جامعة الفرات االوسط التقنية
المعهد التقني  /كربالء

قائمة باسماء التدريسيين على المالك الدائم مع ايميالتهم الجامعية
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العميد

قسم تقنيات إدارة
المكتب

اسم التدريسي
د.ماهر حميد مجيد
علي كاظم حسين محل
امال غالب راشد الحمد
علي عبد الحسين جبر
ثائرة عبد الجبار صالح حمادي
رحيم عبد محمد عزيز
حسن هادي كهو راضي
بشرى جواد محمد رضا
غانم سلمان عبيد جاسم
زيتون نعمة ضهد مطوس
سعاد عبد الكاظم عبد الحميد
هدى فالح جاسم محمد
نادية ناصر عكلة
ضرغام محسن جبار
حسين صبيح محيسن

االيميل الجامعي
dr.mahir@atu.edu.iq
dr.ali6@atu.edu.iq
amal.rashd@atu.edu.iq
inkr.ali7@atu.edu.iq
inkr.thr@atu.edu.iq
inkr.rhm@atu.edu.iq
hassanhadi87@atu.edu.iq
bushrajawad@atu.edu.iq
Inkar.ghnm@atu.edu.iq
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Suad.Alsaadi2020@atu.edu.iq
huda.jasim@atu.edu.iq
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natheer.al-ghurabi@atu.edu.iq
zahra.al-murshidi@atu.edu.iq
inkr.lyt@atu.edu.iq
amera.flaifl@atu.edu.iq
fadel.mohammed@atu.edu.iq
khalid.swain@atu.edu.iq
adnan.towfan@atu.edu.iq
fatima.abd@atu.edu.iq
zaid.obaid@atu.edu.iq
Falah.Alshiroofi@atu.edu.iq
mahmood.enad@atu.edu.iq
Thoalfukar@atu.edu.iq
hussein.neamah@atu.edu.iq
hussain.alkufaishy@atu.edu.iq
haneen.kadhim@atu.edu.iq
salahyoussif@atu.edu.iq
inkr.san@atu.edu.iq
jaleel.muhammed@atu.edu.iq
KHALEEL.eng@atu.edu.iq
inkr.hamz@atu.edu.iq
hussinmohamad@atu.edu.iq
sattar.mettib@atu.edu.iq
inkr.red@atu.edu.iq

نذير مهدي فاضل مهدي
زهراء محمود عبد الزهرة
ليث حسن جواد.د
اميرة عبد الوهاب فليفل.م.م
 عباس فاضل محمد.م.م
 خالد حتوم صوين.م.م
عدنان حسن طوفان.د
 فاطمة كاظم عبد.م.م
 زيد جبار عبيد.م.م
 فالح جعفر حسن.م.م
محمود حاكم عناد.م.م
ذوالفقار حميد عبدالرضا.د
 حسين حامد نعمة.م.م
 حسين صالح حسن.م.م
 حنين صافي كاظم.م.م
 صالح حسن يوسف.م.م
سناء علي حمزة
جليل محمد صالح
خليل عبد الحر علي
حمزه كاظم حسن
حسين محمد حسن
ستار جبار متعب
رضا حميد مجيد
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intisarkhursan@atu.edu.iq
inkr.hus@atu.edu.iq
muhamad.alrakkabi@atu.edu.iq
meethaq.abed@atu.edu.iq
roaa.muneer@atu.edu.iq
ahmed.subeh@atu.edu.iq
hussein.sadeq@atu.edu.iq
zainab_abdulraheem@atu.edu.iq
sara.mohammed@atu.edu.iq
wathiq@atu.edu.iq
inkr.ala@atu.edu.iq
ammar.jehad@atu.edu.iq
inkr.ks@atu.edu.iq
inkr.moh4@atu.edu.iq
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asraa.al-ameer@atu.edu.iq
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maryam.al-tuma@atu.edu.iq
basma.jalil@atu.edu.iq
Mohammed.hadi@student.atu.edu.iq
Najm.abbas@student.atu.edu.iq
mohammad.toman@atu.edu.iq
Taha.mohmood@atu.edu.iq
Ahmeddalami@atu.edu.iq

انتصار رشيد صالح
حسين يونس رزاق
محمد عبد الكاظم ناصر
ميثاق محسن عبد
رؤى محمد منير
احمد عبد األمير صبح
حسين محمد صادق
زينب عبد الرحيم عبد الحسن
سارة كريم محمد
واثق لفته عبدعلي
عال كامل فليح
عمار جهاد خلف
قصي عبدهللا عبد
محمد ثجيل عبدهللا

قسم التقنيات
الميكانيكية

قسم تقنيات انظة
الحاسوب

اسراء عبد الحسين عبد االمير
مريم قيس كاظم
بسمة احمد جليل
 محمد جبار هادي.د
م نجم عبد العالي.م
م محمد علي تومان.م
م طة مهدي محمود.م
قسم تقنيات السياحة
م احمد عبد حسين.م
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م .حيدر عبد زيد
هدى جليل دخل
م.م عبد الحسين موسى
أ..د.فاضل محمد ظاهر
أ.م.د .سحر صفاء هادي
أ.م.د.علي هادي عظيم جوري العامري
قسم التقنيات المدنية أ.م.د.عصام محمد علي بيدي صافي الموسوي
م.عبد الخضر عزيز مطشر
م.م .مروة عادل رحمن
م.م .كاظم رحيم عباس
م.م محمد زهير عبد االمير
م.م نهله عبيس طالل
م.م ايناس ناصر عكله
م.م وسام كريدي حمدان
م.م شهد صالح عبد المهدي
قسم تقنيات المحاسبة م .د .حسن محمد جواد رزاق
أ.م .د .محمد فاضل نعمة الياسري
د .بسمان كامل جواد
م .وسام فؤاد عباس
اسعد رحيم محسن
م.م حيدر جميل احمد
بلقيس عبد علي عبد عون

Haider.khader@atu.edu.iq
huda.dakhal@atu.edu.iq
abdul.mohammed@atu.edu.iq
dr.fadeelmohamad@atu.edu.iq
naham_1969@atu.edu.iq
inkr.ali@atu.edu.iq
inkr.asm@atu.edu.iq
abdulkhidwe@atu.edu.iq
marwa.adl@atu.edu.iq
almslmawykazm@atu.edu.iq
mohammed.alameer@atu.edu.iq
nahla.talal@atu.edu.iq
enass.oqla@atu.edu.iq
wissam.hamdan@atu.edu.iq
shahad1986@atu.edu.iq
hasnmhamed@atu.edu.iq
mohammed.fadeel@atu.edu.iq
Inker.bam@atu.edu.iq
wisamfuad84@atu.edu.iq
asaad.alzaier@atu.edu.iq
haider86@atu.edu.iq
inker.balk@atu.edu.iq
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mohammad.abdulmohsin@atu.edu.iq
inker.salim@atu.edu.iq
alaaza_66@atu.edu.iq
inker.han2020@atu.edu.iq
inker.njh@atu.edu.iq
inkr.blk2@atu.edu.iq
zahra.make@yahoo.com
maytham.alnasrawii@atu.edu.iq
jaafar.ali@atu.edu.iq
alimeamah93@atu.edu.iq
ahmed.ganimi@atu.edu.iq
maytham.alobaid@atu.edu.iq

محمد عبد الباقي عبد المحسن
سالم حسين حسن
عالء محمد ظاهر
حنان عباس مجيد
نجاة حمزة حسن
بلقيس سعدون جاسم
زهرة مكي محمود
ميثم سالم عطية
جعفر خلف علي
علي نعمة حسن
احمد خضير عبد الرضا
مبثم ناصر نعمة هزاع
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