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 كلية طب االسنان 
 فرع صناعة االسنان

 
 أسماء التدريسين في فرع صناعة االسنان حسب التسلسل االبجدي

 االيميل األكاديمي الشهادة اللقب العلمي اسم التدريسي ت

 alaa2009@uomosul.edu.iq ماجستير مدرس اسعد السراجاالء ناظم محمد  1

 Ibtehal2007@uomosul.edu.iq ماجستير استاذ مساعد ابتهال حازم حسن يوسف الزبيدي 2

 Ihsan2011@uomosul.edu.iq ماجستير مدرس التكاياحسان فارس سعدهللا إسماعيل  3

 ahmadas2017@uomosul.edu.iq  دكتوراه استاذ مساعد احمد عاصم سعيد مجيد العلي 4

 Ahmadik2013@uomosul.edu.iq ماجستير مساعدمدرس  احمد عصام جاسم محمد الخياط 5

 Ahmadwaadallah38@uomosul.edu.iq ماجستير مدرس احمد وعد هللا خليل محمود العبيدي 6

 areej.mufeed@uomosul.edu.iq ماجستير مدرس مساعد اريج مفيد عبدالمجيد احمد 7

 asmaa2006@uomosul.edu.iq ماجستير مدرس اسماء عبدالسالم عبدالقادر حميد 8

 inasjawad2016@uomosul.edu.iq دكتوراه مدرس ايناس عزيز محمد جواد 9

 HasanKm2013@uomosul.edu.iq ماجستير مدرس مساعد حسن خير الدين محي الدين ذنون 10

 halamowwafaq@uomosul.edu.iq ماجستير مدرس مساعد حال موفق محمد سليمان الكاتب 11

 Hamza2011@uomosul.edu.iq ماجستير مدرس مساعد حمزة سالم شاكر احمد النعمة 12

 rahdwan2012@uomosul.edu.iq دكتوراه استاذ مساعد رضوان حمادي حسن بكر 13

 Rana2009@uomosul.edu.iq ماجستير مدرس رنا ربيع عزيز مصطفى الصميدعي 14

 reemnatiq@uomosul.edu.iq ماجستير مدرس ريم ناطق عبدالقادر محمود االرحيم 15

 Zena2013@uomosul.edu.iq  ماجستير مدرس مساعد زينة جمعة حسن سليمان 16

 Saja2010@uomosul.edu.iq ماجستير مدرس سجى امجد عبدالرزاق احمد كرجية 17

 Saad_Yassin10@uomosul.edu.iq ماجستير مدرس مساعد سعد ياسين نوري قاسم الجوادي 18

  ماجستير مدرس سلوان فاروق يحيى عبدالمجيد  19

 Safwan2007@uomosul.edu.iq ماجستير مدرس مساعد محسن خليل خالد صفوان 20

 AbdoAlla2009@uomosul.edu.iq  ماجستير مدرس عبدهللا جاسم محمد عبدهللا 21

  ماجستير مدرس مساعد مرعيعلي خليل حسن خليل  22

 Alisk2012@uomosul.edu.iq  ماجستير مدرس مساعد علي صالح خزعل محمد 23

 Aliaa2005@uomosul.edu.iq ماجستير استاذ مساعد علياء وميض رمزي صديق العمري 24

 ammar2017@uomosul.edu.iq دكتوراه استاذ مساعد عمار خالد جمال الدين نوري النوري 25

 zeno@uomosul.edu.iqomar1980 ماجستير مدرس عمر زينو ذنون يونس التحو 26
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 Omaras2006@uomosul.edu.iq ماجستير مدرس عمر عبدالمحسن شيت جرجيس  27

 amra2012@uomosul.edu.iq ماجستير مدرس مساعد عمرة يحيى نوري الجمال 28

 Luma2005@uomosul.edu.iq ماجستير استاذ مساعد لمى مظفر انور احمد النعمة 29

 mohammedaa2006@uomosul.edu.iq ماجستير مدرس محمد عبداللطيف عبدهللا محمد  30

 mohammedms2005@uomosul.edu.iq ماجستير استاذ مساعد مؤيد سعدون حسينمحمد  31

 marwa2008@uomosul.edu.lq ماجستير مدرس مروة مروان شهاب احمد الشهواني 32

 mosaab2017@uomosul.edu.iq ماجستير مدرس مساعد إبراهيم مرعيمصعب محمد  33

 Munia2012@uomosul.edu.iq دكتوراه مدرس منية محمد نبيل مندوه 34

 nada2005@uomosul.edu.iq ماجستير اعداستاذ مس ندى زهير محمد قادر الحربي 35

 Nashwa2013@uomosul.edu.iq ماجستير مدرس مساعد نشوة صبحي عزيز ابراهيم 36

 nagham2002@uomosul.edu.iq ماجستير استاذ مساعد نغم حازم ناصر حازم كساب 37

 HalaKa2008@uomosul.edu.iq ماجستير مدرس مساعد هالة خضر علي حسين 38

 Hind2013@uomosul.edu.iq ماجستير مدرس مساعد هند عبدالقادر بالل علي 39
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