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19/02/2001المعهد التقني/ديوانية01/10/2017م.مدير فني 2007ادارة مخازندبلوم فنيشعبة الموارد البشرية ابتسام باسم محسن سلمان الفتليالمعهد التقني /الديوانية1
06/02/1995جامعة القادسية01/09/2018مدير فني 2005 حاسباتبكالوريوسمركز الحاسبةابتسام محسن عباس عبيد الركابيالمعهد التقني /الديوانية2
20/2/2006المعهد التقني/النجف10/11/2020مدرب فني اقدم2005ميكانيكدبلوم فنيشعبة شؤؤن الطلبةاحسان علوان ناصر جبار السندليالمعهد التقني /الديوانية3

شعبة الموارد البشرية احسان فوزي علوان رشيد المحمد أغاالمعهد التقني /الديوانية4
م. شعبة الموارد 

البشرية
01/01/2014ر.مدربين.فنيين اقدم2000ادارة اعمالبكالوريوس23/10/2017

جامعة القادسية/ادارة 
واقتصاد

11/06/1993

16/3/1992المعهد التقني/الكوفة21/12/2020ر.مدربين فنيين.1991تحليالت مرضيةدبلوم فنيقسم صحة المجتمعاحالم مهدي داود شالش الخزرجيالمعهد التقني /الديوانية5
01/03/2010جامعة القادسية/ كلية العلوم02/03/2018بايلوجي اقدم2005علوم حياةبكالوريوسقسم صحة المجتمعاحمد جاسم محمد احمد الكرديالمعهد التقني /الديوانية6
14/2/2006الكلية التقنية/النجف21/12/2020م.ر.مهندسين تقنيين2007هندسة تقنيات السياراتبكالوريوسقسم الميكانيكاحمد حسن بعيوي عبود الحمزاويالمعهد التقني /الديوانية7
04/02/1995جامعة بابل/كلية الهندسة02/01/2019ر.مدربين فنيين اقدم 1993هندسة ميكانيكيةبكالوريوسقسم الميكانيك/الورش احمد علي بادي هاون الخالديالمعهد التقني /الديوانية8

22/01/2015مدرب فني 2010ادارة اعمالبكالوريوسالشعبة الماليةاحمد غفار حسين حياوي الهالليالمعهد التقني /الديوانية9
جامعة القادسية/كلية االدارة 

واالقتصاد
22/1/2007

06/11/2014المعهد التقني ديوانية06/11/2019مدرب فني2013ادارة مواددبلوم فنيالشعبة الماليةاحمد غانم عباس محمد البديريالمعهد التقني /الديوانية10
05/10/2000المعهد التقني/ديوانية01/10/2017م.مدير فني1994ادارة مخازن دبلوم فنيوحدة الصيانةاحمد فليح حسن جبار الزياديالمعهد التقني /الديوانية11
14/3/2007المعهد التقني/ديوانية14/03/2019مدرب فني اقدم2005ميكانيكدبلوم فنيشعبة شؤون الطلبةاحمدعطا هللا حمزة حمادي البديريالمعهد التقني /الديوانية12
03/04/2012المعهد التقني/ديوانية30/04/2018م.ر.م.وقائي 2012صحة مجتمعدبلوم فنيقسم التمريضازهار طه ياسين خضير الوائليالمعهد التقني /الديوانية13

استبرق كاظم حسين دخيل شبر المعهد التقني /الديوانية14
شعبة االعالم والعالقات 

الثقافية
09/10/1995المعهد التقني/ديوانية21/12/2020 ر. مدربين فنيين.1993ميكانيكدبلوم فني

15/1/2002جامعة القادسية01/10/2017م.ر.مدربين فنيين 2000علوم حياةبكالوريوسقسم صحة المجتمعاسراء عبدهللا جابر جناح الحجاميالمعهد التقني /الديوانية15

01/10/2017مدرب فني اقدم2014محاسبةبكالوريوسوحدة التدقيقاسراء منذر كريم عباس الياسري المعهد التقني /الديوانية16
جامعة القادسية/ االدارة 

واالقتصاد
14/2/2006

24/1/1994المعهد التقني/ديوانية21/12/2020ر.مدربين فنيين1993صحة مجتمعدبلوم فنيقسم صحة المجتمعاسماء حسن سلمان عبد المرمضي المعهد التقني /الديوانية17
28/4/1993جامعة القادسية01/10/2017ر.مدربين فنيين اقدم 2000احصاء بكالوريوستقنيات ادارة المواداشواق عبد السادة كاظم جارهللا االكرعالمعهد التقني /الديوانية18
23/9/2000معهد اعداد المدربيين01/10/2017م.ر.مدربين فنيين 1998كهرباءدبلوم فنيقسم الميكانيكاصيل مهدي هادي كيطو الكالبيالمعهد التقني /الديوانية19
16/3/2003المعهد التقني/ديوانية21/12/2020م.ر.مدربيين فنيين2001صحة مجتمعدبلوم فنيقسم صحة المجتمعاعتماد جميل حلواص حسن الطويلالمعهد التقني /الديوانية20
25/03/1994المعهد التقني /الكوفة 20/01/2019فني 1991ادارة مكتبدبلوم فني الوحده القانونيةاعتماد حميد جودة فنجان القريشي المعهد التقني /الديوانية21
08/01/1999المعهد التقني/النجف01/10/2017م.ر.مدربين فنيين 1999ادارة قانونيةدبلوم فنيالشعبة الماليةافراح فاضل هاشم محمد السعيديالمعهد التقني /الديوانية22
08/11/2000المعهد التقني/ ديوانية01/10/2017مدرب فني اقدم2007ادارة مخازندبلوم فنيشعبة شؤون الطلبةافراح نخالة موسى مهدي السالميالمعهد التقني /الديوانية23
13/8/2001المعهد التقني/ديوانية03/03/2019م.ر.مدربين فنيين 1997ميكانيكدبلوم فنيالشعبة االداريةالهام عبد سلمان راشد الشمري المعهد التقني /الديوانية24
05/11/1992المعهد التقني/ديوانية12/06/2017ر.مالحظين فنيين10/11/2016ادارة اعمالبكالوريوسالشعبة العلميةامل سوادي كشمر ماضي الخالدي المعهد التقني /الديوانية25

01/10/2017م.ر.مدربين فنيين 2009ادارة اعمالبكالوريوستقنيات ادارة المواداميمة فرمان توماس فرمان البراكالمعهد التقني /الديوانية26
جامعة القادسية/ادارة 

واقتصاد
07/08/1999

03/02/2003المعهد التقني/ديوانية01/09/2018مدير فني 1998ادارة مخازن دبلوم فنيشعبة شؤون الطلبةانتصار حسين محسن حسين السعديالمعهد التقني /الديوانية27

01/10/2017م.ر.مدربين فنيين 2011ادارة اعمالبكالوريوسسكرتارية م.العميد االداريانتصار غازي حسون حمزة الخفاجيالمعهد التقني /الديوانية28
جامعة القادسية/االدارة 

واالقتصاد
24/12/2001

23/7/2002جامعة القادسية01/10/2017م.ر.مدربين فنيين 1997اداب/لغة عربيةبكالوريوسشعبة الموارد البشرية انعام علي مطراحمد االسديالمعهد التقني /الديوانية29
12/09/1998كلية التقنية الطبية19/02/2019ر. مدربين فنيين 1998تقنيات صحيةبكالوريوسقسم صحة المجتمعانعام محمدعبد الحسن زغير الشيباني المعهد التقني /الديوانية30
22/10/2002جامعة القادسية04/02/2017م.ر.مدربين فنيين 2002علوم حياةبكالوريوسقسم صحة المجتمعانوار شاكر عباس مهدي الخيكانيالمعهد التقني /الديوانية31
13/8/1994المعهد التقني/ديوانية21/12/2020 ر.مدربين فنيين.1993ميكانيكدبلوم فنيشعبة الموارد البشرية انوار يحيى عبدجاسم الشكاكيالمعهد التقني /الديوانية32

اياد لطيف سعد جويد المساعديالمعهد التقني /الديوانية33
الشعبة العلمية/ وحدة 

التاهيل والتوظيف
01/03/2010المعهد التقني/ ديوانية13/04/2019مدرب فني اقدم2006ميكانيكدبلوم فني

جامعة الفرات االوسط التقنية / ( المعهد التقني الديوانية )
جدول رقم (٢) الفنيين



22/7/1989جامعة بغداد21/12/2020ر.م.مدربين فنيين 1988ادارة اعمالبكالوريوستقنيات ادارة الموادايمان جهاد عزيز هالل الهالليالمعهد التقني /الديوانية34
27/02/1994المعهدالطبي التقني/المنصور21/12/2020ر.امناء مكتبة.1992مكتبات دبلوم فنيشؤون الطلبة ايمان عثمان رشيد يونس البياتيالمعهد التقني /الديوانية35
20/6/2002كلية التقنية/المسيب01/10/2017م.ر.مدربين فنيين 2001هندسة تقنيات المكائن الزراعيةبكالوريوسمركز الحاسبةايمان كاظم فرهود سلمان العبيديالمعهد التقني /الديوانية36

01/10/2017م.ر.مدربين فنيين 2011ادارة اعمالبكالوريوسقسم التمريضايمان مهدي محيميد منصور الجبوريالمعهد التقني /الديوانية37
جامعة القادسية/االدارة 

واالقتصاد
04/03/2000

13/11/2000المعهد التقني/ديوانية01/11/2017م.ر.مدربين فنيين 2000صحة مجتمعدبلوم فنيقسم التمريضايمان هادي شروم عكلة الشتيويالمعهد التقني /الديوانية38

باسم شهيب جبر كنعان الكرديالمعهد التقني /الديوانية39
الشعبة العلمية/ وحدة 

التاهيل والتوظيف
14/2/2006المعهد التقني/ديوانية04/10/2018مدرب فني اقدم 2004ميكانيكدبلوم فني

29/08/1987المعهد التقني/البصرة2016مدرب فني اقدم1986ادارة مخازن دبلوم فني شؤون الطلبة بتول محمود حبيب محمد الكنعانيالمعهد التقني /الديوانية40
03/12/1991الكلية التقنية/ النجف01/12/2016مهندس تقني اقدم2011هندسة سياراتبكالوريوسقسم الميكانيك/الورش بخيت شداد هاوي كاظم الغربانالمعهد التقني /الديوانية41
2011 /7 /24المعهد التقني/ االنبار24/07/2016م.مدير فني1988ادارة مخازندبلوم فنيالشعبة الماليةبشرى جابر مشذوب عبطان الخزاعيالمعهد التقني /الديوانية42

25/6/1997جامعة القادسية/كلية التربية02/09/2018ر. مدربين فنيين 2008علوم حياةبكالوريوسقسم صحة المجتمعبشرى حمد عبيد كاطع جاسم الحمدانيالمعهد التقني /الديوانية43

28/1/1988المعهد التقني/بابل21/12/2020مدير فني1987ادارة مخازندبلوم فنيتقنيات ادارة الموادبشرى شاكردرب جبار الرماحيالمعهد التقني /الديوانية44

01/12/2019ر.مدربين فنين 2009ادارة اعمالبكالوريوسشعبة شؤون الطلبةبشرى كاظم عبد الحسين سفاه الكرعاويالمعهد التقني /الديوانية45
جامعة القادسية/ادارة 

واقتصاد
07/10/1997

01/03/2012المعهد التقني/ديوانية01/10/2017مدرب فني 2010محاسبةدبلوم فنيقسم المحاسبةبهاء راهي عبد الحسين جبار المرمضيالمعهد التقني /الديوانية46

بيادر عبد الرزاق هادي حمزة المهجةالمعهد التقني /الديوانية47
الشعبة العلمية/ وحدة 

التاهيل والتوظيف
01/06/1996كلية الرافدين الجامعه 01/10/2017م.ر.مدربين فنيين 1995احصاء وحاسباتبكالوريوس

20/8/2007المعهد التقني/ديوانية21/12/2020مدير فني1988مكائن ومعداتدبلوم فنياالقسام الداخليةتحسين عبد حسين هادي الحسينيالمعهد التقني /الديوانية48

13/10/2001المعهد التقني/ديوانية2013مدرب فني اقدم2000ميكانيكدبلوم فنيقسم الميكانيكتغريد جواد عبدعلي مهدي الحميداويالمعهد التقني /الديوانية49

توفيق عبادي طاهر كشوان العبيديالمعهد التقني /الديوانية50
شعبة الموارد البشرية / 

وحدة الصيانة
14/2/2006الكلية التقنية/النجف30/11/2019م.ر. مهندسين تقنيين2003هندسة تقنيات السياراتبكالوريوس

جاسم محمد سربوت حسين التميميالمعهد التقني /الديوانية51
شعبة الموارد البشرية / 

وحدة الصيانة
25/8/1990المعهد التقني/النجف21/12/2020ر.مدربين فنيين1987كهرباءدبلوم فني

01/07/1992جامعة المستنصرية26/07/2013م.ر.مدربين فنيين1990محاسبةبكالوريوسقسم المحاسبةجنان حميد عبد حلو الجنابيالمعهد التقني /الديوانية52

24/12/2001معهد اعداد المدربيين02/12/2018م.ر.مدربين فنيين1998كهرباءدبلوم فنيقسم الميكانيكجنان خيري تايه رهيف الغانميالمعهد التقني /الديوانية53

بكالوريوسقسم الميكانيكحامد ارحيم عبد الحسين وناس عماريالمعهد التقني /الديوانية54
هندسة تقنيات 

التكييف والتبريد
03/07/2017م.مهندس تقني23/07/2016

الكلية االسالمية -الجامعة 
النجف

08/12/2014

22/8/2007المعهد التقني/ديوانية22/11/2019مدرب فني اقدم 2005محاسبةدبلوم فنيتقنيات ادارة الموادحمدية نواص حمزة جرير الناشيالمعهد التقني /الديوانية55

2014ر.مدربين فنيين اقدم2008ادارة اعمالبكالوريوسقسم الميكانيك/الورش حمزة جبر ناجي ساجت الخنفساويالمعهد التقني /الديوانية56
جامعة القادسية/كلية االدارة 

واالقتصاد
16/10/1991

شؤون الطلبة حميدة هادي بتبت غضيب الخفاجيالمعهد التقني /الديوانية57
م. شعبة شؤون 

الطلبة
04/11/2019مدير فني1993ادارة اعمالبكالوريوس03/10/2019

جامعة القادسية/ادارة 
واقتصاد

25/7/1994

22/02/2019مدرب فني اقدم2013صحة مجتمعبكالوريوسشعبة الموارد البشريةحنان احمد طاهر مسلم العذاريالمعهد التقني /الديوانية58
كلية التقنيات الصحية 

والطبية / بغداد
22/7/2007

01/02/1995المعهد التقني/النجف21/12/2020 ر. مدربين فنيين.1994كهرباءدبلوم فني قسم الميكانيكحنان عبد الرسول حسن عيسى الجاسمي المعهد التقني /الديوانية59

23/7/1989المعهد التقني/النجف21/12/2020ر.مدربين فنيين اقدم1988ادارة مكتبدبلوم فنيمكتب العميدحنان عبدالجبار موسى الغانميالمعهد التقني /الديوانية60

05/10/2003جامعة الكوفة01/12/2017م.ر.امناء مكتبة2001اداب/لغة عربيةبكالوريوس14/02/2018م.وحدة المكتبة وحدة المكتبةحيدر اعالن عباس نعمان العويدي المعهد التقني /الديوانية61

13/8/2007المعهد التقني/ كوفة 2015مالحظ فني 1998انتاج نباتيدبلوم فنياالقسام الداخليةحيدر سرحان حمود جاسم الجبوريالمعهد التقني /الديوانية62

21/12/2020م.ر.مدربين فنيين2006ادارة اعمالبكالوريوسشعبة شؤون الطلبةخالد كاظم محمد ابراهيم العواديالمعهد التقني /الديوانية63
جامعة القادسية/ادارة 

واقتصاد
12/12/2005

12/10/1992معهد اعداد المدربيين2014ر.مدربين فنيين اقدم1987صناعة كيمياوية دبلوم فنيالشعبة االداريةخالد محسن مهدي شداد الجناحي المعهد التقني /الديوانية64
15/4/1990جامعة صالح الدين01/12/2016ر.مدربين فنيين1989احصاء بكالوريوسمكتب العميدختام سلمان كمون مهدي العباديالمعهد التقني /الديوانية65
09/02/1995المعهد التقني/النجف21/12/2020 ر. مدربين فنيين.1994محاسبةدبلوم فني مركز الحاسبةخلود مزيد خليف خشان السعيدي المعهد التقني /الديوانية66
30/5/2000المعهد التقني/الكوفة01/10/2017م.مدير فني 1988ميكانيكدبلوم فنيقسم الميكانيكرباب كاظم راضي علوان الغانميالمعهد التقني /الديوانية67

01/10/2017م.ر.مدربين فنيين1999ادارة اعمالبكالوريوسقسم المحاسبة رجاء حاتم مزهر عريش الزبيديالمعهد التقني /الديوانية68
جامعة القادسية/ادارة 

واقتصاد
20/1/2002



03/03/1993المعهد التقني/الكوفة21/12/2020م. ر فنيين1990ادارة مكتبدبلوم فنيشعبة شؤون الطلبةرجاء كاظم نغيش رهيف الهالليالمعهد التقني /الديوانية69
17/3/1998المعهد التقني/ديوانية01/10/2017مدرب فني اقدم 1997محاسبةدبلوم فنيشعبة الموارد البشرية رجاء يوسف مراد عبود الفتالوي المعهد التقني /الديوانية70

01/10/2017م.مدير فني 2006ادارة اعمالبكالوريوسم.وحدة المواطنرحاب كريم هادي كاظم المحنةالمعهد التقني /الديوانية71
جامعة القادسية/ادارة 

واقتصاد
16/10/1999

31/10/1991المعهد التقني/النجف2014ر.مدربين فنيين اقدم1987تصنيع معادن دبلوم فنيالشعبة الماليةرحيم حمزة حمادي صبرالبديريالمعهد التقني /الديوانية72
24/11/2002المعهد التقني/ديوانية01/12/2018م.ر.مدربين فنيين1998ميكانيكدبلوم فنيقسم الميكانيكرسالة شاكر عبد فرهود الشيبانيالمعهد التقني /الديوانية73

14/06/2019مدرب رياضي2011رياضةبكالوريوسشعبة النشاطات الالصفيةرشا حسين احمد حسين الزيرجاوي المعهد التقني /الديوانية74
جامعة القادسية/ التربية 

الرياضية
14/6/2015

03/04/2012المعهد التقني/ديوانية30/04/2018م.ر.م  طبي 2012تمريضدبلوم فنيشعبة الموارد البشرية رواء سليم كاظم جواد المعموري المعهد التقني /الديوانية75
14/8/2002جامعة القادسية01/10/2017م.ر.مدربين فنيين2002علوم حياةبكالوريوسقسم التمريضروزة جهاد جبرعبود الهالليالمعهد التقني /الديوانية76
13/6/2006المعهد التقني/الكوفة01/12/2016مدرب فني اقدم2003انتاج نباتيدبلوم فنيشعبة الموارد البشريةرياض كاظم موحان عبيس الياسريالمعهد التقني /الديوانية77
15/11/2005المعهد التقني/ديوانية01/10/2017مدرب فني اقدم 2015محاسبةبكالوريوسقسم المحاسبة ريام تقي محمد عناد العبادي المعهد التقني /الديوانية78
24/10/1995المعهد التقني/ديوانية21/12/2020ر.مدربين فنيين.1994ميكانيكدبلوم فنيالشعبة االداريةزنوبة عبد حسون عبدهللا الجباري المعهد التقني /الديوانية79
16/1/2002جامعة القادسية01/10/2017م.ر.مدربين فنيين2001لغة انكليزيةبكالوريوسمكتب العميدزهراء صالح حسين محمد العبيديالمعهد التقني /الديوانية80
21/2/2010المعهد التقني/ديوانية21/02/2019مدرب فني اقدم2008صحة مجتمعدبلوم فنيقسم صحة المجتمعزهراء فهمي زماخ عزيز الكرعاويالمعهد التقني /الديوانية81
08/09/2000جامعة القادسية02/09/2018ر. مدربين فنيين 1999محاسبةبكالوريوسقسم الميكانيك زهرة عبيد كاظم ناصر العنكوشيالمعهد التقني /الديوانية82
07/03/2000المعهد التقني/ديوانية01/10/2017م.ر.مدربين فنيين1998ادارة مخازن دبلوم فنيتقنيات ادارة الموادزينب احمد عبدالصاحب عبدهللا االيوبيالمعهد التقني /الديوانية83
03/02/1998المعهد التقني/ديوانية21/12/2020 ر.مدربين فنيين.1998محاسبةدبلوم فنيالشعبة الماليةزينب خرباط عبد السيد عبد الجليحاويالمعهد التقني /الديوانية84
22/8/2007المعهد التقني/ديوانية2015مدرب فني 2006ادارة مخازن دبلوم فنيشؤون الطلبة زينب صدف جحات زنكور الفتالويالمعهد التقني /الديوانية85
21/3/2000المعهد التقني/ديوانية01/10/2017م.مدير فني 1993ادارة مخازن دبلوم فنياالرشاد التربوي زينب عبد االميرظاهر حسين الطواريفالمعهد التقني /الديوانية86

زينب يوسف محمد ناجي العميدي المعهد التقني /الديوانية87
شعبه ضمان الجودة  

واالداء الجامعي
01/10/2017مدرب فني اقدم 2009ادارة اعمالبكالوريوس

جامعة القادسية/ادارة 
واقتصاد

14/2/2006

10/05/1993جامعة بغداد12/03/2019ر.مدربين فنيين 1990خدمة اجتماعيةبكالوريوسقسم المحاسبةسامي جواد رحمن حسين الزبيديالمعهد التقني /الديوانية88

شعبة التدقيقستار جبار عبد بريدي الخفاجيالمعهد التقني /الديوانية89
م.شعبة الرقابة 

والتدقيق
2011ر.مدربين فنيين اقدم2002محاسبةبكالوريوس02/10/2018

جامعة القادسية/ادارة 
واقتصاد

10/07/1992

18/2/1995معهد اعداد المدربيين 2013م.ر. مدربين فنيين 1994كهرباءدبلوم فنيقسم التمريضسعاد فليح عزيز حمود ال بودايمالمعهد التقني /الديوانية90
09/12/1998جامعة القادسية21/12/2020ر. مدربين فنيين 1998رياضياتبكالوريوسمركز الحاسبةسعدية كميل عواد عبود المياحيالمعهد التقني /الديوانية91

سعيد بدر لطيف مجيد العميديالمعهد التقني /الديوانية92
شعبة الموارد البشرية / 

وحدة الصيانة
30/06/1991اعدادية الصناعه27/02/2019مالحظ فني1981سياراتاعدادية

13/11/1993جامعة القادسية2014ر.مدربين فنيين2008علوم حياةبكالوريوسالشعبة العلميةسالم صبري لطيف عطية الخفاجي المعهد التقني /الديوانية93
20/8/2007جامعة القادسية21/12/2020ر.اطباء بيطريين1998طب وجراحة بيطريةبكالوريوساالقسام الداخليةسالم عباس ناجي خضير الزياديالمعهد التقني /الديوانية94
23/7/1991جامعة بابل2014ر.مدربين فنيين اقدم2001هندسة ميكانيكيةبكالوريوسقسم الميكانيك /الورش سليم عباس عبيدي حمادي الحسناويالمعهد التقني /الديوانية95
07/10/1999الكلية التقنية / نجف01/10/2017م.ر.مدربين فنيين2013تقنيات اتصاالتبكالوريوسقسم الميكانيكسليمة نوير دخيل فليح ال حمدالمعهد التقني /الديوانية96

26/06/2015مدرب فني اقدم 2007محاسبةبكالوريوسقسم المحاسبةسماهر صادق علي حمادي الجبوري المعهد التقني /الديوانية97
جامعة القادسية/ادارة 

واقتصاد
24/4/2006

10/01/1990جامعة المستنصرية2014ر.مدربين فنيين اقدم1989كيمياءبكالوريوسقسم التمريضسمر نعيم حمود شنجار الياسريالمعهد التقني /الديوانية98
13/2/2007الجامعه االسالمية النجف25/08/2014مهندس تقني25/08/2014حاسباتبكالوريوسمركز الحاسبةسمير راسم كوكز راضي العويديالمعهد التقني /الديوانية99

09/10/1995المعهد التقني/ديوانية21/12/2020 ر. مدربين فنيين.2000محاسبةدبلوم فنيشعبة الموارد البشرية سميرة محسن مهدي شداد الجنابي المعهد التقني /الديوانية100
25/10/1995المعهد التقني/ديوانية21/12/2020 ر. مدربين فنيين.1993ميكانيكدبلوم فنيقسم الميكانيكسناء مطرود كاظم حمادي العادلي المعهد التقني /الديوانية101
03/03/1989جامعة القادسية01/01/2019ر.مدربين فنيين اقدم2006محاسبةبكالوريوسقسم المحاسبةسندس كناوي جمعة مذيوب البودخنالمعهد التقني /الديوانية102
17/4/1985المعهد التقني/االنبار2014ر.مدربين فنيين اقدم 1984ميكانيكدبلوم فنيقسم الميكانيكسهاد عبد ابراهيم عبود الحسناويالمعهد التقني /الديوانية103

01/09/2016مدرب فني اقدم2012محاسبةبكالوريوسالشعبة الماليةسهاد عبد االمير كاظم النغيشي المعهد التقني /الديوانية104
جامعة القادسية/ادارة 

واقتصاد
29/12/2001

11/01/1993جامعة القادسية01/01/2019ر.مدربين فنيين اقدم2003علوم حياةبكالوريوسقسم صحة المجتمعسهاد عبد الحسين سلمان حسين الخالديالمعهد التقني /الديوانية105
14/06/2002المعهد التقني/ديوانية01/09/2016ر. مالحظين فنيين2008تمريضدبلوم فنيقسم التمريضسهام عبد الكاظم دهش سعدون العيساويالمعهد التقني /الديوانية106
28/10/1998جامعة الموصل22/12/2020ر.مدربين فنيين.1996هندسة ميكانيكيةبكالوريوسقسم الميكانيكسهير غازي مهدي عباس السعديالمعهد التقني /الديوانية107
13/9/2000المعهد التقني/ديوانية10/11/2020مدرب فني اقدم1999ميكانيكدبلوم فنيالشعبة العلميةسوسن كامل جابر حسين العواديالمعهد التقني /الديوانية108
05/01/1988جامعة بغداد2014ر.مدربين فنيين اقدم1987تربية رياضيةبكالوريوسشعهبة النشاطات الالصفيةشذى كاظم عبد طالك الفتالويالمعهد التقني /الديوانية109
01/11/1995المعهد التقني/ديوانية21/12/2020 ر. مدربين فنيين.1994ميكانيكدبلوم فنيقسم الميكانيك /الورششذى هادي جاسم  التالي الهالليالمعهد التقني /الديوانية110
03/11/1992جامعة القادسية01/01/2019ر.مدربين فنيين اقدم1990ادارة اعمالبكالوريوسشعبة شؤون الطلبةشذى هادي مهدي حسن الموسويالمعهد التقني /الديوانية111



09/02/1995المعهد التقني/النجف21/12/2020 ر. مدربين فنيين.1994محاسبةدبلوم فنيقسم المحاسبةشفاء جبار حسان عودة الكروعاوي المعهد التقني /الديوانية112
23/2/2010المعهد التقني/ديوانية03/03/2019مدرب فني اقدم2008تمريضدبلوم فنيقسم التمريضشيرين عبد السادة كاظم عبود الشرهانيالمعهد التقني /الديوانية113
16/08/2012المعهد التقني/ديوانية12/08/2014مالحظ1997ميكانيكدبلوم فني تقنيات ادارة الموادصبا مشعل سالم كلول الزياديالمعهد التقني /الديوانية114
02/06/1995الكلية التقنية/ النجف01/01/2019ر.مدربين فنيين اقدم2011هندسة تبريد وتكييفبكالوريوسوحدة الصيانةصالح عبدعلي حسين الحميداويالمعهد التقني /الديوانية115

23/7/1991معهد التكنلوجيا/بغداد01/01/2014ر.مدربين فنيين اقدم1987مكائن ومعداتدبلوم فنيقسم الميكانيك /الورشطه جبار عبدهللا حسون القريشيالمعهد التقني /الديوانية116

01/11/1993المعهد التقني/ديوانية21/12/2020ر.مدربين فنيين.2000ميكانيكدبلوم فنيقسم الميكانيك/الورشعباس جثيرغالب سلمان المطيريالمعهد التقني /الديوانية117
03/10/1993المعهد التقني/الموصل2014ر.مدربين فنيين اقدم1983ادارة مخازندبلوم فنياالقسام الداخليةعبد الشهيد باقر كاظم علي الربيعي المعهد التقني /الديوانية118
11/10/1993جامعة بغداد/ادارة واقتصاد26/11/2015ر.مدربين.فنيين اقدم1983ادارة اعمالبكالوريوسالشعبة العلميةعبد العباس خلف هلوس ياسين الجعيفريالمعهد التقني /الديوانية119
12/12/1987جامعة بغداد2013ر.مدربين فنيين اقدم1997طب وجراحة بيطريةبكالوريوسقسم صحة المجتمععبد الكاظم عجوب منذور الشيباوي المعهد التقني /الديوانية120
26/12/2002معهد اعداد المدربيين01/10/2017م.مدير فني 1998كهرباءدبلوم فنيمركز الحاسبةعبير خالد هادي فرحان الكنانيالمعهد التقني /الديوانية121
29/10/1991جامعة القادسية2014ر.مدربين فنيين اقدم2008علوم حياةبكالوريوسقسم صحة المجتمععزيز سلمان عبدهللا حسن المحمودي المعهد التقني /الديوانية122
14/2/2006المعهد التقني/ديوانية07/10/2018مدرب فني اقدم 2004ميكانيكدبلوم فنيقسم الميكانيك /الورش عصام عزيز محل ذباح البدريالمعهد التقني /الديوانية123
07/10/2002جامعة القادسية/كلية القانون01/10/2017م.ر.مدربين فنيين1999قانونبكالوريوسالوحدة القانونيةعقيل عبيده حمزة حسين النائليالمعهد التقني /الديوانية124
18/12/2005المعهد التقني/ديوانية06/05/2019مدرب فني اقدم2005تمريضدبلوم فنيقسم التمريضعالء جميل هادي علي العويديالمعهد التقني /الديوانية125
14/2/2006المعهد التقني/ديوانية01/10/2017مدرب فني اقدم 28/07/2015قانونبكالوريوسالوحدة القانونيةعالء محمد محيسن وادي الزركانيالمعهد التقني /الديوانية126
11/03/1993المعهد التقني/بابل01/10/2017م.مدير فني 1990تصنيع معادن دبلوم فنيقسم الميكانيك /الورشعالوي حسين نجم عبد العابديالمعهد التقني /الديوانية127

2014ر.مدربين فنيين اقدم1999ادارة اعمالبكالوريوسالشعبة الماليةعالوي عباس محمد حسين الخفاجيالمعهد التقني /الديوانية128
جامعة القادسية/ادارة 

واقتصاد
07/05/1993

01/10/2017مدرب فني11/09/2017محاسبةبكالوريوستقنيات ادارة الموادعلي جواد كاظم حمود السعداويالمعهد التقني /الديوانية129
جامعة القادسية/ادارة 

واقتصاد
01/03/2012

20/8/2007المعهد التقني/ديوانية2015مدرب فني2004ميكانيكدبلوم فنيالوحدة الهندسيةعلي حسين ناجي جواد الجنابيالمعهد التقني /الديوانية130
20/8/2007المعهد التقني/ديوانية13/12/2018ر.مالحظين فنيين1994ميكانيكدبلوم فنياالقسام الداخليةعلي حمزة محمد موسى الصالحيالمعهد التقني /الديوانية131
10/10/2013المعهد التقني ديوانية21/04/2018م. ر م. وقائي 2012صحة مجتمعدبلوم فنيقسم صحة المجتمععلي عادل عبد الحسين عيدانالمعهد التقني /الديوانية132
22/3/2006المعهد التقني/ناصرية01/10/2017مدرب فني اقدم 2004ادارة مخازن دبلوم فنيشعبة شؤون الطلبةعلياء ناصر شريف ناهي الخفاجيالمعهد التقني /الديوانية133
26/11/1984المعهد التقني/ديوانية21/12/2020ر.مدربيين فنيين2007ادارة مخازندبلوم فني شعبة شؤون الطلبةعليه خضير عودة زغير العبودي المعهد التقني /الديوانية134

01/04/2009ر.مدربين فنيين اقدم1998ادارة اعمالبكالوريوسمكتب العميدعماد حمزة زويد خلف الزبيديالمعهد التقني /الديوانية135
جامعة القادسية/ادارة 

واقتصاد
25/4/1992

27/10/1993المهعد التقني/بابل27/01/2021م.مهندس تقني02/12/2018هندسة تقنيات الحاسوببكالوريوسقسم الميكانيكعهودعلي محمد شغناب العواديالمعهد التقني /الديوانية136

20/5/1988جامعة بابل/كلية الهندسة2011ر.مدربين فنيين اقدم2003هندسة ميكانيكيةبكالوريوسقسم الميكانيك/ وحده الورشعواد تايه كاظم عباس المرمضيالمعهد التقني /الديوانية137

01/10/2017مدرب فني اقدم 2009ادارة اعمالبكالوريوسالشعبة الماليةغفران شالل محمد شمخي المياحي المعهد التقني /الديوانية138
جامعة القادسية/ االدارة 

واالقتصاد
14/2/2006

12/04/2002جامعة القادسية02/10/2019 ر.مدربين فنيين.2001علوم حياةبكالوريوسقسم صحة المجتمعفاتن نجم عبود محسن الرماحيالمعهد التقني /الديوانية139
23/12/2020المعهد التقني ديوانية23/12/2020فني 31/07/2019صحة مجتمعدبلوم فنيقسم التمريضفاطمة باسم جابر حسن الغالبيالمعهد التقني /الديوانية140
07/03/2001المعهد التقني/ديوانية01/04/2018م.ر.مدربين فنيين2000ادارة مخازن دبلوم فنيشعبة شؤون الطلبةفاطمة سرحان عناد بربوتي الجبوريالمعهد التقني /الديوانية141
10/05/1989المعهد التقني/النجف21/12/2020ر.مدربين فنيين.1987ادارة مكتبدبلوم فنيالوحدة القانونيةفاطمة شمخي جبر لفته العتلي المعهد التقني /الديوانية142

02/09/2018ر. مدربين فنيين 2011محاسبةبكالوريوسقسم المحاسبةفاطمة فليح عودة علي الخفاجيالمعهد التقني /الديوانية143
جامعة القادسية/االدارة 

واالقتصاد
09/02/1995

11/06/1996معهد المعلومات/بغداد02/12/2019ر.م . فنيين اقدم2002حاسباتدبلوم عاليقسم الميكانيكفائز عبد علي عبد لفتة البديريالمعهد التقني /الديوانية144
24/12/2001المعهد التقني/ديوانية01/10/2017م.ر.مدربين فنيين 1996ميكانيكدبلوم فنيقسم الميكانيكفردوس حسين حميد بادي السلطانيالمعهد التقني /الديوانية145
23/11/1986جامعة القادسية/ كلية التربية 03/01/2013ر.مدربين فنيين اقدم2011علوم حياةبكالوريوسقسم صحة المجتمعفضاء حميد جودة فنجان القريشيالمعهد التقني /الديوانية146

01/09/2018ر. مدربين فنيين 2006ادارة اعمالبكالوريوسقسم المحاسبةفيصل غازي دوش صدام الشبانيالمعهد التقني /الديوانية147
جامعة القادسية/ادارة 

واقتصاد
02/02/1995

17/11/1998المعهد التقني/النجف21/12/2020مدير فني1994كهرباءدبلوم فنيقسم الميكانيكقسمة سوادي كشمر ماضي الخالديالمعهد التقني /الديوانية148
01/04/1992المعهد التقني/ديوانية21/12/2020معاون مدير فني2007ادارة مخازندبلوم فنيقسم الميكانيكقيصر فليح ابوسودة الجبوريالمعهد التقني /الديوانية149
30/9/1992المعهد التقني/النجف01/01/2017م.مدير فني1985ادارة مكتبدبلوم فنيوحدة المكتبةكاظم جالب نشمي مجهول الزبيديالمعهد التقني /الديوانية150
05/07/2009الجامعة التكنلوجية13/04/2019مهندس اقدم 29/06/1986ميكانيكبكالوريوسقسم الميكانيك /الورشكامل يوسف حسين حذية العتابيالمعهد التقني /الديوانية151

2014ر.مدربين فنيين اقدم2008محاسبةبكالوريوسقسم المحاسبةكريم مهاوش كاظم وناس الحويساوي المعهد التقني /الديوانية152
جامعة القادسية/ االدارة 

واالقتصاد
03/11/1993

12/11/2001المعهد التقني/ديوانية21/12/2020ر.مدربين فنيين.1996ميكانيكدبلوم فنيقسم االدارة الصحيةكفاء ياسين عكلو بشارة الركابيالمعهد التقني /الديوانية153



01/02/1995المعهد التقني/النجف21/12/2020 ر. مدربين فنيين.1994كهرباء  دبلوم فنيقسم الميكانيك /الورش كوثر مردان رواد مهوس الحجمي المعهد التقني /الديوانية154
02/10/1994كلية التقنية/كركوك01/09/2018ر. مدربين فنيين 2008تقنيات تبريد وتكييفبكالوريوسقسم الميكانيك /الورشماجد حميد علي عباس الحسنيالمعهد التقني /الديوانية155
24/8/1990المعهد التقني/ديوانية21/12/2020ر.مدربين فنيين.1987كهرباءدبلوم فنيالشعبة العلميةماجد كاظم محنون حساني الصليخيالمعهد التقني /الديوانية156
28/9/2002المعهد التقني/ديوانية2013ر.مالحظين فنيين1988ميكانيكدبلوم فنيوحدة الصيانةماهر عبد الحسين سلمان حسين الخالديالمعهد التقني /الديوانية157

مجيد حسان عاجل لهمود البوشتيوي المعهد التقني /الديوانية158
شعبة الموارد البشرية / 

وحدة الصيانة
18/12/2005كلية الهندسة/كوفة21/11/2019م. رئيس مهندسين2002هندسة ميكانيكية بكالوريوس

04/07/1990جامعة بابل كلية الهندسة2011ر.مدربين فنيين اقدم1998هندسة ميكانيكيةبكالوريوس11/05/2021م.وحدة الورشقسم الميكانيكمحمد جاسم كاظم عبد النغيشيالمعهد التقني /الديوانية159
19/4/2006الكلية التقنية/ بغداد08/01/2017مهندس تقني اقدم2007هندسة ميكانيكيةبكالوريوسقسم الميكانيك /الورش محمد جواد كاظم حمود السعداويالمعهد التقني /الديوانية160

محمد حمودي وناس سلمان الكعبيالمعهد التقني /الديوانية161
شعبة الموارد البشرية / 

وحدة الصيانة
03/10/1993معهد اعداد المدربيين21/12/2020ر.مدربين فنيين.1989ميكانيكدبلوم فني

07/05/1992جامعة بغداد21/12/2020م.ر.مهندسين1989هندسة مكائن زراعيةبكالوريوساالقسام الداخليةمحمد عبادي داود سلمان الفتالويالمعهد التقني /الديوانية162

21/12/2020مدرب فني اقدم2008ادارة اعمالبكالوريوسشعبة شؤون الطلبةمحمد موسى جاسم محمد الفؤاديالمعهد التقني /الديوانية163
جامعة القادسية/ االدارة 

واالقتصاد
31/10/1993

21/12/2016المعهد التقني ديوانية01/12/2017م.مدرب فني03/07/2016التمريضدبلوم فني قسم التمريضمسار احمد عبد حسين المعهد التقني /الديوانية164
04/11/2002جامعة القادسية01/10/2017م.ر.مدربين فنيين 1997تأريخبكالوريوسشعبة ضمان الجودةمنتهى مرزة صخيل عامر الخزعليالمعهد التقني /الديوانية165
01/02/1995المعهد التقني/ديوانية21/12/2020 ر. مدربين فنيين.1994ادارة مخازن دبلوم فنيتقنيات ادارة الموادمكية حسن حسون خضير الشبليالمعهد التقني /الديوانية166
30/4/2008الكلية التقنية / نجف02/05/2017مدرب فني اقدم2014سياراتبكالوريوسقسم الميكانيك /الورشميثاق بدهي ابو حميد ابو دهيمة الغانميالمعهد التقني /الديوانية167
25/04/1995جامعة القادسية01/01/2019ر.مدربين فنيين اقدم1999محاسبةبكالوريوسقسم المحاسبةميساء عبد الكريم عبد الحسين عباس البياتيالمعهد التقني /الديوانية168
20/8/2007جامعة بابل21/12/2020معاون مدير فني1999رياضياتبكالوريوساالقسام الداخليةميسر اعالن عباس نعمان العويديالمعهد التقني /الديوانية169
16/10/1986معهد اعداد المدربيين21/12/2020ر.مدربين فنيين.1985مدنيدبلوم فنيقسم الميكانيكميالدعبد الكاظم سهيل نجم الخفاجي المعهد التقني /الديوانية170

نادية حميد مزهر حميد العفلوكي المعهد التقني /الديوانية171
سكرتارية م.العميد لشؤون 

الطلبة
06/08/1994المعهد التقني/النجف04/03/2019م.مدير فني1990ادارة مكتبدبلوم فني 

01/10/2017مدرب فني اقدم 2010محاسبةبكالوريوسالشعبة الماليةناظم خسران حسوني لفلوف الشيبانيالمعهد التقني /الديوانية172
جامعة القادسية/كلية االدارة 

واالقتصاد
14/2/2006

01/10/2017مدرب فني اقدم 2011محاسبةبكالوريوسقسم المحاسبة نجاة حميد عبدعلي الشمريالمعهد التقني /الديوانية173
جامعة القادسية/االدارة 

واالقتصاد
20/4/1987

30/5/1992المعهد التقني/النجف27/01/2021م. مهندس تقني02/12/2018هندسة تقنيات الحاسوببكالوريوسالوحدة الهندسيةنجود عبدياسرعبادي هربود الجنابيالمعهد التقني /الديوانية174
02/02/1994جامعة القادسية01/09/2018ر. مدربين فنيين 2006قانونبكالوريوسالوحدة القانونيةنداء عجيل دوحان عبد الشيباني المعهد التقني /الديوانية175
01/11/1994جامعة القادسية/كليه العلوم01/09/2018ر. مدربين فنيين 2014حاسباتبكالوريوستقنيات ادارة الموادندى جبار دبي مرهج البديريالمعهد التقني /الديوانية176

دبلوم فني الشعبة العلميةنرجس حيدر مهدي عكيب الكنانيالمعهد التقني /الديوانية177
تقنيات ادارة 

المواد
14/06/2015المعهد التقني/ديوانية2016م.مدرب فني2009

25/1/2003جامعة القادسية02/09/2018م.ر.مدربين فنيين 2002علوم حياةبكالوريوسقسم التمريضنسرين جالوي جبار عيفان العفلوكيالمعهد التقني /الديوانية178
03/02/2000المعهد التقني/ديوانية01/10/2017م.مدير فني 1995ميكانيكدبلوم فنيقسم الميكانيكنعيمة عباس حسين جبر البركيالمعهد التقني /الديوانية179
19/4/2007المعهد التقني/ ديوانية20/04/2019ر.مالحظين فنيين2004محاسبةدبلوم فنيشعبة شؤون الطلبةنغم عبيس حسين جاسم البديريالمعهد التقني /الديوانية180
06/07/1990جامعة القادسية/كلية التربية2011ر.مدربين فنيين اقدم2002علوم حياةبكالوريوسشعبة االعالمنميرعبد الخضرحيذور مهدي الثروانيالمعهد التقني /الديوانية181
16/5/1987جامعة القادسية2014ر.مدربين فنيين اقدم2005علوم حياةبكالوريوسقسم صحة المجتمعنهاد جاسم جواد حمزة الزبيديالمعهد التقني /الديوانية182
07/10/1999المعهد التقني/النجف11/10/2017م.مدير فني 2016هندسة تقنيات االتصاالتبكالوريوسقسم الميكانيكنهاد كاظم اسود كاظم المحنةالمعهد التقني /الديوانية183
01/07/1989المعهد التقني/النجف21/12/2020ر.مدربين فنيين.1988محاسبةدبلوم فنيوحدة التدقيقنهاية محمد حسن فريح الكعبيالمعهد التقني /الديوانية184
28/5/1989جامعة القادسية/كلية العلوم01/01/2019ر.مدربين فنيين اقدم2006حاسباتبكالوريوسمركز الحاسبةنهلة فاضل راضي علي الحمدانالمعهد التقني /الديوانية185
  16/8/1994جامعة القادسية/كلية التربية01/09/2018ر. مدربين فنيين 2008علوم حياةبكالوريوسقسم صحة المجتمعنوال جميل فرهود حسن الجاسم المعهد التقني /الديوانية186
03/11/1993المهعد التقني/بابل21/12/2020ر.مدربين فنيين1990محاسبةدبلوم فنيالشعبة الماليةنوال عبد وناس عباس محمد الغرابيالمعهد التقني /الديوانية187
22/8/2007جامعة القادسية21/12/2020م.ر.م.مدربيين2006محاسبةبكالوريوسالشعبة الماليةهديل محمد نعمان شمخي السلطانيالمعهد التقني /الديوانية188
04/03/1989المعهد التقني/بابل21/12/2020ر.مدربين فنيين1988ميكانيكدبلوم فنيقسم الميكانيك/الورش هناءعباس عبد مارد الهاللي المعهد التقني /الديوانية189
28/1/2003جامعه القادسية /كلية التربية2013مدرب فني اقدم2011تربية علم النفس بكالوريوسقسم التمريضهند جبار جاسم حسين المرمضيالمعهد التقني /الديوانية190

11/09/2018ر. مدربين فنيين 2000ادارة اعمالبكالوريوستقنيات ادارة الموادهيام صالح محمد جبرالفتالويالمعهد التقني /الديوانية191
جامعة القادسية/ادارة 

واقتصاد
11/09/2000

21/2/1995المعهد التقني/المسيب21/12/2020 ر.مدربين فنيين.1994انتاج حيوانيدبلوم فنيقسم صحة المجتمعهيام صالح محمد خضيرالعزاويالمعهد التقني /الديوانية192
01/07/1989المعهد التقني/النجف12/12/2020ر.مدربين فنيين1987ادارة مكتبدبلوم فنيشعبة الموارد البشريةهيام فرحان عبود ضاحي الربيعيالمعهد التقني /الديوانية193

01/10/2017مدرب فني اقدم 2009ادارة اعمالبكالوريوسالشعبة العلميةوجدان باجي صيوان مارد المنصور المعهد التقني /الديوانية194
جامعة القادسية/ادارة 

واقتصاد
19/4/2006



01/09/2018ر. مدربين فنيين 2006ادارة اعمالبكالوريوسشعبة شؤون الطلبةوجدان جبس صالح غنيص الزبيديالمعهد التقني /الديوانية195
جامعة القادسية/ادارة 

واقتصاد
04/11/1998

03/11/1988جامعة صالح الدين2014ر.مدربين فنيين اقدم1988ادارة اعمالبكالوريوسشعبة الموارد البشريةوجود صالل جودة محمد حسن الطويلالمعهد التقني /الديوانية196
03/04/2012المعهد التقني نجف01/10/2017مدرب فني2011صناعة مالبسدبلوم فنيشعبة الموارد البشريةورقاء علي كاظم المعموري المعهد التقني /الديوانية197

01/09/2018ر. مدربين فنيين 2006محاسبةبكالوريوسالشعبة الماليةوسن مالك كاظم هادي الزامليالمعهد التقني /الديوانية198
جامعة القادسية/ادارة 

واقتصاد
30/9/1997

24/12/1995المعهد التقني/ديوانية27/01/2021م.مهندس تقني02/12/2018هندسة تقنيات الحاسوببكالوريوسقسم الميكانيكوسن محمد نجم عبد الحمدانيالمعهد التقني /الديوانية199
09/01/2001معهد اعداد المدربيين01/10/2017م.ر.مدربين فنيين1998الكترونيكدبلوم فنيقسم الميكانيكوفاء علي طوير حمادي الغرابيالمعهد التقني /الديوانية200


