
  

 2023-2022قسم التقنيات الكهربائية للسنة الدراسية الهيئة التدريسية ل

 ت اسم القسم اسم التدريسي اللقب العلمي صفة العمل

 1 التقنيات الكهربائية د. ذو الفقار حميد عبد الرضا مدرس رئيس القسم

 2 التقنيات الكهربائية زيد جبار عبيد مدرس مقرر القسم

 3 التقنيات الكهربائية د. عدنان حسن طوفان مدرس المكتب االستشاريمدير 

 4 التقنيات الكهربائية محمود حاكم عناد مدرس تدريسي

 5 التقنيات الكهربائية فالح جعفر حسن مدرس مساعد تدريسي

 6 التقنيات الكهربائية أميرة عبد الوهاب فليفل مدرس مساعد وحدةدير م

 7 يةالتقنيات الكهربائ خالد حتوم صوين مدرس مساعد تدريسي

 8 التقنيات الكهربائية عباس فاضل محمد مدرس مساعد تدريسي

 9 التقنيات الكهربائية فاطمة كاظم عبد مدرس مساعد تدريسي

 10 التقنيات الكهربائية فضل عبد منهل الياسريحيدر  مساعدمدرس  تدريسي

 11 التقنيات الكهربائية د.  عبد الكاظم عزيز سلمان مدرس تدريسي 

 12 التقنيات الكهربائية حنين صافي كاظم - عقد

 13 التقنيات الكهربائية حسين صالح حسن - عقد

 14 التقنيات الكهربائية حسين حامد نعمة - عقد



 

 

 

 2022-2021هربائية للسنة الدراسية الهيئة التدريسية لقسم التقنيات الك

 ت اسم القسم اسم التدريسي اللقب العلمي صفة العمل

 1 التقنيات الكهربائية د. ذو الفقار حميد عبد الرضا مدرس رئيس القسم

 2 التقنيات الكهربائية زيد جبار عبيد مدرس مقرر القسم

 3 يةالتقنيات الكهربائ د. عدنان حسن طوفان مدرس م. ضمان الجودة

 4 التقنيات الكهربائية محمود حاكم عناد مدرس تدريسي

 5 التقنيات الكهربائية فالح جعفر حسن مدرس مساعد تدريسي

 6 التقنيات الكهربائية أميرة عبد الوهاب فليفل مدرس مساعد م. االرشاد التربوي

 7 التقنيات الكهربائية خالد حتوم صوين مدرس مساعد تدريسي

 8 التقنيات الكهربائية عباس فاضل محمد مساعدمدرس  تدريسي

 9 التقنيات الكهربائية فاطمة كاظم عبد مدرس مساعد تدريسي

 10 التقنيات الكهربائية صالح حسن يوسف مدرس مساعد م. شعبة التسجيل

 11 التقنيات الكهربائية د.  عبد الكاظم عزيز سلمان مدرس تدريسي مجاز مرضيا



 

 2021-2020الهيئة التدريسية لقسم التقنيات الكهربائية للسنة الدراسية 

 ت ماسم القس اسم التدريسي اللقب العلمي صفة العمل

 1 التقنيات الكهربائية د. ليث حسن جواد مدرس رئيس القسم

 2 التقنيات الكهربائية د. ذو الفقار حميد عبد الرضا مدرس مقرر القسم

 3 التقنيات الكهربائية د. عدنان حسن طوفان مدرس تدريسي

 4 التقنيات الكهربائية محمود حاكم عناد مدرس مساعد تدريسي

 5 التقنيات الكهربائية فالح جعفر حسن مدرس مساعد تدريسي

 6 التقنيات الكهربائية أميرة عبد الوهاب فليفل مدرس مساعد تدريسي

 7 التقنيات الكهربائية خالد حتوم صوين مدرس مساعد تدريسي

 8 التقنيات الكهربائية عباس فاضل محمد مدرس مساعد تدريسي

 9 التقنيات الكهربائية ودرجاء رحمن داو مدرس مساعد م. االرشاد التربوي

 10 التقنيات الكهربائية فاطمة كاظم عبد مدرس مساعد تدريسي

 11 التقنيات الكهربائية صالح حسن يوسف مدرس مساعد م .شعبة التسجيل

 12 التقنيات الكهربائية د.  عبد الكاظم عزيز سلمان مدرس تدريسي مجاز مرضيا



 

 2020-2019ة الدراسية التقنيات الكهربائية للسنلقسم  التدريسيةالهيئة 

 ت اسم القسم اسم التدريسي اللقب العلمي صفة العمل

 1 التقنيات الكهربائية د. ليث حسن جواد مدرس رئيس القسم

 2 التقنيات الكهربائية د. ذو الفقار حميد عبد الرضا مدرس مقرر القسم

 3 التقنيات الكهربائية د. عدنان حسن طوفان مدرس تدريسي

 4 التقنيات الكهربائية ل ياسين احمدفاض مدرس تدريسي

 5 التقنيات الكهربائية محمود حاكم عناد مدرس مساعد تدريسي

 6 التقنيات الكهربائية فالح جعفر حسن مدرس مساعد تدريسي

 7 التقنيات الكهربائية أميرة عبد الوهاب فليفل مدرس مساعد تدريسي

 8 التقنيات الكهربائية خالد حتوم صوين مدرس مساعد تدريسي

 9 التقنيات الكهربائية عباس فاضل محمد مدرس مساعد تدريسي

 10 التقنيات الكهربائية كاظم هاتف كاظم مدرس مساعد تدريسي

 11 التقنيات الكهربائية رجاء رحمن داوود مدرس مساعد م. االرشاد التربوي

 12 يةالتقنيات الكهربائ فاطمة كاظم عبد مدرس مساعد تدريسي

 13 التقنيات الكهربائية صالح حسن يوسف مدرس مساعد م. شعبة التسجيل

 14 التقنيات الكهربائية د.  عبد الكاظم عزيز سلمان مدرس تدريسي 

 

 



 

 2019-2018الهيئة التدريسية لقسم التقنيات الكهربائية للسنة الدراسية 

 ت اسم القسم اسم التدريسي اللقب العلمي صفة العمل

 1 التقنيات الكهربائية عدنان حسن طوفاند.  مدرس رئيس القسم

 2 التقنيات الكهربائية عبد الحسين جابر تقي مساعد مدرس مقرر القسم

 3 التقنيات الكهربائية عبد الكاظم عزيزد.   مدرس تدريسي

 4 التقنيات الكهربائية فاضل ياسين احمد   مدرس تدريسي

 5 التقنيات الكهربائية م عناد محمود حاك مدرس مساعد تدريسي

 6 التقنيات الكهربائية اميرة عبد الوهاب فليفل مدرس مساعد تدريسي

 7 يةالتقنيات الكهربائ كاظم هاتف كاظم  مدرس مساعد تدريسي

 8 التقنيات الكهربائية عباس فاضل محمد مدرس مساعد تدريسي

 9 التقنيات الكهربائية فاطمة كاظم عبد مدرس مساعد تدريسي

 10 التقنيات الكهربائية خالد حتوم صوين مدرس مساعد تدريسي

 11 التقنيات الكهربائية رجاء رحمن داوود مساعدمدرس  يسيتدر

 12 التقنيات الكهربائية صالح حسن يوسف مساعد مدرس م. وحدة التسجيل

 

 

 



 

 2018-2017الهيئة التدريسية لقسم التقنيات الكهربائية للسنة الدراسية 

 ت اسم القسم اسم التدريسي اللقب العلمي صفة العمل

 1 التقنيات الكهربائية عدنان حسن طوفاند.  مدرس رئيس القسم

 2 التقنيات الكهربائية عبد الحسين جابر تقي مساعد مدرس مقرر القسم

 3 التقنيات الكهربائية عبد الكاظم عزيزد.   مدرس تدريسي

 4 التقنيات الكهربائية فاضل ياسين احمد   مدرس تدريسي

 5 التقنيات الكهربائية م عناد محمود حاك مدرس مساعد تدريسي

 6 التقنيات الكهربائية اميرة عبد الوهاب فليفل مدرس مساعد تدريسي

 7 يةالتقنيات الكهربائ كاظم هاتف كاظم  مدرس مساعد تدريسي

 8 التقنيات الكهربائية عباس فاضل محمد مدرس مساعد تدريسي

 9 التقنيات الكهربائية فاطمة كاظم عبد مدرس مساعد تدريسي

 10 التقنيات الكهربائية خالد حتوم صوين مدرس مساعد تدريسي

 11 التقنيات الكهربائية رجاء رحمن داوود مساعدمدرس  . االرشاد التربويم

 12 التقنيات الكهربائية صالح حسن يوسف مساعد مدرس م. وحدة التسجيل



 

 

 1017-2016الهيئة التدريسية لقسم التقنيات الكهربائية للسنة الدراسية 

 ت اسم القسم اسم التدريسي اللقب العلمي صفة العمل

 1 التقنيات الكهربائية عدنان حسن طوفاند.  مدرس رئيس القسم

 2 التقنيات الكهربائية عباس فاضل محمد مساعد مدرس مقرر القسم

 3 التقنيات الكهربائية عبد الكاظم عزيزد.   مدرس تدريسي

 4 التقنيات الكهربائية فاضل ياسين احمد   مدرس تدريسي

 5 التقنيات الكهربائية م عناد محمود حاك مدرس مساعد تدريسي

 6 التقنيات الكهربائية اميرة عبد الوهاب فليفل مدرس مساعد تدريسي

 7 يةالتقنيات الكهربائ كاظم هاتف كاظم  مدرس مساعد تدريسي

 8 التقنيات الكهربائية منجد بدر مدرس مساعد تدريسي

 9 التقنيات الكهربائية فاطمة كاظم عبد مدرس مساعد تدريسي

 10 التقنيات الكهربائية صالح حسن يوسف مدرس مساعد م. وحدة التسجيل

 11 التقنيات الكهربائية رجاء رحمن داوود مساعدمدرس  يسيتدر



 

 2016-2015ة الدراسية التقنيات الكهربائية للسنلقسم  التدريسيةالهيئة 

 

 

 ت اسم القسم اسم التدريسي اللقب العلمي صفة العمل

 1 التقنيات الكهربائية أميرة عبد الوهاب فليفل مساعد مدرس رئيس القسم

 2 التقنيات الكهربائية صالح حسن يوسف مساعد مدرس مقرر القسم

 3 التقنيات الكهربائية عبد الكاظم عزيز مساعد مدرس المكتب االستشاريمدير 

 4 التقنيات الكهربائية فاضل ياسين احمد  مساعد مدرس تدريسي

 5 التقنيات الكهربائية م عناد محمود حاك مدرس مساعد تدريسي

 6 التقنيات الكهربائية عباس فاضل محمد  مدرس مساعد تدريسي

 7 يةالتقنيات الكهربائ كاظم هاتف كاظم  مدرس مساعد تدريسي

 8 التقنيات الكهربائية منجد بدر  مدرس مساعد تدريسي

 9 التقنيات الكهربائية فاطمة كاظم عبد مدرس مساعد تدريسي

 10 التقنيات الكهربائية رجاء رحمن داوود مساعدمدرس  شاد التربويم االر

 11 التقنيات الكهربائية عدنان حسن طوفان مساعد مدرس تدريسي 



 

 

 


