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 ت
 

العنوان  السم الرباعي واللقب
 الوظيفي

االختصاص  المنصب اخر شهادة المرحلة  الدرجة
 العام

 التولد

ابراهيم اسماعيل عزيز بزاوي   .1

 البياتي

 1963 ــــــــــــ ــــــــــــ اعدادية 5 5 رئيس مالحظين

 1992 رياضيات ــــــــــــــ بكالوريوس 4 7 م . باحث ابراهيم صالح احمد ابراهيم  .2

رئيس مالحظين  احمد سعد نعمان  .3

 ينفني

 1981 الكترون  دبلوم 1 5

الموارد  شعبة م. بكالوريوس 2 4 مالحظين ر. احمد علي ولي علي البياتي  .4

 البشرية

 1975 ادارة اعمال

    اعدادية  3 6 مالحظ  اخالص علي فاضل   .5

 1957 علوم قرآن ــــــــــ بكالوريوس 2 1 تربوي اقدم ثاني  اسعد أحمد فيصل مهدي البياتي  .6

    بكالوريوس  4 5 مدقق اقدم  انتصار محمد مراويس   .7

 1978 ـــــــــــ ـــــــــــ ابتدائية 3 6 حرفيين ر. جمعة حسن حسين البياتيبدران   .8

 1970 ـــــــــــ ــــــــــ متوسطة 1 6 ينحرفيرئيس  جبار حسن محمد سعدو الحمداني  .9

 1972 محاسبة التدقيق شعبة م. دبلوم 5 3 مدير جميلة محمد قاضي فرج الكيجي  .10

معاون رئيس  جواد حسن محمد سعدو الحمداني  .11

 حراس 

 1962 ــــــــــ ــــــــــــ دون االبتدائية 4 7

 ينمالحظرئيس  حاتم عبد سعيد نفط العجيلي  .12

 ينفني

 1968 ميكانيك ــــــــــ دبلوم 1 5

    متوسطة  1 6 رئيس سواق  حسين عباس جليل   .13

حسين محي الدين امين داود   .14

 البياتي

 1968 بناء وانشأت ــــــــــــــــ دبلوم 10 4 م. مدير فني

 1962 ـــــــــــ ــــــــــ دون االبتدائية 3 8 حرفي اقدم  حليمة فاضل علي   .15

  ------------ ------------- اعدادية  5 4 معاون مدير  خالدة قلندر شهباز   .16

  ------------ ------------ متوسطة  1 6 رئيس حرفيين  ديلجان موسى اسماعيل   .17

روكان محمد ذياب اسماعيل   .18

 البياتي

 1965 اللغة العربية وحدة المخزن م. دبلوم 10 3 اقدممدير اداري 



 

 

 1997 لغة عربية  -------- بكالوريوس  1 7 م. باحث ريا قحطان محل حسن  .19

زينب جعفر خورشيد محمد   .20

 نورجي

 1978 -------------- ---------- ابتدائية 3 8 حرفي اقدم

 1995 لغة عربية  ---------- بكالوريوس  1 7 م. باحث سارة صباح جمال صمد  .21

 1980 ادارة اعمال م.شعبة العلمية بكالوريوس 2 4 مالحظين ر. سعد دلف جليل محمود البياتي  .22

    دبلوم     سكينة قاسم جاسم   .23

 1989 رياضيات ـــــــــــــــ بكالوريوس 3 6 م. باحث سماح حسين اسعد ترك البياتي  .24

   م. شعبة الصيانة  بكالوريوس  1 4 مهندس اقدم  شوقي علي نقي   .25

 صون كول علي عريان حسين  .26

 اماملي

 1975 ــــــــــــ ــــــــــــ متوسطة 5 7 حرفيين م.ر.

عابدين مصطفى أحمد خضر   .27

 البياتي

 1963 رياضيات ــــــــــــ دبلوم 11 4 مدير م.

 1978 ــــــــــــ ـــــــــــ ابتدائية 4 7 سائق أقدم عباس ناجي أمين حسن الدليمي  .28

عبد الجبار نامق شفيق شعبان   .29

 القيصري

 1973 كهرباء عام ـــــــــــ دبلوم 2 5 مالحظ فني

    ابتدائية  1 6 ريس حرفيين  عبد الهادي محمد جدوع   .30

 1977 مكائن ومعدات ـــــــــــــــــ دبلوم 2 6 م . مالحظ فني علي نقي حسين الموسويعدنان   .31

 1963 ميكانيك شعبة الصيانة م. دبلوم 11 2 مدير فني أقدم عوني ابراهيم حمود كاظم البياتي  .32

    اعدادية  11 3 مدير فني  غضبان محمد يوسف   .33

   --------- ابتدائية  3 6 رئيس حرفيين  فاطمة ابراهيم قنبر   .34

 1982 علوم حاسوب شعبة الجودة م. بكالوريوس 5 5 مبرمج أقدم الدوريفرح صباح خلف جاسم   .35

 1986 تربية رياضية ـــــــــــ بكالوريوس 2 6 مدرب رياضي قتيبة هادي محمد باقر البياتي  .36

رئيس حرفيين  كولباغ خليل ابراهيم   .37

 اقدم

    ابتدائية  1 5

 1976 ادارة قانونية ــــــــــ دبلوم 9 8 كاتب حسين البياتي لطيف طعمةلقمان   .38

 1989   دون االبتدائية  2 10 معاون حرفيين  ماهر جاسم محمد  .39

متين عبد االمير مهدي صادق   .40

 عليل

 1986 كيمياء ـــــــــ بكالوريوس 1 5 اقدم كيمياوي

 ينمالحظرئيس  محمد رفيق نامق دهمز البياتي  .41

 ينفني

 1963 ــــــــــــ ــــــــــــــــــ اعدادية 1 5
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معاون رئيس  محمد نجاة حسين أحمد كوزةجي  .42

 ينحرفي

 1985 ـــــــــ ــــــــــ ابتدائية 1 7

مقداد محمود خورشيد سمين   .43

 الصالحي

 1973 ـــــــــــ ــــــــــ متوسطة 4 6 رئيس حراس

 1964 ـــــــــــ ــــــــــ اعدادية 11 3 مدير نايف قادر احمد حسين البياتي  .44

معاون رئيس  نجاة حسين أحمد سمين كوزةجي  .45

 ينحرفي

 1959 ــــــــــ ـــــــــ دون االبتدائية 1 7

 1978 ادارة أعمال الحساباتم.شعبة  بكالوريوس 4 4 م.مدير دندننجاح مدد ويردي كاظم   .46

 1966 ـــــــــــ ــــــــــ دبلوم 6 5 محاسب نسرين ولي علي كاظم البياتي  .47

 1960 ــــــــــ ــــــــــ اعدادية 11 3 مدير ئازاد عثمان مجيد صابر الجاف  .48

ياسين خورشيد سعيد حسن   .49

 البياتي

 1968 ـــــــــــ ــــــــــ ابتدائية 3 6 م.ر.حرفيين

    اعدادية     ناهدة باقر تاقي   .50

قانوني مشاور  بشار خلف محمد رحيم  .51

 مساعد

  قانون   بكالوريوس  3 5


