
االسم الثالثي  المعهد او الكليه
 واللقب

االختصاص  الشهادة 
 العام

 اللقب العلمي االختصاص الدقيق

المحسن ناجي عبد  رئاسة الجامعة
 المحيسن مهيدي

هندسة  دكتوراه
 ميكانيكيه 

 أستاذ ميكانيك نطبيقي

فريد مجيد عبد  رئاسة الجامعة
 محمد العطار

 استاذ فيزياء التربة تربة دكتوراه 

وضاح عامر حاتم  رئاسة الجامعة
 التميمي

تصاميم هندسية  هندسة المدني دكتوراه
 حديثة

 استاذ

عايد ياسين رشدي  رئاسة الجامعة
 سالم  الحديثي

هندسة البناء  ماجستير 
 واالنشاءات 

 أستاذ مساعد تصاميم خرسانة

ابتهال تركي عبد  رئاسة الجامعة
 الحسين

فلسفة في اللغة  دكتوراه
 العربية

 مدرس االدب

تقنيات ادارة  ماجستير نادية عبد هللا محمد رئاسة الجامعة
 الجودة الشاملة

 مدرس ادارة جودة

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

شذى عبد الحسين 
 جبر علي الزبيدي

 أستاذ مساعد ادارة مالية إدارة اعمال دكتوراه

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

ورقاء خالد عبد 
الجبار محمود 

 الخياط

 أستاذ مساعد محاسبة قانونية محاسبة دكتوراه

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

بالسم حسن شفاء 
 مرزوك الربيعي

 أستاذ مساعد تقنيات العمليات إدارة اعمال دكتوراه

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

ريام نوري جواد 
 كاظم الزبيدي

تربية علوم  بكالوريوس
 حاسبات

مدرس  علوم حاسبات
 مساعد

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

علي عبد الكريم عبد 
 هللا الصفار

 استاذ مساعد االدارة والتخطيط   ادارة دكتوراه

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

عامرعبد اللطيف 
 كاظم العامري

إدارة  عمليات  إدارة اعمال دكتوراه
 وتسويق

 أستاذ مساعد

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

عباس كاظم جبر  
 المالكي

مدرس  تقنيات العمليات تقنيات العمليات بكالوريوس
اعدمس  

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

اصفاد مرتضى 
سعيد عبد الباقي 

 الحديثي

 أستاذ مساعد ادارة عمليات إدارة اعمال دكتوراه

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

صفاء جواد عبد 
 الحسين

العلوم المالية  إدارة اعمال دكتوراه
 والمصرفية

 أستاذ مساعد

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

اسراء ناطق عبد 
 الهادي الدهلكي

 أستاذ مساعد القانون الخاص القانون ماجستير

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

جاسم حسن الزم 
 فؤاد الشويلي

فلسفة في  دكتوراه
 االحصاء

 مدرس  احصاء رياضي

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

شاكر قيس راشد 
 غاوي العكيدي

علوم في  دكتوراه
 الرياضيات

 مدرس  تيولوجيا عامة



الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

حمزة محمد كاظم 
 الجبوري

 مدرس تقنيات العمليات تقنيات العمليات ماجستير

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

جنان عبد هللا 
 عنبرالالمي

احصاء  دكتوراه  مدرس علوم احصاء 

لكلية التقنية ا
 اإلدارية / بغداد

سما ساهر أنطوان 
 ميرزا

االدارة  ماجستير
 الصناعية

 مدرس  تقنيات العمليات

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

حسين حسن علي 
 الساعدي

تقنيات ادارة  دكتوراه
 االعمال

 مدرس إدارة الخطر

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

جاسم مجيد جودة 
 الجيزاني

فلسفة في  دكتوراه
التربية 

 الرياضية

 مدرس تربية رياضية

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

مهند لطفي هادي 
 عباس الحمداني

 مدرس  تقنيات العمليات تقنيات العمليات ماجستير

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

عبد القادر احمد 
 جاسم 

مدرس  احصاء  احصاء  ماجستير
 مساعد

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

فيان طالل صبيح 
 سليم

حاسبات  ماجستير مدرس  شبكات واتصاالت 
 مساعد

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

ندى ابراهيم نجم 
 العبيدي

تقنيات ادارة  ماجستير
 اعمال

مدرس  تقنيات ادارة اعمال
 مساعد

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

نداء صالح مهدي 
 الشاهين

إدارة اإلنتاج  إدارة اعمال دكتوراه
 والعمليات

 أستاذ مساعد

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

جنان عباس 
 ناصرالعبيدي

 أستاذ مساعد عمليات تصادفية احصاء دكتوراه

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

اريج سعيد خليل 
 احمد العاني

موارد بشريةإدارة  إدارة اعمال دكتوراه  أستاذ مساعد 

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

اياد ذياب حميد 
 حسن السامرائي

الفنون  دكتوراه
 التشكيلية

 أستاذ مساعد رسم

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

يوسف عبد اإلله 
 أحمد عبد هللا الطائي

االدارة  ماجستير
 الصناعية

 أستاذ مساعد إدارة صناعية

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

قبس زهير عبد 
الكريم جعفر 

 الحسني

 أستاذ مساعد إدارة جودة إدارة اعمال ماجستير

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

اسالم طالب محمد 
 صالح الجابي

إدارة البيئة  إدارة اعمال دكتوراه  أستاذ مساعد 

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

ن علي انيس سلما
 الناصري

 مدرس  إدارة عمليات إدارة اعمال ماجستير

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

بشرى عبد ابراهيم 
 خليل الجواري

 مدرس  إدارة الجودة تقنيات العمليات ماجستير

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

يسرى صفاء حسن 
 البعاج

 مدرس تعلم تربية رياضية ماجستير

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

عالية عصام عباس 
 الجبوري 

مدرس  جودة تقنيات العمليات ماجستير
 مساعد



الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

نور صباح حسين 
 علي شايع

مدرس  محاسبة كلفة محاسبة ماجستير
 مساعد

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

مريم حامد ياسين 
 جبر البو عبود

مدرس  تقنيات العمليات تقنيات العمليات ماجستير
 مساعد

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

تقنيات ادارة  ماجستير محمد مهدي عكاب
 الجودة الشاملة

تقنيات ادارة الجودة 
 الشاملة

مدرس 
 مساعد

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

سهاد صبيح فرج 
 جواد الصفار

 أستاذ مساعد تدقيق محاسبة دكتوراه

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

فداء عدنان عبيد 
 عبود

 أستاذ مساعد محاسبة مالية محاسبة دكتوراه

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

ابتسام علي حسين 
 العزاوي

 أستاذ مساعد علوم مالية ونقدية اقتصاد دكتوراه

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

ابراهيم خليل 
 اسماعيل الزبيدي

محاسبة كلفة  محاسبة دكتوراه
 وادارية

 مدرس

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

فيان عبد الرحمن 
ياسين عبد الرحمن 

 القزان

 أستاذ مساعد محاسبة قانونية محاسبة دكتوراه

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

رائد مجيد عبد 
 محمد قاسم العطار

 استاذ مساعد كلف وأدارية محاسبه دكتوراه

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

محاسبة كلفة  دكتوراه محمد علي محمد 
 وادارية 

محاسبة كلفة 
 وادارية 

 مدرس

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

علي جبار قاسم 
 حمادي الموسوي

تقنيات المالية  ماجستير
 المحاسبية

مدرس  المحاسبة المالية
 مساعد

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

سالي ابراهيم احمد 
 علي السامرائي

تقنيات ادارة  ماجستير
 االعمال

 مدرس ادارة العمليات

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

ساره عبد الملك 
 عبد الحميد العاني

تقنيات المالية  ماجستير
 المحاسبية

 مدرس المحاسبة المالية

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

اسماعيل هادي 
 جلوب العكيدي

 استاذ مساعد احصاء رياضي احصاء دكتوراه

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

وليد عبد هللا 
 ارحيمة العلياوي

 أستاذ مساعد معالجة صور رقمية احصاء دكتوراه

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

عباس رضا ظاهر 
 المندالوي

احصاء تطبيق  احصاء دكتوراه
 واقتصاد قياسي

 أستاذ مساعد

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

منتهى خضير 
عباس جاسم 

 الحسابي

رياضيات  رياضيات ماجستير  أستاذ مساعد 

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

علي محمد صحن 
 خلف العوفي

عيالذكاء االصطنا حاسبات دكتوراه  أستاذ مساعد 

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

بشرى هاشم محمد 
 ابراهيم العزاوي

 أستاذ مساعد موارد بشرية االدارة العامة دكتوراه

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

نشأت جاسم محمد 
 الشمري

 أستاذ مساعد السالسل الزمنية احصاء دكتوراه

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

ندى سلمان نكة     
 النداوي

 مدرس كلفة وادارية محاسبة دكتوراه



الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

منى حازم يحيى 
 الحافظ

المكتبات  ماجستير
 والمعلومات

المكتبات 
 والمعلومات

 استاذ مساعد

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

سارة سعدون جاسم 
 محمدالسلطاني

هندسة  ماجستير
 الحاسبات

 مدرس  شبكات العصبية

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

علي عبد المنعم 
 ابراهيم الخراز

معالجة وضغط  حاسبات ماجستير
 الصور

 مدرس

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

اسماء محمد علي 
 كاظم حمندي

حاسبات  دكتوراه  مدرس  خوارزميات الجينية 

الكلية التقنية 
بغداداإلدارية /   

احمد طالب عبد 
 االمير الزبيدي

حاسبات  دكتوراه  أستاذ مساعد معالجة صور رقمية 

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

ندى جاسم حبيب 
 الموسوي

نظم المعلومات  حاسبات دكتوراه
 االدارية

 مدرس 

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

احمد بهاء الدين 
 عبد الوهاب العباس

فلسفة في علم  دكتوراه
 الحاسوب 

 مدرس شبكات واالنترنت

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

مدرس  فلسفة سكن هندسة معماري ماجستير مروة لؤي مجيد
 مساعد

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

بلسم مصطفى 
 شفيق النائب 

 مدر س إحصاء تطبيقي احصاء ماجستير

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

رؤى علي عطية 
 محمود المعموري

 مدرس القانون الخاص القانون  ماجستير

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

حيدر رأفت عبد 
 الرزاق

هندسة  ماجستير
المعلومات 
 واالتصاالت

هندسة شبكات   مدرس  
 مساعد

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

محمد فاضل 
 ابراهيم 

 مدرس حاسبات  حاسبات  ماجستير

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

نوار عبود فاضل 
 العزاوي

تكنولوجيا  ماجستير
 المعلومات

تكنولوجيا 
 المعلومات

مدرس 
 مساعد

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

 مدرس حاسبات  حاسبات  ماجستير علي سامي عزيز

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

ليث سالم خلف كريم 
 الفريداوي

تقنيات  ماجستير
معلوماتية 

 ادارية

تقنيات معلوماتية 
 ادارية

مدرس 
 مساعد

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

صالح الدين محمد 
امين عبد الحكيم 

 زعين

ادارة مالية  إدارة اعمال دكتوراه
 ومصرفية

 أستاذ مساعد

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

احمد صبحي جميل 
 القدو

تقييم مشاريع  اقتصاد ماجستير
 اقتصادية

 أستاذ مساعد

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

لميس محمد مطرود 
 عبود الجنابي

 مدرس ادارة مالية إدارة اعمال دكتوراه

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

أمنة عبد الكريم 
 علي االنصاري

مدرس  القانون المدني القانون  ماجستير
 مساعد

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

تقنيات المالية  ماجستير شيماء زهير محمود
 المحاسبية

مدرس  المحاسبة المالية
 مساعد



الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

مقتدر تايه حسين 
 منصور الركابي

االدارة  ماجستير
 الصناعية

إدارة االنتاج 
 وعمليات

مدرس 
 مساعد

الكلية التقنية 
/ بغداداإلدارية   

بتول يونس صبيح 
 التميمي

مدرس  إدارة مصارف محاسبة دبلوم عالي
 مساعد

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

حذيفة زيدان خلف 
 كاطع المالكي 

فلسفة في  دكتوراه
 االعالم 

 أستاذ مساعد عالقات عامة

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

انتصار جاسم سعد 
 يوسف السعدي 

 أستاذ مساعد تاريخ حديث التاريخ دكتوراه

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

احمد شهاب حمد 
 عبيد الشمري

فلسفة في العلوم  دكتوراه
 السياحية

سياحة وادارة 
 فنادق

 مدرس

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

نسرين غالي قاسم 
 زبون الساعدى

سياحة وادارة  دكتوراه
 فنادق

سياحة وادارة 
 فنادق

درس م  

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

حسن عوده غضاب 
 عبيد

تكنولوجيا  سياحة دكتوراه
المعلومات في 

 القطاع االنتاجي

 مدرس

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

سيف صالح حسين 
 البهادلي

مدرس  حاسبات حاسبات ماجستير 
 مساعد

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

جاسم علي عيسى 
 المحمداوي

 مدرس ارشاد سلوك ماجستير

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

موسى كاظم والي  
 سلمان العتابي 

 استاذ هندسة حاسبات هندسة الكهرباء دكتوراه

الكلية التقنية 
 اإلدارية / بغداد

محمد علي موسى 
 المعموري

 أستاذ اقتصاد كلي اقتصاد دكتوراه

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

ايمان عبد الرحمن 
 عبد الرزاق الدليمي

مدرس  هندسة بيئة هندسة بيئة ماجستير
 مساعد

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

افتخار علي حسين 
 خميس الدفاعي

 مدرس بحوث عمليات احصاء ماجستير

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

الهندسة   دكتوراه نبيل جميل ياسين 
 الميكانيكية 

 استاذ  حراريات 

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

سوزان عباس عبد 
 هللا 

مدرس  تقنيات عمليات  تقنيات عمايات  ماجستير 
 مساعد 

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

اياد عبد محمد 
 محمود المشهداني

تقنيات القوالب  ماجستير 
 والعدد

تقنيات القوالب 
دوالعد  

مدرس 
 مساعد

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

مروة عبد الهادي 
 حسن

تقنيات  ماجستير 
 المساحة 

مدرس  ادارة هندسية
 مساعد

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

اسراء فاضل 
 ابراهيم 

مدرس  هندسة مساحة  هندسة مساحة  ماجستير 
 مساعد

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

حميد طليفح منير 
 محمد السعدي

 استاذ تطبيقي هندسة  دكتوراه

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

محمود حسن عوده 
 عبد 

مدرس  حراريات حراريات ماجستير
 مساعد

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

احمد حسين حمد 
 هللا

هندسة  دكتوراه
 المساحة 

 مدرس تحسس نائي



الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

علي كفاح غازي 
 فيصل الشمري

مدرس  هندسة مواد تقنيات المواد ماجستير
 مساعد

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

ماجد حميد مجيد 
 خليل الشرفاء

 استاذ قدرة ميكانيك دكتوراه

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

سعد سامي ناجي 
 الخفاجي

ميكانيكةهندسة  دكتوراه  استاذ مساعد ميكانيك نتطبيقي 

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

هندسة البناء  دكتوراه جعفر صادق فرج
 واالنشاءات 

 مدرس مواد انشائية

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

هندسة  بكالوريوس هدير اسعد رحيم
 الميكاترونك

مدرس  هندسة الميكاترونك
 مساعد

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

البناء  دكتوراه حسام حيدر حسين 
 واالنشاءات

 مدرس االنشاءات

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

تقنيات  ماجستير  رنا مزاحم حمدون 
 المساحة 

 استاذ مساعد مسح جوي

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

صبيحة عبد الجبار 
 بدن عبد هللا التميمي

فيزياء علوم  دكتوراه
 المواد

 مدرس فيزياء علوم المواد

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

زيد طارق طالب 
 الطويل

الهندسة  ماجستير
 المدنية 

مدرس  مواد البناء
 مساعد

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

هندسة االنتاج  بكالوريوس احمد رحمان خداداد
 والمعادن

هندسة انتاج 
 ومعادم

رس مد
 مساعد

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

عامر حبيب عبد 
 الحسن 

الهندسة  دكتوراه
 المعمارية 

 مدرس بيئة معمارية

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

الهندسة  ماجستير  عالء حسين عليوي
 المدنية 

 مدرس  ادارة هندسية

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

هندسة  ماجستير فاتن جنان يوسف
 المساحة 

 مدرس مساحة

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

مأمون عبيد محمد 
 جواد عوض

 أستاذ متحجرات مجهرية علم االرض دكتوراه

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

مها عماد عبد 
 الفتاح 

هندسة البناء  ماجستير
 واالنشاءات 

 مدرس  مواد بناء 

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

جليل راضي 
 رزوقي 

الهندسة  ماجستير 
 المدنية 

مدرس  انشاءآت 
 مساعد 

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

احمد قاسم احمد 
 فياض

هندسة  دكتوراه
 ميكانيكية

 مدرس تبريد وتكييف 

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

احمد قاسم محمد  
 حسن الحطيطاوي

الهندسة  دكتوراه
 الميكانيكية 

 أستاذ حراريات و موائع

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

احمد محمد ابراهيم 
 اسماعيل النعيمي 

الهندسة  ماجستير 
 الميكانيكية 

مدرس  حراريات
 مساعد 

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

بلسم  حسن عبد 
 شبيب الدجيلي

الهندسة  ماجستير
 الميكانيكية 

 مدرس تصاميم طائرات

تقنية الكلية ال
بغداد-الهندسية   

جهين جودت فرج 
 ولي البياتي 

الهندسة  دكتوراه 
 الميكانيكية 

 أستاذ مساعد مكائن توربينيه 



الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

حسان جودت 
 فضيل 

الهندسة  دكتوراه
 الميكانيكية 

 مدرس حراريات

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

حيدر مهدي باقر 
 علي عبيدة 

هندسة التبريد  دكتوراه
 والتكييف 

 مدرس  حراريات

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

عاصم صاحب 
 عالوي العبيدي

الهندسة  دكتوراه
 الميكانيكية 

 أستاذ مساعد توليد طاقة

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

عبد الهادي نعمة 
 خليفة صالح العاني

هندسة التبريد  دكتوراه
 والتكييف 

 أستاذ حراريات

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

فوزية محمد حسين 
 علي المهداوي

الهندسة  دكتوراه
 الكيمياوية 

 أستاذ مساعد مواد مركبة

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

مصطفى طارق 
مصطفى عبد هللا 

 الطائي

هندسة الموارد  دكتوراه
 المائية 

 استاذ هيدروليك

الكلية التقنية 
بغداد-ندسية اله  

وسام عبد محمد 
 محمود

الهندسة  دكتوراه
 الميكانيكية 

 مدرس القوى/طاقة متجددة

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

احمد جاسم حمد 
 عبد الرفيعي

الهندسة  دكتوراه
 الميكانيكية 

 أستاذ مساعد حراريات

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

مكائن هندسة  ماجستير  محمد كاظم عالوي 
 ومعدات 

 استاذ مساعد قدرة حرارية 

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

احمد عالء الدين  
 ابراهيم حسين 

الهندسة  دكتوراه
 الميكانيكية 

 أستاذ مساعد ميكانيك تطبيقي

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

الهندسة  دكتوراه عمار علي حسين 
 الميكانيكية 

مساعدأستاذ  ميكانيك تطبيقي  

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

هيثم يحيى عبد 
المجيد رؤوف 

 العبيدي 

هندسة االنتاج  ماجستير 
 والمعادن 

مدرس  لحام
 مساعد 

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

حامد علي حسين 
 علي

الهندسة  دكتوراه
 الميكانيكية 

 أستاذ مساعد ميكانيك تطبيقي

الكلية التقنية 
غدادب-الهندسية   

تقنيات التبريد  ماجستير احمد جواد خليل
 والتكييف 

 مدرس حراريات

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

اماني التفات كاظم 
 مشكور

 مدرس رياضيات علوم رياضيات  ماجستير

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

امير طوفان شفيق  
 حسن الجبوري 

الهندسة  ماجستير 
 الميكانيكية 

تطبيقي  ميكانيك  مدرس 

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

تقنيات التبريد  ماجستير  وجدي قاسم حسين 
 والتكييف 

 مدرس حراريات 

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

حسن حمودي 
 مهدي الوتار 

الهندسة  دكتوراه 
 الميكانيكية 

 أستاذ مساعد اهتزازات 

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

جعيول جديع خضير 
 كحيط الحطيطي 

الهندسة  دكتوراه
 الميكانيكية 

 استاذ مساعد ميكانيك تطبيقي 

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

رحمن علي حسين 
 علي الشويلي 

الهندسة  ماجستير 
 الميكانيكية 

 مدرس  ميكانيك تطبيقي 

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

الهندسة  دكتوراه سامي علي نعمه
لميكانيكية ا  

 استاذ اهتزازات 



الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

صهيب خليل 
 ابراهيم

هندسة االنتاج  ماجستير
 والمعادن

 مدرس  هندسة صناعية

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

عمار باقر سالم عبد 
 العبيدي 

هندسة االنتاج  ماجستير 
 والمعادن

مدرس  قوالب قطع
 مساعد

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

نرفانا عباس عبد 
االمير عباس 

 السالمي

الهندسة  ماجستير
 الكيمياوية 

 أستاذ مساعد تحلية مياه

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

نصري صالح محمد 
 نمر ملحم

الهندسة  دكتوراه
 الميكانيكية 

 أستاذ تطبيقي

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

عزيز امين هاني 
 الخياط

الهندسة  دكتوراه
 الميكانيكية 

 أستاذ توليد طاقة

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

حيدر اكرم حسين 
 علي السبتي

الهندسة  دكتوراه
 الميكانيكية 

 أستاذ مساعد هندسة ترايبولوجي

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

علي عادل بتاوي 
 وهيب العبيدي 

كائن هندسة م ماجستير 
 ومعدات 

 مدرس ميكانيك تطبيقي 

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

محمد علي ناصر 
 علي العلي 

الهندسة  دكتوراه 
 الميكانيكية 

ميكانيك تطبيقي / 
 تصاميم

 مدرس 

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

احمد عبد قاسم 
 الجبوري

هندسة علوم  دكتوراه
 المواد

 مدرس هندسة علوم المواد

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

باسم محمد عبد 
 علي  البهادلي

هندسة االنتاج  ماجستير
 والمعادن 

مدرس  لحام
 مساعد

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

رأفت عبد الرحمن 
عبد الجبار احمد 

 العزاوي

هندسة االنتاج  ماجستير
 والمعادن

مدرس  معادن
 مساعد

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

صالح كريم وحيد  
 العزي 

هندسة االنتاج  دكتوراه
 والمعادن

هندسة االنتاج 
 والمعادن

 مدرس

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

صباح خماس 
حسين  جاسم 

 العبيدي 

الهندسة  دكتوراه
 الميكانيكية 

 أستاذ ميكانيك تطبيقي 

الكلية التقنية 
دبغدا-الهندسية   

عبد الوهاب حسن 
 خضر

الهندسة  دكتوراه
 الميكانيكية 

 أستاذ مساعد ميكانيك تطبيقي

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

عدنان نعمة عبود 
 جبر العتابي

هندسة االنتاج  دكتوراه
 والمعادن

 أستاذ انتاج ومعادن

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

 مدرس  لحام تقنيات اللحام  ماجستير عمارعزيز مهدي

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

 مدرس  لحام تقنيات اللحام  ماجستير عصام جبار ابراهيم

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

 مدرس لحام تقنيات اللحام  دكتوراه عفان عثمان موسى

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

 مدرس  لحام تقنيات اللحام  دكتوراه عمر سعد صالح 

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

محمد هيالن سر 
 خليل 

 استاذ مساعد  اللحام  تقنيات اللحام  ماجستير 



الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

مدرس  مواد مركبة  تقنيات المواد  ماجستير علي شاكر غني
 مساعد 

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

المواد تقنيات  ماجستير  رياض باقر محمد  مدرس  مواد  
 مساعد 

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

انتصار جويد عيدان 
 المياحي

مدرس  ادب حديث اللغة العربية  ماجستير
 مساعد

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

مدرس  مواد تقنيات المواد  ماجستير  زينب وحيد عبد هللا 
 مساعد

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

حسين  سلمان
 عباس علي السعدي

الهندسة  دكتوراه
 الكيمياوية 

تكون البيئة معالجة 
 المياه الملوثة

 استاذ مساعد

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

 مدرس  مواد مركبة تقنيات المواد  ماجستير شيماء حميد محمد

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

طه حسن عبود  
 كاظم السعدي 

الهندسة  دكتوراه
 الكيمياوية 

 استاذ مواد 

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

عصام اسماعيل 
ابراهيم  احمد  

 العنزي 

الهندسة  ماجستير 
 الكيمياوية 

نفط 
 وبتروكيمياويات

مدرس 
 مساعد

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

تقنيات  ماجستير  مهدي احمد علي 
 معلوماتية 

مدرس  حاسبات 
 مساعد 

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

علي احمد علي 
 محمد الجبوري 

الهندسة  دكتوراه
 الميكانيكية 

 مدرس  ميكانيك تطبيقي 

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

الهندسة  دكتوراه  علي موسى رضا 
 الكيمياوية 

 أستاذ مساعد تفاعالت

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

عمار عرب بداي 
بيضانيعلي ال  

الهندسة  دكتوراه
 الكيمياوية 

هندسة كيمياوية/ 
 معالجة مياة

 مدرس

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

 مدرس زجاج وسيراميك تقنيات المواد  ماجستير  منال فليح حسن 

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

مهند كاظم مجبل 
 مشلوش  

الهندسة  ماجستير
 الميكانيكية 

 مدرس عمليات تصنيع

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

هيثم سليمان عمر 
 النعيمي

 أستاذ مساعد تعليم حركي تربية رياضية  دكتوراه 

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

مدرس  مواد  تقنيات المواد  ماجستير لبيد كاظم جواد
 مساعد 

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

ايمان عبد الهادي 
 فهد 

مدرس  مواد تقنيات المواد   ماجستير
 مساعد 

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

عدي عصام وديع 
 الزغابي

هندسة  ماجستير
االلكترونيك 
 واالتصاالت 

مدرس  اتصاالت
 مساعد 

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

مؤيد حسن زيادة 
 مطرود الطوكي 

الهندسة  ماجستير
 الميكانيكية 

 مدرس قوى

قنية الكلية الت
بغداد-الهندسية   

 مدرس  ليزر فيزياء تجريبية دكتوراه وائل حسن علي 



الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

باسل محمد نوري 
 المهداوي

هندسة سيطرة  دكتوراه
 ذكية

 مدرس هندسة انظمة ذكية

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

سرى غانم حسين 
 مجيد 

هندسة  بكالوريوس
 برامجيات 

حاسبات هندسة 
 وبرامجيات 

مدرس 
 مساعد 

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

غيث عبد الودود 
 تقي عبد الرضا 

هندسة  ماجستير 
 الميكاترونك 

مدرس  الميكاترونك
 مساعد 

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

احمد ابراهيم 
 رزوقي

تقنيات القوالب   ماجستير هندسة تقنيات  
 القوالب 

 مدرس

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

عالء خميس 
 خضير 

هندسة  دكتوراه
الكترونية 
 اتصاالت 

 أستاذ مساعد هندسة اتصاالت 

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

 أستاذ مساعد المواد االنشائية الهندسة المدنية دكتوراه زينب هاشم مهدي

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

كتوراهد رعد عبد االمير  الهندسة  
 الميكانيكية

تحليل االجهادات 
 بالطرق الحديثة 

 مدرس

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

ايالف محمود 
 مهدي 

 مدرس مواد انشائية  الهندسة المدنية ماجستير

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

تقنيات المواد  ماجستير  نبيل كاظم تايه   مدرس مواد 

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

ريفان زهير 
 منصور 

مدرس  ميكاترونكس ميكاترونكس  ماجستير
 مساعد

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

سليمان مصطفى 
 خزعل 

تقنيات القوالب   ماجستير  مدرس قوالب  

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

تقنيات المواد  ماجستير محمد خزعل حسين مركبةمواد    مدرس 

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

مهند مزاحم خلف 
 احمد

مدرس  هندسة مواد هندسة مواد ماجستير 
 مساعد

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

عصام طارق عبد 
 هللا

تقنيات القوالب  ماجستير  مدرس هندسة قوالب 

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

تقنيات المواد   ماجستير هيام رزاق  علوان مدرس  هندسة مواد 
 مساعد

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

تقنيات القوالب  ماجستير مناف هاشم رضا  مدرس  هندسة قوالب 

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

 أستاذ مساعد تاهيل رياضي تربية رياضية  دكتوراه هدير عيدان غانم

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

رشيد محمد ايمن   مدرس انشاءات هندسة مدنيه دكتوراه  

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

 أستاذ مساعد اسس تربة وزالزل الهندسة المدنية دكتوراه بيداء حسين مولى

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

هندسة تقنيات  ماجستير هناء داخل احمد
 المواد

هندسة تقنيات 
 السيراميك

 مدرس

التقنية الكلية 
بغداد-الهندسية   

هندسة انشائية  هندسة مدنيه ماجستير زينب محمد محسن 
 وجيوتكنيكيه 

مدرس 
 مساعد



الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

جاسم احمد علي 
 البغدادي 

 أستاذ مساعد مسح تصويري مساحة دكتوراه

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

مدنيه هندسة  ماجستير اسامة مهيمن شيت  مدرس  انشاءات  
 مساعد

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

عبد هللا عادل 
 نصيف 

انظمة الطاقة  كهرباء ماجستير
 الكهربائيه 

مدرس 
 مساعد

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

 مدرس مواد مركبة مواد ماجستير  انتهاء كاطع دواي 

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

 أستاذ مساعد حراريات هندسة ميكانيك دكتوراه  كفاح حامد هالل

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

تقنيات محاسبية  محاسبة ماجستير سحر ناجي خلف
 ومالية

مدرس 
 مساعد

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

 مدرس سيطرة ونظم سيطرة ونظم دكتوراه صفاء خضير لعيبي

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

انتصار قدوري 
 جمعة

تخطيط حضري  مدني دكتوراه
 واقليمي

 أستاذ مساعد

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

مفيد سعدي عبد 
 الغفور

تحسس نائي ونظم  هيدرولوجي دكتوراه
المعلومات 
 الجغرافية

 أستاذ

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

 استاذ مواد علوم فيزياء ماجستير صباح جميل مزهر

لية التقنية الك
بغداد-الهندسية   

هندسة  ماجستير دعاء زيد خلف 
 ميكانيكية

مدرس  حراريات
 مساعد

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

 أستاذ مساعد هندسة البيئة هندسة مدنية دكتوراه سالم حريز جسام

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

غصون صادق 
 حمودي

فلسفة علوم  دكتوراه
 هندسة مدنية 

 مدرس هندسة مدنية

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

رشا عبد الرزاق 
 جاسم

هندسة تقنيات  هندسة مكيانيك  ماجستير
 الحراريات

مدرس 
 مساعد

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

يونس محسن 
 يونس حسن العاني

 مدرس هندسة كيمياوية  هندسة كيمياوية ماجستير

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

حيدر عبد الهادي 
 عبد الواحد الكنعاني

 استاذ مساعد تخطيط حضري تخطيط حضري دكتوراه

الكلية التقنية 
بغداد-الهندسية   

فراس هاشم قمر 
 الحمداني

الهندسة  دكتوراه
 الكيمياوية

هندسة كيمياوية 
 احيائية

 استاذ

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

فراس خيري جابر 
 العاني

هندسة ادارة  هندسة مدنية دكتوراه
 مشاريع

 استاذ

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

عادل احمد عبيد 
 ياسين  الخلف

الهندسة  دكتوراه
 الكهربائية

مكائن والكترونيات 
 القدرة

 أستاذ

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

احمد جاسم سلطان 
 شبيب االسدي

الهندسة  ماجستير
 الكهربائية 

 أستاذ مساعد القدرة الكهربائية

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

عمار حسين مطلك 
 شلش القيسي

الهندسة  دكتوراه
 الكهربائية 

 أستاذ مساعد سيطرة



الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

اقبال عمران 
 سلمان 

مدرس  حاسبات حاسبات  ماجستير 
 مساعد 

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

هندسة تقنيات  ماجستير  احمد بشار فخري 
 االجهزة الطبية 

هندسة تقنيات 
 االجهزة الطبية 

مدرس 
 مساعد

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

جمانة عبد الهادي 
 جار هللا 

مدرس  تقنيات حاسبات تقنيات حاسبات ماجستير 
 مساعد 

ية الكلية التقن
 الهندسية الكهربائية

نبراس محمود 
 احمد 

مدرس  تقنيات حاسبات تقنيات حاسبات ماجستير 
 مساعد

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

 مدرس معالجة صورية  علوم حاسبات دكتوراه غالب احمد سلمان 

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

علي نافع جعفر هللا 
 ويردي الزبيدي 

امنية المعلومات  علوم حاسبات ماجستير 
 والذكاء االصطناعي

مدرس 
 مساعد

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

عباس شياع علوان 
 حسن الربيعي

هندسة انتاج  دكتوراه
 ومعادن

هنسدية انتاج 
 ومعادن

 استاذ

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

عمر نمير محمد 
سليم يونس 

 الزهيري

هندسة  ماجستير
االلكترونيات 

 البصرية

هندسة الليزر 
وااللكترونيات 

 البصرية

 أستاذ مساعد

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

سراج قيس مهدي 
 عبد الجعيفري

هندسة تقنيات  ماجستير 
 الحاسبات

هندسة تقنيات 
 الحاسبات

 أستاذ مساعد

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

مهدي حبيب صالح 
 عباس العبيدي 

 أستاذ مساعد دراسات دولية  علوم سياسية ماجستير

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

هدى فاروق جميل 
 عبد المجيد بابان

هندسة تقنيات  بكالوريوس 
 االجهزة الطبية 

مدرس  اجهزة طبية
 مساعد

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

الريم نزار ميس 
حامد عبد هللا 

 الحديثي 

مدرس  اجهزة طبية اجهزة طبية  بكالوريوس
 مساعد

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

الحمزة طاهر محمد 
 الموالوي

هندسة  ماجستير
الكترونيك 
 واتصاالت

هندسة الكترونيك 
 واتصاالت 

 استاذ مساعد

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

مجيد  اسيل حميد
 مهدي النقاش

الهندسة  دكتوراه
 الكهربائية 

 أستاذ مساعد كهرباء

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

محمود فرحان 
مصلح شمران 

 الشجالوي

الهندسة  دكتوراه
 الكهربائية

 أستاذ هندسة اتصاالت

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

اسامة عباس حسين 
 التميمي

االتصاالت  كهرباء دكتوراه
 والشبكات

 مدرس

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

حامد محمد فرحان  
 عبد العيثاوي 

الهندسة  دكتوراه
 الكهربائية 

الكترونيك 
 واتصاالت

 مدرس 

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

محمد ابراهيم شجاع 
 النداوي

الهندسة  دكتوراه
الكهربائية 
 والحاسبات

ت هندسة الحاسبا
 والشبكات العصبية

 استاذ مساعد

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

دالل عبد المحسن 
حمود عبد السادة 

 الساعدي

هندسة  دكتوراه
 الحاسبات

هندسة تقنيات 
 الحاسبات

 أستاذ مساعد



الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

اوراس احمد شريف 
 عبد الغفور العاني

الليزر و هندسة  ماجستير
الكترونيات 

 البصريات

هندسة الليزر و 
الكترونيات 

 البصريات

 مدرس 

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

شيرين عبد الكاظم 
 شندل عيسى الطائي

هندسة تقنيات  ماجستير 
 الحاسوب

هندسة تقنيات 
 الحاسوب

مدرس 
 مساعد 

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

ريم جمال عباس  
سن العادلي مح  

هندسة  ماجستير
االلكترونيك 

 واتصاالت

 مدرس هندسة الكترونية

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

رواء عبد الرضا 
 كاظم

 مدرس هندسة طبية  هندسة طبية  ماجستير

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

رواء داود سالم 
 علي الهيتي

الهندسة  ماجستير 
 الميكانيكية  

مدرس  طاقة حرارية
 مساعد

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

لؤي طالب احمد 
 عبد الهادي الصفار

معالجة الصور  علوم حاسبات دكتوراه
 الرقمية

 مدرس 

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

هشام رعد جعفر 
 حسين االسدي

مدرس  علوم حاسبات علوم حاسبات ماجستير
 مساعد

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

عمارعالء الدين 
 عبد المجيد

مدرس  الياف بصرية اتصاالت ماجستير
 مساعد 

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

هديل شاكر محمود 
 جراد التميمي

هندسة تقنيات  ماجستير
 الحاسبات

هندسة تقنيات 
 الحاسبات

 مدرس

الكلية التقنية 
يةالهندسية الكهربائ  

الهندسة  ماجستير ريا ماجد حميد
 الكهربائية

 مدرس أتصاالت

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

عبد هللا عبد   
الرزاق محمد حمد 

 الحميري

مدرس  محاسبة  محاسبة  ماجستير
 مساعد

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

ايناس جواد كاظم  
 النعيمي

الهندسة  ماجستير 
 الكهربائية 

 مدرس  اتصاالت

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

صادق كامل غركان 
 موازي الحجامي 

الهندسة  دكتوراه
 الكهربائية 

 أستاذ اتصاالت

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

نغم ياسين احمد 
 حسين العزاوي

الحالة الصلبة  فيزياء ماجستير
 والمواد

مدرس 
 مساعد

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

امل ابراهيم محمود 
 علوان  الزبيدي

 مدرس هندسة طبية هندسة طبية ماجستير

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

عباس فضال 
حمادي عبد 

 الفهداوي 

طب وجراحة  دكتوراه
 عامة

 أستاذ مساعد طب صحة مجتمع 

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

سليم لطيف محمد 
 حميد الربيعي 

الهندسة  ماجستير
 الكهربائية

 استاذ الكترونيك

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

راشد علي فياض 
 داود العامري  

الهندسة  دكتوراه
 الكهربائية 

 أستاذ مساعد كهرباء واتصاالت

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

تربية وعلم  دكتوراه رؤى رياض سلمان
 نفس

 مدرس طرائق تدريس

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

عامر عطا ياسين 
 محمد  العبيدي 

الهندسة  ماجستير 
 الكهربائية 

 مدرس سيطرة واتمتة



الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

اوس جبار مجيد 
 صالل العكيدي

 مدرس الجبر التطبيقي رياضيات ماجستير

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

علي عبد االله 
 نوري عبود الناجي 

الهندسة  دكتوراه
الكهربائية 

 وااللكترونية

الهندسة 
 االلكترونية 

 استاذ مساعد

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

دينا رحيم ارزيج 
 عبد التميمي

الهندسة  ماجستير
 الكيمياوية

 مدرس هندسة التاكل

التقنية  الكلية
 الهندسية الكهربائية

محمد سعيد محمد 
 موسى العبيدي

الهندسة  ماجستير 
 الكهربائية 

 مدرس  كهرباء

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

زينة احمد علوان 
 الجبوري 

 مدرس ذكاء اصطناعي علوم حاسبات ماجستير

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

هندسة تقنيات  ماجستير  محمد سمير محسن 
 االجهزة الطبية 

االجهزة االلكترونية 
 الطبية

مدرس 
 مساعد 

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

هدى علي هاشم 
 جبر الغراوي 

هندسة تقنيات  بكالوريوس
 االجهزة الطبية 

هندسة تقنيات 
 االجهزة الطبية 

مدرس 
 مساعد

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

ير محمد حسن سه
ياسين عبد الوهاب 

 العضب

 مدرس الكيمياء التحليلية علوم كيمياء ماجستير

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

غيداء عبد الرحمن 
خالد عبد المجيد 

 الشيخ 

 مدرس هندسة طبية  هندسة طبية ماجستير

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

داليا حسين    
عباس ثجيل 

 الفداعي

 مدرس ليزر علوم فيزياء ماجستير 

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

لبان حمدي حميد 
 صالح القدسي

مدرس  هندسة طبية  هندسة طبية ماجستير 
 مساعد

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

نضال فيصل علي 
 عباس الجبوري

مدرس  رياضيات تطبيقية  علوم رياضيات ماجستير
 مساعد

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

زينب ماجد ناهي 
 عالوي الجنابي

 مدرس هندسة طبية  هندسة طبية ماجستير

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

علي غازي شبيب 
 عمر ال عويف

 مدرس هندسة طبية هندسة طبية ماجستير

الكلية التقنية 
بائيةالهندسية الكهر  

رشا صاحب هادي 
 البطاط

مدرس  تحرير صحفي اعالم ماجستير
 مساعد

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

ياسر عطا ياسين 
 محمد العبيدي

الهندسة  ماجستير
 الكهربائية 

مدرس  مكائن 
 مساعد

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

احمد فاضل جاسم 
 داوود المحمدي

السياسيةالعلوم  دكتوراه النظم السياسية  
 والسياسات العامة

 أستاذ مساعد

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

ميثم علي ناجي 
 عباس الربيعي

 أستاذ مساعد قواعد بيانات علوم حاسبات ماجستير 

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

هندسة مكائن  ماجستير فائزة مهدي هادي
 ومعدات

 أستاذ مساعد هندسة حراريات

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

نصير مجيد ياسين 
 حسن البو علي 

الهندسة  دكتوراه
 الكهربائية 

 استاذ مساعد قدرة ومكائن



الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

صفاء عبد الواحد 
غضبان عبد علي 

 المكصوصي

 مدرس قدرة موائع هندسة ميكانيك دكتوراه

ية الكلية التقن
 الهندسية الكهربائية

علي ناصر حسين 
 صالح الصعب

الهندسة  دكتوراه
الكهربائية 

 وااللكترونية

 أستاذ مساعد قدرة كهربائية

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

مثنى جاسم فاضل 
 البحراني

 استاذ مساعد هندسة الكترونية كهرباء ماجستير

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

احمد نافع عزيز 
 عويد العنزي

ديناميك الهواء /  ميكانيك ماجستير
 قدرة

مدرس 
 مساعد

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

علي نجم عبد هللا 
 لفتة الدليمي

مدرس  ميكانيك تكنلوجيا تعليم ماجستير
 مساعد 

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

محمد قاسم عباس 
 طعمة الخفاجي

الهندسة   ماجستير
 الكهربائية 

هندسة قدرة 
 ومكائن كهربائية

مدرس 
 مساعد 

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

اروى عامر عبد 
الكريم جوهر 

 الحديثي

هندسة القدرة  ماجستير 
 الكهربائية

هندسة تقنيات 
 القدرة الكهربائية

مدرس 
 مساعد

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

ضياء علي محمد 
 عبود البخيت

هندسة قدرة  ماجستير
 ومكائن

مدرس  الكترونيات القدرة
 مساعد

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

ثائر حيدر علوان 
 حسين الجميلي

الهندسة  ماجستير
 الكهربائية 

مدرس  القدرة 
 مساعد

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

عبد الرزاق نادرة 
غزال محمود 

 المحمدي

 مدرس التصميم الداخلي الفنون الجميلة ماجستير

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

تانيا طارق سالم 
 داوود الكاظمي

الهندسة  ماجستير
 الكهربائية 

الهندسة الكهربائية 
 وااللكترونية

مدرس 
 مساعد

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

داود  سارة عامر
 صالح الدوري

مدرس  الضوئيات هندسة كهرباء ماجستير
 مساعد

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

علي جابر عبد 
الوهاب هادي 
 ناصرالعسكري

الهندسة  دكتوراه
الكهربائية 

 واأللكترونية

الكترونيك 
 واتصاالت

 استاذ مساعد

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

فالح حسن رائد 
 العنبكي

الهندسة  دكتوراه
 كهربائية

 استاذ  الكترونيك 

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

علي مهيدي حمادي 
 عبودي الدليمي 

الهندسة  دكتوراه
 الكهربائية 

 أستاذ مساعد اتصاالت

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

جميل كاظم عبد 
 كاظم الجشعمي

اءهندسة كهرب دكتوراه  أستاذ الكترونيك القدرة 

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

الهندسة  دكتوراه أحمد رشيد عاجل
 الكهربائية 

الهندسة الكهربائية 
 واأللكترونية

 أستاذ مساعد

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

نبيل كاظم رؤوف 
 حمادي الشماع

الهندسة  ماجستير 
 الكهربائية

و الكترونيك 
 اتصاالت

 أستاذ مساعد

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

اياد قاسم حسين 
عبد الحسن 

 الدجيلي 

الهندسة  دكتوراه
 الكهربائية 

 استاذ مساعد سيطرة



الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

ضفاف عبد الكريم 
 عبود

مدرس  رياضيات تطبيقية  رياضيات ماجستير
 مساعد 

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

الهندسة  ماجستير اية احكام كامل
 الكهربائية

الكترونيك 
 واتصاالت

مدرس 
 مساعد

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

مصطفى عبد الستار 
 نوري

قواعد بيانات  علوم حاسبات ماجستير
 وتكنولوجيا الويب

مدرس 
 مساعد

الكلية التقنية 
بائيةالهندسية الكهر  

عمر ابراهيم 
 مصطفى العزاوي 

تقنيات هندسة  ماجستير
 الحاسبات

تقنيات هندسة 
 الحاسبات

مدرس 
 مساعد

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

هندسة كهربائية  دكتوراه اوس باسل حامد
 والكترونية

معالجة االشارة 
 الطبية

 مدرس

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

شهاب حميد حمود 
 نزال الجشعمي 

هندسة  دكتوراه 
االلكترونيك 
 واالتصاالت

 مدرس اتصاالت

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

هند صادق محمد 
 رشيد الجبوري 

علوم كيمياء  ماجستير
 حياتية

مدرس  علوم كيمياء حياتية
 مساعد

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

عمران احمد شبيب 
 خضير

ستيرماج هندسة تبريد  هندسة التكييف 
 وتكييف

مدرس 
 مساعد

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

ثائر عبد سراب 
 حسين

هندسة تقنيات  ماجستير
السيطرة 
 واالتمتة

 مدرس اتصاالت

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

لطيف عيسى علوان 
 سلمان الجوراني

الفم امراض  طب االسنان  دكتوراه
 واالسنان

 أستاذ

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

حيدر قاسم حمود 
 راضي الموسوي

طب وجراحة  بورد
 عامة

 أستاذ اشعة تشخيصية

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

 استاذ  احياء مجهرية بايولوجي دكتوراه محمد فليح طريف

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

زيد عزت عبد 
 المجيد

مدرس  تقنيات اسنان تقنيات اسنان بكالوريوس
 مساعد 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

مروة حسين عبد 
 الستار

مدرس  تقنيات اسنان تقنيات اسنان بكالوريوس
 مساعد 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

ميثم صباح صادق 
 الحمامي

يرتقنيات تخد دبلوم عالي مدرس  تقنيات تخدير 
 مساعد 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

مدرس  تحليالت مرضية تحليالت مرضية بكالوريوس صهيب خالد ابراهيم
 مساعد 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

مهند طه محمد 
 جاسم

مدرس  علوم حاسبات علوم حاسبات بكالوريوس
 مساعد



كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

ميادة نوري اقبال 
 محمد الدوسكي

 أستاذ مساعد مناعة سريرية علوم الحياة دكتوراه 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

أرشد فيصل جاسم 
 شكيك الكعبي

 مدرس المواد السنية  تقنيات االسنان ماجستير

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

تقنيات تحليالت  ماجستير والء طه يوسف
 مرضية

تقنيات تحليالت 
 مرضية

مدرس 
 مساعد 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

سارة عبد الباسط 
 تركي

مدرس  تقنيات اسنان تقنيات اسنان بكالوريوس
 مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

مدرس  اداب/علم النفس اداب/علم النفس بكالوريوس وئام حسين مطر
 مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

مدرس  علوم الحياة علوم حياة بكالوريوس بشرى قاسم ضمد
 مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

مصطفى محمد محي 
 الدين

مدرس  كهرباء كهرباء بكالوريوس
 مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

عبد الرسول خير 
هللا سعيد رحيم 

 الزبيدي

فلسفة /طفيليات  طب بيطري دكتوراه
 بيطرية

 أستاذ

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

والء اسماعيل 
 جاسم علي الربيعي

 أستاذ كيمياء  كيمياء حياتية  دكتوراه

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

نادية محمد مهدي 
 صالح زكي الشاكر

 أستاذ مساعد فسلجة نبات علوم حياة دكتوراه

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

مدرس  تقنيات بصرية تقنيات بصرية بكالوريوس وسن عباس جواد
 مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

مصطفىدنيا علي  مدرس  اشعة اشعة بكالوريوس 
 مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

مليحة مسعود عبد 
 هللا حسن فليجة

ادارة  دكتوراه
 واقتصاد/احصاء

علوم صحة عامة 
 /احصاءات حيوية

 أستاذ مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

اماني محمد جاسم 
 امين القيسي

الحياةعلوم  دكتوراه  طفيليات    استاذ 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

قطرالندى علي غانم 
 جبر العبادي

 أستاذ مساعد علم البيئة علوم الحياة دكتوراه 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

وفاء فاضل حمد 
 حسين الالمي

 مدرس احياء مجهرية احياء مجهرية دكتوراه 



كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

عزة عبد الستار 
مزهر عبدالحسين 

 الرياحي

عدوى ومناعة  دكتوراه
 ولتهابات

 استاذ مناعة

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

نزار شياع محمد 
 صالح العزاوي

 أستاذ طفيليات علوم الحياة دكتوراه

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

راء نعمة عباسزه مدرس  علوم حياة علوم الحياة ماجستير  
 مساعد 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

علي عبد الحسين 
مهدي نصرهللا 

 الدليمي

تقنيات تحليالت  علوم الحياة دكتوراه
 مرضية

 أستاذ مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

االمير جاسم عبد 
محمد أسد القره 

 لوسي

تقنيات تحليالت  دكتوراه
 مرضية

تقنيات تحليالت 
 مرضية

 أستاذ مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

شيماء حسين علي 
 الشبع

تقنيات عالج  ماجستير
 طبيعي

مدرس  فسلجة
 مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

فاطمة عبد الرحمن 
 دوحي 

مدرس  علوم حياة علوم حياة ماجستير 
 مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

التشريح  ماجستير  ليث مزهر محمد
 واالنسجة 

مدرس  التشريح واالنسجة 
 مساعد 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

مدرس  صحة مجتمع  صحة مجتمع  ماجستير  بان يوسف يعقوب
 مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

تقنيت صناعة  ماجستير  مها كريم جبار 
 االسنان 

تقنيات صناعة 
 االسنان

مدرس 
 مساعد 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

نور صباح عبد 
 الحسين

مدرس  كيمياء صيدالنية صيدلة ماجستير 
 مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

تقنيات صناعة  ماجستير  فاطمة كاظم غدير 
 االسنان

تقنيات صناعة 
 االسنان

مدرس 
 مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

مدرس  فسلجة  فسلجة  ماجستير  ازهار علي محيبس 
 مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

مدرس  فسلجة فسلجة  ماجستير  زيان ابراهيم خدادا
دمساع  

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

مدرس  جغرافية جغرافية ماجستير  احمد عباس كاظم
 مساعد 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

هند كاظم غازي 
 الحسناوي

تقنيات عالج  ماجستير
 طبيعي

مدرس  عالج طبيعي 
 مساعد 



كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

ابراهيم جابرصفا  مدرس  احياء مجهرية احياء مجهرية ماجستير 
 مساعد 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

مدرس  صحة مجتمع  صحة مجتمع ماجستير  اوس عزمي شاكر
 مساعد 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

فاتن رشيد حميد 
 صالح االعظمي

مساعدأستاذ  وراثة طبية علوم الحياة ماجستير  

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

احمد عبد الحسين 
محسن حسون 

 المالكي

تقنيات تحليالت  دكتوراه
 مرضية

تقنيات تحليالت 
 مرضية

 استاذ مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

عصام جمعة ناصر 
 ابراهيم العاني

تقنيات تحليالت  دكتوراه
 مرضية

مساعد أستاذ احياء مجهرية   

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

هبا عبد الحسين 
حسن عباس 

 العامري

تقنيات تحليالت  ماجستير
 مرضية

تقنيات تحليالت 
 مرضية

 أستاذ مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

رغد حسن حسين 
 علي سنية

عدوى ومناعه  دكتوراه
 والتهابات

 استاذ مساعد وراثة جزيئية

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

نفل نزار بهجت 
 عمر كشمولة

 مدرس كيمياء عضوية علوم كيمياء دكتوراه

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

استبرق علي مكلف 
 مطشر السوداني

فلسفة في علوم  دكتوراه
 الحياة

 مدرس احياء مجهرية

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

 مدرس علوم حاسبات علوم حاسبات ماجستير  اثير حسين زيادة 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

امال عزيز كريم 
 جواد السعدي

 أستاذ مساعد احياء مجهرية علوم الحياة دكتوراه 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

لمى يوسف مهدي 
 صالح الكروي

مجهرية طبية احياء علوم الحياة دكتوراه   أستاذ مساعد 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

عذراء زيدان حسن 
 اشخيص الموسوي

تقنيات تحليالت  دكتوراه
 مرضية

تقنيات تحليالت 
 مرضية

 أستاذ مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

اخالص صدام فالح 
 حسن الكناني

تقنيات تحليالت  دكتوراه
 مرضية

تحليالت  تقنيات
 مرضية

 استاذ مساعد 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

سهاد حسن اعبيد 
 خريبط الحيدري

 استاذ مساعد مناعة علوم حياة  دكتوراه

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

عبد الرزاق نعمة 
 زغير

تقنيات تحليالت  دكتوراه 
 مرضية

 مدرس تحليالت مرضية



كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

دنيا عبد الرزاق 
محمود احمد 

 الكرجية

 مدرس احياء مجهرية علوم الحياة ماجستير

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

علوم في الثروة  ماجستير صالح مهدي محمد
 الحيوانية 

مدرس  اسماك
 مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

محسن كاطع  عباس
 ماضي الكعبي

تقنيات تحليالت  ماجستير
 مرضية

تقنيات تحليالت 
 مرضية

 مدرس 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

احمد سعدي حسن 
 خضير العزاوي

 أستاذ مساعد حياتية عضوية علوم كيمياء دكتوراه

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

هبة منصور ناصر 
 حديد الطائي

علوم تقنيات  دكتوراه
 احيائية

 استاذ مساعد تقنيات احيائية

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

رنا سمير ناصر 
 يوسف بولص 

تقنيات تحليالت  ماجستير
 مرضية

تقنيات تحليالت 
 مرضية

 مدرس 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

اماني محمود طعمة 
 حسين الخزرجي

تحليالت  تقنيات ماجستير
 مرضية

تقنيات تحليالت 
 مرضية

 مدرس

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

نبيلة صبري 
اسماعيل ابراهيم 

 الداغستاني

تقنيات تحليالت  ماجستير
 مرضية

تقنيات التحليالت 
 المرضية

مدرس 
 مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

جليل نجاح جليل 
 صالح السمنجي

تقنيات تحليالت  دكتوراه
 مرضية

تقنيات تحليالت 
 مرضية

 مدرس 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

جاسم محمد محسن 
 عداي العبادي

تقنيات تحليالت  ماجستير
 مرضية

تقنيات تحليالت 
 مرضية

 استاذ مساعد 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

شذى حامد جويد 
 عبد اطيمش

اءعلوم كيمي ماجستير  استاذ مساعد  كيمياء حياتية 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

هدى فرحان احمد 
 عيسى العبيدي

تقنيات تحليالت  دكتوراه
 مرضية

تقنيات تحليالت 
 مرضية

 استاذ مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

عمر صادق شالل 
 زبالة الهيتي

تقنيات تحليالت  دكتوراه
 مرضية

تقنيات تحليالت 
 مرضية

 مدرس

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

تقى سامي محمد 
 نصيف السلماني

تقنيات تحليالت  ماجستير
 مرضية

تقنيات تحليالت 
 مرضية

 مدرس

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

زينة انور جعفر 
 صادق

تقنيات تحليالت  ماجستير
 مرضية

تقنيات تحليالت 
 مرضية

 مدرس

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

ايناس ابراهيم 
مهدي راضي 

 الخفاجي

دكتوراه/ بورد 
 عربي

امراض نسائية  طب
 وتوليد

 مدرس 



كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

صبيحة مهدي 
كنعان وجفي 

 المفرجي

 أستاذ مساعد معالجةاسنان طب اسنان ماجستير

كلية التقنيات 
لطبية / الصحية وا

 بغداد

محمد عبد الحسين 
 حامد الربيعي

جراحة الفم والوجه  طب اسنان ماجستير
 والفكين

 أستاذ مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

خالد طالب بندر 
 صالح  العاني

امراض ما حول  طب اسنان ماجستير
 االسنان

 مدرس 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

ابراهيم ميخائيل اياد 
 حداد

 أستاذ مساعد كيمياء البوليميرات علوم كيمياء دكتوراه

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

مكارم عبد الرسول 
 جابر محمود العاني

صناعة اسنان  طب اسنان ماجستير  أستاذ مساعد 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

اخالص زيد عبود 
 عودة الطائي

تقنيات صناعة  ماجستير
 االسنان

تقنيات صناعة 
 االسنان

 أستاذ مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

سجى علي محسن 
 الشمري

تقنيات صناعة  دكتوراه
 االسنان

تقنيات صناعة 
 االسنان

 أستاذ مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

صناعة تقنيات  دكتوراه نهاد حسن محمد
 االسنان

تقنيات صناعة 
 االسنان

 مدرس 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

تقنيات عالج  ماجستير  رائد فاروق خليل 
 طبيعي

مدرس  عالج طبيعي 
 مساعد 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

ليلى موسى عودة  
 حنتوش البنداوي

تقنيات صناعة  ماجستير
 االسنان

صناعة تقنيات 
 االسنان

 أستاذ مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

االء عزت عبد 
 المجيد المال حسن

تقنيات صناعة  ماجستير
 االسنان

تقنيات صناعة 
 االسنان

 أستاذ مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

اسراء محمد 
حمودي موسى 

 العاني

صناعة اسنان  طب اسنان ماجستير اذ مساعدأست   

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

نضال صاحب 
منصور حسين 

 العودة

تقنيات صناعة  دكتوراه
 االسنان

تقنيات صناعة 
 االسنان

 أستاذ مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

ايهاب   نافع   
 ياسين

تقنيات صناعة  ماجستير
 االسنان

تقنيات صناعة 
 االسنان

مساعدأستاذ   

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

وائل عبد الرزاق 
 جبار الوائلي

 مدرس  تقويم اسنان طب اسنان ماجستير

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

زهراء نزار محمد 
 حسن الوهاب

 أستاذ مساعد معالجة اسنان طب اسنان ماجستير



كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

امال عبد اللطيف 
 رشيد لطيف النداوي

 أستاذ مساعد وقاية اسنان طب اسنان ماجستير

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

سهى فاضل دليمي 
 محمد العزاوي

 أستاذ مساعد معالجة اسنان طب اسنان ماجستير

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

امال كاظم محمد 
 هادي السعدي

اشعة الوجه  طب اسنان ماجستير
 والفكين

 أستاذ مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

محمد عبد الستار 
 محمد المكصوصي

 مدرس  تقويم اسنان طب اسنان ماجستير

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

حوراء خالد عزيز 
 سلمان الربيعي

تقنيات صناعة  ماجستير
 االسنان

صناعة تقنيات 
 االسنان

 أستاذ مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

فراس عبد كاطع 
 نجرس الشمري

تقنيات صناعة  ماجستير
 االسنان

تقنيات تعويضات 
 الوجه والفكين

 استاذ مساعد 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

ريا عزة معروف 
 صالح السعدي

اذ مساعدأست وراثة احياء مجهرية دكتوراه   

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

سهير محمد حسون 
 طالب العلوي

تقنيات صحة  ماجستير
 مجتمع

تقنيات صحة 
 مجتمع

 أستاذ مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

عطا عبد الحسين 
 موسى لذيذ الربيعي

 أستاذ طب مجتمع طب دكتوراه 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

بثينة عطية راشد 
 علي الياسري

تقنيات صحة  ماجستير
 مجتمع

تقنيات صحة 
 مجتمع

 أستاذ مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

اقبال عبد الباقي 
محمد مهدي 

 السعدي

 مدرس  معالجة الصور علوم حاسبات ماجستير

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

خديجة شعبان حسن 
 علي المزوري

تقنيات صحة  ماجستير
 مجتمع

 أستاذ مساعد بكتريولوجي

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

احمد غازي 
 صبارمحمد القيسي

تقنيات تحليالت  علوم كيمياء دكتوراه 
 مرضية

 أستاذ مساعد

كلية التقنيات 
طبية / الصحية وال

 بغداد

فرحان عبود رسن 
 عطية الفرطوسي

 أستاذ مناعة علوم الحياة دكتوراه 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

هويدة شاكر 
مصطفى عبد 

 الحسين المهداوي

تقنيات تحليالت  علوم الحياة دكتوراه 
 مرضية

 مدرس 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

مصطفى كامل امل 
 مشعان الكردي

 أستاذ مساعد صحة عامة طب بيطري ماجستير



كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

سهى عطية كاظم 
 جاسم الغرواي 

تقنيات صحة  ماجستير
 مجتمع

تقنيات صحة 
 مجتمع

 أستاذ مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

لمى حسين علي 
 جاسم العزاوي

لوم الحياةع دكتوراه   استاذ مساعد تلوث بيئي 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

منى عبد الكاظم 
زيدان عليوي 

 الشاعلي

تقنيات صحة  ماجستير
 مجتمع

تقنيات صحة 
 مجتمع

 أستاذ مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

هناء ناجي عبدهللا 
 حمود الخابوري

تحليالت تقنيات  دكتوراه 
 مرضية

هندسة وراثية 
وتقنيات احيائية / 

 مناعة وراثية

 أستاذ

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

محمد مزهر راضي 
 حسين الدباج

 أستاذ كيمياء فيزياوية علوم كيمياء دكتوراه 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

محمود راضي جبير 
 نون القريشي

اءعلوم فيزي دكتوراه  الكترونيات الحالة  
 الصلبة

 أستاذ مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

سرى علي ابراهيم 
 عيسى االسدي

 مدرس  تقنيات احيائية علوم الحياة دكتوراه 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

ايسر صباح كتيب 
 النداوي

 مدرس  تطبيقية /ليزر علوم فيزياء دكتوراه 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

دكتوراه/ بورد  صفوان سعيد محمد
 عربي

 مدرس  اشعة تشخيصية طب

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

سالي نبيل حنا داود 
 جابرو

مدرس  كيمياء حياتية علوم كيمياء ماجستير
 مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

عبدالعباس سمير 
جدعان سلمان 

 السراي

تقنيات تحليالت  دكتوراه
 مرضية

تقنيات تحليالت 
 مرضية

 مدرس

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

ميسرة سمير خلف 
 محمد الشجيري

طب وجراحة   دكتوراه
 بيطرية

 استاذ مساعد احياء مجهرية طبية

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

بد لمياء فاضل ع
 الحسين باقر البرام

فلسفة في العلوم  دكتوراه
 التطبيقية 

 مدرس  فيزياء الليزر

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

زينب عون علي 
 زيني الزيني

طب باطني وقائي  طب بيطري دكتوراه
 بيطري

 مدرس 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

سوزان احمد جاسم 
 الزوبعي

علوم تقنيات  دكتوراه
 احيائية

تقنيات احيائية 
ومجهرية وهندسة 

 وراثية 

 مدرس 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

تقنيات اشعة/  تقنيات اشعة ماجستير علياء معن رحيم
 سونار

مدرس 
 مساعد



كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

شذى كاظم عبد 
 الكريم سلمان عطرة

وتوليدنسائية  طب دكتوراه  مدرس  

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

اشراق احمد جياد 
 عباس القيسي

بكتريا  تقنيات التخدير ماجستير
 مرضية/مناعة

 أستاذ مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

زينة طارق علي 
 محمد العاني

 مدرس  فيزياء طبية تقنيات التخدير ماجستير

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

عامر عبد الحميد 
محمد علي 
 المشهداني

تقنيات تحليالت  ماجستير
 مرضية

تقنيات تحليالت 
 مرضية

 استاذ مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

نهاد خالوي تكتوك  
 كيطان الزبيدي

 أستاذ مساعد احياء مجهرية علوم الحياة دكتوراه 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

ورود سعد علي 
 عبدهللا الصفار

مدرس  علوم الحياة علوم الحياة ماجستير
 مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

رؤى سعد عبد 
 الحسين الزبيدي

مدرس  فيزياء ليزر علوم فيزياء ماجستير
 مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

ذر سمين شكر من
 أمين  السامرائي

 استاذ مساعد كهرو بصريات هندسة ميكانيك دكتوراه

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

قحطان عدنان رشيد 
 حسن البياتي

تقنيات تحليالت  دكتوراه
 مرضية

تقنيات تحليالت 
 مرضية

 مدرس

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

حسين زينب علي 
 تبان الشمري

تقنيات عالج  ماجستير
 طبيعي

عالج 
طبيعي/امراض 

 عصبية

مدرس 
 مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

محمد مزهر حسين 
 غانم البهادلي

 مدرس  فلسفة في الكيمياء علوم كيمياء دكتوراه 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

عياده عبد هللا 
مجيسر فارس 

 اللعلياوي

تمريض الصحة  تمريض  دكتوراه 
 النفسية والعقلية

 أستاذ مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

علي حسين فالح 
 الحافظ

طب وجراحة  دكتوراه
 عامة

فلسفة في 
 الفسيولوجي 

 مدرس

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

اسماء عبد الستار 
ن عبيد سلطا

 االسدي

 مدرس علم النفس التربوي اداب ماجستير

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

امنة صبيح جالل 
 شاكر الربيعي

الهندسة الوراثية  علوم الحياة ماجستير
 والتقنيات االحيائية

 مدرس

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

لمياء عبد الرحمن 
جواد محمد عثمان 

 الربيعي

 مدرس ضوضاء ميكانيكية هندسة ميكانيك دكتوراه



كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

داود سلمان داود 
 وهبي العزاوي

علم الفيروسات  طب دكتوراه
 الطبية

 أستاذ

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

حيدر عبد القادر 
 طاهر

فيزياء االشعة  تقنيات اشعة ماجستير
 الطبية

مدرس 
عدمسا  

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

 أستاذ مساعد تغذية ودواجن علوم زراعية  دكتوراه  قصي موسى جعفر

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

اشواق جاسم كزار   مدرس بايلوجي جزيئي احياء مجهرية دكتوراه 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

محيسن حسين ضمد 
 عيفان القيسي

علوم مختبرية  صيدلة ماجستير
 سريرية 

 أستاذ مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

امال كامل عبد 
 السادة جبر

 مدرس طفيليات طب بيطري ماجستير

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

 أستاذ احياء مجهرية صحة عامة  دكتوراه محمد شمخي جبر

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

هند جابر حسون 
 عبدالكريم الراشدي

تقنيات  دكتوراه
التحليالت 
 المرضية

 مدرس مناعة سريرية 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

لمياء عبد الجبار 
 داود

احصاء  ماجستير  مدرس  احصاء حياتي 
 مساعد 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

ادبغد  

عادل امين حمه 
 رسول

مدرس  طب بيطري  تقنيات تخدير ماجستير
 مساعد 

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

محمد عبد الحميد 
يونس راضي 

 العكيدي

علوم الطب  دكتوراه
 البيطري

 مدرس فسلجة

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

داليا عبد الرضا 
 صادق

مدرس  اسنان تقنيات اسنان بكالوريوس
 مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

صالح مهدي حسن 
 حمد السعدون

 استاذ مساعد  فلسفة علوم حياة  دكتوراه

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

زينة فالح حسن 
 الهليجي

ادارة اعمال   ماجستير  مدرس  ادارة اعمال 
 مساعد  

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

احمد سالم محمد 
 عباس الالمي

تقنيات تحليالت  دكتوراه 
 مرضية

 أستاذ مساعد وراثة بكتيريا

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

علم االدويه  تخدير ماجستير بهاء هادي محمد
 والسموم

مدرس 
 مساعد 



كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

 مدرس ادارة تسويق ادارة اعمال دكتوراه  اخالص خضر دارة

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

مصطفى محمود 
 شاكر محسن

 مدرس بكترولوجي جزيئي تقنيات تحليالت ماجستير

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

علوم الطب  ماجستير سمية فاروق قاسم 
 البيطري

مدرس  فسلجة
 مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

سارة قحطان محمد 
 صالح حسن

مدرس  رسوم حاسوب علوم حاسبات ماجستير
 مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

مدرس  تقنيات اشعة تقنيات اشعة ماجستير لمى ناجي جودت
 مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

الستار عارف عبد 
 خماس 

مدرس  سونار تقنيات اشعة ماجستير
 مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

اسماعيل وعد هللا 
 اسماعيل

مدرس  تقنيات التخدير تقنيات التخدير ماجستير
 مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

مرتضى صالح حاتم 
 الخيكاني

تقنيات العالج  ماجستير
يطبيع  

تقنيات العالج 
 طبيعي

مدرس 
 مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

نور الهدى انور 
 محمود التميمي

مدرس  صحة المجتمع صحة المجتمع ماجستير
 مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

هائل صبحي عباس 
 الخفاجي

مدرس  تحليالت مرضية تحليالت مرضية ماجستير
 مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

 مدرس وراثة تطبيقية وراثة تطبيقية ماجستير نجاة محمد فليح

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

تقنيات صناعة  ماجستير شروق فالح حسن
 اسنان

تقنيات صناعة 
 اسنان

مدرس 
 مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

تقنيات صناعة  ماجستير نجوة يوسف حميد
 اسنان

تقنيات صناعة 
 اسنان

مدرس 
 مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

تقنيات صناعة  ماجستير اطياف مسير ناصر
 اسنان

تقنيات صناعة 
 اسنان

مدرس 
 مساعد

كلية الفنون 
 التطبيقية

غازي العيبي مجيد 
 الصفار

الفنون  دكتوراه
 التشكيلية 

 أستاذ مساعد  التربية الفنية

كلية الفنون 
 التطبيقية  

عباس عبد الحسين 
كويش فياض  

 الفريجي

 أستاذ خزف فنون تشكيلية دكتوراه

كلية الفنون 
 التطبيقية  

 مدرس هندسة معماري هندسة معماري دكتوراه احمد باسل محمود



كلية الفنون 
 التطبيقية  

منير فخري صالح 
 الحديثي

 أستاذ طرائق تدريس تربية فنية  دكتوراه

كلية الفنون 
 التطبيقية  

ابراهيم حمدان 
سبتي عباس 

 الكبيسي

 أستاذ مساعد تصميم طباعي تصميم  دكتوراه

كلية الفنون 
 التطبيقية  

شيماء زكي عبد 
 الحميد احمد الحبة 

 أستاذ مساعد تصميم داخلي تصميم  دكتوراه

كلية الفنون 
 التطبيقية  

احمد عبد لقاء 
 الرحمن سبع الطائي

 أستاذ مساعد تصميم داخلي تصميم  دكتوراه

كلية الفنون 
 التطبيقية  

حيدر نعيم رومي 
 جواد العابدي

 أستاذ مساعد طب رياضي تربية رياضية  دكتوراه

كلية الفنون 
 التطبيقية  

صفاء حسن حسين 
 عناد الحلفي

صحافة اذاعية  اعالم دكتوراه
 وتلفزيونية

مساعد أستاذ  

كلية الفنون 
 التطبيقية  

نادية خليل اسماعيل 
 مجيد العزاوي

 أستاذ مساعد تصميم طباعي تصميم  دكتوراه

كلية الفنون 
 التطبيقية  

 أستاذ مساعد عالقات عامة اعالم دكتوراه عالء جاسب عجيل

كلية الفنون 
 التطبيقية  

هشام زامل حمدان 
 محمد الالمي

صناعيتصميم  تصميم  دكتوراه  مدرس  

كلية الفنون 
 التطبيقية  

مروان توفيق عبد 
 حميد

 مدرس تصميم اقمشة دكتوراه

كلية الفنون 
 التطبيقية  

 مدرس سمعية ومرئية سمعية ومرئية دكتوراه ميسون كاظم جاسم 

كلية الفنون 
 التطبيقية  

بان صباح صبري 
 حسون القيسي

 مدرس تصميم طباعي تصميم  ماجستير

كلية الفنون 
 التطبيقية  

ياسر كريم حسن 
 حسين الطائي

 استاذ مساعد تصميم داخلي تصميم  دكتوراه

كلية الفنون 
 التطبيقية  

احمد سلطان خلف 
 علي الساعدي

 استاذ مساعد تصميم صناعي تصميم صناعي دكتوراه

كلية الفنون 
 التطبيقية  

محمد جار هللا 
 توفيق حمد العباسي

 أستاذ مساعد تصميم داخلي تصميم  دكتوراه

كلية الفنون 
 التطبيقية 

ميساء كريم حسن 
 الزم الربيعاوي 

مدرس  تصميم التصميم ماجستير
 مساعد 

كلية الفنون 
 التطبيقية  

أنيس حاتم مانع 
 عناد الربيعي

فلسفة في  دكتوراه
التصميم 
 الصناعي

 مدرس تصميم صناعي

كلية الفنون 
 التطبيقية  

الدين هشام سيف 
عبد الستار حلمي 

 الحربي

 مدرس  خط وزخرفة خط وزخرفة ماجستير

كلية الفنون 
 التطبيقية  

عصام نوري مجيد 
 محمد القرة غولي

 مدرس  تصميم صناعي تصميم  ماجستير

كلية الفنون 
 التطبيقية  

عبد السالم احمد 
 محمد امين الراوي

 مدرس كهرو صوتيات كهرباء ماجستير

كلية الفنون 
 التطبيقية  

نرجس حسين على 
 عبد هللا الجبوري

 مدرس هندسة معماري هندسة معمارية ماجستير



كلية الفنون 
 التطبيقية  

سمر زيارة مطرود 
 البهادي

 مدرس مالبس جاهزة تصميم  ماجستير

كلية الفنون 
 التطبيقية  

سهير ياسين احمد 
 حسين العزاوي 

ي تصميم داخل تصميم  ماجستير مدرس  
 مساعد

كلية الفنون 
 التطبيقية  

منهل جواد محمد 
 الحسين

مدرس  تلفزيزنية سينما ماجستير
 مساعد

كلية الفنون 
 التطبيقية 

رنا مهدي على 
 عكيلي البطاوي 

مدرس  تقنيات اعالن تقنيات اعالن ماجستير
 مساعد

كلية الفنون 
 التطبيقية  

علي عواد كاظم 
 خلف

معلوماتتقنية  ماجستير مدرس  علوم حاسبات 
 مساعد

كلية الفنون 
 التطبيقية  

بتول موفق كاظم 
 عبد الرضا

مدرس  تصميم معماري هندسة معماري  ماجستير
 مساعد 

كلية الفنون 
 التطبيقية  

هادي هوبي شالل 
 جليب العزاوي  

البستنة وهندسة  ماجستير
 الحدائق

البستنة وهندسة 
 الحدائق

مدرس 
 مساعد

كلية الفنون 
 التطبيقية  

سعد الدين صالح 
 عبد رشيد كراغول

مدرس  دولي / جنائي قانون ماجستير
 مساعد

كلية الفنون 
 التطبيقية 

عدي اسماعيل 
ابراهيم محمد  

 االحمد

مدرس  اقمشة التصميم ماجستير
 مساعد

المعهد التقني / 
 الصويرة

عباس صباح طالب 
 احمد البياتي 

المالية تقنيات  ماجستير
 والمحاسبية

تقنيات المالية 
 والمحاسبية

مدرس 
 مساعد 

المعهد التقني / 
 الصويرة

ناظم شمخي رهل 
 شجر العقيلي

مسح وتصنيف  دكتوراه
 التربة

مسح وتصنيف 
 التربة

 أستاذ مساعد 

المعهد التقني / 
 الصويرة

سرى محمد حمزة 
 ضاحي المعموري

مدرس  مساحة مساحة  ماجستير
 مساعد

د التقني / المعه
 الصويرة

مهند صبري صحن  
 هالل الزبيدي 

هندسة تقنيات  ماجستير
المكائن 

والمعدات 
 الزراعية

هندسة تقنيات 
المكائن والمعدات 

 الزراعية

مدرس 
 مساعد

المعهد التقني / 
 الصويرة

سارة سالم خليل 
 علوان الموسوي

مدرس  كيمياء عضوية علوم كيمياء ماجستير
 مساعد

المعهد التقني / 
 الصويرة

حسام سامي عويد 
 عباس الداوري

فلسفة علوم  دكتوراه
 الحياة

 مدرس االحياء المجهرية

المعهد التقني / 
 الصويرة

محمد جاسم محمد 
 علي

هندسة اتصاالت  ماجستير
 والكترونيات

مدرس  هندسة اتصاالت 
 مساعد

المعهد التقني / 
 الصويرة

جميل ميخائيل مازن 
 بهنام ال عبد النور

 أستاذ مساعد تربية وتحسين زراعة  ماجستير

المعهد التقني / 
 الصويرة

حاتم عبد الكريم 
حسين  برغش 

 العجيلي 

مدرس  ميكانيك ميكانيك ماجستير
 مساعد

المعهد التقني / 
 الصويرة

شيماء حمدان شري 
 سمير القريشي

هندسة تقنيات  ماجستير
القدرة 
ائيةالكهرب  

هندسة تقنيات 
 القدرة الكهربائية

مدرس 
 مساعد



المعهد التقني / 
 الصويرة

حميد حسام حميد 
 صالح المياحي 

الرياضيات  علوم دكتوراه
 التطبيقية

 استاذ مساعد

المعهد التقني / 
 الصويرة

مهدي مال محمد 
 حيدر الزبيدي 

 مدرس اعالم / حرب نفسية اداب  ماجستير

المعهد التقني / 
 الصويرة

فلسفه في الصحه  طب بيطري دكتوراه منال هادي غفوري
 العامه البيطريه

 استاذ مساعد

المعهد التقني / 
 الصويرة

شامل مظهر عبود 
 دفار العجيلي

فلسفة في  دكتوراه
البستنة وهندسة 

 الحدائق

فلسفة في البستنة 
 وهندسة الحدائق

 مدرس

المعهد التقني / 
 الصويرة

محمد صالح فارس 
 محمد الشويلي

 مدرس ميكانيك/طائرات هندسة ماجستير

المعهد التقني / 
 الصويرة

مدرس  فيزياء حالة صلبة  علوم ماجستير زينب ريسان علي 
 مساعد

المعهد التقني / 
 الصويرة

حسين علي صالح 
 ضاحي الدليمي 

 استاذ مساعد تقنية المعلومات علوم دكتوراه

المعهد التقني / 
 الصويرة

محمد هادي علي 
 حسين العجيلي

هندسة انتاج  دكتوراه
 ومعادن

 مدرس انتاج معادن

المعهد التقني / 
 الصويرة

مهيمن جعفر 
كشكول محمود آل 

 شربة

 مدرس  ميكانيك تطبيقي هندسة ميكانيك دكتوراه

المعهد التقني / 
 الصويرة

 مدرس هندسة ميكانيكية  هندسة ميكانيك ماجستير احمد جاسم محمد

المعهد التقني / 
 الصويرة

محمد عبد الرضا 
 كبان

مدرس  ميكانيك سيارات هندسة ميكانيك بكالوريوس
 مساعد

المعهد التقني / 
 الصويرة

اياد فاضل مجباس 
 احمد العجيلي

هندسة سيطرة  ماجستير
 ونظم

مدرس  سيطرة والنظم
 مساعد

المعهد التقني / 
 الصويرة

ريم عمران عيسى 
 سالم العجيلي

مدرس  علوم الحياة علوم الحياة ماجستير
 مساعد

المعهد التقني / 
 الصويرة

قصي عبد هللا محمد 
 ناموس الجحيشي

مدرس  فيزياء حالة صلبة  علوم ماجستير
 مساعد

المعهد التقني / 
 الصويرة

سرى حمود فليح 
 الركابي

ليزر والكترونيات  هندسة دكتوراه
 بصرية

 مدرس

المعهد التقني / 
 الصويرة

مهند شاكر كشكول 
 محمود آل شربة

 مدرس فلسفة في الفيزياء علوم دكتوراه

المعهد التقني / 
 الصويرة

منى شاكر سلمان 
 فياض 

مدرس  بحوث عمليات االدارة واقتصاد ماجستير
 مساعد

المعهد التقني / 
 الصويرة

هالة عايد هادي 
 حسين العجيلي

تقنيات المالية  ماجستير
 والمحاسبية

مالية تقنيات ال
 والمحاسبية

 مدرس

المعهد التقني / 
 الصويرة

 مدرس صحة مجتمع  صحة مجتمع  ماجستير احمد كاظم جواد

المعهد التقني / 
 الصويرة

ذكاء محسن كريم 
 جودة الفتالوي

مدرس  تكنلوجيا المعلومات علوم ماجستير
 مساعد

المعهد التقني / 
 الصويرة

رعد سعدي عزيز 
 عباس العجيلي 

مدرس  تكنلوجيا المعلومات علوم ماجستير
 مساعد



المعهد التقني / 
 الصويرة

مدرس  قدره كهربائية هندسة ماجستير محمد بهلول عيسى 
 مساعد

المعهد التقني / 
 الصويرة

احمد محفوظ 
مخليف سيد 

 الشمري

مدرس  حاسبات حاسبات  بكالوريوس
 مساعد

المعهد التقني / 
 الصويرة

 مدرس كيمياء عضوية علوم ماجستير احمد حبيب راضي

المعهد التقني / 
 الصويرة

مدرس  حاسبات علوم ماجستير احمد كريم شبيب
 مساعد

المعهد التقني / 
 الصويرة

 مدرس كيمياء حياتية علوم دكتوراه اقبال حنش ضفير

المعهد التقني / 
 الصويرة

 مدرس التمريض التمريض ماجستير هبة جاسم حمود

المعهد التقني / 
 الصويرة

 مدرس العلوم االقتصادية علوم ماجستير فالح ثامر علوان

المعهد التقني / 
 الصويرة

حارث عيسى 
عمران عبيد 

 العجيلي

مدرس  ميكانيك ميكانيك بكالوريوس
 مساعد

المعهد التقني / 
 الصويرة

 مدرس  التمريض التمريض ماجستير عمار عباس عكاب

المعهد التقني / 
 الصويرة

محمد جليل ابراهيم  
مصطاف القره 

 غولي 

مدرس  انتاج معادن هندسة ماجستير
 مساعد

المعهد التقني / 
 الصويرة

بهاء الدين عباس 
 حسن 

تصميم وتصنيع  هندسة دكتوراه
 السيارات

 مدرس

المعهد التقني / 
 الصويرة

بشرى حسين عبد 
 عباس العجيلي

ة علوم / ادار ماجستير
 صناعية

مدرس  االدارة الصناعية
 مساعد

المعهد التقني / 
 الصويرة

نسرين شريف 
 وناس

 استاذ مساعد  وراثة جزئية علوم بايولوجي دكتوراه

المعهد التقني / 
 الصويرة

مرسل لعيبي سعد 
 ابو الدوح الزاملي

تقنييات  ماجستير
 ميكانيكية

هندسة تقنيات 
 اللحام

 مدرس

المعهد التقني 
 /االنبار

محروس نصار 
غايب نجم  
 المشهداني

 أستاذ مساعد جنائي القانون دكتوراه 

المعهد التقني 
 /االنبار

حازم فالح حسن  
 علوان الدليمي

زجاج  دكتوراه 
 وسيراميك 

 استاذ مساعد زجاج وسيراميك 

المعهد التقني 
 /االنبار

مصطفى نوري 
رشيد مصطفى 

 العاني 

مدرس  حاسبات حاسبات ماجستير
 مساعد

المعهد التقني 
 /االنبار

ضياء عبيد محمود 
 محسن  الزوبعي

 أستاذ مساعد علوم حياه  علوم الحياة  دكتوراه

المعهد التقني 
 /االنبار

رعد ناجي عبود 
 احمد العكاشي

 أستاذ مساعد مخطوطات التاريخ دكتوراه 

المعهد التقني 
 /االنبار

صالح الدين ايناس 
قاسم عزيز 

 المشهور 

علوم الهندسة  ماجستير
 الميكانيكية 

مدرس  ميكانيك تطبيقي
 مساعد

المعهد التقني 
 /االنبار

احمد سالم بدر 
 محمد  الداهري

مدرس  علوم حاسبات علوم حاسبات ماجستير
 مساعد



المعهد التقني 
 /االنبار

اسامة معروف 
 نوري كريم الكبيسي

مدرس  مخطوطات التاريخ  ماجستير 
 مساعد

المعهد التقني 
 /االنبار

ايمان احمد فرحان  
 جاسم الجميلي

الهندسة  ماجستير
 الكهربائية

مدرس  اتصاالت 
 مساعد

المعهد التقني 
 /االنبار

محمد سامي زيدان 
 خلف  ضاحي

الهندسة  ماجستير
 الكهربائية

 مدرس هندسة كهرباء

المعهد التقني 
 /االنبار

خليل عبد نبيل 
 سرحان العبيدي

طاقة حرارية  ميكانيك ماجستير 
 وهندسة الموائع

مدرس 
 مساعد

المعهد التقني 
 /االنبار

هيثم احمد عبد هللا 
 حمد المشهداني 

هندسة  ماجستير 
االلكترونيك 
 واالتصاالت

مدرس  اتصاالت
 مساعد

المعهد التقني 
 /االنبار

ناظم خليفة مطلب 
 علي  الجميلي

 استاذ مساعد انشاءات الهندسة المدنية دكتوراه 

المعهد التقني 
 /االنبار

عبد الوهاب نعمه 
 عباس عبيد  العاني

الهندسة  ماجستير 
 الميكانيكية

 مدرس  تصاميم

المعهد التقني 
 /االنبار

حسن بردان اسود 
 خليفة  السلماني

 أستاذ مساعد تقنية حيوية علم التربة دكتوراه 

المعهد التقني 
ار/االنب  

عوف عبد الرحمن 
شمسي حمد 
 المشهداني  

الهندسة  ماجستير 
 الميكانيكية

مدرس  تصنيع وصناعة
 مساعد

المعهد التقني 
 /االنبار

وسن فخري 
شاكراسود ال محمد 

 امين 

الهندسة  بكالوريوس
 الكيمياوية

مدرس  هندسة كيمياوية
 مساعد

المعهد التقني 
 /االنبار

احمد سالم بدر 
 محمد  الداهري

مدرس  حاسبات حاسبات بكالوريوس
 مساعد

المعهد التقني 
 /االنبار

طالب حمد عواد 
 شهاب المحمدي

مدرس  محاسبة  المحاسبة  بكالوريوس
 مساعد

المعهد التقني 
 /االنبار

احمد شامل عبد 
الرحمن  عبدهللا 

 البزاز 

الهندسة  ماجستير 
 الكيمياوية 

 مدرس  تقنيات غازات 

المعهد التقني 
 /االنبار

خالد رميض محمد 
 جاسم   الفهداوي

الهندسة  ماجستير 
 كيمياوية 

 مدرس صناعه سيراميك 

المعهد التقني 
 /االنبار

منى نوري اسماعيل 
 حمادي العاني 

الهندسة  ماجستير
 الكيمياوية

 مدرس صناعة سيراميك

المعهد التقني 
 /االنبار

عدي عبد الرزاق 
 عبد الوهاب جسام

 الجميلي 

 مدرس امراض دواجن  طب بيطري  دكتوراه

المعهد التقني 
 /االنبار

عمار محمد حسين 
 علي الجبوري 

مدرس  محاسبة  محاسبة  ماجستير 
 مساعد

المعهد التقني 
 /االنبار

لبنى هاشم نعمان 
 عبدهللا  العاني

 مدرس تكاليف محاسبه ماجستير 

المعهد التقني 
 /االنبار

عباس قيس طلب 
 غضبان  الجميلي

 مدرس تأمين ادارة اعمال دبلوم عالي 

المعهد التقني 
 /االنبار

ثائر اسعد عبد 
 حسين المحمدي

مدرس  اذاعة وتلفزيون اعالم ماجستير 
 مساعد 



المعهد التقني 
 /االنبار

سالم بدر محمد 
 عثمان  الداهري

 أستاذ مساعد احصاء رياضي احصاء دكتوراه 

المعهد التقني 
 /االنبار

عمر جبار ابراهيم 
 ظاهر الدليمي 

هندسة  دكتوراه 
االلكترونيك 
 واالتصاالت

 مدرس اتصاالت

المعهد التقني 
 /االنبار

لينه عبد الحميد 
 ياسين داود السيف

الهندسة  ماجستير 
 الكهربائية

مدرس  اتصاالت
 مساعد

المعهد التقني 
 /االنبار

خليل احمد احمد 
 عبد الفهداوي 

مدرس  ميكانيك ميكانيك ماجستير
 مساعد

المعهد التقني 
 /االنبار

ليث حامد 
عبدعرموط 

 المحمدي 

 مدرس حاسبات حاسبات ماجستير

المعهد التقني 
 /االنبار

معتز مؤيد محي 
 احمد المؤذن 

 مدرس  جيو تكنك الهندسة المدنية ماجستير

المعهد التقني 
 /االنبار

نعمان مجيد نداء 
 محمد  العزي

الهندسة  ماجستير 
 المعمارية

 مدرس تكنولوجيا العمارة

المعهد التقني 
 /االنبار

مرتضى عبدهللا 
محمد جاسم 
 الشجالوي 

مدرس  االنشاءات الهندسة المدنية ماجستير
 مساعد

المعهد التقني 
 /االنبار

محمد صعب عليوي 
 سعيد الحربي 

مدرس  االنشاءات الهندسة المدنية ماجستير
 مساعد

المعهد التقني 
 /االنبار

رافد سالم سرحان 
 شهاب  المحمدي

مدرس  لغه عربيه وادابها اللغه العربية ماجستير 
 مساعد

المعهد التقني 
 /االنبار

محمد كريم سمير 
 زيدان  الجميلي

هندسة تقنيات  ماجستير
المساحة ونظم 

 المعلومات

تقنيات هندسة 
المساحة ونظم 

 المعلومات

مدرس 
 مساعد

المعهد التقني 
 /االنبار

محمد عصام شريف 
 قدوري الراوي

مدرس  هندسة مياه مدني ماجستير
 مساعد

المعهد التقني 
 /االنبار

حكمت داود سليمان 
 خربيط الدليمي

مدرس  االدب اللغة العربية ماجستير
 مساعد

المعهد التقني 
 /االنبار

عليويياسر محمد   مدرس عالقات دولية العلوم السياسية ماجستير 

حسين حافظ حميش  المعهد التقني/كوت
 عباس الدفاعي

االدارة والتخطيط  الهندسة المدنية دكتوراه
 البيئي

 مدرس

محمد رياض  المعهد التقني/كوت
محمود علي 

 الزركاني

هندسة البناء  ماجستير
 واالنشاءات

مدرس  هندسة الجيوماتيك
 مساعد

احمد كريم جبر  المعهد التقني/كوت
 جبار العابدي

هندسة تقنييات  ماجستير
 المساحة 

مدرس  مساحة
 مساعد

صالح سليمان  المعهد التقني/كوت
كشاش مطواح 

 النداوي

التخطيط  ماجستير
الحضري 
 واالقليمي

التخطيط الحضري 
 واالقليمي

مدرس 
 مساعد

عباس مدودي سعيد  المعهد التقني/كوت
 مشكور العقابي

الهندسة  ماجستير
 الكيمياوية

 مدرس وحدات صناعيه



مرتضى كريم عبد  المعهد التقني/كوت
الرزاق عبد هللا 

 العتبي

هندسة تقنيات  ماجستير
 اللحام

هندسة تقنيات  
 اللحام

مدرس 
 مساعد

ماجد فرج حاجم  المعهد التقني/كوت
 شاطي الشريفي

هندسة  دبلوم عالي
اتالسيار  

سيارات  مدرس  
 مساعد

امال فاضل غانم  المعهد التقني/كوت
 صخي الفاضل

علوم طب  ماجستير 
 بيطري 

مدرس  احياء مجهرية
 مساعد

امجد محمد صاحب  المعهد التقني/كوت
 كاظم البياتي

مدرس  هندسة البيئة علوم هندسة ماجستير
 مساعد

عواد علي سهر  المعهد التقني/كوت
 شالل الزركاني

جيولوجي  علم االرض ماجستير  أستاذ مساعد  

حيدر عبد الخالق  المعهد التقني/كوت
 خضير العلوان

الهندسيه  دكتوراه
 الكيمياويه

 استاذ مساعد هندسة كيميائية

سمهر سعيد شكر  المعهد التقني/كوت
 علي الوندي

علوم هندسه  بكالوريوس
 كهربائيه 

مدرس  هندسة كهربائية
 مساعد

فاطمة اسعد طيب  المعهد التقني/كوت
 لطيف الكبيسي

هندسة البناء  ماجستير
 وأالنشاءات

مدرس  هندسة الجيوماتيك
 مساعد

مهند حسن عيدان  المعهد التقني/كوت
 عباس الزاملي

مدرس  هندسة المساحة هندسة المساحة ماجستير
 مساعد

مهدي فرحان بنية  المعهد التقني/كوت
 علي الكناني

هندسة كهربائية  دكتوراه
 والكترونية

 أستاذ هندسة القدرة

رجاء علي عبد  المعهد التقني/كوت
 احمد البديري

المحاسبة  دكتوراه
 القانونية

 مدرس المحاسبة القانونية

رعد فرهود جسب  المعهد التقني/كوت
 عويدالجبوري 

هندسة  دكتوراه
االلكترونيات 

 واالتصاالت

هندسة االلكترونيات 
 واالتصاالت

ستاذ مساعدا  

فالح ماجد حسن  المعهد التقني/كوت
 جعفر 

 مدرس محاسبة قانونية محاسبة قانونية دكتوراه

احمد محمد عليوي  المعهد التقني/كوت
 جياد الزركاني

 مدرس أتمتة انسان الي هندسة ميكانيك ماجستير 

أحمد شاني خشيف  المعهد التقني/كوت
 حسون القريشي

هندسة  ماجستير
 الميكاترونكس

 مدرس سيطرة وقياسات

عبد الكريم شهيد  المعهد التقني/كوت
 صبر عبد العزاوي

تكنولوجيا  ماجستير
 التعليم

تكنولوجيا التعليم 
 الهندسي

 مدرس

غصون اسماعيل  المعهد التقني/كوت
 جميل شناوة البكري

علوم تكنولوجيا  ماجستير
التعليم 

 الهندسي/كهرباء

مدرس  هندسة كهربائية
 مساعد

بهاء كريم محمد  المعهد التقني/كوت
 افالي العتابي

مدرس  نظم معلومات علوم حاسبات ماجستير
 مساعد

حامد حسين علي  المعهد التقني/كوت
 كطوف العبودي

مدرس  هندسة انتاج هندسة ميكانيك ماجستير
 مساعد



كريم عيدان فضيل  المعهد التقني/كوت
 شهيب العطافي

هندسة  ماجستير
كيةميكاني  

مدرس  هندسة انتاج
 مساعد

عباس ناصر حسين  المعهد التقني/كوت
 عباس المياحي

فلسفة في هندسة  هندسة ميكانيك دكتوراه
 االنتاج والمعادن

 مدرس

غسان شاكر عبد  المعهد التقني/كوت
 الرضا الكناني

مدرس  هندسة انتاج هندسة ميكانيك ماجستير 
 مساعد 

عيسى ناجي عمار  المعهد التقني/كوت
 عساف الكناني

علوم /التعليم  ماجستير
 التكنولوجي

مدرس  ميكانيك/تطبيقي
 مساعد

اشهم محمد عنيد  المعهد التقني/كوت
 خشان الدريساوي

هندسة  ماجستير
 الميكانيك

هندسة انظمة 
 التصنيع

 مدرس

عبد الخالق كمال  المعهد التقني/كوت
محمود مجيد 

 البرزنجي

فلسفةهندسة  دكتوراه
البناء 

 واالنشاءات

 أستاذ مساعد  هندسة البيئة

سلمان خيون خضير  المعهد التقني/كوت
 والدة الدريساوي

 مدرس هندسةميكانيكية هندسةميكانيكية ماجستير

باسمة عباس جابر  المعهد التقني/كوت
 خضير الحميري

هندسة  ماجستير
 مدنيةالموارد 

 مدرس موارد مائية

رياض ريهام  المعهد التقني/كوت
محمود علي 

 الزركاني

هندسة البناء  ماجستير
 واالنشاءات

 مدرس  هندسة جيوماتيك

جبار حسون حسن  المعهد التقني/كوت
 علي الدلفي

تحسس نائي ونظم  هندسة المساحة ماجستير
المعلومات 
 الجغرافية

مدرس 
 مساعد

بيداء اسماعيل  المعهد التقني/كوت
ابراهيم حسين 

 الخزرجي

البناء  هندسة ماجستير
 واالنشاءات

مدرس  هندسة جيوماتيك
 مساعد

خالد عبد الحسين  المعهد التقني/كوت
حافظ لفتة 
 الصبيحاوي

التعليم  ماجستير
الهندسي/تعليم 

 تكنولوجي

 مدرس ميكانيك

نور محسن فرحان  المعهد التقني/كوت
 عكيلة الالمي

هندسة  دكتوراه
 ميكانيكيه

 مدرس موائع وحراريات

زمن خليل ابراهيم  المعهد التقني/كوت
 درويش ربيعة

هندسة  ماجستير
 تقنييه/القوالب 

 مدرس القوالب والعدد

فائز موسى لهمود  المعهد التقني/كوت
 عفن الرفيعي

مدرس  ذكاء اصطناعي علوم حاسبات ماجستير
 مساعد

صدام حسن رحيمة  المعهد التقني/كوت
 شاهر العتابي

هندسة  ماجستير
 ميكانيكية

هندسة انظمة 
 التصنيع

مدرس 
 مساعد

قيس حسين حسن  المعهد التقني/كوت
 ابراهيم الكناني

علوم المكائن  ماجستير
واالالت 
 الزراعية

علوم المكائن 
 واالالت الزراعية

مدرس   
 مساعد

خالد ياسين زغير  المعهد التقني/كوت
 ظاهر الزاملي 

فلسفة علوم  دكتوراه
 الحياة

ةاحياء مجهري  استاذ 

ناظم طراد عبود  المعهد التقني/كوت
 ذياب الكفاري

فلسفة في  دكتوراه
 الزراعة

وقاية نبات/امراض 
 نبات

 استاذ



عادل صبر عكار  المعهد التقني/كوت
 راشد العكيلي

 مدرس أمراض دواجن طب بيطري دكتوراه

رياض حسين والي  المعهد التقني/كوت
 لصيف الجعيفري

تحليالت تقنية  دبلوم عالي
 مرضية

تقنية التحليالت 
 المرضيه

 مدرس

سالي عدنان موسى  المعهد التقني/كوت
 حسن الركابي

علم االجنة  ماجستير
 التطبيقي

 مدرس  االجنة وعالج العقم

رسل عبد الحميد  المعهد التقني/كوت
كاظم فرحان 

 الهاشمي

فسلجة حيوان  طب بيطري ماجستير مدرس  
 مساعد

نور نوري عبد  المعهد التقني/كوت
 مطرود الشمري

علم االجنة  ماجستير
 التطبيقي

 مدرس االجنة وعالج العقم

عبدهللا لفته حالف  المعهد التقني/كوت
 حسين البدير

فلسفة التاريخ  دكتوراه
 الحديث

تاريخ الحديث   أستاذ مساعد  

حيدر حافظ حميش  المعهد التقني/كوت
 عباس الدفاعي

فلسفة في  دكتوراه
الفسلجة 

لبيطريةا  

فلسفة في الفسلجة 
 البيطرية

 أستاذ مساعد 

اميرة امريبي  المعهد التقني/كوت
زرزور عبد 

 الفضيلي

فلسفة في علوم  دكتوراه
 الكيمياء

كيمياء حياتية 
 سريرية

 استاذ مساعد

باسم ريحان سهر  المعهد التقني/كوت
 فارس السويطي

علوم  ماجستير
الحياة/البايو 

 تكنولوجي

الحياة/البايو علوم 
 تكنولوجي

 مدرس

حسنين جهاد نعمه  المعهد التقني/كوت
 علي الالمي

فلسفة في  دكتوراه
 الزراعة

انتاج 
 حيواني/مجترات

 مدرس

صعاب عماد صاحب  المعهد التقني/كوت
 عباس الغرابي

 مدرس ادوية طب بيطري ماجستير

ضيغم محمد عباس  المعهد التقني/كوت
 علي التغلبي

تقنيات صحة  دكتوراه
 مجتمع

صحة المواد 
 الغذائية

 مدرس

طارق مهدي مسلم  المعهد التقني/كوت
 سكر الركابي

تقنيات صحة  دكتوراه
 مجتمع

 مدرس صحة مواد غذائية

زهراء زهير مسلم  المعهد التقني/كوت
 جبوري السعيدي

فسلجة  طب بيطري ماجستير  مدرس 

ناصرعبد سميحة  المعهد التقني/كوت
 سعيد العويسي

تقنيات صحة  ماجستير
 مجتمع

 مدرس تقنية صحة مجتمع

محمد مالح راضي  المعهد التقني/كوت
 حمزة العامري

علوم  تمريض  ماجستير
 صحة مجتمع

تمريض صحة 
 مجتمع

 مدرس

رواء كامل عبد  المعهد التقني/كوت
 عطشان الخفاجي

تقنييات صحة  ماجستير
 مجتمع

تقنييات صحة 
 مجتمع

 مدرس

قاسم جعيول عودة  المعهد التقني/كوت
 عبيد العبودي

علوم في  ماجستير
 التمريض

علوم في 
 التمريض/البالغين

 مدرس

عالء حسين عمران  المعهد التقني/كوت
 عيسى انصاف

 أستاذ مساعد  احصاء احصاء ماجستير

عباس هاشم مهلهل  المعهد التقني/كوت
 كزار الدلفي 

محاسبة كلفة  محاسبة كلفة دكتوراه
 ادارية 

 أستاذ مساعد 



حسن يحيى باقر  المعهد التقني/كوت
 محمد امين الحيدري

مدرس  اقتصاد اقتصاد ماجستير
 مساعد

جاسم كشيش زويد  المعهد التقني/كوت
 سمور السراي

 مدرس محاسبة محاسبة ماجستير

حكيم عماد محيبس  المعهد التقني/كوت
 فراج الدلفي

علوم فلسفة في  دكتوراه
 الحاسوب

 مدرس  علوم الحاسوب

دجلة مهدي محمود  المعهد التقني/كوت
 هاشم النجار

 أستاذ مساعد  أدارة اعمال ادارة اعمال ماجستير

شعالن غنام عفلوك  المعهد التقني/كوت
 فليح الجعيفري

تقنيات انظمة  ماجستير
 الحركة

تقنييات انظمة 
 الحركه

 استاذ مساعد

علي حسين مهاوش  المعهد التقني/كوت
 رحيم النجاتي

 مدرس  محاسبة محاسبة ماجستير

اياد هادي عبد  المعهد التقني/كوت
الباري جاسم 

 السراي

محاسبه تحليل  محاسبة ماجستير
 قوائم ماليه

مدرس 
 مساعد

احمد عبد الرزاق  المعهد التقني/كوت
 عبد الرضا البكري

 استاذ مساعد فلسفة في االقتصاد اقتصاد دكتوراه

ليلى جميل عباس  المعهد التقني/كوت
 الدعج العتابي

مدرس  أدارة أعمال أدارة أعمال ماجستير
 مساعد

تحسين عاصي  المعهد التقني/كوت
جاسم فيصل 

 المترفي

 مدرس ادارة اعمال ادارة اعمال ماجستير

أفراح محمد كاظم  المعهد التقني/كوت
محمد جويد 

 الشحماني

مدرس  احصاء احصاء ماجستير
 مساعد

رجاء صادق بيجان  المعهد التقني/كوت
 كرم البغدادي

 مدرس محاسبة محاسبة ماجستير

حيدر باسم كريم  المعهد التقني/كوت
 عباس الحسيني

محاسبة تحليل  محاسبة ماجستير
 قوائم مالية

مدرس 
 مساعد

كاظم عبد الحسين  المعهد التقني/كوت
ساجت دهك 

 الشرهاني

االداره العامه  بكالوريوس  مدرس االداره العامه 

 مدرس اقتصاد علوم ماجستير محمد رسول مكي المعهد التقني/كوت

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

 مدرس صحة مجتمع صحة مجتمع  ماجستير  اسراء داود سالم 

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

طب وجراحة  بورد زينة جمال مهدي
 عامة

 مدرس طب اسرة

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

سليمة رحيم نصيف 
 الكرخي

 مدرس  نظم المعلومات حاسبات ماجستير

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

صفاء جواد علي 
 شلتاغ الربيعي

 مدرس  رياضيات تطبيقية علوم رياضيات  دكتوراه

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

امير كامل حمزة 
 هندي القرةغلي

مدرس  احصاء تطبيقي احصاء ماجستير 
 مساعد 



المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

مريم قصي عيسى 
عبد الحسين المال 

 خلف

مدرس  علوم كيمياء علوم كيمياء ماجستير
 مساعد 

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

االء عبد الكريم 
 حسين العباس

فلسفة في  دكتوراه
التخطيط 
الحضري 
 واالقليمي

تخطيط حضري 
 واقليمي

 مدرس

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

بشرى سويدان 
ناصر مهدي 

 الدليمي

 مدرس رياضيات رياضيات بكالوريوس

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

عدوية ناجي 
عطيوي لطيف 

 الخشالي

مدرس  علوم رياضيات علوم رياضيات ماجستير
 مساعد

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

هللا حفصة عطا 
حسين خلف 
 السامرائي 

 أستاذ مساعد ادارة اعمال ادارة اعمال ماجستير

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

دالل قاسم عبد 
 الحسين السعيدي

مدرس  ادارة اعمال ادارة واقتصاد ماجستير
 مساعد 

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

مروة اسعد خالد 
 محمود الخالد

هندسة  بكالوريوس
الكترونيك 

 اتصاالت

هندسة الكترونيك 
 اتصاالت

مدرس 
 مساعد

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

سحراء انور حسين 
 علي البياتي

االدارة العامة  االدارة العامة دكتوراه
 /سلوك تنظيمي

 مدرس

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

سميرة فوزي 
شهاب احمد 

 الشريدة

تاذ مساعداس اقتصاد/ مالية اقتصاد  ماجستير  

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

عالء عبد اللطيف 
 شكر عبدهللا العبيدي

 أستاذ مساعد احصاء تطبيقي احصاء دبلوم عالي

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

مي حمودي عبد هللا 
 جاسم الشمري

 أستاذ مساعد دراسات اشتراكية ادارة اعمال ماجستير

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

بتول عبد الجبار 
 حسين  كاظم

 مدرس القانون العام القانون دكتوراه

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

رجاء صالح محمد 
 حسن رحمةهللا

 مدرس علوم الحاسبات  علوم الحاسبات  ماجستير

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

محمد رفيق علي 
 عبد هللا الخالدي 

احيائية تقنيات  زراعة ماجستير
 /هندسة وراثية

 مدرس

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

احسان جبارحسن 
 عوفي الناصري 

 استاذ مساعد الهندسة الصناعية تقنيات كهربائية دكتوراه

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

نورة جمال علي 
 كاظم العزاوي

هندسة تقنيات  ماجستير
 اجهزة طبية

هندسة تقنيات 
 اجهزة طبية

مدرس 
 مساعد

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

عدوية ناجي 
عطيوي لطيف 

 الخشالي

مدرس  رياضيات رياضيات ماجستير
 مساعد

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

اسماء علي حسين 
 الدليمي

 أستاذ مساعد ميكانيك عام ميكانيك عام ماجستير



المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

مها فاروق عزت 
 مهدي الربيعي

مدرس  ادار اعمال ادار اعمال ماجستير
 مساعد

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

باسمة حازم محمد 
 جوري شرف

مدرس  ادارة اعمال ادارة اعمال بكالوريوس
 مساعد 

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

عدنان ياسر محمد 
 رسن الخزعلي

الكلية العسكرية/  بكالوريوس
تقنيات مالية 

 ومحاسبية

العسكرية/ الكلية 
تقنيات مالية 

 ومحاسبية

مدرس 
 مساعد 

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

بشرى محمود 
وهيب لطيف 

 العزاوي

هندسة السيطرة  ماجستير
 والنظم  

هندسة السيطرة 
 والنظم  

مدرس 
 مساعد 

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

ثامر نعيم جاسم 
 سلمان الشمري

تكنلوجيا  ماجستير
المعلومات 

تصالتواال  

مدرس  تعليم الكتروني
 مساعد

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

حسين محمد احمد 
 طه المشهداني

الهندسة  دكتوراه
 الكهربائية

 أستاذ مساعد تكنولوجيا التعليم

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

شيماء أكرم حسن 
 شهاب الخفاجي

مدرس  علوم الحاسبات  علوم الحاسبات  ماجستير
 مساعد 

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

صبا عزيز ساهي 
 ياسين الكناني

مدرس  علوم الحاسبات  علوم الحاسبات  ماجستير 
 مساعد 

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

عصام حيدر جاسم 
 نصيف الساكني

الهندسة  ماجستير
الكهربائية 

 وااللكترونية

مدرس  الكترونيك 
 مساعد 

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

علي حميد رشيد 
 صالح العبيدي

الهندسة  بكالوريوس
 الكهربائية

مدرس  كهرباء
 مساعد 

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

نهلة عبد الجليل 
 صالح سعيد الجلبي

هندسة   بكالوريوس
 السيطرة والنظم

هندسة السيطرة  
 والنظم

 مدرس

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

امال رشيد فرحان 
 درويش الزبيدي 

كيمياء سريرية  كيمياء  ماجستير
 طبية

 أستاذ

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

امجد فاضل محمد 
 سعد بابان

 أستاذ مساعد طفيليات طب بيطري ماجستير

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

انعام عزيز جاسم 
 محمد الحجية

 مدرس تقنية حياتية علوم الحياة ماجستير

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

ايمان خضير ديوان 
 كيالن الناصري

 أستاذ مساعد احياء مجهرية علوم الحياة ماجستير

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

ايمان عبد فهد 
 عبدهللا الحسناوي

علوم طب االسنان   علوم الحياة ماجستير
/ االحياء المجهرية 

 الفموية

مدرس 
 مساعد 

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

تغريد خضر محمد 
 كريم  الحيالي

احياء مجهرية /   علوم الحياة دكتوراه
 مناعة

 استاذ 

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

جندي علك مهدي 
 بشير البو هالل

احياء مجهرية  علوم الحياة دكتوراه
 /بكتريا

 أستاذ مساعد

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

حامي رفيق عبد 
 القادر 

مجهرية احياء  علوم الحياة ماجستير مدرس  
 مساعد 



المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

عالء عبد الخالق 
جبار شناوة 

 الجابري

تحليالت  ماجستير
 مرضية 

مدر س  مناعة سرسرية 
 مساعد

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

هبة يوسف صالح 
 محمد الدايني

كيمياء حياتية  علوم كيمياء ماجستير
 سريرية

مدرس 
 مساعد 

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

جهان معن صالح 
 داوود السليمان

مدرس  هندسة مدني هندسة مدني بكالوريوس
 مساعد

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

عبد القادر كريم 
رميض خلف 

 الكرطاني

 مدرس احياء مجهرية علوم الحياة دكتوراه

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

فلاير ناجي 
عزيزمهدي 

يالسعيد  

احياء مجهريةطبية/  علوم الحياة دكتوراه
 بكتريولوجي

 استاذ 

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

كريم غضبان صجم 
 الساعدي 

 أستاذ مساعد صحة مجتمع التمريض دكتوراه

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

محمد خماس  عبد 
 الكريم بدوي الالمي

 مدرس احياء مجهرية علوم الحياة ماجستير

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

مي يحيى عبد 
الحسين خلف 

 المعموري

علوم  ماجستير
 الحياة           

مدرس  احياء مجهرية
 مساعد 

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

وجيه خاجي عبيد 
 جابرالقره غولي

 مدرس كيمياء حياتية كيمياء دكتوراه

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

صالح امل هندي 
 كيطان الفالحي 

 أستاذ مساعد احياء مجهرية  علوم الحياة دكتوراه

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

حيدر ميري رضا 
 حسن الواعظ

 مدرس فسلجه طب بيطري ماجستير

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

سميرة سعدون 
مصطفى احمد 

 الجبوري 

 أستاذ مساعد كيمياء كيمياء  بكالوريوس

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

شهباء مسلم 
 اسماعيل الخزرجي

 أستاذ فارماكولوجي الصيدلة ماجستير

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

عماد محمد رشيد 
 داود الساعدي

 أستاذ ادوية وسموم طب بيطري دكتوراه

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

غيداء نعمة كاظم 
 موسى الزبيدي

وم الكيمياءعل كيمياء ماجستير مدرس  
 مساعد

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

مديحة حمودي 
حسين ابراهيم 

 السامرائي 

 استاذ بستنة نباتات طبية زراعة   دكتوراه

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

ايناس جعفر كاظم 
 رضا حداد

مدرس  علوم حياة علوم حياة بكالوريوس
 مساعد

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

مصطفى  منار
 ابراهيم عباس

علم الحيوان  علوم الحياة ماجستير 
 /انسجة

مدرس 
 مساعد 

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

هديل احمد حسن 
 محمد الخياط

كيمياء  ماجستير  مدرس كيمياء حياتية 

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

أمل فيصل جعفر 
 علي المذحجي

فيزياء  ماجستير  مساعدأستاذ  فيزياء جزئية   



المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

زينة قاسم خليل 
 ابراهيم الطائي

 أستاذ مساعد الصحة العامة طب بيطري ماجستير

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

سجى علي ابراهيم 
 كاظم المعموري

 مدرس  فلسفة في الفيزياء  فيزياء  دكتوراه

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

شذى احمد محمد 
اد الشاميعلي جو  

 أستاذ مساعد صحة مجتمع الطب ماجستير

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

 استاذ حشرات وقاية نبات دكتوراه احمد محمد طارق

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

تحليالت  ماجستير سرى عكاب يوسف
 مرضية 

 مدرس  تحليالت مرضية 

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

 مدرس  تدريب وتأهيل تربية رياضية  دكتوراه فيصل علي حسين

المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

ايات مظفر علي 
 حسن المغازجي

 مدرس مايكرو مناعة ليزر علوم الحياة ماجستير

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

حسين احمد عبد 
الرسول احمد 

 الخفاجي

علوم في معالجة  طب اسنان  ماجستير 
 االسنان

مدرس 
 مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

احمد سمير كامل 
 سعيد الخطيب

علوم في صناعة  طب اسنان  ماجستير 
 االسنان

مدرس 
 مساعد 

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

ازهار احمد محمد 
 علي  محي الدين 

علوم في تقويم  طب االسنان ماجستير
 اسنان

مدرس 
 مساعد 

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

علي مهند عبد 
 عيسى

علوم في  ماجستير
التمريض 

 النفسية والعقلية

علوم في التمريض 
/تمريض صحة االم 

 والطفل 

مدرس 
 مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

مدرس  تمريض بالغين تمريض ماجستير  بتول كاظم حسين
 مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

ريا حاتم صالل 
 عبود السبتي

علوم في صناعة  طب االسنان ماجستير
 االسنان

 مدرس

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

عالية محمود علوان 
 خضير الشيخلي

 مدرس صناعة االسنان طب االسنان ماجستير

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

سحر عبد الرزاق 
 ناجي احمد البدري 

تقنيات صناعة  دكتوراه
 االسنان 

 مدرس صناعة االسنان

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

شهرزاد فؤاد 
كركوش علي 

 المنجم

تقنيات صناعة  بكالوريوس
 االسنان

مدرس  صناعة االسنان
 مساعد 

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

نجاح علي محمد 
 ولي محمد الالمي

فلسفة في علوم  علوم الحياة دكتوراه
الحياة /احياء 

 مجهرية 

 استاذ

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

جنان محمد رشاد 
شهاب عبد هللا 

 االلوسي

علوم في طب  طب االسنان  ماجستير 
االسنان /طب 

 االسنان الوقائي 

 أستاذ مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

فلاير اسماعيل كريم 
 جاسم الزبيدي

 مدرس   علوم حاسبات رياضيات  ماجستير



المعهد الطبي التقني 
غداد/ب  

مدرس  طب اسنان طب اسنان ماجستير الحكم جليل ابراهيم 
 مساعد 

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

سعاد حسن علي 
 ولي الالمي

تقنيات صناعة  بكالوريوس
 االسنان

تقنيات صناعة 
 االسنان

مدرس 
 مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

زينب زامل حمدان 
 محمد الالمي

الفم و جراحة  ماجستير
 طب االسنان

جراحة الفم و طب 
 االسنان

مدرس 
 مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

عالية طابور ثجيل 
 رضا الالمي

علوم في اشعة الفم  طب االسنان ماجستير
 والوجه والفكين

مدرس 
 مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

حياة كاظم سلمان 
 ذجرالموسوي 

تقنيات صحة  دكتوراه
 المجتمع

لسفة في علوم ف
الحياة /احياء 

 مجهرية 

 أستاذ مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

مرال فتح هللا روكي 
 ثابت

 أستاذ مساعد طب االسرة الطب دكتوراه

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

داود سلمان مهدي 
 صالح الجبوري

 أستاذ مساعد طب بيطري  طب بيطري بكالوريوس

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

مريم صبيح حسن 
 سلطان العالق

تقنيات صناعة  ماجستير
 االسنان

مدرس  صناعة االسنان
 مساعد 

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

فاضل عزيز حمود 
 سالمة الهاللي

علوم الطب  تقنيات االشعة ماجستير
 البيطري

مدرس 
 مساعد 

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

جبار داود رجاء 
 كاظم السوداني 

اداب في علم  علم اال جتماع ماجستير
 االجتماع

مدرس 
 مساعد 

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

رسل جاسم فليح 
 حسين السراج

معلومات  ماجستير
 ومكتبات

اداب في المعلومات 
 والمكتبات

مدرس 
 مساعد 

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

قصي عبد اللطيف 
حسن يوسف 

يالحيدر  

مدرس  صناعة االسنان صناعة اسنان  ماجستير
 مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

منى غضبان مفتن 
 دحام البهادلي 

تقنيات العالج  بكالوريوس
 الطبيعي 

مدرس  فيزياء طبية
 مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

زينب حسين علوان 
 عباس الربيعي 

االحياء علوم في  علوم الحياة دكتوراه
 المجهرية 

 مدرس

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

منتهى عبد الكريم 
شهاب شبيب 

 الصفار

فلسفة في علوم  علوم الحياة دكتوراه
الحياة /احياء 

 مجهرية 

 استاذ

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

عبير جبار حسن 
 منشد السوداني

 أستاذ مساعد فلسفة في الكيمياء كيمياء دكتوراه

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

سلوى صبر محسن 
 ابراهيم الربيعي 

فلسفة في علوم  علوم الحياة دكتوراه
 الحياة /طفيليات

 أستاذ

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

ذكرى محمود علي 
 خلف الجبوري

علوم في الصحة  طب بيطري ماجستير
 العامة البيطرية

 مدرس

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

ء الدين خالد عال
 محمود العزاوي

مدرس  علوم حاسبات احصاء ماجستير
 مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

اسماء عبادي 
سلمان 

 ناصرالجبوري

تقنيات صحة  ماجستير
 المجتمع

تقنيات صحة 
 المجتمع

مدرس 
 مساعد



المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

ممدوح عبد الرزاق 
محسن موسى 

 النصراوي 

فلسفة في الطب  طب بيطري دكتوراه
البيطري /صحة 

 عامة

 أستاذ مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

انتصار خليل سمين 
 سليمان الخزرجي

تقنيات صحة  ماجستير
 المجتمع

تقنيات صحة 
 المجتمع

مدرس 
 مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

صادق كاظم  حاجم 
 عبيد السلطاني

 مدرس مناعة سريرية احياء مجهرية دكتوراه

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

ايمان محمد نوري 
محمد علي حسن 

 الفحام

فيزياء الحالة  فيزياء دكتوراه
الصلبة اغشية 

 رقيقة 

 مدرس

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

رسول عبيد سليم 
 سعود الركباوي

مدرس  علوم في الفيزياء فيزياء ماجستير
 مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

ه ادريس علي مها ط
 الحيالي 

فلسفة الفيزياء  فيزياء دكتوراه
 النووية والبيئة 

 مدرس

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

ميعاد ناظم رشيد 
 شيخو القصاب 

طرائق تدريس  علوم الحياة ماجستير
 علوم الحياة

 أستاذ مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

شروق جبر جاسم 
 عيادة الساعدي

فلسفة في االدوية  طب بيطري دكتوراه
 والسموم البيطرية 

 مدرس

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

بيداء عجيل بدر 
 باس العميري

تقنيات العالج  دكتوراه
 طبيعي

علوم في الفيزياء 
 الطبية

 مدرس

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

سلمى نصر هللا مالك 
 مهدي الكينانة

حياء علوم الحياة /ا علوم الحياة ماجستير
 مجهرية

 أستاذ مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

سوسن غفوري 
 احمد قادر البرزنجي

علوم في الطب  تخدير ماجستير
البيطري/ التشريح 
 واالنسجة البيطرية

 مدرس 

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

اسماء احمد حاتم 
 سلطان الدوري

علوم الحياة/احياء  علوم الحياة ماجستير
 مجهرية 

 أستاذ مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

عبد هللا لفتة جياد 
 عمران المعموري

 أستاذ مساعد علوم الحياة علوم الحياة ماجستير

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

سمى حازم محمد 
 صالح الشهيب

كيمياء حياتية  كيمياء  دكتوراه
 سريرية

 مدرس

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

كريم دريب علي 
 عيسى الجبوري

تقنيات صحة  دكتوراه
 المجتمع

 مدرس علوم مساندة

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

امينة جاسم لفتة 
 معليو العقابي

العلوم المختبرية  الصيدلة ماجستير
 السريرية

 مدرس

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

شيماء كاظم جعفر 
 ابو الهوش العقابي

علوم في الطب  ماجستير
لبيطريا  

مدرس  التشريح واالنسجة 
 مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

هناء عادل عمر 
لطفي حميد 

 الصالحي 

 أستاذ مساعد فلسفة في التمريض التمريض دكتوراه

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

زينة طارق عبد 
الوهاب محمد حسن 

 العاملي

الطب علوم في  طب بيطري  دكتوراه
البيطري / احياء 

 مجهرية

 مدرس



المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

كوثر سلمان داود 
 حسن االعرجي 

فلسفة في تمريض  التمريض  دكتوراه
الصحة النفسية 

 والعقلية

 مدرس

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

رحيم صبر شويخ 
 المحمداوي 

 أستاذ مساعد علوم في التمريض التمريض ماجستير

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

محاسن عبد الرزاق 
يوسف جباره 

 الماجدي

تقنيات صحة  ماجستير
 المجتمع

تقنيات صحة 
 مجتمع

 مدرس

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

لقمان جمعة توفيق 
 ابراهيم زنكنة

علم االجنة  دكتوراه
 التطبيقي

 مدرس علم االجنة التطبيقي

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

ام سليم يوسف ابتس
 خضر العبيدي

التحاليل المختبرية  الصيدلة دبلوم عالي
 السريرية

 مدرس

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

امال حسن عطية 
 جابر الطائي

فلسفة في الطب  طب بيطري دكتوراه
 البيطري / طفيليات

 أستاذ مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

فرح علي حميد 
 جاسم العبيدي

علوم الحياة /احياء  علوم الحياة ماجستير
 مجهرية

 مدرس 

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

شذى محمود نيازي 
 صبري البياتي

تقنيات صحة  ماجستير
 المجتمع

تقنيات صحة 
 المجتمع

 مدرس

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

رسل صباح غزال 
 رحيم السامرائي

فلسفة في  التمريض دكتوراه 
التمريض/تمريض 

م والطفلصحة اال  

 استاذ مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

عذراء فؤاد كاظم 
 ابراهيم الجبوري

مدرس  علوم الكيمياء كيمياء ماجستير
 مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

بلقيس حامد ربيع 
 حسين 

مدرس  علوم حياة علوم الحياة ماجستير
 مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

رحيم محسن وفاء 
 جاسم الكناني

علوم في التمريض  تمريض ماجستير
/تمريض صحة االم 

 والطفل 

مدرس 
 مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

هدى شفيق عرميط 
 محمد االلوسي

مدرس  الفسلجة  تمريض ماجستير
 مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

مصطفى جبار جاسم 
 محمد الطائي

علوم سياسية  علوم سياسية ماجستير
 /دراسات دولية

 مدرس

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

كريم جبر لفتة 
 ارخيص المالكي

طب والجراحة  طب بيطري بكالوريوس
 البيطرية 

مدرس 
 مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

اشرف علي كاظم 
 حسون الزبيدي

فلسفة في التربية  تربية رياضية دكتوراه
 الرياضية 

 أستاذ مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

هيفاء جاسم حمود 
 جاسم الحسني 

مدرس  العالج الطبيعي  العالج الطبيعي  ماجستير
 مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

سحر عدنان شهاب 
 احمد القيسي

 أستاذ فلسفة في االجتماع االجتماع دكتوراه

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

سعاد حميد رشيد 
اويمجمود العز  

اداب في  االجتماع ماجستير
 االجتماع/خدمة 

 استاذ مساعد



المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

عبد السالم نعمة 
جنزيل منخي 

 االسدي

 أستاذ فلسفة في االجتماع  االجتماع دكتوراه

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

انتصار محمد جواد 
 علوان الكرادي 

اجتماع  االجتماع  دكتوراه
 /االنثروبالوجي

 أستاذ مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

لمياء محمد حسن 
 حبيب الشكاكي

فلسفة  االجتماع دكتوراه
االجتماع/خدمة 

 اجتماعية  

 أستاذ مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

عاتكة فخري خير 
 هللا االعظمي

 مدرس اداب في االجتماع االجتماع ماجستير

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

زهرة عباس هادي 
 جاسم البزرجي

فلسفة في االجتماع  االجتماع دكتوراه
 / االنثروبولوجي

 مدرس 

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

عدنان حسين 
محمود خلف 

 الجعفري

 مدرس ادوية  طب بيطري دكتوراه

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

امين سعدون عبد 
 هللا احمد عبد هللا

 الصعب 

هندسة االنتاج  ماجستير
 والمعادن

هندسة ميكانيك / 
تطبيقات 

 بايوميكانيك

مدرس 
 مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

صامد عبد 
 الجباررمضان 

مدرس  انسجة وتشريح بيطري ماجستير
 مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

صناعة علوم في  طب اسنان  ماجستير  الحكم جليل ابراهيم 
 االسنان

مدرس 
 مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

ايناس كريم محمد 
 سبع الربيعي

تقنيات صناعة  ماجستير
 االسنان

مدرس  صناعة االسنان
 مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

زينب احمد حسن 
 كاكا

علوم حياة / فسلجة  علوم حياة دكتوراه
 سريرية

 مدرس

المعهد الطبي التقني 
د/بغدا  

سرمد عجيل هزاع 
 سليم  الوسمي

مدرس  الكيمياء الحياتية الكيمياء الحياتية ماجستير
 مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

تقنيات صحة  ماجستير  شيماء هادي نجم 
 مجتمع

تقنيات صحة 
 مجتمع 

مدرس 
 مساعد 

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

عالء سالم حمزة 
 حبيب الصباحي

علوم  دكتوراه
حياة/االحياء 

 المجهرية

فلسفةفي علوم 
الحياة/االحياء 

 المجهرية

 استاذ مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

مدرس  علوم الحياة احياء مجهرية ماجستير  طاهر عطا صالح
 مساعد

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

بشير عبد هللا نصر 
 هللا 

 استاذ مساعد علوم حياة  علوم حياة  دكتوراه

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

فرج هاتو جوني 
 البيضاني

فلسفة في الطب  طب عام دكتوراه
 البيطري

 مدرس

المعهد الطبي التقني 
 /بغداد

حنان قاسم حسن 
 علي الخفاجي

تقنيات صناعة  بكالوريوس
 االسنان

تقنيات صناعة 
 االسنان

مدرس 
 مساعد

 معهد 
 االدارة الرصافة

مدرس  محاسبة قانونية محاسبة  ماجستير حاتم كريم عاشور
 مساعد



 معهد 
 االدارة الرصافة

سوسن جواد حسين 
 كاظم الحسيني

 نظم  ادارة اعمال  دكتوراه
 معلومات ادارية

 أستاذ مساعد

 معهد 
 االدارة الرصافة

مدرس  اداب لغه انكليزيه   لغة انكليزيه ماجستير اسماء فؤاد احمد
 مساعد

 معهد 
 االدارة الرصافة

عدنان شاكر محمد معلومات  دكتوراه 
 ومكتبات

 مدرس تقنيات معلومات  

 معهد 
 االدارة الرصافة

وليد علي حسين ابو 
 القاسم

مدرس  مدرسين تجارين ادارة مكتب بكالوريوس
 مساعد

 معهد 
 االدارة الرصافة

حميد موحان 
عكوش حذاف 

 الموسوي

 أستاذ مساعد شؤون دولية علوم سياسية دكتوراه

 معهد 
 االدارة الرصافة

مالك صالح علي 
 حسن ابورغيف

 أستاذ مساعد احصاء قياسي احصاء ماجستير

 معهد 
 االدارة الرصافة

سهير قحطان 
اسماعيل مهدي 

 الخاصكي 

 مدرس فلسفة احصاء  احصاء دكتوراه

 معهد 
 االدارة الرصافة

خولة خالد محمود 
 حسين السعيدي

 مدرس احصاء احصاء ماجستير

 معهد 
 االدارة الرصافة

زهراء محمد جاسم 
 محمد الطائي 

تخطيط حضري  احصاء دكتوراه
 واقليمي

 مدرس

 معهد 
 االدارة الرصافة

هدى اديب 
 حميدالربيعي 

مدرس  تقنيات العمليات تقنيات العمليات بكالوريوس
 مساعد

 معهد 
 االدارة الرصافة

رؤى جدوع جلهم 
 ساجت السراي

االنكليزية  ماجستير  انكليزيادب   مدرس  
 مساعد 

 معهد 
 االدارة الرصافة

احمد عثمان محمد  
 ابراهيم الدليمي

 مدرس عالقات دولية عالقات دولية ماجستير

 معهد 
 االدارة الرصافة

مديحة عباس خلف 
 عكلة الدليمي 

 استاذ مساعد ادارة تسويق ادارة اعمال  ماجستير

 معهد 
 االدارة الرصافة

ه دكتورا طالب موسى ناصر التربية  
 الرياضية

طرائق تدريس 
 التربية الرياضية

 مدرس

 معهد 
 االدارة الرصافة

رؤى علي عبد 
السادة عبد 
 الرحيماوي 

مدرس  تقنيات العمليات  تقنيات العمليات  ماجستير 
 مساعد 

 معهد 
 االدارة الرصافة

زينب طعمه سلطان 
 باش اغا الشحماني 

 تقنيات  تقنيات العمليات  ماجستير 
 ادارة الجودة  

 مدرس

 معهد 
 االدارة الرصافة

سناء حسن حلو 
 سلمان العبودي

تسويق خدمات  ادارة اعمال  دكتوراه
مصرفية /ادارة 

 تسويق

 أستاذ مساعد

 معهد 
 االدارة الرصافة

شاكر عبد الغفور 
 شاكر شاهر العاني 

مدرس  اللغة االنكليزية اللغة االنكليزية ماجستير
 مساعد 

 معهد 
 االدارة الرصافة

قتيبة امجد عبد 
 الغفور محمد السيد

مدرس  ادارة تسويق ادارة اعمال  ماجستير
 مساعد 

 معهد 
 االدارة الرصافة

قاسم جواد كاظم 
 عبود المجمعي 

مدرس  ادارة اعمال ادارة اعمال بكالوريوس
 مساعد



 معهد 
 االدارة الرصافة

حسين جليل محسن 
 عباس الموسوي

مدرس  محاسبة مالية محاسبة ماجستير
 مساعد 

 معهد 
 االدارة الرصافة

محمد عيدان باني 
 محمود الخزرجي

مدرس  ادارة اعمال ادارة اعمال ماجستير
 مساعد 

 معهد 
 االدارة الرصافة

علي حسين عبد 
الزهرة فرمان 

 التميمي

مدرس  سلوك تنظيمي ادارة اعمال ماجستير
 مساعد 

 معهد 
 االدارة الرصافة

شاكر حمودي ثناء 
 مهدي االبرشي 

المعلومات  دكتوراه
 والمكتبات

المعلومات 
 والمكتبات

 أستاذ مساعد

 معهد 
 االدارة الرصافة

فاتن عباس  مهدي 
 صادق المسعودي 

علوم حاسبات  دكتوراه  أستاذ مساعد معالجة صورية 

 معهد 
 االدارة الرصافة

سعد عبد عابر 
 سلمان العبودي 

 دراسات  ماجستير
 مستقبلية

 أستاذ مساعد دراسات مستقبلية

 معهد 
 االدارة الرصافة

ضمياء عبداالله 
 جعفرامين العاني  

فلسفة في  دكتوراه
المعلومات 
 والمكتبات

المعلومات 
 والمكتبات

 مدرس

 معهد 
 االدارة الرصافة

لمى محمد يونس 
 حميد عباسي 

 مدرس اللغة العربية اللغة العربية دكتوراه

 معهد 
 االدارة الرصافة

لمياء حسين مولى 
 محمد المحمداوي 

المعلومات  دكتوراه
 والمكتبات

المعلومات 
 والمكتبات

 أستاذ مساعد

 معهد 
 االدارة الرصافة

المعلومات  بكالوريوس امل علي محسن 
 والمكتبات

المعلومات 
 والمكتبات

 مدرس

 معهد 
 االدارة الرصافة

ايمان عبد اللطيف 
 عبد الرحمن 

وريوسبكال المعلومات  
 والمكتبات

المعلومات 
 والمكتبات

مدرس 
 مساعد

 معهد 
 االدارة الرصافة

نور حسين فخري 
 صالح الحديثي

مدرس  ادارة موارد بشرية ادارة اعمال ماجستير 
 مساعد 

 معهد 
 االدارة الرصافة

هشام جواد كاظم 
 سلمان العقابي

المعلومات  ماجستير 
 والمكتبات

المعلومات 
 والمكتبات

مدرس 
 مساعد 

 معهد 
 االدارة الرصافة

سعد ناصر حميد 
 جواد بالل

 مدرس قانون دولي القانون ماجستير

 معهد 
 االدارة الرصافة

ربيع كامل مهدي 
 ثامر الحميداوي

المعلومات  ماجستير
 والمكتبات

المعلومات 
 والمكتبات

مدرس 
 مساعد 

 معهد 
 االدارة الرصافة

جمال فرج خالدة 
 جواد الشافعي

المعلومات  ماجستير
 والمكتبات

المعلومات 
 والمكتبات

مدرس 
 مساعد 

 معهد 
 االدارة الرصافة

هناء نصر هللا 
 خميس الحمداني 

مدرس  ادارة اعمال ادارة اعمال ماجستير
 مساعد 

 معهد 
 االدارة الرصافة

نجالء جاسم حميد 
 حسن التميمي

 تخطيط حضري  ماجستير
 واقليمي

تخطيط حضري 
 واقليمي

مدرس 
 مساعد 

 معهد 
 االدارة الرصافة

نضال عباس طه 
 حسن الوائلي

 دراسات  ماجستير
 مستقبلية

 أستاذ مساعد دراسات مستقبلية

 معهد 
 االدارة الرصافة

شيرين نوري عزيز  
 علي  الخالدي

مدرس  استراتجية  ادارة اعمال  ماجستير 
 مساعد 



 معهد 
 االدارة الرصافة

هديل مالك عبد هللا 
عبد اللطيف 

 المشهداني

 مدرس القانون العام القانون ماجستير

 معهد 
 االدارة الرصافة

زينب صالح وهاب 
 جواد ال كنعان

ادارة طوارئ نظم  تقنيات العمليات  ماجستير
 المعلومات

 مدرس

 معهد 
 االدارة الرصافة

باسم عبد الحسن 
 جاسم الالمي

الحد من  تعاون في تعاون ماجستير 
 توجهات العولمة

 مدرس

 معهد 
 االدارة الرصافة

هناء عبد الحسين 
جاسم مطيلع 

 النصراوي 

 مدرس قانون دولي القانون دكتوراه

 معهد 
 االدارة الرصافة

خالد عبد الستار 
جبر رسن 
 الحويزاوي

مدرس  ادب حديث اللغة العربية ماجستير 
 مساعد 

 معهد 
 االدارة الرصافة

 محمد رائدة مال هللا
 الدباغ

مدرس  ادارة اعمال  ادارة اعمال ماجستير 
 مساعد 

 معهد 
 االدارة الرصافة

وميض سرحان 
ذياب عبد الواحد 

 الربيعي

التاريخ  دكتوراه  مدرس تاريخ حديث 

 معهد 
 االدارة الرصافة

شهد كريم حميد 
ابراهيم علي 

 البوركيبة

مدرس  اللغة االنكليزية اللغة االنكليزية ماجستير
 مساعد 

 معهد 
 االدارة الرصافة

قحطان سلطان 
موسى محيسن 

 العقابي

فلسفة القانون  القانون دكتوراه
 الخاص

مدرس 
 مساعد 

 معهد 
 االدارة الرصافة

اياد خلف 
 محمدالعجيلي 

 أستاذ مساعد القانون العام القانون  دكتوراه

 معهد 
 االدارة الرصافة

اخالص اكرم احمد 
 رسول البياتي

االجتماع/ النقد  االجتماع دكتوراه
 االجتماعي

 أستاذ مساعد

 معهد 
 االدارة الرصافة

احمد جاسم علوان 
 عبد هللا السعيدي

 أستاذ مساعد اقتصاد زراعي اقتصاد دكتوراه

 معهد 
 االدارة الرصافة

حسن جودة شيحان 
 خضير الزامل

 مدرس محاسبة محاسبة دكتوراه

 معهد 
 االدارة الرصافة

صادق حاجم حسان 
 الربيعي

 مدرس دراسات دولية علوم سياسية دكتوراه

 معهد 
 االدارة الرصافة

عمار رفعت احمد 
 القطب 

 العلوم ادارة اعمال دبلوم عالي
المالية والمصرفية   

 مدرس

 معهد 
 االدارة الرصافة

حيدر عدنان غناوي 
 علوان الربيعي

 مدرس  ادارة اعمال ادارة اعمال دكتوراه

 معهد 
دارة الرصافةاال  

سلوى علي عبد 
 السادة

 مدرسين  بكالوريوس
 تجاريين

مدرس  مدرسين تجارين
 مساعد 

 معهد 
 االدارة الرصافة

نبراس محمد عباس 
 مظلوم العامري 

 مدرس محاسبة مالية محاسبة دبلوم عالي 

 معهد 
 االدارة الرصافة

رامي عباس حميد 
 يحيى التميمي

 العلوم ادارة اعمال ماجستير 
المالية والمصرفية   

 مدرس

 معهد 
 االدارة الرصافة

مخلد فؤاد شجاع 
 سلطان النداوي

مدرس  محاسبة محاسبة ماجستير 
 مساعد 



 معهد 
 االدارة الرصافة

ليلى عبد جاسم  
 محمد يوسف الطائي

 العلوم ماجستير 
المالية  

 والمصرفية

 العلوم
المالية والمصرفية   

مدرس 
 مساعد 

 معهد 
 االدارة الرصافة

االء  عبد االمير 
 احمد محمد االمير

 مدرس ادارة بيئية تقنيات العمليات ماجستير 

 معهد 
 االدارة الرصافة

امينة عبد االله 
حلبوص عبود 

 العامري

 العلوم دبلوم عالي 
المالية  

 والمصرفية

 العلوم
المالية والمصرفية   

 مدرس

 معهد 
 االدارة الرصافة

 عالء محمد نادر
عبد الكريم حمدي 

 ال ربيع

مدرس  استراتجية  ادارة اعمال ماجستير
 مساعد 

 معهد 
 االدارة الرصافة

هيفاء عبد الزهرة 
 عباس عاتي

علوم حاسبات  دكتوراه  استاذ مساعد امنية بيانات  

 معهد 
 االدارة الرصافة

زينب حميد كاطع  
 سريح الحريشاوي

دبلوم عالي 
معادل 

 للماجستير

 العلوم
المالية  

 والمصرفية

 العلوم
المالية والمصرفية   

مدرس 
 مساعد 

 معهد 
 االدارة الرصافة

إلهام سلمان يوسف 
 توما

 أستاذ مساعد محاسبة مالية محاسبة دكتوراه

 معهد 
 االدارة الرصافة

بان هاني أيوب 
 مصطفى السلطان

 دراسات  ماجستير
 اشتراكية

 دراسات 
 اشتراكية

 أستاذ مساعد

 معهد 
 االدارة الرصافة

ايمان عبيد كريم 
 تويه السلطاني

 مدرس القانون العام القانون دكتوراه

 معهد 
 االدارة الرصافة

ياسمين هالل 
ادريس مجيد 

 الحيالي

علوم اقتصادية /  اقتصاد دكتوراه
 اقتصاد دولي

 مدرس

 معهد 
 االدارة الرصافة

يونس عباس أكبر 
 قواي الويس

وتدقيق محاسبة محاسبة دبلوم عالي  أستاذ مساعد 

 معهد 
 االدارة الرصافة

صهباء عبد القادر 
أحمد مصطفى 

 الصفاوي

 مدرس محاسبة مالية محاسبة دكتوراه

 معهد 
 االدارة الرصافة

 مدرس رقابة وتدقيق محاسب قانوني  دكتوراه فاطمة فزع هداب 

 معهد 
 االدارة الرصافة

رنا ناصر صبر 
 عاصي الطائي

اعمالادارة  دكتوراه ادارة اعمال /سلوك  
 تنظمي

 أستاذ مساعد

 معهد 
 االدارة الرصافة

عبد الحسين لهمود 
ياسر مشكور 

 الشحماني

مدرس  محاسبة /كلفة محاسبة ماجستير
 مساعد 

 معهد 
 االدارة الرصافة

علي محمد علي 
جيجان عباس 

 الخفاجي

مدرس  احصاء احصاء ماجستير
 مساعد 

 معهد 
 االدارة الرصافة

رسول عبد الحسين 
غليم  عكلة 

 الزيداوي

مدرس  محاسبة كلفة محاسبة ماجستير
 مساعد 

 معهد 
 االدارة الرصافة

آالء أحمد عباس 
 احمد العبايجي

 مدرس قواعد بيانات علوم حاسبات دكتوراه



 معهد 
 االدارة الرصافة

اريج كاظم عباس 
 خضير الزهيري

هندسة  ماجستير 
 الحاسبات

 هندسة المعلومات 
 واالتصاالت

مدرس 
 مساعد 

 معهد 
 االدارة الرصافة

علي سعد فليح 
 حسن الشمري

علوم حاسبات  ماجستير مدرس  تكنلوجيا المعلومات 
 مساعد 

 معهد 
 االدارة الرصافة

رحاب كاظم حمزة  
 شرهان المفرجي

 مدرس احصاء احصاء دكتوراه

 معهد 
 االدارة الرصافة

سما سعدي علي 
 الهاشمي

 مدرس احصاء احصاء ماجستير

 معهد 
 االدارة الرصافة

عارف سامح عارف 
 محمد حاج افندي

علوم حاسبات  دكتوراه  مدرس معالجة صور 

 معهد 
 االدارة الرصافة

نهلة حنون سادة 
 عصاد الحلفي 

مدرس  اللغة العربية اللغة العربية ماجستير
 مساعد 

 معهد 
 االدارة الرصافة

االء سمير علي 
يحسان السويداو  

علوم حاسبات  ماجستير  علوم حاسبات   مدرس  
 مساعد 

 معهد 
 االدارة الرصافة

اسيل مبدر داود 
سلمان مرسوم 

 المرسومي

 مدرس علوم احصاء احصاء ماجستير 

 معهد 
 االدارة الرصافة

مهند عبد الحسن 
عبود منصور 

 الهالل 

تربية رياضية   دكتوراه   أستاذ مساعد تربية رياضية 

 معهد 
 االدارة الرصافة

تغريد خليل ابراهيم  
 حميد االعظمي 

مدرس  ادارة اعمال ادارة اعمال ماجستير 
 مساعد 

 معهد 
 االدارة الرصافة

غيداء محمد حسون 
 مهدي السعدي

فلسفة في التربية  تربية رياضية دكتوراه
 الرياضية

 مدرس

 معهد 
 االدارة الرصافة

والء طارق حميد 
 خضر الطائي

التربية  دكتوراه
 الرياضية

 مدرس التربية الرياضية

 معهد 
 االدارة الرصافة

فرح هادي حسين 
 علي النعيمي

فلسفة في االدارة  ادارة اعمال دكتوراه
 العامة

 مدرس

 معهد 
 االدارة الرصافة

مصطفى رعد صالح 
 مهدي الحمداني

 مدرس  ادارة تسويق ادارة اعمال ماجستير

 معهد 
 االدارة الرصافة

فرح عالء جعفر 
 دخيل الدخيلي

التربية  ماجستير
 الرياضية

مدرس  تربية رياضية
 مساعد 

 معهد 
 االدارة الرصافة

حازم عبد االمير 
فاضل  علوان 

 الصفاري 

مدرس  انظمة طبية تفاعلية علوم حاسبات ماجستير
 مساعد

 معهد 
 االدارة الرصافة

عمار عماد عزيز 
 علي 

اسباتعلوم ح علوم حاسبات ماجستير مدرس  
 مساعد

 معهد 
 االدارة الرصافة

فاتن احمد جبر 
 عبود السوداني

مدرس  برمجة متوازية علوم حاسبات ماجستير
 مساعد

 معهد 
 االدارة الرصافة

سيف الدين محمود 
 جميل شويش

علوم الرياضيات  رياضيات   ماجستير
 وتطبيقات الحاسوب

مدرس 
 مساعد

 معهد 
 االدارة الرصافة

الواحد جمال عبد 
 جاسم السوداني 

الهندسة  ماجستير
 الميكانيكية 

الهندسة 
 الميكانيكية 

 أستاذ مساعد 



معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

هالل كاظم حسون 
 ساهي الزوبعي

المكننة  دكتوراه
 الزراعية 

 أستاذ مساعد المكننة الزراعية 

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

صادق عزيز حسين 
 محسن الهاللي

الهندسة  دكتوراه
 الميكانيكية 

 استاذ مساعد ميكانيك

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

رؤى يوسف جواد 
 يوسف العزاوي 

 مدرس جبر  رياضيات دكتوراه

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

عادل كاظم ماشاف 
 بدن السالي 

الهندسة  ماجستير 
 الميكانيكية 

 مدرس ميكانيك

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

مازن اسماعيل جبار 
 حسون الساعدي 

 مدرس  ميكاترونكس ميكاترونكس دكتوراه

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

نزار فيصل عودة 
 حسن المحسن 

هندسة  دكتوراه
 ميكانيكية

 مدرس  حراريات

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

هيثم ياقوت بهلول 
 بطاح الهاشمي 

المكننة  دكتوراه
 الزراعية 

 مدرس المكننة الزراعية 

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

اكرام هادي صالح 
 احمد العسكري

هندسة المكائن  ماجستير
 والمعدات 

هندسة المكائن 
 والمعدات 

 مدرس

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

سعد انور بطرس 
 مروكي  السندي 

مدرس   علم النفس علم النفس ماجستير 
 مساعد

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

عدنان جميل عباس 
 حسن الزيدي 

 مدرس هندسة تصنيع هندسة تصنيع دكتوراه

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

باسمة عبود مجيد 
 عبد الكريم العبادي

مدرس  تقنيات عمليات  ادارة اعمال  ماجستير
 مساعد

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

زهر راضي شميم م
 صدام الربيعي 

مدرس  قانون عام قانون  ماجستير 
 مساعد 

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

اسامة رعد صخيل 
 برغوث الخفاجي

هندسة تقنيات  ماجستير
 حراريات

 مدرس انتقال حراري

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

احمد قيس خضير 
 اشكيح العزاوي

هندسة  ماجستير
 ميكانيكية

تطبيقي مبكانيك مدرس  
 مساعد

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

زينب حسن مشيري 
 الالمي 

مدرس  رياضيات  علوم رياضيات  ماجستير
 مساعد

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

سمير هاشم امين 
 شريف التميمي

الهندسة  دكتوراه
 الميكانيكية 

 مدرس ميكانيك / تطبيقي 

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

سكوت غضبان 
حسون زغير 

 الربيعي

الهندسة  ماجستير 
 المدنية 

مدرس  انشاءات 
 مساعد 

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

ضياء محمد نوري 
 محمود الصافي

الهندسة  ماجستير 
 الميكانيكية 

 مدرس ميكانيك

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

عياد حسين محمد 
علي سليمان 

 اليساري

عاالجتما دكتوراه تخطيط وتنمية  
 اجتماعية

 أستاذ مساعد

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

بان محمد حسن 
 لفتة  الزبيدي

مدرس  رياضيات  رياضيات ماجستير 
 مساعد 

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

يونس فهد بريسم 
 مذكور العطواني

مدرس  طاقة    ميكانيك ماجستير
 مساعد



معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

سمير عبدالستار 
 لفته احمد الربيعي 

هندسة علوم  ماجستير
 حاسبات

 مدرس حاسبات

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

علي عبد الوهاب 
عبد الرزاق محمد 

 سعيد

الهندسة  دكتوراه
 الكهربائية 

 استاذ مساعد قوى

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

كاظم جاسم وادي 
 رسن الحيدري

قوالب هندسة  ماجستير 
 وعدد

مدرس  وعدد قوالب
 مساعد

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

ايمان صبحي 
محمود حبيب 

 السعدي 

الهندسة  ماجستير
 الكهربائية 

مدرس  قدرة 
 مساعد

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

انتظار مهوس  
زغير حجيج 

 الشمري 

الهندسة  دكتوراه
 الكهربائية 

 أستاذ مساعد كهرباء

د معهد اعدا
 المدربين التقنيين

عماد حازم محمد  
 ياس الجنابي

الهندسة  دكتوراه
 الكهربائية 

 أستاذ مساعد قوى

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

عبد السالم جواد 
كاظم علوان 

 الجميلي 

 أستاذ مساعد رياضيات  رياضيات  ماجستير 

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

محمد سعد علي 
 عبدهللا الصفار 

 مدرس فيزياء صحية فيزياء دكتوراه

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

ناهدة حسين 
اسماعيل محمد 

 الركابي

الهندسة  بكالوريوس
 الكهربائية 

مدرس  الكترونيك
 مساعد

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

كريم عبد ساجر 
 خلف الشمري

 أستاذ مساعد علم النفس  علم النفس  دكتوراه

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

نادية مجيد حسين 
 محمد الربيعي 

طرائق تدريس  دكتوراه
 اللغة االنكليزية

 أستاذ مساعد اللغة االنكليزية 

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

عبد الحسين جابر 
 تقي

مدرس  قوى هندسة كهرباء بكالوريوس
 مساعد 

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

عمان حيدر منذر ن
 مدحت القره غولي

هندسة معلومات  ماجستير 
 واالتصاالت 

هندسة المعلومات 
 واالتصاالت 

مدرس 
 مساعد 

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

سهاد حسن رهيف 
 السهالني 

هندسة  ماجستير 
 كهربائية 

 مدرس قدرة 

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

حسن بدير هاشم 
 عبدهللا البهادلي 

مدرس  تقنية قواعد بيانات علوم حاسبات ماجستير
 مساعد

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

احمد جبار عبد 
 جساب الجياشي

الهندسة  دكتوراه 
 الكهربائية 

 أستاذ مساعد الكترون واتصاالت

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

جاسمية دعبول 
ابراهيم  جنابي 

 االعاجيبي

الهندسة  دبلوم عالي
 الميكانيكية 

مدرس  تقنيات هندسة تبريد
 مساعد

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

سهام احمد هاشم 
 قاسم  الموسوي 

الهندسة  دكتوراه
 الكهربائية 

 أستاذ مساعد كهرباء

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

مها عبد االمير كاظم 
 محمد الحسان

الهندسة  دكتوراه
 االلكترونية 

 أستاذ مساعد اتصاالت



عداد معهد ا
 المدربين التقنيين

سليم كاظم عبود 
 عليوي الجحيشي

الهندسة  ماجستير 
 الكهربائية 

مدرس  الكترونيك 
 مساعد 

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

محمد عبدالحسين 
محمد شاهين 

 السوداني

الهندسة  ماجستير 
 الكهربائية 

 مدرس الهندسة الكهربائية 

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

نضال خليل عجيل 
 سعيد السعداللة

مدرس  االحصاء االحصاء بكالوريوس
 مساعد

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

عالء دشر فرهود 
 محيسن الفرهود

هندسة كهرباء  ماجستير 
 واتصاالت

 مدرس اتصاالت 

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

محمد مخيف عبد 
 هندي معموري

مدرس  رياضيات  رياضيات  ماجستير
 مساعد 

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

سحر خليل اسماعيل 
 مجيد جاسم

د.ع معادل 
 للماجستير 

مدرس  ضرائب محاسبة 
 مساعد

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

هادي فاخر هاشم 
 موزان الموسوي

هندسة  ماجستير
 كهربائية 

مدرس  طاقة صناعية 
 مساعد

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

حميد احمد رغد 
 سليمان العبيدي

هندسة  ماجستير 
 كهربائية 

 مدرس هندسة كهربائية

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

مرتضى جاسم 
 حسن 

هندسة  ماجستير
 كهربائية 

مدرس  قدرة ومكائن
 مساعد

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

احمد جاسم هاشم 
 لعيبي السوداني

مدرس  هندسة انتاج  هندسة ميكانيك ماجستير 
 مساعد

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

رسول رحمن خداداد 
 اغا االركوازي

هندسة انتاج  ماجستير 
 وتصنيع

هندسة انتاج 
 وتصنيع

مدرس 
 مساعد

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

االء ثامر محمود 
 شكر التميمي 

تكنولوجيا  ماجستير
 معلومات

تكنولوجيا 
 المعلومات

مدرس 
 مساعد

معهد اعداد 
 المدربين التقنيين

يسر ماجد جميل 
 رشيد العزاوي

 استاذ مساعد مناعه سريريه علوم الحياة ماجستير

الكلية التقنية 
 الهندسية الكهربائية

جنان فاضل مهدي 
 صالح الجميلي

فيزياء طبية / ليزر  علوم الفيزياء دكتوراه
 طبي

 أستاذ مساعد

كلية التقنيات 
ية / الصحية والطب

 بغداد

مؤيد عبد الحسن 
 عبود

مدرس  كيمياء حياتية علوم كيمياء ماجستير
 مساعد

كلية التقنيات 
الصحية والطبية / 

 بغداد

عبد الكريم حمزة 
 شنون الخفاجي

تمريض باطني  تمريض  دكتوراه 
 جراحي

 أستاذ مساعد

عمار يحيى ضعيف  معهد االدارة التقني 
 محل النجادي 

حاسباتهندسة  دكتوراه  مدرس هندسة حاسبات  

ازهار فيصل حبو  معهد االدارة التقني 
 سرحان شعيب

تكنولوجيا  ماجستير
 المعلومات

مدرس  معالجة الصور
 مساعد

مدر س  برامجيات علوم حاسبات ماجستير دعاء نتيشة مهاوي معهد االدارة التقني 
 مساعد

فاضل عبود رحيمه  معهد االدارة التقني 
 عبدهللا العلوجي

مدرس  احصاء سكاني االحصاء  دبلوم عالي
 مساعد

اسراء جواد حاتم  معهد االدارة التقني 
 عبد المحمداوي

 مدرس  السياسة العلوم السياسية دكتوراه



سلوك تنظيمي  ادارة اعمال ماجستير مريم محيبس حميد معهد االدارة التقني 
 واداري

مدرس 
 مساعد 

محمد حسن عبدهللا  معهد االدارة التقني 
 عجرش الطائي

مدرس  سياحة  سياحة ماجستير 
 مساعد 

انتصار حسن  معهد االدارة التقني 
عبدهللا محيميد 

 الجبوري

 مدرس القانون العام القانون العام دكتوراه

انتصار هادي حسين  معهد االدارة التقني 
 عبدهللا العزاوي

 تقنيات ادارة ماجستير
 العمليات

تقنيات ادارة 
 العمليات

مدرس 
 مساعد

انس احسان شاكر  معهد االدارة التقني 
 عبدهللا الدوري

مدرس  قانون خاص قانون ماجستير
 مساعد

انعام ذياب شناوة  معهد االدارة التقني 
 حسن الحلي

مدرس  تقنيات الجودة  ادارة  ماجستير
 مساعد

كاظم جبر حمد اياد  معهد االدارة التقني 
 العزاوي

دبلوم عالي 
معادل 

 للماجستير

مدرس  محاسبة محاسبة
 مساعد

ايمان عبدالرضا  معهد االدارة التقني 
محمد شالكة 

 الجنابي

 مدرس إدارة أعمال  إدارة أعمال  ماجستير

باسمة عبد الباري  معهد االدارة التقني 
فزع مال هللا 

 الساعدي

معلومات نظم ال ماجستير
 االدارية

نظم المعلومات 
 االدارية

مدرس 
 مساعد

بروين محمود محمد  معهد االدارة التقني 
 امين الجاف

 مدرس القانون المدني القانون الخاص دكتوراه

بشرى عبدالعزيز  معهد االدارة التقني 
 عمر علي العبيدي

نظم معلومات  ادارة اعمال  ماجستير
 ادارية

 أستاذ مساعد

دارة التقني معهد اال بيداء فاضل جاسم  
 داود الدليمي

تقنيات مالية  ماجستير
 ومحاسبية

تقنيات مالية 
 ومحاسبية

مدرس 
 مساعد

جاسم محمد شبيب  معهد االدارة التقني 
 كاظم العيسى

 مدرس فلسفة في الصحافة االعالم دكتوراه

جعفر جبر محمود  معهد االدارة التقني 
 خنجر الحريشاوي

 استاذ مساعد القانون القانون ماجستير

جهان سلمان  معهد االدارة التقني 
عالوي محمد 

 الطائي

 مدرس تقنيات العمليات ادارة اعمال  ماجستير

حذام فالح جيجان  معهد االدارة التقني 
 علي النعيمي 

 مدرس  محاسبة كلفة  محاسبة  ماجستير

سالم رشيد حسنين  معهد االدارة التقني 
 عزيمه الباوي

مدرس  محاسبة محاسبة ماجستير
 مساعد

حسين رجب محمد  معهد االدارة التقني 
 مخلف الزيدي

 مدرس المرافعات واالثبات قانون ماجستير

حمزة عيدان شياع  معهد االدارة التقني 
 عاتي الشمري 

مدرس  القانون االداري  القانون العام ماجستير
 مساعد

حنان علي محمد  معهد االدارة التقني 
 عبدعلي الجبوري

تقنيات مالية  ماجستير
 ومحاسبية

تقنيات مالية 
 ومحاسبية

مدرس 
 مساعد



حيدر جاسم هبيل  معهد االدارة التقني 
 علوان الحمداني 

تقنيات هندسة  ماجستير
 حاسبات

تقنيات هندسة 
 حاسبات

مدرس 
 مساعد

المير خلود عبدا معهد االدارة التقني 
مكلف ياسين 

 البدران

ادارة انتاج  دكتوراه
 وعمليات

 مدرس ادارة انتاج

دعاء كريم خضير  معهد االدارة التقني 
 عباس المحياوي

مدرس  القانون الخاص  القانون  ماجستير
 مساعد

دنيا طالب كاظم  معهد االدارة التقني 
 محمد حبسه

دراسات  ماجستير
 مستقبلية 

 مدرس دراسات مستقبلية 

رؤى حربي  معهد االدارة التقني 
عبدالجليل 

 عبدالرضا الشمري

مدرس  لغة انكليزية اداب ماجستير
 مساعد

ليلى عبدهللا خضير  معهد االدارة التقني 
 عباس المحياوي

مدرس  ادارة اعمال ادارة اعمال بكالوريوس
 مساعد

رؤى كاظم جابر  معهد االدارة التقني 
 ميس الجبيناوي

مدرس  علوم الحاسوب علوم الحاسوب ماجستير
 مساعد

زهراء ناجي عبيد  معهد االدارة التقني 
 ثامر المالكي

د.ع معادل 
 للماجستير 

مدرس  مصارف مصارف
 مساعد

سعدية عويد عوني  معهد االدارة التقني 
 عبيد الصالحي

مدرس  مالية ومصرفية ادارة اعمال  ماجستير
 مساعد

محمد علي سوسن  معهد االدارة التقني 
صالح محمود 

 فخرالدين

مدرس  تقنيات العمليات ادارة اعمال  ماجستير
 مساعد

سيف مطير دهيم  معهد االدارة التقني 
 دهيمش الزاملي

تكنولوجيا  ماجستير
 المعلومات

تكنولوجيا 
 المعلومات

مدرس 
 مساعد

شهالء خالد جاسم  معهد االدارة التقني 
 خلف الجنابي

مدرس  الترجمة الترجمة بكالوريوس
 مساعد

صباح نجاح مهدي  معهد االدارة التقني 
 كاظم الجنابي

 مدرس  القانون الخاص قانون دكتوراه

صفاء كاظم مكي  معهد االدارة التقني 
 شبل البديري

 مدرس االدب اللغة العربية  دكتوراه

عذراء صكبان  معهد االدارة التقني 
عطية عودة ال 

 شريد

مدرس  محاسبة  محاسبة  ماجستير
 مساعد

عروبه معين عايش  معهد االدارة التقني 
 حبيب الراوي

 أستاذ مساعد ضرائب مالية دبلوم عالي

عزام عبدالوهاب  معهد االدارة التقني 
عبدالكريم مهدي 

 الصباغ

ادارة انتاج  ادارة اعمال  دكتوراه
 وعمليات 

 أستاذ مساعد

هادي عيسى عقيلة  معهد االدارة التقني 
 محمد الالمي

 مدرس القانون الدولي  القانون  دكتوراه

علي فاضل فوزي  معهد االدارة التقني 
 زبور العزاوي

تنظيم وتطوير  ادارة اعمال  ماجستير
 اداري

 أستاذ مساعد

علي كاظم جواد  معهد االدارة التقني 
 عليوي الشمري

 استاذ مساعد القانون الخاص  القانون  دكتوراه



عهد االدارة التقني م عمار حسين علي  
 محسن المرسومي 

 مدرس القانون القانون  دكتوراه

فرج غني عبود  معهد االدارة التقني 
 فرج اكرع

مدرس  محاسبة محاسبة ماجستير
 مساعد

ليلى عبدالصاحب  معهد االدارة التقني 
 داخل الشايع

د.ع معادل 
 للماجستير 

مدرس  محاسبة محاسبة
 مساعد

ليلى محمد حسون  معهد االدارة التقني 
 علي الدليمي

مدرس  لغة انكليزية اداب ماجستير
 مساعد

مثنى محمد عبد  معهد االدارة التقني 
 جاسم القيسي

 أستاذ القانون القانون دكتوراه

محمد عبد زيد  معهد االدارة التقني 
عبدعون دبش 

 السعدي

السياحة وإدارة  دكتوراه
 الفنادق 

وإدارة السياحة 
 الفنادق 

 مدرس

محمد فاضل عباس  معهد االدارة التقني 
 حسين النعيمي

سياحة وادارة  دكتوراه
 الفنادق

سياحة وادارة 
 الفنادق

 مدرس 

مصطفى ناطق ناجي  معهد االدارة التقني 
 جاسم الجالوي

علوم في االدارة  ماجستير
 العامة

علوم في االدارة 
 العامة

مدرس 
 مساعد

مالذ صبري كريم  معهد االدارة التقني 
 ابراهيم العباسي

حاسبات  ماجستير حاسبات    مدرس  
 مساعد

منى احسان محمد  معهد االدارة التقني 
 باقر كاظم الخفاجي

مدرس  مبارزة تربية رياضية ماجستير
 مساعد

نادية طالب سلمان  معهد االدارة التقني 
 حسن السلطاني

 أستاذ مساعد محاسبة وتدقيق  مالية ومحاسبة دكتوراه

ندى عبدالمطلب  معهد االدارة التقني 
جاسم برغش 

 الحسيني

سلوك تنظيمي  ادارة اعمال  ماجستير
 واداري

 أستاذ مساعد

هاشم مهدي هاشم  معهد االدارة التقني 
 رشيد الموسوي

مدرس  ادارة اعمال  ادارة اعمال  ماجستير
 مساعد

صالح عبد هيثم  معهد االدارة التقني 
 رشيد الكرغولي

مدرس  قانون عام قانون عام ماجستير
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

عدنان احمد عبد 
 الرحيم المجمعي

مدرس  قدرة هندسة كهرباء ماجستير
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

عدنان حسين علي 
 عبود المحياوي 

هندسة كهربائية  دكتوراه
 والكترونية 

الكترونيات هندسة 
 بصرية

 استاذ

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

اسراء علي عبد 
 الغفور

 مدرس هندسة قوى هندسة ميكانيك دكتوراه

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

مجلي نعمة حواس 
 ولي الخزرجي 

الهندسة  دكتوراه
 الكهربائية 

 أستاذ مساعد هندسة قدرة

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

احمد فاضل حسون 
 سرحان

 مدرس تاريخ اسالمي تاريخ دكتوراه

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

محمد ستار راضي 
 الخفاجي

علوم هندسة  ماجستير 
 المواد

مدرس  سيراميك
 مساعد



معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

مالذ اسماعيل 
 يوسف الجبوري

مدرس  بيئة علوم الحياة  ماجستير 
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

احمد ياسين خلف 
 جاسم

مدرس  مناعة جزيئية تقنيات احيائية ماجستير 
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

سيف صفاء حسين 
 محمد

مدرس  برامجيات  علوم حاسبات  ماجستير
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

عمار وليد سعيد 
 الجاف

معدات عمليات  هندسة كيمياوية دكتوراه
 كيمياوية

 مدرس

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

سالم محمد علي 
 هادي

علوم تربوية  دكتوراه
 ونفسية

 مدرس علم النفس التربوي

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

 مدرس كيمياء عضوية علوم كيمياء دكتوراه محمود محي فهد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

 مدرس مناعة جزيئية علوم الحياة دكتوراه روعة نجم عبد هللا 

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

صاحب عبدفاطمة  كيمياء حياتية  كيمياء دكتوراه 
 سريرية

 مدرس

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

اسراء عبد القاسم 
 محمد علي االميري

 مدرس فلك راديوي علوم فيزياء دكتوراه

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

مسار عربي جاسم 
 ابراهيم السعدي

فلسفة في فنون  دكتوراه 
 المسرح

 مدرس االدب والنقد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

مصطفى محمد علي 
 منصور 

فلسفة تصنيع  هندسة ميكانيك دكتوراه
 وصناعية 

 مدرس

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

وليد يارك حسن 
 يعقوب

فلسفة الفكر  علوم سياسية دكتوراه
 السياسي 

 مدرس

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

عبدهللا ضايع 
 عاصي

ميكانيك تصاميم  هندسة ميكانيك دكتوراه
 عام

 أستاذ مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

سوسن عبد الكريم 
 جهاد الشالل

مدرس  بناء وانشاءات الهندسة المدنية بكالوريوس
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

مدرس  مكتبات مكتبات بكالوريوس فالح حسن راهي
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

باتعلوم حاس ماجستير علي محمد موزان  علوم حاسبات  
وتكنولوجيا 

 المعلومات

مدرس 
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

 مدرس مواد بناء الهندسة المدنية دكتوراه ابتسام فائق ناصر

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

مجيد عبد الصاحب 
 حميد العاللي

 أستاذ مساعد بناء وانشاءات الهندسة المدنية ماجستير

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

ليث رشيد حميد 
 المجمعي

 مدرس تكنولوجيا عمارة هندسة معمارية ماجستير

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

رند عباس 
 عبدالحسين

مدرس  تصاميم هندسة معمارية ماجستير
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

 استاذ مساعد هندسة مواد بناء مدني دكتوراه اكرام امين سعيد 



معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

 مدرس بناء وانشاءات الهندسة المدنية دكتوراه محمد معتوك محمد 

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

هندسة االنتاج  دكتوراه حسين علي سلمان
 والمعادن

 مدرس انتاج 

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

نداء حميد داود 
 الحسيني

الهندسة  بكالوريوس
 الكهربائية

مدرس  كهرباء
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

الهندسة  دكتوراه واثق رافع عبد
 الكهربائية

 مدرس كهرباء طائرات

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

صبيحة حسون عبد 
 هللا

مدرس  رياضيات رياضيات بكالوريوس
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

حمدية مجيد محمد 
 المالكي

الهندسة  بكالوريوس
 الكهربائية

مدرس  كهرباء
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

قيس محمد عايش 
 االوسي

الهندسة  ماجستير
 الكهربائية

مدرس  قدرة
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

هند قدري محمد 
 منير المدرس

الهندسة  ماجستير
 الكيمياوية

مدرس  مفاعل
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

 استاذ تطبيقية فيزياء ماجستير مهند عادل احمد 

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

جليل سلطان سلمان 
 الطائي

 مدرس  رياضيات رياضيات بكالوريوس

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

الهندسة  ماجستير علي كشاش جاسم
 الكهربائية

 مدرس قوى

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

هندسة ليزر  ماجستير ضياء عاشور رسن
والكترونيات 

 بصرية

ليزر هندسة 
 والكترونيات بصرية

 مدرس 

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

هندسة  ماجستير احمد رفعت حمد
 الكترونيك

هندسة الكترونيك 
 واتصاالت

مدرس 
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

محمد عبود كاظم 
 عامر الشبلي

هندسة  دكتوراه
المعلومات 
 واالتصاالت

 أستاذ مساعد اتصاالت

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

تقنيات التبريد  دبلوم عالي عفاف علي حسين
 والتكييف

 مدرس تبريد وتكييف

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

فائزة عباس عبد 
 الخفاجي

هندسة  دكتوراه
االلكترونيك 
 واالتصاالت

 أستاذ مساعد الكترونيك

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

هندسة  ماجستير رافد شاكر جوده
االلكترونيك 
 واالتصاالت

 مدرس الكترونيك

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

هندسة  ماجستير مهند جبار مناتي
االلكترونيك 
 واالتصاالت

 مدرس الكترونيك

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

الهندسة  ماجستير فاطمة فايض محمد
 الكهربائية

 مدرس  كهرباء



معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

ايهان صباح شكري 
 العسكري

الهندسة  دكتوراه
انيكيةالميك  

 مدرس حراريات

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

كيالن عبدالقادر 
 عبدالرزاق

 مدرس قدرة تقنيات كهربائية دبلوم عالي

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

كمال طارق يوسف 
 كمال

هندسة السيطرة  ماجستير
 والنظم

مدرس  سيطرة ونظم
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

ثائر جاسم محمد 
 علي

 مدرس بناء وانشاءات الهندسة المدنية دكتوراه

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

وسام فاضل عبيد 
 جاسم

مدرس  رياضيات رياضيات ماجستير
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

الهندسة  دكتوراه رامي محمد جبر
 الكيمياوية

 استاذ مساعد هندسة كيمياوية

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

سامر عبد اللطيف 
 وهيب

تكنولوجيا  ماجستير
 المعلومات

تكنولوجيا 
 المعلومات

مدرس 
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

جنان محمد ناجي 
 مدحت 

هندسة االنتاج  ماجستير
 والمعادن

 استاذ مساعد انتاج ومعادن

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

ماجدة سعود 
 ابراهيم الجبوري

هندسه  ماجستير 
 برامجيات

مدرس  حاسوب
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

منتظر هاشم عبد 
 جاسم الحربية 

مدرس  قوى هندسة ميكانيك ماجستير
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

مهام كامل ناجي 
 القره غولي

هندسة  ماجستير
 الكترونيك 

 مدرس نظم اتصاالت

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

تحسين فليح حسن 
 حبيب

هندسة  ماجستير
االلكترونيك 

صاالتواالت  

 مدرس الكترونيك

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

اثير هاني حرز 
 عويز

دراسات  ماجستير
 مستقبلية

 مدرس  دراسات مستقبلية

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

رؤى علي خميس 
 الجميلي 

تكنولوجيا  دكتوراه
 المعلومات

تكنولوجيا 
 المعلومات

 مدرس

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

الكترونيك  هندسة كهربائية دكتوراه علي ياسر جابر
 واتصاالت

 مدرس

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

 مدرس  فيزياء تطبيقية فيزياء تطبيقيه ماجستير رنا كاظم عبد النبي

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

مدرس  علوم حاسبات  علوم حاسبات  ماجستير  انعام عبدهللا لفتة 
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

محمد مها محسن 
 علي

 مدرس رياضيات رياضيات ماجستير

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

اسعد فنجان ناشي 
 المالكي

مدرس  سيطرة  هندسة كهربائية ماجستير
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

نسرين سبتي محمد 
 علي

الهندسة  بكالوريوس
 الكيمياوية

مدرس  هندسه كيمياويه
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

حسين عباس باسم 
 الخزرجي

الهندسة  ماجستير
 الميكانيكية

 مدرس ميكانيك



معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

الهندسة  ماجستير امل صادق عطا
 الميكانيكية

 أستاذ مساعد وحدات صناعية

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

اخالص  احمد عبد 
 الرزاق

الهندسة  بكالوريوس
 الميكانيكية

 مدرس ميكانيك

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

علي حسن صالـــح 
 سليمان

الهندسة  دكتوراه
 الميكانيكية

 استاذ  ميكانيك

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

ابراهيم حربي 
 ابراهيم القيسي

 أستاذ مساعد  علوم اقتصادية اقتصاد ماجستير

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

مصطفى خليل 
 اسماعيل العزاوي

نتاج ومعادنا هندسة انتاج  دكتوراه  استاذ مساعد 

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

حسن عبد الرسول 
 عبد الهادي

تقنيات القوالب  دكتوراه
 والعدد

 مدرس قوالب

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

نورس جبار  ناصر 
 الرماحي

الهندسة  ماجستير
 الميكانيكية

مدرس  ميكانيك
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

ايثار محمد مهدي  
 محمد مبارك

الهندسة  ماجستير
 الميكانيكية

 استاذ مساعد ميكانيك

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

قاسم مهلهل ازبين 
 العجولي

هندسة االنتاج  دكتوراه
 والمعادن

 مدرس انتاج ومعادن

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

رواء حامد محمد 
 سالم

هندسة االنتاج  ماجستير
 والمعادن

 استاذ مساعد انتاج ومعادن

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

 مدرس لحام ميكانيك  ماجستير اسامة صباح براك

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

معمر ابراهيم 
 اسماعيل الدباغ

هندسة االنتاج  ماجستير
 والمعادن

 مدرس انتاج ومعادن

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

صفاء محمد 
 حسوني علي

هندسة االنتاج  دكتوراه
 والمعادن

 مدرس  انتاج ومعادن

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

غصون رضا محمد 
 علي مهدي

 مدرس  حاسبات حاسبات  دكتوراه

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

زياد طارق عبدهللا 
 خماس

الهندسة  دكتوراه
 الميكانيكية

هندسة التصنيع 
 الميكانيكي واالتمته

 مدرس

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

علي عبد المنعم 
 علي عباس

سة االنتاج هند ماجستير
 والمعادن

مدرس  انتاج ومعادن
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

خيريه سلمان حسن 
 الجنابي

هندسة االنتاج  ماجستير
 والمعادن

 استاذ معادن

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

خيرهللا سلمان جبر 
 الصبيحاوي

الهندسة  ماجستير
 الميكانيكية

 أستاذ مساعد ميكانيك

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

الهندسة  ماجستير لؤي محمد رجب 
 الميكانيكية

تصميم ودعم 
 تكنولوجي

مدرس 
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

مصعب كاظم رشيد 
 خلف

الهندسة  دكتوراه
 الكيمياوية

 مدرس الهندسة الكيمياوية

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

بشرى رشيد محمد 
 الجواري

الهندسة  دكتوراه
 الميكانيكية

 مدرس ميكانيك



معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

علي زهير رضا 
 علي

 مدرس هندسة ميكانيكية هندسة ميكانيك دكتوراه

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

صالح حاجي عبد 
 عون حميد     

الهندسة  دكتوراه
 الميكانيكية

 استاذ مساعد حراريات

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

حيدر صباح 
 عبداالمير 

هندسة المكائن  دكتوراه
 والمعدات

 أستاذ مساعد ميكانيك تطبيقي

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

سلمان جاسم 
 حمودي

ادارة منظومات  كهرباء ماجستير
 القدرة

مدرس 
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

حربي احمد داود 
 الزهيري

الهندسة  دكتوراه
 الميكانيك

 مدرس ديناميك الغازات

/ معهد تكنولوجيا 
 بغداد

هندسة  ماجستير ماهر ابراهيم جمعة
االلكترونيك 
 واالتصاالت

 مدرس هندسة طائرات

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

محمد عبد العباس 
 سبع جمعة

الهندسة  دكتوراه
 الميكانيكية

 استاذ مساعد ميكانيك

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

مثنى لطيف عبد هللا 
 الدليمي

الهندسة  ماجستير
 الميكانيكية

 استاذ مساعد ميكانيك

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

الهندسة  ماجستير رياض فرع فرحان
 الميكانيكية

مدرس  ميكانيك
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

عاطف علي حسين 
 التميمي

هندسة المكائن  ماجستير
 والمعدات

 أستاذ مساعد تبريد وتكييف

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

الهندسة  ماجستير فارس علي بديوي 
 الميكانيكية

مدرس  ميكانيك
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

هندسة المكائن  ماجستير ليث طالب فضل
 والمعدات

 مدرس تبريد وتكييف

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

فلسفة في  دكتوراه كاظم عودة جحف
الهندسة 

 الميكانيكية

 استاذ مساعد  هندسة ميكانيكية

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

هندسة المكائن  دكتوراه افاق جاسم محمد
 والمعدات

 مدرس حراريات

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

الهندسة  ماجستير حسين محمد صادق
 الميكانيكية

ميكانيك   مدرس 

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

 مدرس  ميكانيك تطبيقي هندسة ميكانيك دكتوراه حميد شمخي جابر

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

جبار حسنايناس  الهندسة  دكتوراه 
 الكيمياوية

 مدرس هندسه كيمياويه

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

صبا ضياء عبد 
 المطلب

مدرس  علوم حاسبات علوم حاسبات بكالوريوس
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

مدرس  كيمياء العضوية كيمياء ماجستير محمد جلوب كاظم
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

يوسف بان فرج مدرس  تحسس نائي هندسة المساحة ماجستير 
 مساعد



معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

افراح عبدالرزاق 
 محسن

مدرس  مساحه هندسة المساحة ماجستير
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

االء قحطان نوري 
 حسين

مدرس  تخطيط حضري هندسة المساحة ماجستير
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

هللا  خالد وفاء خير 
 االجودي

مدرس  مساحه هندسة المساحة بكالوريوس
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

همام كريم كاظم 
 العويد

مدرس  تخطيط حضري تخطيط حضري ماجستير
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

منتصر عبدالحميد 
 عبدشريف

هندسة الموارد  ماجستير
 المائية

 استاذ مساعد هيدروليك

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

امال محمد عالء 
 عبدالوهاب

علوم اغذية  تقنيات احيائية دكتوراه
 وتقانات احيائية

 مدرس

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

احالم عبد الرحيم 
 فرحان الجادري

الهندسة  ماجستير
 الكيمياوية

 أستاذ مساعد هندسه كيمياويه

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

حيدر الحسن 
 اسماعيل محمد

 استاذ مساعد هندسة بيئة هندسة بيئة دكتوراه

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

هديل ابراهيم احمد 
 عبيدي

مدرس  هندسة مدنية الهندسة المدنية ماجستير
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

الهندسة  دكتوراه غانم صدام حسن
 الكيمياوية

 استاذ مساعد هندسة كيمياوية

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

علوم هندسة  هندسة كيمياوية ماجستير زينب علي ابراهيم
 كيمياوية

مدرس 
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

زينب علي 
 عبدالجليل حسن

الهندسة  ماجستير
 الكيمياوية

مدرس  هندسة كيمياوية
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

صادق حسين غالم 
 البياتي

 الهندسة ماجستير
 الكيمياوية

 أستاذ مساعد وحدات صناعية

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

 مدرس هندسة مدنية هندسة مدنية ماجستير وسام شاكر محمود

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

سعدية مخلف 
 اسماعيل

مدرس  مدني مدني بكالوريوس
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

ستار جابر عجيل 
 كتيب العتابي

احياء فلسفة  دكتوراه
 مجهرية

 مدرس فايروسات

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

محمد هاشم حمودي 
 المشهداني

فلسفة في  دكتوراه
 اصول الدين

 مدرس حديث نبوي

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

مدرس  موارد مائية علوم االرض ماجستير علياء شاكر عليوي
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

 مدرس كيمياء عضوية  فلسفة دكتوراه محمد غانم عباس 

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

صفا حسن راضي 
 جودة

احياء مجهرية  فلسفة دكتوراه
 طبية 

 مدرس

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

هديل كريم جاسم 
 عباس

 مدرس هندسة بيئة هندسة مدني دكتوراه



معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

شهلة عبد القادر 
 نصرهللا رزوقي

مدرس  موارد مائية الهندسة المدنية ماجستير
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

الهندسة  دكتوراه عالء ضاري جواد
 الكيمياوية

 أستاذ مساعد هندسه كيمياويه

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

مدرس  كيمياء علوم كيمياء بكالوريوس بسمة عصام جاسم
 مساعد 

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

بشير هاشم حليحل 
 الحمود

دسة الهن ماجستير
 الكيمياوية

 مدرس  هندسه كيمياويه

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

زينب نافع جعفر 
 الزبيدي

كيمياء  ماجستير  مدرس بايولوجي 

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

 استاذ مساعد  كيمياء العضوية كيمياء دكتوراه رنا عبد االله عباس

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

افراح عيسى 
 رمضان العاني

 أستاذ مساعد علوم كيمياء كيمياء ماجستير

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

عاصم حسن محمد 
 المعموري

الهندسة  دكتوراه
 الكيمياوية

 استاذ مساعد هندسه كيمياويه

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

حسام ناظم عبد 
 الرحيم

تقنيات الهندسة  دكتوراه
 الكيمياوية

 استاذ مساعد معالجة مياه

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

نبراس عبد االمير 
 عبود المرسومي

 أستاذ مساعد فلسفة في الكيمياء علوم كيمياء دكتوراه

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

انعام هاشم ابراهيم 
 الحربي

 مدرس كيمياء العضوية كيمياء ماجستير

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

فلسفة في  دكتوراه كريم خليفه ازغير
 الهندسة

 أستاذ مساعد هندسة كيمياوية

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

نور صبيح مجيد 
 مهدي

الهندسة  دكتوراه
 الكيمياوية

 استاذ مساعد كيمياء

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

بكر مثنى عبود 
 حسن

الهندسة  دكتوراه
 الكيمياوية

فلسفة هندسة 
 كيمياوية

 استاذ مساعد 

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

ين عبد االمير حس
 جبر

الهندسة  ماجستير
 الميكانيكية

مدرس  ميكانيك
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

هندسة االنتاج  ماجستير انتصار محسن حميد
 والمعادن

مدرس  انتاج ومعادن
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

نصير مالك عباس 
 عبد

هندسة االنتاج  دكتوراه
 والمعادن

 مدرس انتاج ومعادن

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

نور سمير لفته 
 الخفاجي

مدرس  حراريات هندسة ميكانيك ماجستير
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

فاضل عبد الرزاق 
 كريم الجواري

 مدرس  حراريات هندسة ميكانيك ماجستير

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

مدرس  ميكانيك هندسة ميكانيك ماجستير اياد خضير عباس
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

رنا عالء الدين 
 عبدالرحمن

مدرس  علوم حاسبات  علوم حاسبات ماجستير
 مساعد



معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

تقنيات مالية  ماجستير  والء معين كاظم 
 ومحاسبية

مدرس  محاسبة مالية
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

ايمان محمود 
 حسين 

 أستاذ مساعد تربيه نباتات زراعة ماجستير

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

رعد عطا محمود 
 محمد

مسح وتصنيف  علوم تربه دكتوراه
 الترب

 أستاذ مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

مدرس  مدني مدني بكالوريوس فراس فاضل حسن
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

مدرس  مدني مدني بكالوريوس عبير فؤاد حسين
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

زينة عبداللطيف 
 احمد

مدرس  تقنيات اتصاالت هندسة علوم ماجستير
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

صناعات  بكالوريوس ايناس محمد مجيد
 كيمياوية

مدرس  صناعات كيمياوية
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

سيدا سركيس 
 مسروب

مدرس  تخطيط حضري  تخطيط حضري  ماجستير
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

زهراء ثامر 
 عبدالواحد

تصميم القوالب  ميكانيك  ماجستير 
 والعدد

مدرس 
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

مدرس  مساحة مساحة ماجستير هشام حافظ راشد
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

مصطفى رضا 
 مزعل

هندسة تقنيات  دكتوراه
 المساحة 

 مدرس تحسس نائي

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

مدرس  علم المعادن علم المعادن ماجستير اسامة فتاح طارش
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

مدرس  هندسة مدني هندسة مدني ماجستير سها مناتي عباس
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

مدرس  تقنيات العمليات تقنيات العمليات ماجستير اخالص ستار عكله
 مساعد

معهد تكنولوجيا / 
 بغداد

مدرس  قوالب ميكانيك  ماجستير سارة سعد غازي
 مساعد

معهد الفنون 
 التطبيقية

كريم سالم جوني 
 الساعدي

 استاذ الخط والزخرفة  الخط والزخرفة  دكتوراه

معهد الفنون 
 التطبيقية

عـلــي خـــالــد 
 عــباس العزاوي

الفنون  دكتوراه
 التشكيلية 

 استاذ مساعد الخزف 

معهد الفنون 
 التطبيقية

بيداء صبيح صادق 
 العزاوي

 مدرس التربية الفنية التربية الفنية دكتوراه

معهد الفنون 
 التطبيقية

احمد طالب ليلو 
 عنوز

فلسفة في  دكتوراه
التصميم 
 الصناعي

 مدرس التصميم الصناعي

معهد الفنون 
 التطبيقية

انور عباس عبد 
 الحسين 

مدرس  خزف فنون تشكيلية  ماجستير 
 مساعد

معهد الفنون 
 التطبيقية

الهام هاشم عبد 
 الغني الراوي

مدرس  القانون المدني القانون  ماجستير
 مساعد 



معهد الفنون 
 التطبيقية

 مدرس تاريخ اوربي تاريخ حديث دكتوراه ريا رياض حمود

معهد الفنون 
 التطبيقية

عدي عبد الحميد 
 مجيد العكيدي

 استاذ مساعد الخط والزخرفة  الخط والزخرفة  دكتوراه

معهد الفنون 
 التطبيقية

ميسون خليفة علي 
 القيسي

العلوم التجارية  العلوم التجارية ماجستير
 االدارية 

مدرس 
 مساعد 

معهد الفنون 
 التطبيقية

سهام محسن كيطان 
 العتبي

 أستاذ مساعد  التصميم الطباعي التصميم دكتوراه

معهد الفنون 
تطبيقيةال  

تيجانية عدنان عبد 
 الرحمن 

 مدرس تصميم االقمشة  التصميم ماجستير

معهد الفنون 
 التطبيقية

رجاء ابراهيم   
 جبار النعيمي

 مدرس التصميم الطباعي التصميم ماجستير

معهد الفنون 
 التطبيقية

نضال كاظم مطر   
 الربيعي

مساعد أستاذ  فلسفة تربية فنية  التربية الفنية دكتوراه  

معهد الفنون 
 التطبيقية

مها غازي توفيق 
 الجبوري

 أستاذ مساعد  تصميم االقمشة  التصميم دكتوراه

معهد الفنون 
 التطبيقية

مدرس  تقنيات االعالن تقنيات االعالن ماجستير اسماء عباس لفتة
 مساعد

معهد الفنون 
 التطبيقية

هند احسان علي 
 الجميلي

الفنون  ماجستير
 التشكيلية 

 مدرس الرسم 

معهد الفنون 
 التطبيقية

وسام زغير شنشل 
 الخضراني

مدرس  التصميم الصناعي التصميم ماجستير
 مساعد 

معهد الفنون 
 التطبيقية

مهند جواد علي 
 اكبر العبيدي

فلسفة الخط  الخط والزخرفة  دكتوراه
 والزخرفة

 مدرس

معهد الفنون 
 التطبيقية

صناعات ابداعية  تصميم  دكتوراه محمد حسن حياوي
 وتطبيقات الفنون

 استاذ مساعد

معهد الفنون 
 التطبيقية

علي عبد عسل 
 الكريطي

مدرس  الهندسة المعمارية الهندسة  ماجستير
 مساعد 

معهد الفنون 
 التطبيقية

دنيا موسى محمد 
 الخزرجي

الهندسة  بكالوريوس
 الميكانيكية 

مدرس  ميكانيك
 مساعد 

معهد الفنون 
 التطبيقية

زينب فهد عبد 
 السادة العبادي

 مدرس التصميم الداخلي التصميم دكتوراه 

معهد الفنون 
 التطبيقية

رواء مصطفى خلف 
 الشجيري

 مدرس التصميم الداخلي التصميم ماجستير

معهد الفنون 
 التطبيقية

ابتسام محسن 
 حسون الخفاجي

مدرس  تصميم االقمشة  التصميم ماجستير
 مساعد 

معهد الفنون 
طبيقيةالت  

صالح عبد الغني 
 حسين الشيخ

 مدرس تصميم االزياء التصميم ماجستير

معهد الفنون 
 التطبيقية

سعاد اسعد هالل 
 العقيلي 

االقتصاد  ماجستير
 المنزلي 

 أستاذ مساعد  االقتصاد المنزلي

معهد الفنون 
 التطبيقية

فهد كامل بطيخ 
 الشمري

مدرس  التاريخ التاريخ بكالوريوس
 مساعد 



معهد الفنون 
 التطبيقية

نجاة خضر عباس 
 البياتي

 مدرس التصميم الطباعي التصميم ماجستير

معهد الفنون 
 التطبيقية

أسعد عاتي هليل 
 الموسوي

 مدرس  تصميم االقمشة  التصميم  دكتوراه

معهد الفنون 
 التطبيقية

سمية عبدالوهاب 
 محمدالناصري

 مدرس التصميم الصناعي  التصميم  ماجستير

معهد الفنون 
 التطبيقية

بشرى محسن ياسر 
 الربيعي

 مدرس التصميم الطباعي التصميم  دكتوراه

معهد الفنون 
 التطبيقية

الفنون  دكتوراه نبراس أحمد جاسم 
 التشكيلية 

 أستاذ مساعد  الخزف 

معهد الفنون 
 التطبيقية

 مدرس تصميم االزياء التصميم  دكتوراه حيدر هاشم محمود 

معهد الفنون 
 التطبيقية

زينب حامد محسن 
 الالوندي

مدرس  الهندسة المعمارية الهندسة  ماجستير
 مساعد 

معهد الفنون 
 التطبيقية

مدرس  تصميم االقمشة  التصميم  ماجستير بتول فاضل مزعل 
 مساعد 

معهد الفنون 
 التطبيقية

تانية عبدالستار 
 جبر 

مدرس  علوم الحاسبات علوم الحاسبات ماجستير
 مساعد 

معهد الفنون 
 التطبيقية

مدرس  التصميم الطباعي التصميم  ماجستير بسام جاسم حسين 
 مساعد 

معهد الفنون 
 التطبيقية

فلسفة في  دكتوراه علي محمد شواي 
التصميم 
 الطباعي

 مدرس التصميم الطباعي

معهد الفنون 
 التطبيقية

البتقنيات القو الهندسة  ماجستير مروان طاهر مزهر   مدرس  

معهد الفنون 
 التطبيقية

محمد عبدالرضا 
 حسين 

مدرس  علوم الحاسبات علوم الحاسبات ماجستير
 مساعد 

معهد الفنون 
 التطبيقية

فلسفة في  دكتوراه وسام صالح حمد
التصميم 
 الداخلي 

 مدرس التصميم الداخلي

معهد الفنون 
 التطبيقية

الفنون  ماجستير هديل سلمان سعيد 
 التشكيلية 

مدرس  الخزف 
 مساعد 

معهد الفنون 
 التطبيقية

رسل خليل 
 أسماعيل 

 مدرس تصميم االقمشة  التصميم دكتوراه

معهد الفنون 
 التطبيقية

 مدرس تصميم االقمشة  التصميم ماجستير  الهام طاهر حسين

معهد الفنون 
 التطبيقية

مها عبدالرحمن 
 عبدالرزاق

الطباعيالتصميم  التصميم ماجستير   مدرس 

معهد الفنون 
 التطبيقية

الفنون  ماجستير  عبدهللا فاضل عباس
 التشكيلية 

مدرس  الرسم 
 مساعد 

معهد الفنون 
 التطبيقية

منتهى عبد النبي 
 حسن 

 مدرس تصميم داخلي  تصميم ماجستير 



معهد الفنون 
 التطبيقية

اداب العلوم  ماجستير انعام شاكر خضير
التربوية 
 والنفسية 

طرائق تدريس 
 الرياضيات

مدرس 
 مساعد

زيدان خليفة حمادي  معهد تقني / بعقوبة
 الخزرجي

 أستاذ مساعد ادارة اعمال ادارة اعمال ماجستير

مدرس  احياء مجهرية علوم حياة ماجستير شهد خليل ابراهيم معهد تقني / بعقوبة
 مساعد

علم الحيوان  علوم حياة ماجستير انتصار مهدي حمد معهد تقني / بعقوبة
 طفيليات

مدرس 
 مساعد

عبد الودود ابراهيم  معهد تقني / بعقوبة
 عارف

علوم كيمياء  ماجستير
 حياتية

مدرس  كيمياء سريرية
 مساعد

احمد خلف حسين  معهد تقني / بعقوبة
 علي

دبلوم عالي 
معادل 

 للماجستير

مدرس  مالية / تأمين ادارة اعمال
 مساعد

د العزيز جاسم عب معهد تقني / بعقوبة
 عباس احمد الربيعي

 أستاذ مساعد ارشاد زراعي ارشاد زراعي ماجستير

حيدر غناوي علوان  معهد تقني / بعقوبة
 خميس

مدرس  حاسبات  حاسبات ماجستير
 مساعد

عامر عبدالوهاب  معهد تقني / بعقوبة
 عيدان الزبيدي

 مدرس ادارة اعمال ادارة اعمال ماجستير

شوكت خالد صالح  معهد تقني / بعقوبة
 مهدي الجميلي

االدارة  ماجستير
 الصناعية

ادارة اللوجستيك 
 وسالسل التجهيز

مدرس 
 مساعد

جالل حبيب عبد  معهد تقني / بعقوبة
 علي العزاوي

 مدرس  ادارة اعمال ادارة اعمال ماجستير

غضنفر عباس  معهد تقني / بعقوبة
حسين علي 

 الزهيري

ادارة اعمالفلسفة  ادارة اعمال دكتوراه  مدرس 

زهير سمين شكر  معهد تقني / بعقوبة
 امين السامرائي

هندسة  ماجستير
 الكهربائية

 أستاذ مساعد هندسة الكهربائية

عادل عبدالوهاب  معهد تقني / بعقوبة
عبدالرزاق صالح 

 الجالد

 مدرس تربيه رياضيه تربيه رياضيه دكتوراه

اسماعيل حمد حقي  معهد تقني / بعقوبة
 المشهداني

اقتصاد  دكتوراه اقتصاد    مدرس 

فاضل فليح حسن   معهد تقني / بعقوبة
 السعدي

مدرس  ادارة اعمال ادارة اعمال بكالوريوس
 مساعد

وليد علي حسين  معهد تقني / بعقوبة
 الزيدي

االدارة  دكتوراه
 الصناعية

 مدرس االدارة الصناعية

ابراهيم خلف امينة  معهد تقني / بعقوبة
 العزاوي

معادل 
 للدكتوراه

محاسب كلف  محاسبة
 وادارية

 مدرس

اوراس خالص  معهد تقني / بعقوبة
 ياسين الدليمي

مدرس  كيمياء حياتية كيمياء حياتية ماجستير
 مساعد

مدرس  احياء مجهرية علوم الحياة ماجستير زويدة كاظم خضير معهد تقني / بعقوبة
 مساعد



ةمعهد تقني / بعقوب ادريس صالح جليل  
 العزاوي

مدرس  احياء مجهرية علوم حياة ماجستير
 مساعد

سيف علي محمد  معهد تقني / بعقوبة
 الحيالي

 مدرس احياء مجهرية علوم حياة ماجستير

علي عباس عبود  معهد تقني / بعقوبة
 الدليمي

مدرس  احياء مجهرية علوم حياة ماجستير
 مساعد

عدنان كاظم دعاء  معهد تقني / بعقوبة
 العتبي

 مدرس احياء مجهرية علوم حياة ماجستير

انوار علي كاظم  معهد تقني / بعقوبة
 المعاوي

 مدرس احياء مجهرية علوم حياة ماجستير

سمير محمد ياسين  معهد تقني / بعقوبة
 الجوراني

مدرس  كيمياء حياتية علوم كيمياء ماجستير
 مساعد

حسين خضير انعام  معهد تقني / بعقوبة
 العزاوي

 مدرس كيمياء عضوية علوم كيمياء ماجستير

ايمان اسماعيل  معهد تقني / بعقوبة
 محمد المكدمي

 أستاذ مساعد فيزياء طبية تقنيات االشعة ماجستير

احمد عبد الرحمن  معهد تقني / بعقوبة
 محمود

تقنية ونظم  علوم حاسبات  ماجستير
 معلومات

مدرس 
 مساعد

فاطمة عامر عبد  معهد تقني / بعقوبة
الجبار صادق 

 الجوهر

 مدرس احياء مجهرية علوم الحياة دكتوراه

لمياء سعود عبود  معهد تقني / بعقوبة
 حسين العنبكي

فلسفة في علوم  دكتوراه
 الحياه

 مدرس طفيليات

ضياء سعدي احمد  معهد تقني / بعقوبة
 علوان الجبوري

الحياةعلوم  علوم الحياة ماجستير مدرس  
 مساعد

جاسم ايمن خليفة  معهد تقني / بعقوبة
 حسون الطائي

تقنيات صحة   ماجستير
 المجتمع

تقنيات صحة  
 المجتمع

مدرس 
 مساعد

محمد محمود داود  معهد تقني / بعقوبة
 الصميدعي

اصول الدين   دكتوراه اصول الدين     مدرس  

ليث عيسى ياسين  معهد تقني / بعقوبة
 الياسين

وراهدكت  مدرس علوم الحياة علوم الحياة 

انس وسام مالك  معهد تقني / بعقوبة
 القريشي

مدرس  احياء مجهرية علوم الحياة ماجستير
 مساعد

محمد خالد حسين  معهد تقني / بعقوبة
 االطرشي

مدرس  تقنيات حياتية علوم حياة ماجستير
 مساعد

سجى محمد محسن  معهد تقني / بعقوبة
 الكرادي

 مدرس  احياء مجهرية علوم حياة دكتوراه

فواز نجم عبدهللا  معهد تقني / بعقوبة
 المجمعي

مدرس  محاسبة محاسبة بكالوريوس
 مساعد 

دعاء اياد ياس  معهد تقني / بعقوبة
 البياتي

 مدرس كيمياء فزيائية كيمياء ماجستير

مصطفى قيس حاتم  معهد تقني / بعقوبة
 الدهان

هندسة تقنيات  ماجستير
 حاسبات

 مدرس المعالجة الرقمية



وضاح اسماعيل  معهد تقني / بعقوبة
 ابراهيم الخزرجي

مدرس  قدرة هندسة كهرباء ماجستير
 مساعد

احمد عز الدين  معهد تقني / بعقوبة
 عبدهللا التميمي

 مدرس الكترونيك هندسة كهرباء ماجستير

مجيد رشيد زيدان  معهد تقني / بعقوبة
 النداوي

هندسة  ماجستير
 الكهربائية

 مدرس   هندسة الكهربائية

اسماء مالك رشيد  معهد تقني / بعقوبة
 هادي

هندسة  ماجستير
 الكهربائية

الكترونية 
 وكهربائية

مدرس 
 مساعد

تحسين علي ياسين  معهد تقني / بعقوبة
 الزبيدي

هندسة  بكالوريوس
 الكهربائية

مدرس  هندسة الكهربائية
 مساعد

زياد قيس عبد  معهد تقني / بعقوبة
الكريم موسى 

 العباسي

هندسة  دكتوراه
 الكهربائية

الهندسة الكهربائية 
 وااللكترونية

 مدرس

سامي عبد  معهد تقني / بعقوبة
 العزيزعلي العزاوي

هندسة  ماجستير
 الكهربائية

 مدرس هندسة اليكترونيك

كريم سلمان عبد  معهد تقني / بعقوبة
 علي الساعدي

هندسة  بكالوريوس
ربائيةالكه  

مدرس  هندسة اليكترونيك
 مساعد

مصطفى احمد  معهد تقني / بعقوبة
خميس معروف 

 الطائي

هندسة  دكتوراه
 الكهربائية

 مدرس هندسة اليكترونيك

احمد قيس حميد  معهد تقني / بعقوبة
 الشمري

مدرس  موارد بشرية ادارة اعمال ماجستير
 مساعد

موفق عبد عماد  معهد تقني / بعقوبة
 شالل القرةغولي

معادل 
 للدكتوراه

محاسب كلف  محاسبة
 وادارية

 مدرس

محمد عزيز هالل  معهد تقني / بعقوبة
 المجمعي

 مدرس تحليل عددي  علوم تطبيقية دكتوراه

مدرس  صحة مجتمع صحة مجتمع بكالوريوس زينب محمد محمود معهد تقني / بعقوبة
 مساعد

عباس حسين عالء  معهد تقني / بعقوبة
 الزهيري

 مدرس ادارة مالية ادارة اعمال دكتوراه

ايمان صالح  معهد تقني / بعقوبة
 حمودي العبيدي

طرائق تدريس اللغة  اللغة االنكليزية ماجستير
 االنكليزية

مدرس 
 مساعد

صاحب احمد كريم  معهد تقني / بعقوبة
 علي الخزرجي

مدرس  علوم قران الشريعة ماجستير
 مساعد

اسماء سهيل نجم  معهد تقني / بعقوبة
 عبود الكرخي

مدرس  محاسبة محاسبة ماجستير
 مساعد

احسان ذياب عبد  معهد تقني / بعقوبة
 محمد الدليمي

 مدرس فلسفة في المحاسبة محاسبة  دكتوراه

ايمان ماجد عبد  معهد تقني / بعقوبة
 االمير  الكرخي

مدرس  بناء وانشاءات هندسة المدني ماجستير
 مساعد

عباس هاتف ناجي  معهد تقني / بعقوبة
 العزاوي

مدرس  بناء وانشاءات هندسة المدني ماجستير
 مساعد

سعد محسن خليل  معهد تقني / بعقوبة
 القره غولي

طرق ونقل  هندسة المدني ماجستير
 مواصالت

مدرس 
 مساعد



كوثر هاشم رسن  معهد تقني / بعقوبة
 المالكي

 مدرس هندسة المدني هندسة المدني ماجستير

حقي اسماعيل كاظم  معهد تقني / بعقوبة
 حبيب العنبكي

مدرس  تحسس نائي هندسة مساحة  ماجستير
 مساعد

الرة رياض عبد  معهد تقني / بعقوبة
الواحد عبد الرزاق 

 الحلي

فلسفة في الهندسة  هندسة المدني دكتوراه
انشاءات -المدني   

 مدرس

سعدي عبدهللا مهند  معهد تقني / بعقوبة
 احمد

مدرس  مكننة زراعية علوم زراعية ماجستير
 مساعد

ابراهيم احمد هادي  معهد تقني / بعقوبة
 العبيدي

المكننة  ماجستير
 الزراعية

 مدرس المكننة الزراعية

حيدر محمد مناتي  معهد تقني / بعقوبة
 العزاوي

تكنلوجيا المكائن  مكائن والمعدات ماجستير
 والمعدات

مدرس 
 مساعد

عامر قادر حبيب  معهد تقني / بعقوبة
 السعدي

هندسة  ماجستير
 الميكانيك

مدرس  طاقة حرارية
 مساعد

نظير عبد الحسن  معهد تقني / بعقوبة
 رشيد الكروي

هندسة  ماجستير
 الميكانيك

علم تكنلوجيا 
 المعادن

مدرس 
 مساعد

كريم خلف علي  معهد تقني / بعقوبة
 التميمي

هندسة  دكتوراه
يكانيك الم  

 مدرس  هندسة الميكانيك 

نهال داود سلمان  معهد تقني / بعقوبة
 حسن العكيدي

هندسة  ماجستير
 الميكانيك 

مدرس  ميكانيك طاقة
 مساعد

سلوى عباس عبد  معهد تقني / بعقوبة
 الخيالني

هندسة  دكتوراه
 الميكانيك 

فلسفة في تكنلوجيا 
 التعليم التكنلوجي

 أستاذ مساعد

مصطفى احمد رجب  معهد تقني / بعقوبة
 عبد الرحمن النجار

هندسة االنتاج  دكتوراه
 والمعادن

 أستاذ مساعد انتاج

حامد محمد محان  معهد تقني / بعقوبة
 صقر الصعبي

 مدرس هندسة مواد هندسة مواد ماجستير

داود سلمان  معهد تقني / بعقوبة
محجوب حسين 

 العزي

هندسة  ماجستير
 الميكانيك

علم التكنلوجيا في 
 التعليم الهندسي

 مدرس

احمد عباس خلف  معهد تقني / بعقوبة
 الجميلي

هندسة االنتاج  ماجستير
 والمعادن

 مدرس هندسة معادن

عبد الرحمن ثعبان  معهد تقني / بعقوبة
 محمد الزهيري

هندسة  دكتوراه
 الميكانيك

 استاذ مساعد طاقة متجددة

محمد حنون مؤمل  معهد تقني / بعقوبة
 حمود الشربة

هندسة  ماجستير
 الميكانيكيك

 مدرس علوم ليزر

محمد ياسين عبدهللا  معهد تقني / بعقوبة
 إبراهيم القره غولي

هندسة  دكتوراه
 الميكانيك

 مدرس  ميكانيك تطبيقي

عماد مجيد حميد  معهد تقني / بعقوبة
 جمعة الربيعي

مدرس  معلوماتية حاسبات ماجستير
 مساعد

مضر عبد الوهاب  معهد تقني / بعقوبة
 راغب العبيدي

هندسة  دكتوراه
 الكيمياوي

 مدرس وحدات صناعية

طيب حسين هادي  معهد تقني / بعقوبة
 مهدي العجيلي

هندسة  ماجستير
 الحاسبات

 مدرس شبكات



احمد عبد العزيز  معهد تقني / بعقوبة
 اسماعيل

مدرس  علوم حاسبات  علوم حاسبات  ماجستير 
 مساعد

سمير نصيف  معهد تقني / بعقوبة
 مصطفى الزبيدي

هندسة  ماجستير
 الكيمياوي

مدرس  وحدات صناعية
 مساعد

بسمان منذر جوامير  معهد تقني / بعقوبة
 النداوي

هندسة  دكتوراه
 الكهربائية

 مدرس مايكروالكترونك

ايناس شحاذة  معهد تقني / بعقوبة
حسين حسن 

 المكدمي

مدرس  تكنلوجيا المعلومات حاسبات ماجستير
 مساعد

نور عبود جاسم  معهد تقني / بعقوبة
 الدراجي

حاسبات  ماجستير
 واتصاالت

مدرس  حاسبات
 مساعد

مروج علي فهد  معهد تقني / بعقوبة
 الراوي

مدرس  احياء مجهرية علوم احياء ماجستير
 مساعد

محمد خضير عباس  معهد تقني / بعقوبة
 النعيمي

مدرس  احياء مجهرية علوم احياء ماجستير
 مساعد

سرمد قاسم محمد  معهد تقني / بعقوبة
 التميمي

 مدرس احياء مجهرية علوم حياة ماجستير

نبأ علي جاسم  معهد تقني / بعقوبة
 الشمري

مدرس  احياء مجهرية علوم حياة ماجستير
 مساعد

مدرس  علوم حياة علوم حياة ماجستير  سارة فوزي سهم معهد تقني / بعقوبة
 مساعد 

فاطمة مال هللا محمد  معهد تقني / بعقوبة
 المجمعي

مدرس  كيمياء حياتية علوم كيمياء ماجستير
 مساعد

هند سلمان جاسم  معهد تقني / بعقوبة
 المهداوي

تقنيات  دكتوراه
التحليالات 

 المرضية

 استاذ مساعد كيمياء سريرية

رفاه عدي حسين  معهد تقني / بعقوبة
ي الزبيديعدا  

 مدرس  مناعة علوم الحياة دكتوراه

ناصر كريم ظاهر  معهد تقني / بعقوبة
 الزهيري

دبلوم عالي 
معادل 

 للماجستير

 استاذ مساعد جراحة عامة الطب

احمد يوسف رميض  معهد تقني / بعقوبة
 رجب

مدرس  كيمياء عضوية كيمياء ماجستير
 مساعد

عباس نعمان عقيل  معهد تقني / بعقوبة
 سلمان العادلي

تقنيات صحة   ماجستير
 المجتمع

تقنيات صحة 
 المجتمع

 استاذ مساعد

مدرس  حاسبات حاسبات ماجستير ردام محسن سامي معهد تقني / بعقوبة
 مساعد

قيس عبد الرحمن  معهد تقني / بعقوبة
 جاسم الصميدعي

علوم القرآن  ماجستير
والتربية 
 االسالمية

 مدرس تفسير

ابتسام عبد الخالق  معهد تقني / بعقوبة
مجيد ياس 

 الخزرجي

 مدرس اداب لغه انكليزيه  لغة انكليزيه ماجستير



شهد نزار مصطفى  معهد تقني / بعقوبة
 العزي

مدرس  احياء مجهرية احياء مجهرية  ماجستير
 مساعد

قتيبة عبد الوهاب  معهد تقني / بعقوبة
 نصيف

ادارة االرضي   هندسة مساحة  ماجستير
 والسجل العقاري

 مدرس

مدرس  طرق هندسة مدني   ماجستير أحمد حسب هللا كتب معهد تقني / بعقوبة
 مساعد

غانم حسين مجيد  معهد تقني / بعقوبة
 جعفر 

احياء مجهرية  علوم حياة دكتوراه 
 مرضية

 استاذ 

مركز التعليم 
 المستمر

حيدر ماجد ابراهيم 
 اطيمش

فلسفة في  دكتوراه
التربية وعلم 

 النفس

طرائق 
 تدريس/تاريخ

 استاذ مساعد

مركز التعليم 
 المستمر

سهى نعمان رشيد 
 الويسي

 أستاذ مساعد ادب انكليزي لغة انكليزية ماجستير

مركز التعليم 
 المستمر

شيماء اكرم حنتوش 
 الربيعي

مدرس  علوم حاسبات علوم حاسبات ماجستير
 مساعد

مركز التعليم 
 المستمر

طيف ظاهر فؤاد ل
 اآليوب

مدرس  ترجمة آداب انكليزي ماجستير
 مساعد

مركز التعليم 
 المستمر

دالل جاسم مشير 
 الماظ

مدرس  تسويق ادارة اعمال ماجستير 
 مساعد

مركز التعليم 
 المستمر

هدى خورشيد 
 شوكة الجادر

 مدرس مناهج تدريس تربية دكتوراه

مركز التعليم 
 المستمر

منى كاظم جوي 
 العقابي

تقنيات  ماجستير
 معلوماتية

مدرس  تقنيات معلوماتية
 مساعد

 


