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ـاز*: فرسان تأميم نفط العراق
 
 غانم العن

؟ 45ترى أين هم اآلن بعد مرور 
ً
 عاما

 
 

 مقدمة
 

ان عدد الذين عملوا في صناعة النفط والغاز في العراق عبر السنين منذ اكتشاف النفط 
 لحد االن البد ان يزيد على مائة ألف. 1927في عام 

 
بان عدد  1965موصل والبصرة لعام حيث يشير التقرير السنوي لشركات نفط العراق وال

اجنبيا من  116عراقيا و  618من ضمنهم  11066المستخدمين للشركات الثالث قد بلغ 
 الموظفين الخبراء والمهندسين والفنيين واالداريين. 

 
 كافة عدد العاملين في كما ان بعض االحصائيات غير الرسمية قد اشارت الى ان

 ـما يقاربقد قدر بفي منتصف الثمانينات حكومية الشركات والمؤسسات النفطية ال
65,000. 

 
وخبراء وفنيين واداريين  نلذلك فباإلمكان القول بان عدد الموظفين من مهندسين وجيولوجيي

وغيرهم من الذين قاموا ببناء تلك الصناعة الضخمة وتشغيل منشآتها عبر السنين الطويلة 
الول منهم في العقد الثالث والرابع والخامس كان البد ان يزيد على عدة آالف. ان الرعيل ا

من االجانب مع عدد قليل من العراقيين. اما الرعيل الثاني خالل العقود التالية فكان جله 
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من العراقيين. لذلك فانه يكاد يكون من المستحيل ذكر كافة اسماء ذلك العدد الضخم منهم 
 لعدم توفر المصادر المطلوبة لذلك.

 
 1972ء موظفي شركة نفط العراق المحدودة لشهر أيار قائمة أسما

 
غير انه لحسن الحظ فقد تم العثور على قائمة بأسماء موظفي شركة نفط العراق المحدودة 

باللغة االنكليزية، من مهندسين وخبراء وفنيين واداريين وغيرهم، مع  1972لشهر ايار 
صناعة النفط والغاز في القرن وظيفة كل منهم، ألقوم بتضمينها في كتابي )العراق و 

(. وقد قمت بترجمة تلك 2012العشرين الصادر عن جامعة نوتنكهام البريطانية في ايار 
 القائمة الى العربية لسهولة االدالل على اولئك الموظفين والخبراء.

 
 نان هذه القائمة مهمة لكونها تشمل اسماء الموظفين من خبراء ومهندسين وجيولوجيي

والذين كانوا يديرون منشآت تلك  398اقتصاديين واداريين وغيرهم البالغ عددهم ومشغلين و 
الشركة العمالقة في كركوك وخطوط انابيب تصدير النفط الى البحر االبيض المتوسط 
ومحطات الضخ الضخمة التي وصل انتاجها في ذلك الوقت الى مليون برميل باليوم قبل 

والذين استمر العراقيون منهم بإدارة وتشغيل تلك  1972تأميمها في االول من حزيران 
 المنشآت بكفاءة تامة بعد ان تم تأميم تلك الشركة.

 
كما انهم يمثلون عينة جيدة لزمالئهم من خبراء صناعة النفط والغاز االكفاء في بقية 
المؤسسات النفطية كوزارة النفط وشركة النفط الوطنية العراقية وشركة نفط البصرة وشركة 
نفط الموصل ومؤسسات المصافي وتوزيع المنتجات النفطية والمشاريع النفطية وخطوط 
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االنابيب ومحطات الضخ ومرافئ التصدير وغيرها التي توسعت بصورة كبيرة خالل 
 العقدين السابع والثامن من القرن العشرين.

 
غيل لذلك هنالك ضرورة لالعتراف بجهود كل من ساهم ويساهم حاليا في تطوير وتش

منشآت تلك الصناعة الضخمة بمرافقها المتعددة وفاء إلخالصهم وتفانيهم في خدمة 
 العراق.

 

 
  كركوك -الرئيسية في منطقة عرفة  المحدودة دوائر شركة نفط العراق

 العصر الذهبي لصناعة النفط والغاز الوطنية 

 
عشرين الصادر عن دار لقد جاء في مقدمة كتابي العراق وصناعة النفط والغاز في القرن ال

 ما يلي:  2012نشر جامعة نوتنكهام البريطانية في ايار 

 
لقد كتب ونشر العديد من الكتب والمئات من المقاالت والبحوث عن بعض المواضيع 
التاريخية والسياسية والفنية واالقتصادية وغيرها من اوجه صناعة النفط والغاز في 
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كتاب واحد شامل يحتوي على كافة تلك االوجه  العراق اال انه، حسب علمي، لم ينشر
 بصورة كاملة.

 
لذلك فقد اصحبت على قناعة بان الوقت قد حان لنشر مثل ذلك الكتاب عن تلك 
الصناعة والخبراء العراقيين الذين ازدهرت على ايديهم خالل العقدين السابع والثامن من 

اره بعد ان همشوا من قبل القرن الماضي كاعتراف وتقدير لجهودهم الذي طال انتظ
السياسيين الهواة المتعطشين للحكم الذين دمروا البلد واوصلوه الى حد الركوع بسبب 
قصر نظرهم وتبذيرهم لموارد تلك الثروة الهائلة في الحروب وسوء االدارة والفساد 

 نراها في ايامنا هذه. ال زلنا والسرقات وغير ذلك من اآلفات الفتاكة التي
 

ا ال زلنا بانتظار مثل ذلك االعتراف بجهود ذلك الرعيل االول من الخبراء في ومع انن
منها الى ذلك.  أسرعالصحافة ووسائل االعالم العراقية فقد كانت وسائل االعالم الغربية 

فقد نشر العديد من المقاالت في الصحافة وعلى االنترنت عن ذلك كان آخرها كتاب 
الصادر في  1ياسة في العراق المحتل( لمؤلفه كريك موتيتالس/النفط و )الوقود على النار

 الذي جاء في مقدمته ما يلي:  2011
 

ن يريدون ان يبقى انتاج النفط في القطاع العام. اال ان ذلك يان معظم العراقي"
امر الرأي قد جوبه بالرفض من قبل قادة االحتالل والمحللين الغربيين على انه 

نه مثالي او حتى بعثي. اال اننا حين ننظر الى صناعة ن او ااالزم عليه قد عفى
النفط العراقية نجد ثقافة هندسية تدعوا الى الفخر. فقد حققت نجاحات كبيرة 

السبعينيات من القرن الماضي واستمرت في اوائل مباشرة بعد تأميم النفط في 
                                                 

1 Greg Muttitt, Fuel on the Fire: Oil and Politics in Occupied Iraq ( London:The Bodley Head, 2011) 
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 تشغيل المنشآت رغم الصعوبات خالل سنوات الحروب الثالث واعوام الحصار
الثالثة عشر. فبدال عن الموارد المالية غير المتوفرة اعتمدوا على الجهود 

 ."الذاتية. وبدال عن التكنولوجيا الحديثة اعتمدوا االستفادة مما هو متوفر لديهم
 

 :ما يلي 18ثم يعود ليقول في الصفحة 
 

لقد قام المهندسون العراقيون خالل السبعينيات من القرن الماضي بتسخير "
هارات التي اكتسبوها خالل عملهم مع شركة نفط العراق قبل التأميم لبناء الم

صناعة يحسدون عليها من قبل االقطار المنتجة للنفط في العالم. فقد قامت 
الى  1.5بزيادة االنتاج من  1979الى  1972شركة النفط الوطنية خالل الفترة 

الى  1972الفترة من  مليون برميل باليوم. كما قامت فرق االستكشاف في 3.5
مليارات برميل بالسنة الذي يضاهي  6بالعثور على نفوط جديدة بمعدل  1977

السنين في بقية اقطار العالم كافة. فقد تلك اعلى معدل اكتشاف تم تحقيقه عبر 
الحقول النفطية في تاريخ العراق كغرب القرنة وشرق  أكبرمن  ا  اكتشفوا عدد

 ."بغداد ومجنون ونهر عمر

 
 لقد اصاب ذلك الرجل االجنبي قلب الحقيقة بقوله:

 
اال اننا حين ننظر الى صناعة النفط العراقية نجد ثقافة هندسية تدعوا الى "

 ."الفخر
 



 
 

 تاريخ النفط العراقي في  أوراق
 

 

 
 
 
 34 من 6 صفحة ترى أين هم اآلن؟-فرسان تأميم نفط العراق ازغانم العن

 

لقد قالها الرجل بصدق وامانة فلنحيي ذلك الرجل ولنحيي خبراء النفط في بالدنا وندعوهم 
نبية التي تم تأميم نفطها قبل خمسة الى االخذ بزمام االمور مرة اخرى من الشركات االج

واربعون عاما لتعود الى تلك الحقول التي حرمت منها واستماتت في استرجاعها ال بل الى 
العديد من الحقول التي تم اكتشافها من قبل الخبراء العراقيون بعد خروجها من البالد 

ذهب كما يقال  كحقلي مجنون وغرب القرنة. فقد قدمت تلك الحقول اليها على طبق من
عن طريق المزاد العلني، السيئ الصيت، بين هرج ومرج كلما يباع سقط المتاع او الميراث 
الذي يريد الورثة بيعه باي ثمن كان ليأخذ كل منهم حصته بأسرع وقت ممكن. أهكذا تباع 

 ثروة البالد واالجيال القادمة؟
 

مرافق الحياة بالتوفيق لتسخير ثروة لذلك فلندعوا لخبراء نفطنا المخلصين وغيرهم في كافة 
 البالد النفطية الهائلة إلعادة بناء عراق جديد وهللا الموفق.

 
  1972فرسان تأميم نفط العراق لعام 

 
ان كافة الموظفين الذين سيأتي ذكرهم في القائمة ادناه هم من الزمالء االعزاء والعدد 

حتى اليوم. لذلك ال يسعني اال ان احييهم الكبير منهم كانوا وال زالوا اصدقاء اوفياء لنا 
جميعا وعوائلهم اينما كانوا في هذه االيام وآمل ان تعيد لهم هذه القائمة ذكريات جميلة 
وتجدد بعض الصداقات بين الذين فرقتهم طرق الحياة عبر السنين الطويلة مع اطيب 

الذين وافتهم المنية  تمنياتي لهم جميعا بكل خير. كما ال يسعني اال الترحم على ارواح
 والدعاء لهم بالمغفرة وألهلهم بالسلوان.
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كما اود ان أحيي كافة زمالئنا الذين عملوا في بقية المنشآت النفطية العراقية اينما كانوا 
في بالد هللا الواسعة فقد كان الكثير منهم وما زالوا اصدقاء لنا احبة وزمالء لنا كرام نكن 

 رام متمنيا لهم ولعوائلهم جميعا كل خير.لهم خالص المودة واالحت
واخيرا يجب ان ال ننسى ان نحيي عشرات االلوف من العمال والمستخدمين الذين ساهموا 
في بناء وتشغيل هذه الصناعة العمالقة التي كانت وما زالت من اهم مصادر االيرادات 

 المالية للخزينة العراقية. 
 
كتابي العراق وصناعة النفط والغاز في القرن العشرين الصادر عن جامعة  -مصدر ال

 2012نوتنكهام البريطانية في ايار 
 

 
 

أيار والذي تبنته  31كما ندرج ادناه الهيكل التنظيمي لشركة نفط العراق المحدودة في 
تأميم والذي استمر الشركة العراقية للعمليات النفطية التي استلمت ادارة المنشآت بعد ال

 معتمدا حسب علمي الى فترة طويلة بعد التأميم.
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  رئاسة الشركة  

 1 المدير العام االن كيالن كركوك

 2 نائب المدير العام بيتر لين كركوك

 3 السكرتيرة كلير باسل كركوك

 4 المشاور  حسام الدين شاكر الضاحي كركوك

 5 المساعد االقدم  سمير نوري  كركوك

 6 مساعد )ادارة الخدمات( حازم عبد هللا السلطان كركوك

 7 مساعد اقدم غازي صابر علي كركوك

 8 مساعد اقدم )عالقات( اسماعيل ابراهيم الراوي  كركوك
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 9 مساعد عام )ارتباط الشرطة( لطفي اسكندر كركوك

مساعد عام )العالقات  صبحي محمد العلكاوي  كركوك
 الحكومية(

10 

    كركوك

  خدمات الحاسوب  ركوكك

 11 محلل نظم رشيد الياس حداد كركوك

 12 محلل نظم عدنان يونس الصافي كركوك

 13 مالحظ عمليات الحاسوب عبد الحق سعيد دبدوب كركوك

 14 ادامة البرامج رزاق اسكندر بشوري  كركوك

 15 مساعد مبرمج قريش محي الدين يوسف امين كركوك

    

  مديرية الحقول  

 16 مدير الحقول عبد االمير تقي كركوك

 17 نائب مدير الحقول جي اوزبورن  كركوك

    
  دائرة هندسة النفط  

 18 رئيس دائرة هندسة النفط فالح مصطفى الكبيسي كركوك

 19 مستشار هندسة المكامن دي ام موريس كركوك

 20 مساعد فني عبد المحسن علي كركوك

 21 عام دمساع يواش قنبر اسكندر كركوك

 22 خبير نفط اقدم )عمليات( انور السيد عز الدين كركوك

 23 خبير نفط اقدم )تخطيط( طارق عبد القادر االرحيم كركوك
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 24 نائب جيولوجي منطقة انتاج  جعفر احمد الساكني كركوك

 25 جيولوجي انتاج شيرزاد راضي نزهت كركوك

 26 مساعد جيولوجي سعيد حمود ذياب كركوك

مساعد جيولوجي )معار من  قادر رضا الجاف كركوك
 (ةالوزار 

 

 28 مهندس مكامن غازي مهدي حيدر كركوك

 29 اخصائي نفط صائب عبد العزيز المتولي كركوك

 30 اخصائي نفط صبيح فتوحي كركوك

 31 اخصائي نفط علي كامل الراوي  كركوك

 32 اخصائي نفط احمد شاهين شريف كركوك

 33 مهندس نفط نون حسين الخزرجياحمد ذ كركوك

 34 مساعد اخصائي نفط علي رشيد محمود كركوك

 35 مساعد مهندس نفط حسين محمود المهيدي كركوك

 36 مساعد مهندس نفط موفق اديب عبد السالم الصمدي كركوك

 37 مساعد مهندس نفط )متدرب( باسل محمد اسماعيل كركوك

    

  دائرة الحفر  

 38 رئيس دائرة الحفر تومافؤاد  كركوك

 39 حفار اخصائي اقدم اي جي انداكوت كركوك

 40 مساعد فني ل ابراهيمياسماعيل خل كركوك

 41 حفار اخصائي محمد عبد عبود بوزا كركوك

 42 حفار اخصائي آكوب اوينس بابلينيان كركوك
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 43 مهندس حفر محمود حميد احمد كركوك

 44 جيولوجي حفر يعدنان اسماعيل السامرائ كركوك

 45 حفار شاكر محمد علي الجماس كركوك

 46 حفار يوئيل شمشون  كركوك

 47 حفار سركيس ابراهيم كركوك

 48 حفار جاسم محمد الظهبان كركوك

 49 حفار صالح الدين محمد امين كركوك

 50 مساعد مالحظ معدات بلشصار بنيامين كاالشو كركوك

 51 ار متدربحف فضيل الياس ماديللي كركوك

 52 حفار متدرب رمضان عبد هللا سويد كركوك

 53 حفار متدرب فؤاد محمود خضر عزة كركوك

    

  دائرة االنتاج  

 54 رئيس دائرة االنتاج خالد علي خالد الحجازي  كركوك

 55 مالحظ انتاج اقدم )شمال( جودت عزيز سعرتي كركوك

 56 م )جنوب(مهندس انتاج اقد حميد احمد الجودي كركوك

 57 مالحظ انتاج منطقة عماد هادي الهاشمي كركوك

 58 مالحظ انتاج منطقة عادل محمد صالح ابراهيم كركوك

 59 مهندس انتاج منطقة عبد الجبار خضير نصيف كركوك

 60 مالحظ انتاج منطقة )صيانة( نيشان سهاك براهام سوسكيان كركوك

 61 مالحظ انتاج عبد الرحمن محمد كركوك

 62 مهندس انتاج محمد سعيد حسن يوسف كركوك
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مهندس انتاج )معار الى عين  جعفر صفر شون علي الربيعي كركوك
 زالة(

 

 63 مالحظ انتاج صبحي عبد المجيد فارس كركوك

 64 مساعد مالحظ انتاج فؤاد البازي  كركوك

 65 مالحظ حساب النفط اكرم افرام جورجيس ججاوي  كركوك

 66 مساعد مهندس انتاج )صيانة( سف يعقوب شكوري صفاء يو  كركوك

 67 مساعد مهندس انتاج عادل احمد جواد الجرجفجي كركوك

 68 مساعد مهندس انتاج )تدريب( محمد محمود عبوش السلطان كركوك

    
  دائرة معمل التركيز  

 69 رئيس دائرة معمل التركيز عبد الكريم محمد محمود كركوك

 70 نائب مشغل اقدم رك بورازيانآكوب كيفو  كركوك

 71 مساعد عام تحسين يوسف عبد االحد كركوك

 72 مناوب سيطرة اقدم اسحاق خميس كركوك

 73 مناوب سيطرة اقدم نصر الدين علي مردان نوري  كركوك

 74 مناوب سيطرة اقدم خورشيد بهجت النقيب كركوك

 75 مناوب سيطرة اقدم احمد سيد طاهر كركوك

 76 مناوب سيطرة اقدم حمد زكي سليمانم كركوك

 77 مناوب سيطرة اقدم فهمي حبيب كركوك

 78 مشغل ناظم شكور كركوك

 79 مشغل اسماعيل فرج رشيد كركوك

 80 مشغل عبد الواحد احمد قوزجي كركوك



 
 

 تاريخ النفط العراقي في  أوراق
 

 

 
 
 
 34 من 13 صفحة ترى أين هم اآلن؟-فرسان تأميم نفط العراق ازغانم العن

 

 81 مشغل حسن حسين كركوك

 82 مشغل يونان يوخنا البازي  كركوك

 83 مشغل يوسف سعيد محمود كركوك

 84 مشغل نجيب عبد القادر خضر كركوك

 85 مشغل نور الدين سليم كركوك

 86 مشغل سيروب سلطان سركيسيان كركوك

 87 مشغل قادر كريم محمد كركوك

 88 مشغل انور عبد هللا رضا كركوك

 89 مساعد مشغل طارق محمود كركجي كركوك

 90 مساعد مشغل شليمون حنا كركوك

 91 مساعد مشغل يونس عدنان عبد المجيد كركوك

 92 مساعد مشغل كريم علي تكريتي كركوك

 93 مساعد مشغل ساقي خضر اسماعيل كركوك

 94 مساعد مشغل عودة فدعوس محمد الجبوري  كركوك

    

  مديرية خطوط االنابيب  

 95 مدير خطوط االنابيب ماجد حسين الحمداني 3كي 

 96 فنيمساعد  وليد عبد الجليل جواد الحصان 3كي

    
  االدارة  

 97 نائب مدير االدارة صباح شاكر الهالل 3كي

 98 مالحظ االدارة خلدون احمد عبد هللا 3كي



 
 

 تاريخ النفط العراقي في  أوراق
 

 

 
 
 
 34 من 14 صفحة ترى أين هم اآلن؟-فرسان تأميم نفط العراق ازغانم العن

 

 99 مساعد عام )تدريب( رفاع احمد علي الهاشمي 3كي

 100 مالحظ االدارة عبد الرزاق محسن النصراوي  1تي 

    
  تشغيل وصيانة الخطوط دائرة   

 101 مهندس خطوط اقدم ناح جميل بولص 3كي

    
  1محطة ضخ كي   

 102 مهندس محطة حكمت جميل خدور 3كي

 103 مساعد مهندس صيانة مؤيد نجيب ريحاني 3كي

    

  2محطة ضخ كي   

 104 مالحظ محطة عبد الرزاق حسين البطاوي  كركوك

    3كي

  3محطة ضخ كي   3كي

 105 مهندس محطة عبد الستار الجومرد 3كي

 106 نائب مالحظ تشغيل محطة عبد الكريم حمود الراوي  3كي

 107 مالحظ صيانة محطة خوسروب صباغ كارابيديان 3كي

 108 مهندس صيانة شريف احمد 3كي

 109 مهندس صيانة قيس محمد امين الدوري  3كي

 110 مهندس صيانة نبيل صالح عبد الوهاب الشيباني 3كي

 111 الحظ مناوبةم صالح قاسم الجابري  3كي

 112 مالحظ مناوبة جلوب باني محمد 3كي



 
 

 تاريخ النفط العراقي في  أوراق
 

 

 
 
 
 34 من 15 صفحة ترى أين هم اآلن؟-فرسان تأميم نفط العراق ازغانم العن

 

 113 مالحظ مناوبة يواش ارخيم شمشون  3كي

 114 مهندس مناوبة )تدريب( طالب احمد محمد الحديثي 3كي

 115 مهندس مناوبة )تدريب( سعد محمود عبد الكريم الرحيم 3كي

 116 مهندس مناوبة )تدريب( حمد هللا حسين عدوان 3كي

    

  1محطة ضخ تي   

 117 مالحظ محطة جي فورسايت 1تي 

 118 مالحظ محطة تشغيل  ايدن حسين حسن آوجي 1تي 

 119 مالحظ محطة صيانة  طارق احمد زكي 1تي 

 120 مالحظ صيانة  بطرس مقصود 1تي 

 121 مالحظ صيانة ناذير جرجيس احمد عمر 1تي 

 122 مالحظ مناوبة جورج شمعون  1تي 

 123 مالحظ مناوبة شمعون داوود 1تي 

 124 مالحظ صيانة هادي شكر 1تي 

 125 مالحظ صيانة خالد داوود حامد 1تي 

 126 مالحظ صيانة بطرس جرجيس عبد االحد 1تي 

    

  3مصفاة كازويل محطة كي   

 127 مشغل خورشيد نامق خورشيد 3كي 

    

  الخدمات الهندسية للخطوط  

 128 مهندس خدمات اقدم المنشي حميد صادق 3كي 



 
 

 تاريخ النفط العراقي في  أوراق
 

 

 
 
 
 34 من 16 صفحة ترى أين هم اآلن؟-فرسان تأميم نفط العراق ازغانم العن

 

 129 مالحظ خدمات ميكانيكية تركي سعيد عبد الباقي 3كي 

 130 مالحظ كهرباء جورج خوشابا 3كي 

 131 مالحظ كهرباء محمد رمضان 3كي 

 132 مساعد مالحظ كهرباء يوسف ججو يوسف 3كي 

 133 مساعد مالحظ كهرباء مقبول محمود الجلبي 3كي 

 134 مهندس مدني ناثان هرمزسرجون يو  3كي 

 135 مساعد مهندس مدني عداي حردان حسب هللا التكريتي 3كي 

    
  مديرية الهندسة  

 136 مدير الهندسة اي بي تافنديل كركوك

 137 مساعد عام لنارد اوسكار فوزبري  كركوك

 138 مهندس مشاريع ر بيكردايكآ كركوك

 139 انة مشاريعمالحظ هندسة صي جي جي بي كييل كركوك

 140 مساعد مهندس صيانة )تدريب( ذنون يونس محمد الدباغ كركوك

 141 مساعد فني  عبد العزيز منعم جبار الغانمي كركوك

    
  فرقة خدمات االطفاء  

 142 رئيس فرقة االطفاء ابراهيم سمين كركوك

 143 مساعد رئيس فرقة االطفاء مفيد عبد المجيد كركوك

    

  ئرة الهندسة المدنيةدا  

 144 دائرة الهندسة المدنية رئيس علي محمد حسن الخياط كركوك

    



 
 

 تاريخ النفط العراقي في  أوراق
 

 

 
 
 
 34 من 17 صفحة ترى أين هم اآلن؟-فرسان تأميم نفط العراق ازغانم العن

 

  مشروع تمليك المساكن   

 145 مالحظ بناء حسين جمعة كركوك

 146 مهندس بناء عصام فؤاد سرسم كركوك

 147 مساعد مهندس مدني عبد الباسط مصطفى كركوك

 148 مالحظ بناء عدمسا عبد القادر محمود الجبوري  كركوك

    

  شعبة االشغال  

 149 مالحظ بناء  مظفر عزت كركوك

مساعد مالحظ بناء )معمل  يواش الزار خنا كركوك
 التركيز(

150 

 151 مساعد مالحظ بناء حنا دانيال كركوك

 152 مساعد مهندس بناء اكرم اسماعيل محمد االمين كركوك

    

  شعبة البناء  

 153 مهندس مدني  م بشير رساماكر  كركوك

 154  مالحظ بناء عدمسا البرت مارديروس الكساندر كركوك

 155 مساعد مهندس مدني علي حسين محمد كركوك

    
  شعبة الطرق   

 156 مهندس مدني  بكر جبار كركوك

 157 مالحظ بناء دمساء وردة اوديشو كركوك

    

  دائرة هندسة المواصالت  



 
 

 تاريخ النفط العراقي في  أوراق
 

 

 
 
 
 34 من 18 صفحة ترى أين هم اآلن؟-فرسان تأميم نفط العراق ازغانم العن

 

 158 دائرة هندسة المواصالت رئيس مصطفى علي كركوك

 159 مساعد مهندس كهرباء )تدريب( خليل ابراهيم احمد كركوك

مساعد مهندس مواصالت  وجدي فوزي محمد الخطيب كركوك
 )تدريب(

160 

    

  شعبة الالسلكي واالرسال  

 161 مهندس مواصالت محمد فؤاد مال كريم كركوك

 162 مساعد مهندس مواصالت واجةفالح كاظم جاسم الخ كركوك

 163 مساعد مالحظ مواصالت نوح قرياقوز ججوكا كركوك

    

  شعبة البدالة والمشتركين  

 164 مالحظ مواصالت ادوارد حبيب كركوك

 165 مساعد مالحظ مواصالت نور الدين علي حسن كركوك

 166 مالحظ مواصالت عمليات سلمان صالح االعظمي كركوك

 167 مالحظ مواصالت الورشة ليبا يوسف مرقس قصابص كركوك

مهندس مواصالت خطوط  يوسف جواد محي الدين 3كي 
 االنابيب

168 

 169 مساعد مالحظ مواصالت حسن محمد امين الصالحي 3كي 

    

  دائرة هندسة التصاميم  

 170 رئيس دائرة هندسة التصاميم ازـن ـ عالـغانم عبد خليل  كركوك

 171 مالحظ المواد والخرائط خا كوركيس دنخادن كركوك



 
 

 تاريخ النفط العراقي في  أوراق
 

 

 
 
 
 34 من 19 صفحة ترى أين هم اآلن؟-فرسان تأميم نفط العراق ازغانم العن

 

    كركوك

 172 شعبة التصاميم  كركوك

 173 مهندس تصاميم اقدم ان جي ال روجرز كركوك

 174 مهندس تصاميم اندرسون  اي اج كركوك

 175 مصمم هندسي بابا شممشون يعقوب كركوك

 176 مصمم هندسي حنا ناصر خوري  كركوك

 177 صمم هندسيم علي محمد علي كركوك

 178 مصمم هندسي غزال عبد المنعم عبد العزيز كركوك

 179 مساعد مهندس ميكانيك سرجون كريم جبري  كركوك

    

  شعبة التخمين ومسح الكميات  

 180 مخمن ومساح كميات اقدم صائب بهجت مجيد كركوك

 181 نائب مخمن ومساح كميات اقدم جونسون جون بولص كركوك

    

  عبة المساحةش  

 182 مساح نافع عبودي السلق كركوك

    
  دائرة الهندسة الكهربائية  

 183 رئيس دائرة الهندسة الكهربائية  فائق محمد عبد العزيز كركوك

مهندس كهرباء اقدم خطوط  منذر حسن عمر كركوك
 وخدمات

184 

 185 مالحظ كهرباء هاشم قاسم كركوك



 
 

 تاريخ النفط العراقي في  أوراق
 

 

 
 
 
 34 من 20 صفحة ترى أين هم اآلن؟-فرسان تأميم نفط العراق ازغانم العن

 

 186 مساعد مهندس كهرباء يف الشيخليمهند هادي عبد اللط كركوك

    

  شعبة الحقول  

 187 مهندس كهرباء اقدم )حقول( عبد االمير يوسف العزاوي  كركوك

 188 مهندس كهرباء اقدم بي جي بيرسفورد كركوك

 189 1مالحظ كهرباء منطقة رقم  هاشم علي خالد الحجازي  كركوك

 190 2مالحظ كهرباء منطقة رقم  حنا حبيب كركوك

 191 3مالحظ كهرباء منطقة رقم  زين الدين محمد البيلتي كركوك

 192 4مالحظ كهرباء منطقة رقم  محمد امين صادق كركوك

 193 5مالحظ كهرباء منطقة رقم  سمسون جورج كركوك

 194 مهندس توزيع احمد رشوان احمد كركوك

 195 مالحظ فحص ولوحات التوزيع اويقم جورج كركوك

مالحظ المحطات الثانوية  عبد القادر محمد كركوك
 واالمان 

196 

    

  محطة توليد الطاقة الكهربائية  

 197 مسؤول المحطة محمد عبد هللا الشالي كركوك

 198 مهندس كهرباء زكي حبيب كركوك

 199 مهندس كهرباء عدنان بشير كركوك

 200 مهندس كهرباء نهاد اسماعيل خليل التويجري  كركوك

 201 مناوب كهرباء سركيس يونان كوركيس ركوكك

 202 مناوب كهرباء جواد كاظم الربيعي كركوك



 
 

 تاريخ النفط العراقي في  أوراق
 

 

 
 
 
 34 من 21 صفحة ترى أين هم اآلن؟-فرسان تأميم نفط العراق ازغانم العن

 

 203 مناوب كهرباء محمد اسماعيل النجار كركوك

 204 مناوب كهرباء سليمان احمد كركوك

 205 مناوب كهرباء اسعد علي عبد هللا كركوك

 206 مساعد مناوب كهرباء محمد بكر عباس الطالباني كركوك

    

  دائرة الهندسة الميكانيكية  

 207 رئيس دائرة الهندسة الميكانيكية شاكر عبد الرزاق عناني كركوك

 208 مساعد مهندس ميكانيك رهيف عبد الرحمن قطان كركوك

 209 مساعد مهندس ميكانيك محمد علي عباس الحيدري  كركوك

    

  شعبة الحقول  

 210 هندس ميكانيك اقدمم انيس ابراهيم الجسار كركوك

    

  الزاب  

 211 مهندس ميكانيك صبحي عبد المجيد العاني كركوك

 212 مهندس ميكانيك فخري فريد الشريف كركوك

 213 مساعد مهندس ميكانيك د محمود الدرةهنم كركوك

    
صيانة معمل التركيز شعبة   

 واالنتاج

 

 214 مسؤول الصيانة خالد جميل محمود كركوك

 215 مالحظ صيانة مركو سليمان كركوك

 216 مساعد مهندس ميكانيك صباح يوسف داوود االيوبي كركوك



 
 

 تاريخ النفط العراقي في  أوراق
 

 

 
 
 
 34 من 22 صفحة ترى أين هم اآلن؟-فرسان تأميم نفط العراق ازغانم العن

 

 217 مساعد مهندس ميكانيك حسن سلمان العامري  كركوك

 218 مساعد مهندس ميكانيك مناع عبد هللا مجباس كركوك

    
  صيانة الطوربيناتشعبة   

 219 مسؤول الصيانة عبد الكريم يوسف عبد الرحمن كركوك

 220 مهندس ميكانيك عبد االله محمد امين الخطاط كركوك

 221 مهندس ميكانيك طارق عبد الرزاق الصالحي كركوك

 222 مساعد مهندس ميكانيك ابراهيم انجاد جندل الجبوري  كركوك

 223 مهندس ميكانيك مولود عبد الحكيم محمود المامزداني  كركوك

 224 مهندس ميكانيك رزاق الساعديحميد عبد ال كركوك

    
  الخدماتشعبة   

 225 نائب مهندس ميكانيك اقدم جي اج ابلبي كركوك

    

  تكييف الهواء والتبريدشعبة   

 226 نائب مسؤول التكييف والتبريد واركيزاوهانيس جبكجيان كركوك

 227 مهندس ميكانيك ثامر محسن الخزاعي كركوك

 228 مساعد مهندس ميكانيك ادي الهاديزكي حسن ه كركوك

    
  المعامل الميكانيكيةشعبة   

 229 مسؤول المعامل صالح الدين محمد سعد هللا كركوك

 230 مالحظ ميكانيك جاسم محمد صالح العبيدي كركوك

 231 مالحظ ميكانيك نافع ابراهيم حداد كركوك



 
 

 تاريخ النفط العراقي في  أوراق
 

 

 
 
 
 34 من 23 صفحة ترى أين هم اآلن؟-فرسان تأميم نفط العراق ازغانم العن

 

 232 مالحظ ميكانيك حسن علي خضر كركوك

 233 مساعد مالحظ ميكانيك هر شعبان رمضانطا كركوك

    
  خدمات الحقولشعبة   

 234 مهندس خدمات الحقول يعقوب يوسف يسي كركوك

 235 مهندس ميكانيك خدمات هشام السيد فخري جرجيس كركوك

 236 مالحظ ميكانيك داديشو داوود كركوك

 237 مالحظ معدات ثابتة سالم حسن طه العاني كركوك

 238 مالحظ صيانة ابراج الحفر علي عبد هللا كركوك

    

  خطوط االنابيبشعبة   

 239 مسؤول خطوط االنابيب علي عطية الدوري  كركوك

 240 مالحظ خطوط االنابيب زبار عنيزان الصقري  3كي 

 241 مساعد مهندس ميكانيك اديب محمد الفخري  كركوك

    

  دائرة هندسة اآلالت الدقيقة  

 اآلالترئيس دائرة هندسة  صباح محمد علي جمعة كركوك
 الدقيقة

242 

 243 مهندس آالت دقيقة اقدم حقول قيس كريم الدباغ كركوك

مهندس آالت دقيقة خطوط  علي شريف 3كي 
 االنابيب

244 

 245 مهندس آالت دقيقة منطقة اكرم فتح هللا هنودي 3كي 



 
 

 تاريخ النفط العراقي في  أوراق
 

 

 
 
 
 34 من 24 صفحة ترى أين هم اآلن؟-فرسان تأميم نفط العراق ازغانم العن

 

 246 مالحظ آالت دقيقة باركيف سطيفان كركوك

 247 مالحظ آالت دقيقة حسين علي الجنابي كركوك

 248 مالحظ آالت دقيقة حسام الدين معروف اسماعيل كركوك

 249 مهندس آالت دقيقة غازي فضل هللا الطالباني كركوك

 250 مهندس آالت دقيقة حسام مهدي جعفر الخنلي كركوك

 251 مساعد مهندس آالت دقيقة اقدام رشيد درزي  كركوك

 252 مساعد مهندس آالت دقيقة عادل محمد مصطفى القزاز كركوك

 253 مساعد مهندس آالت دقيقة فوسياالن ناظم ابراهيم عبد هللا كركوك

 254 مساعد مهندس آالت دقيقة حميد مجيد محمد الخطيب كركوك

 255 مساعد مهندس آالت دقيقة صالح عزيز كريم كركوك

آالت دقيقة  مساعد مالحظ هياس كاكا الكاكية كركوك
 تدريب

256 

مساعد مالحظ آالت دقيقة  رجب طلفاح حويجة كركوك
 تدريب

257 

    

  دائرة فحص المعدات  

 258 رئيس دائرة فحص المعدات صباح صديق الدملوجي كركوك

 259 فاحص معدات صادق عبد اليعقوب كركوك

 260 فاحص معدات انيس سمرجي كركوك

 261 فاحص معدات غازي توفيق السعودي كركوك

 262 فاحص معدات خدمات جالل شمعون بوطاني كركوك

 263 فاحص معدات صدآ عوني محمد يونس كركوك



 
 

 تاريخ النفط العراقي في  أوراق
 

 

 
 
 
 34 من 25 صفحة ترى أين هم اآلن؟-فرسان تأميم نفط العراق ازغانم العن

 

 264 مساعد فاحص معدات زهير رشيد امين كركوك

 265 مساعد فاحص معدات مد حسن توفيقحموفق م كركوك

    
  مديرية الشؤون الذاتية  

 266 اتيةمدير الشؤون الذ سعدي نزهت كركوك

 267 مساعد اقدم حنا عبد العزيز هندي كركوك

    

  دائرة العالقات الصناعية  

نائب رئيس دائرة العالقات  صباح محمود الجدوع كركوك
 الصناعية

268 

 269 مساعد ذاتية سلمان فاضل حمدي كركوك

 270 مساعد ذاتية صبر الدين عزيز مصطفى كركوك

 271 مساعد ذاتية يعبد الحسن منهل خفاج كركوك

    
  دائرة تطوير الموظفين  

 272 رئيس دائرة تطوير الموظفين داوود ابراهيم الجبوري  كركوك

 273 مساعد ذاتية فريدريك مايكل فارنون  كركوك

 274 مساعد ذاتية بطرس كربيت كركوك

 275 مساعد ذاتية طارق رشيد عبد هللا كركوك

    

  التدريب معهد دائرة  

 276 التدريب معهد دائرة  رئيس مهدي حسن زويلف كركوك

 277 مساعد ذاتية موريس بورتر كركوك



 
 

 تاريخ النفط العراقي في  أوراق
 

 

 
 
 
 34 من 26 صفحة ترى أين هم اآلن؟-فرسان تأميم نفط العراق ازغانم العن

 

 278 مالحظ تدريب تطوير متي فتح هللا حيالي كركوك

 279 مالحظ تدريب تجارة خوشابا قنبر كركوك

 280 مالحظ تدريب لغة صالح الدين علي عرفان كركوك

 281 مالحظ تدريب صفاء مصطفى شبيب كركوك

 282 مالحظ تدريب مايكل نعوم كركوك

 283 مهندس تدريب الشطري  علي محمد خضر كركوك

 284 مالحظ تدريب ورشة صبحي عمر قيردار كركوك

 285 مساعد مالحظ تدريب فاضل شهاب احمد العاني كركوك

 286 مساعد مالحظ تدريب طارق ناجي الشمسي كركوك

    

  دائرة شؤون الموظفين  

 287 دائرة شؤون الموظفينرئيس  جرجيس رؤوف ننيس وككرك

 288 مساعد ذاتية زيا ابرم يونان كركوك

 289 مساعد ذاتية نرسيس اوهانس بابلينيان كركوك

 290 مساعد ذاتية نجم علي كاظم كركوك

    
  روضة االطفال  

 291 المدرسة اس اي نايتنجيل كركوك

    
  دائرة شؤون العمال  

 292 رئيس دائرة شؤون العمال جيمس بول مالك ككركو 

 293 مساعد ذاتية عبد الواحد فهمي كركوك



 
 

 تاريخ النفط العراقي في  أوراق
 

 

 
 
 
 34 من 27 صفحة ترى أين هم اآلن؟-فرسان تأميم نفط العراق ازغانم العن

 

 294 مساعد ذاتية كريم محمد اسماعيل كركوك

 295 مساعد ذاتية طارق طه الرخيصة 3كي 

 296 مساعد ذاتية سعدون ابراهيم حلمي كركوك

 297 مساعد ذاتية فخر الدين طه الدباغ كركوك

    

  ئرة منع الحوادثدا  

 298 رئيس دائرة منع الحوادث طه عزت كركوك

نائب رئيس الدائرة ومهندس اقدم  طاهر عبد الغني الخضري  كركوك
 آالت

399 

 300 مالحظ منع الحوادث علي مجيد البياتي كركوك

 231 مالحظ منع الحوادث صادق مجيد عبد هللا كركوك

 302 ذاتية مساعد ناظم محمود محمد الزبيدي كركوك

    

  الدائرة القانونية  

 303 رئيس الدائرة القانونية عدنان رؤوف النقيب كركوك

 304 مساعد قانوني شاكر امين مخلص كركوك

    
  مديرية الخدمات والتجهيز  

 505 الخدمات والتجهيزمدير  ناهض الجادر كركوك

 306 مساعد ذاتية امين عبد الغني القرغولي كركوك

 307 مساعد عام عمانويل شامويل يوخنا ركوكك

 308 مساعد عام جعفر محمد جواد مهدي الشهربنلي كركوك



 
 

 تاريخ النفط العراقي في  أوراق
 

 

 
 
 
 34 من 28 صفحة ترى أين هم اآلن؟-فرسان تأميم نفط العراق ازغانم العن

 

 309 مساعد عام بولص سلمان عبد هللا كركوك

    كركوك

  دائرة هندسة ارتباط المواد  كركوك

 310 مهندس ارتباط المواد فالح عبد الكريم السيد حاتم كركوك

 311 مساعد ارتباط المواد تاححميد محمود الف كركوك

    

  دائرة الطيران والتنقالت  

 312 رئيس دائرة الطيران والتنقالت  مس الدين عبد هللاش كركوك

 313 مساعد التنقالت روالند نوري  كركوك

 314 مالحظ صيانة الطائرة حسين احمد عزاوي  كركوك

    

  دائرة االعاشة   

 315 دائرة االعاشةرئيس  البرت اسماعيل كركوك

 316 مالحظ اعاشة اوديشو وردة انويا كركوك

 317 مالحظ اعاشة مايكل اوديشو كركوك

 318 مالحظ اعاشة بهجت تركي خدور كركوك

 319 مساعد مالحظ اعاشة محمود محمد جميل طاهر كركوك

 320 مالحظ نادي الحقول فريد يعقوب قسطو كركوك

    

  المساكن دائرة االراضي وتمليك  

رئيس دائرة االراضي وتمليك  انور معروف كركوك
 المساكن

321 



 
 

 تاريخ النفط العراقي في  أوراق
 

 

 
 
 
 34 من 29 صفحة ترى أين هم اآلن؟-فرسان تأميم نفط العراق ازغانم العن

 

 322 مالحظ اراضي غانم مجيد شعيا كركوك

 323 مساعد مالحظ اراضي  دانيال يوخنا كركوك

 324 مساعد تمليك المساكن بهجت حنا ميشو كركوك

 325 مساعد مهندس اراضي مساح نويل فتوحي رمو كركوك

    

  لمخازن والموادادائرة   

 326 رئيس دائرة المواد نوئيل جين مغاك كركوك

 327 مساعد مواد اقدم  موفق محمد ابراهيم االسعد كركوك

 328 مساعد مواد اقدم عمليات مكرديش اسبيرو باغوشيان كركوك

 329 مساعد مواد اقدم تخطيط  هشام احمد الراوي  كركوك

 330 مساعد مشتريات محمد صالح قصاب كركوك

 331 مساعد مواد صبري يصاغ هندل المشياحي كركوك

 332 مساعد مواد انور عبد القادر وجدي كركوك

 333 مساعد مواد نمرود اسماعيل ابراهيم 3كي 

 334 مساعد مواد فاخر امين قيردار كركوك

    
  دائرة النقليات  

 335 رئيس دائرة النقليات فالح حسين الحمداني كركوك

 336 مالحظ معامل اقدم جيمس عبد النور كركوك

 337 مالحظ معامل نور الدين مجيد  كركوك

 338 مالحظ معامل كمال بكري  كركوك

 339 مالحظ معامل ايليا مايكل صمبر كركوك



 
 

 تاريخ النفط العراقي في  أوراق
 

 

 
 
 
 34 من 30 صفحة ترى أين هم اآلن؟-فرسان تأميم نفط العراق ازغانم العن

 

 340 مهندس معامل ظافر رشيد سلمان سلبي كركوك

 341 مساعد مهندس معامل طالل عبد هللا حسون النجم كركوك

 342 مساعد مهندس معامل تدريب رم عمر محمداك كركوك

 343 مالحظ نقليات اقدم سالم عبد هللا ذياب كركوك

 344 مالحظ نقليات صوموئيل صادا كركوك

 345 مساعد مالحظ نقليات تدريب خليل علي حميد كركوك

مساعد مالحظ نقليات خطوط  حازم عبد الوهاب الساقي 3كي 
 االنابيب

346 

    
  الماليةمديرية   

 347 مدير المالية سي هوبوود كركوك

    كركوك

  دائرة الحسابات العامة  كركوك

 348 رئيس دائرة الحسابات العامة عباس عبد هللا عبد الكريم كركوك

 349 امين الصندوق  حنا متي صباغ كركوك

 350 محاسب  عزام بديع بكر كركوك

 351 محاسب يوسف داوود معمار كركوك

 352 محاسب جميل كريم كركوك

 353 مساعد محاسب ادونيا الياس كركوك

 354 محاسب نمر محمد خواجا كركوك

 355 مساعد محاسب راغب علي حميد االلوسي كركوك

    



 
 

 تاريخ النفط العراقي في  أوراق
 

 

 
 
 
 34 من 31 صفحة ترى أين هم اآلن؟-فرسان تأميم نفط العراق ازغانم العن

 

  دائرة التدقيق الداخلي  

مدقق داخلي اقدم )معار من  ام جي مكفي كركوك
 بغداد(

 

 356 محاسب انور طاهر صالح كركوك

 357 محاسب ارق توفيق ابراهيمط كركوك

 358 محاسب عزيز سلمان عبد كركوك

 339 مساعد محاسب ابراهيم علي شعيب الجبوري  كركوك

    

  دائرة الكلفة والميزانية  

 360 رئيس دائرة الكلفة والميزانية اي جي ونكوورث كركوك

 361 محاسب سعيد اسطيفو ججوكا كركوك

 362 اسبمح لويس منصور نيسان كركوك

 363 محاسب جميل فتح هللا عنايي كركوك

 364 محاسب ميسر اديب عبد السالم الصمدي كركوك

محاسب تدريب )معار من  حكمت كاظم صادق البحراني كركوك
 الوزارة(

 

    

  مديرية الطبابة  

 365 مسؤول الطبابة االقدم اي اس هولي كركوك

 366 صيدلي اقدم زكي حنا سمحيري  كركوك

 367 مساعد عام وليام اشعيا كركوك

 368 دكتور صحة عامة ايليا داوود سليمان كركوك



 
 

 تاريخ النفط العراقي في  أوراق
 

 

 
 
 
 34 من 32 صفحة ترى أين هم اآلن؟-فرسان تأميم نفط العراق ازغانم العن

 

 369 دكتور صحة عامة سامي قاسم الدوري  كركوك

    

 370 دكتور صحة الحقول نافع جبوش 

 371 دكتور مخائيل رمو ساعور كركوك

 372 دكتور مظفر عمانوئيل كركوك

 373 دكتور انيعبد الرزاق ابراهيم المشهد كركوك

 374 دكتور فائق ناجي الكفيشي كركوك

 375 دكتور ئغاسمير عبد الرحيم الص كركوك

 376 دكتور اسنان صبحي حسن 

    

 377 دكتور صحة خطوط االنابيب ريان عبد اللطيف الطائي 3كي 

 378 دكتور رفيق طاهر جلبي 3كي 

 379 دكتور طارق عباس عبد الوهاب 3كي 

 380 دكتور غفور زينل امام اوغلو عزيز 3كي 

 381 صيدلي امجد جبرائيل حنا ميخا 3كي 

 382 مضمدة زرعوني شرينيان 3كي 

 383 دكتور علي حسين حمودي الحمداني 3كي 

  مستشفى الشركة  

 384 دكتور جراح بيلتون   اي اي كركوك

 385 دكتور  ادريس داوود سليمان كركوك

 386 دكتور مخدر كريمعبد االمير عبد ال كركوك

 387 مساعد دكتور جراح  عثمان عمر شانغانول كركوك



 
 

 تاريخ النفط العراقي في  أوراق
 

 

 
 
 
 34 من 33 صفحة ترى أين هم اآلن؟-فرسان تأميم نفط العراق ازغانم العن

 

 388 صيدلي اقدم بيثون حبيب كركوك

 389 صيدلي نعوم جورج نعوم كركوك

 390 فني مختبر خليل امين حيدري  كركوك

 391 فني مختبر بدري عبد المجيد كركوك

 392 مصور اشعة جليل محمد امين كركوك

 393 مصور اشعة كر قادررمزي ش كركوك

    

 394 ممرضة اقدم ان كونيل كركوك

 395 ممرضة روص جي اج كركوك

 396 ممرضة استر بريمون تاتو ابراهام كركوك

 397 ممرضة روبسون  سي اي كركوك

 398 مسؤول ردهة حنا جبالائيل حنا هاجيك كركوك

 

 جدول الموظفين ومناطق عملهم
 

 محطة ضخ المجموع

 1تي 

ة ضخ محط
  3كي

 

الموظفون على  كركوك
 مالك الشركة

 االجانب 20 - 1 21

 العراقيون  324 42 11 377

 المجموع 344 42 12 398

 
 جدول الموظفين االجانب واختصاصاتهم



 
 

 تاريخ النفط العراقي في  أوراق
 

 

 
 
 
 34 من 34 صفحة ترى أين هم اآلن؟-فرسان تأميم نفط العراق ازغانم العن

 

 
 االدارة 2

 الدوائر الهندسية والتشغيلية 10

 الميزانية والحسابات 3
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 ممرضات 3

 معلمة 1

 مقاولون  5

 مجموعال 26

 
 خبير نفطي عراقي مقيم في المهجر. (*)
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