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dr.mahir@atu.edu.iqماهر حميد مجيد.دالعميد1

dr.ali6@atu.edu.iqعلي كاظم حسين محل2

inkr.ali7@atu.edu.iqعلي عبد الحسين جبر3

inkr.thr@atu.edu.iqثائرة عبد الجبار صالح حمادي4

inkr.rhm@atu.edu.iqرحيم عبد محمد عزيز5

hassanhadi87@atu.edu.iqحسن هادي كهو راضي6

bushrajawad@atu.edu.iqبشرى جواد محمد رضا7

Inkar.ghnm@atu.edu.iqغانم سلمان عبيد جاسم8

Zaytoon.alsadoon@atu.edu.iqزيتون نعمة ضهد مطوس9

Suad.Alsaadi2020@atu.edu.iqسعاد عبد الكاظم عبد الحميد10

عقدhuda.jasim@atu.edu.iqهدى فالح جاسم محمد11

عقدnadia.almusawi@atu.edu.iqنادية ناصر عكلة12

عقدdirgham.jabbar@atu.edu.iqضرغام محسن جبار13

عقدhussein.al-kabbi@atu.edu.iqحسين صبيح محيسن14

عقدnatheer.al-ghurabi@atu.edu.iqنذير مهدي فاضل مهدي15

عقدzahra.al-murshidi@atu.edu.iqزهراء محمود عبد الزهرة16

inkr.lyt@atu.edu.iqليث حسن جواد .د17

amera.flaifl@atu.edu.iqاميرة عبد الوهاب فليفل .م.م18

fadel.mohammed@atu.edu.iqعباس فاضل محمد .  م.م19

khalid.swain@atu.edu.iqخالد حتوم صوين. م.م20

adnan.towfan@atu.edu.iqعدنان حسن طوفان .د21

fatima.abd@atu.edu.iqفاطمة كاظم عبد. م.م22

zaid.obaid@atu.edu.iqزيد جبار عبيد. م.م23

جامعة الفرات االوسط التقنية

كربالء/    المعهد التقني 

قائمة باسماء التدريسيين على المالك الدائم مع ايميالتهم الجامعية

قسم تقنيات إدارة المكتب

قسم التقنيات الكهربائية
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Falah.Alshiroofi@atu.edu.iqفالح جعفر حسن. م.م24

mahmood.enad@atu.edu.iqمحمود حاكم عناد .م.م25

Thoalfukar@atu.edu.iqذوالفقار حميد عبدالرضا.د26

عقدhussein.neamah@atu.edu.iqحسين حامد نعمة . م.م27

عقدhussain.alkufaishy@atu.edu.iqحسين صالح حسن . م.م28

عقدhaneen.kadhim@atu.edu.iqحنين صافي كاظم . م.م29

salahyoussif@atu.edu.iqصالح حسن يوسف. م.م30

inkr.san@atu.edu.iqسناء علي حمزة31

jaleel.muhammed@atu.edu.iqجليل محمد صالح32

KHALEEL.eng@atu.edu.iqخليل عبد الحر علي33

inkr.hamz@atu.edu.iqحمزه كاظم حسن34

hussinmohamad@atu.edu.iqحسين محمد حسن35

sattar.mettib@atu.edu.iqستار جبار متعب36

inkr.red@atu.edu.iqرضا حميد مجيد37

intisarkhursan@atu.edu.iqانتصار رشيد صالح38

inkr.hus@atu.edu.iqحسين يونس رزاق39

muhamad.alrakkabi@atu.edu.iqمحمد عبد الكاظم ناصر40

meethaq.abed@atu.edu.iqميثاق محسن عبد41

عقدroaa.muneer@atu.edu.iqرؤى محمد منير42

عقدahmed.subeh@atu.edu.iqاحمد عبد األمير صبح43

عقدhussein.sadeq@atu.edu.iqحسين محمد صادق44

عقدzainab_abdulraheem@atu.edu.iqزينب عبد الرحيم عبد الحسن45

عقدsara.mohammed@atu.edu.iqسارة كريم محمد46

wathiq@atu.edu.iqواثق لفته عبدعلي47

inkr.ala@atu.edu.iqعال كامل فليح48

ammar.jehad@atu.edu.iqعمار جهاد خلف49

inkr.ks@atu.edu.iqقصي عبدهللا عبد50

inkr.moh4@atu.edu.iqمحمد ثجيل عبدهللا51

haideraltomah@atu.edu.iqحيدر محمدعلي محمدرضا52

عقدasraa.al-ameer@atu.edu.iqاسراء عبد الحسين عبد االمير53

قسم التقنيات الميكانيكية
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الحاسوب
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عقدmaryam.al-tuma@atu.edu.iqمريم قيس كاظم54

عقدbasma.jalil@atu.edu.iqبسمة احمد جليل55

 Mohammed.hadi@student.atu.edu.iqمحمد جبار هادي. د56

 Najm.abbas@student.atu.edu.iqم نجم عبد العالي.م57

mohammad.toman@atu.edu.iqم محمد علي تومان.م58

 Taha.mohmood@atu.edu.iqم طة مهدي محمود.م59

 Ahmeddalami@atu.edu.iqم احمد عبد حسين.م60

 Haider.khader@atu.edu.iqحيدر عبد زيد. م61

 huda.dakhal@atu.edu.iqهدى جليل دخل62

 abdul.mohammed@atu.edu.iqم عبد الحسين موسى.م63

dr.fadeelmohamad@atu.edu.iqفاضل محمد ظاهر.د..أ64

naham_1969@atu.edu.iqسحر صفاء هادي. د.م.أ65

inkr.ali@atu.edu.iqعلي هادي عظيم جوري العامري.د.م.أ66

inkr.asm@atu.edu.iqعصام محمد علي بيدي صافي الموسوي.د.م.أ67

abdulkhidwe@atu.edu.iqعبد الخضر عزيز مطشر.م68

marwa.adl@atu.edu.iqمروة عادل رحمن. م.م69

almslmawykazm@atu.edu.iqكاظم رحيم عباس. م.م70

mohammed.alameer@atu.edu.iqم محمد زهير عبد االمير.م71

nahla.talal@atu.edu.iqم نهله عبيس طالل.م72

enass.oqla@atu.edu.iqم ايناس ناصر عكله.م73

wissam.hamdan@atu.edu.iqم وسام كريدي حمدان.م74

shahad1986@atu.edu.iqم شهد صالح عبد المهدي.م75

hasnmhamed@atu.edu.iqحسن محمد جواد رزاق. د. م76

mohammed.fadeel@atu.edu.iqمحمد فاضل نعمة الياسري. د.م .أ77

Inker.bam@atu.edu.iqبسمان كامل جواد. د78

wisamfuad84@atu.edu.iqوسام فؤاد عباس. م79

عقدasaad.alzaier@atu.edu.iqاسعد رحيم محسن80

haider86@atu.edu.iqم حيدر جميل احمد.م81

inker.balk@atu.edu.iqبلقيس عبد علي عبد عون82
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mohammad.abdulmohsin@atu.edu.iqمحمد عبد الباقي عبد المحسن83

 inker.salim@atu.edu.iqسالم حسين حسن84

alaaza_66@atu.edu.iqعالء محمد ظاهر85

inker.han2020@atu.edu.iqحنان عباس مجيد86

inker.njh@atu.edu.iqنجاة حمزة حسن87

inkr.blk2@atu.edu.iqبلقيس سعدون جاسم88

zahra.make@yahoo.comزهرة مكي محمود89

maytham.alnasrawii@atu.edu.iqميثم سالم عطية90

jaafar.ali@atu.edu.iqجعفر خلف علي91

alimeamah93@atu.edu.iqعلي نعمة حسن92

ahmed.ganimi@atu.edu.iqاحمد خضير عبد الرضا93

عقدmaytham.alobaid@atu.edu.iqمبثم ناصر نعمة هزاع94
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