كلية الكوت الجامعه
الكادر التدريسي لقسم ادارة االعمال
ت

االسم الرباعي واللقب

الجنس

الجنسية

الشهادة

الدولة والجامعة
المانحة للشهادة

االختصاص
العام

تاريخ التعيين في
الكلية االهلية

تاريخ
المباشرة

المنصب
الحالي

1

أ.د مؤيد محمد علي فضل الفضل

ذكر

عراقية

دكتوراه

العراق  /جامعة البصرة

فلسفة في
المحاسبة

2019-05-21

2019-05-21

رئيس قسم

2

أ.د هاني حميد مشجل غفله السويطي

ذكر

عراقية

دكتوراه

العراق  /جامعة واسط

محاسبة

2020-02-06

2020-02-06

تدريسي

3

أ.د عبدالجليل ضاري عطاهللا السعدون

ذكر

عراقية

دكتوراه

العراق  /جامعة بغداد

تخطيط حضري
واقليمي

2020-02-11

2020-02-11

تدريسي

4

م.د سعد حسين خلف حسين المكصوصي

ذكر

عراقية

دكتوراه

العراق/جامعة واسط

اقتصاد

2017-09-13

2017-09-13

تدريسي

5

م.د حسين فالح حسن المكصوصي

ذكر

عراقيه

دكتوراه

ايران  /جامعة فردوسي

محاسبه ماليه

2019-09-01

2019-09-01

تدريسي

6

م.د هدى ناظم خلباص

انثى

عراقيه

دكتوراه

ايران  /جامعة فردوسي

محاسبه ماليه

2019-09-01

2019-09-01

تدريسي

7

م.د نصير محمد عزال

ذكر

عراقية

دكتوراه

السودان/جامعة السودان

2020-02-03

2020-02-03

تدريسي

8

م.د محمد علوان رحيمة شناوة العقابي

ذكر

عراقية

دكتوراه

العراق /معهد العالي
للدراسات المحاسبية

فلسفة في ادارة
االعمال
محاسب كلف
وادارية

2018-03-11

2018-03-10

تدريسي

9

م.م جاسم حسين علي عاتي البدري

ذكر

عراقية

ماجستير

الهند /الجامعة العثمانية

ادارة االعمال

2017-01-28

2017-02-01

تدريسي

10

م.م محمد انور حالوي حمود الغرباوي

ذكر

عراقية

ماجستير

روسيا  /جامعة الصداقة بين
الشعوب

محاسبة

2019-09-25

2019-09-25

تدريسي

11

م.م صالح جياد كاظم حيدر الهماشي

ذكر

عراقية

ماجستير

العراق /جامعة واسط

محاسبة

2017-04-30

2017-05-02

تدريسي

المالحضات

رقم الهاتف

البريد االليكتروني

7808284707

7812194075

seedsaad35@yahoo.com

mohammedalwan63@gmail.com 7807740491
طالب دكتوراه

طالب دكتوراه

7814444046

jassim.alaati@gmail.com

7717023600

salhh220@gmail.com

12

م.م سهير كريم رماني هواس الخطاوي

انثى

عراقية

ماجستير

العراق /جامعة بغداد

علوم في االحصاء

2015-12-15

2015-12-15

مقرر قسم

7800979986

malak-iraq@yahoo.com

13

م.م .زيد عباس فاضل المعموري

ذكر

عراقية

ماجستير

الهند/الجامعة العثمانية

محاسبة

2019-02-18

2019-02-18

تدريسي

7725277731

zad abes1212@gmail.com

14

م.م هدية حسن مطرود محيسن البديري

انثى

عراقية

ماجستير

مصر /جامعة القاهرة

احصاء

2017-01-02

2017-01-02

تدريسي

7735365800

hsnhdyt33@gmail.com

15

م.م مرتضى حسين لفته حالف البديري

ذكر

عراقية

ماجستير

العراق /جامعة واسط

اقتصاد

2017-06-18

2017-06-18

تدريسي

طالب دكتوراه

7822604690

mortadah97@yahoo.com

16

م.م علي هادي حميد والي الدلفي

ذكر

عراقية

ماجستير

العراق/الجامعة المستنصرية

اقتصاد

2017-10-02

2017-10-02

تدريسي

طالب دكتوراه

7731060041

aliadlphe1985@gmail.com

17

م.م جاسم هادي فرج سرحان الخشيماوي

ذكر

عراقية

ماجستير

العراق/جامعة واسط

االدارة واالقتصاد

2018-01-24

2018-01-24

تدريسي

7722517522

jasemhade66@gmail.com

18

م.م سارة كريم فرحان حسن العقبي

انثى

عراقية

ماجستير

العراق/جامعة بغداد

تخطيط حضري

2017-07-02

2017-07-02

تدريسي

7730414525

ssrwsh956@gmail.com

19

م.م ليث سالم عبدالرضا سمين العزاوي

ذكر

عراقية

ماجستير

العراق/جامعة واسط

العلوم االقتصادية

2018-09-29

2018-09-29

تدريسي

7808448196

leathsalam@gmail.com

20

م.م اسراء جعفر هليو

انثى

عراقية

ماجستير

العراق/جامعة واسط

علوم اقتصادية

2019-12-02

2019-11-12

تدريسي

21

م.م مهدي علي عبدالحسين غمر الدريعي

ذكر

عراقية

ماجستير

العراق/جامعة بغداد

علوم في االحصاء

2018-09-29

2018-09-29

تدريسي

7723916656

a.mehdi48@yahoo.com

22

م.م طارق عرمان عباس عبدهللا المنصوري

ذكر

عراقية

ماجستير

العراق /جامعة القادسية

ادارة االعمال

2020-02-17

2020-02-17

تدريسي

توقيع رئيس القسم
2020 - -

ختم
الكليـــــــــة

العميد
2020 - -

