
 الهيئة التدريسية –قسم الكيمياء  –كلية التربية للعلوم الصرفة 

 البريد االلكتروني التخصص الدقيق التخصص العام اللقب العلمي اسم التدريسي  ت

 omar.t.ali@uomosul. edu.iq الكيمياء العضوية الكيمياء أستاذ مساعد دعمر ذنون علي.م.أ 1

 omar.a.salih78@uomosul.edu.iq كيمياء عضوية  اءالكيمي مدرس عمر عبدهللا صالح.د.م 2

 alhalibee_59@uomosul.edu.iq الكيمياء التحليلية  الكيمياء  أستاذ الهام سعدهللا صالح. د 3

 dr_theiaa@uomosul.edu.iq الكيمياء التحليلية الكيمياء أستاذ ضياء نجم عبدهللا.د 4

 dremadalhyali@uomosul.edu.iq الكيمياء الفيزيائية الكيمياء أستاذ عماد عبد االله صالح.د 5

 chem.omar1978@uomosul.edu.iq الكيمياء الحياتية الكيمياء أستاذ  عمر يونس محمد. د 6

 uomosul.edu.iqhrrhmahramma@ الكيمياء الصناعية  الكيمياء  أستاذ عمار احمد حمدون.د 7

 dr.mahmood.hafidh@uomosul.edu.iq طرائق تدريس الكيمياء كيمياءال أستاذ محمود عبدالسالم محمد.د 8

 anllwaar11@uomosul.edu.iq الكيمياء العضوية اءالكيمي أستاذ مساعد انوار عبد الغني فتحي.د 9

 khalid.a.waid73@umosul.edu.iq الكيمياء الصناعية الكيمياء أستاذ مساعد خالد احمد عويد. د. 11

 uomosul.edu.iqzzatnameer.e@ الكيمياء العضوية الكيمياء  أستاذ مساعد نمير سعدهللا عزت. د 11

 amaalyounis62@uomosul.edu.iq كيمياء العضويةال كيمياءال أستاذ مساعد آمال يونس رضا. د. 12

 akramsaleem22@uomosul.edu.iq الكيمياء العضوية الكيمياء أستاذ مساعد راكرم عبد القاد. د 13

 shumoo20@uomosul.edu.iq الكيمياء الالعضوية  الكيمياء أستاذ مساعد جاسم محمد الياس. د 14

 mohammed.jasim@uomosul.edu.iq الكيمياء حياتية  الكيمياء  أستاذ مساعد محمد عبد الهادي. د 15

 edu.iq@uomosulzahedahmed. الكيمياء الفيزيائية الكيمياء أستاذ مساعد زاهدة احمد نجم. د 16

 drmohammadalhusseiny@uomosul.edu.iq الكيمياء الفيزيائية الكيمياء أستاذ مساعد محمد محمود حسين. د 17
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 safwan6176@uomosul.edu.iq الكيمياء الفيزيائية الكيمياء أستاذ مساعد صفوان عبد الستار. د 18

 yassir_chem71@uomosul.edu.iq يةالكيمياء العضو الكيمياء أستاذ مساعد ياسر شكيب محمد. د 19

 drsubhi74@uomosul.edu.iq الكيمياء التحليلية الكيمياء  أستاذ مساعد صبحي محسن جارهللا. د 21

 qaidarsalim406@uomosul.edu.iq الكيمياء الصناعية الكيمياء أستاذ مساعد قيدار سالم جرجيس. د 21

 ragheedghazal76@uomosul.edu.iq الكيمياء الصناعية الكيمياء أستاذ مساعد رغيد يوسف غزال. د 22

 d.n3malmola@uomosul.edu.iq الكيمياء العضوية الكيمياء أستاذ مساعد نعم حازم سليم. د 22

 nashwan78ibrahem@uomosul.edu.iq الكيمياء الحياتية الكيمياء أستاذ مساعد نشوان ابراهيم عبو.د 22

 Lumabaker50@uomosul.edu.iq الكيمياء الحياتية الكيمياء أستاذ مساعد لمى عبد المنعم بكر. د 22

 mohanadalallaf@uomosul.edu.iq الكيمياء العضوية الكيمياء أستاذ مساعد مهند يقظان صالح. د 22

 mohammedalimamm@uomosul.edu.iq الكيمياء الفيزيائية يمياءالك أستاذ مساعد محمد محمدامين عبدهللا.د 22

 noorsaeed@uomosul.edu.iq الكيمياء الفيزيائية الكيمياء أستاذ مساعد نور حازم محمد ثلجي.د 22

 waadalhadidy1@uomosul.edu.iq طرائق تدريس الكيمياء كيمياءال أستاذ مساعد وعد غانم بديوي حيمد.د 22

 feedahassan@uomosul.edu.iq الكيمياء الفيزيائية الكيمياء أستاذ مساعد حسن مرعي فداء. د 23

 mohammedhazemm@uomosul.edu.iq الكيمياء الصناعية الكيمياء أستاذ مساعد محمد حازم صبري.د 23

 ranaalbustani@uomosul.edu.iq الكيمياء العضوية الكيمياء أستاذ مساعد رنا رمزي عبد زيدان.د 32

 hadilmagid1977@uomosul.edu.iq الكيمياء العضوية الكيمياء مدرس هديل سمير عزيز.د 33

  abeersalim1971@umosul.edu.iq الكيمياء الالعضوية  الكيمياء مدرس عبير سالم محمد احمد.د 34

 solve415@uomosul.edu.iq الكيمياء الالعضوية يمياءالك مدرس علياء صباح محمد.د 35

 zeena.2020@uomosul.edu.iq الكيمياء التحليلية الكيمياء مدرس زينة زهير صالح.د 36
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 raedtareq1979@uomosul.edu.iq الكيمياء الفيزيائية الكيمياء  مدرس رائد طارق غانم.د 37

 fadiaa374@uomosul.edu.iq اء الالعضويةالكيمي الكيمياء مدرس فادية جالل احمد.د 38

  ams95@uomosul.edu.iq الكيمياء الفيزيائية الكيمياء مدرس احمد موفق سعدون.د 39

 mohameddhamra@uomosul.edu.iq الكيمياء التحليلية الكيمياء  مدرس محمد يحيى ضمرة.د 41

 dr.shaimaasamir83@uomosul.edu.iq الكيمياء العضوية الكيمياء مدرس شيماء سمير اسماعيل. د 41

 amsss82@uomosul.edu.iq الكيمياء الصناعية الكيمياء مدرس احمد غالب شيخو شيخ.د 42

 husseinyossif83@uomosul.edu.iq لعضويةالكيمياء ا الكيمياء مدرس حسين يوسف رضا.د 43

 awschem@uomosul.edu.iq الكيمياء الصناعية الكيمياء  مدرس اوس نزار عبد العزيز.د 44

 younsturkian@uomosul.edu.iq الكيمياء الفيزيائية الكيمياء مدرس يونس تركي محمود.د 45

 jasim7938@uomosul.edu.iq ةالكيمياء العضوي الكيمياء مدرس جاسم علي عبدهللا.د 46

 naghamdnbeel@uomosul.edu.iq الكيمياء التحليلية الكيمياء مدرس نغم ناظم حبيب انطوان.د 47

 mahmood_intisar@uomosul.edu.iq الكيمياء العضوية  الكيمياء  مدرس انتصار قحطان محمود.د 48

 Hamza83n@uomosul.edu.iq الكيمياء الحياتية الكيمياء مدرس حمزة نامق حميد.د 49

 osamahmohammed81@uomosul.edu.iq الكيمياء الصناعية الكيمياء مدرس اسامة محمد مجيد.د 51

 dr.omar1979@uomsul.edu.iq تحليليةالكيمياء ال كيمياءال مدرس عمر عبد الحي محمد.د 51

 Mshal2012@uomosul.edu.iq الكيمياء الالعضوية الكيمياء مدرس مشعل وليد ابراهيم.د 52

 amenaaltaee79@uomosul.edu.iq الكيمياء العضوية الكيمياء مدرس آمنة الياس احمد.د 53

 altaee.rana1979@uomosul.edu.iq الكيمياء الحياتية الكيمياء مدرس رنا طالب ابراهيم.د 54

 mjasimm855@uomosul.edu.iq طرائق تدريس الكيمياء الكيمياء مدرس محمد جاسم محمد. د 55
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 gsadeek@uomosul.edu.iq الكيمياء العضويه  الكيمياء مدرس غفران ذنون صديق عمر.د 56

 mayaldabbagh2000@uomosul.edu.iq  الكيمياء الفيزيائية الكيمياء  مدرس مي غانم امين اسماعيل. د 57

 Mohhajraz@uomosul.edu.iq الكيمياء الصناعية الكيمياء  مدرس سعد علي حجي محمد. د 58

 dn_842007@uomosul.edu.iq الكيمياء الفيزيائية الكيمياء مدرس توما بطرس دنيا. د 59

 linda.reyadh@uomosul.edu.iq الكيمياء العضوية الكيمياء مدرس الرحيم عبد رياض ليندا. د 61

 Alaa_kemia@uomosul.edu.iq الكيمياء الفيزيائية الكيمياء مدرس عالء عبد العزيز احمد.د 61

 Ibrahemawab@uomosul.edu.iq ةئيالكيمياء الفيزيا الكيمياء مدرس إبراهيم يونس محمد. د 62

 rawaazakaria72@uomosul.edu.iq ياء التحليليةالكيم الكيمياء أستاذ مساعد رواء عبد العليم احمد.م.ا 63

 israasahil80@uomosul.edu.iq الكيمياء الحياتية الكيمياء مدرس اسراء سهل احمد. م 64

 tggt48@uomosul.edu.iq الكيمياء الحياتية السريرية الكيمياء الحياتية  مدرس شيماء زهير جالل الدين. م 65

 kindaaltaee99@uomosul.edu.iq  الحياتيةكيمياء ال الكيمياء مدرس كندة مسعود بالل. م 66

 maatherabdelah@uomosul.edu.iq الكيمياء الفيزيائية الكيمياء  مدرس مأثر عبداالله حسين. م 67

 nawfalsheet Mohammad@gmail.com الكيمياء الحياتية  الكيمياء مدرس نوفل شيت محمد. م 68

 sata8383@uomosul.edu.iq كيمياء تحليلية الكيمياء مدرس صالح طالل حسن 69

 yosif.samer79@uomosul.edu.iq الكيمياء الالعضوية الكيمياء مدرس مساعد روعة امير ايليا. م.م 71

 maysamhusam@uomosul.edu.iq الكيمياءالتحليلية الكيمياء مدرس مساعد حمدميسم حسام ا. م 71

 ayman535@uomosul.edu.iq الكيمياء الفيزيائية الكيمياء مدرس مساعد ايمن سعيد محمد طيب.م 72

 leena.adil484@uomosul.edu.iq الكيمياء التحليلية الكيمياء مدرس مساعد لينا عادل صابر. م 73

 braasalh2019@uomosul.edu.iq العضويةالكيمياء ال كيمياءال مدرس مساعد براء صالح عبدالقادر.م 74
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 maisaa.mohammed@umosul.edu.iq علم نفس تربوي علم نفس تربوي مدرس مساعد ميساء قاسم محمد.م 75

 ghassanaziz1966@gmail.com االدب العربي الحديث االدب العربي مدرس مساعد غسان عزيز رشيد.م 76

 rawa-daoud2004@uomosul.edu.iq كيمياء فيزيائية ال كيمياء ال  مدرس مساعد رواء داؤد سليمان 77

 ahmad883@uomosul.edu.iq يةالكيمياء الفيزيائ الكيمياء مدرس مساعد احمد حسين علي محسن 78

 noormazin81@ uomosul.edu.iq الكيمياء التحليلية الكيمياء مدرس مساعد نور مازن ابراهيم.م 79

 

 


