
 الهيكل التنظيمي لجامعة بغداد 
( اسماء التدريسيين والموظفين للمناصب االدارية )  

 رئاسة الجامعة

 رئيس الجامعة

منير حميد . د.أ

 السعدي

مساعد رئيس الجامعه 
 للشؤون االدارية

عادل هادي . د.أ 

 حسين البغدادي

مساعد رئيس الجامعة 
 للشؤون العلمية

مروان عبد . د.أ

الحميد 

وكالة/عاشور  

 االقسام

قسم الرقابة والتدقيق 
 الداخلي

عقيل سوسن 

 عباس

قسم االعمار 
 والمشاريع

حاتم خليفة .د.أ

 بريسم

 قسم الشؤون القانونية 

علي جديع . د. م

 عفر

 قسم الشؤون العلمية

سداد هشام . د.أ

 حميد

قسم شؤون الدراسات 
 العليا

حسين قاسم . د.أ

 حسين

قسم الدراسات 
 والتخطيط

زينة معين . د.م

 محمد حسين

قسم البعثات والعالقات 
 الثقافية

سداد عامر . د.م

 دايل

قسم االعالم والعالقات 
 العامة

عبير عبد . م. م

 الصاحب جاسم

قسم ضمان الجودة 
 واالداء الجامعي

عمر فالح . د.م 

 حسن

قسم شؤون االقسام 
 الداخلية

م ايناس .م

 جمعة

 قسم النشاطات الطالبية

قيس قحطان .د.م

 داود

 قسم المتابعة

ايالف . د.م.أ 

 ربيع عباس

 قسم التصاريح االمنية

صالح حسن .د.م.أ

 جبار

 المراكز

مركز بحوث ومتحف 
 التاريخ الطبيعي

هناء هاني .د.م.أ

 عبد الحسين

مركز البحوث التربوية 
 والنفسية

فاضل شاكر .د.م.أ

 حسن

مركز الدراسات 
 االستراتيجية والدولية

اسعد طارش .د.م.أ

 عبد الرضا

مركز احياء التراث 
 العلمي العربي

االء نافع جاسم. د.أ  

مركز بحوث السوق 
 وحماية المستهلك

محمود عبد .د.م.أ

 هللا جاسم

المركز الوطني الريادي 
 لبحوث السرطان 

احمد سالم .د.م.أ 

 كاظم لفتة الخفاجي

المراةمركز دراسات   

عذراء . د.م.أ

 أسماعيل زيدان

المركز الوطني للدراسات 
 السكانية والديموغرافية

نصر شامل .د.م

 سلمان

 مركز الحاسبة االلكترونية

سامي سامر .  د.م.أ

 حسن 

 مركز التعليم المستمر

مروان عبد . د.أ

 الحميد عاشور

مركز أبن سينا للتعليم 
 االلكتروني

صادق محمد .د.م.أ

 سلمان

 المراكز الخدمية المراكز البحثية

 المكتبة المركزية

عائدة مصطفى . أ

 سلمان

التخطيط الحضري ومركز  / المعاهد  الكليات
 واالقليمي للدراسات العليا

للدراسات  الليزرمعهد 

 العليا

العميدمعاون  العميد  

د هتاء سامي بشير.م  
جواد . د.م

 عبدالكاظم حسن

 

الهندسة الوراثية معهد 
 والتقنيات اإلحيائية

 

العميدمعاون  العميد  

داود سيف . م د.أ

 سلمان

حسين أسماعيل . د.م.أ

 عزيز

المعهد العالي للدراسات 
 المحاسبية والمالية

العميدمعاون  العميد  

فيحاء . د.أ/ع العميد

 عبدهللا يعقوب

وفاء .د.م.أ 

وكالة/عبداالميرحسن  

الحضري التخطيط مركز 
للدراسات العليا واالقليمي   

العميدمعاون  العميـــد  

حسن كريم . د. أ

 علوان

مهيب كامل . د.م.أ

 فليح

 الشعب االدارية

 شعبة العقود الحكومية

صباح . د.م.أ

 سامي داوود

شعبة شؤون الترقيات 
 العلمية

ديلم كاظم . د.م.أ

 سهيل

شعبة التأهيل 
 والتوظيف والمتابعة

 نبيل طالل عبد هللا

 شعبة شؤون المواطنين

سرمد فؤاد . د.م.أ

 جابر

 شعبة أمانة مجلس الجامعة

سعاد عبد . د.م

 موسى
شعبة السيطرة على تداول 

المواد الكيمياوياوية 
 والبايولوجية الخطرة والسامة

سندس كريم.م  

شعبة االرشاد النفسي 
 والتوجيه التربوي

سعد حسن . م.م

تسييراعمال/حمود  

 شعبة البريد المركزي

صالح طاهر علي 

 عباس

شعبة حسابات المراكز 
 البحثية والخدمية

 كاظم جواد كاظم

 شعبة الصحة الجامعية

سيف الدين عادل 

 كمال

شعبة الحاضنة 
 التكنولوجية

فائزة عبد الكريم. م  

مدير مكتب رئيس 
 الجامعة

سرمد فؤاد . د.م.أ

 جابر

 تصميم
 

 

بسام عبد الرحمن احمد/المهندس   

  أشراف
حسينزينة معين محمد . د.م  

 مدير قسم الدراسات والتخطيط
 

رؤساء الفروع 

 العلمية

 

التطبيقاتفرع   

 الهندسية والصناعية
 

تحرير . د.م.أ

 صفاء منصور

ليلى محمد .د.م

 حسن

 

فرع التطبيقات 

 البايولوجية والطبية 
 

رؤساء الفروع 

 العلمية

فرع الهندسة 

 الوراثية

أسماعيل عبد الرضا . د.أ

 عبد الحسن

عبد االمير .د.م.أ

 محمد غريب

فرع التقنية 

 اإلحيائية

رؤساء االقسام 

 العلمية

قسم الدراسات 

 المحاسبية

عامر محمد . د.أ

 سلمان

بيداء ستار . د.أ

 لفتة

قسم الدراسات 

 المالية

رؤساء االقسام 

 العلمية

قسم الالفقريات 

 والحشرات

زينب .د.م

 علوان مكاوي

فقرياتقسم ال  

هناء هاني . د.م.أ

 عبد الحسين

نبات قسم ال

 والبيئة

خنساء . د.م.أ

 رشيد مجيد

سماكقسم األ  

افكار مسلم .د.م.أ

 هادي

رؤساء االقسام 

 العلمية

قسم الدراسات 

 االستراتيجية

سليم . د.م.أ

وكالة/كاطع علي  

قسم الدراسات 

السياسية االقليمية 

 والدولية

ستار جبار .د.أ

وكالة/عالي  

قسم دراسات 

 السياسات العامة

احمد محمد . د.م

 علي جابر

دراسات قسم 

 االزمات

سداد مولود . د.م.أ

وكالة/سبع  

رؤساء االقسام 

 العلمية

قسم البحوث 

 التربوية

هدى . د.م.أ

محمد 

وكالة/سلمان  

قسم البحوث 

 النفسية

د حيدر .م.أ

 فاضل حسن

رؤساء االقسام 

 العلمية

قسم العلوم 

 الصرفة

سعدي . د.أ

 أبراهيم أسماعيل

 قسم المخطوطات

وسن . د.م.أ

 حسين محيميد

العلوم  قسم

 االنسانية

انس عصام . د.أ

 اسماعيل 

قسم توثيق 

 بغداد

خمائل . د.م

 شاكرغانم

رؤساء االقسام 

 العلمية

قسم البحوث 

 والدراسات

علياء سعدون . د.م.أ

 عبد الرزاق

قسم تقويم السلع 

 واداء الخدمات

محمود عبد . د.م.أ

 هللا جاسم

رؤساء االقسام 

 العلمية

قسم الفحص 

 السريري

باسم محمد .م.أ/

 خشمان

قسم بحوث 

 علم االمراض

استقرار مسلم .د.م

 هادي موسى

رؤساء االقسام 

 العلمية

قسم بحوث التمكين 

 وبناء القدرات

عذراء . د.م.أ

 أسماعيل زيدان

قسم بحوث 

السياسات 

 والتشريعات

عذراء . د.م.أ

زيدانأسماعيل   

قسم بحوث 

 المجتمع الدولي

عبيرنجم . د.م.أ

 عبد هللا

 تدقيق
 

 

سهير سلمان خليل/مدير اقدم   

 كلية الطب

 العميد
معاون العميد 

 للشؤون االدارية

علي كامل عبد . د.أ

 الجبار الشالجي

أمين عبد . د.م.أ

 الحسن مانع 

 

معاون العميد 

للشؤون العلمية 

 والدراسات العليا 

 
هيفاء سلمان عبد .د.أ

 الرحيم

رؤساء الفروع 

 العلمية

علم وظائف 

االعضاء 
(الفسلجة)  

علم االمراض 

والطب 
 العدلي

هيثم .د.م.أ

 أحمد محمد

علم 
 االدوية

محمد عبد .د.م.أ

  الحسن جبارة

الكيمياء والكيمياء 
 الحياتية

هالة . د.أ

 غازي محمود

االحياء 
 المجهرية

شذى . د.م.أ

 فاروق عبد هللا 

التشريح 
 البشري

مالك . د.أ

 اكرم طه

طب االسرة 
 والمجتمع

فارس .د.م.أ

 حسن صبر
نجيب . د.أ

 حسن محمد

الطب 
 الباطني

 الجراحة

طارق .د.أ

 ابراهيم يعقوب

طب 
 االطفال

مازن .د.م.أ

 فيصل فرحان

النسائية 
 والتوليد

نجمة .د.م.أ

 محمود ميران
معتز . د.أ

 فوزي حسين

 كلية طب الكندي

 العميــد
معاون العميد 

 للشؤون االدارية

محمد جالل . د. أ 

 حسين

جميلة . د.أ

 غضبان عودة

 

معاون العميد 

للشؤون العلمية 

 والدراسات العليا 

  

خليل  تغريد.د.م.أ

 محمد علي

 

الفروع  رؤساء

 العلمية

الطب 
 الباطني

زكي نوح .د.أ

 حسن جار هللا 

 الجراحة

زهير بشير . د.أ

 كمال

طب 
 االطفال

حيدر . د.م.أ

 هادي صادق

علم وظائف 

االعضاء 
(الفسلجة)  

اخالص . د.م.أ

 جواد عامر

علم االمراض 

والطب 
 العدلي

االء . د.م.أ

 قاسم يحيى

 علم االدوية

سعد بداي . د.م.أ

 نشتر

النسائية 
 والتوليد

ذكرى .د.أ 

 نجم عبد هللا 

الكيمياء 

والكيمياء 
 الحياتية

أخالص . د.أ

 خالد حميد

االحياء 
 المجهرية

حيدر هاشم .د.م.أ

 عبد الرزاق

التشريح 
 البشري

د ليث .م.أ

 ثامر خزعل

طب االسرة 
 والمجتمع

محمد .د.أ

ابراهيماسعد   

 كلية طب االسنان

 العميد
معاون العميد 

 للشؤون االدارية

رغد عبد . د.أ

 الرزاق محمد
فراس عبد .د.م

    االميرفرحان

 

معاون العميد 

للشؤون العلمية 

 والدراسات العليا 

 
علي اسماعيل . د.أ

 ابراهيم

رؤساء الفروع 

 العلمية

معالجة وتجميل 
 االسنان

انس فالح .د.م.أ

وكالة/مهدي  

التشخيص 
 ألفمي

بشار . د.أ

 حامد عبدهللا

أمراض وجراحة 

ما حول   
 االسنان

مها شكري . أ

 محمود

طب أسنان 
 أطفال وقائي

احالم طه . د.أ

 محمدعلي

العلوم 
 االساسية

بتول حسن .د.أ

وكالة/هاشم  

جراحة الفم 
 والوجه والفكين

سحر .م.أ

 شاكر غني

التعويضات 
 االصطناعية

عبدالباسط . د.أ 

 احمد فتح هللا

 تقويم االسنان

ياسر عبد . د.م.أ

 الكاظم ياسر

 كلية الصيدلة

 العميد
معاون العميد 

 للشؤون االدارية

سرمد . د.م.أ

كاظمهاشم   

شهاب حطاب . د.م.أ

 مطلك

 

معاون العميد 

للشؤون العلمية 

 والدراسات العليا 

 
مناف هاشم .  د.م.أ

 عبد الرزاق

رؤساء الفروع 

 العلمية

االدوية 
 والسموم

محمد .د.م.أ

 حسن محمد

العلوم 

المختبرية 
 السريرية

شذى . د.أ 

 حسين علي 

الصيدلة 
 السريرية

ضياء جبار . د.م

وكالة /كاظم  

 
 الصيدالنيات

 

خالد كاظم . د.م

وكالة/عبد  

الكيمياء 
 الصيدالنية

أياد عبد . د.م

 علي جياد

العقاقير 

والنباتات 
 الطبية

ذكاء زهير . د.م

وكالة/عبدالجليل  

 كلية طب البيطري

 العميد 
معاون العميد 

 للشؤون االدارية

حميد . د.أ/العميد

حسين علي كاظم   
فالح موسى .د.م.أ  

وكالة/كاظم  

 

معاون العميد 

للشؤون العلمية 

 والدراسات العليا 

 
احمد حميد .  د. أ

 فتح هللا

رؤساء الفروع 

 العلمية

الكيمياء الفسجلة و
 الحياتية واالدوية

حسن . د.م.أ

 فالح حسن

 التشريح واالنسجة

لؤي . د.م.أ

 عبيد حمزة

 الطفيليات

محمد ثابت . د. أ

وكالة/صالح  

 الطب الباطني
 والوقائي

نبيل محمد حسن . د.م.أ

 محمدعلي نصرهللا ابو المعالي

الجراحة 
 والتوليد

اريج كامل . د.م.أ

 مهدي 

 

 المجهريةاالحياء 
 البيطرية

 

انعام جاسم . د.م.أ

 لفتة مطلك الجبوري

 

االمراض 
 وامراض الدواجن

 

أحمد . د.م.أ

 قاسم هادي

 

 العامةالصحة 
 البيطرية

 

تمارة . د.م.أ

 ناطق داود

 كلية التمريض

 العميد
معاون العميد 

 للشؤون االدارية

هدى باقر . د.أ

 حسن

صادق عبد . د.م.أ

 الحسين حسن

 

معاون العميد 

للشؤون العلمية 

 والدراسات العليا 

 
جبار وسام .د.م.أ

 قاسم

رؤساء الفروع 

 العلمية

العلوم 

 االساسية

سلوى غازي . م.أ

 تركي

أساسيات 

 التمريض

تحسين . د.م.أ

 رجب محمد

تمريض 

 البالغين

حكيمة شاكر . د.أ

 حسن

تمريض  

 االطفال

د عذراء .م.أ

 حسين شوقي

تمريض صحة 

 االمومة والوليد

حوراء . د.م.أ

 حسن غافل

تمريض صحة 

 المجتمع

اركان بهلول .د.أ

وكالة/ناجي  

تمريض الصحة 

والعقليةالنفسية   

قحطان .د.م.أ 

 قاسم محمد

 كلية الهندسة

 العميد
معاون العميد 

 للشؤون االدارية

جبار صبا .د.أ

 نعمة

كريم حسن . د.م.أ

 علي

 

معاون العميد 

للشؤون العلمية 

 والدراسات العليا 

 

معاون العميد 
 لشؤون الطلبة 

ضياء . د.م.أ

 جاسم كاظم
وميض نزار .د.م.أ

 فليح حسن البلداوي

االقسام  رؤساء

 العلمية

هندسة 

الموارد 
 المائية

بام شبع .د.م.أ

 عبد جاسم 

هندسة 
 البيئة

د اياد عبد .أ 

 الحمزة فيصل

هندسة 

االلكترونيك 
 واالتصاالت

عقيل .د.م

 نعمة زعبان 

هندسة 
 الميكانيك

فتحي عبد . د.أ

الصاحب عبد 

 الحسين

هندسة 
 الحاسوب

مصطفى . د.م

 اسماعيل سلمان

هندسة 
 المساحة

محمود . د.م.أ

 ذياب أحمد

هندسة 
 النفط

غانم . د.م.أ

 مديح فرمان

هندسة 
 الطاقة

نبال . د.م.أ

 فاضل فرمان

هندسة 
 العمارة

ضرغام . د.م

 مزهر كريم

هندسة 
 الكهرباء

نزار هادي عباس . د.أ

 شهيد المسعودي 

هندسة 
 المدني

عباس . د.أ

 عبيد المجيد

الهندسة 
 الكيمياوية

احمد . د.أ 

 فائق حسن

 

هندسة 
 الطيران

 
انمار . د.م.أ

 حامد علي

 الكليات العلمية الكليات الطبية

كلية الهندسة 
 الخوارزمي

 العميد
معاون العميد 

 للشؤون االدارية

ودود طاهر محمد . د.أ

 لطيف الجبوري

فائز فوزي .د.م.أ

 مصطفى

 

معاون العميد 

للشؤون العلمية 

 والدراسات العليا 

 
هشام حسن . د.م.أ  

وكالة/جاسم   

رؤساء االقسام  

 العلمية

هندسة 
 الميكاترونكس

علي . د.م.أ

 حسين مري

الهندسة الكيميائية 
 االحيائية

عالء .د.أ

 كريم محمد

هندسة 

المعلومات 
 واالتصاالت

احمد ستار . د.م.أ

 هادي

هندسة       

الطب     
 الحياتي

علي .د.م.أ 

 حسين علي 

 

التصنيع هندسة 
 المؤتمت

 

احمد . د.م.أ

 زيدان محمد

كلية علوم الهندسة 
 الزراعية

 العميد
معاون العميد 

 للشؤون االدارية

نصير سلمان .د.م.أ/العميد

تسيير اعمال/كاظم  

منعم خميس . د.م.أ

 مخلف

 

معاون العميد 

للشؤون العلمية 

 والدراسات العليا 

 
جالل حميد . د.أ

وكالة/حمزة  

معاون العميد 
 لشؤون الطلبة 

محمد شاكر . د.أ 

 محمود

رؤساء االقسام 

 العلمية

االنتاج 
 الحيواني

أميرة . د.أ

 محمد صالح 

 علوم االغذية

الهام .د.أ

 اسماعيل طامي

البستنة 

وهندسة 
 الحدائق

نبيل . د.م.أ

 جواد كاظم

علوم التربة 

والموارد 
 المائية

شذى . د.م.أ 

 ماجد نفاوة

المحاصيل 
 الحقلية

ابراهيم . د.م.أ

 عبد هللا حمزة

 وقاية النبات

د سنداب .م.أ

 سامي جاسم

مكافحة 
 التصحر

عبد . د.م.أ

الغفور  ابراهيم 

 حمد

االرشاد 

الزراعي ونقل 
 التقنيات

مثال عبداللطيف . د.أ 

 سلمان علي

االقتصاد 
 الزراعي 

رجاء . د.م.أ

 طعمة عرمش

والمعدات المكائن 
 الزراعية

علي مازن .د.م.أ

 عبد المنعم

 كلية العلوم

 العميد
معاون العميد 

 للشؤون االدارية

عبد الكريم عبد . د.أ/ العميد 

 الرزاق عبد الوهاب

رائد فالح . د.م.أ

 حسن

 

معاون العميد 

للشؤون العلمية 

 والدراسات العليا 

 
/ خالد جابر كاظم. د. أ

 وكالة

معاون العميد 
 لشؤون الطلبة 

امير . د.م.أ 

 فيصل عبد االمير

رؤساء االقسام 

 العلمية

 الكيمياء

ندى مطير . د.م.أ

 عباس ربيعة

االرض   

سالم . د.م.أ 

 اسماعيل مرهون

 الحياة

حال يوسف .د.أ

 فاضل

الحاسوب   

ندا عبد الزهرة . د.م.أ

 عبد هللا

الفلك 
 والفضاء

أحمد عبد . د.م.أ

 الرزاق سلمان

التقنيات 
 االحيائية

ماجد . د.م.أ

 رشيد مجيد

 

النائي التحسس 

ونظم المعلومات 
 الجغرافية

عدي حاتم . د.م.أ

 شعبان

 الفيزياء 

محمد كاظم .د.أ 

 جواد

 الرياضيات

احمد مولود .د.أ

 عبد الهادي

 كلية االدارة واالقتصاد

 العميد
معاون العميد 

 للشؤون االدارية

سهيل . د. أ/العميد  

عبدهللانجم   
عمر محمد . د.م.أ

 ناصر

 

معاون العميد 

للشؤون العلمية 

 والدراسات العليا 

 

 معاون العميد 
  لشؤون الطلبة

مصطفى . د.أ

 منير اسماعيل

علي عبدالحسن . د.م

وكالة/قاسم  

رؤساء االقسام 

 العلمية

 االحصاء 

صباح . د. أ

 منفي رضا

 المحاسبة

صفاء . د.أ

 احمد محمد

ادارة 
 االعمال

فراس . د.م.أ 

 محمد اسماعيل

االدارة 
 الصناعية

سعدون . د.م.أ 

 محسن سلمان 

االدارة 
 العامة

حسام .د.م.أ

 علي محيبس

العلوم المالية 
ةوالمصرفي  

حنان .د.م.أ

 صحبت عبدهللا

 االقتصاد

جاسم . د.م.أ

 محمد مصحب

 كلية العلوم للبنات

 العميد
معاون العميد 

 للشؤون االدارية

سميرة .د.أ/ العميد

كاظمناجي   

عادل حسين . د.م.أ

 طالب

 

معاون العميد 

للشؤون العلمية 

 والدراسات العليا 

 
يسرى عبد .د.م.أ

 الصاحب سيف الدين

رؤساء االقسام 

 العلمية

 علوم الحياة

مشتاق .د.م.أ

 فرج كرومي

 الكيمياء

سعدية .د.أ 

 احمد ظاهر

 علوم الحاسوب

نعمة . د.م

 عناد كاظم

 الرياضيات

نادية . د.م.أ

 محمد جواد

 الفيزياء

حيدر .د.م.أ

 يحيى حمود

كلية التربية البدنية وعلوم 
 الرياضة 

 العميد
معاون العميد 

 للشؤون االدارية

صباح قاسم . د.أ

 خلف

علي صادق . د.م.أ

 ذياب

 

معاون العميد 

للشؤون العلمية 

 والدراسات العليا 

 
محمد عبد . د.أ

 الحسين عطية

رؤساء الفروع 

 العلمية

العلوم 
 النظرية

لؤي . د.أ

 سامي رفعت

االلعاب 
 الفردية

فرقد عبد . د.م.أ

 الجبار كاظم

االلعاب 
 الفرقية

مهند عبد الستار عبد .د.أ

تسيراعمال/الهادي  

كلية التربية البدنية وعلوم 
 الرياضة للبنات

 العميد
معاون العميد 

 للشؤون االدارية

فاطمة عبد . د.أ

 مالح

أسيل جليل . د.م.أ

 كاطع 

 

معاون العميد 

للشؤون العلمية 

 والدراسات العليا 

 
سهاد حسيب .د.أ

 عبد الحميد

رؤساء الفروع 

 العلمية

العلوم 
 النظرية

لمى سمير حمودي . د.أ 

 سلمان الشيخلي

االلعاب 
 الفردية

عبير . د.م.أ

 داخل حاتم

االلعاب 
 الفرقية

نهاد محمد . د.أ

 علوان

كلية التربية للعلوم الصرفة 
 ابن الهيثم

 العميــد
معاون العميد 

 للشؤون االدارية

فراس عبد . د. أ/العميد

 الحميد عبد اللطيف 
كامل حسن . د.أ

 رسن 

 

معاون العميد 

للشؤون العلمية 

 والدراسات العليا 

 

مجيد احمد ولي. د.أ  

معاون العميد 
 لشؤون الطلبة 

فراس عبد د . أ

 الحميد عبد اللطيف

رؤساء االقسام 

 العلمية

 الرياضيات

فاطمة.د.م.أ  

 فيصل كريم

 الفيزياء

سميرة . د.م.أ

 أحمد أبراهيم

 الكيمياء

احمد ثابت .د.أ 

 نعمان

 علوم الحياة

محمد . د.م.أ

 مهدي جواد

 الحاسبات

واثق .د.م.أ

 نجاح عبدهللا

 كلية الفنون الجميلة

 العميد
معاون العميد 

 للشؤون االدارية

مضاد عجيل . د.م.أ

وكالة/حسن  

علي صباح . د. أ

 سلمان

 

معاون العميد 

للشؤون العلمية 

 والدراسات العليا 

 
رجاءسعدي . د.أ

 لفتة موسى

رؤساء االقسام 

 العلمية

الفنون 
 المسرحية

سهى .د.م.أ

 طه سالم 

الفنون 
 التشكيلية

محمد . د.أ

 جلوب جبر

 التصميم

صالح . د.م.أ

 نوري محمود

الفنون 

السينمائية 
 والتفزيونية

حكمت . د.م.أ

 مطشرمجيد

 التربية الفنية

صالح . د.أ  

 احمد مهيدي

الخط 
 والزخرفة

فرات . د.م.أ

 جمال حسن

الفنون 
 الموسيقية

وليد حسن . د.م.أ

 عبدالحسين

 الكليات االنسانية

 كلية القانون

 العميد
معاون العميد 

 للشؤون االدارية

علي هادي . د.أ

 عطية

اكرم محمد د .أ

 حسين

 

معاون العميد 

للشؤون العلمية 

 والدراسات العليا 

 
حسين عبدهللا . د.أ

 عبدالرضا

  رؤساء الفروع

 العلمية

 القانون العام

محمد علوم محمد .د.أ 

 علي العقابي

القانون 
 الخاص

جليل حسن . د.أ

 بشات

 

القانون 
 الجنائي

 

سامر سعدون .د.م.أ 

 عبود حسين العامري

القانون 
 الدولي

محمد . د.م.أ

 خليل جعفر

 كلية العلوم السياسية

 العميد
معاون العميد 

 للشؤون االدارية

عادل عبد الحمزة . د.م.أ

 ثجيل

د هشام عز .م.أ

 الدين مجيد

 

معاون العميد 

للشؤون العلمية 

 والدراسات العليا 

 
احمد . د.م.أ

 عدنان عزي

رؤساء الفروع 

 العلمية

الفكر 
 السياسي

منى حمدي . د.م.أ 

 حكمت ابراهيم

النظم 
 السياسي

علي . د.م.أ

 دريول محمد

الدراسات 
 الدولية

اسراء . د.أ

 شريف جيجان

 كلية العلوم االسالمية  

 العميد
معاون العميد 

 للشؤون االدارية

نعمة . د.م.أ/العميد

 دهش فرحان
أركان رحيم .د.م.أ

 جبر حسن 

 

معاون العميد 

للشؤون العلمية 

 والدراسات العليا 

 

معاون العميد 
 لشؤون الطلبة 

ثائر ابراهيم. د.أ  

 خضير

عمار حكمت . د.م.أ

 فرحان محمود

رؤساء االقسام 

 العلمية

 اللغة العربية

رياض . د.م

 ساجت سالم 

العقيدة 

والفكر 
 األسالمي

ابراهيم عبد . د.م.أ

 السالم ياسين

 الشريعة

احمد. د.م.أ  

 خالد محمود

الفلسفة 
 االسالمية

ظاهر . د.م.أ

 فياض جاسم

االديان 
 المقارن

عبد . د.أ

 هادي فريح

الحضارة 

واالثار 
 االسالمية

خليل . د.أ

 حسن رهك

العلوم المالية 

والمصرفية 
 االسالمية

د سناء عليوي .م.أ

 عبد السادة

 كلية االداب

 العميد
معاون العميد 

 للشؤون االدارية

عبد هللا صبار . د.أ

 عبود

سهيلة نجم . د.م.أ

 عبد االبراهيمي

 

معاون العميد 

للشؤون العلمية 

 والدراسات العليا 

 
منذر علي عبد . د.أ

 المالك

معاون العميد 
 لشؤون الطلبة 

بشار محمد . د.م.أ

 عويد

االقسام  رؤساء

 العلمية

اللغة 
 االنكليزية

سناء الزم . د.م.أ

وكالة/حسن  

 علم النفس

ابراهيم . د.أ

 مرتضى ابراهيم 

 الفلسفة

علي فالح . د.م.أ   

 علي

اللغة 
 العربية

محمد عبد . د.أ

 مشكور عبودي

 التاريخ

احمد ناطق .د.م.أ

 ابراهيم

الجغرافية ونظم 

المعلومات 
 الجغرافية 

فاضل محسن .د.أ

 يوسف

 االجتماع

نبراس . د.أ

 عدنان جلوب

 االثار

باسمة . د.أ  

 جليل عبد

 كلية اللغات

 العميد 
معاون العميد 

 للشؤون االدارية

علي عدنان . د.م.أ

 مشوش

عمار عبد . م.أ

 الرزاق خليفة

 

معاون العميد 

للشؤون العلمية 

 والدراسات العليا 

 
عمار عودة د .م.أ

 جوير

رؤساء االقسام 

 العلمية

اللغة 
 االسبانية

رياض .د.م.أ

 مهدي جاسم

اللغة 
 االلمانية

يسرى . د.م

 عبدالستارخلف

اللغة 
 االيطالية

نور نصر . د.م

 عبدالواحد

اللغة 
 الروسية

هشام. د.م.أ  

 علي حسين

اللغة 
 التركية

نجدت .د.أ

 ياشر مراد

اللغة 
 الفارسية

نهلة . د.م.أ

 داوود سلمان

 اللغة العبرية

غزوان مجيد . د.م.أ

وكالة/رشيد  

اللغة 
 االنكليزية

سؤدد . م.أ

 فاضل كاظم

اللغة 
 الفرنسية

حسن عبد . د.م

مزهرالكاظم   

اللغة 
 السريانية

 نصرتأشواق .م. أ

 جاسم

اللغة 
 الكردية

غزوان . د.م.أ

وكالة/مجيد رشيد  

 كلية االعالم

 العميد 
معاون العميد 

 للشؤون االدارية

طاهر محمد عمار .د.أ

وكالة/مهدي   

طالب عبد المجيد .د.أ

 ذياب

 

معاون العميد 

للشؤون العلمية 

 والدراسات العليا 

 
علي جبار . د.أ

 محمد 

  رؤساء االقسام

 العلمية

االذاعة 
 والتلفزيون

حيدر . د.م.أ

 احمد علو

 الصحافة

د سهام .م.أ

 حسن علي

العالقات 
 العامة

محمد عبد .د.أ 

 حسن العامري

 كلية التربية للبنات

 العميد
معاون العميد 

 للشؤون االدارية

داسحق .أ/ العميد 

 صالح العكام
فائز جالل . د.م.أ

 كاظم

 

معاون العميد 

للشؤون العلمية 

 والدراسات العليا 

 

معاون العميد 
 لشؤون الطلبة 

هند عباس . د.أ

 علي
ميسم . د.م.أ 

 ياسين عبيد كاظم

رؤساء االقسام 

 العلمية

 اللغة العربية

داثير محمد .أ 

 شهاب

 

اللغة 
 االنكليزية

 

شيماء . د.م.أ

مهدي صالح 

 محمد

 

القران علوم 

الكريم والتربية 
 االسالمية

 

عمار .د.أ 

 عباس اسماعيل

 التاريخ

عبدهللا .د.أ

 حميد مرزوك

 الجغرافية

صالح . د.أ

 محسن جاسم

 الحاسوب

أيادعبدالقهار .د.أ

 عبد السالم

الخدمة 
 االجتماعية

منى حيدر . د.م.أ

 عبد الجبار

االقتصاد 
 المنزلي

علياء سعد عبد .م.أ 

 الرحمن عباس

رياض 
 االطفال

رغد . د.م.أ

 شكيب رشيد

العلوم التربوية 
 والنفسية

احمد هاشم . د.أ

 محمد

أبن رشد/ كلية التربية   

 العميد
معاون العميد 

 للشؤون االدارية

عالوي سادر. د.أ  

 جازع

هدى عباس . د.أ 

 قنبر

 

معاون العميد 

للشؤون العلمية 

 والدراسات العليا 

 

معاون العميد 
 لشؤون الطلبة 

هدى عباس . د.أ

 قنبر

علي عطية . د. أ

 شرقي 

رؤساء االقسام 

 العلمية

اللغة 
 العربية

اللغة 
 االنكليزية

أزهار. د.م.أ  

 نوري فجر

اللغة 
 الكردية

علي داود . أ

 جوامير

 التاريخ

عالء . د.م.أ  

 جابرموسى

 

التربوية العلوم 
 والنفسية

 

خالد . د.أ

 جمال جاسم

علوم القران الكريم 
 والتربية االسالمية

نضال . د.م.أ

 حنش شبار

 الجغرافية

زينب وناس .د.أ

 خضير

حسن جعفر . د. أ

 صادق

 شعبة الموقع االلكتروني

محمد جعفر . د.م

 علي

 تدقيق
 

 

 عمر أحمد عزيز

عمر فالح .د.م

 حسن

 المعاون المدير

 المعاون المدير

اياد عبار 

 حيدر

البشريةقسم الموارد   

سامر محمد .د.م

 جابر

 المعاون المدير

صبا . د.م.أ

 قيس غضبان

 قسم الشؤون المالية 

محمد . د.م.أ

ابراهيمعبد هللا   

 المعاون المدير

سهير غسان 

 رشيد

قسم االعمار 
 والمشاريع

حاتم خليفة .د.أ

 بريسم

 المعاون المدير

رائد يحيى 

 جليحي

 قسم شؤون الديوان 

حيدر عباس . م

 شنشول

 المعاون المدير

 ؟؟؟

قسم شؤون الطلبة 
 والتسجيل 

ليث عبد االله 

 عزيز 

 المعاون المدير

ليث عبد االله 

 عزيز


