
 كلٌة العلوم أسماء قائمة ً  موظف

 الوظٌفة الدرجة والمرتبة اسم الموظف

 مختص 1التاسعة  رندا عبدالجبار محمد احمد

ً قائد البرطً  امٌن كلٌة العلوم 1الثالثة  بكر عل

 مدٌر الدراسات العلٌا بالشؤون األكادٌمٌة 1السادسة  رفٌق محمد ابراهٌم نعمان العبسً

 مدٌر القبول والتسجٌل بكلٌة العلوم التطبٌقٌة 1السابعة  فاروق عبدالغفار احمد رشدي

ً عبدهللا عبدالرب نعمان  مدٌر الشئون المالٌة 1السابعة  صدق

ً محمد الرمٌمة  مدٌر إدارة العالقات 1السابعة  عبدالعزٌز عبدالغن

ً قائد ً عبدالفتاح عل  مدٌر شئون اعضاء هٌئة التدرٌس 1الثامنة  تهان

ً عمر سالم  مدٌر الشؤون اإلدارٌة 1التاسعة  شاكر عل

 مدٌر الخدمات 1التاسعة  سلٌمان احمد محمد العامري

ً محمد ٌوسف  رئٌس قسم الشؤون المالٌة 1السابعة  عزام عل

 نائب مدٌر القبول والتسجٌل 1التاسعة  اٌناس احمد عبدهللا الحوري

ً ناصر التوٌتً  رئٌس قسم الوثائق والشهادات 1التاسعة  انٌسة عل

 مدٌر مكتب العمٌد 1العاشرة  محمد عبدهللا اسماعٌل مهٌوب

ً معامل جٌولوجٌا 1العاشرة  ارتفاع عبدالخالق محمد  فن

 رئٌس قسم الخدمات +ع1السادسة عشر  جمال عبدهللا اسماعٌل مهٌوب

ً عبدهللا سلطان ً معمل البٌولوجً 1الخامسة  حسٌن عل  فن

ً معامل مٌكروبٌولوجً 1الخامسة  رٌاض حسٌن بن حسٌن محسن صالح  فن

 مدٌر ادارة المعامل  1الخامسة  سلٌمان عبدالرب قاسم غالب

ً معمل الجٌولوجً 1الخامسة  صادق حمٌد محمد سٌف  فن

ً معمل الكٌمٌاء العضوٌة 1الخامسة  عدنان عبده احمد الزرٌقً  فن

ً محمد عبدهللا البذٌجً ً معمل الجٌولوجً 1الخامسة  محمد عل  فن

ً معمل كٌمٌاء 1السادسة  عدنان سعٌد قاسم سالم  فن

ً معمل المكاٌكروبٌولوجً 1السادسة  رٌنا فؤاد محمد محسن المعمري  فن

ً بمعامل الفٌزٌاء 1السادسة  طالل عبده سٌف فرحان  فن

ً حاسوب 1السابعة  عبده محمد سفٌان مدهش  اختصاص

 اخصائى 1السابعة  مراد عبدالباري هزاع عبده

ً نبات 1السابعة  رٌاض عبدهللا عمر الدهبلً ً معمل بٌولوج  فن

ً معمل فٌزٌاء 1السابعة  عبده فضل ذٌبان صالح  مساعد فن

ً القباطً ً معمل فٌزٌاء +ع1الثامنة  سمٌر ابراهٌم سٌف ناج  مساعد فن

ً معامل 1التاسعة  وضاح محمد عبدالجلٌل االصبحً ً اخصائ  فن

ً معمل كٌمٌاء 1التاسعة  فتحٌة محمد قاسم قائد  فن

ً معمل بٌولوجً 1التاسعة  حنان محمود ٌسر عبدهللا  فن

 أمٌن صندوق 1التاسعة  طالل محمد شرف المدحجً

ً معمل فٌزٌاء 1التاسعة  وضحة عوض سٌف عبدالرب  فن

ً سٌف الشرعبً ً معمل ماٌكروبٌولوجً 1التاسعة  امٌرة حمود ناج  فن

ً جٌولوجٌا 1التاسعة  ٌسرى عبدالمجٌد عبدهللا احمد  فن

ً جٌولوجٌا 1العاشرة  ضٌاء محمد سعٌد الشٌبانً  مساعد فن

ً منصور ناجً  رئٌس قسم الصٌانة 1العاشرة  عبدالرقٌب عل

 م/فنً +ع1الحادٌة عشر  محمد ٌاسٌن سالم العزعزي

ً بجاش دبوان الدعٌس  اجازة بدون راتب 1الثانٌة عشر  نجم

 فراشة +ع2الثالثة عشر  بدرٌة عبدهللا محمد عثمان

ً سمٌع  فراشة 2الرابعة عشر  فاطمة محمد عل


