
 

 

 2022-2021للعام الدراسي  العلمية واختصاصاتهم والقابهمالمالك الدائم  علىالقديمة اساتذة قسم اللغات العراقية 

تاريخ الحصول  الشهادة اسم التدريسي ت

 على الشهادة

اللقب 

 العلمي

تاريخ الحصول 

اللقب العلميعلى   

االختصاص 

 العام

 االيميل الرسمي االختصاص الدقيق

1- 5/10/1984 دكتوراه علي ياسين الجبوري  استاذ  

 متمرس

27/1/2020 اللغة االكدية علم  اثار قديمة 

 االشوريات

Ali_aljuboori@yahoo.com 

خالد سالم اسماعيل علي  1

 العزاوي

12/11/0199 ماجستير 13/10/2004 استاذ  اللغة االكدية  اثار قديمة 

 والكتابات المسمارية

Kh_salim@uomosul.edu.iq 

 

صفوان سامي سعيد جاسم  2

 الرفاعي

 

17/8/2006 دكتوراه 27/10/2015 استاذ  الحضارة االشورية  اثار قديمة 

 والكتابات المسمارية

safwasami1976@uomosul.edu.iq 

 

مؤيد محمد سليمان جعفر  3

 الدليمي

 

18/10/2006 دكتوراه 3/10/2017 استاذ   muyaed_ms@uomosul.edu.iq كتابات مسمارية اثار قديمة 

 

سالم يحيى خلف حسين  4

 الجبوري

 

17/8/2006 دكتوراه 2/1/2018 استاذ  الحضارة البابلية  اثار قديمة 

 والكتابات المسمارية

 

salimaljuboori@uomosul.edu.iq 

 

امين عبد النافع امين  5

 يونس الحمداني

 

9/7/2006 دكتوراه استاذ  

 مساعد

 

18/11/2009  

 

 االكديةاللغة  اثار قديمة

 والكتابات المسمارية

 

amen_abdulnafea@uomosul.edu.iq 

 

شيماء علي احمد عبد  6

 الرزاق النعيمي

 

26/11/2006 دكتوراه استاذ  

 مساعد

2/10/2012 الحضارة االشورية  اثار قديمة 

 والكتابات المسمارية

shaymaa_1976@uomosul.edu.iq 

 

11/1/2021 دكتوراهمحمد حمزة حسين الياس  7 20/11/2013استاذ    mohammed_hamza@uomosul.edu.iq كتابات مسماريةدراسات  
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 الطائي

 

 مسمارية مساعد

 

 

معاذ حبش خضر سلطان  8

 العبادي

 

27/6/2012 دكتوراه استاذ  

 مساعد

18/11/2019 حضارة العراق  اثار قديمة 

القديمة والكتابات 

 المسمارية

 

muathhabash1976@uomosul.edu.iq 

 

خليل ابراهيم ياسر جابر  9

 نجم السيد نجم

 

22/7/2012 دكتوراه استاذ  

 مساعد

3/5/2020  yasir_jabir@uomosul.edu.iq كتابات مسمارية اثار قديمة 

 

شيماء وليد عبد الرحمن  10

 احمد الحرباوي

 

25/12/2014 دكتوراه استاذ  

 مساعد

10/1/2021  shaymaa_waleed@uomosul.edu.iq كتابات مسمارية اثار قديمة 

 

رونق جندي صبري بيرو  11

 المزوري

 

9/7/2012 دكتوراه استاذ  

 مساعد

4/10/2021  اثار قديمة 

 

 االكديةاللغة 

 والدراسات المقارنة

 

rawnaq2019@uomosul.edu.iq 

 

حسنين حيدر عبد الواحد  12

 سعيد الربيعي

 

3/6/2022 دكتوراه استاذ  

 مساعد

5/11/2015  اثار قديمة 

 

 hassanein1981@uomosul.edu.iq كتابات مسمارية

 

عثمان غانم محمد قباط  13

 الطائي

25/9/2003 ماجستير استاذ  

 مساعد

9/9/2013  othman_khazer@uomosul.edu.iq كتابات مسمارية اثار قديمة 

 

محمد محارب علي ادغيم    14

 الجبوري

 

26/6/2008 ماجستير استاذ  

 مساعد

11/1/2018 دراسات  

 مسمارية

 االكديةاللغة 

 والدراسات المقارنة

 

mohammed_mu_ali@uomosul.edu.iq 

 

محمود حامد احمد ابراهيم  15

 المعماري

 

19/3/2007 ماجستير استاذ  

 مساعد

6/11/2017 دراسات  

 مسمارية

 

 mahmmod_hamed@uomosul.edu.iq كتابات مسمارية
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احمد ميسر فاضل علي  16

 العنزي

25/4/2007 ماجستير استاذ  

 مساعد

13/9/2020 دراسات  

 مسمارية

 

 ahmed_myasar@uomosul.edu.iq كتابات مسمارية

 

نبيل خالد شيت سليمان  17

 الطائي

 

31/5/2012 دكتوراه 10/6/2012 مدرس   اثار قديمة 

 

حضارة وادب العراق 

 القديم

 

dr_nabeel_altaee@uomosul.edu.iq 

 

رامي عبد الحكيم قاسم  18

 احمد العبادي

 

8/8/2011 دكتوراه 2/01/2011 مدرس  حضارة العراق  اثار قديمة 

القديمة والكتابات 

 المسمارية

 

rami_abd@uomosul.edu.iq 

 

 طارق حازم طه قوجة 19

 الطائي

12/8/1996 ماجستير مدرس  

مساعد   

22/3/2006  لغة عبرية 

 

 ادب عبري

 

tariq_azim@uomosul.edu.iq 

 

 رنا وليد فتحي عون الطائي 20

 

13/11/2013 ماجستير مدرس  

مساعد   

23/12/2013 دراسات  

 مسمارية

 

 ranawaleed83@uomosul.edu.iq كتابات مسمارية

 

وسام حميد صباح جار  21

 الجبوري

 

16/1/2012 ماجستير مدرس  

مساعد   

5/3/2012 دراسات  

 مسمارية

 

حضارة العراق 

القديمة والكتابات 

 المسمارية

 

wissam_archaeoiogy@uomosul.edu.iq 

 

24/8/2021 ماجستير خالص عبد الكريم فرمان 22 مدرس  

 مساعد

24/8/2021 قانون االحوال  قانون 

 الشخصية

 

khalsfrmanalshahr@uomosul.edu.iq 

عدي عبد الوهاب عبد هللا  23

 النعيمي

 

13/7/2020 ماجستير مدرس  

 مساعد

13/7/2020 دراسات  

 مسمارية

 االدب العراقي القديم

 

Oday_abdulwaheb@uomosul.edu.iq 

13/10/2020 ماجستيرحنين عبد الغني جاسم  24 13/10/2020مدرس    Haneen_abdulghani@uomosul.edu.iq حضارة العراق القديمدراسات  
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  مسمارية مساعد الجواري

 ريم محمد صالح 25

 

19/11/2020 ماجستير مدرس  

 مساعد

19/11/2020 دراسات  

 مسمارية

االشورية  الحضارة

 والكتابات المسمارية

reem_mohamad@uomosul.edu.iq 

20/10/2021 ماجستير علي محمد احمد 26 مدرس  

 مساعد

14/12/2021 لغات  

عراقية 

 قديمة

 Ali_mohammed@uomosul.edu.iq كتابات مسمارية
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