
            ( 8/4/5102من )  لمدةصدور لخريجي كليات جامعتنا لجدول صحة ال
 (01/4/5102) الى

 االسماء الكتاب اليها المعنون الجهة والتاريخ العدد ت
 عمار مهدي عبد المديرية العامة لتربية ديالى/ وحدة الخدمة الفرعية 8/2/4112س في 1241 1

 ربيع ضياف طعان الداخلية/ المفتش العام/ المكتبوزارة  1/2/4112س في 1221 4

 سلوان مؤيد عباس وزارة التجارة/ الشركة العامة لتجارة الحبوب 1/2/4112س في 1221 3

 فؤاد خليل ابراهيم المديرية العامة لتربية ديالى/ وحدة الخدمة الفرعية 12/2/4112س في 1281 2

 ابراهيم عبد الكريم محمد لتربية ديالى/ وحدة الخدمة الفرعيةالمديرية العامة  12/2/4112س في 1281 2

مديرية الزراعة في محافظة ديالى/ قسم الخدمات  12/2/4112س في 1212 1
 االدارية/ شعبة االدارة

 حنان حافظ عبد

المديرية العامة لتربية ديالى/ مديرية تربية المقدادية/  12/2/4112س في 1288 1
 الشعبة االدارية

 ر سعد سلمانسهي

 ميثم سعدي حسون محافظة ديالى/ قسم ادارة الموارد البشرية 12/2/4112س في 1214 8

 نورهان شاهين عباس محافظة ديالى/ قسم ادارة الموارد البشرية 12/2/4112س في 1213 1

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ دائرة البعثات  12/2/4112س في 1281 11
 الثقافية/ تقييم الشهاداتوالعالقات 

 بكر حسين ابراهيم

 ايمن سلمان فاضل وزارة التجارة/ الشركة العامة لتجارة الحبوب 12/2/4112س في 1211 11

 عبد الستار جبار عباس شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية 12/2/4112س في 1211 14

الكهربائية/ ادارة الموارد شركة ديالى العامة للصناعات  12/2/4112س في 1211 13
 البشرية

 سامي فرهود سلمان

 االء احمد جياد عباس وزارة التجارة/ الشركة العامة لتجارة الحبوب 12/2/4112س في 1211 12

 شيماء عالء جلوب طالب وزارة التجارة/ الشركة العامة لتجارة الحبوب 12/2/4112س في 1218 12

العامة لتوزيع كهرباء الصدر/ مديرية الشؤون  المديرية  12/2/4112س في 1211 11
 االدارية

 علي كامل حسن

المديرية العامة لتوزيع كهرباء الصدر/ مديرية الشؤون  12/2/4112س في 1211 11
 االدارية

 ياسر مصطاف جاسم

 علي وادي عباس شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية 12/2/4112س في 1218 18

المديرية العامة لتوزيع كهرباء الصدر/ مديرية الشؤون  12/2/4112س في 1211 11
 االدارية

 رسول عمر عبد

 رسل غازي عبود كاظم المديرية العامة لتربية ديالى/ وحدة الخدمة الفرعية 12/2/4112س في 1214 41

 غفران احمد خضير تايه المديرية العامة لتربية ديالى/ وحدة الخدمة الفرعية 12/2/4112س في 1214 41

قسم الموارد البشرية/  المديرية العامة لتربية ديالى/ 12/2/4112س في 1212 44
 العالوات والترفيعات

 ديار هاشم علي

قسم الموارد البشرية/  المديرية العامة لتربية ديالى/ 12/2/4112س في 1212 43
 العالوات والترفيعات

 رحمن خلف مطلك

قسم الموارد البشرية/  المديرية العامة لتربية ديالى/ 1/2/4112س في 1212 42
 العالوات والترفيعات

 محمد فليح حسن



 

 

 

 

 

 

 

 

قسم الموارد البشرية/  المديرية العامة لتربية ديالى/ 1/2/4112س في 1212 42
 العالوات والترفيعات

 احمد محمد حسين

والمالية/ قسم ديوان الوقف الشيعي/ الدائرة االدارية  12/2/4112س في 1213 41
 الموارد البشرية

 حسين هادي جاسم

 عثمان محجوب خلف عبد هللا عمان -سفارة جمهورية العراق/ الدائرة الثقافية 12/2/4112س في 1211 41

الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية/ قسم الموارد  1/2/4112س في 1381 48
 البشرية

 هند صاحب محسن

 االسماء المعنون اليها الكتاب الجهة العدد والتاريخ ت

 االسم الجهة المعنون اليها الكتاب العدد والتاريخ ت

 عمار مهدي عبد المديرية العامة لتربية ديالى/ وحدة الخدمة الفرعية 8/2/4112س في 1241 1

 ربيع ضياف طعان وزارة الداخلية/ المفتش العام/ المكتب 1/2/4112س في 1221 4

 سلوان مؤيد عباس وزارة التجارة/ الشركة العامة لتجارة الحبوب 1/2/4112س في 1221 3

 فؤاد خليل ابراهيم المديرية العامة لتربية ديالى/ وحدة الخدمة الفرعية 12/2/4112س في 1281 2

 ابراهيم عبد الكريم محمد المديرية العامة لتربية ديالى/ وحدة الخدمة الفرعية 12/2/4112س في 1281 2

مديرية الزراعة في محافظة ديالى/ قسم الخدمات االدارية/  12/2/4112س في 1212 1
 شعبة االدارة

 حنان حافظ عبد

المديرية العامة لتربية ديالى/ مديرية تربية المقدادية/  12/2/4112س في 1288 1
 الشعبة االدارية

 سهير سعد سلمان

 ميثم سعدي حسون الموارد البشريةمحافظة ديالى/ قسم ادارة  12/2/4112س في 1214 8

 نورهان شاهين عباس محافظة ديالى/ قسم ادارة الموارد البشرية 12/2/4112س في 1213 1

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ دائرة البعثات  12/2/4112س في 1281 11
 والعالقات الثقافية/ تقييم الشهادات

 بكر حسين ابراهيم

 ايمن سلمان فاضل وزارة التجارة/ الشركة العامة لتجارة الحبوب 12/2/4112س في 1211 11



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


