
رئيس الجامعة

مجلس الجامعة

امانة مجلس الجامعة

(بمستوى شعبة)

مكتب رئيس الجامعة

(بمستوى شعبة)

مساعد رئيس الجامعة 
للشؤون العلمية

مركز  التعليم  المستمر

(بمستوى قسم اداري)

المدير

د مروان عبدالحميد عاشور.أ

وحدة  السكرتارية والقلم السري

سلوان ابراهيم حسن

المجلسوحدة امانة 

د هاجر محمود علي.م

والتخطيطوحدة الدراسات 

د فاضل شاكر الساعدي.م.أ

والعالقات العامةوحدة االعالم 

بالل حميد زيد

االداءوحدة ضمان الجودة وتقويم 

د سالم حميد سالم.م.أ

العلميةوحدة الشؤون 

د منتهى عبدالكريم جاسم.م.أ

المعلوماتوحدة تكنولوجيا  

م محمد عادل عباس.م

التدريبشعبة 

عبدهللا حسين حسن.م

التربويوحدة التأهيل 

صباح حسن عبدعلي.م

التدريبيةوحدة البرامج 

داليا عبدالمهدي حماد

المستمروحدة  متابعة وحدات التعليم 

شذى عباس محمد

االداريةالشؤون شعبة 

د زينب هادي خلف.م

البشريةوحدة الموارد 

د اوس محمود محمد.م.أ

االلكترونيةوحدة االضابير واالرشفة 

محمد عرفان

وحدة المالك

هبة صباح جابر

القانونيةالوحدة 

م فاطمة درو ملوح.م

والخدماتالصيانة وحدة 

صفا يعكوب محمود 

المخزنوحدة 

نبأ صادق يوسف

التطويرشعبة 

د اركان سعيد خطاب.أ

وحدة تطوير المهارات 

اللغوية

اركان سعيد خطاب.د.أ

القادةوحدة اعداد 

ايمان عامر حميد. د.م

وحدة االختبارات 

المعيارية

قسم الدراسات 

والتخطيط 

المدير

زينة معين محمد حسين.د.م

السكرتاريةوحدة 

اسيل سلمان داود

االحصاءشعبة 

لينا عبدالحسن حاجم

الجامعيوحدة االحصاء 

عبدالكريمدعاء سامي 

السنويةوحدة التقارير 

حيدرر جاسم انور 

وحدة القوى العاملة 

ايسر طارق بكر

التخطيطشعبة 

بسام عبدالرحمن احمد

وحدة الحوكمة والتخطيط 

االستراتيجي

ليث غالب عزيز

وحدة الهياكل التنظيمية 

رشا ماجد حسون .م.م

وحدة تخطيط الموارد 

البشرية

محمد خيرهللا ياسين.م.م

والمعلوماتيةشعبة البيانات 

فرح كاظم عبد

البياناتوحدة قاعدة 

حارث مثنى عزاوي 

االلكترونيوحدة الدعم 

داليا حسن زيدان 

وحدة الملف االمني

المدير

سداد عامر دايل.د.م

وحدة السكرتارية 

في الخارجشعبة الدارسين 

محمد مصطاف حسين.م.م

الدراسيةالبعثات وحدة 

احمد ياسين طه

الزماالتوحدة 

مياسة حسين صالح

الدراسيةاالجازات وحدة 

نادية جبار جواد 

الثقافيةشعبة العالقات 

سرى ابراهيم عبدالمجيد

االيفاداتوحدة 

ختام جباركاظم 

وحدة تدريب التدريسيين 

العراقخارج 

محمد عالء يوسف

افيةالثقوحدة االتفاقيات 

فائزة عدنان صالح.م

قسم البعثات والعالقات 

الثقافية 

المشاريع وحدة أدارة 

الدولية

هند محمد عبد .م.م

البحثيةالبعثات وحدة 

زينة عبداالمير محمد.م.م

العلميةالشؤون قسم 

المدير

د ساجدة كاظم عليوي.م.أ

العلميةالبحوث شعبة 

د نجوى سالم علي.م

وحدة نشاطات 

التدريسيين

وحدة المشاريع 

الريادية 

السكرتاريةوحدة  

انغام عبدالعزيز 

العلميةوحدة المجالت 

عمر محمد صالح

وحدة المؤتمرات والندوات 

العملوورش 

هبة عباس نصر هللا

ميالعلوالتطويرالتفرغوحدة

د سهاد خالد كريم.م

لميةالعشعبة تسويق النتاجات 

سراب سيف الدين .م.م

العلميةوحدة النتاجات 

حيدر مهدي علي

التعاونوحدة الية 

ازل قحطان سعدون

مركز ابن سينا للتعليم 

االلكتروني

المدير

د محمد صادق سلمان.م.أ

وحدة  السكرتارية 

السريوالقلم 

انور صباح شهاب

وحدة امانة المجلس

المتابعةوحدة 

بسام حسين محمد

التجهيزاتوحدة 

علي عبدالعزيز كزار

وحدة الصيانة 

والخدمات

زيد حمودي فرج

البشريةوحدة الموارد 

رعلي عبدالحسين كزا

والتخطيطوحدة الدراسات 

كزار علي عبدالحسين 

وحدة ضمان الجودة 

االداءوتقويم 

حسن علي حسن

وحدة االعالم 

والمعلوماتية

انوار صباح شهاب

المونتاجشعبة 

زيد حمودي فرج

وحدة المونتاج

وحدة التصوير

شعبة البرامجيات

علي عبد الحسن كزار

البرمجةوحدة 

نور هيكل

الشبكاتوحدة 

نمير احمد فؤاد

التربويشعبة التقويم 

حسن علي حسن

وحدة التدريب

وحدة التقويم

المدير

ليث عبداالله عزيز

السكرتاريةوحدة  

اسراء خضيرسلمان

م اسراء .ماالرشيفوحدة 

عباس ابراهيم

وحدة تكنولوجيا المعلومات 

محمد صباح محمد

القسممعاون مدير 

ليث عبداالله عزيز

االستعالماتوحدة 

ماجدكاظم محمد

لوالقبوشعبة التسجيل 

دانية خالد علي

الصباحيةوحدة الدراسات 

لمياء تايه دبيس

االلكترونيوحدة التدقيق والقبول 

ندى عباس بريج

الطلبةشعبة متابعة شؤون 

عباس حيدر حسن

البياناتوحدة قاعدة 

ازهار صباح محمد

وحدة االحصاء

شيماء محمود جاسم

والتصديقاتشعبة الخريجين 

حسين علي حسين

وحدة الخريجين

لقاء محمد شوحي

التصديقاتوحدة 

همسة عامرجاسم

الوثائقتدقيق شعبة 

مقداد عماد

وحدة تدقيق وثائق الطلبة 

المقبولين

مقداد عماد

الخريجينوحدة صحة وثائق 

حيدر طارق جبار

قسم الدراسات العليا

المدير

ن حسين قاسم حسي.د.أ

السكرتاريةوحدة  

ابتهاج حسن عباس 

وحدة المتابعة االدارية

القبولشعبة 

منال جبار سلمان

العلياوحدة التقديم للدراسات 

فردوس محمد كاظم

االستحداثوحدة 

عذراء خيري

الطلبةشعبة متابعة شؤون 

ؤون االداريةللش

خلود خضير نزال

الطلبةوحدة شؤون 

صبا محمد علي

والواردةوحدة الصادرة 
احمد زهير محمد

االرشفةوحدة 

نبأ عبدالرضا مخيف

الجامعيةشعبة االوامر 

سهام عدنان عبدالكريم

وحدة أصدار األوامر 

الجامعية لمنح الشهادة

الصدوروحدة صحة 

سرى محمد رحيم

قسم شؤون الطلبة 

والتسجيل

شعبة السيطرة على تداول المواد 

الخطرة والبايولوجية الكيمياوية 

والسامة

وحدة السيطرة على تداول 

جيةوالبايولوالمواد الكيمياوية 

سندس كريم ابلحد

وحدة السيطرة على المصادر 

المشعة

مسؤول الشعبة

ابلحدسندس كريم 

شعبة التأهيل والتوظيف 

والمتابعة

البياناتوحدة 

محمد قحطان اسماعيل

التدريبوحدة 

فيان حسين احمد 

الشعبةمسؤول 

نبيل طالل عبدهللا

وحدة االتصال

سيف سعد خليل 

شعبة االرشاد النفسي 

والتوجيه التربوي

سعد حسن حمود

شعبة الحاضنة التكنولوجية

قسم الرقابة 

الداخليوالتدقيق 

المدير

سوسن عقيل عباس

وحدة  السكرتارية

االداريشعبة التدقيق 

غفران احمد محمد

وحدة تدقيق صحة صدور 

ية الوثائق والملفات الشخص

اسماء محمد خضير

المالكوحدة وحدة تدقبق 

زينب هادي طعمة

الماليشعبة التدقيق 

علي حسين علوان

ليم وحدة تدقيق صندوق التع

العالي

هديل خليل شعالن

وحدة تدقيق الموازنة 

واالستثماريةالتشغيلية 

ايفان محمد عبدالعباس

الرواتبوحدة تدقيق 

ازهار سعيد زيبق

وحدة تدقيق ميزان 

المراجعة

ندى عبداالمير عباس

شعبة متابعة التقارير

سعد حسن هالل

وحدة متابعة تقارير القسم 

الجامعةوتشكيالت 

احمد مكي حمزة

ابة وحدة متابعة تقارير ديوان الرق

االعليالمالية والجهات الرقابية 

سارة عبدالسالم مرعي

قسم االعالم 

والعالقات العامة

المدير

وحدة  السكرتارية

وحدة المتابعة االدارية 

والتشريفاتوحدة المراسم 

د احمد حميد شعالن.م.أ

االعالمشعبة 

احمد حسون علوان

وحدة التصوير 

والمونتاج

وحدة المركز الخبري

وحدة القناة الجامعية 

المجلةوحدة 

اسيل وليد عبداللطيف.د

وحدة الجريدة

العامةشعبة العالقات 

زيد محمد حميد. م

وحدة العالقات

وحدة المعلوماتية

وحدة االرشيف

قسم ضمان الجودة 

واالداء الجامعي

المدير
رنا ثابت عبد. د .م.أ

السكرتاريةوحدة  

عماد جاسم محمد

الجودةشعبة ضمان 

عمر فائز حسين

وحدة القياس والتقويم 

الذاتي

شيرين علي حسين

االكاديميوحدة االعتماد 

محمود هاشم محمود

وحدة التصنيف العالمي 

للجامعات

عمار سعد كامل

المخاطروحدة أدارة 

مهند صاحب حسن

الجامعيشعبة تقويم االداء 

د سهام كاظم نمر.أ

االعليوحدة تقويم أداء القيادات 

ايناس خالد محمد

التدريسيينتقويم أداء وحدة 

نغم كاظم جهاد

أداءالموظفينوحدة تقويم 

ثريا خضير عباس

وحدة تقويم أداء الكليات 

والمراكزوالمعاهد 

هديل جاسم شهاب

الفنيشعبة التدريب والدعم 

عامر محمد مهدي

وحدة التدريب

والمتابعةوحدة الدعم الفني 

وئام اركان 

جودة المختبرات التعليميةشعبة 

لمى حسن علوان

وحدة أعتماد المختبرات 

العلمية

زهراء فائز عبدالغني
المختبراتوحدة أعتماد 

التقنية

مهند عزام محمود

قسم شؤون االقسام 

الداخلية

المدير

د عمر فالح حسن.م

معاون المدير لشؤون 

الطالب

لشؤون الطالباتمعاون المدير 

م ايناس جمعة راضي.م

السكرتاريةوحدة  

ندى زهير احمد

وحدة تكنولوجيا المعلومات

م علي عبد االمير .م

نصيف 

وحدة الدراسات والتخطيط 

حيدر جبار عبد

الطالبوحدة متابعة مجمعات 

احمد جبار حسين

وحدة متابعة مجمعات 

الطالبات

لمياء رحيم لعيبي 

الحكوميةوحدة العقود 

قصي جميل فيصل

م وحدة ضمان الجودة وتقوي

االداء

طالب خيري محسن

العاموالعالقات وحدة االعالم 

اسامة جاسم اسماعيل

والمشاريعوحدة االعمار 

فراس آسام 

شعبة الشؤون القانونية 

واالدارية

ايناس جمعه راضي

االمالكوحدة 

هديل يعرب عبد االمير

والواردةوحدة الصادرة 

محمد علي حسين

القانونيةالوحدة 

ايناس جمعة راضي

االلكترونيةوحدة االرشفة 

ازهار عباس

البشريةوحدة الموارد 

زيد كاظم عباس

قسم التصاريح االمنية

قسم المتابعة

المدير

محسن عبدهللا الشمري.د.أ

معاون مدير القسم

السكرتاريةوحدة  

اياد عبار حيدر

وحدة االدارة 

رزوقي سلمان 

وحدة ضمان الجودة 

االداءوتقويم

اسماء عبد العباس 

الدراسات وحدة 

يعللفته عبدوالتخطيط

العالقات والتواصلوحدة 

الجامعي

م مريم مزاحم عباس.م

الحراساتشعبة متابعة 

فراس عبدعلي محسن

الدورياتمتابعة وحدة 

عامر غسان اسماعيل

الحرسمتابعة وحدة 

هيثم محسن علي

المراقبة وحدة

واالتصاالتااللكترونية 

قحطان عدنان عودة

االستعالماتشعبة

استعالمات البوابة وحدة 

الرئيسية

محمد حميد ابراهيم

ستعالمات وحدة ا

البوابات الثانوية

بابشعبة المتابعة في 

مالمعظ

حيدر حسين علي  

والتخاويلشعبة الباجات 

حيدر عبدالجبار حمدان

الهوياتوحدة 

دالجبار حمدانبحيدر ع

الباجاتوحدة 

والتخاويل

محمد حمزة عواد

المدنيشعبة الدفاع 

هيثم حسن ثاني

المهنيةوحدة السالمة 

رعد كاظم عكلة 

االوليةوحدة االسعافات 

محمد عبدالعالي حسين

مساعد رئيس الجامعة 
للشؤون االدارية

قسم الشؤون المالية

المدير

عبدهللا ابراهيممحمدد .م.أ

السكرتاريةوحدة  

هناء سمير داود

االداريةوحدة المتابعة 

هند علي حانم

القسممعاون مدير 

سهير غسان رشيد

شعبة الرواتب

قسم الموارد البشرية

المدير

د سامر محمد جابر.م

السكرتاريةوحدة  

هاشم عبدعون حبيب

البريدوحدة متابعة 

احمد موسى سبتي

القسممعاون مدير 

رشا فالح مصطفى.م

العلمياللقب وحدة 

منتهى علي ابراهيم

والتنسيبوحدة النقل 

زينة فاضل صبري

وحدة االجازات

اسماء طه خضير

التدريسيينشعبة شؤون 

محمد عجيل محمد

المراسالتوحدة 

اللكترونيةا

ياسمين محمد محمد

الطباعةوحدة 

اقبال احمد 

وحدة الهويات

حيدر صادق احمد

وحدة الملفات والتوثيق 

االلكتروني

هيثم عبدالكريم

المعلوماتوحدة 

سعاد حسن لفته

والتنسيبوحدة النقل 

سهام زيدان شغدون

االجازاتوحدة 

هالة جواد كاظم

الموظفينشؤون شعبة

موفق عبدالزهرة

الخدمةوحدة التقاعد وتمديد 

فاتن حسين حمزة

االلكترونيةوحدة االستمارة 

هناء نوري ياس

التقاعد شعبة

خالد علي محمد

المالكوحدة 

قصي عماد ظاهر

وحدة الترفيعات 

والعالوات

حسن فالح  محمد

التوظيفوحدة 

احمد زياد خليل

والمالكشعبة التوظيف 

شروق صباح جابر

اللجانوحدة 

نيفين فاروق حسن

ةقسم الشؤون القانوني

المدير

علي جديع عفر

السكرتاريةوحدة  

سحر صبار عبدالعزيز

ةاالداريالمتابعة وحدة

رسليمة عبدالحسن جب

القسممعاون مدير 

الوحدة القانونية للمراكز 

البحثية

طلعت كريم رشيد

دة المجلس وح

القانوني

جان التحقيقية وحدة الل

والتدقيقية

لدعاويوحدة ا

شيماء مهدي علي

لجانالحفظوحدة

عبير عبدالصاحب

والدعاويالحقوق شعبة

هناء طه محمود

المالكوحدة ا

سكن وحدة ال

الجامعي

األمالك والسكن شعبة

الجامعي

محمد حسان خالد

الرأيبيان وحدة 

اياد جواد مهدي

اللجانتدقيق وحدة 

اسراء عبدالصاحب 

جاسم

القانونيةاالستشارات شعبة

اياد جواد مهدي

الدراسيةلعقود وحدة ا

سارة عماد طالب

المدنيةعقود وحدة ال

رغد سماري عطية

توالكفاالالعقود شعبة

اسراء عامر عاشور

ةقسم النشاطات الطالبي

المدير

د سميرة عبدالرسول كاظم.م.أ

السكرتاريةوحدة  

قصي علي محمد

االدارةوحدة 

سحر ماهود محمد.م

وحدة الدراسات

والتخطيط 

م بدراء مالك شهاب.م

وحدة االعالم والعالقات 

العامة 

وحدة

االشراف الرياضي

وحدة االلعاب المتنوعة

وحدة التحكيم

شعبة النشاطات الرياضية

وحدة التدريب

ددينا محمد عناد.م.ا

وحدة روضة وحضانة 

الجامعة

وحدة تسويق المنتجات

وحدة اللياقة البدنية 

عي الطبيوالعالج 

دتحسين حسني .م.ا

تحسين

قسم شؤون الديوان

المدير

د سرمد فؤاد جابر.م.أ

السكرتاريةوحدة 

االداريةوحدة المتابعة 

طارق زيدان عبد

الحكيمقاعة وحدة 

هاشم محمد بعيوي

وحدة خدمات            

المعظمباب 

عمر قاسم ابراهيم

وحدة االليات

انمار صادق محمد

النقلوحدة خطوط 

عداي شداد مهوس

الجامعيوحدة نقل الحرم 

حميد عليوي شكير

والنقلاالليات شعبة

محمد سلمان ماهود

الوقودوحدة محطة 

ثامر حسين خضير 

وحدة البصمة 

االلكترونية 

سدير عبدالرحيم غزاي

وحدة االسطبالت 

والفروسية

الرياضيةوحدة المالعب 

وحدة المالعب الرياضية

وحدة

المخيمات الكشفية

وحدة القادة والجوالة 

والدليالت الكشفيات

وحدة

العمل الكشفي التطوعي

يةالكشفالنشاطات شعبة 

محمد كاظم مهدي.م .م

وحدة

الفنون التشكيلية

وحدة الفنون الموسقية

وحدة الخياطة 

واالعمال اليدوية

ةالفنيشعبة النشاطات 
د دينا محمد عناد.م.أ

وحدة المسرح والنشاط 

الثقافي

وحدة

التصوير الفوتغرافي

وحدة

المعارض الفنية

القسممعاون مدير 

حيدر عباس شنشول

النظافةوحدة 

عمر طارق غالب

وحدة صيانة 

الكهرباء

رزاق حسون مطير

وحدة صيانة 

المولدات

عالء عيسى عبد رحال

والخدماتالصيانة شعبة

نبيل جدوع محمد

المضخاتوحدة صيانة 

باقر عبدالحسين علي

التبريدوحدة صيانة 

وليد جهاد خضير

وحدة ورشة صيانة 

االستنساخاجهزة 

حميد عليوي شكير

وحدة علوم الزينة 

واكثار النبات

حسين علي غالم

لزراعيةاوحدة االليات 

حسن علي عيال

وحدة                    

الزراعيةالخدمات 

حيدر سالم عليوي

الزراعيةالشعبة 

دنيا عبدالرزاق عباس.د

النجارةوحدة ورشة معمل 

عبدالمنعم زكي ناجي

وحدة ورشة تصليح 

العجالت

خضير عباس حمود

ورشة الحدادةوحدة 

رعد خضير عباس                               

الفنيةالورش شعبة 

عباس عبدالعزيز حمزة

السلكية وحدة االتصاالت 

الداخلية والخارجية

وحدة االتصاالت 

الالسلكية الداخلية 

والخارجية

االتصاالتشعبة

خلدون احمد حسن

شعبة حسابات المراكز البحثية 

والخدمية

المحاسبةوحدة 

هناء حسين عباس

الرواتبوحدة 

ماجد قاسم نعمان

الشعبةمسؤول 

كاظم جواد كاظم

الصندوقوحدة

السجالتوحدة

هدية كاطع عطية

المتابعة  االداريةوحدة

فرح سعيد احمد

والتدقيق وحدة الرقابة 

الداخلي

هناء جاسم اسماعيل

شعبة البريد المركزي

والواردوحدة البريد الصادر 

علياء رضوان داود

وحدة

دللبرياالرشفة االلكترونية 

اسامة سمير عبد

الشعبةمسؤول 

صالح طاهر علي

مخولين البريدوحدة

صالح طاهر علي

وحدة تكنولوجيا  

المعلومات 

كزارعلي عبدالحسين 

الطلبةشعبة اسكان 

علي حسينشسامر 

السالموحدة مجمع 

حسين عطية سوير

النصرمجمع وحدة 

محمد حميد غني 

الوحدةوحدة مجمع 

محمود اديب حبيب

البيطريوحدة مجمع الطب 

عباس علي عريبي

وحدة التسجيل االلكتروني 

الهوياتواصدار 

اسماء دواد سلمان 

الجادريةوحدة مجمع 

وفاء حسين كبسون

التعاونوحدة مجمع 

زينب نصيف جاسم

الكتبوحدة مجمع دار 

احمد فنجان غالي 

مجمع الرسالةوحدة 

لمياء رحيم لعيبي

الوزيريةوحدة مجمع 

عالية عبدهللا هويدي

االجتماعيشعبة البحث 

مهدي عدنان نوروز

الطالباتوحدة ارشاد 

لمى فاضل حاتم

النشاطاتوحدة 

محمد عيدان  عبود

الطالبوحدة ارشاد 

مهدي عدنان نوروز

الفنيةوحدة الصيانة والورش 

عالء طالب

االلياتوحدة 

ياس عباس حمود

وليد فزع علي

الزراعيةالوحدة 

والخدماتشعبة الصيانة 

اركان عبدالصاحب شاكر 

وحدة السالمة المهنية والدفاع 

المدني

وسام خضر عباس

الموازينوحدة 

حسين محسن حرز

الختاميةوحدة الحسابات 

ايمان طالل داود

وحدة الرواتب والمصروفات 

الماليواالعتماد 

سهيل نجم عبدهللا

شعبة الحسابات والمخازن 

والتجهيزات

فردوس كاظم حمد

والتجهيزاتوحدة المخازن 

ضحى جعفر كاظم

وحدة أمانة صندوق دعم االقسام 

الداخلية

فردوس كاظم حمد

المستنديوحدة التدقيق 

حوراء رعد محمد

المخزنيوحدة التدقيق 

يوسف عامر خزعل

الداخليوالتدقيقشعبة الرقابة 

امل شمالي محسن

المدير

صالح حسن جبار. د.م.أ

الحكوميةشعبة العقود 

واالرشيفالوحدة االدارية 

اسراء ناجي عبود

القانونيةالوحدة 

اسراء طه جزاع

الشعبةمسؤول 

سامي داودصباح .د.م

التعاقداتوحدة 

ايمان حمزة حسين

االستثماروحدة 

علي عبدالسميع

المتابعةوحدة 

سنان مصطفى طه

االستيرادوحدة 

اسراء ناجي عبود

ينشعبة شؤون المواطني

وحدة 

االلكترونيةحكومة المواطن 

غيداء خالد محي

الطلبات والمقابالتوحدة 

عبد الرحمن خالد اسماعيل

مديرالشعبة

سداد هشام حميد.د.ا

البريدوحدة 

وفاء هادي نعمة.م

المتابعةوحدة 

عبد الرحمن طارق اسماعيل

شعبة شؤون الترقيات 

العلمية

السكرتاريةوحدة  

اسامة عادل حسن

وحدة 

الداخليةتدقيق الترقيات 

مرفت حسين حمود

مديرالشعبة

ديلم كاظم سهيل.د.م.أ

وحدة

الخارجيةتدقيق الترقيات 

بيداء محمد خماس 

وحدة

االلكترونياالرشفة والبريد 

زينا عادل .م.م

شعبة الصحة الجامعية

عمار عزيز لطيف.د

شعبة المخازن 

والتجهيزات

هحسين عبدالمهدي نعم

السجالتشعبة 

رجاء حمزة جاسم

التعليم صندوق شعبة

العالي

ايمان زبون عليوي

حسابات الخطةشعبة

االستثمارية

رلى مانوئيل يوسف

شعبة الموازنة 

الماليوالتخطيط 

هيام عبود سابط

شعبة الحسابات 

والصرف

خلدون سلمان محمد

مدير شعبة

الجامعةمكتب رئيس 

د سداد هشام حميد.أ

سكرتارية مكتب رئيس 

الجامعة 

قصي عايش عبدالغفور

وحدة متحف 

الجامعة

وحدة المكاتب 

االستشارية

علي ماهر جواد

وحدة البريد 

االلكتروني

هاني محسن عبود 

وحدة غرفة 

العمليات 

هاني محسن عبود

وحدة المخاطبات 

الرسمية 

احالم جبار طاهر

وحدة الدرجات  

الخاصة

ي وحدة البريد الداخل

والخارجي

ازهار محمد صالح

السريوحدة القلم 

حسن علي عودة

الشعبةرئيس 

د سعاد عبد موىس.م.أ  

المتابعةوحدة

فيوسلقاء عبد الستار

المصادقاتوحدة

مكوثر عبداالمير كاظ

القراراتوحدة

زينب موسى تومان
االعمالوحدة جدول 

زينب موسى تومان

ةالسكرتاريوحدة 

رغد صاحب علي

المركزيةالمكتبة 

المدير

عائدة مصطفى سلمان

السكرتاريةوحدة  

والقلم السري

يسرى يحيى

القانونيةالوحدة 

جبار صالح عبدهللا

وحدة
والتدقيقالرقابة 

رنا عبدالباقي احمد

وحدة ضمان الجودة 

وتقويم االداء

رفاه كريم رشيد

االعالم والعالقات وحدة 

العامة

سرى حسن رضا

وحدة 

والتخطيطالدراسات 

سركول عبدالغني 

مصطفى

مركزوحدة

المعلوماتمصادر 

حيدر عبدالزهرة عباس

لدورياتوحدة ا

شيماء كريم علي

مراجعوحدة ال

زينب عبدالغني

معلوماتوحدة ال

والء احمد حسن

المستفدينشعبة خدمات 

ميسون عدنان حامد

لوسائل السمعية وحدة ا

والبصرية

اياد عدنان ثامر

العارةوحدة ا

بلسم عبدالحسين

الطباعة وحدة 

واالستنساخ

وداد اسماعيل محمود

الخاصةالمجموعاتوحدة 

رجاء جواد هادي

واالطاريحلرسائل وحدة ا

هدى محمود حسون

مطبوعات االمم وحدة

المتحدة

بشرى محمد محمود

وحدة

البشريةالموارد 

حميد جبر 

حساباتوحدة ال

فارس جاسم محمد

والتجهيزاتالمخزنوحدة

عالء عبداالمير

الشؤون االداريةشعبة 

بيداء كاظم ماضي

لخدماتاوحدة 

معتصم خالد

وحدة المتابعة

سيف رشيد عبدهللا

الوحدة االدارية 

شيماء امان علي

وحدة االستعالمات 

والمتابعة

حيدر عباس هادي

االليةوحدة النظم 

تيسير فوزي 

في المركزيةشعبة المكتبة 

الوزيرية

رياض سلمان عيسى

وحدة خدمات المستفدين 

منى يارة محمد

الفنيةاالجراءات وحدة 

لمياء سالم حسن

وحدة المخزن 

والتجهيزات

ازهار فالح عبدالحميد

الخدماتوحدة 

االء احمد مرهون

التزويدوحدة

سلوى جعفر صادق

وحدة الفهرسة 

والتصنيف

هند فاروق رزوقي

واالهداءوحدة التبادل 

اسماء رزوقي رشيد

الفنيةشعبة االجراءات 

غادة عدنان رشيد

صيانة وحدة 

المكتبيةالمجموعات 

عياض نزار قاسم

المستمرشعبة التعليم 

نجالء طارق كاظم

وحدة

االلياالسترجاع 

هند عبد

االنترنتوحدة

احمد محمد عبدالوهاب

يةالمكتبة االلكترونوحدة 

وسناء  حسين علي

االليةشعبة النظم 

مصطفى عبدالسميع 

لمكتبة االفتراضيةةاوحد

زينة جواد كاظم

قسم االعمار والمشاريع

المدير

حاتم خليفة بريسم.د.أ

السكرتاريةوحدة  

رائد يحيى جليحي

والبريد وحدة البصمة

واالنترنتااللكتروني 

مثنى رمضان هالل

القسممعاون مدير 

عقيل كاظم مسلم

وحدة تنفيذ االعمال 

أمانةبأسلوب 

مؤيد محمد باقر

م لمجمع .م.دوحدة 

الجادرية

عالء الدين 

عبدالقادرمحمد

م لمجمع باب .م.دوحدة 

المعظم

احمد جاسم جبر

عالمشاريشعبة تنفيذ 

محمد طه خضير

االداريةالوحدة 

مصطفى طالب مخيبر

وحدة المتابعة االدارية 

والحفظ

ثائر محمد نصيف

متابعةوحدة 
علياء راضي محسن 

مشاريع الخطة االستثمارية

المخفيةالذرعاتوحدة 

حسام ضياء هادي

متابعة مشاريع وحدة 

االستثمار

افراح عبد االله حمزة

المشاريعة متابعة شعب

نصير عبدالرزاق موسى

م لمجمع ابي .م.دوحدة 

غريب

مهند قاسم محمد

المدد االضافية وحدة 

وجيه محمد /والتسعير

جعفر

وحدة االستالم االولي 

والنهائي

سرى يعرب رحيم

وحدة دراسة جدوى 

مشاريع الخطة 

االستثمارية

نادية ناجي حبيب

التصاميموحدة 

عالء نجم عبود

المقايسةوحدة 

اسيل مزهر حسين

المشاريعتخطيط شعبة

عدنان قحطان محمد

وحدة دراسة مشاريع 

االستثمار

ايناس كاظم هواش

الهيكل التنظيمي لرئاسة جامعة بغداد 

(االقسام والشعب والوحدات االدارية)

تصميم

امحدبسام عبد الرمحن :   املهندس  

هاني محسن عبود:   مبرمج اقدم   

رشا ماجد حسون:   مدرس مساعد  

أشراف

زينة معني حممد حسني. د.م

مدير قسم الدراسات والتخطيط

وحدة المتابعة 

االدارية

والواردشعبة الصادر 

انسام عبدالرحمن جاسم

والواردوحدة الصادر 

انسام عبدالرحمن جاسم

االلكترونيةوحدة االرشفة 

بشرى علي عثمان 

البياناتوحدة 

ميادة عبدالمنعم حسن

المكتب والسكرتاريةوحدة ذاتية 

امجد حليم عبدهللا

شعبة التصاريح االمنية

ماهر لطيف حسين

التدقيقوحدة 

عزام احمد عباس

ةوالمتابعوحدة التنسيق 

ماهر لطيف حسين

المعلوماتشعبة 

مريم جالل محمد 

السريوحدة 

رغد ياسين حميد 

واالمنشعبة السالمة 

ميادة عبدالمنعم حسن 

وحدة منظومة 

الكاميرات

وحدة متابعة اجراءات 

الدفاع المدني

وحدة االرشاد والتوجيه 

ومحاربة االشاعة

وحدة ذوي االحتياجات 

الخاصة

سيناء عبود مصطفى.م

تدقيق

سهري سلمان:  مدير اقدم 

المدنيالدفاع وحدة 

فاضل مالك فاضل. م.م

المدنيوحدة الدفاع 

بسام حسين محمد

ةااللكترونيالوحدة 

هاني محسن عبود

المكتبوحدة 

فاضل كاظم جبر.م.م

السكرتاريةوحدة 

غفران علي .م.م

عمران

واالرشيفلبريد اوحدة  

لؤي عايش عبد الغفور

وحدة الحوكمة 

اللكترونيةا

عبيرعيسى عبد.م.م

المواطنينوحدة شؤون 

زيارةمروة عباس .م.م

الخدماتوحدة 

عمار عقيل مجيد   

والبريدالبريدوحدة 

ةواالرشفاللكترونيا
انسام اسماعيل

ةاالداريالمتابعة وحدة

محمد صبري محمود
وحدة المكتب

السكرتاريةوحدة  

علي عدنان محمد

وحدة معادلة شهادات 

الطبيةالمجموعة 

شهاب احمد.م.م

شعبة الموقع االلكتروني

مديرالشعبة

وحدة ادارة خوادم 

الموقع االلكتروني

وحدة تطبيقات الموقع 

االلكتروني

وحدة حسابات كوكل

وحدة حسابات كوكل

وحدة االستعالمات

صادق جندي حسين

وحدة االدارة 

محمد شاكر حسون

وحدة الدوريات

ايهاب عبدالرحمن 

جاسم


