
  

 أسماء فنيين قسم التقنيات الكهربائية

 االختصاص اللقب العلمي الشهادة االسم الثالثي واللقب ت

 الكترونيك م. مدير فني دبلوم فني ابي احمد علي القاضلي .1

 قوى كهربائية مدرب فني دبلوم فني احمد زهير محمد علي .2

 قوى كهربائية مدربين فنيينم. رئيس  دبلوم فني انوار غازي احمد محمد حسن .3

 دبلوم فني ايمان حسين علي خليل .4
رئيس مدربين فنيين 

 اقدم
 مكائن قدرة

 قوى كهربائية مدرب فني دبلوم فني حارث صالح محمد عبد القادر .5

6. 
حسن محمود جابرمحمود مفتي 

 الشافعي
 الكترونيك ر. مهندسين اقدم بكالوريوس

 بكالوريوس الزرريخالد عبد الجواد بشير  .7
رئيس مدربين فنيين 

 اقدم
 تاسيسات كهربائية

8. 
خضر محمد علي قدو خضر 

 الحمداني
 دبلوم فني

فنيين   رئيس مدربين

 أقدم
 رسم كهربائي

 قدرة ومكائن مساعد مدير فني بكالوريوس سناء سعيد داؤد عبد الرحمن .9

 دبلوم فني سناء طه حسن مصطفى .10
فنيين   رئيس مدربين

 اقدم
 تاسيسات كهربائية

 دبلوم فني شامل محمد اسماعيل قداوي .11
فنيين   رئيس مدربين

 أقدم
 تاسيسات كهربائية

 تاسيسات كهربائية م. رئيس مدربين فنيين دبلوم فني صفاء طه ياسين مصطفى .12

 قدرة ومكائن رئيس مدربين فنيين بكالوريوس ضحى عبد القادر رفيق الغضنفري .13

 دبلوم فني عادل اسماعيل ياسين حسين .14
فنيين   رئيس مدربين

 أقدم
 تاسيسات كهربائية



 االختصاص اللقب العلمي الشهادة االسم الثالثي واللقب ت

 ادارة مخازن م.رئيس مدرب فنيين دبلوم فني عدوية محمد صباح عبد الرزاق .15

 قدرة ومكائن رئيس مدربين فنيين بكالوريوس عقيل نجم عبد هللا الفهد .16

 قدرة ومكائن اقدم مهندس بكالوريوس عماد عيدان عبد وكاع .17

 شبكات مهندس تقني اقدم بكالوريوس عمر موفق سالم نوري الجوادي .18

 رسم هندسي م. مدير فني دبلوم فتنة نافع سلطان داؤد .19

 مهندس تقني اقدم بكالوريوس فراس سعدالدين احمد عبدالقادر .20
قدرة ومكائن / 

 دراسة

 قدرة ومكائن مهندس تقني اقدم بكالوريوس فيصل عبد الجبار جاسم محمد .21

 دبلوم فني كريمة مولود شيت ابراهيم المختار .22
رئيس مدربين فنيين 
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 ادارة مكتب

 علوم حاسبات رئيس مدربين فنيين بكالوريوس لقاء حكمت سليمان حسن الطعان .23

 قدرة ومكائن مهندس تقني بكالوريوس ليث عبد الجبار حمدي عبد هللا .24

 علوم حاسبات مدرب فني اقدم بكالوريوس ليلى قيس عبد الجبار الحيالي .25

 الكترونيك مدير فني أقدم دبلوم فني مثنى عبد العزيز ميسر مصطفى .26

 دبلوم فني محمد جاسم محمد سعيد النعمة .27
رئيس مدربين فنيين 
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 شبكات فني مالحظ دبلوم فني محمد دريد سعدي عبد هللا .28

 قوى كهربائية مدرب فني دبلوم فني محمد قاسم الياس محمد القصاب .29

 قدرة ومكائن رئيس مدربين فنيين بكالوريوس محمد مال هللا فتحي حسن .30



 االختصاص اللقب العلمي الشهادة االسم الثالثي واللقب ت

 بكالوريوس معتز احمد حسن الطعان .31
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 قدرة ومكائن رئيس مدربين فنيين بكالوريوس منال مال هللا فتحي حسن .32

 تاسيسات كهربائية مدرب فني أقدم دبلوم فني منير غربي ناصر صالح .33

 بكالوريوس مهند فخري الدين هادي .34
م. رئيس مهندسين 

 تقنيين
 هندسة حاسبات

 كهرباء عام م. مدير فني إعدادية نافعة أمين علي حسين .35

 دبلوم فني هاشم محمد واصل عبدهللا .36
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 أقدم
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