
2020/2021الكادر والوظيفي لكلية شط العرب للعام الدراسي   

 ت مكان العمل اسم الموظف الرباعي واللقب  المسمى الوظيفي التحصيل الدراسي 

 1 مكتب العميد  جنان عدنان نجم عبد للا  اداري بكالوريوس

ي  اداري بكالوريوس
ي الطائ 

 االء خلف حسن ماض 
مكتب معاون العميد للشؤون  

 العلمية 
2 

 3 القانون  رونق مالك عبد الرزاق جاسم الحميداوي اداري بكالوريوس

 4 القانون  فاطمة شاكر محمود منصور العلي  اداري بكالوريوس

بار عبد الوهاب محمد سعيد زينب عبد الج اداري بكالوريوس  5 القانون  

ي 
 6 القانون  موىس حسن خماط العيس  اداري دبلوم تقن 

ي  اداري بكالوريوس
 7 ادارة االعمال  ايمان عدنان نجم عبد للا العلمائ 

 الوائلي  اداري بكالوريوس
 8 ادارة االعمال  وائل عبد االمير محمد حسير 

ي  اداري بكالوريوس
ية  حسن عادل جودة داغر الحوائ   9 اللغة االنكلير 

ية اللغة  نور يعقوب يوسف ظاهر المرزوق  اداري بكالوريوس االنكلير   10 

ي نزار عباس عبيد الكاظم  اداري بكالوريوس
 11 علوم الحاسبات امائ 

 12 المحاسبة عبد للا فتحي جاسب حسن الحرب  اداري بكالوريوس

 13 الحسابات  صادق جعفر موىس صالح الحماد  اداري بكالوريوس

يب الطعمة اداري بكالوريوس  14 الحسابات  مرتض  ابراهيم عبد الكريم شر

 15 الحسابات  جاسم محمد مهدي عباس الخالدي  اداري بكالوريوس

يده اداري بكالوريوس  16 الحسابات  وسام نوفل شهاب احمد الشر

 17 الحسابات  فاطمة محمد عبد علي جاسم صالح الحماد  اداري بكالوريوس

 18 الحسابات  وصال مهلهل عبد السعد  اداري دبلوم

ي الصالحي  اداري بكالوريوس  19 الحسابات  المجتنى سمير صيى

 اداري بكالوريوس
عبد االمير عبد الجبار ياسير  اسماعيل 

 االسماعيل
 20 التدقيق 

 21 التدقيق  ميالد مصطف  مهدي حسن الموسوي اداري بكالوريوس

 22 المخزن  علي عباس خضير مذبوب المياحي  اداري بكالوريوس

للا احمد ابراهيم السهيلي عبد  اداري اعدادية  23 االدارة 

 24 االدارة محمد داود كديمي الطعمة  اداري بكالوريوس

 علي حمادي الحماد  اداري اعدادية
 25 االدارة جبار حسير 

 26 االدارة علي قادر صالح حمود السعد  اداري متوسطة 

 27 االدارة احمد رحيم جاسم سلمان عبودي  اداري دبلوم

 28 التسجيل  محمد جواد كاظم حمد الموسوي اداري دبلوم

 29 التسجيل  محمد عبد الزهرة مزعل مهوس المحمداوي اداري بكالوريوس

 جاسم ناير حذيه البهادلي  اداري بكالوريوس
 30 التسجيل  حسير 

 31 التسجيل  خالد ماجد جعفر موىس الوائلي  اداري دبلوم

ي علي مظفر عبد االمير  اداري متوسطة  علواش الكعنى  32 التسجيل  

 33 التسجيل  زيدون عالء كاظم احمد المكصوضي  اداري دبلوم

 34 شؤون الطلبة  ساجد فيصل سيالوي مطشر سيداوي اداري بكالوريوس

 35 شؤون الطلبة  جزعة حزام فنجان سليم الرفيعي  اداري بكالوريوس

الطلبة شؤون  منار محمد جواد كاظم الموسوي اداري بكالوريوس  36 

 37 شؤون الطلبة  محمد عالء حسير  عودة العبودي  اداري بكالوريوس

 38 المكتبة  منتىه جبار فرحان طاهر  اداري دبلوم

 39 المكتبة  سعدي ياسير  طه عبود العيدان  اداري بكالوريوس

هان كريم البوسليمي  اداري بكالوريوس  40 النشاطات الطالبية  حيدر طالب شر

ي 
/ فالح  ابتدائ  ي

 
ي   حرف

 41 الصيانة والخدمات  احمد علي احمد علي الحمدائ 

ي 
فاوي  خدمات  ابتدائ   42 العمادة  تعداد عبد العالي عطية المشر

ي 
ي  خدمات  ابتدائ   43 العمادة  جليل حسير  نارص حسير  الخفاحى

ي 
ي  خدمات  ابتدائ   44 العمادة  عباس جليل حسير  نارص حسير  الخفاحى

ي 
ي  خدمات  ابتدائ  مكتب معاون العميد للشؤون   محمد ماجد غانم حافظ الفريحى 45 



 االدارية

ي 
 46 ادارة االعمال  حسن عادل فاضل جاسم البطاط  خدمات  ابتدائ 

ي 
 47 ادارة االعمال  صالح حسن فالح مهودر المحمداوي  خدمات  ابتدائ 

ي 
ي  خدمات  ابتدائ   48 علوم الحاسبات امجد سعدون غانم حافظ الفريحى

 49 علوم الحاسبات كمال عبد للا جيى شهيب المحمداوي خدمات  متوسطة 

ي 
 50 المحاسبة وليد خالد يوسف محمد االمير   خدمات  ابتدائ 

 علي طالب جاسم االسدي  خدمات  اعدادي
 51 المحاسبة تحسير 

ي  خدمات  متوسطة 
 علي الحسين 

 52 االستعالمات احمد عبد اللطيف ياسير 

حبيب عيس محمد الحراكسعيد  خدمات  متوسطة   53 االستعالمات 

ي 
 54 االستعالمات حيدر محمد حسن عبد العزيز احمد المؤمن  خدمات  ابتدائ 

ي 
 55 االستعالمات كاظم خلف نعيم حافظ السعد  خدمات  ابتدائ 

ي 
 56 االستعالمات محمد قاسم جاسب وسمي الساري  خدمات  ابتدائ 

ي 
 57 االستعالمات علي رسن عذير عليوي ال بخيت خدمات  ابتدائ 

 58 االستعالمات محمد رمضان فاخر كريدي السويجت خدمات  بكالوريوس

ي  خدمات  متوسطة   59 االستعالمات ستار جبار بدن حاتم الثعالنى

ي 
ي  خدمات  ابتدائ 

وئ   60 االستعالمات واثق زيدون خلف جابر اليى 

حبيب المظفر سعاد جواد كاظم  خدمات  اعدادية  61 االستعالمات 

 62 االستعالمات نوال محمد عواد علي الحريص خدمات  بكالوريوس

ي 
يفات خدمات  ابتدائ   63 الصيانة والخدمات  باسم عبد العالي عطية جدوع الشر

ي 
 64 الصيانة والخدمات  سعد كاظم مخيمر دراج المحمداوي  خدمات  ابتدائ 

ي 
مناحي المنصوريجاسم محمد جاسم  خدمات  ابتدائ   65 الصيانة والخدمات  

ي 
 66 الصيانة والخدمات  ضياء ابراهيم عبد الكريم طعمة المياحي  خدمات  ابتدائ 

 67 الصيانة والخدمات  نجاة طاهر ياسير  جابر الصيامر  خدمات  بال

يفاوي  خدمات  بال ي موزان الشر
 68 الصيانة والخدمات  ضواهن كاظم عائ 

ي 
 69 الصيانة والخدمات  تيسير عالوي كريم البهادلي   خدمات  ابتدائ 

ي 
 70 الصيانة والخدمات  محمد عبد علي محمد موىس العاشور خدمات  ابتدائ 

ي  خدمات  بال
 71 الصيانة والخدمات  فيصل بشارة فرج خميس المريائ 

 72 الصيانة والخدمات  بشارت علي بشير  خدمات  بال

السالم طه المعروفعبد السالم طه عبد  خدمات  متوسطة   73 الصيانة والخدمات  

ي 
ي  خدمات  ابتدائ 

وئ   74 االمنية  حكمت سعيد خالوي جميل اليى 

ي 
 75 االمنية  حيدر كريم عبد جداوة الموسوي  خدمات  ابتدائ 

ي 
ي  خدمات  ابتدائ 

 76 االمنية  حيدر حسن عبود عبد المطلب الطائ 

ي 
الحسون مسلم عبد اللطيف يعقوب صالح  خدمات  ابتدائ   77 الحرس  

ي 
 78 الحرس  حيدر لفتة ياش لفتة الحجامي  خدمات  ابتدائ 

ي 
 79 الحرس  عباس خلف فلحي جاسم ال شبيب خدمات  ابتدائ 

 80 الحرس  عباس عاضي طعمة دهش المحمداوي خدمات  متوسطة 

ي 
ي  خدمات  ابتدائ 

وئ   81 الحرس  محمد كسار حمود بطي اليى 

ي 
صالح البديري رائد كريم خضير  خدمات  ابتدائ   82 الحرس  

ي 
 83 الحرس  رافد كريم خضير صالح البديري خدمات  ابتدائ 

ي 
 84 الحرس  حيدر عبد الرزاق بالسم التميمي  خدمات  ابتدائ 

ي 
ي  خدمات  ابتدائ 

وئ   85 الحرس  فاضل خلف جابر دراج اليى 

ي 
 86 الحرس  فالح حسن فالح مهودر المحمداوي خدمات  ابتدائ 

ي 
 87 الحرس  علي ماجد عبعوب مهودر المحمداوي خدمات  ابتدائ 

ي 
 88 الحرس  عبد للا مالك عبد الرزاق جاسم الحميداوي خدمات  ابتدائ 

ي 
 89 الحرس  رسن عذير عليوي زغير الزيداوي  خدمات  ابتدائ 

ي 
ي الزيادي  خدمات  ابتدائ   90 الحرس  فالح حسن لعينى

ي 
 91 الحرس  محسن طالل كاظم كريدي الغزي  خدمات  ابتدائ 

ي 
 92 الحرس  محمود حسن فالح مهودر المحمداوي  خدمات  ابتدائ 

ي  دبلوم عالي 
 93 العمادة  ريم حسن مسجت عفتان الجشعمي  فن 

بكالوريوس علوم  ي 
مكتب معاون العميد للشؤون   فاطمة عبد الجليل حسن جمعة الصيمري فن  94 



 العلمية  الحاسبات

ي  بكالوريوس علوم حياة
عبود جاسم االسديدعاء عبد الحسن  فن   

مكتب معاون العميد للشؤون  
 االدارية

95 

بكالوريوس علوم 
 الحاسبات

ي 
 جواد كاظم حسير  شهاب   فن 

مكتب معاون العميد للشؤون  
 االدارية

96 

بكالوريوس علوم 
 الحاسبات

ي 
 محمد كفاح جمعة كريم   فن 

مكتب معاون العميد للشؤون  
 االدارية

97 

بكالوريوس علوم 
 الحاسبات

ي 
 98 علوم الحاسبات نسمة حطاب شبيب طالل المحمداوي فن 

بكالوريوس علوم 
 الحاسبات

ي 
 99 علوم الحاسبات احمد كريم حلوزي عبد الحمران فن 

بكالوريوس علوم 
 الحاسبات

ي 
ي  فن   الكعنى

 100 علوم الحاسبات سارة سعود عبد العزيز حسير 

بكالوريوس علوم 
 الحاسبات

ي 
 101 علوم الحاسبات علي رعد جاسم محمد   فن 

ي  ماجستير هندسة كهرباء 
 102 علوم الحاسبات يوسف عبد الوهاب خير للا نعيم الوحيد فن 

بكالوريوس علوم 
 الحاسبات

ي 
 103 علوم الحاسبات ساري شكيس اوهانوس  فن 

بكالوريوس علوم 
 الحاسبات

ي 
الحاسباتعلوم  محمد قاسم كريم محسن الصبيحاوي فن   104 

بكالوريوس علوم 
 الحاسبات

ي 
 105 علوم الحاسبات مرتض  محمد عبود طاهر المظلوم  فن 

بكالوريوس علوم 
 الحاسبات

ي 
 106 المحاسبة محمد احسان غازي سعيد السعد  فن 

بكالوريوس علوم 
 الحاسبات

ي 
ي شاهير  حمود القرناوي  فن 

 107 التسجيل  محمد راض 

بكالوريوس علوم 
 الحاسبات

ي 
 108 التسجيل  زينب عالء محمد حسير  عبد السيد الزيدي فن 

ياء ي  بكالوريوس علوم فير 
 109 التسجيل  االء نارص خريبط خلف البهادلي  فن 

بكالوريوس علوم 
 الحاسبات

ي 
ي  فن 

 110 شؤون الطلبة  سارة سعيد جبار حميد العيدائ 

بكالوريوس علوم 
 الحاسبات

ي 
ي  فن   111 قاعدة البيانات والمعلوماتية   فراس مهدي منصور يعقوب العطنى

ي  اعدادية
ي  فن 

 112 الصيانة والخدمات  موىس علي سالم محمد المريائ 

ي 
ي  ابتدائ 

 113 الصيانة والخدمات  علي محسن حميد الشاوي  فن 

ي 
ي  ابتدائ 

 114 الصيانة والخدمات  ماجد حيال عطار عبود الشاوي   فن 

ي  متوسطة 
ي موىس الصالحي   فن   115 الصيانة والخدمات  حيدر سمير صيى

ي 
ي  ابتدائ 

 116 الصيانة والخدمات  رعد حسير  علوان روضان الشاوي  فن 

ي 
ي  ابتدائ 

 117 الصيانة والخدمات  مصطف  اسعد حيال عطار الشاوي   فن 

ي 
ي  ابتدائ 

ي  فن 
 118 الصيانة والخدمات  احمد عبد الرزاق محمد علي العيدائ 

ي 
ي  ابتدائ 

 119 الصيانة والخدمات  شاج صادق جعفر حميد الشاوي  فن 

ي 
ي  ابتدائ 

 120 الصيانة والخدمات  عادل فاضل جاسم البطاط  فن 

 


