
الكلٌة عمٌد

السري والقلم العمٌد مكتب وحدة

 والعدالة القانونٌة العٌادة وحدة

التصالحٌة

العالً التعلٌم صندوق وحدة

الوحدة مسؤولة/  تكلٌف/  عٌاش طارق هند

اعالم/  اداب بكالورٌوس/  سعدي الكرٌم عبد اٌناس

والمكتبات المعلومات/  اداب بكالورٌوس/  نوري منذر حسن

الوحدة مسؤولة / ابتدائٌة/  مزعل عٌسى سعدٌة

ابتدائٌة/  كرم صبح زكٌة

الوحدة مسؤول/علً محمد حازم. م.أ

ابتدائٌة/  توفٌق جاسم انصاف

الجودة ضمان وحدة
/ التسوٌق فً علوم/  ادارة بكالورٌوس/  سبتً الحسٌن عبد سرى

الوحدة مسؤولة

االداء تقٌٌم وحدة
 مسؤولة/  عامة ادارة/ واقتصاد ادارة/  بكالورٌوس/  مجٌد محمد نغم

الوحدة

العلمٌة الترقٌات وحدة

الوحدة مسؤول/  محاسبة/  واقتصاد ادارة بكالورٌوس/  قمر حسٌن مؤٌد

التعلٌم مجانٌة وحدة

بغداد جامعة//  القانون كلٌة منتسبً هٌكلٌة

العمٌد

الوحدة مسؤولة/  خاص قانون/  دكتوراه/  غانم نسرٌن.د

(تكلٌف ) قانون/  بكالورٌوس/  نعمة هبة

تكلٌف/  قانون/  بكالورٌوس/  جهٌد كرٌم براء

تكلٌف/ قانون/  بكالورٌوس/  الرحمن عبد حامد معصومة

الشعبة مسؤول/ نفس وعلم تربٌة/  ماجستٌر/  شامخ رزوقً زٌنب. م.م

الوحدة مسؤول /عام قانون/دكتوراه/ طالب عادل مصدق. د.م.أ

ٌومً أجر/والبصرٌة السمعٌة الفنون/جمٌلة فنون/بكالورٌوس/فاضل علً حسٌن

والمكتبات المعلومات/  اداب بكالورٌوس/  نوري منذر حسن

الوحدة مسؤولة/  ماجستٌر/  العباس عبد رقٌة. م.م

تكلٌف/ ( الوحدة مسؤولة )  حسٌن محمد اسراء

تكلٌف/  الجلٌل عبد وفاء

حاسبات هندسة/  بكالورٌوس/ كرٌم رشاد

الشعبة مسؤول-  محاسبة/  واقتصاد ادارة بكالورٌوس/  ابراهٌم سمٌر احمد

عام قانون/  دكتوراه/  عطٌة هادي علً. د.أ
الوحدة مسؤولة/  عربٌة لغة/  أداب/ بكالورٌوس/  حسٌن سلمان نسرٌن

دبلوم/  صالح مزاحم مٌسون

قانون/  بكالورٌوس/  الرحمن عبد حامد معصومة

الوحدة مسؤول / شرٌعة/ االسالمٌة العلوم/  ابراهٌم علً حارث. د.م.أ

السكرتارٌة/  ادارة/  دبلوم/  حسٌن محمد اسراء

المكتب مدٌرة / رٌاضٌات علوم/ تربٌة/بكالورٌوس/  شعبان الجلٌل عبد وفاء

الوحدة مسؤولة/ خاص قانون/ دكتوراه/ الكاظم عبد ندى. د.م

الوحدة مسؤولة/  محاسبة/  دبلوم/  مهدي اسماعٌل نغم

الشعبة مسؤولة/ ومكتبات معلومات/اداب ماجستٌر/الرحمن عبد فائق هدى.م

العمٌد سكرتارٌة وحدة

المجلس امانة وحدة

المكتبة شعبة

والتدقٌق الرقابة شعبة

االداء وتقوٌم الجودة ضمان شعبة

العامة والعالقات االعالم وحدة

 وخدمات االعارة وحدة

المستفٌد

 والفهرسة التزوٌد وحدة

والتصنٌف

المواطنٌن شؤون وحدة

االداري التدقٌق وحدة

الحكومٌة العقود وحدة
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 تكلٌف / اعمال ادارة/  واقتصاد ادارة/  بكالورٌوس/  مالك رشٌد نهلة

العام الفرع الى

 مسؤول-  محاسبة/  واقتصاد ادارة بكالورٌوس/  ابراهٌم سمٌر احمد

الوحدة

(المتابعة الى تكلٌف ) معلمٌن معهد دبلوم/  محمود اكرٌم احمد

والمشارٌع االعمار وحدة

المعلومات تكنولوجٌا وحدة

االلكترونً الموقع وحدة

(تكلٌف ) الوحدة مسؤولة / مالك رشٌد نهلة العام القانون فرع

الوحدة مسؤولة/ مكتبات ادارة/دبلوم/عطٌة علً نبٌههالعام القانون فرع

الوحدة مسوؤلة/  مكتب ادارة/دبلوم/عطٌة علً نبٌههالخاص القانون فرع

الوحدة مسؤولة/ مسرحٌة فنون/دبلوم/حسن حمٌد نعمةالدولً القانون فرع

ٌومً اجر/  فاضل علً حسٌنالجنائً القانون فرع

الوحدة مسؤول / ابتدائٌة/حمزة علً حسٌن

وٌكتب ٌقرأ/ شهادة بدون/ ساري الكرٌم عبد عالء

ابتدائٌة/وطبان داود مازن

ابتدائٌة/  خالوي خالد سالم

متوسطة/  كاظم حسن فائز

مهدي صالح محمد

الوحدة مسؤول/  تكلٌف / معلمٌن معهد دبلوم/ محمود اكرٌم احمد

متوسطة/  الوهاب عبد ثامر عمار

متوسطة/ رشك جبار نجاة

ابتدائٌة/  مهدي فاضل علً

علً زامل رباح

وٌكتب ٌقرأ/شهادة بدون/شفٌق صباح بسام

الوحدة مسؤول/علً محمد حازم. م.أالمدنً الدفاع وحدة

 للشؤون العمٌد معاون

االدارٌة
 العمٌد معاون سكرتارٌة وحدة

االدارٌة للشؤون

الطالبٌة النشاطات وحدة

الوحدة مسؤولة/  تجارة اعدادٌة/  محمد هاشم ابتسامالموازنة وحدة

خاص قانون/  دكتوراه/ حسٌن محمد اكرم. د.أ

 العمٌد معاون

 للشؤون

االدارٌة

العمٌد

الوحدة مسؤولة / مدنً هندسة/  ماجستٌر/  عبود ماجد مً. م.م

الوحدة مسؤول / نوري منذر حسن

المتابعة شعبة

الحرس وحدة

والتدقٌق الرقابة شعبة

العلمٌة الفروع سكرتارٌة

االستعالمات وحدة

االداري التدقٌق وحدة

المالً التدقٌق وحدة

المالٌة الشعبة

القانونٌة الوحدة

الوحدة مسؤولة/  جنائً قانون/ ماجستٌر/ مجٌد فؤاد سحر.م

جنائً قانون/  ماجستٌر/  ابراهٌم خالد رسل. م.م

قانون بكالورٌوس/  منصور نعمة هبة

تكلٌف/  قانون/  بكالورٌوس/  رجب احمد

تكلٌف/  قانون/ بكالورٌوس/  جبر محمد زٌنة

الوحدة مسؤول/ رٌاضٌة تربٌة ماجستٌر/  علً محمد حازم.م.أ

الشعبة مسؤولة/  تجارة اعدادٌة/  محمد هاشم ابتسام

الوحدة مسؤولة / حسن حسٌن رسل

الشعبة مسؤول /متوسطة/  الوهاب عبد ثامر عمار

الوحدة مسؤول/  صناعٌة ادارة/  بكالورٌوس/  شكر محمود تبارك
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الرواتب وحدة
 مسؤولة/  محاسبة/ واقتصاد ادارة/  بكالورٌوس/  حسن محً امال

الوحدة

الصندوق امانة وحدة
/  اعمال ادارة/واقتصاد ادارة بكالورٌوس/  محمود محمد مصطفى

الوحدة مسؤول

 السجالت وحدة

والحسابات

 مسؤولة/  محاسبة/واقتصاد ادارة/بكالورٌوس/عٌدان مبدر منى

الوحدة

الوحدة مسؤولة/ مخازن ادارة/دبلوم/الوهاب عبد مها

تكلٌف/  عامة ادارة/  واقتصاد ادارة/  بكالورٌوس/  محمد علً سارة

 مسؤول/  محاسبة/واقتصاد ادارة/بكالورٌوس/ سلطان عبد رسول

الوحدة

قانون/  بكالورٌوس/  جهٌد كرٌم براء

الوحدة مسؤول/  ترجمة/  بكالورٌوس/  محمد صباح اٌمنالتقاعد وحدة

 واالرشفة الملفات وحدة

االلكترونٌة
الوحدة مسؤول/  ترجمة/  بكالورٌوس/  محمد صباح اٌمن

الوحدة مسؤولة/  روضان فاخر اقبالوالواردة الصادرة وحدة

 البصمة وحدة

والهوٌات االلكترونٌة
الوحدة مسؤول/  حاسبات تربٌة/ بكالورٌوس/  المنعم عبد وسام

الوحدة مسؤول/ابتدائٌة/سلمان فراس

متوسطة/هللا عبد محمود الرحمن عبد

الوحدة مسؤول/ ابتدائٌة/مهدي ابراهٌم محمد

وٌكتب ٌقرأ/ناصر رشك حسٌن

الوحدة مسؤول/  ابتدائٌة/جاسم ابراهٌم قاسم

صناعً/اعدادٌة/حسن الزم مرتضى

الوحدة مسؤول/  شهادة بدون/احمد هللا عبد عمر

شهادة بدون/ حسٌن قاسم حٌدر

وٌكتب ٌقرأ/علً خادم خاشوكة

شهادة بدون/الحسن عبد صبري هناء

الوحدة مسؤول/  صناعً/اعدادٌة/حسن الزم مرتضىاالتصاالت وحدة

 للشؤون العمٌد معاون

العلٌا والدراسات العلمٌة
 العمٌد معاون سكرتارٌة وحدة

العلمٌة للشؤون

الوحدة مسؤولة/ مكتب ادارة/  دبلوم/  حسٌن محمد علٌاءوالتسجٌل القبول وحدة

الخاص القانون/  دكتوراه/  الرضا عبد هللا عبد حسٌن. د.أ

 العمٌد معاون

 للشؤون

االدارٌة

 العمٌد معاون

 و العلمٌة للشؤون

العلٌا الدراسات

الصٌانة وحدة

النظافة وحدة

الوحدة مسؤولة/   مكتب ادارة/دبلوم/ داود محمد سعاد

الشعبة مسؤول/ الخاص القانون/  ماجستٌر/  االمٌر عبد عامر احمد. م.م

الخدمات شعبة

المالك وحدة

االلٌات وحدة

المالٌة الشعبة

التجهٌزات وحدة

الشعبة مسؤولة/  حقلٌة محاصٌل/ زراعٌة هندسة بكالورٌوس/  روضان فاخر اقبال

الشعبة مسؤول/ ابتدائٌة/مهدي ابراهٌم محمد

الزراعٌة الوحدة

البشرٌة الموارد شعبة

العلٌا الدراسات طلبة شؤون شعبة
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 الوثائق تدقٌق وحدة

والسجالت
الوحدة مسؤولة/  حاسبات دبلوم/  الجبار عبد الستار عبد فرح

 الوثائق اصدار وحدة

الصدور وصحة
الوحدة مسؤول/ واقتصاد ادارة/  بكالورٌوس/  هللا عبد محمود عمر

الوحدة مسؤول/ قانون/ بكالورٌوس/  جبر محمد زٌنة

اعدادٌة/ ناظم محمد

 مسؤولة / احصاء/واقتصاد ادارة/بكالورٌوس/  محمد جاسم اٌمان

الوحدة

(المكتبة الى تكلٌف) تجاري/ اعدادٌة/  عٌاش طارق هند

 البٌانات وحدة

والمعلوماتٌة
الوحدة مسؤولة/  حاسبات تربٌة/بكالورٌوس/ فهد محمد رغده

الوحدة مسؤولة/  حاسبات تربٌة/بكالورٌوس/ فهد محمد رغدهالتخطٌط وحدة

المستمر التعلٌم وحدة

الثقافٌة والعالقات البعثات وحدة

 والتوجٌه النفسً االرشاد وحدة

التربوي

الوحدة مسؤول/  حاسبات علوم/بكالورٌوس/نعمة قٌس رامًوالتسجٌل القبول وحدة

 الوثائق تدقٌق وحدة

والسجالت
الوحدة مسؤول/  قانون/  بكالورٌوس/  رجب احمد

الوحدة مسؤولة/  جمٌلة فنون/  بكالورٌوس/فالح احمد سلٌمة

رٌاضٌة تربٌة/  بكالورٌوس/ جاسم االمٌر عبد وفاء

(تكلٌف) جاسم االمٌر عبد وفاء

(الشعبة مسؤول) اعمال ادارة/ واقتصاد ادارة/بكالورٌوس/نامدار داود دلٌر

 العمٌد معاون

 و العلمٌة للشؤون

العلٌا الدراسات

تكلٌف/  والمكتبات المعلومات/  اداب بكالورٌوس/  نوري منذر حسن

تكلٌف/حاسبات هندسة/  بكالورٌوس/ كرٌم رشاد

الوحدة مسؤول/  شرٌعة/ االسالمٌة العلوم/ ابراهٌم علً حارث. د.م.أ

تكلٌف / معلمٌن معهد دبلوم/ محمود اكرٌم احمد

الوحدة مسؤول / خاص قانون/  ماجستٌر/  عبد جمعة علً. م.م

تكلٌف/  قانون/ بكالورٌوس/  جبر محمد زٌنة

الوحدة مسؤولة/  خالد رسل. م.م

الوحدة مسؤولة/  حاسبات علوم/ ماجستٌر/  حسٌن رجب زٌنة. م.م

خاص قانون/  ماجستٌر/  عبد جمعة علً. م.م

تكلٌف/  حاسبات تربٌة/ بكالورٌوس/  المنعم عبد وسام

الوحدة مسؤولة/جنائً قانون/  ماجستٌر/  عودة غضبان جلٌلة.م.م

الوحدة مسؤول/  انكلٌزي/لغات بكالورٌوس/  هاشم علً فارس

الوحدة مسؤولة /جنائً قانون/  ماجستٌر/  خالد رسل. م.م

زراعة/ بكالورٌوس/  الرحمن عبد اللطٌف عبد اٌمان

عامة ادارة/  واقتصاد ادارة/  بكالورٌوس/  محمد علً سارة

 الوثائق اصدار وحدة

الصدور وصحة

االحصاء وحدة

والتخطٌط الدراسات شعبة

والتعضٌد العلمٌة المجلة وحدة

 والتوثٌق الملفات وحدة

االلكترونً

الشعبة مسؤولة/ احصاء/واقتصاد ادارة/بكالورٌوس/  محمد جاسم اٌمان

الوحدة مسؤولة/  جنائً/  ماجستٌر/  العباس عبد رقٌة. م.م

التحرٌر رئٌس/ ابراهٌم فوزي علً. د.أ

التحرٌر مدٌر/ جنائً قانون/ ماجستٌر/  نزال ولٌد درٌد. م.م

العربٌة اللغة سالمة وحدة

االولٌة الدراسات طلبة شؤون شعبة

العلٌا الدراسات طلبة شؤون شعبة

االلكترونً للتعلٌم سٌنا ابن وحدة

العلمٌة الشؤون وحدة

والتوظٌف التأهٌل وحدة
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الوحدة مسؤولة/  ابتدائٌة/ ابراهٌم خلٌل لٌلى

عربٌة لغة تربٌة/بكالورٌوس/فجر الشرٌف عبد االء

 العمٌد معاون

 و العلمٌة للشؤون

العلٌا الدراسات

 والتوثٌق الملفات وحدة

االلكترونً

االولٌة الدراسات طلبة شؤون شعبة

Raghda2021 والتخطٌط الدراسات شعبة


