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الجامعة المانحة العلى 

شهادة

المركز القومي للحاسباتالعراق20/03/2002مدرس مساعد2001معلوماتيةحاسباتدبلوم عالي16/06/2020مقرر قسم التمريضتمريضاحالم عباس بطي الحسينالديوانية/المعهد التقني 1

كليه العلوم/جامعه الزقازيقمصر 10/01/2019مدرس مساعد10/01/2019 الكيمياء العضوية كيمياءماجستيرصحة مجتمعاحمد حمزة نجم عبود العفلوكيالديوانية/المعهد التقني 2

دكتوراه 22/01/2021ق التقنيات الميكانيكية.رقسم الميكانيكاحمد هاشم يوسف الحمزاوي الديوانية/المعهد التقني 3
هندسة المكائن 

والمعدات
الجامعه التكنولوجيةالعراق06/06/2011استاذ مساعد2006هندسة حراريات

ماجستيرــــــــــــقسم الميكانيكاريج غازي عبد الشهيد الفتالويالديوانية/المعهد التقني 4
هندسة 

الميكاترونكس

هندسة 

الميكاترونكس
جامعة بغدادالعراق11/12/2012مدرس مساعد2012

جامعه القادسيةالعراق11/03/2014مدرس مساعد2014رياضياترياضياتماجستيرــــــــــــصحة مجتمعاسراء عبدالجليل حسن السعديالديوانية/المعهد التقني 5

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةالعراق24/05/2018مدرس مساعد24/05/2018ادارة اعمالادارة اعمالماجستير ــــــــــــتقنيات ادارة المواداسماء عبد الواحد مالك مهدي الغانمي الديوانية/المعهد التقني6

كلية الهندسة/جامعة بابلالعراق19/09/2017مدرس مساعد 19/09/2017معادنهندسة الموادماجستيرــــــــــــقسم الميكانيكاسيا مشعل سالم كلول الزياديالديوانية/المعهد التقني 7

تقنيات ادارة الموادافراح رحيم عيدان ضاري البديريالديوانية/المعهد التقني 8
شعبة ضمان الجودة .م

وتقويم االداء
الجامعة العثمانية الهند 27/10/2019مدرس22/10/2015ادارة التسويقادارة االعمالماجستير 23/10/2017

جامعة بغدادالعراق01/09/2016استاذ مساعد2000فسلجهطب بيطريماجستير05/05/2021العميد للشؤون العلمية. مصحة مجتمعافراح عبد الواحد حبيب غالم الديوانية/المعهد التقني 9

الجامعه الوطنية التقنيةبالروسيا21/12/2016مدرس مساعد 23/06/2015محاسبة محاسبةماجستير ــــــــــــقسم المحاسبة امجد كريم غضب جواد المرمضي الديوانية/المعهد التقني 10

العراق11/04/2019مدرس11/04/2019محاسب قانونيمحاسبةدكتوراه ــــــــــــقسم المحاسبةامل مرزة صخيل عامر الخزاعيالديوانية/المعهد التقني11
المعهد العالي للدراسات / جامعة بغداد 

المحاسبية والمالية

ماجستيرــــــــــــقسم الميكانيكامير عبد الكاظم عودة الشمخيالديوانية/المعهد التقني 12
هندسة االنتاج 

والمعادن
شرق اوكرانيا الوطنيةاوكرانيا 23/10/2013مدرس مساعد 2013معدات قطع المعادن

جامعة بغدادالعراق26/07/1997مدرس مساعد1988ــــــادارة االعمالبكالوريوس ــــــــــــتقنيات ادارة الموادايمان عبيد جاسم العامري الديوانية/المعهد التقني 13

كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الكوفةالعراق24/03/2019مدرس27/05/2013محاسبة مالية محاسبةماجستيرــــــــــــقسم المحاسبةبشائر خضير عباس عطية الخفاجيالديوانية/المعهد التقني 14

جامعه القادسيةالعراق15/03/2016مدرس2010احياء مجهرية طبيةعلوم الحياةماجستيرتمريضثريا عامر حبيب ظاهر البديريالديوانية/المعهد التقني 15

جامعه القادسيةالعراق14/04/2016مدرس2010طفيلياتطب بيطريماجستيرــــــــــــتمريضثناء اسماعيل جواد المحنةالديوانية/المعهد التقني 16

دكتوراه قسم الميكانيكحاكم ترتيب كاظم الحميداويالديوانية/المعهد التقني 17
الهندسة 

الميكانيكية
Leiesterجامعه بريطانيا19/12/2018مدرس19/12/2018حراريات 

كلية التربية/جامعة القادسيةالعراق15/09/2019مدرس2013فسلجةعلوم الحياةماجستيرــــــــــــصحة مجتمعحسين مهدي كريم نعمة المحمودي الديوانية/المعهد التقني 18

جامعة بغدادالعراق03/02/2002استاذ مساعد1980أدارة مخازنادارة االعمالماجستيرــــــــــــتقنيات ادارة الموادحمزة نجم عبود العفلوكيالديوانية/المعهد التقني 19

كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الكوفةالعراق27/12/2016مدرس27/12/2016نظرية نقديةاقتصاددكتوراه قسم المحاسبة   حقي امين توماس فرمان البراكالديوانية/المعهد التقني20

الهندسة المدنيهدكتوراه 13/01/2020الوحدة الهندسية.مقسم الميكانيكحميد شاكر طراد االعسم الديوانية/المعهد التقني21
تصاميم هندسه 

حديثة
جامعه مانشستربريطانيا08/10/2013مدرس2013

الجامعه العثمانيةالهند30/10/2013مدرس مساعد2014اتمته وربوتهندسة ميكانيكيةماجستير ــــــــــــقسم الميكانيكحميدة صاحب حسن الخالطيالديوانية/المعهد التقني22

معهد العلمين للدراسات العليا العراق14/11/2019مدرس مساعد26/01/2018حقوق انسانقانونماجستير21/10/2019الوحدة القانونية. مصحة مجتمعحيدر ناجي طاهر سلمان البوصيبعالديوانية/المعهد التقني23

كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد العراق25/11/2009استاذ مساعد2009كلفة واداريةمحاسبةماجستيرــــــــــــقسم المحاسبة خضير مجيد عالوي السعيديالديوانية/المعهد التقني24

ادارة االعمالماجستير ــــــــــــتقنيات ادارة الموادخيرية عبد فضل عباس ال حمدالديوانية/المعهد التقني25
نظرية المنطمة 

والسلوك التنظيمي
كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةالعراق20/02/2019مدرس09/02/2016

جامعة الرازي ايران18/09/2017مدرس مساعد18/09/2017تحليل قوائم مالية محاسبةماجستيرــــــــــــقسم المحاسبة ديانا نعمة عبدالرزاق جميل الخزرجيالديوانية/المعهد التقني26

(المعهد التقني الديوانية )/       جامعة الفرات االوسط التقنية

التدريسيين (1)        جدول رقم 



جامعة بخارسترومانيا 07/05/2019استاذ مساعد25/11/2018ادارة اعمال ادارة االعمالدكتوراة 21/08/2018تقنيات ادارة المواد.ق.رتقنيات ادارة الموادزكي محمد عباس ادريس بهية الديوانية/المعهد التقني27

ادارة واقتصاد/جامعة القادسيةايران18/11/2018مدرس مساعد18/11/2018لتسويق الدوليادارة اعمالماجستيرــــــــــــتقنيات ادارة الموادسليمة نجم عبدهللا حمادي العماريالديوانية/المعهد التقني28

ادارة اعمالماجستير ــــــــــــتقنيات ادارة الموادسناء سعد كاظم مطرود القريشيالديوانية/المعهد التقني29
نظرية المنطمة 

والسلوك التنظيمي
ادارة واقتصاد/جامعة القادسيةالعراق06/05/2019مدرس مساعد06/05/2019

الجامعه العثمانية الهند 21/06/2019مدرس19/11/2015محاسبة مالية محاسبةماجستير ــــــــــــقسم المحاسبة سهام جبار مزهر معن العبادي الديوانية/المعهد التقني30

ــــــــــــقسم المحاسبةصادق جعفر كاظم عبد النبي العتابيالديوانية/المعهد التقني31
دبلوم عالي معادل 

للماجستير
العراق09/06/2019مدرس05/06/2016ضرائبمحاسبة

المعهد العالي للدراسات / جامعة بغداد 

المحاسبية والمالية

الجامعه العثمانية الهند 17/11/2015مدرس مساعد17/11/2015محاسبة مالية محاسبةماجستير ــــــــــــقسم المحاسبة شيماء نهرو جبل راضي العفلوكيالديوانية/المعهد التقني32

هندسة المواددكتوراه ــــــــــــقسم الميكانيكضحى فالح كليف الصالحيالديوانية/المعهد التقني33
هندسة المواد 

معادن/
Leiesterجامعه بريطانيا21/01/2019مدرس21/01/2019

ادارة االعمالماجستيرــــــــــــتقنيات ادارة الموادطاهر حميد عباس ادريس بهيةالديوانية/المعهد التقني34
ادارة االنتاج 

والعمليات
االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةالعراق04/05/2020استاذ مساعد2014

الهندسة ميكانيكيةماجستيرــــــــــــقسم الميكانيكعبد الكاظم سلمان صنكور الماجديالديوانية/المعهد التقني35
قسم الميكانيك 

تطبيقي
الجامعه التكنولوجيةالعراق01/03/1990مدرس مساعد1990

جامعة الموصلالعراق16/05/2013مدرس1989ــــــالهندسة ميكانيكيةبكالوريوس ــــــــــــقسم الميكانيكعبد هللا خواف جبر المحموديالديوانية/المعهد التقني36

جامعة بغداد العراق12/09/2013استاذ مساعد2013محاسب قانونيمحاسبةدكتوراه 08/03/2021ق تقنيات المحاسبة.رقسم المحاسبة عدنان كاظم مطرود الحمدانيالديوانية/المعهد التقني37

بكالوريوس ــــــــــــقسم الميكانيكعلي ستار مسلم ال شريفالديوانية/المعهد التقني38
الهندسة 

الميكانيكيه
تشيكوسلوفاكيا/ اكاديمية برنوتشيكوسلوفاكيا2011 /4 /13مدرس مساعد1988سيارات

اللغة االنكليزيةدكتوراه 05/05/2021العميد لشؤون االطلبة. متقنيات ادارة الموادعلي عبد الحسين صكبان الشيبانيالديوانية/المعهد التقني39
طرائق تدريس 

اللغة االنكليزية
جامعة بغدادالعراق20/01/2014استاذ مساعد2013

الكلية التقنية الكوفةالعراق16/11/2020مدرس18/09/2016كلفة واداريةمحاسبةماجستير 07/10/2018مقرر قسم المحاسبةقسم المحاسبة علي مهدي حميد غلوب الداوديالديوانية/المعهد التقني40

الجامعة العثمانيةالهند 15/01/2017مدرس مساعد15/01/2017ادارة موارد بشريةادارة اعمالماجستيرــــــــــــقسم المحاسبة عمودة عبيد حسين علوان الشبالويالديوانية/المعهد التقني41

جامعة بغدادالعراق18/01/2002استاذ مساعد1990تمريض اطفالالتمريضماجستيرــــــــــــتمريضغانم عويز عباس الشبانيالديوانية/المعهد التقني42

جامعة الكوفةالعراق23/02/2021مدرس مساعد23/02/2021ذكاء اصطناعيعلوم حاسباتماجستيرــــــــــــتمريضغدير ابراهيم مكي عباس كردس الديوانية/المعهد التقني43

الهندسة ماجستيرــــــــــــقسم الميكانيكفارس عبدالهاني جبار السويديالديوانية/المعهد التقني44

الميكانيكية
جامعة سردار باتلالهند03/01/2012مدرس مساعد2009تصاميم

صحة مجتمعفاطمة عبد الرزاق عبود الهنداوي الديوانية/المعهد التقني45

مقرر قسم صحة المجتمع 

للدراستين الصباحية 

والمسائية

جامعة بغدادالعراق23/02/2012مدرس1988ــــــاحصاءبكالوريوس 22/12/2020

ماجستير 21/08/2018قسم صحة المجتمع.رصحة مجتمعفاطمه عبود جلوب العفجي الديوانية/المعهد التقني46
 التحليالت 

المرضية

 تقنيات التحليالت 

المرضية
التقنيات الصحية والطبيةالعراق23/03/2015استاذ مساعد2004

قسم الميكانيكفائق حامد جبوري مغيض النغيشيالديوانية/المعهد التقني47
رئيس فرع الصيانة 

والتشغيل
ماجستير 26/02/2020

الهندسة 

الميكانيكية
الجامعه العثمانيةالهند12/08/2020مدرس16/12/2015اتمته وربوت

دكتوراه قسم الميكانيكفرح كامل عبد مسلم الجبوري الديوانية/المعهد التقني48
هندسة انتاج 

ومعادن
 الماليزيهUPMجامعة ماليزيا 14/09/2017مدرس22/06/2017هندسه صناعية 

ــــــــــــقسم المحاسبةفرقد فيصل جدعان صالل الديوانية/المعهد التقني49
دبلوم عالي معادل 

للماجستير
جامعة بغدادالعراق11/03/2010مدرس مساعد2010ضرائبمحاسبة

جامعه صالح الدينالعراق07/07/2013مدرس1988ــــــاحصاءبكالوريوس ــــــــــــقسم المحاسبةفضاء حسين جالوي العبدليالديوانية/المعهد التقني50

ماجستير قسم التمريضفالح حسن كاظم السعيديالديوانية/المعهد التقني51
 التحليالت 

المرضية

تقنيات التحليالت 

المرضية
بغداد/الكلية التقنية الطبية الصحيةالعراق17/12/2019مدرس2007

كلية العلوم/ جامعة القادسية العراق27/01/2015مدرس 03/06/2010احياء مجهرية علوم حياةماجستيرتمريضليلى جاسم شعيبث فهد الناشي الديوانية/المعهد التقني52

ماجستير 19/01/2020الشعبة العلمية. مقسم الميكانيكماهر رهيف خضير والي العمريالديوانية/المعهد التقني53
الهندسة 

الميكانيكية
أشاريا نكرجوناالهند 03/05/2020مدرس23/11/2015تصميم مكائن 

تقنيات االدارة الصحيةمحمد عبدالحسين محمد الغريباويالديوانية/المعهد التقني54
ق تقنيات االدارة .ر

الصحية
 الماليزيهUPMجامعة ماليزيا17/06/2019استاذ مساعد10/02/2016احصاءاحصاءدكتوارة17/06/2019

أشاريا نكرجوناالهند07/08/2019مدرس مساعد07/08/2019التقانات االحيائية علوم حياةماجستيرــــــــــــتقنيات االدارة الصحيةمروة علي عودة عربي الكرعاويالديوانية/المعهد التقني55

جامعة بغدادالعراق05/04/2016مدرس24/01/2021فسلجهطب بيطريدكتوراه 12/11/2020قسم تقنيات التمريض.رتمريضمسار جبار جري صبار الكردي الديوانية/المعهد التقني56



الجامعه العثمانيةالهند24/03/2019مدرس19/11/2015محاسبةمحاسبةماجستير ــــــــــــتقنيات ادارة الموادمصطفى صالح داخل جاسم العادليالديوانية/المعهد التقني57

جامعة البصرةالعراق04/03/1995مدرس مساعد1983ــــــمحاسبةبكالوريوس ــــــــــــقسم المحاسبة معين كاظم عبد هللا الكميتيالديوانية/المعهد التقني58

ماجستير 20/12/2018الميكانيك. ق.مقسم الميكانيكمهندعزيز كاظم سلمان البوزينالديوانية/المعهد التقني59
الهندسة 

الميكانيكية
الجامعه العثمانية الهند 25/11/2015مدرس مساعد25/11/2015اتمته وربوت

العلوم الزراعيةدكتوراه ــــــــــــقسم الميكانيكموسى عبد شوجه شعبان الجبوريالديوانية/المعهد التقني60
هندسة مكائن 

واالت زراعية
جامعة طهرانايران19/03/2019استاذ25/07/2017

الجامعه العثمانية الهند 09/11/2015مدرس19/11/2015ادارة التسويقادارة االعمالماجستير ــــــــــــقسم المحاسبة مؤمل حسين جوسيم محمد الحمدانيالديوانية/المعهد التقني61

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةالعراق 04/05/2017مدرس2010اقتصاداقتصادماجستيرــــــــــــقسم المحاسبة ميادة حسن رحيم  الشبانيالديوانية/المعهد التقني62

جامعة بغدادالعراق05/04/1993مدرس مساعد1979ــــــالهندسة الكهربائيةبكالوريوس ــــــــــــوحدة الصيانةنجاح غائب خلف التميميالديوانية/المعهد التقني63

جامعة القادسيةالعراق24/04/2017مدرس مساعد2017االحياء المجهرية علوم حياةماجستير18/11/2020مقرر قسمتقنيات االدارة الصحيةندى احمد فيروز مزعل الخفاجيالديوانية/المعهد التقني64

ماجستير 01/03/2020مركز الحاسبة. مقسم المحاسبةندى طاهر مالك هدوان الزبيديالديوانية/المعهد التقني65
هندسة تقنية 

اتصاالت
الكلية التقنية النجفالعراق12/12/2019 12/12/2019اتصاالت

تقنيات ادارة الموادنعيم صباح خلخال عبد الكارضي الديوانية/المعهد التقني66
العميد للشؤون االدارية . م

والمالية
سام هيكن بوتم/معهد هللا اباد الهند 20/05/2019مدرس11/10/2015محاسبةمحاسبةماجستير 01/10/2018

علوم حياةماجستير ــــــــــــتمريضنورس عدنان عبد االمير شمخي التويجيالديوانية/المعهد التقني67
العلوم الخلوية 

والجزيئية
جامعة الرازي ايران 11/07/2017مدرس مساعد16/10/2017

التربيه الرياضيةماجستير14/04/2021شعبة النشاطات الطالبية. مصحة مجتمعنوفل صالح داخل جاسم العادليالديوانية/المعهد التقني68
تكييف والتأهيل 

الرياضي
جامعة بالروسيا الرياضية الحكوميةبالروسيا23/05/2010مدرس مساعد2010

ــــــــــــتقنيات ادارة الموادهنوة حسين احمد حسين الزيرجاويالديوانية/المعهد التقني69
دبلوم عالي 

معادل للماجستير
المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية العراق04/10/2016مدرس مساعد07/06/2016تأمينادارة اعمال

جامعة البصرةالعراق06/06/1997مدرس مساعد1985ــــــمحاسبةبكالوريوس 27/07/2016وحدة االرشاد التربوي.مقسم المحاسبة هيفاء مالك كاظم حمود المحنةالديوانية/المعهد التقني70

09/02/2020الشعبة المالية. متقنيات ادارة الموادوسام عبدالكاظم عبدالرضا الحميشيالديوانية/المعهد التقني71
دبلوم عالي معادل 

للماجستير
العراق27/10/2019مدرس06/08/2015 ضرائبمحاسبة

المعهد العالي للدراسات / جامعة بغداد 

المحاسبية والمالية

ادارة اعمالماجستيرــــــــــــتقنيات ادارة الموادوسن كامل عفلوك فليح الحسناويالديوانية/المعهد التقني72
نظم المعلومات 

االدارية
جامعة كوفنتريانكلترا27/5/212مدرس مساعد2011

تقنيات ادارة الموادياس خضير عباس كاظم الموسويالديوانية/المعهد التقني73
مقرر قسم تقنيات ادارة 

المواد
جامعة المنصورةمصر17/05/2020مدرس12/06/2016محاسبةمحاسبةماجستير 03/10/2019

الديوانية/المعهد التقني 74
مالذ اسماعيل يوسف اسماعيل 

الجبوري
جامعة بغدادالعراق28/11/2019مدرس مساعد15/06/2015بيئةعلوم حياةماجستيرــــــــــــصحة مجتمع

جامعة بغدادالعراق28/11/2019مدرس02/09/2019الكيمياء العضويةكيمياءدكتوراه ــــــــــــتمريضمحمد غانم عباس صخيل الخزاعيالديوانية/المعهد التقني 75


