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 فرسان تؤمٌم نفط العراق 

  عاماً ؟؟45ترى أٌن هم اآلن بعد مرور 

غانم العنّـاز: بملم   

 ممدمة

 1927ان عدد الذٌن عملوا فً صناعة النفط والؽاز فً العراق عبر السنٌن منذ اكتشاؾ النفط فً عام 

.لحد االن البد ان ٌزٌد على مائة الؾ  

 بان عدد المستخدمٌن 1965حٌث ٌشٌر التمرٌر السنوي لشركات نفط العراق والموصل والبصرة لعام 

 اجنبٌا من الموظفٌن الخبراء 116 عرالٌا و 618 من ضمنهم 11066للشركات الثالث لد بلػ 

. والمهندسٌن والفنٌٌن واالدارٌٌن  

االشركات والمؤسسات   كافة عدد العامليه فيكما ان بعض االحصائيات غير الرسمية قد اشارت الى ان

.65,000ما يقارب قد قدر بفي مىتصف الثماويىات الىفطية الحكومية   

لذلن فباالمكان المول بان عدد الموظفٌن من مهندسٌن وجٌولجٌٌن وخبراء وفنٌٌن وادارٌٌن وؼٌرهم من 

الذٌن لاموا ببناء تلن الصناعة الضخمة وتشؽٌل منشآتها عبر السنٌن الطوٌلة البد ان ٌزٌد على عدة 

ان الرعٌل االول منهم فً العمد الثالث والرابع والخامس كان من االجانب مع عدد للٌل من . آالؾ

لذلن فانه ٌكاد ٌكون من . اما الرعٌل الثانً خالل العمود التالٌة  فكان جله من العرالٌٌن. العرالٌٌن

.المستحٌل ذكر كافة اسماء ذلن العدد الضخم منهم لعدم توفر المصادر المطلوبة لذلن  

1972لائمة أسماء موظفً شركة نفط العراق المحدودة لشهر أٌار   

ؼٌر انه لحسن الحظ فمد تم العثور على لائمة باسماء موظفً شركة نفط العراق المحدودة لشهر اٌار 

 باللؽة االنكلٌزٌة ، من مهندسٌن وخبراء وفنٌٌن وادارٌٌن وؼٌرهم ، مع وظٌفة كل منهم ، اللوم 1972

العراق وصناعة النفط والؽاز فً المرن العشرٌن الصادر عن جامعة نوتنهام )بتضمٌنها فً كتابً 

ولد لمت بترجمة تلن المائمة الى العربٌة لسهولة االدالل على اولئن . (2012البرٌطانٌة فً اٌار 

.الموظفٌن والخبراء  

ان هذه المائمة مهمة لكونها تشمل اسماء الموظفٌن من خبراء ومهندسٌن وجٌولجٌٌن ومشؽلٌن 

 والذٌن كانوا ٌدٌرون منشآت تلن الشركة العماللة فً 398والتصادٌٌن وادارٌٌن وؼٌرهم البالػ عددهم 

كركون وخطوط انابٌب تصدٌر النفط الى البحر االبٌض المتوسظ ومحطات الضخ الضخمة التً وصل 

 والذٌن استمر 1972انتاجها فً ذلن الولت الى ملٌون برمٌل بالٌوم لبل تؤمٌمها فً االول من حزٌران 

.العرالٌون منهم بادارة وتشؽٌل تلن المنشآت بكفاءة تامة بعد ان تم تؤمٌم تلن الشركة  
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كما انهم ٌمثلون عٌنة جٌدة لزمالئهم من خبراء صناعة النفط والؽاز االكفاء فً بمٌة المإسسات النفطٌة 

كوزارة النفط وشركة النفط الوطنٌة العرالٌة وشركة نفط الٌصرة وشركة نفط الموصل ومإسسات 

المصافً وتوزٌع المنتجات النفطٌة والمشارٌع النفطٌة وخطوط االنابٌب ومحطات الضخ ومرافئ 

.التصدٌر وؼٌرها التً توسعت بصورة كبٌرة خالل العمدٌن السابع والثامن من المرن العشرٌن  

لذلن هنالن ضرورة لالعتراؾ بجهود كل من ساهم وٌساهم حالٌا فً تطوٌر وتشؽٌل منشآت تلن 

.الصناعة الضخمة بمرافمها المتعددة وفاء الخالصهم وتفانٌهم فً خدمة العراق  

 

   كركون- الرئٌسٌة فً منطمة عرفة  المحدودةدوائر شركة نفط العراق

 العصر الذهبً لصناعة النفط والغاز الوطنٌة 

لمد جاء فً ممدمة كتابً العراق وصناعة النفط والؽاز فً المرن العشرٌن الصادر عن دار نشر جامعة 

:  ما ٌلً 2012نوتنكهام البرٌطانٌة فً اٌار   

لمد كتب ونشر العدٌد من الكتب والمئات من المماالت والبحوث عن بعض المواضٌع  التارٌخٌة )))

والسٌاسٌة والفنٌة وااللتصادٌة وغٌرها من اوجه صناعة النفط والغاز فً العراق اال انه، حسب 

.علمً، لم ٌنشر كتاب واحد شامل ٌحتوي على كافة تلن االوجه بصورة كاملة  

لذلن فمد اصحبت على لناعة بان الولت لد حان لنشر مثل ذلن الكتاب عن تلن الصناعة والخبراء 

العرالٌٌن الذٌن ازدهرت على اٌدٌهم خالل العمدٌن السابع والثامن من المرن الماضً كاعتراف وتمدٌر 

لجهودهم الذي طال انتظاره بعد ان همشوا من لبل السٌاسٌٌن الهواة المتعطشٌن للحكم الذٌن دمروا 

البلد واوصلوه الى حد الركوع بسبب لصر نظرهم وتبذٌرهم لموارد تلن الثروة الهائلة فً الحروب 

. نراها فً اٌامنا هذه ال زلناوسوء االدارة والفساد والسرلات وغٌر ذلن من اآلفات الفتاكة التً  

ومع اننا ال زلنا بانتظار مثل ذلن االعتراف بجهود ذلن الرعٌل االول من الخبراء فً الصحافة ووسائل 

فمد نشر العدٌد من المماالت فً . االعالم العرالٌة فمد كانت وسائل االعالم الغربٌة اسرع منها الى ذلن

السٌاسة فً العراق النفط و /الولود على النار)الصحافة وعلى االنترنت عن ذلن كان آخرها كتاب 

:  الذي جاء فً ممدمته ما ٌل2011ًلمإلفه كرٌن موتٌت الصادر فً  (المحتل  
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اال ان ذلن الرأي لد جوبه بالرفض من لبل لادة . ن ٌرٌدون ان ٌبمى انتاج النفط فً المطاع العاميان معظم العرالً))

اال اننا حٌن ننظر الى . ن او انه مثالً او حتى بعثًا الزمعلٌه امر لد عفىاالحتالل والمحللٌن الغربٌٌن على انه 

اوائل فمد حممت نجاحات كبٌرة مباشرة بعد تؤمٌم النفط فً . صناعة النفط العرالٌة نجد ثمافة هندسٌة تدعوا الى الفخر

السبعٌنٌات من المرن الماضً واستمرت فً تشغٌل المنشآت رغم الصعوبات خالل سنوات الحروب الثالث واعوام 

وبدال عن التكنولوجٌا . فبدال عن الموارد المالٌة غٌر المتوفرة اعتمدوا على الجهود الذاتٌة. الحصار الثالثة عشر

.((الحدٌثة اعتمدوا االستفادة مما هو متوفر لدٌهم  

: ما ٌلً 18ثم ٌعود لٌمول فً الصفحة )))  

لمد لام المهندسون العرالٌون خالل السبعٌنٌات من المرن الماضً بتسخٌر المهارات التً اكتسبوها خالل عملهم مع ))

فمد لامت شركة . شركة نفط العراق لبل التؤمٌم لبناء صناعة ٌحسدون علٌها من لبل االلطار المنتجة للنفط فً العالم

كما لامت فرق .  ملٌون برمٌل بالٌوم3.5 الى 1.5 بزٌادة االنتاج من 1979 الى 1972النفط الوطنٌة خالل الفترة 

 ملٌارات برمٌل بالسنة الذي ٌضاهً 6 بالعثور على نفوط جدٌدة بمعدل 1977 الى 1972االستكشاف فً الفترة من 

فمد اكتشفوا عدد من اكبر الحمول النفطٌة . السنٌن فً بمٌة الطار العالم كافةتلن اعلى معدل اكتشاف تم تحمٌمه عبر 

.(((فً تارٌخ العراق كغرب المرنة وشرق بغداد ومجنون ونهر عمر  

:لمد اصاب ذلن الرجل االجنبً للب الحمٌمة بموله   

((اال اننا حٌن ننظر الى صناعة النفط العرالٌة نجد ثمافة هندسٌة تدعوا الى الفخر))  

لمد لالها الرجل بصدق وامانة فلنحًٌ ذلن الرجل ولنحًٌ خبراء النفط فً بالدنا وندعوهم الى االخذ 

بزمام االمور مرة اخرى من الشركات االجنبٌة التً تم تؤمٌم نفطها لبل خمسة واربعون عاما لتعود 

الى تلن الحمول التً حرمت منها واستماتت فً استرجاعها ال بل الى العدٌد من الحمول التً تم 

فمد لدمت . اكتشافها من لبل الخبراء العرالٌون بعد خروجها من البالد كحملً مجنون وغرب المرنة

تلن الحمول الٌها على طبك من ذهب كما ٌمال عن طرٌك المزاد العلنً ، السٌئ الصٌط ، بٌن هرج 

ومرج كلما ٌباع سمط المتاع او المٌراث الذي ٌرٌد الورثة بٌعه باي ثمن كان لٌؤخذ كل منهم حصته 

أهكذا تباع ثروة البالد واالجٌال المادمة؟؟  . باسرع ولت ممكن  

لذلن فلندعوا لخبراء نفطنا المخلصٌن وغٌرهم فً كافة مرافك الحٌاة بالتوفٌك لتسخٌر 

.ثروة البالد النفطٌة الهائلة العادة بناء عرالا جدٌدا وهللا الموفك  

  1972فرسان تؤمٌم نفط العراق لعام 

ان كافة الموظفٌن الذٌن سٌؤتً ذكرهم فً المائمة ادناه هم من الزمالء االعزاء والعدد الكبٌرمنهم كانوا 

لذلن ال ٌسعنً اال ان احٌٌهم جمٌعا وعوائلهم اٌنما كانوا فً هذه . وال زالوا اصدلاء اوفٌاء لنا حتى الٌوم

االٌام وآمل ان تعٌد لهم هذه المائمة ذكرٌات جمٌلة وتجدد بعض الصدالات بٌن الذٌن فرلتهم طرق الحٌاة 

كما ال ٌسعنً اال الترحم على ارواح الذٌن . عبر السنٌن الطوٌلة مع اطٌب تمنٌاتً لهم جمٌعا بكل خٌر

.وافتهم المنٌة والدعاء لهم بالمؽفرة والهلهم بالسلوان  

كما اود ان احًٌ كافة زمالئنا الذٌن عملوا فً بمٌة المنشآت النفطٌة العرالٌة اٌنما كانوا فً بالد هللا 

الواسعة فمد كان الكثٌر منهم وال زالوا اصدلاء لنا احبة وزمالء لنا كرام نكن لهم خالص المودة 

.واالحترام متمنٌا لهم ولعوائلهم جمٌعا كل خٌر  
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واخٌرا ٌجب ان ال ننسى ان نحًٌ عشرات االلوؾ من العمال والمستخدمٌن الذٌن ساهموا فً بناء 

. وتشؽٌل هذه الصناعة العماللة التً كانت وال زالت من اهم مصادر االٌرادات المالٌة للخزٌنة العرالٌة  

 ؼانم العناز 

2018 كانون الثانً   

كتابً العراق وصناعة النفط والؽاز فً المرن العشرٌن الصادر عن جامعة نوتنهام البرٌطانٌة - المصدر 

2012فً اٌار   

 

 أٌار والذي تبنته الشركة العرالٌة 31كما ندرج ادناه الهٌكل التنظٌمً لشركة نفط العراق المحدودة فً 

للعملٌات النفطٌة التً استلمت ادارة المنشآت بعد التؤمٌم والذي استمر معتمدا حسب علمً الى فترة 

.طوٌلة بعد التؤمٌم  
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  رئاسة الشركة  

    
 1 المدٌر العام االن كٌالن كركون
 2 نائب المدٌر العام بٌتر لٌن كركون
 3 السكرتٌرة كلٌر باسل كركون
 4 المشاور  حسام الدٌن شاكر الضاحً كركون
 5 المساعد االلدم  سمٌر نوري كركون
(ادارة الخدمات)مساعد  حازم عبد هللا السلطان كركون  6 
 7 مساعد الدم ؼازي صابر علً كركون
(عاللات)مساعد الدم  اسماعٌل ابراهٌم الراوي كركون  8 
(ارتباط الشرطة)مساعد عام  لطفً اسكندر كركون  9 
(العاللات الحكومٌة)مساعد عام  صبحً دمحم العلكاوي كركون  10 
    كركون
  خدمات الحاسوب  كركون
 11 محلل نظم رشٌد الٌاس حداد كركون
 12 محلل نظم عدنان ٌونس الصافً كركون
 13 مالحظ عملٌات الحاسوب عبد الحك سعٌد دبدوب كركون
 14 ادامة البرامج رزاق اسكندر بشوري كركون
 15 مساعد مبرمج لرٌش محً الدٌن ٌوسؾ امٌن كركون

    
  مدٌرٌة الحمول  

 16 مدٌر الحمول عبد االمٌر تمً كركون
 17 نائب مدٌر الحمول جً اوزبورن كركون

    
  دائرة هندسة النفط  

 18 رئٌس دائرة هندسة النفط فالح مصطفى الكبٌسً كركون
 19 مستشار هندسة المكامن دي ام مورٌس كركون

 20 مساعد فنً عبد المحسن علً كركون
 21  عامدمساع ٌواش لنبر اسكندر كركون
(عملٌات)خبٌر نفط الدم  انور السٌد عز الدٌن كركون  22 
(تخطٌط)خبٌر نفط الدم  طارق عبد المادر االرحٌم كركون  23 
 24 نائب جٌولوجً منطمة انتاج  جعفر احمد الساكنً كركون
 25 جٌولوجً انتاج شٌرزاد راضً نزهت كركون
 26 مساعد جٌولوجً سعٌد حمود ذٌاب كركون
(معار من الوزاة)مساعد جٌولوجً  لادر رضا الجاؾ كركون   
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 28 مهندس مكامن ؼازي مهدي حٌدر كركون
 29 اخصائً نفط صائب عبد العزٌز المتولً كركون
 30 اخصائً نفط صبٌح فتوحً كركون
 31 اخصائً نفط علً كامل الراوي كركون
 32 اخصائً نفط احمد شاهٌن شرٌؾ كركون
 33 مهندس نفط احمد ذنون حسٌن الخزرجً كركون
 34 مساعد اخصائً نفط علً رشٌد محمود كركون
 35 مساعد مهندس نفط حسٌن محمود المهٌدي كركون
 36 مساعد مهندس نفط موفك ادٌب عبد السالم الصمدي كركون
(متدرب)مساعد مهندس نفط  باسل دمحم اسماعٌل كركون  37 

    
  دائرة الحفر  

 38 رئٌس دائرة الحفر فإاد توما كركون

 39 حفار اخصائً الدم اي جً انداكوت كركون
ل ابراهٌمياسماعٌل خل كركون  40 مساعد فنً 
 41 حفار اخصائً دمحم عبد عبود بوزا كركون
 42 حفار اخصائً آكوب اوٌنس بابلٌنٌان كركون
 43 مهندس حفر محمود حمٌد احمد كركون
 44 جٌولوجً حفر عدنان اسماعٌل السامرائً كركون
 45 حفار شاكر دمحم علً الجماس كركون
 46 حفار ٌوئٌل شمشون كركون
 47 حفار سركٌس ابراهٌم كركون
 48 حفار جاسم دمحم الظهبان كركون
 49 حفار صالح الدٌن دمحم امٌن كركون
 50 مساعد مالحظ معدات بلشصار بنٌامٌن كاالشو كركون
 51 حفار متدرب فضٌل الٌاس مادٌللً كركون
 52 حفار متدرب رمضان عبد هللا سوٌد كركون
 53 حفار متدرب فإاد محمود خضر عزة كركون

    
  دائرة االنتاج  

 54 رئٌس دائرة االنتاج خالد علً خالد الحجازي كركون
(شمال)مالحظ انتاج الدم  جودت عزٌز سعرتً كركون  55 
(جنوب)مهندس انتاج الدم  حمٌد احمد الجودي كركون  56 
 57 مالحظ انتاج منطمة عماد هادي الهاشمً كركون
 58 مالحظ انتاج منطمة عادل دمحم صالح ابراهٌم كركون
 59 مهندس انتاج منطمة عبد الجبار خضٌر نصٌؾ كركون
(صٌانة)مالحظ انتاج منطمة  نٌشان سهان براهام سوسكٌان كركون  60 
 61 مالحظ انتاج عبد الرحمن دمحم كركون
 62 مهندس انتاج دمحم سعٌد حسن ٌوسؾ كركون
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(معار الى عٌن زالة)مهندس انتاج  جعفر صفر شون علً الربٌعً كركون   
 63 مالحظ انتاج صبحً عبد المجٌد فارس كركون
 64 مساعد مالحظ انتاج فإاد البازي كركون
 65 مالحظ حساب النفط اكرم افرام جورجٌس ججاوي كركون
(صٌانة)مساعد مهندس انتاج  صفاء ٌوسؾ ٌعموب شكوري كركون  66 
 67 مساعد مهندس انتاج عادل احمد جواد الجرجفجً كركون
(تدرٌب)مساعد مهندس انتاج  دمحم محمود عبوش السلطان كركون  68 

    
  دائرة معمل التركٌز  

 69 رئٌس دائرة معمل التركٌز عبد الكرٌم دمحم محمود كركون
 70 نائب مشؽل الدم آكوب كٌفورن بورازٌان كركون
 71 مساعد عام تحسٌن ٌوسؾ عبد االحد كركون
 72 مناوب سٌطرة الدم اسحاق خمٌس كركون
 73 مناوب سٌطرة الدم نصر الدٌن علً مردان نوري كركون
 74 مناوب سٌطرة الدم خورشٌد بهجت النمٌب كركون
 75 مناوب سٌطرة الدم احمد سٌد طاهر كركون
 76 مناوب سٌطرة الدم دمحم زكً سلٌمان كركون
 77 مناوب سٌطرة الدم فهمً حبٌب كركون
 78 مشؽل ناظم شكور كركون
 79 مشؽل اسماعٌل فرج رشٌد كركون
 80 مشؽل عبد الواحد احمد لوزجً كركون
 81 مشؽل حسن حسٌن كركون
 82 مشؽل ٌونان ٌوخنا البازي كركون
 83 مشؽل ٌوسؾ سعٌد محمود كركون
 84 مشؽل نجٌب عبد المادر خضر كركون
 85 مشؽل نور الدٌن سلٌم كركون
 86 مشؽل سٌروب سلطان سركٌسٌان كركون
 87 مشؽل لادر كرٌم دمحم كركون
 88 مشؽل انور عبد هللا رضا كركون
 89 مساعد مشؽل طارق محمود كركجً كركون
 90 مساعد مشؽل شلٌمون حنا كركون
 91 مساعد مشؽل عدنان عبد المجٌد ٌونس كركون
 92 مساعد مشؽل كرٌم علً تكرٌتً كركون

 93 مساعد مشؽل سالً خضر اسماعٌل كركون
 94 مساعد مشؽل عودة فدعوس دمحم الجبوري كركون

    

  مدٌرٌة خطوط االنابٌب  

3كً   95 مدٌر خطوط االنابٌب ماجد حسٌن الحمدانً 
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3كً  96 مساعد فنً ولٌد عبد الجلٌل جواد الحصان 
    
  االدارة  

3كً  97 نائب مدٌر االدارة صباح شاكر الهالل 

3كً  98 مالحظ االدارة خلدون احمد عبد هللا 
3كً (تدرٌب)مساعد عام  رفاع احمد علً الهاشمً   99 

1تً   100 مالحظ االدارة عبد الرزاق محسن النصراوي 
    
تشغٌل وصٌانة الخطوط دائرة      

3كً ناحجمٌل بولص    101 مهندس خطوط الدم 
    
1محطة ضخ كً      

3كً  102 مهندس محطة حكمت جمٌل خدور 
3كً  103 مساعد مهندس صٌانة مإٌد نجٌب رٌحانً 
    
2محطة ضخ كً      

 104 مالحظ محطة عبد الرزاق حسٌن البطاوي كركون

3كً     
3كً 3محطة ضخ كً      

3كً  105 مهندس محطة عبد الستار الجومرد 

3كً  106 نائب مالحظ تشؽٌل محطة عبد الكرٌم حمود الراوي 

3كً  107 مالحظ صٌانة محطة خوسروب صباغ كارابٌدٌان 
3كً  108 مهندس صٌانة شرٌؾ احمد 

3كً  109 مهندس صٌانة لٌس دمحم امٌن الدوري 
3كً  110 مهندس صٌانة نبٌل صالح عبد الوهاب الشٌبانً 

3كً  111 مالحظ مناوبة صالح لاسم الجابري 
3كً  112 مالحظ مناوبة جلوب بانً دمحم 

3كً  113 مالحظ مناوبة ٌواش ارخٌم شمشون 

3كً (تدرٌب)مهندس مناوبة  طالب احمد دمحم الحدٌثً   114 
3كً (تدرٌب)مهندس مناوبة  سعد محمود عبد الكرٌم الرحٌم   115 

3كً (تدرٌب)مهندس مناوبة  حمد هللا حسٌن عدوان   116 
    

1محطة ضخ تً      

1تً   117 مالحظ محطة جً فورساٌت 

1تً   118 مالحظ محطة تشؽٌل  اٌدن حسٌن حسن آوجً 
1تً   119 مالحظ محطة صٌانة  طارق احمد زكً 

1تً   120 مالحظ صٌانة  بطرس ممصود 

1تً   121 مالحظ صٌانة ناذٌر جرجٌس احمد عمر 
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1تً   122 مالحظ مناوبة جورج شمعون 

1تً   123 مالحظ مناوبة شمعون داوود 
1تً   124 مالحظ صٌانة هادي شكر 

1تً   125 مالحظ صٌانة خالد داوود حامد 
1تً   126 مالحظ صٌانة بطرس جرجٌس عبد االحد 

    

3مصفاة كازوٌل محطة كً      

3كً   127 مشؽل خورشٌد نامك خورشٌد 
    

  الخدمات الهندسٌة للخطوط  

3كً   128 مهندس خدمات الدم حمٌد صادق المنشً 

3كً   129 مالحظ خدمات مٌكانٌكٌة تركً سعٌد عبد البالً 

3كً   130 مالحظ كهرباء جورج خوشابا 
3كً   131 مالحظ كهرباء دمحم رمضان 

3كً   132 مساعد مالحظ كهرباء ٌوسؾ ججو ٌوسؾ 
3كً   133 مساعد مالحظ كهرباء ممبول محمود الجلبً 

3كً   134 مهندس مدنً سرجون ٌوناثان هرمز 
3كً   135 مساعد مهندس مدنً عداي حردان حسب هللا التكرٌتً 

    

  مدٌرٌة الهندسة  

 136 مدٌر الهندسة اي بً تافندٌل كركون
 137 مساعد عام لنارد اوسكار فوزبري كركون
 138 مهندس مشارٌع  بٌكرداٌن رآ كركون
 139 مالحظ هندسة صٌانة مشارٌع جً جً بً كٌٌل كركون
(تدرٌب)مساعد مهندس صٌانة  ذنون ٌونس دمحم الدباغ كركون  140 
 141 مساعد فنً  عبد العزٌز منعم جبار الؽانمً كركون

    
  فرلة خدمات االطفاء  

 142 رئٌس فرلة االطفاء ابراهٌم سمٌن كركون
 143 مساعد رئٌس فرلة االطفاء مفٌد عبد المجٌد كركون

    
  دائرة الهندسة المدنٌة  

دائرة الهندسة المدنٌة رئٌس علً دمحم حسن الخٌاط كركون  144 
    
  مشروع تملٌن المساكن   

 145 مالحظ بناء حسٌن جمعة كركون
 146 مهندس بناء عصام فإاد سرسم كركون
 147 مساعد مهندس مدنً عبد الباسط مصطفى كركون
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 148  مالحظ بناءعدمسا عبد المادر محمود الجبوري كركون
    
  شعبة االشغال  

 149 مالحظ بناء  مظفر عزت كركون
(معمل التركٌز)مساعد مالحظ بناء  ٌواش الزار خنا كركون  150 
 151 مساعد مالحظ بناء حنا دانٌال كركون
 152 مساعد مهندس بناء اكرم اسماعٌل دمحم االمٌن كركون

    
  شعبة البناء  

 153 مهندس مدنً  اكرم بشٌر رسام كركون
 154   مالحظ بناءعدمسا البرت ماردٌروس الكساندر كركون
 155 مساعد مهندس مدنً علً حسٌن دمحم كركون

    
  شعبة الطرق  

 156 مهندس مدنً  بكر جبار كركون
 157  مالحظ بناءدمساء وردة اودٌشو كركون

    
  دائرة هندسة المواصالت  

دائرة هندسة المواصالت رئٌس علً مصطفى كركون  158 
(تدرٌب)مساعد مهندس كهرباء  خلٌل ابراهٌم احمد كركون  159 
(تدرٌب)مساعد مهندس مواصالت  وجدي فوزي دمحم الخطٌب كركون  160 

    
  شعبة الالسلكً واالرسال  

 161 مهندس مواصالت دمحم فإاد مال كرٌم كركون
 162 مساعد مهندس مواصالت فالح كاظم جاسم الخواجة كركون
 163 مساعد مالحظ مواصالت نوح لرٌالوز ججوكا كركون

    
  شعبة البدالة والمشتركٌن  

 164 مالحظ مواصالت ادوارد حبٌب كركون
 165 مساعد مالحظ مواصالت نور الدٌن علً حسن كركون
 166 مالحظ مواصالت عملٌات سلمان صالح االعظمً كركون
 167 مالحظ مواصالت الورشة صلٌبا ٌوسؾ مرلس لصاب كركون

3كً   168 مهندس مواصالت خطوط االنابٌب ٌوسؾ جواد محً الدٌن 

3كً   169 مساعد مالحظ مواصالت حسن دمحم امٌن الصالحً 

    
    

  دائرة هندسة التصامٌم  

ازـنّن ـعالـؼانم عبد خلٌل  كركون  170 رئٌس دائرة هندسة التصامٌم 
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 171 مالحظ المواد والخرائط دنخا كوركٌس دنخا كركون
    كركون
 172 شعبة التصامٌم  كركون

 173 مهندس تصامٌم الدم  روجرز ان جً ال كركون
 174 مهندس تصامٌم  اندرسون اي اج كركون
 175 مصمم هندسً بابا شممشون ٌعموب كركون
 176 مصمم هندسً حنا ناصر خوري كركون
 177 مصمم هندسً علً دمحم علً كركون
 178 مصمم هندسً عبد المنعم عبد العزٌزؼزال كركون
 179 مساعد مهندس مٌكانٌن سرجون كرٌم جبري كركون

    
  شعبة التخمٌن ومسح الكمٌات  

 180 مخمن ومساح كمٌات الدم صائب بهجت مجٌد كركون
 181 نائب مخمن ومساح كمٌات الدم جونسون جون بولص كركون

    
  شعبة المساحة  

 182 مساح نافع عبودي السلك كركون
    
  دائرة الهندسة الكهربائٌة  

 183 رئٌس دائرة الهندسة الكهربائٌة  فائك دمحم عبد العزٌز كركون
 184 مهندس كهرباء الدم خطوط وخدمات منذر حسن عمر كركون
 185 مالحظ كهرباء هاشم لاسم كركون
 186 مساعد مهندس كهرباء مهند هادي عبد اللطٌؾ الشٌخلً كركون

    
  شعبة الحمول  

(حمول)مهندس كهرباء الدم  عبد االمٌر ٌوسؾ العزاوي كركون  187 
 188 مهندس كهرباء الدم  بٌرسفورد بً جً كركون
1مالحظ كهرباء منطمة رلم  هاشم علً خالد الحجازي كركون  189 
2مالحظ كهرباء منطمة رلم  حنا حبٌب كركون  190 
3مالحظ كهرباء منطمة رلم  زٌن الدٌن دمحم البٌلتً كركون  191 
4مالحظ كهرباء منطمة رلم  دمحم امٌن صادق كركون  192 
5مالحظ كهرباء منطمة رلم  سمسون جورج كركون  193 
 194 مهندس توزٌع احمد رشوان احمد كركون
 195 مالحظ فحص ولوحات التوزٌع اوٌمم جورج كركون
 196 مالحظ المحطات الثانوٌة واالمان  عبد المادر دمحم كركون

    
  محطة تتولٌد الطالة الكهربائٌة  

 197 مسإول المحطة دمحم عبد هللا الشالً كركون
 198 مهندس كهرباء زكً حبٌب كركون
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 199 مهندس كهرباء عدنان بشٌر كركون
 200 مهندس كهرباء نهاد اسماعٌل خلٌل التوٌجري كركون
 201 مناوب كهرباء سركٌس ٌونان كوركٌس كركون
 202 مناوب كهرباء جواد كاظم الربٌعً كركون
 203 مناوب كهرباء دمحم اسماعٌل النجار كركون
 204 مناوب كهرباء سلٌمان احمد كركون
 205 مناوب كهرباء اسعد علً عبد هللا كركون
 206 مساعد مناوب كهرباء دمحم بكر عباس الطالبانً كركون

    
  دائرة الهندسة المٌكانٌكٌة  

 207 رئٌس دائرة الهندسة المٌكانٌكٌة شاكر عبد الرزاق عنانً كركون
 208 مساعد مهندس مٌكانٌن رهٌؾ عبد الرحمن لطان كركون
 209 مساعد مهندس مٌكانٌن دمحم علً عباس الحٌدري كركون

    
  شعبة الحمول  

 210 مهندس مٌكانٌن الدم انٌس ابراهٌم الجسار كركون
    
  الزاب  

 211 مهندس مٌكانٌن صبحً عبد المجٌد العانً كركون
 212 مهندس مٌكانٌن فخري فرٌد الشرٌؾ كركون
د محمود الدرةهنم كركون  213 مساعد مهندس مٌكانٌن 

    
صٌانة معمل التركٌز واالنتاجشعبة      

 214 مسإول الصٌانة خالد جمٌل محمود كركون
 215 مالحظ صٌانة مركو سلٌمان كركون
 216 مساعد مهندس مٌكانٌن صباح ٌوسؾ داوود االٌوبً كركون
 217 مساعد مهندس مٌكانٌن حسن سلمان العامري كركون
 218 مساعد مهندس مٌكانٌن مناع عبد هللا مجباس كركون

    
صٌانة الطوربٌناتشعبة      

 219 مسإول الصٌانة عبد الكرٌم ٌوسؾ عبد الرحمن كركون
 220 مهندس مٌكانٌن عبد االله دمحم امٌن الخطاط كركون
 221 مهندس مٌكانٌن طارق عبد الرزاق الصالحً كركون
 222 مساعد مهندس مٌكانٌن ابراهٌم انجاد جندل الجبوري كركون
 223 مهندس مٌكانٌن مولود عبد الحكٌم محمود المامزدانً  كركون
 224 مهندس مٌكانٌن حمٌد عبد الرزاق الساعدي كركون

    
الخدماتشعبة      

 225 نائب مهندس مٌكانٌن الدم جً اج ابلبً كركون



 

13 
 

    
تكٌٌف الهواء والتبرٌدشعبة      

 226 نائب مسإول التكٌٌؾ والتبرٌد واركٌزاوهانٌس جبكجٌان كركون
 227 مهندس مٌكانٌن ثامر محسن الخزاعً كركون
 228 مساعد مهندس مٌكانٌن زكً حسن هادي الهادي كركون

    
المعامل المٌكانٌكٌةشعبة      

 229 مسإول المعامل صالح الدٌن دمحم سعد هللا كركون
 230 مالحظ مٌكانٌن جاسم دمحم صالح العبٌدي كركون
 231 مالحظ مٌكانٌن نافع ابراهٌم حداد كركون
 232 مالحظ مٌكانٌن حسن علً خضر كركون
 233 مساعد مالحظ مٌكانٌن طاهر شعبان رمضان كركون

    
خدمات الحمولشعبة      

 234 مهندس خدمات الحمول ٌعموب ٌوسؾ ٌسً كركون
 235 مهندس مٌكانٌن خدمات هشام السٌد فخري جرجٌس كركون
 236 مالحظ مٌكانٌن دادٌشو داوود كركون
 237 مالحظ معدات ثابتة سالم حسن طه العانً كركون
 238 مالحظ صٌانة ابراج الحفر علً عبد هللا كركون

    
خطوط االنابٌبشعبة      

 239 مسإول خطوط االنابٌب علً عطٌة الدوري كركون

3كً   240 مالحظ خطوط االنابٌب زبار عنٌزان الصمري 
 241 مساعد مهندس مٌكانٌن ادٌب دمحم الفخري كركون

    
  دائرة هندسة اآلالت الدلٌمة  

 242 رئٌس دائرة هندسة االالت الدلٌمة صباح دمحم علً جمعة كركون
 243 مهندس آالت دلٌمة الدم حمول لٌس كرٌم الدباغ كركون

3كً   244 مهندس آالت دلٌمة خطوط االنابٌب علً شرٌؾ 

3كً   245 مهندس آالت دلٌمة منطمة اكرم فتح هللا هنودي 
 246 مالحظ آالت دلٌمة باركٌؾ سطٌفان كركون
 247 مالحظ آالت دلٌمة حسٌن علً الجنابً كركون
 248 مالحظ آالت دلٌمة حسام الدٌن معروؾ اسماعٌل كركون

 249 مهندس آالت دلٌمة ؼازي فضل هللا الطالبانً كركون
 250 مهندس آالت دلٌمة حسام مهدي جعفر الخنلً كركون
 251 مساعد مهندس آالت دلٌمة الدام رشٌد درزي كركون
 252 مساعد مهندس آالت دلٌمة عادل دمحم مصطفى المزاز كركون
فوسًاالن ناظم ابراهٌم عبد هللا كركون  253 مساعد مهندس آالت دلٌمة 
 254 مساعد مهندس آالت دلٌمة حمٌد مجٌد دمحم الخطٌب كركون
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 255 مساعد مهندس آالت دلٌمة صالح عزٌز كرٌم كركون
 256 مساعد مالحظ آالت دلٌمة تدرٌب هٌاس كاكا الكاكٌة كركون
 257 مساعد مالحظ آالت دلٌمة تدرٌب رجب طلفاح حوٌجة كركون

    
  دائرة فحص المعدات  

 258 رئٌس دائرة فحص المعدات صباح صدٌك الدملوجً كركون
 259 فاحص معدات صادق عبد الٌعموب كركون
 260 فاحص معدات انٌس سمرجً كركون
 261 فاحص معدات ؼازي توفٌك السعودي كركون
 262 فاحص معدات خدمات جالل شمعون بوطانً كركون
 263 فاحص معدات صدآ عونً دمحم ٌونس كركون
 264 مساعد فاحص معدات زهٌر رشٌد امٌن كركون
 265 مساعد فاحص معدات موفك ممد  حسن توفٌك كركون

    
  مدٌرٌة الشإون الذاتٌة  

 266 مدٌر الشإون الذاتٌة سعدي نزهت كركون
 267 مساعد الدم حنا عبد العزٌز هندي كركون

    
  دائرة العاللات الصناعٌة  

 268 نائب رئٌس دائرة العاللات الصناعٌة صباح محمود الجدوع كركون
 269 مساعد ذاتٌة سلمان فاضل حمدي كركون
 270 مساعد ذاتٌة صبر الدٌن عزٌز مصطفى كركون
 271 مساعد ذاتٌة عبد الحسن منهل خفاجً كركون

    
  دائرة تطوٌر الموظفٌن  

 272 رئٌس دائرة تطوٌر الموظفٌن داوود ابراهٌم الجبوري كركون
 273 مساعد ذاتٌة فرٌدرٌن ماٌكل فارنون كركون
 274 مساعد ذاتٌة بطرس كربٌت كركون
 275 مساعد ذاتٌة طارق رشٌد عبد هللا كركون

    
   التدرٌب معهددائرة  

التدرٌب معهد دائرة  رئٌس مهدي حسن زوٌلؾ كركون  276 
 277 مساعد ذاتٌة مورٌس بورتر كركون
 278 مالحظ تدرٌب تطوٌر متً فتح هللا حٌالً كركون
 279 مالحظ تدرٌب تجارة  لنبر خوشابا كركون
 280 مالحظ تدرٌب لؽة صالح الدٌن علً عرفان كركون
 281 مالحظ تدرٌب صفاء مصطفى شبٌب كركون
 282 مالحظ تدرٌب ماٌكل نعوم كركون
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 283 مهندس تدرٌب علً دمحم خضرالشطري كركون
 284 مالحظ تدرٌب ورشة صبحً عمر لٌردار كركون
 285 مساعد مالحظ تدرٌب فاضل شهاب احمد العانً كركون
 286 مساعد مالحظ تدرٌب طارق ناجً الشمسً كركون

    
  دائرة شإون الموظفٌن  

دائرة شإون الموظفٌنرئٌس  جرجٌس رإوؾ ننٌس كركون  287 
 288 مساعد ذاتٌة زٌا ابرم ٌونان كركون
 289 مساعد ذاتٌة نرسٌس اوهانس بابلٌنٌان كركون
 290 مساعد ذاتٌة نجم علً كاظم كركون

    
  روضة االطفال  

 291 المدرسة اس اي ناٌتنجٌل كركون
    
  دائرة شإون العمال  

 292 رئٌس دائرة شإون العمال جٌمس بول مالن كركون
 293 مساعد ذاتٌة عبد الواحد فهمً كركون
 294 مساعد ذاتٌة كرٌم دمحم اسماعٌل كركون

3كً   295 مساعد ذاتٌة طارق طه الرخٌصة 
 296 مساعد ذاتٌة سعدون ابراهٌم حلمً كركون
 297 مساعد ذاتٌة فخر الدٌن طه الدباغ كركون

    
  دائرة منع الحوادث  

 298 رئٌس دائرة منع الحوادث  طه عزت كركون
 399 نائب رئٌس الدائرة ومهندس الدم آالت طاهر عبد الؽنً الخضري كركون
 300 مالحظ منع الحوادث علً مجٌد البٌاتً كركون
 231 مالحظ منع الحوادث صادق مجٌد عبد هللا كركون
 302 مساعد ذاتٌة ناظم محمود دمحم الزبٌدي كركون

    
  الدائرة المانونٌة  

 303 رئٌس الدائرة المانونٌة عدنان رإوؾ النمٌب كركون
 304 مساعد لانونً شاكر امٌن مخلص كركون

    
    

  مدٌرٌة الخدمات والتجهٌز  

الخدمات والتجهٌزمدٌر  ناهض الجادر كركون  505 
 306 مساعد ذاتٌة امٌن عبد الؽنً المرؼولً كركون
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 307 مساعد عام عمانوٌل شاموٌل ٌوخنا كركون
 308 مساعد عام جعفر دمحم جواد مهدي الشهربنلً كركون
 309 مساعد عام بولص سلمان عبد هللا كركون
    كركون
  دائرة هندسة ارتباط المواد  كركون

 310 مهندس ارتباط المواد فالح عبد الكرٌم السٌد حاتم كركون
 311 مساعد ارتباط المواد حمٌد محمود الفتاح كركون

    

  دائرة الطٌران والتنمالت  

مس الدٌن عبد هللاش كركون رئٌس دائرة الطٌران والتنمالت    312 
 313 مساعد التنمالت روالند نوري كركون
 314 مالحظ صٌانة الطائرة حسٌن احمد عزاوي كركون

    
  دائرة االعاشة   

 315 رئٌس دائرة االعاشة البرت اسماعٌل كركون
 316 مالحظ اعاشة اودٌشو وردة انوٌا كركون
 317 مالحظ اعاشة ماٌكل اودٌشو كركون
 318 مالحظ اعاشة بهجت تركً خدور كركون
 319 مساعد مالحظ اعاشة محمود دمحم جمٌل طاهر كركون
 320 مالحظ نادي الحمول فرٌد ٌعموب لسطو كركون

    
  دائرة االراضً وتملٌن المساكن  

 321 رئٌس دائرة االراضً وتملٌن المساكن انور معروؾ كركون
 322 مالحظ اراضً ؼانم مجٌد شعٌا كركون
 323 مساعد مالحظ اراضً  دانٌال ٌوخنا كركون
 324 مساعد تملٌن المساكن بهجت حنا مٌشو كركون
 325 مساعد مهندس اراضً مساح نوٌل فتوحً رمو كركون

    
المخازن والمواددائرة      

 326 رئٌس دائرة المواد نوئٌل جٌن مؽان كركون
 327 مساعد مواد الدم  موفك دمحم ابراهٌم االسعد كركون
 328 مساعد مواد الدم عملٌات مكردٌش اسبٌرو باؼوشٌان كركون
 329 مساعد مواد الدم تخطٌط  هشام احمد الراوي كركون
 330 مساعد مشترٌات دمحم صالح لصاب كركون
 331 مساعد مواد صبري ٌصاغ هندل المشٌاحً كركون
 332 مساعد مواد انور عبد المادر وجدي كركون

3كً   333 مساعد مواد نمرود اسماعٌل ابراهٌم 
 334 مساعد مواد فاخر امٌن لٌردار كركون
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  دائرة النملٌات  

 335 رئٌس دائرة النملٌات فالح حسٌن الحمدانً كركون
 336 مالحظ معامل الدم جٌمس عبد النور كركون
 337 مالحظ معامل نور الدٌن مجٌد  كركون
 338 مالحظ معامل كمال بكري كركون
 339 مالحظ معامل اٌلٌا ماٌكل صمبر كركون
 340 مهندس معامل ظافر رشٌد سلمان سلبً كركون
 341 مساعد مهندس معامل طالل عبد هللا حسون النجم كركون
 342 مساعد مهندس معامل تدرٌب اكرم عمر دمحم كركون
 343 مالحظ نملٌات الدم سالم عبد هللا ذٌاب كركون
 344 مالحظ نملٌات صوموئٌل صادا كركون
 345 مساعد مالحظ نملٌات تدرٌب خلٌل علً حمٌد كركون

3كً   346 مساعد مالحظ نملٌات خطوط االنابٌب حازم عبد الوهاب السالً 
    
  مدٌرٌة المالٌة  

 347 مدٌر المالٌة سً هوبوود كركون
    كركون
  دائرة الحسابات العامة  كركون

 348 رئٌس دائرة الحسابات العامة عباس عبد هللا عبد الكرٌم كركون
 349 امٌن الصندوق حنا متً صباغ كركون
 350 محاسب  عزام بدٌع بكر كركون
 351 محاسب ٌوسؾ داوود معمار كركون
 352 محاسب جمٌل كرٌم كركون
 353 مساعد محاسب ادونٌا الٌاس كركون
 354 محاسب نمر دمحم خواجا كركون
 355 مساعد محاسب راؼب علً حمٌد االلوسً كركون

    
  دائرة التدلٌك الداخلً  

(معار من بؽداد)مدلك داخلً الدم  ام جً مكفً كركون   
 356 محاسب انور طاهر صالح كركون
 357 محاسب طارق توفٌك ابراهٌم كركون
 358 محاسب عزٌز سلمان عبد كركون
 339 ممساعد محاسب ابراهٌم علً شعٌب الجبوري كركون

    
  دائرة الكلفة والمٌزانٌة  

 360 رئٌس دائرة الكلفة والمٌزانٌة اي جً ونكوورث كركون
 361 محاسب سعٌد اسطٌفو ججوكا كركون
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 362 محاسب لوٌس منصور نٌسان كركون
 363 محاسب جمٌل فتح هللا عناًٌ كركون
 364 محاسب مٌسر ادٌب عبد السالم الصمدي كركون
(معار من الوزارة)محاسب تدرٌب  حكمت كاظم صادق البحرانً كركون   

    

  مدٌرٌة الطبابة  

 365 مسإول الطبابة االلدم اي اس هولً كركون

 366 صٌدلً الدم زكً حنا سمحٌري كركون
 367 مساعد عام ولٌام اشعٌا كركون
 368 دكتور صحة عامة اٌلٌا داوود سلٌمان كركون
 369 دكتور صحة عامة سامً لاسم الدوري كركون

    
 370 دكتور صحة الحمول نافع جبوش 

 371 دكتور مخائٌل رمو ساعور كركون
 372 دكتور مظفر عمانوئٌل كركون
 373 دكتور عبد الرزاق ابراهٌم المشهدانً كركون
 374 دكتور فائك ناجً الكفٌشً كركون
ئػاسمٌر عبد الرحٌم الص كركون  375 دكتور 

 376 دكتور اسنان صبحً حسن 
    

3كً   377 دكتور صحة خطوط االنابٌب رٌان عبد اللطٌؾ الطائً 

3كً   378 دكتور رفٌك طاهر جلبً 

3كً   379 دكتور طارق عباس عبد الوهاب 
3كً   380 دكتور عزٌز ؼفور زٌنل امام اوؼلو 

3كً   381 صٌدلً امجد جبرائٌل حنا مٌخا 
3كً   382 مضمدة زرعونً شرٌنٌان 

3كً   383 دكتور علً حسٌن حمودي الحمدانً 
  مستشفى الشركة  

 384 دكتور جراح  بٌلتون اي اي كركون
 385 دكتور  ادرٌس داوود سلٌمان كركون
 386 دكتور مخدر عبد االمٌر عبد الكرٌم كركون
 387 مساعد دكتور جراح  عثمان عمر شانؽانول كركون
 388 صٌدلً الدم بٌثون حبٌب كركون
 389 صٌدلً نعوم جورج نعوم كركون
 390 فنً مختبر خلٌل امٌن حٌدري كركون
 391 فنً مختبر بدري عبد المجٌد كركون
 392 مصور اشعة جلٌل دمحم امٌن كركون
 393 مصور اشعة رمزي شكر لادر كركون
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 394 ممرضة الدم ان كونٌل كركون
 395 ممرضة  روص جً اج كركون
 396 ممرضة استر برٌمون تاتو ابراهام كركون
 397 ممرضة  روبسون سً اي كركون
 398 مسإول ردهة حنا جبالائٌل حنا هاجٌن كركون
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