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ن احمد العبيدي . أ  حسي 

  انأ.د خضي  عداي  السلم

ن جاسم        أ.م.د فاضل ياسي 

 احمدأ.م احمد عبد اإلله     

ي       أ.م.د زيد برهان سعيد الديوه ج 

 

 

ي تأسس فرع 
 
ي العام  اإلطفال والتقويم وطب اإلسنان الوقائ

ن
، وهو فرع من فروع اإلختصاص لطب 1987–1986ف

ي 
ن
 طب وجراحة الفم واألسنان. وضم الفرع عند تأسيسه عيادة يريرية ومختي  األسنان لنيل شهادة البكالوريوس ف

ية. أما اآلن فقد تطور الفرع ليشمل  توسعة عيادة الدراسات اإلولية وبطاقة استيعابية ضعف ما  ؤلكمال األعمال المختي 

ان للدراسات ا لعليا ومختي  تقويم اإلسنان كانت عليه العيادة السابقة باؤلضافة اىل استحداث عيادة يريرية ومختي 

   .للبحوث مختي  وطب المجتمع للمرحلة باؤلضافة اىل استحداث 

 

 االستاذ الدكتور
 علي راجح حممود اخلطيب
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ن  ي أسماء التدريسي 
ن
 بجدياأل حسب التسلسل و  الفرعف

يد األكاديمي  الشهادة اللقب العلمي  اسم التدريدي  ت  عنوان الي 

يف 1  ahmed-alqazaz@uomosul.edu.iq ماجستي   مدرس مساعد احمد غياث الدين دمحم يرر

 Afrah2@uomosul.edu.iq دكتوراه استاذ مساعد افراح خزعل شهاب 2

 dentistafnan1977@uomosul.edu.iq ماجستي   مدرس مساعد افنان جمال الدين اسماعيل 3

 alahdawood@uomosul.edu.iq ماجستي   استاذ مساعد اإلء داؤود محمود 4

 Anas.almkhtar@uomosul.edu.iq دكتوراه مدرس انس دمحم يوسف 5

 enastallb@uomosul.edu.iq ماجستي   استاذ مساعد ايناس طلب محسن 6

 baraaw@uomosul.edu.iq ماجستي   مدرس مساعد براء وعدهللا نجم فتحي  7

 hsnmysr@uomosul.edu.iq ماجستي   مدرس مساعد حسن ميرس داؤود 8

 hakamhusham@uomosul.edu.iq ماجستي   استاذ مساعد حكم هشام صباح 9

ن  11  hydar.shindala@uomosul.edu.iq ماجستي   مدرس مساعد حيدر موفق ياسي 

 khawla.saleh.k.s@uomosul.edu.iq ماجستي   مدرس خولة دمحم صالح دمحم 11

ي عبد القادر  12
 khawlaawni76@uomosul.edu.iq ماجستي   استاذ مساعد عبدهللا خولة دمحم عوئن

 rubajassim@uomosul.edu.iq ماجستي   مدرس اسماعيلرئ  جاسم  دمحم  13

 rasha-darzi@uomosul.edu.iq ماجستي   مدرس مساعد رشا يحي  قاسم 14

 rayajasm@uomosul.edu.iq دكتوراه استاذ احمد النعيمي ريا جاسم دمحم  15

 reem.raad.ali@uomosul.edu.iq ماجستي   مدرس مساعد ريم رعد علي  16

ي  17  zaidsaeed@uomosul.edu.iq دكتوراه استاذ مساعد زيد برهان سعيد الديوه ج 

 zainabalkayat87@uomosul.edu.iq ماجستي   مدرس مساعد زينب عصام جاسم دمحم 18

 saher.gasgoos@uomosul.edu.iq ماجستي   استاذ مساعد كصكوصساهر سامي مجيد   19

 Sarmadsobhi@uomosul.edu.iq دكتوراه استاذ مساعد يرمد صبحي صالح 21

 saad_gasgoos@uomosul.edu.iq ماجستي   استاذ مساعد كصكوصسعد سامي مجيد   21

 saaid_sammak@uomosul.edu.iq دكتوراه مدرس السماكسعيد دمحم ازهر سعيد  22

ي سيف سفيان احمد  23
ن
 saifalsoufy@uomosul.edu.iq ماجستي   مدرس مساعد الصوف

 dr.sabahalzubaidi@uomosul.edu.iq ماجستي   استاذ مساعد صبا حازم حسن 24

ن  25  saba_najman@uomosul.edu.iq ماجستي   مدرس صبا نجمان ياسي 

 dr.aisha6757@uomosul.edu.iq ماجستي   استاذ مساعد يحي  العبوديعائشة اكرم قاسم  26

 abdalife@uomosul.edu.iq ماجستي   مدرس عبد الرحمن ابراهيم علي  27
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ي الفرع وحسب التسلسل األبجدي
ن
ن ف  أسماء التدريسي 

يد األكاديمي  الشهادة اللقب العلمي  اسم التدريدي  ت  عنوان الي 

 alirajih@uomosul.edu.iq دكتوراه استاذ الخطيبعلي راجح محمود  28

ن حسن 29  omaralluazy@uomosul.edu.iq ماجستي   استاذ مساعد عمر حسي 

 Omarkh.m@uomosul.edu.iq ماجستي   مدرس مساعد عمر خالد دمحم 31

 omarsabah2003@uomosul.edu.iq دكتوراه مدرس صباح دمحمعمر  31

ن  32  dr.abeer.a.yahya@gmail.com ماجستي   مدرس مساعد عبي  احمد يحي  حسي 

مساعدمدرس  إلرا رياض عبد الرحيم 33  dr-lara-ra@uomosul.edu.iq ماجستي   

 dr.leqaa@uomosul.edu.iq ماجستي   مدرس مساعد لقاء هاشم سالم قبع 34

 lamiaaabdulrhman@uomosul.edu.iq ماجستي   مدرس لمياء عبد الرحمن حسن 35

 mohammedthanoon@uomosul.edu.iq ماجستي   مدرس مساعد دمحم ذنون يونس 36

 mahmood74@uomosul.edu.iq ماجستي   مدرس محمود خالد احمد 37

 mahmood.rafea@uomosul.edu.iq ماجستي   مدرس مساعد محمود رافع يحي   38

 mustafa.muath@uomosul.edu.iq دكتوراه استاذ مساعد مصطفن معاذ حامد 39

ن  41  dentistmaymona@uomosul.edu.iq ماجستي   مدرس مساعد ميمونة عبد الكريم بكر السيد حسي 

 nadanashee@uomosul.edu.iq ماجستي   مدرس ندى ناخر نافع الحافظ 41

 niamriyadh@uomosul.edu.iq دكتوراه استاذ مساعد نعم رياض سليم 42

ن  43  neamagha@uomosul.edu.iq دكتوراه استاذ مساعد نعم فخري ياسي 

 hudaalsarraf@uomosul.edu.iq ماجستي   مدرس هدى عبد الهادي يحي  دمحم الرصاف 44

 Hindtaher@uomosul.edu.iq ماجستي   استاذ مساعد هند طاهر جرجيس 45

 Younis_orthodontist@uomosul.edu.iq دكتوراه مدرس يونس دمحم سعيد حسن جبوري 46

 Ibrahim88@uomosul.edu.iq ماجستي   مدرس مساعد ابراهيم بشي  بدران ابراهيم 47

 ahmedalbaso@uomosul.edu.iq ماجستي   مدرس مساعد احمد صالح الدين ثامر علي  48

 Ghufran_Muhammed@uomosul.edu.iq ماجستي   مدرس مساعد غفران دمحم سليم سعيد 49
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