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تمرٌضاحالم عباس بطً حسٌن الحسٌنالدٌوانٌة/المعهد التمنً 1
ممرر لسم 

التمرٌض
11/04/19687803406308dw.ahl@atu.edu.iqعرالٌةانثىــــ25/7/1992ــــاحالم عباس بطً الحسٌنانًركس انمٕيٙ نهحاضباثالعراق20/03/2002مدرس مساعد2001معلوماتٌةحاسباتدبلوم عال16/06/2020ً

مصر 10/01/2019مدرس مساعد10/01/2019 الكٌمٌاء العضوٌة كٌمٌاءماجستٌرصحت يجخًعاحمد حمزة نجم عبود العفلوكًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 2
كهّٛ /جايعّ انسلازٚك

انعهٕو
22/12/19857802257278dw.ahmed.h@atu.edu.iqعرالٌةذكر25/6/2009ــــاحمد حمزة نجم عبود العفلوكً

سنوات لحصوله على زمالة دراسٌة فً مصر وانفن من معهدنا بتارٌخ          (3)منح اجازة لمدة 

2022 / 3/ 10 فً 1149/ 27/ 7 حسب االمر الصادر 2022/ 3/ 10

لسم المٌكانٌناحمد هاشم ٌوسف شنان الحمزاوي الدٌوانٌة/المعهد التقنً 3
العمٌد لشؤون . م

الطلبة
دكتوراه 05/08/2021

ُْذضت انًكائٍ 

ٔانًعذاث
08/07/19697802793089dw.ahd1@atu.edu.iqعرالٌةذكرــــ05/03/1994ــــاحمد هاشم ٌوسف الحمزاوي انجايعّ انخكُٕنٕجٛتالعراق01/02/2021استاذ2006ُْذضت حرارٚاث

ماجستٌرــــــــــــلسم المٌكانٌنارٌج غازي عبد الشهٌد الفتالويالدٌوانٌة/المعهد التمنً 4
ُْذضت 

انًٛكاحرَٔكص

ُْذضت 

انًٛكاحرَٔكص
2021/ 4/ 1باشرت بالوظٌفة بعد انتهء االجازة الدراسٌة فً 18/03/19807707207862areej.ghazy.idi25@atu.edu.iqعرالٌةانثىــــ08/05/2006ــــارٌج غازي عبد الشهٌد الفتالويجامعة بغدادالعراق11/12/2012مدرس مساعد2012

اسراء عبدالجلٌل حسن السعديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 5
لطى حمُٛاث 

انًٛكاَٛك
19787817645817dw.asr@atu.edu.iq//24/11عرالٌةانثىــــ16/12/2002ــــاسراء عبدالجلٌل حسن السعديجايعّ انمادضٛتالعراق11/03/2014مدرس مساعد2014التحلٌل العمديرٌاضٌاتماجستٌرــــــــــــ

اسماء عبد الواحد مالن مهدي الغانمً الدٌوانٌة/المعهد التمن6ً
حمُٛاث ادارة 

انًٕاد
العراق24/05/2018مدرس مساعد24/05/2018ادارة اعمالادارة اعمالماجستٌر ــــــــــــ

االدارة /جامعة المادسٌة

وااللتصاد
10/09/19747810069949asmaa.waheed@atu.edu.iqعرالٌةانثىــــ24/9/1994ــــاسماء عبد الواحد مالن الغانمً 

الكمال شهادة الدكتوراه ولمدة ثالث سنوات وحسب االمر الصادر  (تفرع جزئً)اجازة دراسٌة 

2019/9/12 فً 4177/27/7

03/07/19637801909458dw.asia@atu.edu.iqعرالٌةانثىــــ02/10/1993ــــاسٌا مشعل سالم كلول الزٌاديكهٛت انُٓذضت/جايعت بابمالعراق19/09/2017مدرس مساعد 19/09/2017معادنهندسة الموادماجستٌرــــــــــــلسم المٌكانٌناسٌا مشعل سالم كلول الزٌاديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 7

افراح رحٌم عٌدان ضاري البدٌريالدٌوانٌة/المعهد التمنً 8
حمُٛاث ادارة 

انًٕاد

شعبت ضًاٌ .و

انجٕدة ٔحمٕٚى 

االداء

02/02/19727801215465Afrh.reheim.idi21@atu.edu.iqعرالٌةانثىــــ22/9/1999ــــافراح رحٌم عٌدان ضاري البدٌريالجامعة العثمانٌة الهند 27/10/2019مدرس22/10/2015ادارة التسوٌكادارة االعمالماجستٌر 23/10/2017

صحة مجتمعافراح عبد الواحد حبٌب  حسن الغالمًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 9
العمٌد للشؤون . م

العلمٌة
29/11/19677435387100afrah.abdulwaheed@atu.edu.iqعرالٌةانثىــــ17/3/2003ــــافراح عبد الواحد حبٌب غالم جامعة بغدادالعراق01/09/2016استاذ مساعد2000فسلجهطب بٌطريماجستٌر05/05/2021

23/08/19897819178030dw.Amj@atu.edu.iqعرالٌةذكرــــ21/12/2016ــــامجد كرٌم غضب جواد المرمضً انجايعّ انٕطُٛت انخمُٛتبالروسٌا21/12/2016مدرس مساعد 23/06/2015محاسبة محاسبةماجستٌر ــــــــــــلسم المحاسبة امجد كرٌم غضب جواد المرمضً الدٌوانٌة/المعهد التمنً 10

امل مرزة صخٌل عامر الخزاعًالدٌوانٌة/المعهد التمن11ً
تمنٌات ادارة 

المواد

ق تمنٌات ادارة .ر

المواد
العراق11/04/2019مدرس11/04/2019محاسب لانونًمحاسبةدكتوراه 05/08/2021

انًعٓذ / جايعت بغذاد 

انعانٙ نهذراضاث 

انًحاضبٛت ٔانًانٛت

01/02/19687802793091dw.amel@atu.edu.iqعرالٌةانثىــــ06/10/1989ــــامل مرزة صخٌل عامر الخزاعً

ماجستٌرــــــــــــلسم المٌكانٌنامٌر عبد الكاظم عودة عربً الشمخًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 12
ُْذضت االَخاج 

ٔانًعادٌ

يعذاث لطع 

انًعادٌ
01/01/19887808888343dw.amer@atu.edu.iqعرالٌةذكرــــ01/03/2010ــــامٌر عبد الكاظم عودة الشمخًشرق أكراَٛا انٕطُٛتاوكرانٌا 23/10/2013مدرس مساعد 2013

 ولغاٌة                    2020/ 9/ 1مدة ستة اشهر للفترة من =تمدٌد مدة الدراسة تمدٌداًاولٌاً لد

منحه مدة تعوٌضٌة .2020/ 9/ 27 فً 2225/ 27/ 7 وحسب االمر الصادر 2021/ 2/ 28

2022/ 2/ 16 ولغاٌة 2021/ 9/ 1اشهر واعتباراً من تارٌخ  (5)لمدة 

اٌمان عبٌد جاسم دمحم العامري الدٌوانٌة/المعهد التمنً 13
حمُٛاث ادارة 

انًٕاد
04/07/19657803013069eman.obeed.idi@atu.edu.iqعرالٌةانثىــــ1995########اٌمان عبٌد جاسم العامري جامعة بغدادالعراق26/07/1997مدرس مساعد1988ــــــادارة االعمالبكالورٌوس ــــــــــــ

العراق24/03/2019مدرس27/05/2013محاسبة مالٌة يحاضبتماجستٌرــــــــــــلسم المحاسبةبشائر خضٌر عباس عطٌة الخفاجًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 14
كهٛت / جايعت انكٕفت

االدارة ٔااللخصاد
26/09/19887832425925bashaeer.alkafaji126@atu.edu.iqعرالٌةانثىــــ26/01/2016ــــبشائرخضٌر عباس عطٌة الخفاجً

 وحسب االمر الصادر فً 2020/2/6منحت اجازة دراسٌة لمدة ثالث سنوات واعتباراً من تارٌخ 

2020/2/9 فً 570/27/7

علوم الحٌاةماجستٌرحًرٚضثرٌا عامر حبٌب ظاهر البدٌريالدٌوانٌة/المعهد التمنً 15
احٛاء يجٓرٚت 

طبٛت
03/03/19847733756646dw.thr@atu.edu.iqعرالٌةانثىــــ09/04/2011ــــثرٌا عامر حبٌب ظاهر البدٌريجايعّ انمادضٛتالعراق15/03/2016مدرس2010

للحصول على شهادة الدكتوراه حسب االمر     (تفرغ جزئً)منحت اجازة دراسٌة لمدة ثالث سنوات 

2020/ 12/ 2 فً 2951/ 35 / 7

01/05/19817818268163dw.thn@atu.edu.iqعرالٌةانثىــــ25/12/2011ــــثناء اسماعٌل جواد المحنةجايعّ انمادضٛتالعراق14/04/2016مدرس2010طفٌلٌاتطب بٌطريماجستٌرــــــــــــتمرٌضثناء اسماعٌل جواد حسون المحنةالدٌوانٌة/المعهد التمنً 16

دكتوراه لسم المٌكانٌنحاكم ترتٌب كاظم محسن الحمٌداويالدٌوانٌة/المعهد التمنً 17
انُٓذضت 

انًٛكاَٛكٛت
16/11/19847712244227dw.hkm@atu.edu.iqعرالٌةذكر12/12/2011ــــحاكم ترتٌب كاظم الحمٌداويLeiesterجايعّ برٌطانٌا19/12/2018مدرس19/12/2018حرارٌات 

/ 3/ 2 ف1061ً/ 35/ 7النجف لمدة سنة واحدة وحسب االمر الصادر /  تنسٌب الى المعهد لبتقنً

2021

(المعهد التقنً الدٌوانٌة )/       جامعة الفرات االوسط التقنٌة

التدرٌسٌٌن (1)        جدول رلم 

(المعهد التمنً الدٌوانٌة )/       جامعة الفرات االوسط التمنٌة

التدرٌسٌٌن (1)        جدول رلم 
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العراق15/09/2019مدرس2013فطهجتعهٕو انحٛاةماجستٌرــــــــــــصحة مجتمعحسٌن مهدي كرٌم نعمة المحمودي الدٌوانٌة/المعهد التمنً 18
كهٛت /جايعت انمادضٛت

انخربٛت
29/02/19887804415601dw.hus10@atu.edu.iqعرالٌةذكر29/07/2015ــــحسٌن مهدي كرٌم نعمة المحمودي

العراق25/01/2021استاذ مساعد27/12/2016نظرٌة نقدٌةاقتصاددكتوراه قسم المحاسبة   حمً امٌن توماس فرمان البرانالدٌوانٌة/المعهد التمن19ً
كلٌة / جامعة الكوفة

االدارة واالقتصاد
13/11/19687810423350isa.haqi@atu.edu.iqعراقٌةذكر01/11/2011   حقً امٌن توماس فرمان البراك

 وحسب االمر 2021/ 1/ 25ترقٌته الى مرتبة استاذ مساعد واعتباراً من تارٌخ تقدٌم الطلب فً 

2022/ 2/ 10 فً 731/ 27/ 7الصادر 

انُٓذضت انًذَّٛدكتوراه 13/01/2020الوحدة الهندسٌة.ملسم المٌكانٌنحمٌد شاكر طراد جاسم االعسم الدٌوانٌة/المعهد التمن20ً
حصايٛى ُْذضّ 

حذٚثت
22/06/19667829034658dw.hmd@atu.edu.iqعرالٌةذكرــــ21/11/1992ــــحمٌد شاكر طراد االعسم جايعّ ياَشطخربرٌطانٌا08/10/2013مدرس2013

دكتوراه 17/11/2021فرع االنتاج.رلسم المٌكانٌنحمٌدة صاحب حسن حسٌن الخالطًالدٌوانٌة/المعهد التمن21ً
ُْذضت 

يٛكاَٛكٛت
2022/ 2/ 1 فً 563/ 35/ 7احتساب شهادة الدكتوراه ومنح لمب مدرس حسب االمر الصادر 13/08/19747800447434hameedah.hasan.ini123@ayu.edu.iqعرالٌةانثىــــ05/02/1997ــــحمٌدة صاحب حسن الخالط15/12/2021ًمدرس15/12/2021اتمته وربوت

العراق07/10/2021مدرس07/10/2021لانون خاصلانوندكتوراه صحت يجخًعحٌدر ناجً طاهر سلمان البوصٌبعالدٌوانٌة/المعهد التمن22ً
معهد العلمٌن للدراسات 

العلٌا
13/08/19747810059022GGعرالٌةذكر_08/10/2002_          حٌدر ناجً طاهر سلمان البوصٌبع

 فً 3819/ 35/ 7 وحسب االمر الصادر 2021/ 8/ 31الرمٌثة فً / تنسٌب الى المعهد التمنً 

ا.2021/ 8/ 31

العراق21/12/2020استاذ2009كلفة وادارٌةمحاسبةماجستٌرــــــــــــلسم المحاسبة خضٌر مجٌد عالوي سهٌل السعٌديالدٌوانٌة/المعهد التمن23ً
كهٛت / جايعت بغذاد 

االدارة ٔااللخصاد
01/07/19647808218074dw.khdr@atu.edu.iqعرالٌةذكرــــ12/05/1992ــــخضٌر مجٌد عالوي السعٌدي

خٌرٌة عبد فضل عباس ال حمدالدٌوانٌة/المعهد التمن24ً
حمُٛاث ادارة 

انًٕاد
ادارة االعمالماجستٌر ــــــــــــ

نظرٌة المنطمة 

والسلون التنظٌمً
العراق20/02/2019مدرس09/02/2016

كهٛت /جايعت انمادضٛت

االدارة ٔااللخصاد
20/10/19787831155303Dw.khyr@atu.edu.iqعرالٌةانثىــــ22/10/2001ــــخٌرٌة عبد فضل عباس ال حمد

11/09/19857822734038dw.dena@atu.edu.iqعرالٌةانثى27/1/2007ــــدٌانا نعمة عبد الرزاق جمٌل الخزرجًجامعة الرازي اٌران18/09/2017مدرس مساعد18/09/2017تحلٌل لوائم مالٌة محاسبةماجستٌرــــــــــــلسم المحاسبة دٌانا نعمة عبدالرزاق جمٌل الخزرجًالدٌوانٌة/المعهد التمن25ً
 وحسب االمر الصادر فً 2020/2/6منحت اجازة دراسٌة لمدة ثالث سنوات واعتباراً من تارٌخ 

2020/2/9 فً 568/27/7

زكً دمحم عباس ادرٌس بهٌة الدٌوانٌة/المعهد التمن26ً
حمُٛاث االدارة 

انصحٛت

حمُٛاث االدارة .ق.ر

انصحٛت
24/11/19637811277962dw.zky@atu.edu.iqعرالٌةذكرــــ14/6/1994ــــزكً دمحم عباس ادرٌس بهٌة جايعت بخارضجرومانٌا 07/05/2019استاذ مساعد25/11/2018ادارة اعمال ادارة االعمالدكتوراة 05/08/2021

سلٌمة نجم عبدهللا حمادي العماريالدٌوانٌة/المعهد التمن27ً
تمنٌات ادارة 

المواد
01/03/19737802652724عرالٌةانثى16/10/1999سلٌمة نجم عبدهللا حمادي العمارياٌراناٌران18/11/2018مدرس مساعد18/11/2018لتسوٌك الدولًادارة اعمالماجستٌرــــــــــــ
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منحت اجازة دراسٌة لمدة ثالث سنوات للحصول على شهادة الدكتوراه واعتباراً من تارخ االنفكان 

2020/ 7/ 22 فً 1826/ 27/ 7 وحسب االمر االداري 2020/ 7/ 22

سناء سعد كاظم مطرود القرٌشًالدٌوانٌة/المعهد التمن28ً
تقنٌات ادارة 

المواد
ادارة اعمالماجستٌر ــــــــــــ

نظرٌة المنطمة 

والسلوك التنظٌمً
العراق06/05/2019مدرس مساعد06/05/2019

ادارة /جامعة المادسٌة

والتصاد
01/07/19727813180767SANAKADHIM@atu.edu.iqعراقٌةانثىــــ02/02/1998ــــسناء سعد كاظم مطرود القرٌشً

09/09/19817823892480siham.mezher.idi21@atu.edu.iqعرالٌةانثىــــ14/2/2006ــــسهام جبار مزهر معن العبادي الجامعه العثمانٌة الهند 21/06/2019مدرس19/11/2015محاسبة مالٌة محاسبةماجستٌر ــــــــــــلسم المحاسبة سهام جبار مزهر معن العبادي الدٌوانٌة/المعهد التمن29ً
 وحسب االمر الصادر فً 2020/2/6منحت اجازة دراسٌة لمدة ثالث سنوات واعتباراً من تارٌخ 

2020/2/9 فً 567/27/7

ــــــــــــقسم المحاسبةصادق جعفر كاظم عبد النبً العتابًالدٌوانٌة/المعهد التقن30ً
دبهٕو عانٙ 

يعادل 

نهًاجطخٛر

العراق09/06/2019مدرس05/06/2016ضرائبمحاسبة
انًعٓذ / جايعت بغذاد 

انعانٙ نهذراضاث 

انًحاضبٛت ٔانًانٛت

17/09/19677801243079dw.sad23@atu.edu.iqعراقٌةذكرــــ23/09/1997ــــصادق جعفر كاظم عبدالنبً العتابً
 2020/ 11/ 1منح اجازة دراسٌة لمدة ثالث سنوات للحصول على شهادة الدكتوراه من تاؤٌخ 

2020/ 11/ 1 فً 2521/ 27/ 7وحسب االمر الصادر 

17/11/19797826703967dw.shym@atu.edu.iqعرالٌةانثىــــ15/10/2001ــــشٌماء نهرو جبل راضً العفلوكًالجامعه العثمانٌة الهند 17/11/2015مدرس مساعد17/11/2015محاسبة مالٌة محاسبةماجستٌر ــــــــــــلسم المحاسبة شٌماء نهرو جبل راضً العفلوكًالدٌوانٌة/المعهد التقن31ً

لسم المٌكانٌنضحى فالح كلٌف عبد علً الصالحًالدٌوانٌة/المعهد التمن32ً
التمنٌات .ق.ر

المٌكانٌكٌة
هندسة المواددكتوراه 05/08/2021

ُْذضت انًٕاد 

يعادٌ/
28/12/19847828811712dhuha.kleef@atu.edu.iqعرالٌةانثىــــ24/11/2009ــــضحى فالح كلٌف الصالحLeiesterًجايعّ برٌطانٌا21/01/2019مدرس21/01/2019

طاهر حمٌد عباس ادرٌس بهٌةالدٌوانٌة/المعهد التقن33ً
حمُٛاث ادارة 

انًٕاد
ادارة االعمالماجستٌرــــــــــــ

ادارة االَخاج 

ٔانعًهٛاث
العراق04/05/2020استاذ مساعد2014

االدارة /جايعت انمادضٛت

ٔااللخصاد
 01/01/19647801181510taher.hemeed.idi@atu.edu.iqعرالٌةذكرــــ14/5/1990ــــطاهر حمٌد عباس ادرٌس بهٌة

mailto:isa.haqi@atu.edu.iq
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المنصبالمسماالسم الثالثًالمعهد اوالكلٌةت
تارٌخ تولً 

المنصب
اختصاص دلٌكاختصاص عامالشهادة

تارٌخ الحصول 

على الشهادة
اللمب العلمً

تارٌخ الحصول 

على اللمب العلمً

الدولة 

المانحة 

العلى 

شهادة

الجامعة المانحة العلى 

شهادة
االسم الثالثً

تارٌخ التعٌٌن 

فً دوائر 

الدولة

تارٌخ التعٌٌن فً 

الهٌئة

تارٌخ اعادة 

سالتعٌٌن
جن

ال

ٌة
س

جن
ال

تارٌخ التولد 

سنة/شهر/ٌوم
المالحظاتالبرٌد االلكترونًرقم الموباٌل

ماجستٌرــــــــــــلسم المٌكانٌنعبد الكاظم سلمان صنكورصالح  الماجديالدٌوانٌة/المعهد التمن34ً
انُٓذضت 

يٛكاَٛكٛت

لسم المٌكانٌن 

تطبٌمً
24/08/19597801233914dw.abd2@atu.edu.iqعرالٌةذكر  5/4/2005  01/03/1990ــــعبد الكاظم سلمان صنكور الماجديانجايعّ انخكُٕنٕجٛتالعراق01/03/1990مدرس مساعد1990

بكالورٌوس ــــــــــــلسم المٌكانٌنعبد هللا خواف جبر طاهر المحموديالدٌوانٌة/المعهد التمن35ً
انُٓذضت 

يٛكاَٛكٛت
09/09/19657801677952dw.abd3@atu.edu.iqعرالٌةذكرــــ21/4/1994ــــعبد هللا خواف جبر المحموديجامعة الموصلالعراق16/05/2013مدرس1989ــــــ

لسم المحاسبة عدنان كاظم مطرود  فرهود الحمدانًالدٌوانٌة/المعهد التمن36ً
ق تمنٌات .ر

المحاسبة
01/07/19657832423590dr.adnanMatrood@atu.edu.iqعرالٌةذكرــــ15/3/1995ــــعدنان كاظم مطرود الحمدانًجامعة بغداد العراق12/09/2013استاذ مساعد2013محاسب لانونًمحاسبةدكتوراه 08/03/2021

علً عبد الحسٌن صكبان  عباس الشٌبانًالدٌوانٌة/المعهد التمن37ً
حمُٛاث ادارة 

انًٕاد
انهغت االَكهٛسٚتدكتوراه 

طرائك حذرٚص 

انهغت االَكهٛسٚت
27/2/1994ــــعلً عبد الحسٌن صكبان الشٌبانًجامعة بغدادالعراق01/11/2016استاذ مساعد20/01/2014

 

27/6/2004
01/01/19697830047310dw.ali3@atu.edu.iqعرالٌةذكر

لسم المحاسبة علً مهدي حمٌد غلوب الداوديالدٌوانٌة/المعهد التمن38ً
ممرر لسم 

المحاسبة
12/08/19907806541522dw.ali6@atu.edu.iqعرالٌةذكرــــ21/12/2016ــــعلً مهدي حمٌد غلوب الداوديالكلٌة التمنٌة الكوفةالعراق16/11/2020مدرس18/09/2016كلفة وادارٌةمحاسبةماجستٌر 07/10/2018

22/08/19707831157127dw.amoda@atu.edu.iqعرالٌةانثىــــ02/02/1998ــــعمودةعبٌدحسٌن علوان الشبالويالجامعة العثمانٌةالهند مدرس15/01/2017ادارة يٕارد بشرٚتادارة اعمالماجستٌرــــــــــــلسم المحاسبة عمودة عبٌد حسٌن علوان الشبالويالدٌوانٌة/المعهد التمن39ً
/ 9/ 30منحت اجازة دراسٌة لمدة ثالث سنوات للحصول على شهادة الدكتوراه واعتباراً من تارٌخ 

2020/ 9/ 30 فً 2286/ 27/ 7وحسب االمر االداري 2020

01/07/19667803955850ghanemoaiyz@atu.edu.iqعرالٌةذكرــــ16/11/1991ــــغانم عوٌز عباس الشبانًجامعة بغدادالعراق18/01/2002استاذ مساعد1990تمرٌض اطفالالتمرٌضماجستٌرــــــــــــتمرٌضغانم عوٌز عباس علً الشبانًالدٌوانٌة/المعهد التمن40ً

31/12/19847810716637ghdeer.maki.idi@atu.edu.iqعرالٌةانثى27/03/2007غدٌر ابراهٌم مكً عباس كردس جامعة الكوفةالعراق23/02/2021مدرس مساعد23/02/2021ذكاء اصطناعًعلوم حاسباتماجستٌرــــــــــــتمرٌضغدٌر ابراهٌم مكً عباس كردس الدٌوانٌة/المعهد التمن41ً

ياجطخٛرــــــــــــلسم المٌكانٌنفارش عبذانٓاَٙ جبار انطٕٚذ٘الدٌوانٌة/المعهد التمن42ً
انُٓذضت 

انًٛكاَٛكٛت
01/05/19717712814553dw.frs@atu.edu.iqعرالٌةذكرــــ03/01/2012ــــفارش عبذانٓاَٙ جبار انطٕٚذ٘جايعت ضردار باحمالهند03/01/2012مدرس مساعد2009حصايٛى

 163/35/7 وحسب االمر الصادر 2020/1/12منح اجازة لمدة خمس سنوات واعتباراً من تارٌخ 

2020/1/14فً 

صحت يجخًعفاطمة عبد الرزاق عبود جاسم الهنداوي الدٌوانٌة/المعهد التمن43ً

ممرر لسم صحة 

المجتمع 

للدراستٌن 

04/10/19667725752757fatimaabdulrazzak@atu.edu.iqعرالٌةانثىــــ22/7/1989ــــفاطمة عبد الرزاق عبود الهنداوي جامعة بغدادالعراق23/02/2012مدرس1988ــــــاحصاءبكالورٌوس 22/12/2020

صحت يجخًعفاطمه عبود جلوب ٌعموب العفجً الدٌوانٌة/المعهد التمن44ً
لسم صحة .ر

المجتمع
ماجستٌر 21/08/2018

 انخحهٛالث 

انًرضٛت

 حمُٛاث انخحهٛالث 

انًرضٛت
09/07/19617811964460dw.ftm@atu.edu.iqعرالٌةانثىــــ17/10/1985ــــفاطمه عبود جلوب العفجً انخمُٛاث انصحٛت ٔانطبٛتالعراق23/03/2015استاذ مساعد2004

لسم المٌكانٌنفائك حامد جبوري مغٌض النغٌشًالدٌوانٌة/المعهد التمن45ً
رئٌس فرع 

الصٌانة والتشغٌل
ماجستٌر 26/02/2020

انُٓذضت 

انًٛكاَٛكٛت
18/01/19797809568202dw.faeqha@atu.edu.iqعرالٌةذكرــــ18/1/2007ــــفائك حامد جبوري مغٌض النغٌشًانجايعّ انعثًاَٛتالهند12/08/2020مدرس16/12/2015اتمته وربوت

دكتوراه لسم المٌكانٌنفرح كامل عبد مسلم دمحم الجبوري الدٌوانٌة/المعهد التمن46ً
ُْذضت اَخاج 

ٔيعادٌ
07/09/19777807615166dw.frh@atu.edu.iqعرالٌةانثىــــ25/12/2005ــــفرح كامل عبد مسلم الجبوري  انًانٛسUPMّٚجايعت مالٌزٌا 14/09/2017مدرس22/06/2017هندسه صناعٌة 

01/07/19677807180084Fargad.jadaan@atu.edu.iqعرالٌةانثىــــ05/03/1992ــــفرلذ فٛصم جذعاٌ صالل مشهد/ جامعة فردوسًالعراق24/12/2020مدرس24/12/2020ضرائبيحاضبتدكخٕراِــــــــــــلسم المحاسبةفرلذ فٛصم جذعاٌ صالل الدٌوانٌة/المعهد التمن47ً
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المنصبالمسماالسم الثالثًالمعهد اوالكلٌةت
تارٌخ تولً 

المنصب
اختصاص دلٌكاختصاص عامالشهادة

تارٌخ الحصول 

على الشهادة
اللمب العلمً

تارٌخ الحصول 

على اللمب العلمً

الدولة 

المانحة 

العلى 

شهادة

الجامعة المانحة العلى 

شهادة
االسم الثالثً

تارٌخ التعٌٌن 

فً دوائر 

الدولة

تارٌخ التعٌٌن فً 

الهٌئة

تارٌخ اعادة 

سالتعٌٌن
جن

ال

ٌة
س

جن
ال

تارٌخ التولد 

سنة/شهر/ٌوم
المالحظاتالبرٌد االلكترونًرقم الموباٌل

11/06/19847811784714Laila84@atu.edu.iqعراقٌةانثىــــ11/05/2011ــــلٌلى جاسم شعٌبث فهد الناشً كلٌة العلوم/ جامعة القادسٌة العراق27/01/2015مدرس 03/06/2010احٌاء مجهرٌة علوم حٌاةماجستٌرتمرٌضلٌلى جاسم شعٌبث فهد الناشً الدٌوانٌة/المعهد التمن48ً
/ 30/ 7 وحسب االمر الصادر 2022/ 2/ 3منحها اجازة اامومة لمدة سنة كاملة واعتباراً من 

2022/ 2/ 17 فً 848

ماجستٌر 19/01/2020الشعبة العلمٌة. ملسم المٌكانٌنماهر رهٌف خضٌر والً العمريالدٌوانٌة/المعهد التمن49ً
انُٓذضت 

انًٛكاَٛكٛت
03/11/19777814975514maher.khudhair@atu.edu.iqعرالٌةذكرــــ26/9/2006ــــماهر رهٌف خضٌر والً العمريأشارٌا نكرجوناالهند 03/05/2020مدرس23/11/2015تصمٌم مكائن 

دمحم عبدالحسٌن دمحم دهش الغرٌباويالدٌوانٌة/المعهد التمن50ً
حمُٛاث االدارة 

انصحٛت

العمٌد للشؤون .م

االدارٌة والمالٌة
02/06/19737800088268dw.moh2@atu.edu.iqعرالٌةذكرــــ06/11/2002ــــدمحم عبدالحسٌن دمحم الغرٌباوي المالٌزٌهUPMجامعة مالٌزٌا17/06/2019استاذ مساعد10/02/2016احصاءاحصاءدكتوارة05/08/2021

مروة علً عودة عربً الكرعاويالدٌوانٌة/المعهد التمن51ً
حمُٛاث االدارة 

انصحٛت
01/10/19877735292926Dw.Mrw23@atu.edu.iqعرالٌةانثىــــ01/03/2010ــــمروة علً عودة عربً الكرعاويأشارٌا نكرجوناالهند07/08/2019مدرس مساعد07/08/2019التمانات االحٌائٌة علوم حٌاةماجستٌرــــــــــــ

تمرٌضمسار جبار جري صبار الكردي الدٌوانٌة/المعهد التمن52ً
لسم تمنٌات .ر

التمرٌض
30/12/19817813047317dw.msr@atu.edu.iqعرالٌة انثىــــ15/11/2011ــــمسار جبار جري صبار الكردي جايعت بغذادالعراق05/04/2016مدرس24/01/2021فسلجه حٌوانطب بٌطريدكتوراه 12/11/2020

مصطفى صالح داخل جاسم العادلًالدٌوانٌة/المعهد التمن53ً
حمُٛاث ادارة 

انًٕاد
07/01/19837823393318dw.must@atu.edu.iqعرالٌةذكرــــ2010/03/01ــــمصطفى صالح داخل جاسم العادلًانجايعّ انعثًاَٛتالهند24/03/2019مدرس19/11/2015محاسبةمحاسبةماجستٌر ــــــــــــ

 وحسب االمر الصادر 2019/10/31منحه زمالة دراسٌة لمدة اربع سنوات واعتباراً من 

2019/10/31 فً 5046/27/7

ماجستٌر 20/12/2018انًٛكاَٛك. ق.ولسم المٌكانٌنمهندعزٌز كاظم سلمان البوزٌنالدٌوانٌة/المعهد التمن54ً
انُٓذضت 

انًٛكاَٛكٛت
02/01/19817816612967mohannad_a_kadhom@atu.edu.iqعرالٌةذكرــــ14/2/2006ــــمهندعزٌز كاظم سلمان البوزٌنالجامعه العثمانٌة الهند 25/11/2015مدرس مساعد25/11/2015اتمته وربوت

انعهٕو انسراعٛتدكتوراه ــــــــــــلسم المٌكانٌنموسى عبد شوجه شعبان الجبوريالدٌوانٌة/المعهد التمن55ً
هندسة مكائن 

واالت زراعٌة
01/07/19667803464504dw.msa@atu.edu.iqعرالٌةذكر24/01/1992ــــموسى عبد شوجه شعبان الجبوريجامعة طهراناٌران19/03/2019استاذ25/07/2017

29/10/19787806824535dw.mol@atu.edu.iqعرالٌةذكرــــ23/1/2007ــــمؤمل حسٌن جوسٌم دمحم الحمدانًالجامعه العثمانٌة الهند 09/11/2015مدرس19/11/2015ادارة التسوٌكادارة االعمالماجستٌر ــــــــــــلسم المحاسبة مؤمل حسٌن جوسٌم دمحم الحمدانًالدٌوانٌة/المعهد التمن56ً
 2020/ 11/ 1منح اجازة دراسٌة لمدة ثالث سنوات للحصول على شهادة الدكتوراه من تاؤٌخ 

2020/ 11/ 1 فً 2520/ 27/ 7وحسب االمر الصادر 

العراق 04/05/2017مدرس2010التصادالتصادماجستٌرــــــــــــلسم المحاسبة مٌادة حسن رحٌم عبود الشبانًالدٌوانٌة/المعهد التمن57ً
االدارة /جايعت انمادضٛت

ٔااللخصاد
10/07/19847806715593dw.myd@atu.edu.iqعرالٌةانثىــــ04/10/2011ــــمٌادة حسن رحٌم الشبانً

بكالورٌوس ــــــــــــوحدة الصٌانةنجاح غائب خلف حسٌن التمٌمًالدٌوانٌة/المعهد التمن58ً
انُٓذضت 

انكٓربائٛت
01/08/19577830765408dw.ngh@atu.edu.iqعرالٌةذكر########01/05/1985ــــنجاح غائب خلف التمٌمًجامعة بغدادالعراق05/04/1993مدرس مساعد1979ــــــ

َذٖ احًذ فٛرٔز يسعم انخفاجٙالدٌوانٌة/المعهد التمن59ً
حمُٛاث االدارة 

انصحٛت
02/12/19787813123451dw.nada@atu.edu.iqعرالٛتاَث28/8/2002َٗذٖ احًذ فٛرٔز يسعم انخفاجٙجايعت انمادضٛتانعراق24/04/2017يذرش يطاعذ2017االحٛاء انًجٓرٚت عهٕو حٛاةياجطخٛر18/11/2020ممرر لسم
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المنصبالمسماالسم الثالثًالمعهد اوالكلٌةت
تارٌخ تولً 

المنصب
اختصاص دلٌكاختصاص عامالشهادة

تارٌخ الحصول 

على الشهادة
اللمب العلمً

تارٌخ الحصول 

على اللمب العلمً

الدولة 

المانحة 

العلى 

شهادة

الجامعة المانحة العلى 

شهادة
االسم الثالثً

تارٌخ التعٌٌن 

فً دوائر 

الدولة

تارٌخ التعٌٌن فً 

الهٌئة

تارٌخ اعادة 

سالتعٌٌن
جن

ال

ٌة
س

جن
ال

تارٌخ التولد 

سنة/شهر/ٌوم
المالحظاتالبرٌد االلكترونًرقم الموباٌل

ماجستٌر 01/03/2020مركز الحاسبة. ملسم المحاسبةندى طاهر مالن هدوان الزبٌديالدٌوانٌة/المعهد التمن60ً
هندسة تمنٌات 

االتصاالت
06/02/19797732620313nadamalik@atu.edu.iqعرالٌةانثىــــ27/1/2003ــــندى طاهر مالن هدوان الزبٌديالكلٌة التمنٌة النجفالعراق12/12/2019مدرس مساعد12/12/2019اتصاالت

نعٌم صباح خلخال عبد الكارضً الدٌوانٌة/المعهد التمن61ً
حمُٛاث ادارة 

انًٕاد
01/07/19707801104698dw.nem@atu.edu.iqعرالٌةذكرــــ17/10/1992ــــنعٌم صباح خلخال عبد الكارضً سام هٌكن بوتم/معهد هللا اباد الهند 20/05/2019مدرس11/10/2015محاسبةمحاسبةماجستٌر 

علوم حٌاةماجستٌر ــــــــــــتمرٌضنورس عدنان عبد االمٌر شمخً التوٌجًالدٌوانٌة/المعهد التمن62ً
العلوم الخلوٌة 

والجزٌئٌة
06/12/19787822082614dw.noras@atu.edu.iqعرالٌةانثىــــ19/11/2000ــــنورس عدنان عبد االمٌر شمخً التوٌجًجامعة الرازي اٌران 11/07/2017مدرس مساعد16/10/2017

صحت يجخًعنوفل صالح داخل جاسم العادلًالدٌوانٌة/المعهد التمن63ً
شعبت انُشاطاث . و

انطالبٛت
دكتوراه 14/04/2021

عهٕو انحركت 

فٙ انخربٛت 

انبذَٛت ٔعهٕو 

انرٚاضت

بالروسٌا25/05/2021مدرس22/04/2021حاْٛم عالجٙ
جايعت بالرٔضٛا 

انرٚاضٛت انحكٕيٛت
06/02/19797706208571nawfal.dakhil@atu.edu.iqعرالٌةذكرــــ07/01/2004ــــنوفل صالح داخل العادلً

هنوة حسٌن احمد حسٌن الزٌرجاويالدٌوانٌة/المعهد التمن64ً
حمُٛاث ادارة 

انًٕاد
ــــــــــــ

دبلوم عالً 

معادل 

للماجستٌر

15/01/19717815544048hinwa.hussein@atu.edu.iqعرالٌةانثىــــ17/11/199717/11/1997هنوة حسٌن احمد حسٌن الزٌرجاويالمعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة العراق04/10/2016مدرس مساعد07/06/2016تأمٌنادارة اعمال
/ 7منحت اجازة دراسٌة لمدة ثالث سنوات للحصول على شهادة الدكتوراه وحسب االمر الصادر 

2020/ 12/ 20 فً 35/3209

وسام عبدالكاظم عبدالرضا سرحان الحمٌشًالدٌوانٌة/المعهد التمن65ً
حمُٛاث ادارة 

انًٕاد

دبهٕو عانٙ 

يعادل 

نهًاجطخٛر

العراق27/10/2019مدرس06/08/2015 ضرائبمحاسبة

انًعٓذ / جايعت بغذاد 

انعانٙ نهذراضاث 

انًحاضبٛت ٔانًانٛت

23/12/19807810295169dw.wsm@atu.edu.iqعرالٌةذكرــــ22/8/2007ــــوسام عبد الكاظم عبد الرضا الحمٌشً
/ 35/ 7 منح اجازة دراسٌة لمدة ثالث سنوات للحصول على شهادة الدكتوراه حسب االمر الصادر 

2020/ 12/ 24 فً 3286

وسن كامل عفلون فلٌح الحسناويالدٌوانٌة/المعهد التمن66ً
حمُٛاث ادارة 

انًٕاد
ادارة اعمالماجستٌرــــــــــــ

َظى انًعهٕياث 

االدارٚت
03/06/19707802859792dw.wsn@atu.edu.iqعرالٌةانثىــــ08/10/1992ــــوسن كامل عفلون فلٌح الحسناويجايعت كٕفُخر٘انكلترا5/27/2012مدرس مساعد2011

باشرت بالوظٌفة بعد انتهاء الزمالة الدراسٌة واعتباراً من تارٌخ تمدٌم الطلب             

2022/ 1/ 23 فً 393/ 35/ 7 حسب االمر الصادر 2022/ 1/ 16

ٌاس خضٌر عباس كاظم الموسويالدٌوانٌة/المعهد التمن67ً
حمُٛاث ادارة 

انًٕاد

ممرر لسم تمنٌات 

ادارة المواد
12/05/19857813124839dw.yas@atu.edu.iqعراقٌةذكرــــ22/8/2007ــــٌاس خضٌر عباس كاظم الموسويجامعة المنصورةمصر17/05/2020مدرس12/06/2016محاسبةمحاسبةماجستٌر 03/10/2019

07/12/19907823850625malath.yousf.idi435@atu.edu.iqعراقٌةانثىــــ28/11/2019ــــماللذ اسماعٌل ٌوسف اسماعٌل الجبوريجامعة بغدادالعراق28/11/2019مدرس مساعد15/06/2015بٌئةعلوم حٌاةماجستٌرــــــــــــصحة مجتمعمالذ اسماعٌل ٌوسف اسماعٌل الجبوريالدٌوانٌة/المعهد التقنً 68

20/02/19897810088312عراقٌةذكرــــ28/11/2019ــــدمحم غانم عباس صخٌل الخزاعًجامعة بغدادالعراق28/11/2019مدرس02/09/2019الكٌمٌاء العضوٌةكٌمٌاءدكتوراه ــــــــــــتمرٌضدمحم غانم عباس صخٌل الخزاعًالدٌوانٌة/المعهد التقنً 69
mohammed.alkhuzaie.idi23@atu.edu.iq

العراق07/10/2021مدرس مساعد07/10/2021لانون خاصلانونماجستٌرالوحدة المانونٌة. مصحة مجتمععمٌل عبٌده حمزة حسٌن النائلًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 70
معهد العلمٌن للدراسات 

العلٌا
13/05/19787810228264akeel.hamza.idi@atu.edu.iqعرالٌةذكرــــ07/10/2002ــــعمٌل عبٌده حمزة حسٌن النائلً

العراق08/09/2021مدرس مساعد08/09/2021علوم المحاسبةمحاسبةماجستٌرلسم المحاسبةفاطمة فلٌح عودة علً الخفاجًالدٌوانٌة/المعهد التمنً 71
االدارة /جامعة المادسٌة

وااللتصاد
30/03/19747806353965fatimah.oudah.ikr@atu.edu.iqعرالٌةانثىــــ09/02/1995ــــفاطمة فلٌح عودة علً الخفاجً

علً جواد كاظم حمود السعداويالدٌوانٌة/المعهد التمنً 72
تمنٌات ادارة 

المواد
العراق06/09/2021مدرس مساعد06/09/2021علوم المحاسبةمحاسبةماجستٌر

االدارة /جامعة المادسٌة

وااللتصاد
10/01/1988ali.kadem.dw@atu.edu.iqعرالٌةذكرــــ01/03/2012ــــعلً جواد كاظم حمود السعداوي

رواق حٌدر عبد النبً كاظم المحنةالدٌوانٌة/المعهد التمن73ً
لسم صحة 

المجتمع
العراق06/02/2020مدرسمناعةاحٌاء مجهرٌةدكتوراه 

جايعت انكٕفت كهٛت 

انخربٛت نهبُاث
2022/ 1/ 16 فً 239/ 35/ 7نقل من المدٌرٌة العامة لتربٌة الدٌوانٌة حسب االمر الصادر 04/01/19887740752330rawaq.haider.idi2@atu.edu.iqعرالٌةانثى11/01/2022رواق حٌدر عبد النبً كاظم المحنة

01/07/1976عرالٌةذكر20/8/2007مٌسر اعالن عباس نعمان العوٌديجامعة الكوفةالعراق02/11/2021مدرس مساعد02/11/2021رٌاضٌاترٌاضٌاتماجستٌرلسم التمرٌضمٌسر اعالن عباس نعمان العوٌديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 74
 523/ 35/ 7احتساب شهادة الماجستٌر ومنح لمب مدرس مساعد حسب االمر الصادر 

2022/ 1/ 3فً 

17/12/19767802654735mohammad.gdaiek.idi7@atu.edu.iqعرالٌةذكر19/08/2008دمحم غتار داٌخ  مطر الزٌاديجامعة المادسٌةالعراق22/11/2021مدرس مساعد22/11/2021لانونلانون عامماجستٌرالوحده المانونٌة دمحم غتار داٌخ  مطر الزٌاديالدٌوانٌة/المعهد التمنً 75
/ 1/ 30 فً 525/ 35/ 7احتساب شهادة الماجستٌر ومنح لمب مدرس مساعد حسب االمر الصادر 

2022

قسم التمرٌضارٌج فاضل كشاش ساجت النائلًالدٌوانٌة/المعهد التقنً 76
وحدة االرشاد . م

والتوجٌه التربوي
ماجستٌر15/11/2021

علم نفس  

تربوي
العراق28/12/2021مدرس مساعد28/12/2021علم نفس  تربوي

كلٌة /جامعه القادسٌة

التربٌة
24/11/19877812944930areegi.ghshash.idi20@atu.edu.iqعراقٌةانثى14/06/2015ارٌج فاضل كشاش ساجت النائلً

/ 35/ 7 حسب االمر الصادر 2021/ 12/ 28واعتباراً من  (مدرس مساعد)منحت لمب علمً 

2022/ 3/ 8 فً 1101

اشواق عبد السادة كاظم جارهللا االكرعالدٌوانٌة/المعهد التقنً 77
تقنٌات ادارة 

المواد
2022/ 1/ 9واعتباراً من  (مدرس مساعد)منحت لمب علمً 01/06/19707811509018ashwaq.sada.idi12@atu.edu.iqعراقٌةانثى28/04/1991اشواق عبد السادة كاظم جارهللا االكرعجامعة القادسٌةالعراق09/01/2022مدرس مساعد09/01/2022احصاءاحصاء ماجستٌر
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