
 

 البرٌد االلكترونً للتدرٌسٌٌن

 Hussein.Omer@qu.edu.iq عمر مردان حسٌن

 adil .Turky hasan@qu.edu.iq  حسن تركً عادل

 abdaljabar.muhsin@qu.edu.iq فاضل محسن عبدالجبارسعٌد

 ATHEER.ALLAMI@qu.edu.iq حسٌن هللا عبد اثٌر

 AHMED.ALKHAWAJI@qu.edu.iq  الزهرة عبد احمد

 ahmed.shubbar@qu.edu.iq شبر عبدالرضا عبداالمٌر احمد

 Asaad.Adnan@qu.edu.iq الصافً عزٌز عدنان أسعد

 AKRAM.HUSSEIN@qu.edu.iq  الجنابً براك جبر حسٌن أكرم

 jemiel.alabody@qu.edu.iq العبودي حسٌن جواد كاظم جمٌل

 hazim.alamery@qu.edu.iq  حسون عٌد موسى حازم

 Hamid.ALI@qu.edu.iq  الدٌن كمال علً نوري حامد

 raheem.Habeb@qu.edu.iq الكرمً طهر حبٌب روٌح رحٌم

 RULLA.MEKDAD@qu.edu.iq العرب عبٌد مقداد روال

 Dhram.Abbas@qu.edu.iq الفزع عباس موسى ضرام

 AMER.ABBAS@qu.edu.iq الفزع  عباس موسى عامر

 alaa.alamery@qu.edu.iq العامري زٌدان خلدون عالء

 ali.alzamli@qu.edu.iq  هاشم حسٌن علً

 Ali.ALMOHAMAD@qu.edu.iq محمد ال عباس خلف عطشان علً

 ALI.MAHDI@qu.edu.iq  الجمالً هادي مهدي علً

 Falah .Hassan@qu.edu.iq موسى عبدهللا حسن فالح

 Qassim.abass@qu.edu.iq عباس محمد قاسم

 Qais .Alfoaady@qu.edu.iq داٌم سعٌد قٌس

 hisham.hindawee@qu.edu.iq هوٌدي هنداوي هشام

 Ahmed.Negesh@qu.edu.iq الزاملً حسن نغٌش فاهم أحمد

 asaad.sfeah@qu.edu.iq  سفٌح علً أسعد



 Basma.Saleh@qu.edu.iq المشكور صالح توفٌق بسمة

 basheer.alawadi@qu.edu.iq العوادي عبدهللا حسٌن شاكر بشٌر

 Hazem.Ghazee@qu.edu.iq غازي علً حازم

 hasan.alawi@qu.edu.iq العابدي عبٌد عالوي حسن

 haider.saed@qu.edu.iq ابوجوٌد سعٌد كرٌم حٌدر

 haider.alabdalh@qu.edu.iq العبدهللا سلملن مهدي حٌدر

 khawla.saihood@qu.edu.iq صٌهود صالح خوله

 Rafat.Alkroy@qu.edu.iq  كاظم الهادي عبد رأفت

 riyadh.jamma@qu.edu.iq الحسناوي حسن جمعة رٌاض

 sameer.obayes@qu.edu.iq  عبٌس راجً سمٌر

 Alaa.Kadhim@qu.edu.iq عرموط كاظم عالء

 ALI.TAPOOR@qu.edu.iq الفتالوي طابور بدٌوي علً

 ALI.ALWAN@qu.edu.iq الرماحً علوان خومان علً

 ammar.alfatlaway@qu.edu.iq الفتالوي جمٌل مثنى عمار

 MOHAMMED.ALOBAIDI@qu.edu.iq العبٌدي حمزة الزهرة عبد حاتم محمد

 Mushtaq.Mashi@qu.edu.iq  ماشً الرضا عبد مشتاق

 Mushreq.Allamiy@qu.edu.iq الالمً لفتة طنٌش عزٌز مشرق

 wisam.jaber@qu.edu.iq                    جابر فالح وسام

 waleed .ALARIDHEE@qu.edu.iq العارضً هادي سمٌر ولٌد

 ahmed.Alawi@qu.edu.iq سعدون عالوي أحمد

 Akram.GHYAD@qu.edu.iq  جٌاد عبدالحسٌن أكرم

 thamer.khat@qu.edu.iq  كحط حسٌن ثامر

 howsam.hussein@qu.edu.iq العبٌدي مطنش حسٌن حسام

 Hasan.Lhemus@qu.edu.iq محمد لهٌمص الهادي عبد حسن

 hayder.alkhalidi @qu.edu.iq الخالدي مصلح محمد حٌدر

 sabah.salih@qu.edu.iq صالح مهدي صباح

 Dhyhh.Muter@qu.edu.iq  مطر ثامر ضٌاء



 Abdulhussuin.Mohammed@qu.edu.iq الجشعمً عبدهللا محمد ماجد الحسٌن عبد

 ali.alhamzawiy@qu.edu.iq الحمزاوي بلعوط مطشر غانم علً

 Ali.Yousif@qu.edu.iq شمرت محمد ٌوسف ٌعقوب علً

 ghazwan. kareem@qu.edu.iq محمد خضٌر كرٌم غزوان

 qasim.bachay@qu.edu.iq بجاي لفته قاسم

 layth.naamah@qu.edu.iq  نعمة جبار لٌث

 Majid.AbdulHameed@qu.edu.iq  السماوي رشٌد الحمٌد عبد ماجد

 mohmmed.abdulrahman@qu.edu.iq المندالوي محمد الرحمن محمدعبد

 Mohanad.Alawadi@qu.edu.iq داٌخ ٌاسر مهند

 Naman.abdalhuseen@qu.edu.iq الحسٌن عبد كرٌم نعمان

 wathik.ALBAAG@qu.edu.iq هللا عبد محمد واثق

 haider.alshukoor@qu.edu.iq الشكور صالح توفٌق حٌدر

 samir.alzamily@qu.edu.iq الزٌادي عبٌس راجً سمٌر

 mushreq.allamiy@qu.edu.iq الالمً طنٌش عزٌز مشرق

 wathik.mohammed@qu.edu.iq هللا عبد محمد واثق

 haider.saeed@qu.edu.iq  سعٌد كرٌم حٌدر

 wisam.falih@qu.edu.iq الخزاعً جابر فالح وسام

 ghazwan.kareem@qu.edu.iq  خضٌر كرٌم غزوان

 ahmed.allawi@qu.edu.iq الزٌادي سعدون عالوي احمد

 ali.alkhafaji@qu.edu.iq ٌوسف ٌعقوب علً

 mohannad.alawadi@qu.edu.iq  العوادي داٌخ ٌاسر مهند

 alaa.abdallwhab@qu.edu.iq علً الوهاب عبد االء

 mohammad.radhi@qu.edu.iq الشمري عذاب راضً محمد

 mohammad.faez@qu.edu.iq الجشعمً صاحب فائز محمد

 salam.sahibb@qu.edu.iq الجمزاوي صاحب جبار سالم

 jaafar.oudah@qu.edu.iq الزاملً عودة شعٌل جعفر

 fayes.albdere@qu.edu.iq البدٌري ةالساد عبد فاٌز



 

 

 

 

 

 

 

 


