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التخصص  اللقب العلمي اسم التدريسي
 الدقيق

 رقم المحمول البريد األلكتروني الخاص

 rasheddhafir@yahoo.com 07901711046 احصاء رياضي أستاذ د.ظافر حسين رشيد علي النجار 1

 profkamal454@yahoo.com 07901238365 تصميم تجارب = أ.كمال علوان خلف المشهداني 2

 m_bayati@gmail.com 07903904609 تحليل بيانات = د.محمود مهدي حسن البياتي 3

 07905618801  احصاء تطبيقي = د.محمد صادق عبدالرزاق الدوري 4

 mdejela@yahoo.com 07901870724 احصاء تطبيقي = د.دجلة ابراهيم مهدي حسين 5

      

 qassim_52@yahoo.com 07700200905 احصاء تطبيقي استاذ مساعد أ.م.قاسم محمد علي جنديل العقابي 6

 Salyaa.1951@yahoo.com 07903197301 = = ا.م.اخالص ابراهيم جاسم الدليمي 7

 wakilali@yahoo.com 07715051810 = = علي عبدالحسين علي الوكيلد. 8

 faristaher60@yahoo.com 07815354318 = = الكوازد.فارس طاهر حسن  9

 07901200797  = = د.فاتن فاروق صالح مهدي البدري 10

 alsuhail2006@yahoo.com 07700256420 = = د.بشرى علي يعقوب الجعفري 11

 dremad622@yahoo.com 07901393238 = = د.عماد حازم عبودي انطوان السلق 12

 dr_ahlam_ahmed@yahoo.com 07902163429 = = جمعة وهيب الدوريد.احالم احمد  13

 sajamh@yahoo.com 07901170749 = = د.سجى محمد حسين علي 14

 07901883502  = = د.لقاء علي محمد عزيز العلوي 15

 drentsar_62@yahoo.com 07901502074 = = د.انتصار عريبي فدعم الدوري 16

 claud1975@yahoo.com 07700711103 = = يوسفد.خلود يوسف خمو  17

   = = ايمان حسن احمد حسن العاني 18

 nazaralsarraf@yahoo.com 07901308694 = = د.نزار مصطفى جواد موسى 19

 sabahmanfi@yahoo.com 07901532089 = = د.صباح منفي رضا هاشم الشمري 20

 tahani_mhd@yahoo.com 07901384516 = = د.تهاني مهدي عباس محمد الياسري 21

 munaf_yousif@yahoo.com 07903474167 = = د.مناف يوسف حمود ادهام 22

 nazaralsarraf@yahoo.com 07901308694 = = غفران اسماعيل كمال محمد صالح 23

 gabbar_dr@yahoo.com 07902993143 = = د.عبدالجبار خضر بخيت ابراهيم 24

 drqutaiba_73@yahoo.com 07902721247 = = نبيل نايف محمد القزازد.قتيبة  25

 dromar_72@yahoo.com 07702615540 = = د.عمر عبدالمحسن علي حسين 26

 mohjass2000@yahoo.com 07807836934 = = د.محمد جاسم محمد حسين 27

 firasmohana@yahoo.com 07801748831 = = د.فراس احمد محمد احمد المهنا 28

 saad_alnieemy@yahoo.co.uc 07706265864 = = د.سعد احمد عبدالرحمن حسين 29

 munaam53@yahoo.com 07708513539 = = د.عبدالمنعم كاظم حمادي 30

      

 dr.emanmohdammed67@yahoo.com 07703494001 احصاء تطبيقي مدرس د.ايمان محمد عبدهللا سلمان 31

 mah_2008@yahoo.com 07814141812 = = رباب عبدالرضا صالح حسيند. 32

 asmaa_alhasen@yahoo.com 0793412290 = = د.اسماء غالب جابر حسن 33

 hanihassn@yahoo.com 07705329653 = = د.هاني عبدهللا حسن عثمان 34

 Dr.LamiaaLbdrani @ gmail.com 07703954733 = = د.لمياء محمد علي حميد 35

 sarmd76@yahoo.com 07703954733 بحوث عمليات = سرمد علوان صالح محمد 36

 nabila_alsharif@yahoo.com 07903391521 احصاء تطبيقي = نبيلة عبدالهادي فائز محمدد. 37

 sh.samera@yahoo.com 07702149269 بحوث عمليات = سميرة خليل ابرهيم حسين 38

 alrubbaiy@yahoo.com 07905141100 = = فارس مهدي علوان حسن 39

 abbashbme@yahoo.com 07905141100 = = عباس حسين بطيخ موسى 40

 fatma_abd57@yahoo.com 07509013811 احصاء تطبيقي = فاطمة عبدالحميد جواد خضير 41

 07901641750  بحوث عمليات = عبير سالم علوان 42

 rafid_tm@yahoo.com 07703200485 لغة عربية = صباح عبد رضا التميميرافد  43

 07901202117  احصاء تطبيقي = أسماء نجم عبد هللا الشمري 44



 eqbalm1973@yahoo.com 07901978621 = = اقبال محمود علوان مزعل 45

      

 Su-ah-70 @ yahoo.com 07704063086 = مدرس مساعد سهاد احمد عبدهللا احمد 46

 ali661971@yahoo.com 07709110468 رياضيات = علي عبد الحسن ساروت 47

 hussienau@ymal.com 07901772455 قانون = حسين علي عبيد عودة 48

 07902754725  احصاء تطبيقي  رشا عادل سعيد العبيدي 49

 nazik_cf@yahoo.com 07700711102 = = نازك جعفر صادق تقي العبايجي 50

 07905808584  بحوث عمليات = محمد الشبيبي خالد وليد عطا 51

 
 
 

 االساتذة المتقاعدين والنقل
 ت
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0781986978  رياضيات استاذ صباح هادي عبود جاسم الجاسم 1
5 

dhwyia.salman@yahoo.com 0790236190 احصاء رياضي = د.ضوية سلمان حسن علوان الجنابي 2
0 

khaliddhari@yahoo.com 0790164266 = = د.خالد ضاري عباس الطائي 3
9 

 


