
علي مطشر عبد الصاحب. د.م.أعميد الكلية

مسؤولة الوحدة/ نسرٌن سلمان حسٌن 

مٌسون مزاحم صالح

مسؤول الوحدة/ حارث علً ابراهٌم . د.م

اسراء محمد حسٌن 
مسؤولة الوحدة/ وفاء عبد الجلٌل شعبان وحدة مكتب العميد والقلم السري

مسؤولة الوحدة/ ندى عبد الكاظم  . د.موحدة العيادة القانونية والعدالة التصالحية

مسؤولة الوحدة/ نغم اسماعٌل مهدي 

ابً ذر نمٌر قاسم 

مسؤولة الوحدة/ سحر فؤاد مجٌد .م

محمد اسماعٌل جمعة

هبة نعمة منصور

رسل خالد ابراهٌم

جلٌلة غضبان عودة 

مسؤولة الوحدة/ ختام كرٌم حمادي .م.موحدة العقود الحكومية

مسؤول الشعبة/حسام عبد االمٌر خلف . د.م.أ

وحدة تقييم االداء

مسؤول الوحدة/محمد كاظم مجٌد .م

حسن منذر نوري

رسل حسٌن حسن 

اٌناس عبد الكرٌم سعدي 
مسؤول الوحدة/ مصطفى سالم عبد بخٌت . د.م.أوحدة الترقيات العلمية

مسؤول الوحدة ووفاء عبد الجلٌل واسراء محمد حسٌن / حسن منذر وحدة شؤون المواطنين

مسؤول الشعبة/ احمد سمٌر ابراهٌم 

مسؤول الوحدة/ حازم محمد حسٌن.م

طارق محمد نهاد. م.أ

اناس ابراهٌم جبار 

فرع القانون العام

فرع القانون الخاص

فرع القانون الدولي

فرع القانون الجنائي

سرى عبد الحسٌن سبتً 

سارة علً محمد 

مؤٌد حسٌن قمر 

منار فٌصل غازي 

الوحدة القانونية

مسؤول الوحدة/ عمر محمود عبد هللا 

وحدة العالقات العامة واالعالم

سكرتارية الفروع العلمية

احمد اكرٌم محمود 

محمد جاسم مهدي 

نهلة رشٌد مالك 

وحدة ضمان الجودة

وحدة التدقيق االداري

وحدة التدقيق المالي

شعبة الرقابة والتدقيق

العميد

وحدة امانة المجلس

شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء

مسؤولة الوحدة/نبٌهه علً عطٌة

نغم محمد مجٌد

وحدة سكرتارية العميد

وفاء عبد االمٌر جاسم 

وحدة صندوق التعليم العالي

مسؤولة الوحدة/نعمة حمٌد حسن

وحدة النشاطات الطالبية
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اكرم محمد حسٌن . د.م.أمعاون العميد للشؤون االدارية

مسؤول الوحدة/ تبارك محمود شكر وحدة سكرتارية معاون العميد للشؤون االدارية

(تكلٌف)مسؤول الشعبة / محمد جاسم 

مسؤولة الوحدة/مً ماجد عبود. م.مالوحدة الهندسية

مسؤولة الشعبة/اٌمان جاسم محمد 

وحدة قاعدة البيانات

وحدة التخطيط والمتابعة

وحدة الدراسات والتطوير والتدريب

مسؤولة الشعبة/ امال محً حسن 

وحدة الموازنة

وحدة الرواتب

وحدة امانة الصندوق

وحدة السجالت والحسابات

وحدة التجهيزات

مسؤولة الشعبة/ اقبال فاخر روضان 

وحدة المالك

وحدة التقاعد

وحدة الصادرة والواردة

وحدة البصمة االلكترونية

مسؤول الشعبة/ رسول عبد سلطان 

الشعبة المالية

شعبة الدراسات والتخطيط والمتابعة

امال محً حسن 

االء عبد الشرٌف فجر

رشاد كرٌم 

ابتسام هاشم محمد 

وحدة االحصاء

مها عبد الوهاب

وحدة االستعالمات

سالم خالد خالوي 
فائز حسن كاظم 

مصطفى محمد محمود 

شعبة متابعة الحرم الجامعي

عالء عبد الكرٌم ساري 

مازن داود وطبان

اٌمان جاسم محمد 
هند طارق عٌاش 

رغده محمد فهد 

حسٌن علً حمزة

عمار ثامر عبد الوهاب 

بسام صباح شفٌق

نجاة جبار رشك 

اٌمن صباح محمد 

معاون 

العميد 

للشؤون

 االدارية

عائدة صبٌح عباس

وحدة الحرس

رحٌم جاسم محمد 

منى مبدر عٌدان

احمد عامر عبد االمٌر

شعبة الموارد البشرية

وحدة الملفات واالرشفة االلكترونية

محاسن علً عطٌة

لٌلى جمٌل غائب

هدٌة مهدي علً

شعبة الخدمات
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الوحدة الزراعية

هادي نعٌم خلف المالكً. د.أمعاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا

زٌنة محمد جبر 

سعاد محمد داود 

مسؤول الشعبة/ فارس علً هاشم 

وحدة تدقيق الوثائق

وحدة اصدار الوثائق وصحة الصدور

وحدة الملفات والتوثيق االلكتروني

مسؤولة الشعبة/هدى فائق عبد الرحمن.م.م

وحدة التزويد والفهرسة والتصنيف

وحدة مجانية التعليم

رئٌسة التحرٌر/مها بهجت ٌونس . د.أ

سكرتٌر هٌئة التحرٌر/ نبراس ابراهٌم مسلم . د.م

مسؤولة الوحدة/سرى محمد هوبً  .م.م

سندس عبد الغنً محمد 

حسٌن عادل شرٌف 

تكلٌف// مسؤولة الوحدة / زٌنة محمد جبر وحدة البعثات والعالقات الثقافية

مسؤولة الوحدة/  فاطمة نجم . م.م

اٌمان عبد اللطٌف عبد الرحمن 

معصومة حامد عبد الرحمن 

مسؤول الوحدة/ طارق محمد نهاد  . م.أوحدة االرشاد النفسي والتوجيه التربوي

مسؤولة الوحدة/ زٌنة رجب حسٌن . م.م

تكلٌف/ وسام عبد المنعم 

عبد الرحمن محمود عبد هللا

شعبة شؤون طلبة الدراسات العليا

حٌدر قاسم حسٌن 

خاشوكة خادم علً

هناء صبري عبد الحسن

عمر عبد هللا احمد

وحدة الصيانة

وحدة النظافة

وحدة سكرتارية معاون العميد للشؤون العلمية

وحدة التعليم المستمر

شعبة المكتبة

وسام عبد المنعم 

محمد ناظم 

فرح عبد الستار عبد الجبار

محمد ناظم 

سعدٌة عٌسى مزعل

زكٌة صبح كرم 

نضال نوري مهدي 

وحدة االعارة وخدمات المستفيد

وحدة المجلة العلمية والتعضيد

انصاف جاسم توفٌق 

وحدة القبول والتسجيل
علٌاء محمد حسٌن 

اٌمان خزعل علً 

معاون 

العميد 

للشؤون 

العلمية 

والدراسات

 العليا

وحدة ابن سينا للتعليم االلكتروني

فراس سلمان

حسٌن رشك ناصر

مرتضى الزم حسن

قاسم ابراهٌم جاسم

وحدة االليات

وحدة الشؤون العلمية

محمد ابراهٌم مهدي

علً فاضل مهدي 

شعبة الخدمات

شعبة الدراسات والتخطٌط والمتابعة Raghda2019



مسؤول الوحدة/ حارث علً ابراهٌم  . د.م

تكلٌف/ احمد اكرٌم محمود  

مسؤولة الوحدة/اٌثار حسٌن جواد . م.موحدة التأهيل والتوظيف

(مسؤول الشعبة)/ دلٌر داود نامدار

وحدة القبول والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق والسجالت

شعبة شؤون طلبة الدراسات االولية

رامً قٌس نعمة

ٌسرى خلٌفة جواد 
وحدة اصدار الوثائق وصحة الصدور

سلٌمة احمد فالح

لٌلى خلٌل ابراهٌم
اٌمان منصور محمود وحدة الملفات والتوثيق االلكتروني

درٌد ولٌد نزال 

امل جاسم محمد

معاون 

العميد 

للشؤون 

العلمية 

والدراسات

 العليا

وحدة سالمة اللغة العربية
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