
 

 

 السادة وتخصصات ومراتب  اسماء

 لقسم التدريسية الهيئة اعضاء

  العمارة هندسة
 

 البريد االلكتروني االختصاص اللقب العلمً االسم ت

علً عزٌز بشٌر. م.أ 1 مساعد استاذ   basheeraziz@uomosul.edu.iq االنشاءات 

محمود ٌوسف أحمد.  د.م.أ 2 مساعد استاذ   
 فضاءات تصمٌم

 خارجٌة
Ahmed.alomary@uomosul.edu.iq 

طه حسن أسماء  د.م.أ  3 مساعد استاذ     العمارة نظرٌة   asma.dabbagh@uomosul.edu.iq 

الدٌوجً حازم ممتاز. م.أ 4 مساعد استاذ  حضري تخطٌط   momtazdewachi@uomosul.edu.iq 

اسماعٌل هانً عماد. د.م.أ 5 مساعد استاذ   
 الحفاظ تكنلوجٌا

 المعماري
Emad.hani.ismaeel@uomosul.edu.iq 

عبدالغنً ضحى. د.م.أ 6 مساعد ستاذا    
 التصمٌم طرائق

 المعماري
dhuha.kazzaz@uomosul.edu.iq 

ٌونس محمد غادة. م.أ 7 مساعد استاذ  معماري تصمٌم   Ghadayounis@uomosul.edu.iq 

مجٌد امٌن مقدام. م.أ  8 مساعد استاذ  معماري تصمٌم   miqdamameen@uomosul.edu.iq 

ذنون الواحد عبد أحمد. د.م.أ 9 مساعد استاذ  اسالمٌة عمارة   ahmadabdulwahid@uomosul.edu.iq 

داؤد بهنام نعم. م.أ 10 مساعد استاذ  عمارة نظرٌة   Niam_mannona@uomosul.edu.iq 

النعمان سالم رائد. م.أ 11 مساعد استاذ  معماري تصمٌم   Raeedalnumman@uomosul.edu.iq 

 الرزاق عبد حسن.د.م.ا 12
 السنجري

مساعد استاذ  hasan.sanjary@uomosul.edu.iq االسكان 

محمد نسمة. م.ا 13 مساعد استاذ   
نظرٌة عمارة 

 وتصمٌم معماري
 

احمد قاسم حاتم. د 15  Hatem.kasim@uomosul.edu.iq تصمٌم معماري مدرس 

الحاج محمود حسان.  د 16  مدرس 
نظرٌة وتارٌخ 

 عمارة
hassan.kasim@uomosul.edu.iq 

ًالغن عبد منهل محمد. د 17  مدرس 
تصمٌم معماري 

 وصوت
Mohammed.manhal@uomosul.edu.iq 

خروفه حازم عمر.  د 18  مدرس 
تصمٌم بٌئً وعمارة 

 مستدامة
omar.kharufa@uomosul.edu.iq 

مصطفى محمد مزاحم. د 19  مدرس 
نظرٌة وتصمٌم 

 معماري
Mozahim.hadidi@uomosul.edu.iq 

غانم ٌعرب احمد. د 20  مدرس 
ري التخطٌط الحض
 واالقلٌمً

ahmadtohala@uomosul.edu.iq 

ٌحٌى عبد حافظ.  د 21  hafedh.yahya@uomosul.edu.iq تصمٌم معماري مدرس 

هللا مال السالم عبد. د 22  مدرس 
الروافد الخرسانٌة 

 المركبة
 

مطلوب هللا عطا فارس. د 23  faris.matloob@uomosul.edu.iq تصمٌم حضري مدرس 

محمود فٌاض خوله. د 24  مدرس 
تصمٌم فضاءات 

ةمعمارٌة وداخلٌ  
Khawola.Mahmoud@uomosul.edu.iq 

إسماعٌل الدٌن جمال خالد. د 52  مدرس 
 وتارٌخ نظرٌة

 العمارة
 

سلٌمان صالح إحسان.د 52  ehsansalih@uomosul.edu.iq  مدرس 

القادر عبد قصً عدي. د 52  مدرس 
تصمٌم معماري 

 داخلً
Odaychalabi@uomosul.edu.iq 

صباح عادل عمر. د 52  omar.sabah@uomosul.edu.iq خدمات هندسٌة مدرس 

هللا عبد سلمان حسٌن. د 52  Hussein.salman@uomosul.edu.iq عمارة مستدامة مدرس .

القادر عبد احسان بسام. د 03 عمارة تكنلوجٌا مدرس   biam.alhafiz@uomosul.edu.iq 



 

محمد داؤد حازم حاتم. م 03  Khalid.j.aldeen@uomosul.edu.iq تصمٌم حضري مدرس 

صفو حنا بٌداء.  م 05  Amer.alazawi@uomosul.edu.iq نظرٌة العمارة مدرس 

عمر جابر مازن. م 00  مدرس 
االسكان الحضري 
 والتخطٌط الحضري

Nasma.thabet@uomosul.edu.iq 

الحمٌد عبد أصداء.  م 03  ehsansalih@uomosul.edu.iq عمارة اسالمٌة مدرس 

العزاوي هللا عبد عامر. م 02   تصمٌم معماري مدرس 

الفخري الوهاب عبد أحمد. م 02  Ahmed.alfakhry@uomosul.edu.iq  مدرس 

الحفوظً إبراهٌم أشرف. م 02  Ashraf.ibrahim@uomosul.edu.iq نظرٌة عمارة مدرس 

جاسم عواد فرحان. م 02  مدرس 
نظرٌة عمارة 
 وعمارة اسالمٌة

Farhan.awad@uomosul.edu.iq 

محمد إبراهٌم طلعت. م 02  Talaat.alaane@uomosul.edu.iq عمارة اسالمٌة مدرس 

احمد هللا سعد اكرم مها.م 33  Maha.akram@uomosul.edu.iq تخطٌط حضري مدرس 

علً رٌم. م.م 33    مدرس 

حمادي اسامة. د 35   تصمٌم حضري مدرس 

طه محفوظ محمد.م.م 30 مساعد مدرس   mohammed.mahfoodh@uomosul.edu.iq تكنلوجٌا عمارة 

شرٌف مشعل انوار.م.م 33 مساعد مدرس   Anwar.meshal@uomosul.edu.iq عمارة اسالمٌة 

موفق مٌساء.م.م 32 مساعد مدرس    Maysaa.moffeq@uomosul.edu.iq تكنلوجٌا عمارة 

صالح رعد. م.م 32 مساعد مدرس    
تصمٌم داخل عمارة 

المٌةاس  
raadaos@uomosul.edu.iq 

دبدوب مروان راوٌة.م.م 32 مساعد مدرس   rawia.dabdoob@uomosul.edu.iq خدمات مبانً 

قاسم خلٌل عادل.م.م 32 مساعد مدرس   Adilkhalilqasim@uomosul.edu.iq عمارة وبٌئة 

ٌونس سالم اقبال.م.م 32 مساعد مدرس   ekbal.alsoofee@uomosul.edu.iq تصمٌم معماري 

عزام انفال.م.م 23 مساعد مدرس    
تصمٌم فضاءات 

 خارجٌة
Anfal.azzam@uomosul.edu.iq 

سمٌر ابتسام.م.م 23 مساعد مدرس   ebtisamalsawaf@uomosul.edu.iq تكنلوجٌا عمارة 

الرحمن عبد هللا عبد.م.م 25 مساعد مدرس   abd.sarraf@uomosul.edu.iq نظرٌات وعمارة 

ٌوسف طارق مفاز.م.م 20 مساعد مدرس   Mafaz.tarek@uomosul.edu.iq نظرٌة عمارة 

جالل ولٌد اٌاد.م.م 23 مساعد مدرس   
التصمٌم المعماري 
 االدائً الحاسوبً

Ayad.Waleed.Jalal@uomosul.edu.iq 

مصطفى سامً ولٌد.م.م 22 مساعد مدرس   Waleed.sami@uomosul.edu.iq تصمٌم داخلً 

22 
محمد خالد اٌمان.م.م مساعد درسم   

نظرٌات عمارة 
وستراتٌجٌات تصمٌم 

 معماري
Eman.almoula@uomosul.edu.iq 

عزٌز هللا مال اسراء.م.م 22 مساعد مدرس    اسكان 

نافع بسمة. م.م 22 مساعد مدرس     

محفوظ رنا. م.م 22 مساعد مدرس    نظرٌة عمارة 

طلٌع محمد سنان. م.م 23 مساعد مدرس   Sinan.mohammad@uomosul.edu.iq نظرٌة عمارة 

محمد سحر. م.م 23 مساعد مدرس    نظرٌة عمارة 

 

 
 
 
 


