 التربیة للعلوم الصرفة

وزارة العدل / دائرة كاتب العدل /  21/10/2012 6067
 المسیب 

3/12/2012 

/ كلیة جامعة بابل  مھیمن صاحب زغیر  190
 العلوم حاسبات 

وزارة البلدیات / المدیریة العامة  11/12/2012 6893
 لدیوان الوزارة 

13/12/2012 

/ كلیة جامعة بابل  نسیم غالب عباس  200
 التربیة للعلوم النسانیة

 2/12/2012 وزارة التربیة / مدیریة تربیة كربالء  25/10/2012 6219

/ كلیة جامعة بابل  زینب إبراھیم زغیر  201
 العلوم للبنات

 2/12/2012 وزارة التربیة / مدیریة تربیة كربالء  25/10/2012 6219

/ كلیة جامعة بابل  وسام عبد هللا عبد كاظم  202
 الفنون الجمیلة

 25/12/2012 وزارة الداخلیة / مدیریة شرطة بابل  12/11/2012 6461

/ كلیة جامعة بابل  عبیر حسن وناس  203
 الھندسة

 19/12/2012 الجامعة المستنصریة / الھندسة  26/11/2012 6630

/ كلیة جامعة بابل  آمال كاظم جواد  204
 الفنون الجمیلة

 13/12/2012 وزارة الثقافة مكتب المفتش العام  12/11/2012 6456

 13/12/2012 وزارة الثقافة مكتب المفتش العام  4/9/2012 5024 / كلیة جامعة بابل  علي ثامر عبد الحسن  205
/ كلیة جامعة بابل  امیر علي شعالن 206

 الھندسة
 13/12/2012 وزارة الثقافة مكتب المفتش العام  12/9/2012 5247

 / كلیةجامعة بابل  قحطان عدنان عباس 207
التربیة للعلوم 

 االنسانیة

 13/12/2012 وزارة الثقافة مكتب المفتش العام  10/9/2012 5181

/ كلیة جامعة بابل  ھدیل كامل فلیح  208
 القانون

وزارة الزراعة / مدیریة زراعة  19/11/2012 6527
 كربالء 

23/12/2012 

/ كلیة جامعة بابل  أماني محسن علي  209
 التربیة 

وزارة المالیة / شركة اعادة التامین  12/11/2012 25546
 العراقیة 

24/12/2012 

وزارة النفط / شركة توزیع المنتجات  23/11/2/11 6036 / كلیة جامعة بابل  ھدى طلب ھاني حسون  210
 النفطیة 

16/1/2013  

محمد صافي حسین  211
 جاسم 

/ كلیة جامعة بابل 
  واقتصادإدارة

وزارة النفط / شركة توزیع المنتجات  2/2/2013 691
 النفطیة 

16/1/2013  

 / كلیةجامعة بابل  سعد عبیس كاظم 212
 الھندسة

وزارة التجارة/الشركة العامة لتصنیع  19/12/2012 6791
 الحبوب

31/12/2012 

 / كلیة جامعة بابل زھراء حسین فاضل   213
الھندسة 

 24/12/2012امانة بغداد ادارة بلدیة مركز الكرخ   14/11/2012 6472

 / كلیةجامعة بابل علي عباس علي   214
القانون  

وزارة العدل /مالحظیة التسجیل  13/5/2012 96 28
العقاري في الھاشمیة  

13/11/2011 

 / كلیةجامعة بابل حسنین عباس علوان   215
القانون  

 10/12/2012وزارة البلدیات / مدیریة بلدیات بابل   10/10/2013 75

 / كلیةجامعة بابل حسین صاحب عبود   216
الھندسة 

 2/4/2012رئاسة الوزراء مؤسسة الشھداء   10/7/2012 4212

 / كلیةجامعة بابل خالد زكي كاظم   217
 قانون 

 
 

 19/2/2013مجلس محافظة بابل   22/1/2013 296

 / كلیةجامعة بابل حیدر حسین جاسم   218
 العلوم 

 19/2/2013مجلس محافظة بابل   22/1/2013 296

ھیئة التعلیم التقني / المعھد التقني  30/12/2012 7200  / كلیةجامعة بابل فالح حسن داود   219
المسیب  

22/1/2013 

وزارة التجارة /الشركة العامة لتجارة  22/1/2013 294 / كلیةجامعة بابل عاتقة كاظم عبد عطیة   220
المواد الغذائیة / النجف 

3/2/2013 
 
 



 القانون

 / كلیةجامعة بابل سرمد حمزة جابر   221
 الفنون الجمیلة 

 14/2/2013المصرف العراقي للتجارة / بغداد   31/1/2013 496

محمد عبد الصاحب  222
عباس  

 / كلیةجامعة بابل 
 الھندسة 

وزارة البلدیات / مدیریة التخطیط  18/12/2012 6753
والمتابعة في بابل  

7/1/2013 

 / كلیةجامعة بابل منیر باسم رسول   223
 الطب البیطري 

ریة الزراعة في وزارة الزراعة / مدي 4/2/2013 534
النجف  

3/2/2013 

 / كلیةجامعة بابل ھاشم عبد زید حمزة   224
 التربیة الریاضیة

 27/2/2013مجلس محافظة بابل   13/2/2013 784 

 / كلیةجامعة بابل سرحان باھر عبد محمد   225
 القانون 

 3/3/2013وزارة البلدیات / مدیریة ماء بابل  24/12/2012 7114

 / كلیةجامعة بابل حیدر رحیم فرحان   226
 الھندسة 

 21/2/2013محافظة بابل / ھیئة استثمار بابل   29/1/2013 426

 / كلیةجامعة بابل حیدر عبید ھدابي  227
 القانون 

 18/3/2013جامعة القادسیة   5/3/2013 1191

 / كلیةجامعة بابل جمال علوان شالل   228
 الھندسة 

وزارة الصناعة والمعادن / شركة  25/2/2013 1035
اإلخاء العامة  

11/3/2013 

 / كلیةجامعة بابل إسراء عباس فرحان   229
 الھندسة 

 19/3/2013وزارة النفط / الدائرة اإلداریة   17/2/2013 832

 / كلیةجامعة بابل أماني محسن علي   230
التربیة للعلوم 

 االنسانیة

وزارة المالیة شركة إعادة التامین  28/2/2013 1075
العراقیة  

25/12/2012 

 / كلیةجامعة بابل بھاء عبد العزیز خلف   231
 التربیة 

 19/3/2013وزارة السیاحة واآلثار ھیئة السیاحة   5/3/2013 1203
 
 
 

 / كلیةجامعة بابل ھبة هللا قاسم شھید   232
 علوم حاسبات 

 19/3/2013وزارة السیاحة واآلثار ھیئة السیاحة   5/3/2013 1203

 / كلیةجامعة بابل نورس رضا جبار   233
التربیة للعلوم 

 اإلنسانیة 

 19/3/2013وزارة السیاحة واآلثار ھیئة السیاحة   5/3/2013 1203

 / كلیةجامعة بابل عادل عبد األمیر عمران   234
 التربیة الریاضیة 

 19/3/2013وزارة السیاحة واآلثار ھیئة السیاحة   5/3/2013 1203

 / كلیةجامعة بابل إبراھیم سبحان ھادي   235
 العلوم

شركة الفرات العامة للصناعات  14/3/2013 1395
الكیمیاویة / مصنع النشا والدكسترین  

28/3/2013 

وزارة الصناعة والمعادن شركة  24/2/2013 948 / كلیةجامعة بابل شیماء فوزي مراد   236
الرشید العامة / مصنع المعتصم  

18/3/2013 



 الھندسة 

 / كلیةجامعة بابل احمد عبید ھاشم   237
 العلوم

وزارة الصناعة والمعادن شركة  24/2/2013 948
الرشید العامة / مصنع المعتصم  

18/3/2013 

 / كلیةجامعة بابل محمد عسكر جاسم   238
 العلوم

وزارة الصناعة والمعادن شركة  24/2/2013 948
الرشید العامة / مصنع المعتصم  

18/3/2013 

 / كلیةجامعة بابل وصال سعود عبید   239
التربیة للعلوم 

 االنسانیة

وزارة الصناعة والمعادن شركة  24/2/2013 948
الرشید العامة / مصنع المعتصم  

18/3/2013 

 / كلیةجامعة بابل محمد نعمة حسین   240
 الفنون الجمیلة 

وزارة الصناعة والمعادن شركة  24/2/2013 948
الرشید العامة / مصنع المعتصم  

18/3/2013 

 / كلیةجامعة بابل وضاح كاظم حمزة   241
 العلوم

وزارة البلدیات واإلشغال / المدیریة  24/2/2013 9044
العامة للماء  

28/3/2013 

 / كلیةجامعة بابل فرح فرید كاظم   242
 القانون

وزارة العمل والشؤون االجتماعیة /  27/3/2013 1596
الدائرة اإلداریة والمالیة  

10/4/2013 

 / كلیةجامعة بابل بشیر قحطان دریب   243
الھندسة 

وزارة البلدیات واإلشغال / المدیریة  18/2/2013 862
العامة للماء 

31/3/2013 

 / كلیةجامعة بابل محمد فرید محمد   244
الھندسة 

وزارة البلدیات واإلشغال / المدیریة  18/2/2013 862
العامة للماء 

31/3/2013 

 / كلیةجامعة بابل كاظم محمد محسن   245
 الھندسة 

وزارة البلدیات واإلشغال / المدیریة  18/2/2013 862
العامة للماء 

31/3/2013 

 / كلیةجامعة بابل إسراء سعد شھید   246
 العلوم

وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة  28/2/2013 1073
كربالء  

28/3/2013 

 / كلیةجامعة بابل بشرى ھاشم حمید   247
التربیة للعلوم 

 االنسانیة

وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة  28/2/2013 1073
كربالء  

28/3/2013 

 / كلیةجامعة بابل وسناء صخیل محمد   248
 التربیة للعلوم الصرفة

وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة  28/2/2013 1073
كربالء  

28/3/2013 

 / كلیةجامعة بابل أصیل سھیل نجم   249
 التربیة للعلوم الصرفة

وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة  28/2/2013 1073
كربالء  

28/3/2013 

 / كلیةجامعة بابل نجالء فاضل جواد   250
 التربیة للعلوم الصرفة

وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة  28/2/2013 1073
كربالء  

28/3/2013 

 / كلیةجامعة بابل ندى عبد الرزاق حجیب   251
التربیة للعلوم 

 االنسانیة

وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة  28/2/2013 1073
كربالء  

28/3/2013 

 / كلیةجامعة بابل نجیحة حاتم عباس   252
التربیة للعلوم 

وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة  28/2/2013 1073
كربالء  

28/3/2013 



 االنسانیة

 / كلیةجامعة بابل أزھار مھدي حریجة   253
 الفنون الجمیلة

وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة  28/2/2013 1073
كربالء  

28/3/2013 

 / كلیةجامعة بابل إنعام صالح عباس   254
 التربیة للعلوم الصرفة

وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة  28/2/2013 1073
كربالء  

28/3/2013 

 / كلیةجامعة بابل أسیل عوید عباس   255
 الفنون الجمیلة

وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة  28/2/2013 1073
كربالء  

28/3/2013 

 / كلیةجامعة بابل ساجد خلیل إبراھیم   256
 القانون  

 25/4/2013مجلس محافظة بابل   8/4/2013 1826
 
 
 
 

 / كلیةجامعة بابل عائدة عبد السالم موسى   257
 الھندسة 

 2/5/2013وزارة البلدیات / مدیریة ماء بابل   24/2/2013 950

 / كلیةجامعة بابل سالم شاكر عبد الھادي    258
 الھندسة

وزارة النفط / شركة توزیع المنتجات  10/9/2012 5173
النفطیة  

21/5/2013 

 / كلیةجامعة بابل علي حسام رضا  259
 الھندسة

وزارة النفط / شركة توزیع المنتجات  22/2/2012 1160
النفطیة  

21/5/2013 

 / كلیةجامعة بابل حاتم لطیف حمزة   260
 الھندسة

 13/5/2013وزارة البلدیات / مدیریة  ماء بابل  29/1/2013 416

 / كلیةجامعة بابل معتز محمد خلف   261
 الھندسة 

 12/5/2013وزارة النفط / شركة مصافي الوسط   28/4/2013 2182

 / كلیةجامعة بابل صباح عبد علي حسین   262
 القانون 

وزارة الصناعة والمعادن / معمل  22/5/2013 2809
اسمنت الكوفة  

11/6/2013 

 / كلیةجامعة بابل رفل عبد العالي مخیف   263
 الھندسة 

وزارة الصناعة والمعادن / معمل  22/5/2013 2809
اسمنت الكوفة  

11/6/2013 

 / كلیةجامعة بابل یسرا كرار محمد   264
 العلوم

 13/7/2013جامعة اھل البیت   27/6/2013 3389

 / كلیةجامعة بابل سناء جاسم محمد   265
 العلوم

وزارة التجارة / الشركة العامة  3/7/2013 3470
لتصنیع الحبوب / بابل 

10/7/2013 

 / كلیةجامعة بابل علي مجید حمید علي   266
 القانون 

 3/7/2013جامعة كربالء/ كلیة السیاحة الدینیة   30/5/2013 2959

 / كلیةجامعة بابل وداد شاكر جاسم  267
 القانون

 7/4/2013رئاسة الوزراء /مؤسسة الشھداء  3/7/2013 3468

 / كلیةجامعة بابل بشار سعد صاحب  268
 ھندسة المواد

 7/4/2013رئاسة الوزراء /مؤسسة الشھداء  3/7/2013 3468



 / كلیةجامعة بابل طالب حمادي حسین  269
التربیة للعلوم 

 االنسانیة

 7/4/2013رئاسة الوزراء /مؤسسة الشھداء  3/7/2013 3468

 / كلیةجامعة بابل شیماء عدنان علي   270
 علوم حاسوب

جامعة الكوفة / قسم الدراسات   27/6/2013 3392
والتخطیط والمتابعة  

22/7/2013  
 

/ كلیة جامعة بابل سوسن جاسم شاكر   271
 الفنون الجمیلة

 19/8/2013وزارة التربیة / مدیریة تربیة بابل   31/7/2013 3975

 / كلیةجامعة بابل سجى سالم محسن   272
 التربیة االساسیة

 19/8/2013وزارة التربیة / مدیریة تربیة بابل   31/7/2013 3978

 / كلیةجامعة بابل سوسن موسى محمد   273
 التربیة للعلوم الصرفة

 19/8/2013وزارة التربیة / مدیریة تربیة بابل   4/8/2013 3992

 / كلیةجامعة بابل أالء عدنان ھادي   274
 العلوم للبنات

 28/11/2012وزارة العمل والشؤون االجتماعیة   23/6/2013 3315

 / كلیةجامعة بابل ایمان عبد الجبار سلطان   275
 الھندسة

 25/8/2013وزارة البلدیات / مدیریة ماء بابل   23/6/2013 22/33

 / كلیةجامعة بابل ھند رشید حسن   276
 العلوم

 5/8/2013وزارة البلدیات / مدیریة ماء بابل  27/6/2013 3397

 / كلیةجامعة بابل حاتم عبد الكریم   277
 القانون

شركة الفرات العامة للصناعات  3/7/2013 3462
الكیمیاویة /مصنع النشا والدكسترین  

21/7/2013 

 / كلیةجامعة بابل فالح حسین علي عمران   278
 الھندسة

وزارة الصناعة والمعادن / الشركة  8/5/2013  2441
العامة لصناعة السیارات  

15/5/2013 

 / كلیةجامعة بابل سناء محمود نجم   279
 التربیة للعلوم الصرفة

 26/8/2012وزارة التربیة / مدیریة تربیة دیالى  15/7/2013 13657

 / كلیةجامعة بابل شیماء صباح حسین   280
التربیة للعلوم 

 االنسانیة

 26/8/2012وزارة التربیة / مدیریة تربیة دیالى  15/7/2013 13657

 / كلیةجامعة بابل علي صائب كاظم   281
 الھندسة

وزارة البلدیات / مدیریة بلدیات  23/7/2013 3829
الدیوانیة  

29/9/2013 

 / كلیةجامعة بابل علي عبد الجبار كریم   282
 العلوم

 

وزارة الصناعة والمعادن / الشركة  16/5/2013 2687
 العامة لصناعة السیارات 

26/6/2013 

 / كلیةجامعة بابل سعید فیصل عبد علي   283
 القانون

وزارة الصناعة والمعادن / الشركة  16/5/2013 2687
 العامة لصناعة السیارات 

26/6/2013 

 / كلیةجامعة بابل شیماء محمود حسین   284
 الفنون الجمیلة

وزارة الصناعة والمعادن / الشركة  7/4/2013 1808
العامة لصناعة السیارات 

22/4/2013 



 / كلیةجامعة بابل دنیا طالب عطشان   285
 القانون

رئاسة الوزراء / مؤسسة الشھداء /  28/7/2013 3924
بابل  

7/4/2013 

 / كلیةجامعة بابل حیدر عبد العالي جاسم   286
 الھندسة 

رئاسة الوزراء / مؤسسة الشھداء /  12/5/2013 2776
بابل 

14/4/2013 

ضحى عبد المطلب عبد  287
الجلیل  

 / كلیةجامعة بابل 
العلوم 

 8/9/2013وزارة البلدیات / مدیریة ماء بابل   24/6/2013 3348

 / كلیةجامعة بابل نھاد علوان صالح   288
 الھندسة

 9/9/2013جامعة الكوفة كلیة الھندسة   21/8/2013 4269

 / كلیةجامعة بابل سالم كامل راھي   289
 العلوم

وزارة النفط شركة االستكشافات  3/7/2013 3471
النفطیة  

9/9/2013 

 / كلیةجامعة بابل ذرى عنان یوسف   290
 العلوم

وزارة النفط شركة االستكشافات  11/7/2013 3649
النفطیة  

9/9/2013 

 / كلیةجامعة بابل حیدر حسین غاوي   291
 العلوم

 ن االجتماعیة نوزارة العمل والشؤو 16/9/2013 4778
/دائرة الرعایة االجتماعیة  

7/10/2013 

 / كلیةجامعة بابل سرى محسن جاسم   292
 الفنون الجمیلة

 10/4/2013رئاسة الوزراء /مؤسسة الشھداء /بابل  22/7/2013 3792

 / كلیةجامعة بابل رشا ریاض طالب   293
 علوم البنات

 8/4/2013رئاسة الوزراء /مؤسسة الشھداء /بابل  22/7/2013 3792

 / كلیةجامعة بابل مسلم غازي علي   294
 الھندسة

 13/10/2013جامعة الكوفة   29/9/2013 5137

 / كلیةجامعة بابل محمد لطیف حمزة   295
 العلوم

 6/11/2013وزارة البلدیات / مدیریة ماء بابل   10/10/2013 5391

 / كلیةجامعة بابل إیاد علي مرزة   296
 الھندسة

 30/10/2013وزارة البلدیات / مدیریة ماء بابل   19/8/2013 4211

 / كلیةجامعة بابل أزھر احمد حمزة   297
 الزراعة

وزارة الزراعة / مدیریة زراعة  22/10/2013 5844
كربالء  

10/11/2013 

 / كلیةجامعة بابل حوراء حمید مطلب   298
  واقتصاداإلدارة

دیوان الرقابة المالیة االتحادي / دائرة  12/2/2013 737
الشؤون االداریة والمالیة  

13/10/2013 

 / كلیةجامعة بابل عالء سعدون ھاتف   299
  واقتصاداإلدارة

دیوان الرقابة المالیة االتحادي / دائرة  12/2/2013 737
الشؤون االداریة والمالیة  

13/10/2013 

 / كلیةجامعة بابل مرتضى ھادي جواد   300
  واقتصاداإلدارة

دیوان الرقابة المالیة االتحادي / دائرة  12/2/2013 737
الشؤون االداریة والمالیة  

13/10/2013 

 / كلیةجامعة بابل احمد عباس خلیف   301
 القانون

دیوان الرقابة المالیة االتحادي / دائرة  12/2/2013 737
الشؤون االداریة والمالیة  

13/10/2013 



دیوان الرقابة المالیة االتحادي / دائرة  12/2/2013 737  / كلیةجامعة بابل محمود جواد كاظم   302
الشؤون االداریة والمالیة  

13/10/2013 

دیوان الرقابة المالیة االتحادي / دائرة  12/2/2013 737  / كلیةجامعة بابل انتصار نعمة عبد األمیر   303
الشؤون اإلداریة والمالیة  

13/10/2013 

 / كلیةجامعة بابل المعتز ستار نوري   304
  واقتصاداإلدارة

دیوان الرقابة المالیة االتحادي / دائرة  12/2/2013 737
الشؤون اإلداریة والمالیة  

13/10/2013 

 / كلیةجامعة بابل مجتبى عبد األمیر كریم   305
  واقتصاداإلدارة

دیوان الرقابة المالیة االتحادي / دائرة  12/2/2013 737
الشؤون اإلداریة والمالیة  

13/10/2013 

 / كلیةجامعة بابل علوان لفتة حمادي   306
 القانون

دیوان الرقابة المالیة االتحادي / دائرة  12/2/2013 737
الشؤون اإلداریة والمالیة  

13/10/2013 

 / كلیةجامعة بابل سیف علي عبد الرزاق   307
  واقتصاداإلدارة

دیوان الرقابة المالیة االتحادي / دائرة  12/2/2013 737
الشؤون اإلداریة والمالیة  

13/10/2013 

 / كلیةجامعة بابل مصطفى ضیاء شمسي   308
 الھندسة

دیوان الوقف الشیعي / األمانة العامة  30/9/2013 5162
للمزاالات الشیعیة  

19/11/2013 

 / كلیةجامعة بابل سالم حسین علي   309
الھندسة  

 3/11/2013وزارة النفط شركة نفط الجنوب   10/10/2013 5383

 / كلیةجامعة بابل قاسم خلف عبد الصاحب   310
 الھندسة

  7/11/2013وزارة البلدیات / مدیریة ماء بابل   8/7/2013 3581

 / كلیةجامعة بابل فراس محمد علیوي   311
 الھندسة

  7/11/2013وزارة البلدیات / مدیریة ماء بابل   8/7/2013 3581

 / كلیةجامعة بابل أكرم حسن علوان   312
 الھندسة 

وزارة البلدیات / مدیریة تخطیط  4/12/2013  6625
ومتابعة  بابل 

17/12/2013 

 / كلیةجامعة بابل ھدى حقي ماجد عبود   313
 الھندسة 

وزارة البلدیات / مدیریة تخطیط  4/12/2013 6622
ومتابعة  بابل 

15/12/2013 

 / كلیةجامعة بابل فاطمة وھاب عزیز   314
 القانون

 1/12/2013وزارة الثقافة مكتب المفتش العام   9/10/2013 5350

بل/كلیة با جامعة  علي ھادي علي احمد 315
 العلوم

عي                  الشي الوقف دیوان 2013/11/26 6353  2013/8/28 

 كلیة/بابل جامعة       باقر محمد مؤید 316
 الھندسة

121 8/1/2014  2014/1/22      البیطري الطب كلیة/بغداد جامعة 

عذاب جمیل علي 317 بابل جامعة   21 2/1/2014 بابل/الرشید مصرف   2014/1/30 

حمود فضیل عباس 318 بابل جامعة   321 15/1/2014 كربالء سمنت معمل   2014/1/21 

شركة الفرات العامة للصناعات  2014/1/20 474 جامعة بابل رسول صاحب عباس 319
 الكیمیاویة 

16/2/2014 

/كلیة جامعة بابل افراح عبد علي عبد 320
 العلوم

 29/1/2014 مدیریة تربیة بابل 19/3/2014 2305



/التربیة جامعة بابل اسراء جواد عیسى 321
 للعلوم االنسانیة

 29/1/2014 مدیریة تربیة بابل 19/3/2014 2305

/الفنون جامعة بابل اسراء كاظم عیسى 322
 الجمیلة

 29/1/2014 مدیریة تربیة بابل 19/3/2014 2305

/التربیة جامعة بابل ایناس مالك دخن 323
 للعلوم االنسانیة

 12/2/2014 مدیریة تربیة بابل 19/3/2014 2304

/التربیة جامعة بابل انوار جلیل كریم 324
 للعلوم االنسانیة

 12/2/2014 مدیریة تربیة بابل 19/3/2014 2304

/التربیة جامعة بابل انعام عبد الحسین 325
 للعلوم النسانیة

 12/2/2014 مدیریة تربیة بابل 19/3/2014 2304

/الفنون جامعة بابل ایمان امجد جونم 326
 الجمیلة

 12/2/2014 مدیریة تربیة بابل 19/3/2014 2304

/الفنون جامعة بابل اثیر فاضل عبد عناد 327
 الجمیلة

 6/2/2014 مدیریة تربیة بابل 19/3/2014 2292

/الفنون جامعة بابل استبرق مھدي ھادي 328
 الجمیلة

 6/2/2014 مدیریة تربیة بابل 19/3/2014 2292

/الفنون جامعة بابل ظالل محمد خلف 329
 الجمیلة

 6/2/2014 مدیریة تربیة بابل 19/3/2014 2292

 / التربیة جامعة بابل اخالص جودة ذرب  330
 الریاضیة 

 4/2/2014 مدیریة تربیة بابل  26/3/2014 2458

 / التربیة جامعة بابل  صبر محمد أحالم 331
 الریاضیة 

  6/2/2014 مدیریة تربیة بابل   26/3/2014 2458

 / الفنون جامعة بابل ایمان عبید منسي  332
 الجمیلة 

  6/2/2014 مدیریة تربیة بابل   26/3/2014 2458

 / الفنون جامعة بابل افراح محمد ناجي  333
 الجمیلة 

  4/2/2014 مدیریة تربیة بابل  26/3/2014 2458

جامعة بابل/الفنون  ابتھال عبد الحسین عبود 334
 الجمیلة

  4/2/2014 مدیریة تربیة بابل  6/4/2014 2627

/الفنون جامعة بابل االء مصطفى حمید 335
 الجمیلة

  4/2/2014 مدیریة تربیة بابل  6/4/2014 2627

/الفنون جامعة بابل ازھار علیوي حسان  336
 الجمیلة

  4/2/2014 مدیریة تربیة بابل  6/4/2014 2627

جامعة بابل/الفنون  االء رزوقي حسون 337
 الجمیلة

  4/2/2014 مدیریة تربیة بابل  6/4/2014 2627



/كلیة جامعة بابل عالء رحیم دیوان 338
 االداب

دائرة رعایة ذوي االحتیاجات  1/12/2013 6492
 الخاصة

16/9/2013 
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