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كة نفط البرصةهندسة كهربائيةعمار أنملر أحمد جبار المحمد علي152 شر

ي286 ي لحاج  ي حاج  يهدير ضمير ناج 
كة نفط ميسانهندسة مدن  شر

كة نفط الشمالهندسة تقنيات الحاسباتنورالدين محمد درويش حميد الزنكنة3123 شر

ي4141 كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكاحمد عبدهللا سلمان طراد الخفاج  شر

يمصطف  هاتف كريم جبار الميالي5147
ي الوسط هندسة مدن 

 
كة مصاف (مصف  النجف)شر

ي الماجد6164
كة نفط ذي قارهندسة نفطلطيف شعيبث بزي    ع راض  شر

يمهند معيوف ضاجي عساف النرصهللا7170
كة نفط ذي قارهندسة مدن  شر

كة غاز الجنوبهندسة ميكانيكجابر سالم جابر عنون الشمري8173 شر

ي9255
ي الوسط هندسة ميكانيكميادة محمد عبيد محسن العميشر

 
كة مصاف (مصف  الديوانية)شر

ي10289
كة نفط الشمالهندسة المساحةاحمد سعدون عبدالصاحب حيدر النجف  شر

ي11367
كة نفط الوسطهندسة كهربائيةهدى صالح شكير احمد الجصان  شر

ي12448
كة نفط ذي قارهندسة الموادنور محمد موىس طاهر عيدان  شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كيمياويةعلي فاضل كاظم جارهللا القيم13455 شر

كة نفط ذي قارهندسة نفطنور الهدى جميل كاظم شنجار العبادي14472 شر

كة نفط الوسطهندسة حاسوبرؤى عبد اللطيف فاضل عبد اللطيف ذهب15503 شر

ي16572
ي الشمالهندسة ميكانيكوعد رعد رشيد سليمان البيان 

 
كة مصاف شر

ي الوسط هندسة سيطرة والنظمنور محمود عباس محمود الجحيش17594
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

كة نفط الوسطهندسة االنتاج والمعادنرند عصام محسن غالي التميمي18612 شر

كة غاز الجنوبهندسة ميكانيكتحسير  عبد الكريم حسن حمزة الحسان19636 شر

ي20674
كة نفط الوسطهندسة كهربائيةحنير  عادل ارحيم حسير  النجف  شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كيمياويةبشار رحمن جاسم علوان القره غولي21696 شر

ي22700 ي صاحب حمود السعي 
كة نفط ميسانهندسة نفطحسن راض  شر

كة نفط الوسطهندسة االنتاج والمعادنسالي عبد الكريم علوان خضير العبيدي23726 شر

ي الوسط هندسة المساحةحسن فالح مهدي بردي ال حمد24733
 
كة مصاف (مصف  الديوانية)شر

ي الحسيناوي25741 كة نفط ذي قارهندسة ميكانيكزهراء كاظم كاطع راج  شر

ي الوسط هندسة كهربائيةحيدر عدنان عبد عون عزيز الرساي26744
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي الهاشمي27756
 
ي الوسط هندسة ميكانيكناجح محمد علي بيدي صاف

 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ياحمد سليمان محمد سليمان النارص28761
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة مدن  شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كهربائيةعمار اسماعيل خليل خليفه الخليفه29901 شر

كة نفط الوسطهندسة حاسوبصفا عباس فاضل حمد البطة30926 شر

يعمار محمود خرص  سلطان الزبيدي31961
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة مدن  شر

محمد قاسم سلمان حمد ال عاشور32968
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

ي331005
ي الوسط هندسة ميكانيكاحمد فاخر تايه كاظم المرمض 

 
كة مصاف (مصف  الديوانية)شر

ي341030
يهند عبد الجبار سعيد محسن العان 

ي الوسط هندسة مدن 
 
كة مصاف (مصف  الديوانية)شر

كة نفط ميسانهندسة ميكانيكاحمد رحيم عباس طويلع النوفلي351037 شر

كة نفط الوسطهندسة ميكانيكسيف صبيح سلوم خضير الشافعي361047 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كيمياويةمروه سفاح بدر صي  العزاوي371082 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة الموارد المائيةدعاء مازن عبد الحميد احمد القوزبكر381123 شر

ي391262
ياشجان ناظم جبار سعد الكنان 

كة نفط ذي قارهندسة مدن  شر

ي401347
فنار دثار علي عبدهللا الطان 

هندسة تقنيات البناء 

واالنشاءات
كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

ونيك واتصاالتايمان مروان يونس احمد العبيدي411459 كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة الكي  شر

كة نفط الوسطهندسة حاسوبزينة حازم حمودي جليل الهنداوي421465 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكحسير  كريم فيصل دعدوش الحسناوي431466 شر

يغزوان عبدالخرص  مطر خضير اإلبراهيمي441574
ي الوسط هندسة مدن 

 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

كة نفط ميسانهندسة كهربائيةوائل عبدالحسير  فيصل حاتم المذخوري451604 شر

كة نفط الوسطهندسة سيطرة والنظموفاء عباس فاضل حمزة العامري461609 شر

كات القطاع النفطي ي شر
ن
ن للعمل بصفة اجر يومي ف ن المقبولي  اسماء الوجبة الثالثة من المهندسي 
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يفاطمة عبد الخالق عبد اازهرة عاشور المجلي471632
كة نفط البرصةهندسة مدن  شر

ي481647 كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكاالء حمدي عبد هللا نايف الجنان  شر

ي491660 كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كهربائيةسلوان محمد حمزة جسام الخزرج  شر

موفق عبدهللا نواف حمادي الجميلي501667
تكرير النفط /هندسة كيمياوية

والغاز
كة نفط الوسط شر

كة نفط ذي قارهندسة ميكانيكهند عبدالمجيد عباس محمد بغدادي511683 شر

كة نفط الشمالهندسة ميكانيكشهالء يونس هليل عليوي السويعدي521823 شر

ي531861
ي الشمالهندسة ميكانيكاحمد صباح عبدالكريم عباس البيان 

 
كة مصاف شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة القدرة الكهربائيةحسن علي عطيه ابراهيم الزبيدي541906 شر

ي552032 كة نفط الوسطهندسة ميكانيكعال حسن محسن اطخيخ العمير شر

ي سلمان المبارك562094
ينور وحيد سبت 

كة نفط البرصةهندسة مدن  شر

ي الوسط هندسة حاسوبعلي حميد محمد حمزة الدهيمي572170
 
كة مصاف (مصف  النجف)شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة سيطرة والنظمميس هاشم كاظم سعد الطياوي582188 شر

ي592196
احمد روكان عزيز بصاص البيان 

تقنيات الهندسة الكهربائية 

ونية وااللكي 
كة نفط الشمال شر

هللا طعمه الشاوي602241 ي خير
كة نفط البرصةهندسة كهربائيةياش راض  شر

كة نفط الوسطهندسة كهربائيةزينة ثائر عبدالرحمن محمد الدليمي612291 شر

ي622310  العبدالنت 
كة نفط البرصةهندسة الموادنبأ سلمان عبدالرزاق حسير  شر

كة نفط البرصةهندسة كهربائيةحسير  حبيب مفتاح جاسم البدران632352 شر

ي642380
كة نفط الوسطهندسة ميكانيكعمر محمد عبد اللطيف ياسير  المشهدان  شر

كة نفط الوسطهندسة الميكاترونكسهناء فاضل كاظم اسد بالش652391 شر

ي662401
 علي فاضل عباس السبت 

كة نفط البرصةهندسة ميكانيكحسير  شر

كة نفط ذي قارهندسة ميكانيكنور حسير  صالح مهدي الغريباوي672425 شر

كة غاز الجنوبهندسة كيمياويةإبتهال حمد عبدالزهرة عبود العبادي682447 شر

ي النعيم692448
 
كة نفط البرصةهندسة االتصاالتبيداء عباس حمادي صاف شر

ي702461  عبد الكاظم عجه عكار الدن 
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة تقنيات المساحةحسنير  شر

ي712526
كة نفط الشمالهندسة ميكانيكمحمد يونس خرص  حسن البيان  شر

ي722559
ونيك واتصاالتعبد الرزاق يحتر قادر جمعة البيان  كة نفط الوسطهندسة الكي  شر

ناديه عماد هاشم محمد جميل الراوي732630
الموارد /هندسة بناء وانشاءات

السدود/المائية
كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

ي742700
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كهربائيةايهاب راكع خلف فرحان الجوعان  شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة بيئةمحمد ثائر حميد عطية العماري752739 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكزين العابدين رعد غازي تركي العبودي762791 شر

كة نفط الوسطهندسة االنتاج والمعادنبرير ناجح نارص عبد الحسير  الصفار772797 شر

كة نفط الوسطهندسة الموادميس عبد الكريم حبيب جاسم الخلصاوي782843 شر

كة نفط البرصةهندسة تقنيات حراريةزينب علي ظاهر حبيب الزعبل792845 شر

الزم احمد مسلط حمود الجبوري802860
تكرير النفط /هندسة كيمياوية

والغاز
ي الشمال

 
كة مصاف شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كهربائيةليث وائل عبدهللا محيسن الشكاكي812983 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كهربائيةزينه رياض جاسم محمد دبدب822999 شر

كة نفط البرصةهندسة كيمياويةسجاد جبار ابراهيم حسن الموسوي833020 شر

ي843057 كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة تقنيات الحاسباتعمر وافر صالح محمود قوطه ج  شر

ي853093
ي الشمالهندسة نفطمحمد قاسم اسماعيل ابراهيم الحديت 

 
كة مصاف شر

 علي باكيت منهل الرماجي863121
كة نفط ذي قارهندسة المساحةحسير  شر

ي873130 ي مشتت الدراج 
كة نفط البرصةتقنيات الهندسة الحراريةهند طارق راض  شر

ي883131
محمود جرجيس توفيق عبدهللا البيان 

ونية /هندسة كهربائية الكي 

واتصاالت
كة نفط الشمال شر

ي893192
يمها عدنان متعب محمد البيان 

كة نفط الشمالهندسة مدن  شر
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ي903266 ي الشمالهندسة كيمياويةعمر حامد علي مخلف الخزرج 
 
كة مصاف شر

ي الشمالهندسة نفطاحمد سعود علي خلف الدليمي913356
 
كة مصاف شر

كة نفط البرصةهندسة الموادعلياء زين العابدين خليل ابراهيم الكامل923423 شر

ي933446
ي الشمالهندسة كهربائيةخولة احمد صالح سمير البيان 

 
كة مصاف شر

ي الشمالهندسة االنتاج والمعادنعلي حسن هادي مول االسودي943463
 
كة مصاف شر

كة نفط البرصةهندسة ميكانيكهاله حسن غازي سعد الكرنوضي953481 شر

ي963563
ي الشمالهندسة نفطمعل مشعل محمد فريق شكر البيان 

 
كة مصاف شر

ي973661 كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كيمياويةفرح يونس عبد الجبار محسن جنان  شر

كة نفط الشمالهندسة كهربائيةنصير حسن مهدي شيال الفتالوي983802 شر

كة نفط ذي قارهندسة ميكانيكأحمد هادي عبد مسافر الموسوي993987 شر

ي1004024 ي الوسط هندسة كهربائيةعقيل كاظم جي  جاسم العقان 
 
كة مصاف (مصف  الديوانية)شر

ي1014076  الجنان 
كة غاز الجنوبهندسة كيمياويةاخالص صباح عباس مطرسر شر

كة نفط ذي قارهندسة كيمياويةغدير عامر عبيد حسن التميمي1024152 شر

ي الشمالهندسة كيمياويةحنير  محمد مهدي هالل الشنداح1034170
 
كة مصاف شر

ي1044391 كة نفط الوسطهندسة حاسوبرنا حميد محسن كاظم الهليج  شر

ي1054435
 
ي الوسط هندسة كهربائيةبهاء قاسم علي حمادي الجوف

 
كة مصاف (مصف  النجف)شر

يميمونة حروش اسماعيل ابراهيم الدليمي1064487
ي الشمالهندسة مدن 

 
كة مصاف شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كيمياويةامير فاضل جاسم حمود الصباغ1074546 شر

ي1084564 ي الشمالهندسة نفطعهود مكي حسن سعيد االحبان 
 
كة مصاف شر

كة نفط الشمالهندسة تقنيات الحاسباتوجدي صباح جعفر خورشيد بال1094574 شر

ي1104599
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكاية هيثم عبد الكريم خيون الجوران  شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كهربائيةاسامة بشير نوري قاسم الجوادي1114645 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كيمياويةاسماء ليث برزان خلف العبيدي1124663 شر

كة نفط ذي قارهندسة كهربائيةاكرام حسن جابر حسير  الزيدي1134673 شر

ي1144749
يمصطف  محمد ضياء محمد الحسيت 

كة نفط الوسطهندسة مدن  شر

كة نفط الوسطهندسة ميكانيكبشار موجد عبد الزهره حمزة العبيدي1154834 شر

يسارة صالح عباس علي الزبيدي1164875
كة نفط الوسطهندسة مدن  شر

كة نفط الوسطهندسة بيئةساره محمد حسن جواد العزاوي1174922 شر

كة نفط البرصةهندسة القدرة الكهربائيةنور حامد مصطف  سويد العضب1184949 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كهربائيةظافر سامي محمود شهاب المعموري1194990 شر

االء جبار محمد محسن الفالجي1205150

هندسة 

حاسوب /حاسبات/الحاسوب

ومعلوماتية

كة نفط البرصة شر

ي نارص قره غولي1215202 كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكاحمد جواد ناج  شر

ي الشمالهندسة ميكانيكخالد علي احمد خرص  الخرص 1225224
 
كة مصاف شر

ي الوسط هندسة ميكانيكحسير  صالح عبدعون حسان السعدي1235508
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كهربائيةمحمد امير  وليد شاكر احمود الكبيشي1245547 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كيمياويةطيبة علي حسير  نصيف الزبيدي1255610 شر

ي الشمالهندسة الموارد المائيةفخري خلف حسن عطية الجبوري1265625
 
كة مصاف شر

محمد صالح حسن عباس ابونايلة1275633
عمليات /هندسة كيمياوية 

كيماوية
كة نفط الوسط شر

يحسير  عبدالحسن عبدهللا جناح المهنه1285701
كة نفط البرصةهندسة مدن  شر

كة نفط الوسطهندسة الموادسمارة قتيبة ابراهيم راشد الزبيدي1295732 شر

كة نفط الوسطهندسة ميكانيكعلي عبد المحسن محمد علي حسير  الخياط1305752 شر

كة نفط البرصةهندسة حاسوبالنوار جاسم محمد عبد الجبار الطعمه1315761 شر

ي الشمالهندسة كيمياويةصفاء طالب علي جاسم االرهوي1325808
 
كة مصاف شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكقاسم حميد بشارة كنعان الدريعي1335866 شر

كة نفط البرصةهندسة كيمياويةشهد علي حريجة ابو اليجة عليوي1345897 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة بناء وانشاءاتعمر سليمان سعيد سليمان الخالدي1355917 شر

يزينب رزاق مهدي فرج الربيعي1365963
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة التخطيط العمران  شر
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كة خطوط االنابيبهندسة العمارةدعاء محمد نجيب محمود العوض1375976 شر

كة غاز الجنوبهندسة ميكانيكعمر نشوان عبد الجبار طه العبد الجليل1386028 شر

يسجاد ليهوب عبيس عبد الزريجاوي1396098
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة مدن  شر

كة نفط الشمالهندسة تقنيات الحاسباتأسن عدنان رفيق علي كركوكي1406107 شر

عمار صائيل عبد عمران الزيدي1416537
تقنيات الهندسة الكهربائية 

ونية وااللكي 
كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

ي1426561 كة نفط الوسطهندسة بيئةغسان طه سلمان كاظم العتت  شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة تقنيات الموادنىه عبد الرؤوف عبد الرزاق نعوم الحميدي1436562 شر

كة نفط الوسطهندسة كيمياويةمروة عبد الغفور محمود ابراهيم السنجري1446568 شر

كة نفط ميسانهندسة تقنيات الحاسباتمكارم جمهور عفن محمد التفاك1456665 شر

 كريم علي منصور الشاهير 1466670
كة نفط البرصةهندسة تقنيات حراريةشاهير  شر

ي1476719
يساره طارق حسن حسير  الطان 

كة نفط الوسطهندسة مدن  شر

كة نفط الوسطهندسة تقنيات الحاسباتزينة محمد عبد الكريم احمد الربيعي1486721 شر

صالح اياد صالح هادي الحلي1496739
هندسة بناء 

ي/وانشاءات
انشائية/مدن 

كة نفط الوسط شر

ي الوسط تقنيات الهندسة الميكانيكيةحيدر محمد عطا عبود النجار1506809
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي الوسط هندسة تقنيات االتصاالتمحمد مهدي صالح ابراهيم الطفيلي1516909
 
كة مصاف (مصف  النجف)شر

كة نفط البرصةهندسة حاسوبشى ناصح سلمان جاسم يونس1526945 شر

ي اضحوي الشمري1536985 ي الشمالهندسة كيمياويةعبير محمود غرن 
 
كة مصاف شر

 علي حسير  حسن كواصمي1547051
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كهربائيةحسير  شر

ي محمد مزعل الدليمي1557055
ي الوسط هندسة ميكانيكهاله هان 

 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

يسيف اسامه محمود يوسف العيش1567103
كة نفط البرصةهندسة مدن  شر

ي1577105 كة نفط ميسانهندسة حاسوبحسن هادي لفته عجيل الكعت  شر

شهد عبد الجليل محسن عبد هللا العبودي1587112
تكرير النفط /هندسة كيمياوية

والغاز
كة نفط الوسط شر

كة نفط الوسطهندسة طاقةرازاو صالح الدين نارص محمد المعلم1597322 شر

ي1607339
ي الوسط هندسة كيمياويةغدير صالح هادي رشيد الثويت 

 
كة مصاف (مصف  الديوانية)شر

ي1617394 كة نفط الوسطهندسة تقنيات الحاسباتليث باسم كاظم محمدرضا الفلوج  شر

كة نفط البرصةتقنيات الهندسة الميكانيكيةضياء عطا داود يوسف نارص1627420 شر

ي1637509 كة نفط البرصةهندسة الموادامال عبد المطلب محسن منصور الغالت  شر

ي1647525 حنير  نارص شحان عزوز الحفير
ونيك /هندسةكهربائية الكي 

واتصاالت
ي الوسط 

 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي االبراهيمي1657683
كة نفط ذي قارهندسة ميكانيكامير  ابراهيم جليل راض  شر

ب شعبان المسعود1667714 كة نفط البرصةهندسة ميكانيكحسير  احمد رص  شر

ي1677725
كة نفط الوسطهندسة االنتاج والمعادنمريم فالح عبد الحسن عبود الطان  شر

كة نفط ذي قارهندسة ميكانيكسلم محمد سليمان عبدهللا الحسينات1687783 شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كهربائيةمروه رافع زغير حميد الراوي1697936 شر

احمد عبد االمير الطيف بريبت المرشدي1707962
ونيك /هندسةكهربائية الكي 

واتصاالت
كة نفط ذي قار شر

ي1718022
كة نفط الوسطهندسة االنتاج والمعادنمازن هاشم ابراهيم ياسير  المشهدان  شر

يعباس كنير  لوي    ج ضامن آل  ضامن1728092
كة نفط ميسانهندسة مدن  شر

ي1738101
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة االتصاالتاسامة محمد علي فاضل محمد المشهدان  شر

كة نفط الوسطهندسة ميكانيكمحمد بسام توفيق فتاح عيش1748179 شر

ساره مظهر احمد محمد صالح النعيمي1758212
عمليات /هندسة كيمياوية 

كيماوية
كة نفط الوسط شر

زينة عدنان غانم يوسف المويل1768218

هندسة /تقنية هندسية

هندسة تقنيات /ميكانيكية

(دبلوم ميكانيك عام)حراريات

كة نفط البرصة شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كيمياويةطارق فريد عبدهللا مري  هج السالمي1778226 شر
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كة نفط البرصةهندسة ميكانيكعمار ياش عبد الواحد عباس العبودي1788291 شر

كة نفط الوسطهندسة كيمياويةمحمد احمد كاظم فتجي الجسار1798331 شر

ي الشمالهندسة كيمياويةنور مهدي فرحان حمادي االسودي1808347
 
كة مصاف شر

ي الوسط هندسة كهربائيةبنير  حسير  عالوي شايع زرازير1818379
 
كة مصاف (مصف  الديوانية)شر

كة نفط الوسطهندسة سيطرة والنظمفاطمة حميد خزعل علي الفضلي1828465 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةقدرة ومكائن/هندسة كهربائيةعلي خليل شهاب احمد الحجار1838511 شر

أحمد كريم ضايف زاير السيالوي1848516
هندسة 

توليد طاقه/حراريات/ميكانيكية
كة غاز الجنوب شر

يعلي فرج جبار عناد الصوايح1858543
كة نفط البرصةهندسة مدن  شر

كة نفط ذي قارهندسة تقنيات االتصاالتهديل علي عبد العباس عليوي الشمري1868547 شر

كة نفط الوسطهندسة كهربائيةزينب احمد عبد المجيد حميد الداودي1878554 شر

ي1888596
ي الوسط هندسة الموارد المائيةزهراء ماجد رشيد رضا الجحيشر

 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

حسن سالم شمران حسير  الفرياوي1898629
هندسة تقنيات البناء 

واالنشاءات
كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

يشفاء سامي عبيد طريخم طريخم1908710
كة نفط الوسطهندسة مدن  شر

ي الصادق1918841 زينب حيدر محمد جعفر ناج 
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة نفط الوسط شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكهدى علي حسير  طعيمه العبادي1928876 شر

كة نفط الوسطهندسة ميكانيكمحمد عصام حسير  علوان العيشة1939012 شر

ي1949030 كة نفط الوسطهندسة طاقةياسمير  رعد سعيد مجيد الخفاج  شر

ي الشمالهندسة كيمياويةهاله عبد الرحمان رمضان هايف الصالجي1959138
 
كة مصاف شر

ي1969196
ميس رياض نوري يوسف الطان 

هندسة االنتاج 

صناعية/والمعادن
ي الوسط 

 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

يمنار عباس كريم حسن الكريطي1979201
ي الوسط هندسة مدن 

 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

كة نفط الوسطهندسة االنتاج والمعادنمحمد منذر ماجد عودة سيكار1989253 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة القدرة الكهربائيةمنار محمد عبدالقادر مصطف  النائب1999307 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكذنون لقمان ذنون حسير  العطار2009404 شر

ي الشمالهندسة كيمياويةفاطمه اسماعيل خليل محمد ال يوجد2019477
 
كة مصاف شر

ي سعيدي2029515
يعبدالرسول فرحان محيل ماىسر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة مدن  شر

كة نفط الوسطهندسة ميكانيكمروه عماد عليوي عسل الزبيدي2039555 شر

ي سلمان السعيدي2049594
ي الوسط هندسة بناء وانشاءاتاحمد كاظم حسون 

 
كة مصاف (مصف  الديوانية)شر

كة نفط الوسطهندسة الموارد المائيةنعيم زاهي سيله حافظ الفهداوي2059627 شر

ي2069647
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كيمياويةرغد فليح حسن عكلة الحفاظ  شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة االتصاالتمصطف  خالد جاسم عباس السبعاوي2079655 شر

ي2089748 كة نفط الوسطهندسة كهربائيةمعد شاكر هامل فارس العقان  شر

كة نفط البرصةهندسة كهربائيةهاجر عدنان مطر ابراهيم اإلبراهيم2099772 شر

كة نفط البرصةهندسة حاسوبرفاء قاسم جاسم محمد المحيسن21010019 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكحسير  منصور عبد حشاش الحمد21110024 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةتقنيات الهندسة الميكانيكيةعبدالرحمن سالم يحتر محمود االفندي21210140 شر

ي الشمالهندسة نفطلينا ساالر حسن علي دلو21310145
 
كة مصاف شر

ي21410178 ي الوسط هندسة االنتاج والمعادنعمران جي  عباس مخيلف الجنان 
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي21510188
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة تقنيات الحاسباتزيد عصام انور علي الطان  شر

ي21610191 ي عباس حسير  جخمخج 
 
كة نفط الشمالهندسة تقنيات الحاسباتزينب عبدالباف شر

ي21710373
كة نفط ميسانهندسة تقنيات الحاسباتكرار فاضل علي حسير  العريف  شر

ي الوسط هندسة ميكانيكحسير  عبد الزهره رمضان جاسم البو نرص هللا21810457
 
كة مصاف (مصف  النجف)شر

ي الماجدي21910566 كة نفط ميسانهندسة ميكانيكزينب نعيم قاسم حاج  شر

ي22010614
ينبه ز ياسير  عزالدين محمد الشيخان 

كة نفط الشمالهندسة مدن  شر

ي22110616
كة نفط الوسطهندسة الموادغفران فالح حسن عباس البيان  شر
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ي22210630
كة نفط الوسطهندسة كيميائية احيائيةهبه حسير  مجيد ازغير السودان  شر

وع العباس22310644 ي الوسط هندسة كهربائيةسامر نوري شلبة كي  
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

كة نفط الشمالهندسة ميكانيكمحمد بشير بهجت عبد هللا محمد شيخ جكري22410670 شر

ي22510741
ي الدلف  كة نفط الوسطهندسة كهربائيةنور كاظم جي  لعيت  شر

ي22610758 ي الوسط هندسة الموادفرح محمد سعود كريم الشجير
 
كة مصاف (مصف  الديوانية)شر

كة نفط ميسانهندسة سيطرة والنظمعلي ناظم محيسن محمد العبادي22710804 شر

كة نفط ميسانهندسة حاسوبالرا سعد عبد رسن المالكي22810854 شر

ي22910886
حيدر كاطع طعمه سلطان الموزان 

هندسة بناء 

ي/وانشاءات
طرق /مدن 

طرق ونقل/وجسور

كة نفط ميسان شر

ي23010915
كة نفط ذي قارهندسة القدرة الكهربائيةمرتض  هاشم موىس حيدر الفياض  شر

ي الوسط هندسة ميكانيكعلي فضالة كاظم صباح الرحيمي23110920
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

كة نفط الوسطهندسة بيئةوليد خالد سعدون صالح الدليمي23210960 شر

ي23310986 كة نفط الوسطهندسة كهربائيةانمار خوام علي جاسم الفراج  شر

يهند عالء عبدالكريم محسن القزاز23411000
كة نفط الوسطهندسة مدن  شر

يتف  فهمي مجيد سلمان الدوري23511061
ي الشمالهندسة مدن 

 
كة مصاف شر

كة نفط البرصةهندسة كيمياويةنور اياد بدر عبود الحمود23611189 شر

كة نفط الوسطهندسة حاسوبسال علي عبد الحسير  هادي درويشانة23711252 شر

ي23811291 كة نفط الوسطهندسة كهربائيةهيا عبدهللا محمد فري    ح االمير شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة حاسوبمحمد فتاح شيت فنش الصفار23911296 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةتقنيات الهندسة الميكانيكيةمحمد ثائر أمير  شاهير  الحمندي24011385 شر

كة نفط الوسطهندسة االتصاالتعمار قاسم سعود حبيب العبادي24111386 شر

ي االبراهيمي24211485  عبدالنت 
كة نفط البرصةهندسة تقنيات حراريةاحسان محمد ياسير  شر

ي24311489
ون  كة نفط البرصةهندسة كيمياويةصادق محيسن عواد جي  الي   شر

كة نفط ذي قارهندسة الموادحنير  وحيد مهدي صالح العزيز24411524 شر

ي24511556
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كهربائيةإدريس برزان جفال مرعي السلمان  شر

كة نفط الوسطهندسة ميكانيكساره اسماعيل حبيب عساف الشمري24611590 شر

ان24711611 يزينه علي فاضل مهدي الفير 
ي الوسط هندسة مدن 

 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي24811632 ي كاظم موىس الخفاج 
كة نفط الوسطهندسة ميكانيكعصام غت  شر

ي24911693
كة نفط الوسطهندسة ميكانيكاحمد عايد جمال عبد الفتاح العان  شر

ي25011718
ي الشمالهندسة االتصاالتاشاء رائد عبد حمود الطان 

 
كة مصاف شر

ي التميمي25111778 يرسل حسير  مرسهد عزيت 
كة نفط الوسطهندسة مدن  شر

كة نفط البرصةهندسة كهربائيةبتول عباس حافظ حنون مظلوم25211845 شر

كة نفط البرصةهندسة القدرة الكهربائيةبان محمد جبار غانم الغراوي25311887 شر

كة نفط الوسطهندسة الموادفاطمة علي حسير  كاظم العبيدي25411962 شر

كة نفط ذي قارهندسة بيئةنورا علي عبيد كشاش السعيدي25512078 شر

ي البهادلي25612103
يرفل سعيد صبيح راض 

كة نفط ميسانهندسة مدن  شر

محمد قاسم محمد مصطف  المصالوي25712208

هندسة 

حاسوب /حاسبات/الحاسوب

ومعلوماتية

كة نفط الوسط شر

ي مصطف  العبدهللا25812213
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة تقنيات الحاسباترضوان لقمان عبدالغت  شر

ي25912245
ياسماء حمزه عبيد عيش السكمان 

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة مدن  شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة الموادهند رعد عبدالعزيز صادق العكيلي26012264 شر

ري  هام يحتر خلف غلوم ال خضير26112283

هندسة 

حاسوب /حاسبات/الحاسوب

ومعلوماتية

كة نفط البرصة شر

كة غاز الجنوبهندسة كيمياويةدعاء حسن عباس فالح الشندي26212312 شر

كة نفط ذي قارهندسة كهربائيةعدنان شذر مطلك لفته الغشيماوي26312322 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كيميائية احيائيةشهد احمد جاسم محسن النعيمي26412356 شر

يسماهر سامي مصطف  صالح عبدالجي26512489
كة نفط البرصةهندسة مدن  شر
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كة توزي    ع المنتجات النفطيةتقنيات الهندسة الميكانيكيةوسام سعود حسير  عباس اليساري26612516 شر

 علي مكي المطوري26712571
كة نفط البرصةهندسة حاسوبهبة حسير  شر

كة نفط البرصةهندسة حاسوبمروة محمد علوان عذير البهادلي26812729 شر

ي26912766 يمحمد صالح لطيف عبدهللا الجنان 
ي الشمالهندسة مدن 

 
كة مصاف شر

ي الشمالهندسة كيمياويةسارة ضياء خليل عبدالرزاق البدي27012838
 
كة مصاف شر

يف السيد امير 27112851 أحمد شنان جاسم شر
عمليات /هندسة كيمياوية 

كيماوية
كة نفط ذي قار شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة القدرة الكهربائيةعمر جاسم محمد يونس البودولة27212881 شر

دعاء نارص عبد الحسن عبد الزهرة نرص هللا27312897
ر ونيات /هندسة اللير  االلكي 

البرصية
كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

ي27412909 ي عمران ال عبد النت  كة نفط البرصةهندسة كيمياويةعلي جبار عبد النت  شر

كة نفط البرصةهندسة كهربائيةسها عادل ثامر عبيد الديراوي27512964 شر

كة نفط ميسانهندسة ميكانيكمصطف  محمد عيش يوسف العبياوي27613058 شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كهربائيةمروة صفاء ملحم مطلق الدليمي27713091 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة بناء وانشاءاتمحمد ماجد محمد نبيه صنكور البرصي27813099 شر

ي27913147
 
 يعرب احمد علي السجاف

كة نفط البرصةهندسة القدرة الكهربائيةمصطف  شر

يف مراد العيداوي28013297 كة نفط ذي قارهندسة كيمياويةزينب عبدالسادة شر شر

ي28113321
يسج  علي لفته عبد الحسن الكنان 

كة نفط ميسانهندسة مدن  شر

ي اسماعيل ابراهيم السعيد28213472 كة نفط البرصةهندسة طاقةاكرم عبدالنت  شر

يوفاء مهدي بدن ركن الرويمي28313475
كة نفط البرصةهندسة مدن  شر

كة نفط البرصةهندسة ميكانيكليل حمدي جبار احمد المحمد علي28413493 شر

أمير فالح ديكان حسير  الدليمي28513609

هندسة /تقنية هندسية

هندسة تقنيات /ميكانيكية

(دبلوم ميكانيك عام)حراريات

كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

يضج محمد هادي إبراهيم حمزة ال عباس28613636
كة نفط البرصةهندسة مدن  شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة التصنيع المؤتمتبان اسي   خالد فالح الصيهود28713651 شر

ي الوسط هندسة نفطحوراء محمد حمزة محيل الخباص28813696
 
كة مصاف (مصف  الديوانية)شر

كة نفط ميسانهندسة القدرة الكهربائيةعادل حسن كاظم خريص الغنامي28913718 شر

ي الشمالهندسة كهربائيةرفل مجيد حميد محمود الدوري29013740
 
كة مصاف شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة حاسوباحمد صباح عبدالوهاب اسماعيل الخفاف29113766 شر

كة نفط البرصةهندسة العمارةمصطف  عقيل عبدهللا مرهون الخرسان29213774 شر

ي فتاح العصافلي29313778
كة نفط الشمالهندسة المساحةيحتر نجاة تف  شر

كة غاز الجنوبهندسة ميكانيكمحمد حميد كيلو دبعن األسدي29413812 شر

كة نفط البرصةهندسة حاسوبعال عامر نجم عبدهللا الخلف29513832 شر

يشاب عمار عبدهللا احمد العبيدي29613854
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة مدن  شر

صابرين خضير عنكوش عباس االسدي29713900
تكرير النفط /هندسة كيمياوية

والغاز
كة نفط البرصة شر

ي29813957
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة تقنيات الحاسباتمروة علي محمد محمود البدران  شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكحوراء اكرم فاضل عباس الربيع29913963 شر

كة نفط ميسانهندسة كهربائيةصادق حمدان سلمان قاسم ال يوجد30013985 شر

ي الوسط هندسة ميكانيكهديل عبد الحمزة حسن روضان العبيدي30114043
 
كة مصاف (مصف  الديوانية)شر

ي نارص الفحام30214059 ي الوسط هندسة كهربائيةزينب حمودي ناج 
 
كة مصاف (مصف  النجف)شر

كة نفط البرصةهندسة الموادعارف فاضل لفتة مجمد االسدي30314075 شر

 علي حسير  السباهي30414082
كة نفط البرصةهندسة ميكانيكزهراء حسير  شر

كة غاز الجنوبهندسة كيمياويةاشاء احمد محمد شاكر عبد السيد السطام30514115 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة تقنيات المساحةاحمد كاظم علي محمد ال محمد30614168 شر

ي الوسط هندسة الموادمحمد فاضل مرزة حمزة الراججي30714393
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ريواز محمد خورشيد موىس اغا30814437
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
ي الشمال

 
كة مصاف شر
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بسيم سعيد جواد عباس الحجاج30914478

هندسة /تقنية هندسية

هندسة تقنيات /ميكانيكية

(دبلوم ميكانيك عام)حراريات

كة نفط البرصة شر

ي الوسط تقنيات الهندسة الميكانيكيةزهراء عبد الكريم جعفر صالح الساعدي31014517
 
كة مصاف (مصف  النجف)شر

حسنير  جليل عبيد ياسير  الزبيدي31114578

هندسة /تقنية هندسية

هندسة تقنيات /ميكانيكية

(دبلوم ميكانيك عام)حراريات

كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

ي31214599
ي الشمالهندسة بيئةهدى حسن مهدي حسير  البيان 

 
كة مصاف شر

فراس عبدالعباس ابوخويط حرجان الظالمي31314803

هندسة بناء 

ي/وانشاءات
طرق /مدن 

طرق ونقل/وجسور

كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

ي31414855
كة نفط البرصةهندسة القدرة الكهربائيةسجاد حسير  محمد حسير  القطران  شر

كة غاز الجنوبهندسة ميكانيكسارة اياد بدر عبود الحمود31514869 شر

ي31614879
اشاء يوسف عبدهللا الساجت الرصايف 

سيطرة /هندسة كهربائية

وحاسبات
كة نفط البرصة شر

ي عدنان نحو الاليذ31714890
احمد راض 

تكرير النفط /هندسة كيمياوية

والغاز
كة نفط ذي قار شر

ي31814915
ينور علي مجيد حمد الجوران 

كة نفط ميسانهندسة مدن  شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةقدرة ومكائن/هندسة كهربائيةباز محمد اسامة عبد الفرج محمد الصالجي31914947 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كيمياويةأنفال علي مخلف حمد الفهداوي32015006 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكرندة رشيد ساري راشد الفرطوىسي32115045 شر

 علي عبد شبع32215095
ي الوسط هندسة كهربائيةبهاء حسير 

 
كة مصاف (مصف  النجف)شر

سالم عبد الهادي عبد الحميد حمدي الحمد32315195

هندسة 

حاسوب /حاسبات/الحاسوب

ومعلوماتية

كة نفط البرصة شر

ي32415215 ابراهيم احمد خليفه جدعان اللهيت 
ونيك /هندسةكهربائية الكي 

واتصاالت
كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

ي الشمالهندسة كهربائيةصفاء ثامر حواس صالح الجبوري32515229
 
كة مصاف شر

ي32615245
كة نفط الشمالهندسة طاقةحازم شكور سمير  حسير  البيان  شر

ي32715282  جنان 
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة الميكاترونكسوسام ياسير  خضير مطرسر شر

 العكيلي32815348
كة نفط ميسانهندسة كيمياويةزينب جاسب عبدهللا حسير  شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة حاسوبنور ضياء فاخر صالح المي32915349 شر

ي داغر المحمداوي33015351
شهد محمد راض 

وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة نفط البرصة شر

يبسعاد يوسف حميد محمود النعيمي33115461
كة نفط الشمالهندسة مدن  شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةقدرة ومكائن/هندسة كهربائيةشمد حميد اسماعيل جاسم العزي33215470 شر

يانوار هاشم صالح عبد الرحيم الجميلي33315474
ي الشمالهندسة مدن 

 
كة مصاف شر

ي33415497 ي الوسط هندسة كهربائيةأحمد عقيل خلف علوان المنتفج 
 
كة مصاف (مصف  النجف)شر

ي33515538
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كهربائيةمصطف  مهدي أحمد فتاح الساعان  شر

ي الوسط هندسة العمارةزينب جمال حسن عبود الخفاف33615585
 
كة مصاف (مصف  النجف)شر

ي33715727 ياحمد ضياءالدين خميس عبد الزهير
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة مدن  شر

ي33815747
يف خالو بازيان  كة نفط الشمالهندسة تقنيات المساحةارام محمد صالح شر شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة نفطمحمد فوزي محمد علي محمد محمد علي33915775 شر

ي34015840 ي فياض الجنان  يف أصلت  ي الشمالهندسة بيئةضج شر
 
كة مصاف شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكرحاب نشوان سعدون حميد الشماع34115883 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة االنتاج والمعادنصالح محمد جميل محمد النعيمي34215889 شر
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كة نفط ذي قارهندسة ميكانيكمرتض  طالب فهد محمد الحسناوي34315894 شر

يحيدر علي ساجت داور المنصوري34416047
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة مدن  شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة القدرة الكهربائيةسىه فاروق محمد عبدهللا الصميدعي34516051 شر

كة غاز الجنوبهندسة كيمياويةياش محسن جمعي يونس النور34616091 شر

كة نفط الشمالهندسة كهربائيةمحمد عبود حسير  فدعوس الجبوري34716157 شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كهربائيةابوعبيده ناطق خزعل علي السيف34816165 شر

يسجا صاحب علي مصطف  ال شكر34916213
كة نفط البرصةهندسة مدن  شر

علي خليل ابراهيم لفته العلي35016233
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة نفط البرصة شر

اسماء محمد عبد الستار محمد عزاوي35116279
تقنيات الهندسة الكهربائية 

ونية وااللكي 
كة نفط الشمال شر

كة نفط الشمالهندسة تقنيات المساحةهانا كريم شيخو نوري اليوجد35216297 شر

ي35316324 كة نفط ميسانهندسة ميكانيكاحمد رحمه مخيلف حسن الدراج  شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة طاقةشى زهير صادق حسير  المنعم35416419 شر

ي الشمالهندسة كيمياويةعبد المجيد حميد الطيف جاسم البدري35516422
 
كة مصاف شر

كة نفط البرصةهندسة كيمياويةمريم خالد يوسف مراد شفو35616451 شر

ي35716518
ي سلمان الديوان  مروه سلمان لعيت 

وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة نفط البرصة شر

كة نفط ميسانهندسة ميكانيكهشام خضور وساف عبدهللا الفرطوىسي35816567 شر

كة نفط البرصةهندسة كيمياويةرؤى عبد الهادي هاشم حمود الجزائري35916568 شر

نعم هشام سواد خليل السواد36016580
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة غاز الجنوب شر

يرشا خير هللا عبيس حمود المرشدي36116596
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة مدن  شر

ي36216616 كة نفط البرصةهندسة القدرة الكهربائيةمحمد عبد السالم كريم كاظم الرساج  شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كهربائيةوئام منيف سلمان محمود االنباري36316656 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كهربائيةزهراء معتوك شعالن دهش الدهش36416683 شر

ي36516719  الكعت 
يمرتض  داود سلمان حسير 

كة نفط ميسانهندسة مدن  شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة طاقةصفا علي خلف صابر الشاوي36616722 شر

كة نفط البرصةهندسة القدرة الكهربائيةاحمد محمود احمد محمود االدريشي36716748 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة تقنيات الحاسباتميرس ذنون يونس محمد ال احمد36816825 شر

كة نفط ميسانهندسة كهربائيةضج طالب اسماعيل عويجل البهادلي36916875 شر

كة غاز الجنوبهندسة كيمياويةورود قاسم حاتم سعد الحريشاوي37016886 شر

كة نفط ذي قارهندسة ميكانيكهبه حسن داخل نارص الداخلي37116918 شر

كة نفط ذي قارهندسة ميكانيكدعاء كاظم جبار حسير  العامري37216967 شر

ي فالح معارض الجي 37317027 ي الوسط هندسة الموادشى راج 
 
كة مصاف (مصف  الديوانية)شر

اوي37417037 ارشد جميل كاظم قاسم البصير
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة نفط البرصة شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكحسنير  كامل سلمان زغنون الموسوي37517038 شر

كة غاز الجنوبهندسة ميكانيكحيدر سامي محمد عبد السيد الديراوي37617056 شر

كة نفط ذي قارهندسة كهربائيةمسلم حسون شدوح خريبط العبودي37717122 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة حاسوبسارة كفاح محمد محمود جاسم37817194 شر

كة نفط البرصةهندسة كهربائيةعباس جبار مهجر كريم حالف سويجت37917236 شر

ي38017272 كة نفط البرصةهندسة الموادفرح عبدالرزاق ابراهيم عبدالرسول البسير شر

ي38117357
 
كة نفط ذي قارهندسة الموادامامه احمد محسن دخيل الصاف شر

ي38217363
كة خطوط االنابيبهندسة تقنيات الحاسباتمحمد خاشع محمد شهاب الحسيت  شر

ي الشمالهندسة ميكانيكمحمد حسير  كاظم ياس الموسوي38317373
 
كة مصاف شر

ي38417421
كة نفط البرصةهندسة بيئةمحمد ناصح جابر علوان السكيت  شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة تقنيات الحاسباتدعاء ثابت محمد جاسم الجيالوي38517438 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة القدرة الكهربائيةشهد وليد محمد عيش البطران38617476 شر

كة نفط ميسانهندسة تقنيات الحاسباتبهاء صبيح جري سيد الفرطوىسي38717506 شر
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كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة بيئةحنير  حامد فاضل عباس الدوري38817511 شر

ي عيش احمد خلف الجبوري38917513
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة االنتاج والمعادنامان  شر

ي39017616
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكايات كريم هادي عطيه الجصان  شر

ي الوسط هندسة كهربائيةصادق صاحب محسن بدر فتالوي39117618
 
كة مصاف (مصف  النجف)شر

ي محمد عواد علي العلياوي39217624
يأمان 

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة مدن  شر

يل جارح المالكي39317701
كة نفط البرصةهندسة القدرة الكهربائيةمصطف  عبد الرحمن جي   شر

ي39417822
ونيك واتصاالتسج  صائب فاضل محمد البيان  كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة الكي  شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كيمياويةياسمير  قيس محمد روضان الدليمي39517887 شر

كة نفط ذي قارهندسة كهربائيةمرتض  مزهر عويد حشيش العوادي39617901 شر

يصادق عبد الجبار صباح بدر الموالي39717919
ي الوسط هندسة مدن 

 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

اثار حامد عبدالواحد حمود المالكي39817921
البوليمرات /هندسة المواد

وكيمياوية والصناعات البي 
كة نفط البرصة شر

يصفا حسام عبد القادر مهدي الخالدي39917976
ي الوسط هندسة مدن 

 
كة مصاف (مصف  الديوانية)شر

ي داؤد النعيمي40017989
 
عفراء موفق شوف

تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

ي40118001  علي الخزرج 
يآيات أحمد حسير 

ي الشمالانشاءات/هندسة مدن 
 
كة مصاف شر

كة خطوط االنابيبهندسة الموارد المائيةلقاء عبد عليج عبد الخليفاوي40218011 شر

ي40318027 كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة سيطرة والنظممشاعل طه حمد محمد الدراج  شر

ي40418077
سيف نبيل عبدهللا محمد الطان 

تكرير النفط /هندسة كيمياوية

والغاز
كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كيمياويةهيثم عبدالزهره فرحان داود العوده40518134 شر

ي40618181
كة نفط الشمالهندسة ميكانيكمراد مكرم مجي الدين محمود البيان  شر

ي40718186
يهديل علي محمد ابراهيم النجان 

كة نفط ميسانهندسة مدن  شر

ي الزبيدي40818218
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة القدرة الكهربائيةزينب هادي كامل راض  شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكعمار صباح مجي الدين جدوع حلمي40918324 شر

 المالكي41018326
كة نفط البرصةهندسة كهربائيةاحمد جميل مرزوق ياسير  شر

زهراء مصدق عبد الهادي مهدي القزاز41118332
تكرير النفط /هندسة كيمياوية

والغاز
كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

ي41218338  نعمان حسن الخزرج 
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكنبأ حسير  شر

ي جعفر كظماوي41318381
يمرتض  محمد راض 

كة نفط ذي قارهندسة مدن  شر

كة نفط البرصةهندسة حاسوبغفران عبد الزهرة حسن مشكور التبينة41418401 شر

بوري41518477 كة غاز الجنوبهندسة كيمياويةايمان مكي علي حسن الي  شر

كة نفط البرصةهندسة بيئةوفاء عبداالمير مطر يوسف الموسوي41618483 شر

ي41718489 كة نفط ذي قارهندسة كهربائيةضج غالب موحان يعكوب الركان  شر

ي41818631 ي الوسط هندسة ميكانيككوثر اياد محمد عبد البعيج 
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كهربائيةمحمد نجيب اجاويد سليمان الصائغ41918658 شر

ي42018715 زنج  كة نفط الشمالهندسة المساحةمحمد عبد المجيد جميل محمد امير  الي  شر

علي داود احمد جاسم العيش42118755
عمليات /هندسة كيمياوية 

كيماوية
كة نفط البرصة شر

ي42218772
كة نفط ذي قارهندسة ميكانيكصفا كاظم كريم عيش الطان  شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة طاقةداليا امجد عمر حميد الراوي42318845 شر

 علي عبدالحميد عبدهللا البدران42418853
حسير 

تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة نفط البرصة شر

كة نفط البرصةهندسة تقنيات حراريةسهاد حميد يعكوب فياض المالكي42518854 شر

يياسمير  نوري خليل عبدالمحسن الفهداوي42618892
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة مدن  شر

ي42718989 كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة االتصاالتفاطمة فخري سلمان فرمان الزهير شر

كة غاز الجنوبهندسة كيمياويةاسماء جبار محمد بدن الدهامي42819047 شر

لجير  حسن جاسب شبيب الومشاوي42919070
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة نفط البرصة شر
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ي43019079
 
رفاه حسير  جمعة سلمان الزرف

ونيك /هندسةكهربائية الكي 

واتصاالت
كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

كة نفط البرصةهندسة نفطجاسم جواد كاظم سلمان المياجي43119099 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكياش توفيق عبد الحميد خليل الكريمش43219154 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كهروميكانيكيةاثير جمهور صبار شحان غريري43319265 شر

كة نفط البرصةهندسة حاسوبفاطمة عبدالحسير  دراغ عبيدة الشمري43419305 شر

ي43519368
 علي السلمان 

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكزيدان خليف حسير  شر

ي الشمالهندسة كيمياويةفاطمة احمد سعيد قدوري ال عظيم43619375
 
كة مصاف شر

ي43719510
كة نفط ميسانهندسة كهربائيةساره نجاح عبد هللا احمد الكنان  شر

زهراء سلمان حسن خضير العامري43819531
عمليات /هندسة كيمياوية 

كيماوية
كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

ي احمد عصمان الجبوري43919636
معروف عبدالغت 

هندسة تقنيات البناء 

واالنشاءات
ي الشمال

 
كة مصاف شر

ي الوسط هندسة كهربائيةهدى عبد الحسير  حمود جاسم حيدر44019697
 
كة مصاف (مصف  النجف)شر

رعد حسن علي الياس الدليمي44119730
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

ي الخالف44219793
كة نفط البرصةهندسة كيمياويةسماح حبيب عبدالرضا دليف  شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكاالء عزيز غالم علي الربيعي44319806 شر

ي44419834
 
رغد عبدهللا صالح أبراهيم الصاف

ونيك /هندسةكهربائية الكي 

واتصاالت
كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

ي44519963 كة نفط ميسانهندسة ميكانيكدعاء نعيمه لفته خليف الدن  شر

كة نفط البرصةهندسة كهربائيةفرح عدنان طه شعبان نايل44620033 شر

زينب حيدر عبدالرضا حميد الخزعلي44720058
ونيات  ر وااللكي  هندسة اللير 

ونيات البرصية/البرصية االلكي 
كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

كة نفط البرصةهندسة بيئةزينب علي حمودي احمد حسن44820114 شر

ي44920135
يف  كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة الموادسحر فالح حسن علي الرسر شر

ي45020204
ساره محمد حسن علي الحست 

وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة نفط البرصة شر

ي سلمان العميدي45120298
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كهربائيةنورا جمال حسون  شر

فرح سلمان عبد حطاب ال ازيرج45220311
تقنيات الهندسة الكهربائية 

ونية وااللكي 
كة نفط البرصة شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة المعلوماتنور منذر نعمان مدحت القره غولي45320313 شر

كة نفط البرصةهندسة كهربائيةلم سوادي عكاب مسلم الحسناوي45420330 شر

كة نفط البرصةهندسة العمارةحال فراس شاكر جي  االمارة45520344 شر

ي45620346
ي ساهي عنيد الكنان  محمد ناج 

هندسة االنتاج والمعادن 

االنتاج/
كة نفط ميسان شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكمحمود محمد هالل شحان العقيلي45720351 شر

ي45820377 اثير نعمت حاجم مطر اللهيت 
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

ي45920424  العقان 
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كيميائية احيائيةامير جواد خلف حسير  شر

ي46020438
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة تقنيات المساحةعمر طه خضير ياس السامران  شر

ي الوسط هندسة كيمياويةشى ماجد جبار عباس العبيدي46120559
 
كة مصاف (مصف  الديوانية)شر

ي الشمالهندسة كهربائيةطلب احمد خرنوب ابراهيم الشمري46220576
 
كة مصاف شر

كة غاز الجنوبهندسة كيمياويةكوثر عبدعلي محسن بدن الشويلي46320578 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة االتصاالتمها محمد حميد صالح العزاوي46420620 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكشمد عدنان علي محمد الدليمي46520627 شر

ي المير احمد46620648 كة نفط البرصةهندسة بيئةعال لقمان شعالن لعيت  شر

ي46720800
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة القدرة الكهربائيةأفنان عدي وهيب احمد الطان  شر

كة نفط البرصةهندسة بيئةشمس قتيبة اسماعيل ابراهيم البدر46820840 شر
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كة نفط ميسانهندسة حاسوبحنان جبار تولي ثامر الساعدي46920877 شر

ي47020879 آثار عبدالمطلب محسن منصور الغالت 
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة نفط البرصة شر

ي محمد مهدي محمد الجاسم47120907
كة نفط ذي قارهندسة كهربائيةض  شر

يريم عبدهللا يوسف عبد الراوي47221002
ي الشمالهندسة مدن 

 
كة مصاف شر

محمد سعدي حسون موىس الجبوري47321036
هندسة 

توليد طاقه/حراريات/ميكانيكية
كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

ي47421041
ون  ي الوسط هندسة كيمياويةحيدر عبد علي حسير  الي  

 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

كة نفط البرصةهندسة كهربائيةميثم ياش فاضل عبدهللا الجزائري47521066 شر

ي47621077
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كيمياويةشيماء كامل حسير  سمير  البيان  شر

ي47721104 كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة بيئةرؤى اسماعيل راشد طامي البعيج  شر

ي47821111
وق عبد الكريم شواي حاتم السودان  كة نفط ميسانهندسة الموادشر شر

كة نفط البرصةهندسة بيئةجمال عبد النارص عيش جعفر العيش47921116 شر

ي الشمالهندسة كهربائيةمحمد علي حمد حاوي شايع48021241
 
كة مصاف شر

ي48121299
مان  كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكسيف عباس جليل عبد البير شر

كة نفط البرصةهندسة ميكانيكمروه قيس عبد المهدي عبد الكريم القيشي48221335 شر

ي الساعدي48321395  ربيع بعنون لعيت 
يمت 

كة نفط ميسانهندسة مدن  شر

كة نفط ذي قارهندسة ميكانيكلينا حسير  جواد كاظم ال جاسم48421481 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كيمياويةعالء كريم فرحان جاسم الكعيدي48521484 شر

ي48621492 ي الوسط هندسة ميكانيكنرسين علي عبيد عمران الزغيت 
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي علي48721505
كة نفط ذي قارهندسة ميكانيكأمجد مطر جاسم هان  شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كهربائيةعمار ابراهيم حسير  هالل جوابر48821544 شر

ي48921547  علي كاطع الدراج 
هديل حسير 

وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

ي49021589
ونيك واتصاالتسؤدد محمود منذر سعيد العان  كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة الكي  شر

ي49121620
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة القدرة الكهربائيةلمياء ممتاز قادر احمد الحمدان  شر

كة نفط البرصةهندسة بيئةمصطف  عدنان شعبان غالب السعد49221621 شر

ي49321635
مهدي صالح عبدهللا صالح البيان 

تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
ي الشمال

 
كة مصاف شر

ي الشمالهندسة كيمياويةاسامه عزيز جابر احمد الدليمي49421645
 
كة مصاف شر

ي الدفاعي49521668
يثامر عبد العظيم علي حسون 

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة مدن  شر

ي49621691
عالء ابراهيم احمد عبد جحيشر

تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

كة نفط البرصةهندسة حاسوباحمد نعمه يوسف سعيد العلي49721730 شر

ي49821774
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة بيئةدعاء صباح طه عمر التكريت  شر

كة نفط ميسانهندسة تقنيات الحاسباتاحمد كاظم جبير خليفه الغنامي49922030 شر

ي50022066
كة توزي    ع المنتجات النفطيةتقنيات هندسة السياراتايات علوان نارص جي  الحسان  شر

ي50122086
ي الشمالهندسة بيئةبيداء حسير  لهمود دايح الحمدان 

 
كة مصاف شر

ي الطعمه50222176 ي الشمالهندسة بيئةهاله فراس حامد عذن 
 
كة مصاف شر

رهند احمد محمد سعيد مرهون مرهون50322273 كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة لير  شر

سج  شاكر فاضل عباس الحسيناوي50422312
البوليمرات /هندسة المواد

وكيمياوية والصناعات البي 
كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

ي50522333
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة االتصاالتهاجر احمد عبدالهادي عبدالرزاق السامران  شر

ايمان ابراهيم يونس يعقوب المياجي50622402
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة نفط البرصة شر

عباس حسير  عباس علي الموسوي50722433
موائع /هندسة ميكانيكية

وحراريات
كة نفط البرصة شر
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حمزة يونس عباس مطر الطاهر50822491
هندسة 

توليد طاقه/حراريات/ميكانيكية
كة غاز الجنوب شر

كة نفط ذي قارهندسة بيئةحوراء مبارك جخري ساجت الصالجي50922535 شر

 علي الجبوري51022570
كة نفط الشمالهندسة كيمياويةاحمد خلف حسير  شر

كة نفط الشمالهندسة ميكانيكفراس ياسير  ابراهيم عبدهللا الحديدي51122630 شر

ياحمد نجم خرص  فزاع العامري51222767
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة مدن  شر

ي51322833
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة القدرة الكهربائيةعبدهللا اسماعيل خليل ابراهيم الطان  شر

كة نفط البرصةهندسة بيئةحوراء جميل أبوريشة علي الجابري51422858 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة العمارةزينب علي عبد الواحد مندول القيشي51522880 شر

ي51622960
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كهربائيةنجالء محمد عباس دخيل البدران  شر

ي51723105
عمار ياش زكي علي العان 

الموارد /هندسة بناء وانشاءات

السدود/المائية
كة خطوط االنابيب شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة االتصاالتعمر محمد خليل توفيق الصواف51823172 شر

ي51923173 رواء جواد عبد الكاظم جريو الزهير
ونية /هندسة كهربائية الكي 

واتصاالت
كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

 خويدم سلمان الشويلي52023200
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كيمياويةياسمير  حسير  شر

أواب علي شنشول إسماعيل الصبيح52123214
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة غاز الجنوب شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكسيف الدين نمير عبد الكريم محمد فهمي52223233 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكعبد  القادر خرص  كريم جاسم البشار52323445 شر

ي52423453
يإيناس احمد خرص  ميكائيل الطان 

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة مدن  شر

كة نفط الشمالهندسة ميكانيكاحمد حسير  خليل اسماعيل السعيدي52523457 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة تقنيات الحاسباتايمان احمد عطية سفر مبارك52623510 شر

ي الشمالهندسة نفطمصطف  عدي انور محمد الدوري52723607
 
كة مصاف شر

عبير صالح هاشم مطرود التميمي52823621
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة نفط البرصة شر

ي52923639
كة نفط ميسانهندسة كهربائيةرسل جاسم غياض كنير العان  شر

ونيك واتصاالتريم مصطف  محمد رضا عبد الجليل عالوي53023649 كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة الكي  شر

ي53123667 كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة طاقةرحيل جواد عبد الكاظم جريو الزهير شر

ي53223671 كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة تقنيات الحاسباترغده محمد غفوري وهيب الخزرج  شر

وائل نارص عامر عبيد عبيد53323796
عمليات /هندسة كيمياوية 

كيماوية
كة غاز الجنوب شر

كة خطوط االنابيبهندسة الموارد المائيةعلي حامد عبدهللا صالح آل صعب53423877 شر

ي الوسط هندسة نفطياسمير  اركان داود ذويب العجيلي53523923
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي عبد الحميد عبد علي النعيم53624002
كة نفط البرصةهندسة ميكانيكسلم عون  شر

كة نفط البرصةهندسة كيمياويةهمام محمود يوسف مراد األسدي53724007 شر

كة غاز الجنوبهندسة كيمياويةعلي جاسم حسن عبدهللا المالكي53824015 شر

ي جمعه المرزوق53924021 كة نفط البرصةهندسة كهربائيةنىه ياش صي  شر

يزينة شهاب احمد سلمان العبيدي54024089
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة مدن  شر

ي الوسط هندسة كيمياويةفاطمه فالح نجم جدوع البيضان54124124
 
كة مصاف (مصف  الديوانية)شر

ي54224149 ي الوسط هندسة الطرق والنقلعمر محمد ذهيب هادي الجي 
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة االتصاالتميس رمضان قاسم فندي الساعدي54324163 شر

ي54424324
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة بيئةخوله ياسير  حسير  علوان المشهدان  شر

زينب سعيد علوان نارص الكعيد54524337
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة نفط البرصة شر

ي محيسن السعدي54624467
ي الوسط هندسة ميكانيكثناء عبد االمير حسون 

 
كة مصاف (مصف  الديوانية)شر
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ي54724524 عبد الكريم عبيد فجر بجاي البعيج 
سيطرة /هندسة كهربائية

وحاسبات
كة نفط البرصة شر

سمهر معير  عبد المصحب جاسم الكوام54824547

هندسة 

حاسوب /حاسبات/الحاسوب

ومعلوماتية

كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة الميكاترونكسمختار عمادالدين عبدالقادر إسماعيل الدباغ54924550 شر

كة غاز الجنوبهندسة كيمياويةرغد هشام عايش عبدهللا الشاوي55024582 شر

هللا كنوش البدران55124597 كة نفط البرصةهندسة كهربائيةوجدي نزار خير شر

ي55224650 ي الزهير
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة حاسوبمرتض  اسماعيل عباس شمج  شر

ي الشمالهندسة كيمياويةسندس حسير  يوسف زينل الصافو55324707
 
كة مصاف شر

عال عبدالسالم سلمان لطيف القيشي55424728
تكرير النفط /هندسة كيمياوية

والغاز
كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

 سوادي االسماعيلي55524730
يإيمان جواد عبد الحسير 

كة نفط ميسانهندسة مدن  شر

كة نفط البرصةهندسة الموادنغم محمد عبد الكريم عبدهللا التميمي55624750 شر

كة نفط البرصةهندسة الموادوئام محمد مسلم جبار السويدي55724777 شر

ي55824790 يف نايف الركان  كة غاز الجنوبهندسة ميكانيكعالء عبد الحسير  شر شر

ي كريم مهدي الجبوري55924822 كة تعبئة وخدمات الغازتقنيات الهندسة الميكانيكيةحيدر ناج  شر

ي56024826
كة نفط الشمالهندسة تقنيات الحاسباتزانياز عمر احمد فرخه شوان  شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كيمياويةمروان مالك مهدي صالح راوي56124859 شر

ي56224871
كة نفط ميسانهندسة نفطمرتج  عبد الحسير  جمعة عني  البيضان  شر

يسكينه رشيد هاشم فهد الموسوي56324958
كة نفط البرصةهندسة مدن  شر

ي الوسط هندسة ميكانيكحيدر عبدهللا نهاب جاسم الجبوري56424992
 
كة مصاف (مصف  الديوانية)شر

ي الشمالتقنيات الهندسة الميكانيكيةحيدر رعد ابراهيم عباس المرسومي56525008
 
كة مصاف شر

ي56625071 ي حبيب الحج 
كة نفط البرصةهندسة كهربائيةنور رياض راض  شر

ي56725102 كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كهربائيةمحمد عباس صبار ابراهيم الجنان  شر

ي56825117
 خزعل محمد عبد علي البيان 

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة حاسوبياسمير  شر

ي56925164  الجنان 
ي الشمالهندسة كيمياويةعلي حامد عبدهللا حسير 

 
كة مصاف شر

يكرار كريم قاسم وهام الشميالوي57025166
كة نفط ميسانهندسة مدن  شر

 مكي التميمي57125220
كة نفط البرصةهندسة االتصاالتياسير  طه ياسير  شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكابراهيم خليل ابراهيم حسن الزبيدي57225493 شر

كة نفط ميسانهندسة كهربائيةمشهدالشمس مطلك رحيمه خلف المنشداوي57325515 شر

مراد يوسف خلف حسير  الجبوري57425572
عمليات /هندسة كيمياوية 

كيماوية
ي الشمال

 
كة مصاف شر

ي57525594  كامل علي جعفر االعرج 
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة االتصاالتحسير  شر

ي57625600 ي الوسط هندسة االتصاالتزمن خضير عباس عمر االشج 
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي57725651
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كهربائيةتحسير  محمد حسير  حمادي الجوعان  شر

كة نفط البرصةهندسة كهربائيةمحمد قاسم محمد عبد الرضا العلي57825711 شر

ي57925727 كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كهربائيةخالد كريم جاسم محمد االعاجيت  شر

كة نفط البرصةهندسة كهربائيةفاطمة مطرسر جبار عبد الزيدي58025757 شر

كة نفط ميسانهندسة تقنيات الحاسباتاحمد ماجد عبود جي  العبودي58125833 شر

كة نفط البرصةهندسة العمارةسارة اسعد حردان رهيف المالكي58225864 شر

ي58325949
كة نفط ميسانهندسة كيمياويةميسم سعيد مخيلف كشتل الدلف  شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة بناء وانشاءاتحسام فائز زكي عبد الرزاق العبيدي58425954 شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة ميكانيكسعد ساجت جالب غنص مطراوي58525992 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة الموارد المائيةمحمد عبدهللا محمد عبود الحلو58626078 شر

ي58726158
احمد علي شهاب احمد البدران 

ونيك /هندسةكهربائية الكي 

واتصاالت
كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة القدرة الكهربائيةسعدهللا محمد محمود غائب العبيدي58826186 شر

كة غاز الجنوبهندسة كيمياويةشى طالب عبد الرضا مسلم العيان58926187 شر

ي59026209
يريم ذاكر محمود عبدهللا الجويت 

ي الشمالهندسة مدن 
 
كة مصاف شر
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كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة الطرق والنقلانور فاخر حميد عزيز الجابري59126292 شر

ضياء عبدالحسير  سلمان طعمة الغراوي59226296
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة غاز الجنوب شر

كة نفط ذي قارهندسة القدرة الكهربائيةبيداء عباس مجيد عجيل الزيدي59326324 شر

ي59426343
ي عبيد عباس الجوران 

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة الموارد المائيةمالك راض  شر

كة نفط ميسانهندسة المعلوماتشهله حنون حمود جارهللا البهادلي59526373 شر

جنيد فتح هللا صديق محمد مالي59626471
تقنيات الهندسة الكهربائية 

ونية وااللكي 
كة نفط الشمال شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكعلي رزاق حسن علوان الربيعي59726534 شر

ي أبراهيم العامري59826593 كة نفط البرصةهندسة كهربائيةعلي أسعد ناج  شر

كة نفط البرصةهندسة بيئةفرح عبدالحسير  حبيب سلمان المطير59926660 شر

 يحتر حسن جبار النائلي60026663
ي الوسط هندسة حاسوبمصطف 

 
كة مصاف (مصف  الديوانية)شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة المساحةفاطمة جلود نايف شلش الهاللي60126688 شر

لي60226705 جنيد محمد احمد حسن البيغمي 
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

كة نفط ميسانهندسة حاسوبعلي صالح عيش زامل الساعدي60326739 شر

 علي يوسف الزعوري60426755
احمد حسير 

موائع /هندسة ميكانيكية

وحراريات
كة نفط البرصة شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة حاسوبرسل قاسم محمد حبيب الربيعي60526789 شر

كة نفط ذي قارهندسة الموادمروه علي حسن علي الشموس60626844 شر

ة هللا سعد البهادلي60726859 كة نفط ميسانهندسة نفطكاظم حميد جي  شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة القدرة الكهربائيةامنة ناظم سالم عبو قبع60826972 شر

ي60926978 ي احمد الجيبةج 
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كيميائية احيائيةمصطف  اوج حف  شر

كة نفط البرصةهندسة حاسوببيداء بدر محسن علي المعيوف61026991 شر

ي61127023
كة نفط الشمالهندسة كهربائيةايدن ويس محمود احمد البيان  شر

كة نفط ميسانتقنيات هندسة السياراتوليد داود باهض سبيع الساعدي61227073 شر

يهدى سعدون جاسم جابر الربيعي61327081
كة نفط ميسانهندسة مدن  شر

كة نفط البرصةهندسة تقنيات حراريةمت  عبد الجبار كاظم بدن الجويي 61427109 شر

كة نفط البرصةهندسة الموادبهاء سعيد عبدالكريم حنتوش العبد الحسن61527167 شر

كة نفط البرصةهندسة القدرة الكهربائيةمحمد اسماعيل عبود صالح المقيطي61627227 شر

ي61727233  خزرج 
ي الوسط هندسة ميكانيكسج  ماجد عبد زيد حسير 

 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة القدرة الكهربائيةنور عماد كاظم عبد التميمي61827316 شر

كي61927326 كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كيمياويةشعاع فيصل جالب موىس الي  شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كيمياويةمريم حميد عبدهللا خلف الفالجي62027379 شر

ي62127434  علي عبدالرضا الكعت 
كة نفط ميسانهندسة القدرة الكهربائيةعلياء حسير  شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كهربائيةاسيل خضير عباس خميس المرسومي62227442 شر

كرار محمد كريم كاظم الالمي62327540
تكرير النفط /هندسة كيمياوية

والغاز
كة نفط ميسان شر

كة خطوط االنابيبهندسة حاسوبصفا سالم كاظم محسن نداوي62427594 شر

ي62527635
يزبيدة طاهر صابر رجب الجوعان 

ي الشمالهندسة مدن 
 
كة مصاف شر

يمحمد كفاح نوري شيتاوي آل غرير62627699
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة مدن  شر

ي62727790 ي العتت 
كة نفط ذي قارهندسة االنتاج والمعادنزينب عبدالكريم صادق غت  شر

ي62827808 كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة نفطعلي جميل علي جاسم الصهيت  شر

ونيك واتصاالتوهب احمد حسن رشيد البوغدار62927871 كة خطوط االنابيبهندسة الكي  شر

كة خطوط االنابيبهندسة حاسوبدعاء عادل يوسف جميل الجمعة63027993 شر

كة نفط البرصةهندسة حاسوبإشاء عبد الجليل مزهر ياش الجابري63128027 شر

كة خطوط االنابيبهندسة كيمياويةمت  مزعل ابراهيم خميس الجبوري63228062 شر

ي الشمالهندسة ميكانيكحسن علي حسن حميد الدليمي63328071
 
كة مصاف شر

ي الشمالهندسة كيمياويةميعاد جويسم محمد ربيع السعدي63428200
 
كة مصاف شر
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كة نفط ميسانهندسة الموادرسل اثير عبد االمير جعفر االسماعيلي63528268 شر

ي الشمالهندسة ميكانيكفؤاد جابر عبدهللا ماجد الجبوري63628355
 
كة مصاف شر

ي الكحلي63728384
 
ياحمد سمير يونس الف

كة خطوط االنابيبهندسة مدن  شر

ال63828386 يبارق عالء الدين احمد محمود الي  
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة مدن  شر

كة نفط البرصةهندسة كهربائيةنور جمال فالح عبد الحسن المطرسر63928399 شر

غاده جبار حسير  لفته الساعدي64028417
تكرير النفط /هندسة كيمياوية

والغاز
كة خطوط االنابيب شر

ي الوسط هندسة تقنيات االتصاالتانور رياض وحيد حسن اليوجد64128450
 
كة مصاف (مصف  النجف)شر

ي64228540
كة نفط البرصةهندسة القدرة الكهربائيةاسماعيل خليل عودة عبد الرضا الحوان  شر

كة خطوط االنابيبهندسة كهروميكانيكيةوسن رعد جري موىس الساعدي64328545 شر

كة خطوط االنابيبهندسة كهروميكانيكيةموىس رياض عبدالمطلب عبدهللا الساعدي64428594 شر

ي64528600 وق محمد فياض محل الجنان  ي الشمالهندسة ميكانيكشر
 
كة مصاف شر

ي الوسط هندسة االتصاالتعلي عبد الهادي كريم تالي البوحسنة64628601
 
كة مصاف (مصف  النجف)شر

يغفران جبار رحيم محمد رسيتم64728656
كة نفط ميسانهندسة مدن  شر

ي الوسط هندسة كيمياويةايمان فالح حسن عبود الكيماوي64828946
 
كة مصاف (مصف  الديوانية)شر

ي64928985 كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة العمارةأحمد لقمان محمد عبدهللا جبقج  شر

كة نفط الشمالهندسة تقنيات المساحةشمال رضا محمد صالح جباري65029011 شر

ي المكصوضي65129017
فايز عذيب شلش شع 

وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة نفط البرصة شر

كة نفط البرصةهندسة القدرة الكهربائيةحسام عبدالستار احمد يوسف العريش65229082 شر

كة خطوط االنابيبهندسة طاقةاكرم عماد ثامر خلف الصبيحاوي65329117 شر

كة خطوط االنابيبهندسة كيمياويةبراءة معير  شهيد كاظم زاهد65429217 شر

فرح ياسير  طه عوده االسدي65529250
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة غاز الجنوب شر

ي الوسط هندسة االتصاالتبان خالد عمار محمدحسن السميسم65629257
 
كة مصاف (مصف  النجف)شر

ي المنصوري65729273
محمد مهدي عباس راض 

تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة غاز الجنوب شر

شيماء صبيح جبار بشارة الطامي65829285
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة نفط ذي قار شر

ي الوسط هندسة ميكانيكأوراس خرص  هادي عطش البدري65929417
 
كة مصاف (مصف  الديوانية)شر

ي66029505
احمد عطاهلل احمد خليفة البيان 

تقنيات الهندسة الكهربائية 

ونية وااللكي 
كة نفط الشمال شر

بارق عبدهللا محمد راوي الجبوري66129663
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
ي الشمال

 
كة مصاف شر

كة نفط البرصةهندسة كهربائيةجودت كاظم عبد الرزاق يوسف المحسن66229712 شر

 الخزعلي66329856
كة نفط ميسانهندسة ميكانيكرفل عدنان فالح حسير  شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة االتصاالتعذراء محمد عبد حسير  ال يوجد66429876 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كيمياويةنور عباس سلمان داود القللوضي66529948 شر

ي66629949
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كيمياويةالرا محمد صادق صالح الحديت  شر

يزينب سالم نعمه احمد الدحيدحاوي66729964
ي الوسط هندسة مدن 

 
كة مصاف (مصف  النجف)شر

كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكحيدر سالم نوري جاسم الفرات66829996 شر

كة غاز الجنوبهندسة كيمياويةحوراء جاسب حسير  محيسن السعيدي66930014 شر

 ياسير  عليوي رشيد الجواري67030033
كة خطوط االنابيبهندسة نفطمصطف  شر

ي67130048
كة نفط البرصةهندسة القدرة الكهربائيةنور يحتر صابر محمد العيدان  شر

ي الشميالوي67230075
كة نفط ميسانهندسة حاسوببهاء جاسم عنيد ثويت  شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة ميكانيكنورس عدنان خرص  عبد الواحد المال عبود67330077 شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة ميكانيكايهاب احمد عبدالواحد عبد الزهرة العبيد67430116 شر

ي67530136
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة ميكانيكايمان خالد شيت احمد الطان  شر

ياحمد عباس زينل محمود الكركوكلي67630167
كة نفط الشمالهندسة مدن  شر
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مروان صالح حميد خنيفر العبيدي67730179
موائع /هندسة ميكانيكية

وحراريات
كة خطوط االنابيب شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كيمياويةساره فالح حسن خليل العامري67830306 شر

كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكسهاد خضير رسن علوان الكرعان67930329 شر

ي رضا الخالضي68030412
كة خطوط االنابيبهندسة كيمياويةزهراء علي محمد تف  شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كيمياويةعال فارس داخل عبد ال  عباس68130465 شر

كة نفط البرصةهندسة القدرة الكهربائيةحسير  عبد الكريم عويد حالوب العبودة68230534 شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كهربائيةرؤى علي حسير  قاسم الشمو68330545 شر

 علي لزم المعارج68430546
كة نفط البرصةهندسة كهربائيةشهد حسير  شر

ي68530559
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكنور يحتر عبد العباس ثامر الهماىسر شر

كة خطوط االنابيبهندسة االتصاالتتف  سعد جميل محمود العبيدي68630580 شر

كة نفط ميسانهندسة كهربائيةأحمد كاطع رحيمه زبون الماجدي68730593 شر

كة نفط البرصةهندسة بيئةسحر عبد الباسط يوسف سبهان الحاجم68830737 شر

يحنير  ايوب ابراهيم محمد العبيدي68930835
كة خطوط االنابيبهندسة مدن  شر

ي69030982
كة خطوط االنابيبهندسة كهربائيةزيد عادل نافع ياسير  الغسان  شر

ي69131023 كة خطوط االنابيبهندسة نفطرغد عمر طارق عبدالجبار الجنان  شر

 محمد علي مرزه محمد علي69231147
ي الوسط هندسة كيمياويةعمار حسير 

 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةتقنيات الهندسة الميكانيكيةمحمد خالد حمد جنيد الكبيشي69331156 شر

ي69431160
حنان عدنان نوري حميد الشوان 

تقنيات الهندسة الكهربائية 

ونية وااللكي 
كة نفط الشمال شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة المساحةاسالم محمدطه اسماعيل محمود ال فندي69531194 شر

تبارك عبد الحسير  جلوب نارص سليمان69631234
تكرير النفط /هندسة كيمياوية

والغاز
كة تعبئة وخدمات الغاز شر

كة نفط البرصةهندسة االتصاالتهشام حميد عبدالمجيد معتوق الخاجة69731260 شر

كة نفط البرصةهندسة كهربائيةغاده همام حامد ياسير  االدريشي69831279 شر

كة نفط البرصةهندسة كهربائيةرسل سفيح الزم كويت الزيداوي69931285 شر

يامنة عبد الكريم عبد هللا معتوق اللفتة70031309
كة نفط البرصةهندسة مدن  شر

هللا هادي احمد البصام70131363 ليل خير
هندسة بناء 

ي/وانشاءات
انشائية/مدن 

كة خطوط االنابيب شر

كة نفط ذي قارهندسة ميكانيكريام اسامه ثامر سعدون الفتاح70231382 شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة العمارةرؤى لقمان ذنون عالوي العطار70331383 شر

كة نفط البرصةهندسة كيمياويةزينب محمد عبدالهادي محمد الشماس70431589 شر

كة خطوط االنابيبهندسة الموادمروة عبدالستار عبدالرزاق حسن العبيدي70531683 شر

كة خطوط االنابيبهندسة حاسوبسارة عدنان مايخان كوجك المندالوي70631726 شر

كة نفط ميسانهندسة تقنيات الحاسباتضياء حامد كريم سلمان الماجدي70731814 شر

كة تعبئة وخدمات الغازقدرة ومكائن/هندسة كهربائيةعمر غياث ابراهيم عبدهللا الرصاف70831881 شر

ي70931899
ي الشمالهندسة كهربائيةيوسف عزاوي حاجم سلطان الطان 

 
كة مصاف شر

يزيد شمد محمود بكر العبيدي71031936
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة مدن  شر

ي71131944
يعبيده عامر غنام عبدهللا الحمدان 

ي الشمالهندسة مدن 
 
كة مصاف شر

كة نفط البرصةهندسة كيمياويةايات حسن ثجيل عزام المالكي71231955 شر

كة خطوط االنابيبهندسة االنتاج والمعادنالهام حسام هادي سعيد الطريجي71331983 شر

يدينا نوح طه نصيف المرسومي71432052
كة خطوط االنابيبهندسة مدن  شر

ي71532144
ونيك واتصاالتأهلة غزوان قحطان محجوب الطان  كة خطوط االنابيبهندسة الكي  شر

كة نفط الشمالهندسة ميكانيكعالء خليل ابراهيم كاظم شيخلر71632150 شر

ي الوسط تقنيات هندسة السياراتاحمد عبد الكريم مجي علوان المرشدي71732173
 
كة مصاف (مصف  النجف)شر

 علي حسير  الجبوري71832179
كة نفط البرصةهندسة بيئةحنير  حسير  شر

ي الشمالهندسة بيئةراويه هاشم حمود عبد الدوري71932189
 
كة مصاف شر

كة نفط البرصةهندسة الموادهدير حسن محمد طاهر الكنعان72032231 شر
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كة نفط البرصةهندسة القدرة الكهربائيةعبدالسالم علي طبك جودة العلي72132266 شر

كة نفط ذي قارهندسة ميكانيكفهد عواد نطاح فليح الحميدي72232273 شر

ي72332329
ي الشمالهندسة بيئةاسماء كريم بديوي عبد الطان 

 
كة مصاف شر

ي72432423 اشاء عبدالجبار درويش رضا المطابج 
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة نفط الشمال شر

ي72532504 سحر مجي زيبك مهوس البوبصير
البوليمرات /هندسة المواد

وكيمياوية والصناعات البي 
كة نفط البرصة شر

يعال صاحب حسن جابر السعودي72632508
كة خطوط االنابيبهندسة مدن  شر

ي72732549
علياء قاسم نجم خضير الكنعان 

وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة نفط البرصة شر

كة خطوط االنابيبهندسة كهربائيةسامي ثامر عداي مصلح ال يوجد72832663 شر

كة نفط ذي قارهندسة المساحةعلي جميل ريكان بحيبح المنهل72932677 شر

ي73032679  خضير عايد الجنان 
كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكمحمد ياسير  شر

كة نفط ميسانهندسة القدرة الكهربائيةمصطف  جوجي جبار محمد الجعباوي73132689 شر

كة نفط البرصةهندسة حاسوبمها مالك منديل بنية المالكي73232710 شر

ي73332810
كة خطوط االنابيبهندسة حاسوبدانيه عامر عباس سالم الدايت  شر

سحر عبد الزهره حسير  سعد العبودي73432870
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة نفط ميسان شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة بيئةحسن مجيد حسب وناس البوحتيوي73532890 شر

هان المحمداوي73632962 ي شر
كة نفط البرصةهندسة بيئةمروه مازن منان  شر

ي73733036
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كيمياويةعمر عبدالرحمن سلمان جمعه الحديت  شر

ي73833062
وئام مسلم عبد االمام شالهي العيدان 

تقنيات الهندسة الكهربائية 

ونية وااللكي 
كة نفط البرصة شر

رقية فالح حسن جواد البدر73933115
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة نفط البرصة شر

كي74033116 كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كيمياويةصادق نعيم عباس سلطان الي  شر

ي74133251
والء عبدالحميد منصور صبيح الحلف 

وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة نفط البرصة شر

ي جالل طعيمة كنداح السعيدي74233265
كة نفط ذي قارهندسة الطرق والنقلتهان  شر

مها لطيف جبار غانم الغراوي74333284
عمليات /هندسة كيمياوية 

كيماوية
كة نفط البرصة شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة حاسوبمحمد سليم محمد علي الهذيلي74433333 شر

ي الوسط هندسة سيطرة والنظمقضي هاتف هادي عبود كيماوي74533371
 
كة مصاف (مصف  النجف)شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة ميكانيكشهد قاسم محمد عبد الشمري74633701 شر

ي74733714
يحسن صبيح سيد زاير سيد جودة البخان 

كة نفط ميسانهندسة مدن  شر

كة نفط البرصةهندسة القدرة الكهربائيةعذراء باسم صالح مهدي النور74833748 شر

كة خطوط االنابيبهندسة الموادساره سعد احمد حسون الجبوري74933806 شر

ي75033807
 علي المعيت 

كة خطوط االنابيبهندسة العمارةمنار اياد حسير  شر

ي75133823 ي الشمالهندسة نفطاوراس فيصل لطيف حسير  الفراج 
 
كة مصاف شر

كة نفط البرصةهندسة بيئةمجتت  سامي مطر عبود العبيج75233859 شر

ي الخزعلي75333869 كة نفط ذي قارهندسة ميكانيكحسن ساجد كاظم عبد النت  شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكمحمد عبد هللا مراد مطرود الجواري75434013 شر

كة نفط البرصةهندسة ميكانيكسجاد عامر لفته كريم الساعدي75534101 شر

كة خطوط االنابيبهندسة الطرق والنقلزينب عبد الجواد جبار جياد الجليحاوي75634153 شر

ي75734154
كة نفط البرصةهندسة كهربائيةنورهان رائد محمد علي حسن وصف  شر

كة نفط البرصةهندسة حاسوبفادية مهدي حسن زعيل الدهامي75834182 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةقدرة ومكائن/هندسة كهربائيةرغد عالء كريم عبد الرحمن البازوري75934207 شر

ي76034298
كة نفط الشمالهندسة المساحةعدي قيس هادي طوقان الفياض  شر

كة خطوط االنابيبهندسة االنتاج والمعادنجالل هالل عبود كاظم الساعدي76134392 شر
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اوي76234407 زين العابدين فاضل عباس صالح الجويي 
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة غاز الجنوب شر

كة خطوط االنابيبهندسة المعلوماتهمسه حسن رشيد حسن السعيدي76334533 شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كيمياويةنور الهدى حيدر كاظم كريم شي 76434589 شر

كة نفط البرصةهندسة كهربائيةنور عامر صالح مهدي الجبوري76534673 شر

يعلي عواد كاظم عواد الحريص76634848
كة نفط البرصةهندسة مدن  شر

ايوب عصام عزت جمعه جمعه76734876
تقنيات الهندسة الكهربائية 

ونية وااللكي 
كة نفط الشمال شر

ي76834877  قاسم محمد جاسم العقان 
كة خطوط االنابيبهندسة الطرق والنقلحسير  شر

 حمودي العكيلي76934882
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكزهراء عدنان حسير  شر

يزهراء خالد شهيب أحمد الدفاعي77034966
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة مدن  شر

كة خطوط االنابيبهندسة الموادهيلير  إبراهيم كاظم عباس شنيي 77135047 شر

ي77235062 كة تعبئة وخدمات الغازهندسة ميكانيكطالب عبدالمنعم طالب حمودي رحمة هللا االعرج  شر

ينور جاسم محمد جواد البوعبدهللا77335116
ي الوسط هندسة مدن 

 
كة مصاف (مصف  النجف)شر

ي الشميل77435249
ي سعيد ماض 

كة نفط البرصةهندسة كيمياويةاحمد راض  شر

ي77535250
كة نفط البرصةهندسة حاسوبزهرة خلف خزعل حواس الحلف  شر

كة نفط ذي قارهندسة ميكانيكسيف سعد داخل حسير  الشمري77635268 شر

ي الشمالهندسة نفطحسن عبد الهادي محمد عليوي المزروعي77735352
 
كة مصاف شر

كة نفط ميسانهندسة كهربائيةفردوس كريم عبد الصاحب عبد الزهرة محمد77835369 شر

كة نفط الشمالهندسة طاقةداليا ساهر توفيق احمد اغا77935428 شر

ياحمد طارق ذنون علي الصائغ78035433
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة مدن  شر

هوشيار صالح أمير  جبار الجباري78135439
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة نفط الشمال شر

كة خطوط االنابيبهندسة كهربائيةمريم عدي فؤاد ابراهيم الدليمي78235492 شر

ي78335510
كة خطوط االنابيبهندسة االنتاج والمعادنزهراء حسن خلف محمد الدلف  شر

كة نفط ذي قارهندسة كيمياويةمؤيد عبدالحسن غلطه حمد الصنكور78435519 شر

ي ابراهيم العزاوي78535541 كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة حاسوبسحر خليل كورج  شر

كة نفط البرصةهندسة بيئةاحمد حمدي عطية يوسف الجزائري78635565 شر

كة خطوط االنابيبهندسة طاقةايناس عبدزيد كاظم رحيم الزبيدي78735615 شر

هدى حسن علي حسن العبيدي78835630
الموارد /هندسة بناء وانشاءات

السدود/المائية
كة خطوط االنابيب شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كهربائيةزينب شهاب جفات علي الجدوعي78935653 شر

 علي شاكر شالل الجبوري79035696
رحسير  كة خطوط االنابيبهندسة لير  شر

ي العبادي79135703
كة غاز الجنوبهندسة ميكانيكعبدهللا سالم صادق عان  شر

غيث عدنان خليل ابراهيم الشاظي79235747
تقنيات الهندسة الكهربائية 

ونية وااللكي 
كة نفط الشمال شر

شموس ضياء خليل حسن العبد الواحد79335804
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة نفط البرصة شر

كة خطوط االنابيبهندسة كهروميكانيكيةمروه سلمان برهان عداي المكصوضي79435873 شر

كة نفط ذي قارهندسة كهربائيةحيدر علي نغيمش محمد الزيدي79535911 شر

كة نفط البرصةهندسة القدرة الكهربائيةقضي خالد فاضل مهوس الغضبان79635921 شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة ميكانيكعيش مجلي جوده رمح المياجي البدري79735941 شر

ايهاب عبداالله عزيز محمد االيوب79835950
عمليات /هندسة كيمياوية 

كيماوية
كة تعبئة وخدمات الغاز شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة الموادرغد إبراهيم محمد رسول الباوي79936041 شر

ي الوسط هندسة كيمياويةحسير  ذيبان مجي صالح عجام80036120
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي ال شلوك80136179  محتر
كة نفط البرصةهندسة كهربائيةاحمد عبد الخالق خرص  شر

ي80236219 كة خطوط االنابيبهندسة كيمياويةنبأ عبد الكريم قاسم محمد الكعت  شر

يصبا عادل حسن ياش الياشي80336259
كة نفط البرصةهندسة مدن  شر
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كة نفط ذي قارهندسة القدرة الكهربائيةرابحة قاسم هاشم حسن الموسوي80436302 شر

ي80536344
شهد محمود شاكر ذرب السودان 

عمليات /هندسة كيمياوية 

كيماوية
كة خطوط االنابيب شر

 صادق علي الزبيدي80636389
كة نفط ميسانهندسة تقنيات الحاسباتعلي حسير  شر

كة غاز الجنوبهندسة كيمياويةهدى محمد حسن خضير محمد الكنعان80736432 شر

 علي حسير  العامري80836443
نور حسير 

تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة غاز الجنوب شر

كة خطوط االنابيبهندسة بيئةعال عبدالكاظم نشمي مارد العبادي80936550 شر

ي81036552 هللا عبدالواحد حسن العطت  كة نفط البرصةهندسة بيئةعلي خير شر

ونيك واتصاالتحسن سمير حميد صالح حمو اليوسف81136585 كة نفط الشمالهندسة الكي  شر

ي81236677
كة نفط البرصةهندسة كيمياويةشى ثائر محمود شهاب القريشر شر

 علي جودة محمد الدفاعي81336779
كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكحسير  شر

ي81436794 كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكبيداء هادي عبد رسن الفريج  شر

حيدر اسماعيل سلمان عبود السيمري81536802
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة غاز الجنوب شر

ي81636867 كة خطوط االنابيبهندسة تقنيات الحاسباتمحمد فاضل نايف فياض المفرج  شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة تقنيات الحاسباتامنة محسن محمد علي احمد المحمد علي81736962 شر

كة نفط البرصةهندسة القدرة الكهربائيةنورس عبدهللا عيش يونس العيش81836983 شر

 علي جلوب جارهللا الديوان81936997
كة غاز الجنوبهندسة ميكانيكتحسير  شر

كة خطوط االنابيبهندسة بيئةشهد سعدي مجيد محمد الزيدي82037010 شر

 خنياب الشويلي82137014
كة نفط الشمالهندسة كيمياويةمحمد عبداالله حسير  شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة تقنيات الحاسباتاحمد جمال حسير  عبد هللا المول82237048 شر

كة نفط ميسانهندسة الموادحوراء احمد اسماعيل رواد حجيمي82337063 شر

ي82437148 ي الكالن 
يمحمد عبد الرضا مطلك راض 

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة مدن  شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة ميكانيكمهند عبدالحسن كريم عبدالرضا االمير82537186 شر

ي82637215  سالم نجم اللهيت 
كة خطوط االنابيبهندسة كهروميكانيكيةمهند حسير  شر

ي82737251
كة نفط البرصةهندسة االتصاالتمحمد ناظم نارص طاهر القطران  شر

قعاوي82837318 يوهاب غالب خضير عباس الي 
ي الوسط هندسة مدن 

 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي82937353
محمد سفيان عبد الكريم عبد الحميد العان 

هندسة السيطرة 

الحاسبات/والنظم
كة خطوط االنابيب شر

ي83037364
 
كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكخالد محسن علي سعيد عراف شر

كة نفط البرصةهندسة نفطيوسف حيدر مقداد ذياب الدهش83137411 شر

كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكحمزة محمد حميد مجيد الجاف83237477 شر

ي عيدان ذهب الكرعاوي83337491
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة الموادمسار راض  شر

كة تعبئة وخدمات الغازقوى/ هندسة ميكانيكةسيف كريم علي ساجت الحجيمي83437562 شر

كة خطوط االنابيبهندسة حاسوبشى خالد عبود خليل العنبكي83537572 شر

يحسناء جليل قاسم محمد المهناوي83637587
كة نفط البرصةهندسة مدن  شر

ي جي  الياشي83737634
جمال كامل شمج 

تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة نفط ذي قار شر

ي83837654 كة نفط ذي قارهندسة كهربائيةمسلم كريم خطار عبدهللا الغالت  شر

كة نفط البرصةهندسة كهربائيةحسير  طالب عبد اللطيف حمادي الكندوري83937779 شر

كة غاز الجنوبهندسة كيمياويةمصطف  جواد كاظم حسن الحجاج84037805 شر

ي84137861
كة نفط البرصةهندسة بيئةاسيل مصطف  كاظم محسن العيدان  شر

ي84237913
عائشة جاسم عودة صالح الحبالن 

الموارد /هندسة بناء وانشاءات

السدود/المائية
كة خطوط االنابيب شر

ايمان ماجد محسن بشير الكنيج84337922
هندسة تقنيات البناء 

واالنشاءات
كة تعبئة وخدمات الغاز شر
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ي84437959 حيدر جبار إسماعيل عباس الخفاج 

هندسة 

حاسوب /حاسبات/الحاسوب

ومعلوماتية

ي الوسط 
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

كة نفط ذي قارهندسة كهربائيةنور سالم مريعد مطر الجابري84537998 شر

يايمن شفيق يوسف علي عجينة84637999
كة خطوط االنابيبهندسة مدن  شر

ي84738006
كة ناقالت النفط العراقيةهندسة بيئةمحمد حسير  عنيد رسن الجروان  شر

ينور عزيز عبد عاجل البديري84838124
ي الوسط هندسة مدن 

 
كة مصاف (مصف  الديوانية)شر

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة كهربائيةشدن زكي موىس حيال الحجاج84938149 شر

كة غاز الجنوبهندسة كيمياويةمها فارس سعدون اسماعيل االمير 85038173 شر

محمد فاروق صابر مولود اغا85138296
تقنيات الهندسة الكهربائية 

ونية وااللكي 
كة نفط الشمال شر

حنان عبدالحميد جي  محمد النرصاوي85238316
هندسة السيطرة 

السيطرة/والنظم
كة نفط الشمال شر

ي85338398  محمد العطت 
كة ناقالت النفط العراقيةهندسة القدرة الكهربائيةسارة إسماعيل عبد الحسير  شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة ميكانيكأحمد حمزة ثامر جندوب الوهامي85438401 شر

ي85538455 كة خطوط االنابيبهندسة الموارد المائيةإنعام فاضل عباس ابراهيم المحبون  شر

ي نافل المحمدواي85638458 كة نفط ميسانهندسة بيئةريام اسماعيل عريت  شر

ي85738511
كة خطوط االنابيبهندسة بيئةزهراء قحطان عبد المحسن حبيب الحسيت  شر

دعاء علي عبد الحافظ عبد الرحمن الشيخلي85838569
ونيات  ر وااللكي  هندسة اللير 

ونيات البرصية/البرصية االلكي 
كة خطوط االنابيب شر

بيادر صالح ايوب مطرسر السعد85938578
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة ناقالت النفط العراقية شر

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة القدرة الكهربائيةفرح فوزي عبد الجليل خلف خلف86038625 شر

زينب موفق داؤد سليمان العمري86138677

هندسة 

حاسوب /حاسبات/الحاسوب

ومعلوماتية

كة تعبئة وخدمات الغاز شر

ي كاظم العامري86238755 كة تعبئة وخدمات الغازهندسة حاسوبأثمار احمد ناج  شر

يحسير  شاكر عبدالواحد عبدالسيد المظفر86338759
كة ناقالت النفط العراقيةهندسة مدن  شر

ي حمزة عباس عبدهللا الدوركي86438800
كة ناقالت النفط العراقيةهندسة بيئةامان  شر

كة نفط ذي قارهندسة ميكانيكرشا كاظم عكاب مسلم الحسناوي86538850 شر

امنة عماد صالح زيدان العزاوي86638921
ونيك /هندسةكهربائية الكي 

واتصاالت
كة خطوط االنابيب شر

يغصون علي فرعون علوان العكيدي86738954
كة خطوط االنابيبهندسة مدن  شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كيمياويةمحمد نجم عبدهللا علي الجابري86839001 شر

ي86939053 كة خطوط االنابيبهندسة الموادشمس نصيف جاسم علي المطلت  شر

ي الجبوري87039086
 
أمنه جاسم محمد صوف

تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة ناقالت النفط العراقية شر

ي87139118
يرسل محمد فخري هالل الرساران 

كة خطوط االنابيبهندسة مدن  شر

زينب عبد الروءوف مجيد حبيب الكندوري87239178
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة ناقالت النفط العراقية شر

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة نفطعزيز عبد عزيز سعدون النرصهللا87339185 شر

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة المساحةعماد مهدي صالح طعمة الهاشم87439219 شر

كة خطوط االنابيبهندسة كيمياويةزهراء فوزي حسن كاطع الموسوي87539264 شر

كة خطوط االنابيبهندسة الموارد المائيةميسم فخري محمود محسن الشمري87639364 شر

ونيك واتصاالتأثير خضير أحمد موىس الجبوري87739450 كة نفط الشمالهندسة الكي  شر

كة غاز الجنوبهندسة كيمياويةآمنه علي جامل عبيد السالم87839480 شر

ي جمعه المرزوق87939482 كة ناقالت النفط العراقيةهندسة بيئةعلي ياش صي  شر

يحيدر مهدي فاضل عبد الرضا ابو لي  88039553
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة مدن  شر
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ي88139793
نور غسان كنعان محمد حيان 

ونيك /هندسةكهربائية الكي 

واتصاالت
كة نفط الشمال شر

ي88239813  العقت 
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة الموادزينب حسن خميس سمير  شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة تقنيات الحاسباتهبة سلمان كمر عبود العزاوي88339814 شر

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة كهربائيةسيف سالم عبد العباس طاهر العلوان88439857 شر

يمحمد حسن محمد جواد مجيد مال هللا88539897
ي الوسط هندسة مدن 

 
كة مصاف (مصف  النجف)شر

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة كهربائيةضج كريم خلف حافظ الجبير88639943 شر

ي الوسط هندسة كهربائيةزينه فالح حسن رحيم النرصاوي88740000
 
كة مصاف (مصف  النجف)شر

ي الوسط هندسة كهربائيةعلي صالح مشور لفتة الميالي88840048
 
كة مصاف (مصف  الديوانية)شر

كة خطوط االنابيبهندسة بناء وانشاءاتمحمد عبد الستار عبد الجبار قدوري قدو88940212 شر

كة غاز الجنوبهندسة كيمياويةزهراء حسن عبد الزهره حسير  االحمد89040235 شر

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة بيئةنرسين عبداالمام حسن علي التميمي89140240 شر

ي الوسط هندسة ميكانيكنوره صالح مهدي محمود الموسوي89240260
 
كة مصاف (مصف  النجف)شر

كة نفط الشمالهندسة كهربائيةاحمد فؤاد عبدالكريم عباس الهاشمي89340278 شر

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة كيمياويةنور حازم يوسف عيش الوجيه89440283 شر

يزهراء صالح عبد الساده هريبد الجبوري89540377
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة مدن  شر

ي89640380
كة نفط الشمالهندسة الموارد المائيةشاء صباح نوري احمد الطان  شر

ع89740405 كة غاز الجنوبهندسة كيمياويةبيادر طالب عبدالزهرة مرزوق الرسر شر

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة القدرة الكهربائيةسىه جعفر محمد عيدي الجابري89840448 شر

االء صبجي عياده عبد الجليل البوريعي89940450
عمليات /هندسة كيمياوية 

كيماوية
كة خطوط االنابيب شر

ي90040452 ي خفاج 
يرهام علي عناد خف 

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة مدن  شر

ي90140511
ياحمد يوسف عبدهللا جواد الطان 

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة مدن  شر

ي90240520 يزهراء عبد الرضا جودة عبد الرضا المعملج 
ي الوسط هندسة مدن 

 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

يف جاف90340589 زا شر ش نوري مير كة نفط الشمالهندسة تقنيات المساحةهير شر

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة حاسوبوالء عدنان عبدالكريم عباس الجابر90440603 شر

ي الوسط هندسة ميكانيكمسلم عبد الجليل هاشم حسن الحكيم90540611
 
كة مصاف (مصف  النجف)شر

ي90640631
كة نفط الشمالهندسة المساحةهناء نواف يوسف عواد الحمدان  شر

نور ضياء حاجم محسن الفالجي90740732
البوليمرات /هندسة المواد

وكيمياوية والصناعات البي 
كة ناقالت النفط العراقية شر

يسمر محمود شاكر مهلهل الحمداوي90840760
كة نفط ذي قارهندسة مدن  شر

حنان قاسم نصار فليح النصاري90940785
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة غاز الجنوب شر

ي91040806
كة خطوط االنابيبهندسة حاسوبسالي صفاء نافع ابراهيم البيان  شر

ي الجبوري91140842
رزينب صبار حميد بربون  ي الشمالهندسة لير 

 
كة مصاف شر

ي91240898
كة نفط ميسانهندسة ميكانيكبيداء عبد المحسن جبار ابراهيم الحسيت  شر

ي الوسط هندسة ميكانيكياش سالم جعفر صادق سفرعلي91341069
 
كة مصاف (مصف  النجف)شر

ي91441123
صالح حسير  خليل نصيف البيان 

تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة نفط الشمال شر

ي91541131
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كيمياويةضج حميد حمد عصفور السلمان  شر

ي91641138 كة نفط ذي قارهندسة ميكانيكعلي خليل كريم عبود الخفاج  شر

كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكشهد جبار كريم بطوش العبادي91741159 شر

ي الشمالهندسة كهربائيةبرزان توفيق نوري أمير  الداودي91841188
 
كة مصاف شر

ي الجابري91941213
يعلي محمود عباس جنان 

كة نفط ميسانهندسة مدن  شر

كة خطوط االنابيبهندسة سيطرة والنظماية موفق عبدالستار عبدالمجيد العزاوي92041293 شر

ي92141313
ان  كة نفط ميسانهندسة الموادزهراء ماجد والي علي الجير  شر

مؤمن مجي الدين محمد صالح يحتر الدباغ92241460
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة تعبئة وخدمات الغاز شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كهربائيةرؤى مظفر صبيح أسماعيل الرحاوي92341462 شر

ي92441466
كة خطوط االنابيبهندسة حاسوبزيد عادل جاسم مهدي المشايج  شر
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كة تعبئة وخدمات الغازهندسة ميكانيكحسنير  ابراهيم فرج صكب الجعيفري92541512 شر

ي الوسط هندسة كهربائيةاحمد صالح احمد عباس الجبوري92641536
 
كة مصاف (مصف  النجف)شر

يغفران عامر فيصل محمد الثامر92741539
كة نفط ميسانادارة مشاري    ع/هندسة مدن  شر

كة خطوط االنابيبهندسة سيطرة والنظمهديل علي كاظم ظاهر القرا غولي92841575 شر

كة نفط الشمالهندسة تقنيات المساحةفانا عبدالوهاب عبدهللا محمد جاف92941657 شر

كة خطوط االنابيبهندسة الموارد المائيةهديل رافع محمد سلمان السعدي93041706 شر

ه كاظم عدنان ذجر ال موىس93141725 كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كيمياويةامير شر

ي الشمالهندسة كهربائيةرانية نبيل احمد حسير  الدوري93241793
 
كة مصاف شر

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة حاسوبمحمد عبد الوهاب حاتم سلطان السعدي93341794 شر

كة غاز الجنوبهندسة كيمياويةايات حميد مريعي سويد التفاك93441799 شر

 المالكي93541809
هند فالح حسير  حسير 

البوليمرات /هندسة المواد

وكيمياوية والصناعات البي 
كة ناقالت النفط العراقية شر

زينب صباح حمزه رشيد زبيدي93641836
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة خطوط االنابيب شر

كة نفط ذي قارهندسة ميكانيكمحمد اوحيد فرهود جودة الحسيناوي93741875 شر

ي93841924
كة خطوط االنابيبهندسة كيمياويةياسمير  صباح جواد خليل الطان  شر

كة غاز الجنوبهندسة كيمياويةبيداء نصيف جاسم جاسم الزكري93941987 شر

عباس علي محسن خزعل الجهالوي94042051
تكرير النفط /هندسة كيمياوية

والغاز
كة نفط ذي قار شر

ي الحالف94142079
 
كة ناقالت النفط العراقيةهندسة كيمياويةعذراء كاظم ديوان رزوف شر

كة نفط الشمالهندسة ميكانيكسارة جليل محمود عثمان داودي94242092 شر

كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكهبة وليد خالد علوان التميمي94342143 شر

كة نفط الشمالهندسة المساحةتيمار غسان جهاد حسير  الجاف94442205 شر

كة خطوط االنابيبهندسة الموادنور محمدعلي احمد جعفر المالكي94542213 شر

ي94642214
ي الوسط هندسة ميكانيكأحمد علي خرص  عباس السلمان 

 
كة مصاف (مصف  الديوانية)شر

ي الجنوبهندسة كهربائيةحيدر علي محمد صالح البهادلي94742235
 
كة مصاف شر

 الدهلكي94842292
كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكحيدر مكي بدر حسير  شر

ي94942331
كة ناقالت النفط العراقيةهندسة كهربائيةفرح سعدي فزع عبدهللا العيدان  شر

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة كهربائيةزين العابدين فائز حمزه عبود الحمزه95042338 شر

 سعد عبد محمد هفولي95142378
ي الوسط هندسة كهربائيةمصطف 

 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي95242427 كة تعبئة وخدمات الغازهندسة الموادمرتض  سعد عبد الهادي محمد الخفاج  شر

 المجمعي95342521
كة خطوط االنابيبهندسة الموادحنير  محمود علوان ياسير  شر

ي95442597
مان  كة تعبئة وخدمات الغازهندسة ميكانيكرؤى حسن عبد علي البير شر

ي البومحمد95542601 كة ناقالت النفط العراقيةهندسة كهربائيةساره عبد الكريم جياد لعيت  شر

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة ميكانيكحيدر مثت  جعفر عبد الرحيم ابو شعير95642611 شر

ي95742683 ينور ماجد عزيز مكي الجنان 
ي الوسط هندسة مدن 

 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي الجنوبهندسة ميكانيكنور قاسم محمود عبد االنصاري95842772
 
كة مصاف شر

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة القدرة الكهربائيةوائل جاسم مطر سلمان الهاجري95942799 شر

ي96042848
زينه محمد عثمان قادر حمدان 

تقنيات الهندسة الكهربائية 

ونية وااللكي 
كة نفط الشمال شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة حاسوبانس نشوان داؤد سليمان خروفة96142938 شر

ي96242965 يامجد عباس هاشم محمد الخفاج 
ي الوسط هندسة مدن 

 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة بيئةهبة عبد الستار جبار دوي    ج التميمي96342972 شر

كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكفي   خالد سعد مهدي الجراح96442984 شر

ي الزبيدي96543014
 
كة تعبئة وخدمات الغازقدرة ومكائن/هندسة كهربائيةزينب منعم مجيد رزوف شر

ي96643017
ي الحلف 

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كهربائيةسج  رعد عبد الباري هان  شر

ي الجنوبهندسة تقنيات الحاسباتعمار عباس حميد زهراو الفريداوي96743018
 
كة مصاف شر

كة نفط ذي قارهندسة ميكانيكاسعد رمثان حسير  مطير التميمي96843058 شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة حاسوبأسامة سالم احمد سلطان قصاب96943094 شر
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ي97043134  شاكردي الكعت 
ي الجنوبهندسة بيئةرباب جعفر مطرسر

 
كة مصاف شر

كة خطوط االنابيبهندسة كهربائيةمحمد ابراهيم هاشم ابراهيم ال شي 97143135 شر

ي97243182
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة ميكانيكسج  عبد المحسن محمد حسن الحست  شر

كة نفط الشمالهندسة بيئةعائشة فالح عمر محمد الجاف97343186 شر

كة خطوط االنابيبهندسة بناء وانشاءاتسعد جمال حسير  محمد الوندي97443202 شر

ي97543263  الجنان 
كة خطوط االنابيبهندسة االتصاالتحسام ضياء كامل حسير  شر

يهاوزين عزيز امير  خلف لك97643271
كة نفط الشمالهندسة مدن  شر

نور حبيب نزال شبيب العلي97743313
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة ناقالت النفط العراقية شر

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة القدرة الكهربائيةظافر هاشم حبش عواد العامري97843512 شر

ي السعدي97943524
ينور مزهر طعمه شمج 

كة خطوط االنابيبهندسة مدن  شر

كة خطوط االنابيبهندسة كهربائيةمثت  عبدهللا كاظم عليوي العبودي98043562 شر

كة خطوط االنابيبهندسة الطرق والنقلدعاء يوسف خلف زغير الساعدي98143714 شر

بتول سامي صالح عبد الحسن النجم98243763
تقنيات الهندسة الكهربائية 

ونية وااللكي 
كة نفط الشمال شر

ي الجنوب هندسة كهربائيةاشاء جواد كاظم علك الزيدي98343766
 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة القدرة الكهربائيةبتول عبداالمير عباس عبدهللا المحسن98443845 شر

كة غاز الجنوبهندسة كيمياويةهديل حسام طالب سالم الجاسم98543872 شر

وعي98643960 ي الجنوبهندسة كيمياويةدعاء جاسم محمد جابر الرسر
 
كة مصاف شر

ي98744048 كة خطوط االنابيبهندسة كهربائيةمهند فخري خضير عايد الجنان  شر

ي98844052
كة ناقالت النفط العراقيةهندسة القدرة الكهربائيةريا ياسير  صالح ياسير  العيدان  شر

ي98944117
كة ناقالت النفط العراقيةهندسة حاسوبهبه مجيد حميد خلف الكنعان  شر

كة نفط الشمالهندسة ميكانيكقيس خليل ابراهيم خلف الجبوري99044175 شر

ي الجنوبهندسة تقنيات الحاسباتعذراء جاسم هادي جابر الجعباوي99144191
 
كة مصاف شر

ي الجنوبهندسة االتصاالتعالء نزار عبد الرزاق عبد الوهاب النعيمي99244192
 
كة مصاف شر

يزينب علي محمد عبود خلف99344202
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة مدن  شر

 نعمه مجيد مكي ال سيد هاشم99444220
كة ناقالت النفط العراقيةهندسة حاسوبحنير  شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة ميكانيكزهراء هادي كاظم دهش الدهش99544283 شر

معي   رياض كاظم موىس  العيش 99644317
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة ناقالت النفط العراقية شر

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة القدرة الكهربائيةابراهيم مصطف  عبد سهم المياجي99744336 شر

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة المساحةجابر جاسم محمد احمد العامري99844462 شر

ي99944468
كة ناقالت النفط العراقيةهندسة العمارةاعراف وليد مهدي صالح العيدان  شر

حمدون عماد لقمان مال هللا العيش100044470
تكرير النفط /هندسة كيمياوية

والغاز
كة غاز الجنوب شر

ي100144475 ونيك واتصاالتشيماء عبد السالم خزعل عبد الفتاح الجنان  كة خطوط االنابيبهندسة الكي  شر

ي الوسط هندسة بناء وانشاءاتعلي حسير  جواد كاظم ال جواد100244553
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

يضج حميد احمد ابراهيم الشيخ100344693
كة ناقالت النفط العراقيةهندسة مدن  شر

ي الجنوبهندسة تقنيات الحاسباتفاطمه خضير مطر عبداالمام الجعباوي100444708
 
كة مصاف شر

ي الجنوبهندسة نفطسج  فرحان ارحيمه متيعب العبوىسي100544732
 
كة مصاف شر

ي الجنوبهندسة القدرة الكهربائيةزهراء خزعل خلف عليوي الدهيم100644842
 
كة مصاف شر

يعلي عبدالمحسن عبود رجب المطر100744911
كة ناقالت النفط العراقيةهندسة مدن  شر

ي التميمي100844931
ي عبدالكريم عان 

فادية عان 
البوليمرات /هندسة المواد

وكيمياوية والصناعات البي 
كة ناقالت النفط العراقية شر

كة خطوط االنابيبهندسة الطرق والنقلمعاذ مناف حكمت شوكت القيشي100944939 شر

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة القدرة الكهربائيةمروة عماد جاسم محمد السويدي101044973 شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة تقنيات االتصاالترباب توفيق عبد خضير الجبوري101144988 شر

ي الجنوبهندسة تقنيات الحاسباتعمار رمضان جبار دمبوس الفريداوي101245018
 
كة مصاف شر

كة خطوط االنابيبهندسة بيئةفرح فارس حسن عباس الحداد101345074 شر
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كة ناقالت النفط العراقيةهندسة القدرة الكهربائيةهدى هاشم محمد صالح الخطيب101445075 شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة ميكانيكرانيه عبد الرضا ساهي سعد البهادلي101545078 شر

احمد عبد الرسول منصور حسير  المندالوي101645124
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة تعبئة وخدمات الغاز شر

يسارة حسن جاسم محمد الحصونه101745138
ي الجنوب هندسة مدن 

 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

إيمان خلف سلمان حبيب حبيب101845153
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة ناقالت النفط العراقية شر

ي العبودة101945156 ي العيت 
كة غاز الجنوبهندسة كيمياويةتيسير محمود راض  شر

ي102045157
يطيبة نجم الدين عبد وهيب الكرج 

كة المشاري    عهندسة مدن  شر

ي102145164
كة غاز الجنوبهندسة ميكانيكحسير  فاضل عبدهللا يوسف الحلف  شر

ي102245198
امنة عباس كريم عليوي الحسيت 

ونيك /هندسةكهربائية الكي 

واتصاالت
كة المشاري    ع شر

يرحاب هاشم طعمة علي ابو رغيف102345230
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة مدن  شر

كة المشاري    عهندسة العمارةالنا جبار شمه امروك زرباطيه102445306 شر

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة القدرة الكهربائيةنور جواد كاظم حسن الحريشاوي102545418 شر

يزهراء حسن حميد زغير الوحيلي102645456
كة ناقالت النفط العراقيةهندسة مدن  شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كهربائيةعمر حميد حجاب حمد الحيالي102745493 شر

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة بيئةزينب سالم طه نعمه الكنعان102845564 شر

كة المشاري    عهندسة بناء وانشاءاتنور عبدالرسول معله منصور المياجي102945757 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكأشواق عبد الحسير  عبد الزهرة شنكول الشبالوي103045803 شر

ي103145849 ي الوسط هندسة كيمياويةعلي عبد الجليل لطيف خضير العتان 
 
كة مصاف (مصف  الديوانية)شر

ي103245857 ي العطت 
كة ناقالت النفط العراقيةهندسة نفطاحمد علي كاظم سبت  شر

امير هادي دهوش مكطوف العلي103345866
ونية /هندسة كهربائية الكي 

واتصاالت
كة تعبئة وخدمات الغاز شر

ي103445876 كة ناقالت النفط العراقيةهندسة كهربائيةشى كاظم جي  جعفر الرساج  شر

ي الجنوب هندسة كهربائيةوجدان عبد محمد عطشان الحسينات103545881
 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ي103645893
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة بيئةمها عبدالكريم علوان شاهر الطان  شر

ي103745902
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة الموادمت  محمد رضا محمد جعفر عبد الصاحب الشيخ راض  شر

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة كهربائيةمحمد مهدي خلف محسن العبودة103845939 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كيمياويةمحمد جاسم عباده شور العيساوي103945945 شر

كة المشاري    عهندسة نفطرحيم عبيد جاموس زغير الدليمي104046010 شر

ي104146027
كة المشاري    عهندسة كيمياويةفاطمه عامر جاسم محمد السامران  شر

ي خضير آل هنيمي104246037
 
يزهراء حسير  صاف

ي الوسط هندسة مدن 
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي104346078
يبركان عباس محمود عباس السامران 

ي الشمالهندسة مدن 
 
كة مصاف شر

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة القدرة الكهربائيةمصطف  حسن سعود مري  هج العبادي104446126 شر

ي104546218
ي الوسط هندسة كيمياويةزهراء نجاح عباس وداعه الشمرن 

 
كة مصاف (مصف  الديوانية)شر

كة نفط الشمالهندسة كهربائيةليل ابراهيم عزيز جميل الخالدي104646232 شر

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة طاقةصدى هادي عثمان حسير  المندالوي104746271 شر

ي104846293
ق حميد فيصل عيادة الحلف  ي الجنوبهندسة كهربائيةاستي 

 
كة مصاف شر

ي104946332 زنج  كة نفط الشمالهندسة ميكانيكعدنان مجي الدين رشيد صالح الي  شر

ي محمود العزاوي105046356
 
كة المشاري    عهندسة تقنيات المساحةحيدر وليد صاف شر

يحنير  محسن كاظم عبد الكرعاوي105146366
كة خطوط االنابيبهندسة مدن  شر

كة المشاري    عهندسة ميكانيكميديا عدنان عبد الحميد قاسم الصالجي105246440 شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة االتصاالتانوار حازم محمد سماوي التميمي105346441 شر

ي الشمالهندسة نفطلبت  سلوان مزاحم عمر النارصي105446444
 
كة مصاف شر

يفاطمه خالد عبد عبدالرزاق الجليلي105546472
كة المشاري    عهندسة مدن  شر

ي105646633
كة ناقالت النفط العراقيةهندسة طاقةسارة كاضم عكاب غليم السكيت  شر

ي الدهوي105746650
 
كة المشاري    عهندسة حاسوبنمارق سامي جاسم عبد الباف شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة الموادماجد كاظم مشجل عليوي البوطيف105846662 شر

 علي حسير  التميمي105946726
ياحمد حسير 

كة المشاري    عهندسة مدن  شر
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ي106046745 ي الكالن 
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة ميكانيكمروة عبدالرضا مطلك راض  شر

نور سمير عبد الحليم شنان الجاسم106146775
البوليمرات /هندسة المواد

وكيمياوية والصناعات البي 
كة ناقالت النفط العراقية شر

ي الوسط هندسة القدرة الكهربائيةنبأ عدنان رشيد عبد السباح106246822
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

 ياسير  سعد االسدي106346860
ابرار مصطف 

تكرير النفط /هندسة كيمياوية

والغاز
كة غاز الجنوب شر

ي106446869
ي الوسط هندسة كيمياويةمصطف  عبد الواحد حسن جبوري الحلف 

 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

علي نعيم مطرسر غانم البدري106546907
عمليات /هندسة كيمياوية 

كيماوية
ي الجنوب 

 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ي عبيد عيش الجميلي106646996 ي الشمالهندسة كيمياويةايه صي 
 
كة مصاف شر

كة المشاري    عهندسة كيمياويةسنان عماد نارص نعوم عزوز106747059 شر

ي عبد الكريم المياجي106847063 كة المشاري    عهندسة الموارد المائيةنور شعاع عبد النت  شر

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة ميكانيكمهند مجيد عبد االمير الزم الهويشم106947077 شر

ونيك واتصاالتغدير عبد المنعم احمد محمد العزي107047141 كة تعبئة وخدمات الغازهندسة الكي  شر

ي107147257 كة المشاري    عهندسة الميكاترونكسرجاء حلو عواد جي  الكعت  شر

ي107247265
يواثق عبدالرزاق عبدالرضا يوسف القطران 

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة مدن  شر

ي احمد الراوي107347279
كة المشاري    عهندسة كهربائيةمصطف  عالء عبدالغت  شر

ي107447284
ي الشمالهندسة بيئةرحاب قاسم محمد جمعه البيان 

 
كة مصاف شر

ياالء سعدون عليوي حمادي السليماوي107547358
ي الجنوبهندسة مدن 

 
كة مصاف شر

يف صالح المشلب107647400 ناهد فيصل شر
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة ناقالت النفط العراقية شر

اسامه سعد نوري حميد الخضار107747407
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة غاز الشمال شر

كة المشاري    عهندسة الموادهند حسير  عبود نارص ياسير 107847438 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكرانية صعب محمد خلف الجابري107947643 شر

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة بيئةهدى سلمان كاظم سلمان حسير 108047649 شر

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة كيمياويةلبت  هشام حسن عباس القيشي108147731 شر

ي108247838 كة ناقالت النفط العراقيةهندسة كهربائيةايمن عبد الكريم عاشور ثجيل الجنان  شر

ي108347860
هان الكنان  ي الجنوبهندسة تقنيات الحاسباتعلي مهدي مراد شر

 
كة مصاف شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة ميكانيكاحمد باقر موىس حسن التميمي108447936 شر

ي108548167
كة ناقالت النفط العراقيةهندسة القدرة الكهربائيةسمر هاشم جعيول شهاب الحلف  شر

ي108648224
ي الطان  ي الوسط هندسة كيمياويةشوق علي عمران ناج 

 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة كيمياويةرهام سامي عبدالكريم جابر الجميعي108748293 شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة الموادزياد طارق عبد الجبار حمدي الدليمي108848321 شر

ي108948323 يانور عبد العالي عباس علوان الخفاج 
ي الجنوب هندسة مدن 

 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة الميكاترونكسيحتر زكي يونس يحتر الحافظ109048328 شر

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة حاسوبغيداء حميد سالم الزم المزيرعاوي109148525 شر

ي109248530
احمد ابراهيم حيال كماز القريشر

وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة غاز الشمال شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كيمياويةهدى داود سليمان صعيجر الهيتاوي109348531 شر

ي الوسط تقنيات هندسة السياراتحيدر قربوز خماش مهدي الدعمي109448549
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي109548660 زنج  ي احمد حسن محمد الي 
كة غاز الشمالهندسة طاقةاشت  شر

كة غاز الشمالهندسة كيمياويةعيش حمد خلف عيش الجبوري109648673 شر

ي109748676
كة المشاري    عهندسة بيئةنور عبدالكريم شاكر محمود الحيان  شر

ي109848704
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة االتصاالتمحمد حسن مطر فهد الجياىسر شر

ي الوسط هندسة تقنيات الموادنجم عبد شهيد جبار ال كعيد109948800
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

كة المشاري    عهندسة حاسوبشى صبيح مزيد نزيل الحريشاوي110048821 شر

ي110148839
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة ميكانيكنور ذنون سلطان ياسير  الحمدان  شر

ي الشمالهندسة الموارد المائيةمعد برع عويد جراد العزاوي110248856
 
كة مصاف شر

26



ت
رقم 

االستمارة
كةالتخصصاالسم الكامل الشر

 بحر المالكي110348988
وداد فالح حسير 

البوليمرات /هندسة المواد

وكيمياوية والصناعات البي 
كة ناقالت النفط العراقية شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة بيئةغزوان حسير  حمزه مهدي الفتالوي110448989 شر

ي110549020
 علي محمد رضا عبدالحسير  الطان 

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة كيمياويةحسير  شر

سوسن جالل جمال محمد حسن ازري110649070
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة غاز الشمال شر

احمد هشام ادريس اسماعيل العيش110749157
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة غاز الشمال شر

انسام طارق فياض محمود الداودي110849235
ونية /هندسة كهربائية الكي 

واتصاالت
كة تعبئة وخدمات الغاز شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة بيئةحنير  موىس عبد الكاظم بريسم غيدان110949299 شر

ي111049387
ي قزم نارص الملطاىسر

 
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة ميكانيكاالء تاع شر

جسام محمد عبد الكاظم طاهر العزاوي111149442
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة ناقالت النفط العراقية شر

ي الجنوبهندسة حاسوبمبدر عبدالمنعم محمدصالح حسير  الياشي111249485
 
كة مصاف شر

يمحمد رعد عويد علوان العنبكي111349619
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة مدن  شر

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة ميكانيكشهد هاشم فالح نارص سيد نور111449652 شر

ي111549680
ي الجنوبهندسة ميكانيكاحمد عبد الواحد عبد الجبار نارص السودان 

 
كة مصاف شر

ي111649726 عمار عباس عزيز جاسم الخفاج 
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة المشاري    ع شر

كة ناقالت النفط العراقيةهندسة القدرة الكهربائيةمنال عدي عبد المنعم احمد العالو111749800 شر

ي الجنوبهندسة نفطمصطف  محمد عبد الوهاب سعيد الحكيم111849857
 
كة مصاف شر

ي عبد علي الحمادي111949902
ي الجنوبهندسة القدرة الكهربائيةزيد عبد الستار عبد الغت 

 
كة مصاف شر

كة المشاري    عهندسة االنتاج والمعادنسماح جليل حمود مرهج الذهيبات112049904 شر

ي اسد112149956
ي الوسط هندسة ميكانيكجالل حسن جاسم حسير  بت 

 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي112249967
كة تعبئة وخدمات الغازتقنيات هندسة السياراتهبه كتاب اليذ محمد الحسان  شر

ي الجنوب هندسة ميكانيكهدى شحان حسن مشهد الجبوري112349985
 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ي112450013 ي الجنوب هندسة ميكانيكدعاء كاظم عبد الرضا مشاي الخفاج 
 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ي112550042
ي الشبان 

كة خطوط االنابيبهندسة الموادحيدر عبد الكاظم شامي راض  شر

ي الجنوبهندسة تقنيات الحاسباتمنتظر سليم عودة سلمان االسماعيلي112650059
 
كة مصاف شر

ي112750176 كة المشاري    عهندسة القدرة الكهربائيةنور ستار جبار جرو االعي   شر

كة غاز الشمالهندسة كيمياويةمؤمن عصام عبدالسالم شاكر العبيدي112850195 شر

كة خطوط االنابيبهندسة كهربائيةساره عبدهللا خليفة عباس الجميلي112950256 شر

يهبه نجم عبدالزهره كاظم الصبيحاوي113050308
ي الجنوبهندسة مدن 

 
كة مصاف شر

ي سلمان البهادلي113150395 ي الجنوبهندسة الطرق والنقلعلي رضا كريم حرن 
 
كة مصاف شر

ي113250435
محمد محمود يوسف محمد الطان 

ونية /هندسة كهربائية الكي 

واتصاالت
ي الجنوب 

 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

يرسل محمد رشيد عباس السعدي113350585
ي الجنوب هندسة مدن 

 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ي113450618
سفيان محمد عيدان مطلك المعيت 

تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة المشاري    ع شر

مصطف  اكرم حسن طه قوجة113550713
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة تعبئة وخدمات الغاز شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة تقنيات الحاسباتاحمد عبدالرحمن محمد احمد قرةباش113650718 شر

افراح خضير عباس خميس المرسومي113750833

هندسة /تقنية هندسية

هندسة تقنيات /ميكانيكية

(دبلوم ميكانيك عام)حراريات

كة تعبئة وخدمات الغاز شر

ي113850870
 علي السودان 

يهدى جبار حسير 
ي الجنوبهندسة مدن 

 
كة مصاف شر

ي113950877  الوه مير
كة المشاري    عهندسة ميكانيكسونيا محسن احمد مصطف  شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة بناء وانشاءاتسالي احمد توفيق احمد توفيق114050966 شر
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ي الجنوبهندسة القدرة الكهربائيةعبدالحكيم محمدباقر صالح مهدي المرزوق114151021
 
كة مصاف شر

ي114251029
ان الطان  ي عي  

 
ف كة تعبئة وخدمات الغازهندسة الموارد المائيةسلمان عايز شر شر

ي114351130
كة المشاري    عهندسة بيئةزهراء محمد عبد فيصل السودان  شر

ي الشمالهندسة كهربائيةحمد عبدالرحمن حسير  عطية الجبوري114451141
 
كة مصاف شر

ي الشمالهندسة نفطمآثر حسان شحاذه سلطان القيشي114551143
 
كة مصاف شر

 علي التميمي114651191
ياناهيد ضياء حسير 

ي الجنوبهندسة مدن 
 
كة مصاف شر

كة المشاري    عهندسة كهروميكانيكيةازهار كرم عزيز حسير  الخطاوي114751201 شر

فاتن عامر محمود حسير  العامري114851261
تكرير النفط /هندسة كيمياوية

والغاز
كة المشاري    ع شر

مروان محمد احمد حسن الجبوري114951349
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة غاز الشمال شر

ي الجنوبهندسة حاسوبصابرين مجبل حيدر محمد الكريماوي115051360
 
كة مصاف شر

ي الجنوب هندسة ميكانيكعائشة جثير غثيث حسن الحسن115151507
 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ي115251513
ي الجنوبهندسة كيمياويةهبه هادي كريم نجم الحلف 

 
كة مصاف شر

ي الجنوبهندسة بيئةنايف سعد عبد جي  الثامر115351538
 
كة مصاف شر

ي الجنوبهندسة القدرة الكهربائيةسامر حامد محمد معتوق االبراهيم115451579
 
كة مصاف شر

كة غاز الشمالهندسة تقنيات الحاسباتزينب جمعة عثمان عمر العبيدي115551587 شر

كة خطوط االنابيبهندسة كيمياويةرنا جبار مطلك شحان الحجمي115651709 شر

ي115751734 ي الجنوب تقنيات هندسة السياراتنور عادل جي  محيسن الخفاج 
 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ي الموسوي115851856
ي الجنوبهندسة تقنيات الحاسباتكرار عبد الكريم جمعة شمج 

 
كة مصاف شر

ي الجنوبهندسة الموادمروه عباس حمود حسن الالمي115951870
 
كة مصاف شر

كة المشاري    عهندسة العمارةنبأ أحمد جاسم محمد الصباح116051919 شر

رحاب فيصل جاسم عباس الغانمي116151930
ميكانيك /هندسة ميكانيكية

ي
تطبيف 

ي الوسط 
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة االتصاالتعلي قيس عبد الصاحب كاظم المالكي116252037 شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كهربائيةشيماء كريم عبدهللا علي عبدهللا116352080 شر

كة خطوط االنابيبهندسة كهربائيةتف  صالح مهدي عطية المحنة116452159 شر

كة المشاري    عهندسة بناء وانشاءاتمازن منعم حميد داغر العماري116552169 شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة العمارةهبه عبد الكريم ابراهيم عبدالفتاح الفرحة116652188 شر

ي الجنوب هندسة ميكانيككرار حسن نعمه ياش المسافر116752238
 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ي116852383
ي الجنوبهندسة بيئةندى صالح حمزه عباس الراض 

 
كة مصاف شر

كة المشاري    عهندسة كهربائيةمحمد صباح عبد الحسن منحوش العبودي116952400 شر

ي117052421
 
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة الموادرسل محمد حذيفه جاسم الصواف شر

ي117152464
ي الجنوبهندسة كيمياويةنور نارص طه ياسير  الثويت 

 
كة مصاف شر

مسلم عقيل أسماعيل خليل الطويل117252478
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة تعبئة وخدمات الغاز شر

ي الجنوبهندسة بيئةزهراء جاسم محمد عوده الجابري117352498
 
كة مصاف شر

كة المشاري    عهندسة القدرة الكهربائيةهند ابراهيم كاظم محمد الحطاب117452534 شر

جاسم محمد هراط علي الجميلي117552677
هندسة االنتاج والمعادن 

المعادن/
كة المشاري    ع شر

ي117652706
كة المشاري    عهندسة كهربائيةحيدر عبد الحسن وناس سوادي الفرحان  شر

كة غاز الجنوبهندسة كيمياويةسارة حميد عبد العزيز عباس السلمان117752763 شر

يموفق محمدحسن صادق محمدرضا طعمة117852784
ي الوسط هندسة مدن 

 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي الجنوبهندسة الموادحنان كاظم محمد ساجت الغزي117952927
 
كة مصاف شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كهربائيةهمام منعم كاظم ياسير  العزاوي118052944 شر

ي الشمالهندسة بيئةاغنار علي سلمان خلف الجبوري118152998
 
كة مصاف شر

ي118253101
كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكزينب عدنان جواد عباس الشيبان  شر

ي118353128 ان 
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة تقنيات الحاسباتسيف محمد بشار احمد الرسر شر

ي118453142
 
ي الجنوب هندسة ميكانيكجمانه علي جاسم حسن الصاف

 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

يعمر ابراهيم اسماعيل ابراهيم البكري118553172
ي الجنوبهندسة مدن 

 
كة مصاف شر
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زيداء خلف مرجان زويد الخلف118653187
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
ي الجنوب

 
كة مصاف شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة تقنيات الحاسباتوسن حافظ علي محمود العشو118753230 شر

رعلي عباس خليل عباس الدليمي118853295 كة المشاري    عهندسة لير  شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة بناء وانشاءاتسيف عبد الكريم كامل عباس الحريزي118953356 شر

احمد يوسف حريز عكاب الحسيناوي119053420
هندسة االنتاج والمعادن 

االنتاج/
ي الجنوب 

 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

يوجي قحطان خلف عزاوي بال119153450
ي الشمالهندسة مدن 

 
كة مصاف شر

ي119253505
ون  ي الي   يج  ي الجنوبهندسة نفطمرتض  جبار عبد شر

 
كة مصاف شر

ي الجنوبهندسة كهربائيةياس خرص  جبار كحيوش ال محمد119353572
 
كة مصاف شر

عبد العزيز احمد ادم احمد القيشي119453591
هندسة السيطرة 

ميكاترونكس/والنظم
كة المشاري    ع شر

فاطمه حسير  علوي عيش الموسوي119553614
عمليات /هندسة كيمياوية 

كيماوية
ي الجنوب

 
كة مصاف شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كهربائيةحسير  فتجي حمادي رحيل الجبوري119653617 شر

ي الشمري119753620
بسام عامر صالح سبت 

ميكانيك /هندسة ميكانيكية

ي
تطبيف 

كة خطوط االنابيب شر

كة خطوط االنابيبهندسة كهربائيةطارق زياد خلف عبداللة الكربولي119853633 شر

ي119953679  محمد احسان علي الكرنتينج 
يمصطف 

ي الشمالهندسة مدن 
 
كة مصاف شر

حجاز حميد رشيد مجيد المعموري120053791
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة غاز الشمال شر

زينة صالح هاشم صالح عثمان120153793
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة تعبئة وخدمات الغاز شر

ي الجنوبهندسة القدرة الكهربائيةحنير  مخلص عبد الواحد عبد الكريم العبودي120253844
 
كة مصاف شر

ي120353875
بسمة وعدهللا محمود محمد الحست 

هندسة 

حاسوب /حاسبات/الحاسوب

ومعلوماتية

كة تعبئة وخدمات الغاز شر

جبار قاسم حزام عنود الشويلي120453909
نظم / هندسة االتصاالت

االتصاالت الالسلكية
ي الجنوب 

 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ي120553917
كة المشاري    عهندسة بيئةرواء فاهم جياد جعيفص الحمدان  شر

ي الجنوبهندسة بيئةابتهال كريم جابر عبود المنصوري120654016
 
كة مصاف شر

كة المشاري    عهندسة الموادمالك جعفر نبات عبد علي العجرش120754038 شر

ي الجنوبهندسة ميكانيكهند عبد السالم مجيد عيش السلطان120854082
 
كة مصاف شر

ي العبودي120954111
ي الجنوب هندسة االنتاج والمعادننورس عبد الخرص  هي  ماىسر

 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ونيك واتصاالتشكار ماهر انور محمد صالجي121054121 كة غاز الشمالهندسة الكي  شر

ي121154127
كة المشاري    عهندسة كهروميكانيكيةمحسن عدنان محسن غضبان السودان  شر

كة المشاري    عهندسة ميكانيكسج  عدنان حسير  غضبان الساعدي121254192 شر

ي الجنوبهندسة تقنيات الحاسباتعالء رضا عيال كاطع الزيداوي121354211
 
كة مصاف شر

كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكجعفر سامي شعبان عبد مرشدي121454254 شر

ييرسى ابراهيم كاظم علي طربال121554501
كة خطوط االنابيبهندسة مدن  شر

ي121654538
ي حسون الحست  هند عباس صي 

عمليات /هندسة كيمياوية 

كيماوية
كة غاز الجنوب شر

ي الوسط هندسة ميكانيكزهراء نعمه جواد كاظم االسدي121754601
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي الشمالهندسة بيئةنهاوند خميس كعود علي العزاوي121854605
 
كة مصاف شر

كة غاز الجنوبهندسة كيمياويةغفران عبد المطلب عبد الكريم احمد الشعبان121954688 شر

كة المشاري    عهندسة كهربائيةعلي عبود زغير ممدوح البنداوي122054696 شر

ي الجنوبهندسة ميكانيكزينب محمد عبد الرحمن معتوق الرسحان122154837
 
كة مصاف شر

يحسيبه عبد الخالق محمود حسير  السالم122254859
ي الجنوبهندسة مدن 

 
كة مصاف شر
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غيث عالوي راشد عبادي الكريطي122354860
تكرير النفط /هندسة كيمياوية

والغاز
ي الوسط 

 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ينور سالم عطية مري الساعدي122454908
كة المشاري    عهندسة مدن  شر

ي الوسط تقنيات هندسة السياراتمؤمن حسن ابراهيم سهيل الزكم122554945
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي الجنوبهندسة القدرة الكهربائيةمؤيد محمد عباس حسير  الخاتون122655003
 
كة مصاف شر

كة المشاري    عهندسة ميكانيكعلي حامد سلمان نهار التميمي122755030 شر

يأديان أياد علي فارس بك122855143
كة المشاري    عهندسة مدن  شر

ي122955253
كة غاز الشمالهندسة المساحةعلي محمد قادر سمير  البيان  شر

ي الجنوبهندسة المعلوماتعلي محمد نعمه دوالب الصبيحاوي123055256
 
كة مصاف شر

ي العطوان123155273
 
يثامر ماجد هندال عوف

ي الجنوبهندسة مدن 
 
كة مصاف شر

يليث محمد عبيد جاسم المحمد123255306
ي الجنوب هندسة مدن 

 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ي الجنوبهندسة بيئةميسم قاسم عبد الرضا ناهي الشنيشل123355346
 
كة مصاف شر

كة المشاري    عهندسة القدرة الكهربائيةاحمد عالء ابراهيم صادق المشهدي123455347 شر

ي123555410 ي الشمالهندسة كهربائيةمناف عبد علي عبود الخطان 
 
كة مصاف شر

ي123655413 ي الجنوبهندسة القدرة الكهربائيةستار جبار علي مناجي الدراج 
 
كة مصاف شر

ي الجنوبهندسة المواددعاء فوزي أحمد عبدالحميد عمر123755433
 
كة مصاف شر

ي الجنوبهندسة كيمياويةحوراء توفيق عبد الكريم مسلم الحجاج123855513
 
كة مصاف شر

ي معتوق الشليان123955560
وسام سعدي منج 

وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
ي الجنوب

 
كة مصاف شر

كة المشاري    عهندسة بيئةضج عبدالقادر صالح طه القيشي124055569 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكاحمد فائق شهاب اسعد الدوشي124155663 شر

ي124255774
ي الشمالهندسة كيمياويةاحمد محمد احمد طلب الحمدان 

 
كة مصاف شر

ي124355788  احمد اللهيت 
ونيك واتصاالتسيف احمد حسير  كة غاز الشمالهندسة الكي  شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كهربائيةعلي ثائر حامد خليفة شمري124455817 شر

ي الجنوبهندسة تقنيات الحاسباتميثم جاسم عبد الحسن محمد الزبيدي124555863
 
كة مصاف شر

ي124655975
 
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة القدرة الكهربائيةتمارة أزهر ذنون يونس الصوف شر

يساره فائق شاكر حافظ الدبان124756021
ي الشمالهندسة مدن 

 
كة مصاف شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة بيئةحمزة قاسم علي جي  الرساي124856052 شر

ي124956066
ي الشمالهندسة كيمياويةايه احمد اسماعيل ياسير  الطان 

 
كة مصاف شر

ياسماء عادل فتيخان مشعل الفهداوي125056174
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة مدن  شر

ونيك واتصاالتعبدالرحمن حمد خلف صحن الصحن125156432 ي الشمالهندسة الكي 
 
كة مصاف شر

ي125256512  سعد روضان الجنان 
كة المشاري    عهندسة تقنيات المساحةمحمد حسير  شر

ي الجنوبهندسة القدرة الكهربائيةجعفر موىس خرص  جعفر الموسوي125356515
 
كة مصاف شر

ي الجنوبهندسة كهربائيةحسن عقيل كاظم طاهر الجابري125456541
 
كة مصاف شر

ي الجنوب تقنيات هندسة السياراتعمار عناية يوسف خليل الزيرجاوي125556613
 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ي125656720  علي حسير  جاسم الخفاج 
مصطف 

تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
ي الجنوب

 
كة مصاف شر

رذكرى كاظم ابراهيم مهدي العبادي125756763 كة تعبئة وخدمات الغازهندسة لير  شر

كة خطوط االنابيبهندسة االتصاالتعلي شاكر محمد صحو القيشي125856802 شر

ي125956869
يزينب شاكر حسير  فنوخ الحست 

كة خطوط االنابيبهندسة مدن  شر

ى طارق محمد ثامر البوسليمي126056892 برسر
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
ي الجنوب

 
كة مصاف شر

ي126156969 هبه هللا عيش خضير بلبول العطت 
البوليمرات /هندسة المواد

وكيمياوية والصناعات البي 
ي الجنوب

 
كة مصاف شر

كة المشاري    عهندسة االنتاج والمعادنحيدر صاحب شناوه حسن الحصونه126257063 شر

ي قصاب126357080
كة غاز الشمالهندسة تقنيات المساحةاحمد نوزاد خليل غت  شر

نور عباس هندي حسون الويس126457151
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
ي الجنوب

 
كة مصاف شر
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ي126557191 أمل أرحيم كاظم سنيبل النصير
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
ي الجنوب

 
كة مصاف شر

كة المشاري    عهندسة كهربائيةاحمد مزهر عبدالكريم نارص الجبوري126657241 شر

يحمزة طاهر فيصل جابر القرغولي126757248
ي الجنوب هندسة مدن 

 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ي كريم احمد المول126857393 كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكميس خير شر

كة المشاري    عهندسة الموادمروة سعد هادي جواد الدفاعي126957457 شر

ي الوسط هندسة ميكانيكمحمد عباس نعمة عبد زنكي127057510
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي فرج الشمشي127157515
ي الجنوبهندسة كيمياويةانفال فالح راض 

 
كة مصاف شر

محفوظ فاضل سلمان محمد العزاوي127257529
تقنيات الهندسة الكهربائية 

ونية وااللكي 
كة تعبئة وخدمات الغاز شر

ي الجنوبهندسة القدرة الكهربائيةعلي جاسم محمد رضا عيش المشهدي127357542
 
كة مصاف شر

ي الجنوبهندسة بيئةمرتض  فاضل نجم عبد هللا علي127457729
 
كة مصاف شر

ي المي127557746 كة المشاري    عهندسة حاسوبحوراء لطيف جوي عبد النت  شر

ي الجنوبهندسة القدرة الكهربائيةنور طه قاسم محمد الموسوي127657781
 
كة مصاف شر

ونيك واتصاالتيولدز صالح الدين علي قادر كركوكلي127757793 كة غاز الشمالهندسة الكي  شر

ي الوسط هندسة القدرة الكهربائيةاميمة فائق ياسير  خضير الرماجي127857851
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي127957892
يفاطمه كريم عوده سلمان الجميلي السودان 

ي الجنوبهندسة مدن 
 
كة مصاف شر

عدنان علي عبد هللا كحيط الجبوري128057931
ونية /هندسة كهربائية الكي 

واتصاالت
ي الشمال

 
كة مصاف شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة ميكانيكصادق عبد الحسن كاظم جردان العكيلي128158056 شر

ي128258069
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكنرسين حسن جاسم عوده خيكان  شر

ي128358118
ي الشمالهندسة بيئةعبدهللا مزاحم ذنون احمد التكريت 

 
كة مصاف شر

ي الجنوبهندسة بيئةزينب منذر عبد الرزاق فياض السليم128458145
 
كة مصاف شر

ي128558293
يف  كة المشاري    عهندسة نفطمهدي هيثم جعفر حسير  الرسر شر

ي128658334
كة غاز الشمالهندسة كيمياويةزينب عبد االمير جهان كير كوثر الطان  شر

وعي128758345 ي الجنوبهندسة ميكانيكحسن حسير  جاسم حمادي الرسر
 
كة مصاف شر

ي128858428 ار محمد الفروج  كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كهربائيةهديل ميرس رص  شر

ي128958454 احمد عبد االمير صبح ابراهيم الفلوج 
البوليمرات /هندسة المواد

وكيمياوية والصناعات البي 
ي الوسط 

 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

امل راشد منشد عبد الحسير  الصالجي129058492
البوليمرات /هندسة المواد

وكيمياوية والصناعات البي 
ي الجنوب

 
كة مصاف شر

جنان جبار علي محمد الونداوي129158571
تقنيات الهندسة الكهربائية 

ونية وااللكي 
كة غاز الشمال شر

كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكزيد عباس نايل عبد الحسير  الذرب129258627 شر

ي الجنوبهندسة حاسوبشذى كاصد علوان حمود المنصوري129358649
 
كة مصاف شر

ي129458685
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة حاسوبنور نشوان ابراهيم حمو الحمدان  شر

ي129558705
يسجا عبداالمير محسن علي القطران 

ي الجنوبهندسة مدن 
 
كة مصاف شر

كة خطوط االنابيبتقنيات الهندسة الميكانيكيةهبة كريم عليوي كنوع الجليحاوي129658835 شر

ي129758862
ي غت 

كة غاز الشمالهندسة كيمياويةدينا محمد موىس غت  شر

ي129858900 يصهيب ثامر محسن علي اللهيت 
كة المشاري    عهندسة مدن  شر

كة خطوط االنابيبهندسة الموادايمان قاسم محمد علوان شمري129958921 شر

ي130059019 ي الجنوبهندسة ميكانيكنور خليف سعد كاظم الخفاج 
 
كة مصاف شر

سالم ستار جبار خلف السواعد130159067
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة غاز الجنوب شر

كة المشاري    عهندسة كهربائيةمرتض  عبدالكريم عبود عيش الماجدي130259225 شر

ونيك واتصاالتهدى عباس فليح حسن الشمري130359226 كة تعبئة وخدمات الغازهندسة الكي  شر

أيات عباس محمد رضا محمد علي المطاوعة130459295
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
ي الجنوب

 
كة مصاف شر
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ي الجنوبهندسة كيمياويةزينة عماد عبدالحميد عبود السليمان130559345
 
كة مصاف شر

ي الجنوب هندسة المساحةعالء صبيح حسن عطيه الزيدي130659373
 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

عال وائل ادور وادي الدبون130759413
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
ي الجنوب

 
كة مصاف شر

ي الجنوبهندسة كهربائيةزهراء فرزدق مدلل شي  االجودي130859414
 
كة مصاف شر

ي الجنوبهندسة الموادابراهيم خليل ابراهيم احمد الماليه130959535
 
كة مصاف شر

يعلي عدي هالل هاشم الحاجم131059591
ي الجنوبهندسة مدن 

 
كة مصاف شر

ي131159654
ي الشمالهندسة كيمياويةشهله قاسم محمد علي البيان 

 
كة مصاف شر

ي131259658 ي الشمالهندسة بناء وانشاءاتفيصل احمد مسلط احمد اللهيت 
 
كة مصاف شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة االتصاالتليل قيس حسن علي التميمي131359674 شر

اشاء ناظم امير  محمد امير 131459679
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة غاز الشمال شر

ي131559692
ي الجنوبهندسة كهربائيةعبدهللا فالح عبدهللا عيش العيدان 

 
كة مصاف شر

كة المشاري    عهندسة بيئةزينب عبد الرزاق وهيب محمد الشمري131659694 شر

يمحمد برهان محمد طاهر يونس النحاس131759777
كة المشاري    عهندسة مدن  شر

ي131859811
رائد حميد يوسف عواد الحمدان 

سيطرة /هندسة كهربائية

وحاسبات
كة غاز الشمال شر

ف الدين عمر مجي الدين البازركان131959902 كة غاز الشمالهندسة المساحةارجان شر شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة ميكانيكهبه منعم حسير  جي  الرسايا132060024 شر

ي132160025
ي الجنوبهندسة الموادازهار ظاهر حبيب عباس الكطران 

 
كة مصاف شر

سج  صباح صالح مطرسر العبودي132260052
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
ي الجنوب

 
كة مصاف شر

ي132360117
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة تقنيات الحاسباتثواب رعد محمود ابراهيم النجف  شر

ي132460177
محمد حميد غريب بديوي الدلف 

عمليات /هندسة كيمياوية 

كيماوية
كة تعبئة وخدمات الغاز شر

كة المشاري    عهندسة الموادهدى مراد علي قاسم الموسوي132560198 شر

ي الجنوبهندسة كهربائيةنماء زكي مهجر يعكوب السواد132660226
 
كة مصاف شر

ي الجنوبهندسة القدرة الكهربائيةدعاء عبد الوهاب حمزه عباس المزيدي132760256
 
كة مصاف شر

ي132860370 ي الجنوبهندسة القدرة الكهربائيةمحمد حازم محمد كلو العقت 
 
كة مصاف شر

ي132960404 كة غاز الشمالهندسة المساحةبنار كاظم زينل خرص  باالنج  شر

ي133060459
كة المشاري    عهندسة ميكانيكهالة عبد الكريم عباس حمودي العان  شر

فرح موفق سعيد سليمان السالم133160473
هندسة تقنيات البناء 

واالنشاءات
كة تعبئة وخدمات الغاز شر

ي الجنوبهندسة كيمياويةسجاد كريم طعمة حسير  المساعدي133260516
 
كة مصاف شر

امال عبدالكريم عليوي شهاب االحمد133360550
البوليمرات /هندسة المواد

وكيمياوية والصناعات البي 
ي الجنوب

 
كة مصاف شر

ريبوار عبيد سعيد أمير  سوان133460556
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة غاز الشمال شر

ي133560628
يعلي هاشم محمد عبد السهالن 

ي الجنوب هندسة مدن 
 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ي الجنوبهندسة تقنيات حراريةعلي عبدالمطلب ياسير  طه داود الخبير133660712
 
كة مصاف شر

ي محمد الصجري133760755
ساره سعد موىسر

وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
ي الجنوب

 
كة مصاف شر

كة المشاري    عهندسة كهربائيةأسمر سامح عبدألوهاب جسام الجميلي133860791 شر

كة المشاري    عهندسة ميكانيكعبدالملك طالب محمد فارس العقيدي133960882 شر

ي134060886
ياحمد رمزي محمدشيت مصطف  الحمدان 

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة مدن  شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة حاسوبسارة عبد الستار محمد صالح الزيدي134160901 شر

ونيك واتصاالتمريم كريم نور محسن البو حمد134260940 كة المشاري    عهندسة الكي  شر

ي عباس الشعباوي134360958
مشتاق احمد راض 

تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة غاز الجنوب شر
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ي134461056  الشكرج 
ي الجنوبهندسة القدرة الكهربائيةزينب داود حسن علي حسير 

 
كة مصاف شر

ياحمد جاسم قاسم يوسف مرغاللي134561189
كة غاز الشمالهندسة مدن  شر

كة المشاري    عهندسة كهربائيةيوسف ماجد يونس طه ألدباغ134661193 شر

يعبدهللا محمد شهاب احمد يونس134761208
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة مدن  شر

يشهد عبد الكريم سلمان عباس المحاويلي134861228
ي الوسط بت  تحتية/هندسة مدن 

 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي134961237
يمان  ي الجنوبهندسة بيئةزينب طالب حسير  خضير الي 

 
كة مصاف شر

رنا سلمان سالم ابراهيم التميمي135061282
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة غاز الجنوب شر

ي الجنوبهندسة كهربائيةزينب عدنان عبدالزهرة طاهر الربيعة135161284
 
كة مصاف شر

عمار عبدالرحمن سليمان عبدهللا العباىسي135261358
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة تعبئة وخدمات الغاز شر

يزهراء حميد جواد رضا الموسوي135361411
ي الجنوب هندسة مدن 

 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ي الوسط هندسة االنتاج والمعادنأياد عباس سلمان عبيس الزيادي135461441
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ونيك واتصاالتآية فالح محمود عبدالرضا الجملولي135561471 كة المشاري    عهندسة الكي  شر

ي135661476
ي الشمالهندسة ميكانيكاسامة عماد محمد نعمان البيان 

 
كة مصاف شر

ي الجنوبهندسة القدرة الكهربائيةيوسف محمود حسير  مهدي الحجاج135761541
 
كة مصاف شر

دعاء محمود عوده ابو الهيل الجابري135861651
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
ي الجنوب

 
كة مصاف شر

ي135961689
ينازك عماد صابر محمد الطالبان 

كة غاز الشمالهندسة مدن  شر

كة غاز الشمالهندسة تقنيات المساحةجوان قادر دارا اسماعيل جمور136061722 شر

سحر جاسم جب يعقوب السعد136161732
هندسة 

توليد طاقه/حراريات/ميكانيكية
كة غاز الجنوب شر

ي136261757
ي الراض 

ي الجنوبهندسة القدرة الكهربائيةعلي محمد عبدالكريم راض 
 
كة مصاف شر

بخش السبيل136361949 ي الجنوبهندسة القدرة الكهربائيةاحمد محمد تاج الدين بير
 
كة مصاف شر

ي136461950
كة المشاري    عهندسة بناء وانشاءاتلينا انور محمد توفيق الحست  شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةتقنيات الهندسة الميكانيكيةنازك احمد كاظم ضايف العباىسي136561954 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكمحمد احمد عبد حسون الجميلي136661956 شر

ي136761969 ي العتت 
كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكسارة عبدالكريم صادق غت  شر

كة خطوط االنابيبهندسة كيمياويةتبارك عبد السجاد جبار صالح العميه136861973 شر

كة المشاري    عهندسة ميكانيكندى محمد فرحان سليمان الجبوري136961977 شر

االء نيازي علي مهدي القورناوي137062042
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
ي الجنوب

 
كة مصاف شر

انمار ذنون يونس قاسم العبيدي137162049
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة تعبئة وخدمات الغاز شر

ع137262159 ي الجنوبهندسة حاسوبساره محمد حسن فلجي الرسر
 
كة مصاف شر

كة غاز الشمالهندسة كهربائيةعلي عرفان شاكر علي النعيمي137362172 شر

ي137462174
ي الوسطهندسة كهربائيةمصطف  وميض محمد علي مجيد الطباطبان 

 
كة مصاف شر

ي الوسطهندسة كيمياويةشمس هادي عبد الرضا علي الكاظمي137562220
 
كة مصاف شر

كة غاز الجنوبهندسة كيمياويةمهند عبدالصمد ابراهيم علي الخزار137662296 شر

كة غاز الشمالهندسة سيطرة والنظماالء اسعد طه ياسير  العباىسي137762303 شر

ي الوسطهندسة بيئةمينا محمد صالح مهدي الشذر137862411
 
كة مصاف شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةتقنيات هندسة السياراتزهراء سالم علي رحيمة الكرعاوي137962420 شر

ي الوسطهندسة ميكانيكمحمد صالح أحمد صالح الجبوري138062462
 
كة مصاف شر

ون138162564 ي الجنوبهندسة نفطسندس عبدهللا عبدالحسن ضمد الي  
 
كة مصاف شر

ي138262617
 
ي الجنوبهندسة ميكانيكنور الهدى محسن منصور حسن السناف

 
كة مصاف شر

ييوسف بشار ثابت خميس العبيدي138362652
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة مدن  شر

كة غاز الشمالهندسة سيطرة والنظموسيم احمد طه ياسير  العباىسي138462717 شر

ا مهدي رضا مهدي العميدي138562826 كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكلير  شر
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ي الوسطهندسة كهربائيةمروه رياض طه محمد الجبوري138662986
 
كة مصاف شر

إشاء محمد رشيد عبد الجدوعي138763016
ونيك /هندسةكهربائية الكي 

واتصاالت
كة خطوط االنابيب شر

ي الوسطهندسة بناء وانشاءاتشيماء طارق خضير بريسم المكصوضي138863051
 
كة مصاف شر

ي138963116 ي الجنوب هندسة ميكانيكرسل حسن علي فليح الركان 
 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ي139063132
ونيك واتصاالتفاطمه احمد محمود حمد البيان  كة غاز الشمالهندسة الكي  شر

ي الجنوبهندسة كهربائيةوعد ماجد زويد خلف الرماجي139163191
 
كة مصاف شر

ي الصبيح139263196
باقر رحيم عبد منج 

وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
ي الجنوب

 
كة مصاف شر

ي139363305
عمر محمد الياس احمد الطان 

تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة تعبئة وخدمات الغاز شر

ي139463313
كان  كة تعبئة وخدمات الغازقدرة ومكائن/هندسة كهربائيةفرحان سيدو خدر حسن الرسر شر

ي الجنوبهندسة الموادعذراء شاكر علي عبود ال حمزه139563319
 
كة مصاف شر

ونيك واتصاالتأفراح وليد فخرالدين عزت القصاب139663359 كة غاز الشمالهندسة الكي  شر

ي الجنوبهندسة كهربائيةعلي محمد علي صنكور الجبوري139763432
 
كة مصاف شر

ي139863441
ي الشمالهندسة نفطنور خليفه عطا هللا عبد الطان 

 
كة مصاف شر

جعفر محمد عبد جعفر البطاط139963445
تكرير النفط /هندسة كيمياوية

والغاز
كة غاز الجنوب شر

ي الجنوب هندسة نفطحنير  حسن حمود حسير  الغزي140063489
 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

كة خطوط االنابيبهندسة كيمياويةامير  كاظم عبداالمير جعفر الغريب140163514 شر

ي الوسطهندسة ميكانيكاسامة توفيق جاسم محمد الشويلي140263563
 
كة مصاف شر

ي الربيعي140363680 ي الوسطهندسة كهروميكانيكيةنورس عبد الجبار سلمان لعيت 
 
كة مصاف شر

ي140463698
ي الوسطهندسة ميكانيكاحمد عباس امير  سمير  البيان 

 
كة مصاف شر

ونيك واتصاالتمحمود تمر صباح إسماعيل الفهداوي140563733 ي الوسطهندسة الكي 
 
كة مصاف شر

ي الشمالهندسة كيمياويةغازي فيصل خليل أبراهيم الجبوري140663800
 
كة مصاف شر

ي الشمالهندسة كيمياويةمحمد حسن محمد احميد الدليمي140763824
 
كة مصاف شر

ي الجنوبهندسة بيئةحسير  كاظم محمد سبهان السالم140863874
 
كة مصاف شر

دنيا جاسم صكر مزيد المالكي140964068
البوليمرات /هندسة المواد

وكيمياوية والصناعات البي 
ي الجنوب

 
كة مصاف شر

ي141064210 كة تعبئة وخدمات الغازهندسة االتصاالتاحمد مبارك توفيق احمد الحرن  شر

ار141164353 ي الجنوبهندسة القدرة الكهربائيةكارمير  انوشافان ارمايس كريكور كولي  
 
كة مصاف شر

ي141264396 ي الكالن 
معالي عبد الحسير  تايه شمج 

هندسة السيطرة 

ميكاترونكس/والنظم
كة خطوط االنابيب شر

يوالء رضا عبدالرسول عبدعلي معله141364402
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة مدن  شر

ي141464613
ي الوسطهندسة كهربائيةاشاء محمد علي كامل عبد الوهاب البيان 

 
كة مصاف شر

كة غاز الجنوبهندسة ميكانيكيوسف عبدالرحمن مزهر غافل العبيد141564849 شر

نوار عيدان احمد حمادة السبعاوي141664859
هندسة السيطرة 

السيطرة/والنظم
كة غاز الشمال شر

ي141764914
روسن مجيد محمد احمد القريشر ي الوسطهندسة لير 

 
كة مصاف شر

ي الوسطهندسة المساحةعالء كاظم عواد عناد الشويلي141864924
 
كة مصاف شر

يمحمد حيدر عاشور حيدر الربيعي141964933
ي الجنوبهندسة مدن 

 
كة مصاف شر

ي الجنوبهندسة حاسوببسام عبد الحميد محمد جاسم ابوتراب142064978
 
كة مصاف شر

مروة خالد إبراهيم سليمان الغيهدان142165066
تكرير النفط /هندسة كيمياوية

والغاز
كة غاز الجنوب شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة القدرة الكهربائيةصالح مهدي صالح محمد القوغا142265077 شر

ي الوسطهندسة ميكانيكغزوان مجدي محمود مجيد الشوك142365154
 
كة مصاف شر
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كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كهربائيةعبد الرحمن محمد ظاهر جسام الفهداوي142465217 شر

ي142565247
كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكرسول مهدي عوان سلمان الشبان  شر

كة غاز الشمالهندسة سيطرة والنظممشتاق طالب عبد عباس العزاوي142665260 شر

يسجاد عبد الكاظم زكروط عزيز الشمري142765371
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة مدن  شر

ي الوسط هندسة كهربائيةرؤى حسن فليح حسن السيالوي142865510
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي الوسطهندسة الموادصابرين علي عودة طعيمة الربيعي142965563
 
كة مصاف شر

ي الوسطهندسة سيطرة والنظمضج حسيب طه ويس الدوري143065571
 
كة مصاف شر

افراح مهدي جاسم عبد علي العزاوي143165576

هندسة 

حاسوب /حاسبات/الحاسوب

ومعلوماتية

كة تعبئة وخدمات الغاز شر

شيماء نجم الدين حميد محمود الجبوري143265636
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة غاز الشمال شر

نشأت عبدالرضا حواس عوده العبيد143365670
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة غاز الجنوب شر

يماهر احمد محمود بالل لهيب143465671
كة غاز الشمالهندسة مدن  شر

يمنذر عليوي عبدهللا خلف العيساوي143565703
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة مدن  شر

ي143665731
ي الجنوبهندسة القدرة الكهربائيةمحمد عبدالحليم عبدالحميد طه الحمدان 

 
كة مصاف شر

ي143765814
ي الجنوب هندسة القدرة الكهربائيةلقاء دليل سنوح ديان الحفاظ 

 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ي143865876
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة حاسوبسيلدا صادق جعفر رضا البيان  شر

ي الوسطهندسة كهربائيةرجاء حسير  كاظم عيش الغراوي143965911
 
كة مصاف شر

يذوالفقار عبد الحميد سالم حسن سميسم144065961
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة مدن  شر

ي144165976
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة ميكانيكايمان جمال يونس ابراهيم الحمدان  شر

ي العبود144265996
علي جاسم محمد راض 

وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
ي الجنوب

 
كة مصاف شر

ي الجنوبهندسة تقنيات حراريةعبدهللا حيدر كاظم جاسم الداود144366089
 
كة مصاف شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كهربائيةساره محمود طيب أحمد العبدلي144466126 شر

ي الشمالهندسة تقنيات المساحةلقمان محمود محمد خورشيد الجاف144566136
 
كة مصاف شر

ي العبادي144666189 ي الجنوبهندسة ميكانيكعالء محسن كريم عبد النت 
 
كة مصاف شر

 محسن الربيعي144766236
قاسم نوري حسير 

معلومات / هندسة المعلومات

واتصاالت
ي الوسط 

 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي الفرطوىسي144866251
 
كة خطوط االنابيبهندسة كيمياويةاشواق ادريس تعيب عذاف شر

مازن محمد ثائر عبد الرحمن علي الرجبو144966410
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة تعبئة وخدمات الغاز شر

ي الوسطهندسة الموادنور سعدي عبد االمير حميد الرسور145066478
 
كة مصاف شر

ي الوسطهندسة ميكانيكدعاء فاضل درب خضير المساري145166491
 
كة مصاف شر

 علي الجميلي145266501
هيثم احمد خرص 

تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
ي الشمال

 
كة مصاف شر

ي الجنوبهندسة الموادرؤى عبدالمنعم محمد إبراهيم القيشي145366557
 
كة مصاف شر

ي الوسطهندسة كهربائيةعلي حسير  مجيد زهير العامري145466642
 
كة مصاف شر

رزينب ثامر يحتر عباس العادلي145566643 ي الوسطهندسة لير 
 
كة مصاف شر

ي145666657  علي صي  مسلم الهليج 
ي الجنوبهندسة القدرة الكهربائيةحسير 

 
كة مصاف شر

ي145766756
ي الجنوبتصميم معماري/هندسة العمارةاشاء كامل منصور صالح الشمخان 

 
كة مصاف شر

زا حسير  الزهاوي145866920 كة تعبئة وخدمات الغازهندسة االنتاج والمعادنعلي حسن مير شر

نور صباح عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن145966930

هندسة 

حاسوب /حاسبات/الحاسوب

ومعلوماتية

كة تعبئة وخدمات الغاز شر

ي الوسط هندسة ميكانيكوفاء عالوي عبد مطرود الفتلي146066951
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

قضي محمد عليوي صالح الجبوري146166971
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة غاز الشمال شر
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ي الوسطهندسة ميكانيكسعدية حكمت حسير  احمد عكيدي146267014
 
كة مصاف شر

ي146367036 موج علي خالد عبدالرحمن الجنان 
الموارد /هندسة بناء وانشاءات

السدود/المائية
ي الوسط

 
كة مصاف شر

ي الوسطهندسة تقنيات الموادعبير سهيل مظلوم راشد التميمي146467073
 
كة مصاف شر

ي146567132
كة غاز الشمالهندسة المساحةاحالم صمد محمد حسن شيخان  شر

ي الجنوبهندسة كهربائيةرواء جميل ثامر جازع العلقه146667158
 
كة مصاف شر

يكرار فليح حسن يوسف البهادلي146767191
ي الجنوبهندسة مدن 

 
كة مصاف شر

ي الوسطهندسة كهربائيةانمار صباح جاسم عبد االمير الشكري146867261
 
كة مصاف شر

ي عبدهللا البكري146967287
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة تقنيات الحاسباتعمر معاذ عبد الغت  شر

ي147067337
ي الجنوب هندسة الموارد المائيةمحمد غازي حمد طاهر ألحسيت 

 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ي147167427 ي الجنوبهندسة تقنيات الحاسباتعالء عبد العباس فليح حسن النصير
 
كة مصاف شر

ي147267470
ي الشمالهندسة بيئةصباح جرجيس محمد عزت البيان 

 
كة مصاف شر

اس عبدالحسن مهدي صاحب الكيماوي147367486 ي الوسط هندسة ميكانيكني 
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي الوسطهندسة كهربائيةاوس قيس علي عبدالحسير  الزبيدي147467507
 
كة مصاف شر

ي الوسطهندسة بناء وانشاءاتمحمد كمال جابر علي العبيدي147567653
 
كة مصاف شر

ي الوسطهندسة الموادشهد اياد محمد عبد الرحمن الراوي147667669
 
كة مصاف شر

داليا محمد عبدالعزيز جريان الجبوري147767671
تكرير النفط /هندسة كيمياوية

والغاز
ي الوسط

 
كة مصاف شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة االتصاالتمروة عباس عبد عباس المجمعي147867695 شر

ي147967753
أكرم عالء مرزة حمزة الطان 

عمليات /هندسة كيمياوية 

كيماوية
ي الوسط

 
كة مصاف شر

ونيك واتصاالتهند عثمان محمد خليل الصفار148067862 كة خطوط االنابيبهندسة الكي  شر

كة خطوط االنابيبهندسة القدرة الكهربائيةعمر عبد الستار جاسم محمد المحمد148167941 شر

ي148267970 ي الوسطهندسة الطرق والنقلشيماء خالد وليد محمد الجنان 
 
كة مصاف شر

ي عباس الخالف148368005 ي الجنوبهندسة كهربائيةلقاء حسن عبد النت 
 
كة مصاف شر

ي الجنوبهندسة كهربائيةصالح علي زايد برصي المالكي148468090
 
كة مصاف شر

كة خطوط االنابيبهندسة كيمياويةفاض ماجد جاسم عيدان الجبوري148568201 شر

ي الجنوبهندسة كهربائيةفرح فتجي جميل داود السعدي148668234
 
كة مصاف شر

يرضاب صبار خلف عبدالواحد العبودي148768303
ي الجنوب هندسة مدن 

 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ياحمد محمد حسن عالوي محمد حسير  الكسار148868309
كة خطوط االنابيبهندسة مدن  شر

ي الجنوب تقنيات هندسة اللحامعلي شدود كريم تركي الحميداوي148968366
 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ي149068388
كة خطوط االنابيبهندسة القدرة الكهربائيةعلي رياض علي سليمان الطان  شر

ساره حسير  مجي نايف العزاوي149168396
ونية /هندسة كهربائية الكي 

واتصاالت
كة تعبئة وخدمات الغاز شر

ي الجنوبهندسة كهربائيةنور خليل عبدالخظر مر حب ألجي 149268430
 
كة مصاف شر

كة تعبئة وخدمات الغازقدرة ومكائن/هندسة كهربائيةنارص طه نارص حنير  العزاوي149368496 شر

ي149468534
ياشاء سعيد صالح علي الخرسان 

ي الجنوبهندسة مدن 
 
كة مصاف شر

كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكايهاب عبدالعزيز حمزة حسن المول149568825 شر

ي149668832
توناي جمال احمد محمد البيان 

وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة غاز الشمال شر

ي149768967 ي الجنوب هندسة ميكانيكفاطمه عنيد كميكم شكبان الخفاج 
 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ي الجنوبهندسة االتصاالتمناف عبد الستار شحان رسن المكصوضي149869107
 
كة مصاف شر

ي الجنوبهندسة تقنيات حراريةاحمد جاسم محمد مجيد المظفر149969201
 
كة مصاف شر

ي الوسطهندسة بناء وانشاءاتعال ثامر عبد الخالق جواد الصفار150069277
 
كة مصاف شر

ي الجنوبهندسة القدرة الكهربائيةنور عبدالكاظم عكاب نجم الصالجي150169313
 
كة مصاف شر

ياسير  نورالدين بهاءالدين عبدالمجيد العبيدي150269453
هندسة تقنيات البناء 

واالنشاءات
كة خطوط االنابيب شر
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يزبير محمود جاسم عايد الدغش150369454
كة خطوط االنابيبهندسة مدن  شر

ي الوسطهندسة الموارد المائيةمروة عبدهللا محمود عبدهللا العقيلي150469479
 
كة مصاف شر

ي150569480
 
ي عبد المجيد الواف هاجر وليد وهت 

وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة غاز الشمال شر

سكينة رضا شاكر حمود الدفاعي150669540

هندسة 

حاسوب /حاسبات/الحاسوب

ومعلوماتية

ي الوسط
 
كة مصاف شر

ي150769679
كة خطوط االنابيبهندسة كهربائيةجهينة ذاكر محمود عبد القادر المشهدان  شر

شيماء وليد رفيق شفيق النائب150869688
ونيك /هندسةكهربائية الكي 

واتصاالت
كة غاز الشمال شر

ي150969726 ي الجنوبهندسة كهربائيةمحمد جبار غنتاب علي الدراج 
 
كة مصاف شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة االتصاالتليث محمد رسول عبد الكريم باقر151069733 شر

ي151169739
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة المساحةمحمد خضير عباس فيصل غليان  شر

ي الوسط هندسة القدرة الكهربائيةحسن عبدالعباس سالم مبارك النجار151269862
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي الوسطهندسة ميكانيكرن  طه موىس جاسم الدوري151369883
 
كة مصاف شر

ي الوسطهندسة العمارةزيد علي شلش سلطان المحمداوي151469990
 
كة مصاف شر

ي151570041
اقبال حميد جبار فاضل النجف 

ميكانيك /هندسة ميكانيكية

ي
تطبيف 

كة خطوط االنابيب شر

علي محسن حسن حسير  المصالوي151670081
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
ي الوسط

 
كة مصاف شر

يحسير  يحتر كاظم حسن الوائلي151770099
كة خطوط االنابيبهندسة مدن  شر

ي الوسطهندسة الموادمصطف  طالب داود غنو العبيدي151870161
 
كة مصاف شر

ي الجنوب هندسة بيئةرسل ستار رزاق هادي النوري151970175
 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ي الوسطهندسة االنتاج والمعادنهاله علي حبيب حميد الموسوي152070280
 
كة مصاف شر

كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكيوسف عبداللطيف الياس كنجو الشبكي152170335 شر

يمحمد نوري حسير  نور الهاشمي152270598
ي الجنوبهندسة مدن 

 
كة مصاف شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة تقنيات االتصاالتندى عدنان كاظم داود التميمي152370607 شر

ي152470627
كة خطوط االنابيبهندسة العمارةمكارم ظاهر دليي   عليوي العلوان  شر

ي الوسطهندسة ميكانيكضياء الدين عالء الدين عبدهللا حسن الجبوري152570693
 
كة مصاف شر

 حامد محمد سلطان السلطان152670728
 
ي الوسطهندسة الموادنوف

 
كة مصاف شر

يضياء نعمه فليح حسن االسدي152770755
ي الجنوبهندسة مدن 

 
كة مصاف شر

ي152870785
ي الشحمان 

كة خطوط االنابيبهندسة االنتاج والمعادنزينب نارص عاكول ماض  شر

هرشو كريم كامال محمد الصالجي152970825
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة غاز الشمال شر

ي الوسطهندسة تقنيات الموادشهد عادل كمال عبداللطيف الدولعي153071110
 
كة مصاف شر

يايمن مهدي صالح عويد الشمري153171135
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة مدن  شر

يمنهل ردام حازم مايع الزريجاوي153271223
كة خطوط االنابيبهندسة مدن  شر

ي الجنوبهندسة القدرة الكهربائيةاحمد حسن علوان روضان الشاوي153371276
 
كة مصاف شر

ي153471344
وق معد ابراهيم معروف البيان  ي الوسطهندسة االتصاالتشر

 
كة مصاف شر

كة خطوط االنابيبقوى/ هندسة ميكانيكةمحمد خضير حسن حمود الطعان153571366 شر

ي محمد جواد عبد الرضا الحمزة153671392 هبة عبدالنت 
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
ي الجنوب

 
كة مصاف شر

ي العبودي153771431
ي الجنوبهندسة كيمياويةزهراء طارق عبد الكريم شمج 

 
كة مصاف شر

ي153871509  أحمد جاسم محمد الجنان 
ي الوسطهندسة كيمياويةحنير 

 
كة مصاف شر

ي شاهر غافل االسدي153971527
ي الوسط هندسة المساحةعلي راض 

 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي الوسطهندسة ميكانيكهدى عبود مجيد سدخان السدخان154071555
 
كة مصاف شر

ي عمارة154171570  حمد عبد النت 
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة االتصاالتسارة تحسير  شر

ي الجنوبهندسة العمارةنور الهدى جازع مردان شنيت المالكي154271604
 
كة مصاف شر

ي154371641
كة خطوط االنابيبهندسة حاسوبأنمار سالم محمد يونس المشهدان  شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة االتصاالتجعفر عبد االمير يوسف يعقوب المطوري154471679 شر
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ي154571767 كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كهربائيةزينة جواد حسن سلمان الدراج  شر

ي الوسطهندسة ميكانيكوسام شناوه نايف لغيوي الجابري154671837
 
كة مصاف شر

ي الجنوبهندسة القدرة الكهربائيةمروة علي محمد خلف السويجت154771855
 
كة مصاف شر

ي الوسطهندسة كيمياويةشفاء ضياء محمد سلمان المحمود154871858
 
كة مصاف شر

ي الوسطهندسة كهربائيةمريم حسير  صالح مهدي العبادي154971961
 
كة مصاف شر

عال عبدالغفور صالح عبدهللا الشمري155071991
الموارد /هندسة بناء وانشاءات

السدود/المائية
كة خطوط االنابيب شر

كة غاز الشمالهندسة المساحةافان ازاد مجيد فرج الداودي155172071 شر

ي الوسط هندسة ميكانيكميس صالح حسن عبود المعموري155272151
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

مروة صالح رمضان عبدو عبدو155372219

هندسة 

حاسوب /حاسبات/الحاسوب

ومعلوماتية

كة خطوط االنابيب شر

ي155472359 محمد ماهر عويد وادي الجنان 
هندسة السيطرة 

السيطرة/والنظم
ي الشمال

 
كة مصاف شر

ي الوسط هندسة ميكانيكهدى رضا جواد كاظم اليساري155572480
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

علي حسيب عبد األمام مرزوق السوره155672532
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
ي الجنوب

 
كة مصاف شر

محمد تحسير  سعدي سعيد كدك155772584
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة غاز الشمال شر

ي الجنوبهندسة ميكانيكاحمد عباس فاضل صادج الساعدي155872603
 
كة مصاف شر

 علي الشمري155972622
ي الشمالهندسة تقنيات الحاسباتحسير  محمد حسير 

 
كة مصاف شر

ي156072717
سامر باسم طه أحمد المشهدان 

تكرير النفط /هندسة كيمياوية

والغاز
ي الوسط

 
كة مصاف شر

يبسمة محمد عبد العزيز جريان الجبوري156172748
ي الوسطهندسة مدن 

 
كة مصاف شر

كة خطوط االنابيبهندسة حاسوباآلء فاضل حمادي احمد الجدوع156272840 شر

ي الوسطهندسة كهربائيةرغده ايرس محمد فضاله الزبيدي156372950
 
كة مصاف شر

ي الوسطهندسة حاسوببتول حسير  جي  جاسم األبيض156472962
 
كة مصاف شر

كة خطوط االنابيبهندسة كهربائيةنىه كريم عليوي كنوع الجليحاوي156573014 شر

كة خطوط االنابيبهندسة كيمياويةبتول عبد هالل جواد البوحسير 156673027 شر

بسام كاظم جاسم حمادي الصبيح156773041
عمليات /هندسة كيمياوية 

كيماوية
ي الجنوب

 
كة مصاف شر

نور الهدى عبد الحميد محمد جاسم ابوتراب156873177
موائع /هندسة ميكانيكية

وحراريات
ي الجنوب

 
كة مصاف شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كيمياويةنور احمد شهاب احمد حدو156973206 شر

ي محل الشمري157073240
 
ي الوسطهندسة ميكانيكجواد كاظم الف

 
كة مصاف شر

 مجهول طوفان العكيلي157173296
ي الوسطهندسة بناء وانشاءاتجعفر حسير 

 
كة مصاف شر

كة خطوط االنابيبهندسة القدرة الكهربائيةتمار جبار عبد الحسن محمد المكتوب157273323 شر

ي157373457
كة خطوط االنابيبتقنيات الهندسة الميكانيكيةاحمد علي اسماعيل اشكح الطان  شر

حذيفه ضياء عبدهللا طه الملك157473478
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة خطوط االنابيب شر

ي157573509
ي الحسيت  زنج  كة خطوط االنابيبهندسة الموادماجد حاتم عبد الكريم احمد الي  شر

ي157673522 ي الوسطهندسة كهربائيةروئ عبدالجبار فتجي محسن العتت 
 
كة مصاف شر

ي الوسطهندسة ميكانيكثناء محمد رؤوف جاسم الحداد157773767
 
كة مصاف شر

نور صيهود عبدالرزاق دهام العجيلي157873839
معلومات / هندسة المعلومات

واتصاالت
ي الوسط

 
كة مصاف شر

ي الشمالهندسة حاسوبهبه عباس جاسم عبدالحسير  الموسوي157973901
 
كة مصاف شر

ي158073986  الجلت 
مها اسامه محمد علي امير 

هندسة بناء 

ي/وانشاءات
طرق /مدن 

طرق ونقل/وجسور

ي الوسط
 
كة مصاف شر
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ي158174214
يساره منقذ داود سلمان العان 

ي الوسطهندسة مدن 
 
كة مصاف شر

ي158274350
ي حسن السبت 

ي الوسطهندسة االنتاج والمعادنأحمد عبد الهادي محمد حفط 
 
كة مصاف شر

ي158374362 ي الجنوب هندسة القدرة الكهربائيةمشتاق طالب مهدي مري العمير
 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ي الجنوبهندسة القدرة الكهربائيةمحمد شاكر قاسم كنعان عاضي158474393
 
كة مصاف شر

زينب قادر سويد حسن المنصوري158574449
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة غاز الجنوب شر

ي158674454
بنار صباح رضا مختار البيان 

وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة غاز الشمال شر

 علي158774488
كة غاز الجنوبهندسة كيمياويةطيبة حيدر مجيد عبد الحسير  شر

كة خطوط االنابيبهندسة كهربائيةكرار بدر بعيوي جاسم السفان158874536 شر

ي158974721 يانوار نعمة نور حسن الغران 
ي الوسط هندسة مدن 

 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

كة خطوط االنابيبهندسة القدرة الكهربائيةتهامه عدنان محمد محسن الحكيم159074749 شر

ي159174925 ي عقيل صالح سعيد الشي 
كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكهان  شر

كة غاز الشمالهندسة تقنيات الحاسباتمروج سالم علي حسير  حسير 159274952 شر

محمد مجيد سعيد عزيز العبيدي159375083
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكزهراء علي احمد عيش الداؤودي159475141 شر

ونيك واتصاالتاحمد هاشم عبدهللا محمد خرص 159575179 كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة الكي  شر

ونيك واتصاالتاحمد غازي محمد غريب وهاب وهاب159675270 كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة الكي  شر

ي الوسطهندسة االنتاج والمعادنمنتىه عباس يونس عبدهللا العبيدي159775292
 
كة مصاف شر

نور محمود هاشم صالح الفهداوي159875306
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

ي الوسطهندسة تقنيات الحاسباتمحمود حامد محمود نجيب شبيب159975311
 
كة مصاف شر

ي الوسط هندسة الموادعالء داخل عبيد جاسور ال جاسور160075316
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي الجنوبهندسة القدرة الكهربائيةعالء عبد الحليم حسير  عاشور البرصي160175376
 
كة مصاف شر

يكارزان كمال كريم محمد ال يوجد160275564
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة مدن  شر

ي160375578
كة خطوط االنابيبهندسة المساحةأياد جاسم كاظم حيال الصفران  شر

ونيك واتصاالتهناء كريم كامل فاضل الربيعي160475601 كة خطوط االنابيبهندسة الكي  شر

كة غاز الجنوبهندسة كيمياويةبيداء عبد هللا عيش حسن الراشد160575606 شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة االتصاالتمسلم عبد الكريم جليل إبراهيم ابو الشعر160675611 شر

 الدخيلي160775680
ي حسير  ي الجنوب هندسة ميكانيكزيد محسن عريت 

 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ي160875693
ي الشمالهندسة كهربائيةغسان محمد خلف كريم البيان 

 
كة مصاف شر

ي الوسطهندسة كهربائيةسارة ماجد نارص مجيد البعاج160975728
 
كة مصاف شر

ي161075730
يمراد عقيل مسلم جاسم القطران 

ي الجنوبهندسة مدن 
 
كة مصاف شر

ي161175799
يمعن طه محمود نجم البيان 

ي الشمالهندسة مدن 
 
كة مصاف شر

كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكريام عباس هادي جبار الزبيدي161275821 شر

كة خطوط االنابيبقدرة ومكائن/هندسة كهربائيةزيد عبدالقادر بالل علي العبدلي161375823 شر

ي161475867  اللهيت 
كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكازهر نجمان صالح ياسير  شر

ي الشمالهندسة كيمياويةع ذراء علي يونس حسير  االدوري161575950
 
كة مصاف شر

يمحمد فيصل علوان جابر الغراوي161676092
ي الجنوبهندسة مدن 

 
كة مصاف شر

ي الجنوبهندسة كهربائيةمحمد نوري عبيد محيسن العباس161776205
 
كة مصاف شر

ي الغراوي161876306
ي الجنوبهندسة تقنيات الحاسباتجعفر حسير  كاطع خف 

 
كة مصاف شر

ي الوسطهندسة كهروميكانيكيةقضي مؤيد سلمان نارص الرسكال161976312
 
كة مصاف شر

كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكاحمد مسافر علي هاشم الهاشم162076318 شر

ي الشتيت162176326
ي الجنوبهندسة كيمياويةأسماء كاظم طاهر منان 

 
كة مصاف شر

كة خطوط االنابيبهندسة تقنيات الحاسباتاشاء عبدالسالم عبدالرحيم خرص  الخياط162276378 شر
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 مداح القره غولي162376448
ي الجنوب هندسة كهربائيةغفران حسن ياسير 

 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ي162476449 ي الوسطهندسة الموارد المائيةرونق محمود عبدهللا فاضل الفراج 
 
كة مصاف شر

علي عبد الرسول عبد الحسن عمران العامري162576456
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
ي الجنوب

 
كة مصاف شر

كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكابراهيم خليل سليم مال السليم162676458 شر

ي الوسطهندسة كهربائيةشيماء مهدي أحمد خضير الموسوي162776520
 
كة مصاف شر

ي الجنوبهندسة القدرة الكهربائيةحيدر كريم جابر عبود المنصوري162876523
 
كة مصاف شر

ي162976565
ي عبود الطان  كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكمحمد رعد ناج  شر

يكمال حسير  حمادي عبدهللا الفهداوي163076581
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة مدن  شر

زينب خالد زيد خليل ابراهيم163176584
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
ي الجنوب

 
كة مصاف شر

ي الجنوب هندسة ميكانيككرار حسن جابر حسير  العلياوي163276589
 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ي163376671
كة خطوط االنابيبهندسة تقنيات الحاسباتمحمد جياد محمود عبيد الحمدان  شر

يوسف ابراهيم حسن عبد العزي163476703
تصنيع /هندسة ميكانيكية

وصناعة
كة خطوط االنابيب شر

ي163576748
ان  علي جمعة ضمد جابر الجير 

تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
ي الجنوب

 
كة مصاف شر

ياكرم فاضل قاسم محمد البكدلي163676764
كة خطوط االنابيبهندسة مدن  شر

ي الوسطهندسة تقنيات الحاسباتعال عدنان حسن عباس الحمامي163776793
 
كة مصاف شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة حاسوبساز عمر جبار محمود اليوجد163876858 شر

ي163976923
ي الوسطهندسة كهربائيةلينا خالد عزيز سعود العان 

 
كة مصاف شر

ي الوسطهندسة كهروميكانيكيةمالك لفته محسن علي المياجي164076933
 
كة مصاف شر

ميثم سالم داغر سهر العبادي164177038
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة غاز الجنوب شر

هه لو محمد صديق محمود جاف164277128
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

 الربيعي164377139
كة خطوط االنابيبهندسة حاسوبهديل حبيب حميد ياسير  شر

ي الوسطهندسة بناء وانشاءاتنور عبد الكريم احمد فياض ابو ركيبة164477165
 
كة مصاف شر

ي164577218
ي الشمالهندسة كهربائيةهديل عامر عباس هزاع البيان 

 
كة مصاف شر

ي164677289
ي الوسطهندسة الموادطيبة عالء الدين عبد الرزاق عالء الدين عبد الرزاق السامران 

 
كة مصاف شر

يضمياء غالب جسام حميد الشمري164777332
كة خطوط االنابيبهندسة مدن  شر

ي الجنوبهندسة كيمياويةزهراء كاظم عبداللطيف عبد الصمد الربيعي164877350
 
كة مصاف شر

ي الوسطهندسة ميكانيكحسير  فوزي دهري رشيد الفتالوي164977396
 
كة مصاف شر

ي الوسطهندسة طاقةمالك محمد فهد صالح العيثاوي165077418
 
كة مصاف شر

ي165177434  مهند فيصل نوري العقان 
ي الوسط هندسة ميكانيكمصطف 

 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

شيماء عباس حسير  خداداد الزنكنه165277453
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

ي الجنوبهندسة القدرة الكهربائيةايمان اياد ياسير  ادريس االدريشي165377475
 
كة مصاف شر

كة خطوط االنابيبهندسة الطرق والنقلمهند غانم عباس صخيل الخزاعي165477539 شر

كة خطوط االنابيبهندسة العمارةزينب مهدي كزار ظاهر الشمري165577545 شر

كة خطوط االنابيبهندسة الموادظافر عباس مراد جوير البديري165677725 شر

ي165777758
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة ميكانيكاحمد مثت  عبد الغفور فواز الهيت  شر

ي الوسط هندسة الموادغسان عدنان عبد العظيم عبد الرظا الماشطة165877942
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي الجنوبهندسة كيمياويةسماح سمير ترياك عيش الجبوري165978023
 
كة مصاف شر

محمد يحتر توفيق يحتر آغا166078095

هندسة 

حاسوب /حاسبات/الحاسوب

ومعلوماتية

كة خطوط االنابيب شر

كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكبان غالم رضا علي كرم الخميس166178148 شر

ي166278173
ي الوسطهندسة الطرق والنقلقاسم صباح علي زناد القريشر

 
كة مصاف شر

ي الشمالهندسة كيمياويةجالل خضير محسن موىس المرسومي166378200
 
كة مصاف شر
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ي الجنوبهندسة القدرة الكهربائيةوسام مهدي محمد حسن عبدهللا العامر166478214
 
كة مصاف شر

ي الوسطهندسة كهربائيةصفا اكرم جواد كاظم الجعباوي166578278
 
كة مصاف شر

كة خطوط االنابيبهندسة القدرة الكهربائيةوسام شاكر جواد كاظم القره غولي166678307 شر

ي الوسطهندسة االتصاالتمناف معن حمد حسن العركوب166778323
 
كة مصاف شر

كة خطوط االنابيبهندسة حاسوبعلي محمود أحمد حسن الباجالن166878386 شر

ي حسن الساعدي166978391
ي الجنوبهندسة العمارةدعاء كريم راض 

 
كة مصاف شر

ي167078424
انور حسن جرجيس مصطف  البيان 

هندسة 

توليد طاقه/حراريات/ميكانيكية
كة خطوط االنابيب شر

ي167178429
حسن عادل محمد حسير  الطان 

وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

ي167278449 كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة سيطرة والنظمعلي نورالدين صالح محمد قزنج  شر

ي الجنوبهندسة العمارةصباح عادل سلمان جابر البعاج167378481
 
كة مصاف شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكيوسف عيدهللا عارف عبدهللا النجار167478534 شر

ي الوسطهندسة ميكانيكانسام عبد الجبار عزيز حمادي العيثاوي167578547
 
كة مصاف شر

ي167678568
يف عبد الغفور العان  ي الوسطهندسة كيمياويةمصطف  محمود شر

 
كة مصاف شر

ي الجنوبهندسة تقنيات الحاسباتاياد جلوب زبون شالف المالكي167778569
 
كة مصاف شر

ي167878577
ي الجنوبهندسة كيمياويةعلي جعفر طالب حبيب الكطران 

 
كة مصاف شر

ي ظاهر عبد المحسن حمزة التميمي167978585
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة االتصاالتض  شر

ونيك واتصاالتسعد هاشم ياسير  قدوري قدوري168078593 كة خطوط االنابيبهندسة الكي  شر

كة خطوط االنابيبهندسة كهربائيةايهاب عبد الرزاق مالك كاظم الزيادي168178594 شر

ي كحيط سلمان المياجي168278601
كة غاز الجنوبهندسة كيمياويةحسن هان  شر

ي168378618
محمد عبد الخالق ياسير  عيدان الحلف 

وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
ي الجنوب

 
كة مصاف شر

ي168478629
ايات رزاق حبيب خشان الشيبان 

ونيك /هندسةكهربائية الكي 

واتصاالت
ي الوسط 

 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي168578678
سمبل ناظم سليمان أحمد بيان 

وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

ي168678684
رؤى فالح اسماعيل شاكر العان 

تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

ي الجنوبهندسة تقنيات الحاسباتفاطمه حامد مجوت حمد السواعدي168778727
 
كة مصاف شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة ميكانيكحنان سالم هادي حبيب ابوصخلة168878807 شر

ي الجنوبهندسة طاقةسارة والي خلف محسن العلوان168978817
 
كة مصاف شر

اوي169078833 ي الجنوبهندسة العمارةأيرس عبد الكريم محمد جعفر البرسر
 
كة مصاف شر

 كاظم حسن عليوي البهادلي169178848
ي الوسطهندسة بيئةحسير 

 
كة مصاف شر

عبير نجم عبدهللا محمد الدواش169278851
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
ي الجنوب

 
كة مصاف شر

ي الجنوبهندسة حاسوبمناف عباس خرص  صغير العبيد169378883
 
كة مصاف شر

ي الجنوبهندسة الموادمها نجم عبدهللا علي المربط169478934
 
كة مصاف شر

ي الجنوب هندسة ميكانيكزهراء نارص جبار مهدي الطاهر169579067
 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ي169679089
كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكفرح شعالن جار هللا مشعب الكنان  شر

دانا قادر صالح احمد الصالجي169779098
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كيمياويةاحمد طه حسير  محمد العيساوي169879144 شر

ي169979158
ي الوسطهندسة سيطرة والنظمعمر بدر اسود اسماعيل الحمدان 

 
كة مصاف شر

ي170079164 كة خطوط االنابيبهندسة تقنيات المساحةاسيل شوكت شكير محمود الجنان  شر

ي170179202  الجنان 
زهراء عبدالكريم ثابت شنير 

ونية /هندسة كهربائية الكي 

واتصاالت
ي الوسط 

 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ررانية يعقوب يوسف حسير  العزاوي170279300 ي الوسطهندسة لير 
 
كة مصاف شر
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ي170379329
كة خطوط االنابيبهندسة االتصاالتعمرة رعد مشعل علي المشهدان  شر

ي170479343 ي الوسط هندسة نفطعادل عبد الكريم هادي محمد المطير
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي170579348
كة خطوط االنابيبهندسة االتصاالتداليا خالد حسن رحيم السامران  شر

شهد محمود حسير  حبيب الزبيدي170679501
ونية /هندسة كهربائية الكي 

واتصاالت
كة خطوط االنابيب شر

ي الوسطهندسة طاقةماهر محمد جاجان دهش الشمري170779526
 
كة مصاف شر

اناهيد جاسم علي فرهود عبودة170879586
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
ي الجنوب

 
كة مصاف شر

ي170979638  محمد الشكرج 
عبير حسن ياسير 

تكرير النفط /هندسة كيمياوية

والغاز
ي الوسط

 
كة مصاف شر

وسام ظاهر عبدالكريم حسير  المطوري171079699
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة غاز الجنوب شر

ي171179707 زنج  النه محمدطاهر عزيز محمد الي 
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

 العلي171279924
كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكختام عبد الرزاق عبدالواحد عبد الحسير  شر

ي171379996 علياء سالم عبدهللا خلف الخطان 

هندسة 

حاسوب /حاسبات/الحاسوب

ومعلوماتية

كة خطوط االنابيب شر

كة الحفر العراقيةهندسة بيئةغصون جمعة سلمان يرس هاشم171480098 شر

ي الجنوب هندسة الموارد المائيةخالد تركي عجيل عامر العليخان171580115
 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

يمحمد طالل خليل ابراهيم خليل171680178
كة خطوط االنابيبهندسة مدن  شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة المساحةئاالن فالح حسن روستم لك171780180 شر

نور عبدالكريم موىس هزاع العبودى171880215
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة الحفر العراقية شر

رغد غازي شوكت الياس الياشي171980290
ونيك /هندسةكهربائية الكي 

واتصاالت
ي الوسط

 
كة مصاف شر

ي الجنوب هندسة كهربائيةاياد جبار عبد طعيمة العبادي172080333
 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

 جبير خليل العبيدي172180356
يوسام مصطف 

كة خطوط االنابيببت  تحتية/هندسة مدن  شر

نور هاشم علي حبيب القاهري172280379
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة غاز الجنوب شر

ف الدين172380441  سامي محمد مهدي محمود شر
يمصطف 

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة مدن  شر

كة الحفر العراقيةهندسة كيمياويةفاطمه عوده إبراهيم خلوهن السعيدي172480518 شر

كة الحفر العراقيةهندسة القدرة الكهربائيةمروه أسماعيل أحمد أسماعيل المحمد172580556 شر

ي الجنوبهندسة كهربائيةهدير جبار سابط ثامر الصبيحاوي172680563
 
كة مصاف شر

ي172780614 كة الحفر العراقيةهندسة القدرة الكهربائيةنور رياض غازي عباس الكعت  شر

ي الوسطهندسة االنتاج والمعادنمحمد عبد العزيز عبدهللا علي الرصاف172880747
 
كة مصاف شر

كة الحفر العراقيةهندسة القدرة الكهربائيةرحاب قاسم محمد علي جرمد العبادي172980767 شر

كة خطوط االنابيبهندسة تقنيات االتصاالتسارة عبدالواحد اسود ملوح العمري173080773 شر

ي زيد173180776
فراس محمود عزيز مصطف  بت 

تقنيات الهندسة الكهربائية 

ونية وااللكي 
كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكازهار محسن عبيد محمد المنصور173280892 شر

كة الحفر العراقيةهندسة كهربائيةصدام سامي عبدالعزيز عكاب السعدون173380916 شر

ي173480933 كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكمحمد فاروق حمدي صالح أوج  شر

ي الجنوب هندسة االتصاالتنور تحسير  عباس فرحان العبودي173581042
 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

كة خطوط االنابيبهندسة كيمياويةعبدالرحمن محمد محمود حمودي الشماع173681153 شر

ي173781162 يعباس علي ازمام فري    ح النصير
ي الجنوبهندسة مدن 

 
كة مصاف شر

كة خطوط االنابيبهندسة االتصاالتنورا حاتم عبداالمير عطية التميمي173881243 شر

ي الوسطهندسة كهربائيةاحمد منذر فؤاد رصافة ال جعفر173981323
 
كة مصاف شر

 علي نارص حسير  النعيمي174081443
يحسير 

كة خطوط االنابيبهندسة مدن  شر

ي الشمالهندسة الموادحمد فرحان عبدهللا حسير  الجبوري174181452
 
كة مصاف شر
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ي174281512  الخزرج 
ي الوسطهندسة االنتاج والمعادنسارة خالد عباس حسير 

 
كة مصاف شر

يحيدر محمود عبد نصيف الزبيدي174381544
ي الوسطهندسة مدن 

 
كة مصاف شر

ينور الهدى سامي بدر محمد الجابري174481728
كة الحفر العراقيةهندسة مدن  شر

ي174581826
يدعاء سفيان نهاد اسماعيل العان 

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة مدن  شر

ي174681900 ان االعرج 
ي عنير  كة خطوط االنابيبهندسة القدرة الكهربائيةنىه ستار ناج  شر

كة خطوط االنابيبهندسة كهربائيةاحمد عبدالسالم حامد نصار الهاشمي174781993 شر

يب المشعل174882079 كة غاز الجنوبهندسة كيمياويةسالم محمد حسير  شر شر

ي التميمي174982129
كة الحفر العراقيةهندسة كيمياويةاسيل عبد االمير علوان خف  شر

ي الوسطهندسة ميكانيكزينب عبد الحسير  عذاب خضير عيش175082159
 
كة مصاف شر

ي الوسطهندسة سيطرة والنظمدينا عبدالكاظم عبدالرضا برغوث الظالمي175182188
 
كة مصاف شر

ي الشمالهندسة ميكانيكبرهان محمد دحام دغيش عيساوي175282285
 
كة مصاف شر

نور باقر طاهر لفته الصبيح175382328
البوليمرات /هندسة المواد

وكيمياوية والصناعات البي 
ي الجنوب

 
كة مصاف شر

ي175482344 ياحمد جبار حيدر مهوس الفريج 
كة الحفر العراقيةهندسة مدن  شر

ي الشمالهندسة كهربائيةحاتم ابراهيم محمد عبدهللا الرملي175582349
 
كة مصاف شر

كة الحفر العراقيةهندسة كيمياويةمروه رعد محمدحسير  محمد الديري175682407 شر

محمد صالح ابراهيم محمد الحكيم175782678
تقنيات الهندسة الكهربائية 

ونية وااللكي 
ي الشمال

 
كة مصاف شر

كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكمحمد صالح مهدي محسن الرحيم175882787 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة المساحةشةمال عبد الكريم سعيد صالح زنكنة175982794 شر

اسعد كامل علي عبد المجيد العماري176082814
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة خطوط االنابيب شر

ي176182891
نورا اكرم محمد طاهر يونس الحمدان 

تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة خطوط االنابيب شر

شلير شفاء علي نامق علي176282902
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة توزي    ع المنتجات النفطية شر

ي الجنوب هندسة كهربائيةعلي ظافر نعمان عكار التميمي176382912
 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة الميكاترونكسعامر احمد عبد صالح الديري176482930 شر

ي الوسطهندسة الطرق والنقلمها رياض عبد الهادي محمد الجميعي176583010
 
كة مصاف شر

يصبا مؤيد سعدهللا خليل العبيدي176683025
كة خطوط االنابيبهندسة مدن  شر

كة خطوط االنابيبهندسة العمارةعبير خليل ابراهيم عبدهللا العالف176783105 شر

كة الحفر العراقيةهندسة كيمياويةاحمد عبد هادي عمير االبراهيمي176883168 شر

 محمود علي اغا176983239
ياحمد جعفر حسير 

ي الشمالهندسة مدن 
 
كة مصاف شر

كة الحفر العراقيةهندسة العمارةفاطمة صالح مهدي محمد الحسون177083262 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة المساحةأيوب محمد عبدهللا أحمد الصالجي177183270 شر

يوائل عبدهللا مزعل علي الصيمري177283291
كة الحفر العراقيةهندسة مدن  شر

كة خطوط االنابيبهندسة حاسوبصفا طالب منشد خلف التميمي177383375 شر

ي الوسطهندسة بيئةسحر عباس فاضل حسن الجميلي177483397
 
كة مصاف شر

ي177583399
كة خطوط االنابيبهندسة الموارد المائيةمحمد مالك حميد رحمن البيان  شر

ي الوسط هندسة تقنيات االتصاالتمحمد فيصل جابر جعاز المسعودي177683454
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي المظفر177783515
 
ي نعمه صاف

 
حيدر صاف

عمليات /هندسة كيمياوية 

كيماوية
كة غاز الجنوب شر

كة الحفر العراقيةهندسة كيمياويةأمجد شهيد شاكر محمود الحالوي177883574 شر

ي الوسط هندسة كهربائيةعلي حسير  عباس عاشور العافيه177983600
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي الجنوبهندسة كهربائيةفرزدق صالح نجم عبود السهيواوي178083640
 
كة مصاف شر

ي الوسطتقنيات هندسة اللحاماحمد حميد عويد ديان العجيلي178183651
 
كة مصاف شر

ي الجنوب هندسة القدرة الكهربائيةمسلم جعفر دغيم حسير  العبودي178283687
 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ي الوسطهندسة حاسوبمحمد رمزب عبدالحميد خليل الهاشمي178383695
 
كة مصاف شر

كة خطوط االنابيبتقنيات الهندسة الميكانيكيةسعد سامي جواد ضاجي الشمري178483704 شر

ي الوسطهندسة تقنيات الموادبثينة عبدهللا اسماعيل مخلف الدليمي178583744
 
كة مصاف شر
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كة خطوط االنابيبهندسة القدرة الكهربائيةشذى ناظم كريم اسود المسعودي178683967 شر

يف القلعالي178784001 يزينب ناظم محمد شر
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة مدن  شر

مصطف  جمال جرجيس محمود البغوان178884050
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة تعبئة وخدمات الغاز شر

ي178984123
خلدون زيدان خلف محمود البيان 

تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة خطوط االنابيب شر

ي179084128
كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكجبار مهدي حرش طه السلطان  شر

كة الحفر العراقيةهندسة كهربائيةدعاء عبد السالم حاتم علي السنيشي179184145 شر

كة خطوط االنابيبهندسة االتصاالتليث اركان جبار غزوان المحتار179284156 شر

كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكرغد رياض زكي يحتر زين العابدين179384183 شر

عسل فاضل عبدالواحد موىس المظفر179484195
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة غاز الجنوب شر

هللا احمد االسدي179584320 رياض عدنان خير
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة غاز الجنوب شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة تقنيات الحاسباترنا صباح عويد عليوي المالكي179684358 شر

ي الوسط هندسة نفطكاظم عبدعون فواز ابراهيم السلطان179784398
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي الجنوب قوى/ هندسة ميكانيكةضمياء عادل مدلول عبود الجوده179884413
 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ي الجنوبهندسة حاسوبايهاب عباس مزهر عطية الصجري179984426
 
كة مصاف شر

كة الحفر العراقيةهندسة كيمياويةساجد ضاجي علوان جعفر حاله180084571 شر

ي180184630
ي الجنوب هندسة كيمياويةدعاء سامي عبد العزيز سوادي القطران 

 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ي الوسطهندسة سيطرة والنظمصبا ماهر حسير  شهاب العبيدي180284729
 
كة مصاف شر

كة الحفر العراقيةهندسة كهربائيةمحمود حميد مجيد حسن الحسير 180384765 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة كيمياويةصهيب محمد فرحان جاسم الجميلي180484772 شر

ي180584789
ضج محمود محمد عمران الحسيت 

البوليمرات /هندسة المواد

وكيمياوية والصناعات البي 
كة الحفر العراقية شر

كة الحفر العراقيةهندسة كهربائيةعلي حلو عطا صالح االسدي180684831 شر

ي الوسطهندسة بيئةنغم نافع رؤوف هادي المنصور180784864
 
كة مصاف شر

ي الجنوب هندسة كهربائيةدالل عبد الحسير  كاظم عطيه العبودي180884975
 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

كة الحفر العراقيةهندسة كهربائيةصدام حسير  جواد عطيوي الديراوي180985025 شر

سارة قاسم علي ساجت االسدي181085064
سيطرة /هندسة كهربائية

وحاسبات
كة الحفر العراقية شر

ي181185073 كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكاحمد عدنان مهدي لفته البصير شر

ي181285159
كة خطوط االنابيبهندسة تقنيات الحاسباتمحمد عصام محمدعبد يونس الطان  شر

كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكزينة عبدالكريم احمد فرمان الوكاع181385181 شر

كة خطوط االنابيبهندسة االتصاالتميسم رعد سعد هللا احمد الحنكاوي181485340 شر

ي181585344 ي النصير
ي الجنوبهندسة كهربائيةضج كريم عيدان شف 

 
كة مصاف شر

كة خطوط االنابيبهندسة تقنيات الحاسباترند حسام علي عبدهللا المالح181685373 شر

ي181785396
 احمد محمدعلي روزبيان 

ونيك واتصاالتهايده حسير  كة تعبئة وخدمات الغازهندسة الكي  شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كهربائيةمخلص ثامر حميد محسن الجبوري181885399 شر

ي181985414  حمزه الجالن 
كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكرسل طه ياسير  شر

كة خطوط االنابيبهندسة حاسوبرفل عبدالمالك احمد حمو عبادي182085476 شر

كة خطوط االنابيبهندسة تقنيات المساحةزهراء ستار جبار جواد فنهراوي182185573 شر

ي182285602
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة المساحةزياد صبجي فليح حسن السامران  شر

يينار قادر فاضل طالب العنبكي182385611
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة مدن  شر

ي182485645 يهدى رياض علي كاظم الكعت 
ي الوسط هندسة مدن 

 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي182585741 يهند نوري متعب كالص السنير
ي الجنوب هندسة مدن 

 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ي182685828
ي الوسطهندسة االنتاج والمعادنزهراء محمد محمود طه المشهدان 

 
كة مصاف شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كهربائيةهاله سالم خلف علوان باقر182785860 شر

ي الجنوبهندسة تقنيات الحاسباتالفضل ناظم حمادي فلجي الهاشمي182885941
 
كة مصاف شر

44



ت
رقم 

االستمارة
كةالتخصصاالسم الكامل الشر

ي الوسطهندسة الموارد المائيةأحمد جاسم محمد حسن أبوجنه182986004
 
كة مصاف شر

ي183086057
يبديع حسير  سليمان داموك البيان 

كة خطوط االنابيبهندسة مدن  شر

ي عبد الرزاق ابو سودة183186076 رنا عبداالمير هون 
ر ونيات /هندسة اللير  االلكي 

البرصية
ي الوسط

 
كة مصاف شر

ي183286399  علي حسن الدارج 
ي الجنوبقوى/ هندسة ميكانيكةعلي حسير 

 
كة مصاف شر

ي183386408 ونيك واتصاالتتةرزة ياسير  عثمان محمد خفاج  كة تعبئة وخدمات الغازهندسة الكي  شر

كة خطوط االنابيبهندسة الموادالعال عالء كريم حسن الجبوري183486470 شر

كة خطوط االنابيبهندسة كهربائيةمصطف  عبدهللا كليب صكر العيساوي183586523 شر

اشاء فاروق محمد عبدهللا الصميدعي183686575
هندسة تقنيات البناء 

واالنشاءات
كة خطوط االنابيب شر

مصطف  ثائر حسن حمادي الزبيدي183786582
مواد /هندسة المواد

اميك/البناء سير
كة خطوط االنابيب شر

مروة وليد كريم احمد حمندي183886699
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة خطوط االنابيب شر

ي الجنوبهندسة ميكانيكعبدهللا عبدالحسير  جعيول سعدون المساعدي183986730
 
كة مصاف شر

ي184086856
يعذراء فوزي صبجي شهاب العان 

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة مدن  شر

يعمر احمد مصطف  سليمان العكيدي184186960
كة خطوط االنابيبهندسة مدن  شر

ي الجنوب هندسة االنتاج والمعادنوليد جميل حسن ولي الحسيناوي184286962
 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ي184386985 ي الشمالهندسة كيمياويةشاب فاضل حمود شالل الحبان 
 
كة مصاف شر

كة الحفر العراقيةهندسة كهربائيةرضا سجاد عبداالمير الزم الهويشم184486990 شر

رفاتن احمد نارص حسير  خالوي184587003 ي الوسطهندسة لير 
 
كة مصاف شر

ي الوسطهندسة تقنيات الحاسباتوسام باسم محمد عبد هللا العزاوي184687059
 
كة مصاف شر

ي الجنوبهندسة نفطحسن حمدان كاطع حطاب الفرطوىسي184787186
 
كة مصاف شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كهربائيةعبدالقادر سالم عبدالقادر عبدهللا الدوخة184887203 شر

ي الشمالهندسة كهربائيةتحسير  طه اسماعيل حسن الجبوري184987334
 
كة مصاف شر

يانمار خضير احمد علي الخلف185087338
كة خطوط االنابيبهندسة مدن  شر

ي185187339
ي الوسطهندسة الموادميساء سامر يوسف ابراهيم السامران 

 
كة مصاف شر

ي185287396
كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكجعفر عبدالكاظم شلتاغ عبدالساده الثويت  شر

كة خطوط االنابيبقدرة ومكائن/هندسة كهربائيةتبارك فرج كريم منصور النعيمي185387484 شر

ي185487502
كة خطوط االنابيبقدرة ومكائن/هندسة كهربائيةرغد خورشيد موىس علي البيان  شر

كة خطوط االنابيبهندسة تقنيات الحاسباتسيف الدين سعد يحتر احمد الزبير185587507 شر

 نورالدين ابراهيم اسود جايرلي185687541
ونيك واتصاالتجنكير  كة تعبئة وخدمات الغازهندسة الكي  شر

ي الوسطهندسة كيمياويةزهراء علي مهدي عبود المنصور185787618
 
كة مصاف شر

محمد عبدهللا محمد رمضان الجميلي185887625
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
ي الشمال

 
كة مصاف شر

ي185987652 ي الجنوب هندسة الطرق والنقلعبد العظيم سلمان خضير موزان الركان 
 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ي186087724 ين حسير  شاوي دويري    ج الدراج  شير
تكرير النفط /هندسة كيمياوية

والغاز
ي الوسط 

 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي داود سلمان الراوي186187750 كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة المساحةسلمان ناج  شر

ي186287756 يزهراء سعود عجمي جابر الكعت 
ي الوسط هندسة مدن 

 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي الوسطهندسة الموادعلياء جبار سعيد كاظم الفرطوىسي186387875
 
كة مصاف شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كيمياويةختام عبداالمام كاظم سدخان العبودي186487947 شر

ي الجنوبهندسة االنتاج والمعادناحمد قاسم كريم خماط المحمداوي186587949
 
كة مصاف شر

ي الجنوب هندسة كهربائيةساره عبد العالي عويد محمد البو حمادي186687950
 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ي186787966
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكسيف عالء عسكر عبود العان  شر

ي186888072 كة خطوط االنابيبهندسة القدرة الكهربائيةهشام محمد محمو د عباس الخفاج  شر
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ي186988124
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة حاسوبهدى صادق شامخ عبد الحسن السودان  شر

كة الحفر العراقيةهندسة ميكانيكأحمد جبار حسن جالب الزرجاوي187088137 شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة ميكانيكشيماء حاتم مهدي فهد الالمي187188319 شر

ي187288328
 علي خلف الدلف 

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة طاقةنور حسير  شر

ي الجنوبهندسة تقنيات الحاسباتاحمد كاظم خليفه داود البهادلي187388509
 
كة مصاف شر

كة الحفر العراقيةهندسة حاسوباضواء عباس خضير زاير الجعب187488561 شر

ي187588654 ي الجنوب هندسة بيئةعبير زهير عبد نارص خفاج 
 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ينازك فاهم سلطان احمد البكري187688687
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة مدن  شر

ونيك واتصاالتهيثم رمزي عبدهللا شعبان عيش187788757 كة خطوط االنابيبهندسة الكي  شر

يهند طالب جابر كاظم مكوطر187888763
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة مدن  شر

ي187988968
ي الشمالهندسة بيئةنور ذياب عبد حسن الحست 

 
كة مصاف شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة تقنيات المواداحمد ثامر فاضل حسون الدفاعي188089066 شر

يزهراء علي زغير فجر المحنه188189079
كة خطوط االنابيبهندسة مدن  شر

ي حسن كاطع الزيدي188289202
ي الجنوب هندسة االنتاج والمعادناكرم غت 

 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كهربائيةسالم طارق محسون حسير  الفتالوي188389236 شر

ي188489299
كة خطوط االنابيبهندسة العمارةحنان ماجد بشيت عطار الجياىسر شر

ونيك واتصاالتنورجان فؤاد أحمد رضا بال188589327 كة تعبئة وخدمات الغازهندسة الكي  شر

حيدر محمود حميد محمود شويلية188689349
تكرير النفط /هندسة كيمياوية

والغاز
كة تعبئة وخدمات الغاز شر

ي188789484
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة تقنيات الحاسباتاحمد شكر محمد حميد البيان  شر

ي188889628 ي الجنوب هندسة ميكانيكهدى حمزة عبدالرضا عودة الركان 
 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

كة الحفر العراقيةهندسة كهربائيةشيماء يونس عبود كاظم صحير 188989739 شر

كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكنزار حسير  يونس حسن الشبكي189089744 شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كهربائيةعلي نزار عبدالحليم محيسن الراوي189189762 شر

يرشا علي سعود جروان الكبيشي189289834
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة مدن  شر

وك موينع جاسم الكبيشي189389851 يايناس مي 
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة مدن  شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة ميكانيكايالف كاظم علوان شاهر خلف189489876 شر

كة الحفر العراقيةهندسة كيمياويةوالء عادل عبد الكريم حسن الشاوي189589909 شر

ي189689943 كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كهربائيةشبعاد علي حسن مهدي الزهير شر

زهراء اسعد عبد الحميد سلطان الخطيب189789998
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة تعبئة وخدمات الغاز شر

ي189890032
زهرة صاحب محمود وهيب البيان 

وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة تعبئة وخدمات الغاز شر

ي189990100
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كيمياويةرسل عبد الكريم حسير  علوان الطان  شر

ي الشمالهندسة كيمياويةاثير حسن شعبان علي الجبوري190090135
 
كة مصاف شر

كة خطوط االنابيبهندسة تقنيات الحاسباترامي اياد عبدالحميد مصطف  الراوي190190163 شر

ياحمد عبد الحسير  جواد رضا البوهاللة190290183
ي الجنوب هندسة مدن 

 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ي الجنوبهندسة كيمياويةاحمد كاظم نعمة محمد الموسوي190390210
 
كة مصاف شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة العمارةرشا عدنان نايل سلطان السعدي190490281 شر

كة الحفر العراقيةهندسة القدرة الكهربائيةازاد عباس علي محمد الحداد190590288 شر

كة خطوط االنابيبهندسة كهربائيةدعاء حسن عطشان فزاع ال عبدهللا190690329 شر

ي190790331
كة الحفر العراقيةهندسة تقنيات حراريةامجد قبيل منشد ريكان الحلف  شر

وسن هيثم غانم عبد الصيادي190890398

هندسة 

حاسوب /حاسبات/الحاسوب

ومعلوماتية

كة خطوط االنابيب شر

فهد العزيز محمد مصدق عبد الحميد علي الهنداوي190990434
ميكانيك /هندسة ميكانيكية

ي
تطبيف 

كة تعبئة وخدمات الغاز شر

كة خطوط االنابيبهندسة بناء وانشاءاتحوراء حيدر يونس علي الحيدري191090515 شر
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كة تعبئة وخدمات الغازهندسة ميكانيكحسام جمعة جلوب فياض الزوبعي191190548 شر

ي شهيب السعيد191290603 كة الحفر العراقيةهندسة القدرة الكهربائيةمحمد طالب جي   شر

ي191390636
ان   علي داود الجير 

كة الحفر العراقيةهندسة ميكانيكبدر حسير  شر

غام حميد عفر عماش العبيدي191490697 كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة المساحةرص  شر

ي191590748 يدعاء اسعد هاشم عفتان الجنان 
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة مدن  شر

ي191690755
يسارة جمال طالب عبد هللا العان 

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة مدن  شر

كة الحفر العراقيةهندسة ميكانيكنوالدين فهمي فالح حسن العلي191790795 شر

كة الحفر العراقيةهندسة تقنيات حراريةماهر عبدالمنعم محمد حمود الشاووش191890911 شر

يسىه محسن طخاخ شنابه ال يوجد191990927
ي الجنوب هندسة مدن 

 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

كة خطوط االنابيبهندسة تقنيات الحاسباتعماد احمد خرص  عبدالرحمن الدليمي192090978 شر

ي الشمالهندسة نفطاحمد عبدهللا محمد علي الجميلي192191003
 
كة مصاف شر

 علي نجم العامري192291012
كة الحفر العراقيةهندسة القدرة الكهربائيةنور حسير  شر

كة خطوط االنابيبهندسة بناء وانشاءاتعلي عبدالستار حايف مخيف الشافعي192391028 شر

عمر ابراهيم رفيق توفيق اليوجد192491039
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة تعبئة وخدمات الغاز شر

ينوران كنعان ياسير  موىس الموسوي192591180
كة خطوط االنابيبهندسة مدن  شر

ونيك واتصاالتخالد حازم سلو خلو النارص192691208 كة خطوط االنابيبهندسة الكي  شر

ي الشمالهندسة كيمياويةعمر غسان عبدالقادر ماهر الحمواي192791253
 
كة مصاف شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة ميكانيكحيدر ليث شاكر حسير  الصالجي192891412 شر

كة خطوط االنابيبهندسة ميكانيكبتول عبد الصاحب أبو النص عجيل الياشي192991452 شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة الطرق والنقلدينا مهند صبجي امير  الشماع193091465 شر

كة الحفر العراقيةهندسة بيئةحنير  خيكان عبد االمير مهودر الصاجي193191478 شر

حذيفه أحمد عبد المنعم عطيوي العقيلي193291563
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة خطوط االنابيب شر

يرؤى عبد الحليم جوده حصل الزيدي193391671
ي الجنوب هندسة مدن 

 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

يمحمد عبد علي عبد الحسن محمد المطوري193491741
كة الحفر العراقيةهندسة مدن  شر

اوي193591781 يضياء جي  كويش رشج الطير
ي الجنوب هندسة مدن 

 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ي193691784 كة تعبئة وخدمات الغازهندسة الموادمهند عبد الرضا عبد علي العقان  شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كهربائيةحسير  محمد عبد الحسير  نصيف العبودي193791818 شر

ي الوسط هندسة ميكانيكماهر بشير هادي عبود العيساوي193891860
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي الشمالهندسة كيمياويةهبة خلف صالح علي العبيدي193991906
 
كة مصاف شر

ي194091910
ي ريس العان 

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كهربائيةأنوار صباح سبت  شر

يغصون حسن عليوي غيثان البازل194191934
ي الجنوب هندسة مدن 

 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

شهاب احمد جاسم شفيق المالكي194291951
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة الحفر العراقية شر

يدينا صالح حسير  هادي الخالدي194392024
ي الشمالهندسة مدن 

 
كة مصاف شر

كة خطوط االنابيبهندسة كهربائيةأروى وليد عبد أبراهيم الحافظ194492042 شر

علي احمد فالح حسن المنصور194592075
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة الحفر العراقية شر

ي الغبان194692215
ونيك واتصاالتعمار علي مصطف  غت  كة تعبئة وخدمات الغازهندسة الكي  شر

 علي مسير الحريشاوي194792265
ي الجنوبهندسة حاسوبعلي حسير 

 
كة مصاف شر

 جواد الربيعي194892299
رحمة عبد الكريم حسير 

تكرير النفط /هندسة كيمياوية

والغاز
كة تعبئة وخدمات الغاز شر

كة خطوط االنابيبهندسة حاسوبصفا جاسم محمد حسن العدول194992344 شر

ي195092358
ي يوسف زيدان البيان 

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة االتصاالتمروان لطف  شر

م195192365 يزهراء سعيد رشيد مجيد زمير 
ي الوسط هندسة مدن 

 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي195292399
احمد حميد رشيد مصلح الجحيشر

معلومات / هندسة المعلومات

واتصاالت
كة خطوط االنابيب شر
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ي الوسط هندسة االتصاالتفرح قاسم عبد المحسن جاسم الربيعي195392448
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

شهد فوزي صدام محسن االسدي195492515
وقود طاقة /هندسة طاقة

(ميكانيك)
كة الحفر العراقية شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة ميكانيكعبد العزيز محمد جلد سلمان ازيرج195592545 شر

ي195692624
كة خطوط االنابيبهندسة تقنيات الحاسباتاحسان منير خماس محمد العان  شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة تقنيات الحاسباتتارا غازي عبدالرحمن خورشيد الصالجي195792709 شر

ي195892716
علي جاسم محمد احمد البيان 

تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
ي الشمال

 
كة مصاف شر

ي الجنوبهندسة تقنيات الحاسباتزينب مجيد حسن غانم النجاه195992748
 
كة مصاف شر

ونيك واتصاالترؤى احمد حسير  اسماعيل الزبيدي196092820 كة تعبئة وخدمات الغازهندسة الكي  شر

ونيك واتصاالتزيد اسماعيل هادي غضبان السهر196192872 كة الحفر العراقيةهندسة الكي  شر

كة خطوط االنابيبهندسة حاسوبنور عدنان محمد درويش المشاري196292992 شر

ي الجنوبهندسة تقنيات الحاسباتعلي عبدالحسن شحان شيخان الالمي196393123
 
كة مصاف شر

ي196493125
ي جاسم السلمان  كة خطوط االنابيبهندسة القدرة الكهربائيةاحمد فري    ح غرن  شر

مهند صباح احمد باقر الوائلي196593138
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
كة تعبئة وخدمات الغاز شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كهربائيةهاله عدنان شكور محمد الداودي196693180 شر

ي196793193
ونيك واتصاالتعلي موىس عباس جعفر البيان  كة تعبئة وخدمات الغازهندسة الكي  شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة تقنيات المساحةمحمد جمال محمودسامي جرجيس اليوجد196893239 شر

ضج مؤيد نعيم خلف الدير196993244
هندسة 

توليد طاقه/حراريات/ميكانيكية
كة الحفر العراقية شر

كة خطوط االنابيبهندسة تقنيات الحاسباتانتصار عبدالكريم علي حسير  المعماري197093246 شر

كة الحفر العراقيةهندسة كيمياويةايناس جمال احمد صفوك العتيق197193250 شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة ميكانيكعامر احمد علي عباس التميمي197293562 شر

كة خطوط االنابيبهندسة كهربائيةسالم هالل محمد جي  الربيعي197393575 شر

ي197493590
ان  سكنه سيد أسماعيل بدن الجير 

هندسة 

حاسوب /حاسبات/الحاسوب

ومعلوماتية

كة تعبئة وخدمات الغاز شر

ي197593604
فرح عبد الرقيب محمد صالح حسير  البيان 

ر ونيات /هندسة اللير  االلكي 

البرصية
كة خطوط االنابيب شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة االتصاالتهبة كريم جبار محمد المحمداوي197693614 شر

ي الجنوب هندسة كهربائيةازهر رزاق كاظم نجم الغزي197793691
 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

يعباس كامل عبدالرضا دالي الفتالوي197893728
كة خطوط االنابيبهندسة مدن  شر

كة خطوط االنابيبادارة انشائية/هندسة مدنيةعبدالملك يونس علي عبدهللا الدليمي197993777 شر

رمحمد غياث مجيد محمود الحيدري198093851 كة تعبئة وخدمات الغازهندسة لير  شر

ياشاء عبدالكريم فرحان ابراهيم العبدهللا198193865
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة مدن  شر

ي198294266
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة ميكانيكمصعب طاهر حسن جديع المشهدان  شر

ي198394276
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة سيطرة والنظمشهد طه عبدالحميد رفعت البيان  شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كيميائية احيائيةنور احسان عبد زغير الساعدي198494292 شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة العمارةزهراء سمير موىس جعفر الشماع198594323 شر

ي198694332 كة الحفر العراقيةهندسة بيئةأركان جاسم عواد علي الركان  شر

يعمار محمد صفاء الدين محمود األنصاري198794338
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة مدن  شر

ي198894342
كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكعلي جاسم عبدالجليل محمد الطان  شر

ي198994353 ي الشمالهندسة كيمياويةسحر نخل كردي نايف الجنان 
 
كة مصاف شر

ي داود الشلدوغ199094402
ي الشمالهندسة كهربائيةمهند محمد هان 

 
كة مصاف شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كهربائيةاسعد حامد ابوحميد فرهود الهاللي199194452 شر
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وش بال199294496 كة خطوط االنابيبهندسة كهربائيةيونس علي عبيد حي  شر

ي199394582
ي رضا البيان 

اوزجان محمدجواد تف 
تقنيات الهندسة الكهربائية 

ونية وااللكي 
ي الشمال

 
كة مصاف شر

ونيك واتصاالتمحمد قاسم محمد جعفر الصالجي199494765 كة الحفر العراقيةهندسة الكي  شر

ي199594876 يسجاد طارق مذخور فتح القطت 
كة خطوط االنابيبهندسة مدن  شر

ي199694886 ي الشمالهندسة حاسوبجاسم اكريم عبود عباس العي  
 
كة مصاف شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة ميكانيكعالء ثاير عليوي حمود الحجامي199794909 شر

كة الحفر العراقيةهندسة كهربائيةصادق عبد الرضا جاسم غلوم الجبوري199894953 شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة حاسوبميس وليد عباس عبد الحسن الساعدي199994954 شر

ي200094955
يزهراء هاشم جلوب حسن الحمدان 

ي الوسط هندسة مدن 
 
كة مصاف (مصف  كربالء)شر

ي200194962
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة الموارد المائيةحسن مجيد مصطف  مجيد زيت  شر

ي الشمالهندسة بيئةعبدهللا نجم حسير  صالح الجبوري200294974
 
كة مصاف شر

كة الحفر العراقيةهندسة كهربائيةصابرين جابر حميد صالح العيدان200395001 شر

ي200495005 وق اعبيس جاسم كويش خفاج  شر
هندسة 

توليد طاقه/حراريات/ميكانيكية
كة خطوط االنابيب شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كهربائيةهبة محمد عبد االمير عبد الجعباوي200595027 شر

ي200695115
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة طاقةهمام صالح مهدي حسن اليجان  شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة ميكانيكنور خلدون ياسير  نوري العزاوي200795120 شر

لقاء احمد عبد الزهرة بريسم السواد200895215
تقنيات الهندسة الكهربائية 

ونية وااللكي 
كة الحفر العراقية شر

ي200995216 كة تعبئة وخدمات الغازهندسة الموادلميس عبد المنعم نجم عبد الرزاق الجنان  شر

يتقوى عالء عبد الرضا حسن الطاهر201095273
ي الجنوب هندسة مدن 

 
كة مصاف (مصف  ذي قار)شر

ي العبيدي201195357
 
شيماء علي حسن رزوف

ونيات  ر وااللكي  هندسة اللير 

ونيات البرصية/البرصية االلكي 
كة تعبئة وخدمات الغاز شر

 جاسم حسن الربيعي201295420
ي الشمالهندسة االتصاالتمهند عبد الحسير 

 
كة مصاف شر

ار سليم عبد هللا ال جعفر201395469 كة تعبئة وخدمات الغازهندسة االتصاالتحارث رص  شر

كة خطوط االنابيبهندسة كهربائيةزهراء محمد عبيد عباس التميمي201495511 شر

دنيا حسن رفيق حيدر غالم201595595
تقنيات الهندسة الكهربائية 

ونية وااللكي 
كة تعبئة وخدمات الغاز شر

كة تعبئة وخدمات الغازهندسة االتصاالتنور قدوري لطيف قدوري النعيمي201695606 شر

كة خطوط االنابيبهندسة الموادختام رحيم عباس عبيد المكصوضي201795608 شر

محمد سلمان زري حايف الماجد201895610
تقنيات الهندسة الكهربائية 

ونية وااللكي 
كة الحفر العراقية شر

سالم حسن علي حمد الجبوري201995745
تكييف /هندسة ميكانيكية

وتجميد
ي الشمال

 
كة مصاف شر

كة غاز الجنوبهندسة كيمياويةاحالم حازم نعيم خليل الخرسان202095809 شر

ي202195928
كة تعبئة وخدمات الغازهندسة كهربائيةمهدي كمال عبدالفتاح عبدهللا الحست  شر

يغيدق هادي مهدي صالح الكندي202296012
كة خطوط االنابيبهندسة مدن  شر

كة خطوط االنابيبهندسة حاسوباسيل مجيد صالح حماد العبيدي202396031 شر

كة توزي    ع المنتجات النفطيةهندسة ميكانيكحسام سعدي عبدالواحد عبدالكريم المحمدي202496042 شر
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