
 البريد االلكتروني التخصص الدقيق التخصص العام اللقب العلمي اسم التدريسي ت

 asmahmood65@uomosul.edu.iq الجبر رياضيات استاذ د عمار صديق محمود 1

 ak.hassan@uomosul.edu.iq التفاضلية المعادالت رياضيات استاذ محمود انحس أكرمد  2

 amirabdulillah@uomosul.edu.iq التحليل الدالي رياضيات استاذ محمد اإللهد عامر عبد  3

 Dr.enasalazwo@uomosul.edu.iq طرق تدريس الرياضيات رياضيات استاذ ايناس يونس مصطفى. د 4

 drnadaqasim3@uomosul.edu.iq الهندسة الجبرية رياضيات أستاذ  د ندى ياسين قاسم  5

 mahasalah2019@uomosul.edu.iq االمثلية العددية رياضيات أستاذ مساعد د مهى صالح يونس  6

 alaahammodat@uomosul.edu.iq الرياضيات التطبيقية رياضيات أستاذ مساعد د عالء عبد الرحيم احمد  7

 ph.khawla@uomosul.edu.iq االحصاء رياضيات أستاذ مساعد صادق مصطفى خوله .ا 8

 lumiaa.h.s@uomosul.edu.iq المعادالت التفاضلية رياضيات أستاذ مساعد لمياء حازم سعدون .د 9

  المعادالت التفاضلية رياضيات أستاذ مساعد غادة شكر جميل . ا 11

 taghread.hamdoon@uomosul.edu.iq الرياضيات التطبيقية رياضيات أستاذ مساعد تغريد شكر حمدون. ا 11

 unmohu@uomosul.edu.iq طرق تدريس الرياضيات رياضيات أستاذ مساعد د حسين عبيد ضحوي 12

 younus.altaweel@uomosul.edu.iq االحصاء واالحتمالية رياضيات أستاذ مساعد يونس حازم إسماعيلد  13

 ghanim-hassod@uomosul.edu.iq االحصاء رياضيات مدرس د غانم محمود ظاهر 11

  a.j.moha7@uomosul.edu.iq التحليل العددي رياضيات مدرس جاسم محمد أملد  15

 baedaa419@uomosul.edu.iq الجبر رياضيات مدرس د بيداء سهيل عبد هللا 16

 .i.mustafa20@uomosul.edu.iq j التحليل العددي رياضيات مدرس مصطفى إدريسد جنيد  17

 azzam.aladool@uomosul.edu.iq  الرياضيات التطبيقية رياضيات مدرس د عزام صالح الدين يونس 18

 s.alramadhani@uomosul.edu.iq الرياضيات التطبيقية رياضيات مدرس د صهيب طالل حسن 19

 abdullah@uomosul.edu.iq g.m. التحليل العددي رياضيات مدرس د غانم محمد صالح 21

 ali.alabdali@uomosul.edu.iq الجبر رياضيات مدرس عبد القادر باللد علي  21

 l.a.khaleel81@uomosul.edu.iq الجبر و نظرية البيان رياضيات مدرس خليل د لمى احمد 22

 naseer.s.abdullah@uomosul.edu.iq الرياضيات التطبيقية رياضيات مدرس د نصير صباح عبد هللا 23

 sabihqaqos@uomosul.edu.iq التبولوجي رياضيات مدرس  صبيح وديع اسكندر. د 21

 ghazwanrakan@uomosul.edu.iq طرق تدريس الرياضيات رياضيات مدرس  غزوان راكان قاسم. د 25

 azhar.alhasoo@uomosul.edu.iq االحصاء رياضيات مدرس  عبد الرزاق سعيد أزهار. ا 26

 hamsa_dawood@uomosul.edu.iq الرياضيات التطبيقية رياضيات مدرس  همسة داؤد سليم. ا 27

 nibalsabah@uomosul.edu.iq االحصاء رياضيات مدرس  نبال صباح عبد الرحمن. ا 28

 nadwa_2019@uomosul.edu.iq سالسل زمنية رياضيات مدرس  ندوى سالم يونس. ا 29

 ruqayah.nafee@uomosul.edu.iq التحليل الدالي رياضيات مدرس  رقية نافع بلو. ا 31
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 aseel.albazaz@uomosul.edu.iq العددية االمثلية رياضيات مدرس  مؤيد قاسم أسيل. ا 31

 hanansalim73@uomosul.edu.iq الجبر رياضيات  مدرس  حنان سالم محمد. ا 32

 nooralaith1984@uomosul.edu.iq المعادالت التفاضلية رياضيات مدرس   نورا ليث حسين. ا 33

 nadiaadnan@uomosul.edu.iq التحليل الدالي رياضيات مدرس   نادية عدنان عبد الرزاق. ا 31

 najla.sedek@uomosul.edu.iq االحصاء رياضيات مدرس   نجالء صديق يحيى. ا 35

 marwanjardo@uomosul.edu.iq التبولوجي رياضيات مدرس مساعد مروان عزيز جردو. ا 36

 t.a.abdullah@uomosul.edu.iq التبولوجي رياضيات مدرس مساعد طارق حمد عبد هللا. ا 37

 ahmedshexo@uomosul.edu.iq الرياضيات الصرفة رياضيات مدرس مساعد احمد حسين محمد. ا 38

 hiba.sh@uomosul.edu.iq التحليل العددي رياضيات مدرس مساعد هبه شكر محمود. ا 39

 Emanhashem1986@uomosul.edu.iq الرياضيات التطبيقية رياضيات مدرس مساعد هاشم نجم إيمان. ا 11

 Abdulrazzaq.1990@uomosul.edu.iq الرياضيات التطبيقية رياضيات مدرس مساعد عبد الرزاق طالل عبد. ا 11
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