منصات التعليم األلكتروني
ت
1
2

اسم التدريسي
ا.م.د .نهلة داود سلمان
ا.م.د.سامً عبد الحسن عبد

3

أ.م.د .رحٌم مزهر جبر

4
5

ا.م.د .انور عباس مجٌد
م.د.عباس داوي ٌوسف

6

م.د.رفل موفق عبد الهادي

7

ا.مؤٌد حسٌن منشد

ا.م.د.محمد علً عبد االمٌر حسن

8
9

ا.م.احمد سامً جاسم

10

ا.م.د .حٌدر حسن عبٌد

11

ا.م .عمار عبد الرزاق خلٌفة

االيميل الخاص بالتدريسي
nahlasalman@colang.uobaghdad.edu.iq
Sami5795@colang.uobaghdad.edu.iq
Drraheem2004@colang.uobaghdad.edu.iq

القسم العلمي
اللغة الفارسٌة
اللغة الفارسٌة

اسم المنصة االلكترونية
قواعد /المرحلة االولى أ
مقدمة فً االدب /الثانً

اللغة الفارسٌة

قواعد  /المرحلة االولى ب
الترجمة القانونٌة /المرحلة الرابعة
العلٌا/دكتوراة/االدب الفارسً المعاصر
المحادثة/المرحلة الثالثة ب
كفتكو/كالس دوم ب
كالس جهارم-
ترجمة ى متون ادبً
كالس دوم –ب -مكالمة
كالس دوم-ج-مكالمة
در امدى به ترجمه/كالس دوم -أ
در امدى به ترجمه/كالس دوم -ب
در امدى به ترجمه/كالس دوم -ج
الترجمة العلمٌة /المرحلة الثالثة
الترجمة االدبٌة /المرحلة الرابعة
الترجمة االدبٌة /المرحلة الرابعة

Wadi_alsalam76@colang.uobaghdad.edu.iq
abbas2@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة الفارسٌة
اللغة الفارسٌة

rafal.alhadi@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة الفارسٌة

Moayad_hussein@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة السرٌانٌة

Mah200_95@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة السرٌانٌة

Ahmed75@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة السرٌانٌة

Hayder_ubaid@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة السرٌانٌة

الترجمة السٌاسٌة /المرحلة الثالثة
استٌعاب /المرحلة الثانٌة
الترجمة العلملٌة /المرحلة الثالثة

Am_74_kh@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة السرٌانٌة

المحادثة/المرحلة االولى ب

Shathaij2007@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة االسبانٌة

علم اللغة  /المرحلة الرابعة

12

أ.م.د .شذى اسماعٌل جبوري

Dr.shatha_kareem@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة االسبانٌة

استٌعاب  /المرحلة الثانٌة

13

أ.م.د .شذى كرٌم عطه

اللغة االسبانٌة

محادثة  /المرحلة الرابعة

14

أ.م .لقاء محمد بشٌر

Likamohamed12@gmail.com

نثر  /المرحلة الرابعة

15

أ.م .لٌلى فاضل حسن

Layla2000@gmil.com

اللغة االسبانٌة

16

م .امل طه محمد امٌن

ameltaha@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة االسبانٌة

نحو  /المرحلة الثالثة

17

م.م .ابتهاج عباس احمد

ebthag@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة االسبانٌة

الصوت  /المرحلة االولى

18

ا.د.منى عارف جاسم

Dr.munaarif71@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة الروسٌة

المقالة والمراسالت-الرابعة

19

ا.م.د .هدٌل اسماعٌل خلٌل

hadeelismaeel@colang.edu.iq

اللغة الروسٌة

النثر-المرحلة الرابعة

20

ا.م.د.سامر اكرم حسٌن

samer@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة الروسٌة

المحادثة-المرحلة الرابعة

21

م.د.ماجدة جمٌل عاشور

Magda.ashor@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة الروسٌة

النحو-المرحلة الرابعة أ-ب

22

م.د.ابتسام احمد حمزة

Ibtisam.hamza@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة الروسٌة

الترجمة االدبٌة –المرحلة الرابعة ش أ

23

ا.م.د .مٌثاق محمد اسماعٌل

Methaq.mohamed@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة الروسٌة

ترجمة سٌاسٌة

24

ا.م.اشواق مطلك محمد

ashwaqmohammed@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة الروسٌة

انشاء –الثالثة -أ-ب-ج

25

ا.م.بلقٌس سلمان جواد

Balqees.jawad@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة الروسٌة

نظرٌة اللغة

26

م.د.عمار عودة جوٌر

Ammar.2011@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة الروسٌة

قواعد-الثالثة شعبة أ-ب

27

م.اٌمان عوٌد محمد

inanoweed@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة الروسٌة

قواعد -الثالثة شعبة أ-ب

28

م.م .عزام احمد جمعة

mostafamohamed@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة الروسٌة

قواعد –المرحلة الثانٌة

29

م.د .اٌناس طارق شاكر

Inas.shaker@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة الروسٌة

30

م.م .احمد عبد الكرٌم حمٌد

Ahmed.hameed@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة الروسٌة

االستٌعاب –المرحلة االولى شعبة ب -
ج
القراءة المرحلة االولى ج  -د

31

م.مٌ .سرى اكرم

yosramustafa@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة الروسٌة

مادة االستٌعاب –المرحلة االولى ج  -د

32

ا.م.د .اٌات ٌوسف

Ayat.saleh@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة الروسٌة

تارٌخ االدب –المرحلة الرابعة شعبة أ

33

ا.م.د .ذكاء متعب حسٌن

thakaa@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة الفرنسٌة

مقدمة فً االدب –المرحلة الثانٌة

34

م.د.فلاير صالح

Ferial_salih@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة الفرنسٌة

35

م.مٌ .سرى كامل كاظم

Yosra.kazem@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة الفرنسٌة

مادة المحادثة-الصف الثالث
مادة المراسالت –الصف الرابع
الترجمه –المرحلة الثانٌة

36

م.د .جعفر عبد الزهرة رحمة

Jaafar.rahma@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة الفرنسٌة

نظرٌات اللغة  /المرحلة الثالثة

37

أ.د .سداد انور محمد

Sided.anwr@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة الفرنسٌة

تارٌخ االدب  /المرحلة الرابعة A

38

م.د .نور حامد عبد هللا

Noor_alshams@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة الفرنسٌة

39

م.م .زٌنة اكرم حسٌن

Zina.hussein@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة الفرنسٌة

40

م.م .لبنى عبد هللا محمد حسن

Lubna.mahmoud@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة الفرنسٌة

القواعد  /المرحلة االولى
النحو  /المرحلة الثالثة
البحث  /المرحلة الرابعة
المرحلة االولى  /شعبة أ
المرحلة االولى  /شعبة ب
علم الصوت  /المرحلة االولى

41
42

م.م .فرقد عبد الرحمن محمود
أ.م.د .حسن سرحان جاسم

Hassan.sarhan@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة الفرنسٌة
اللغة الفرنسٌة

43

أ.م.د .سعد فاضل فرج

Saad.fadhel@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة الفرنسٌة

الترجمة السٌاسٌة  /المرحلة الثالثة
المحادثة  /المرحلة الرابعة  /قسم اللغة
الفرنسٌة
قواعد اللغة الفرسٌة  /المرحلة االولى

44

أ.م.د .زٌاد طارق عبد الجبار

Dr.ziyad@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة التركٌة

محادثة  /رابع

45

أ.م.د .نجدت ٌاشر مراد

najdatyashar@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة التركٌة

ترجمة سٌاسٌة  /ثالث

46

م.د .وداد جاسم محمد

Widaad.j@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة التركٌة

مدخل الى الترجمة  /ثانً

47

م .هدى حسٌن عزٌز

Huda_mustafa2010@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة التركٌة

نظرٌات لغة  /ثالث

48

م.م .لمٌاء كاظم عٌال

lamyaakadhem@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة التركٌة

محادثة  /ثالث أ

49

م.م .منى فاضل جهانكٌز

munafadhil@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة التركٌة

نحو  /ثالث

50

م.م .بشرى طاهر جبر

Aliibraheem74@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة التركٌة

ترجمة علمٌة  /ثالث

51

م.م .رنا محمد قنبر

Rana_m@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة التركٌة

انشاء  /ثالث

52

م.م .هند طه احمد

Hind.ahmad@colang.uobaghdad.edu.iq

اللغة التركٌة

محادثة  /ثالث ب  ،ج

53

م.علً حسٌن عبد المجٌد الزبٌدي

Hamurabe68@gmail.com

اللغة االلمانٌة

الترجمه االدبٌة الرابع المانً الزبٌدي

54

أ.م.د .نجوى فؤاد علً

Najwa.ali@colang.uobaghdad.edu.iq

55

م.ندى عبد العزٌر مصطفى

الشعب والوحدات
االدارٌة
الشعب والوحدات
االدارٌة

القراءة  /المرحلة الثانٌة

56

م.م .عماد عبود حمٌد

emadkinany@colang.uobaghdad.edu.iq

57

احالم حنش كاطع

ahlam@colang.uobaghdad.edu.iq

الشعب والوحدات
االدارٌة
الشعب والوحدات
االدارٌة

58

م.م .علً محمد رشٌد

Ali2016@colang.uobaghdad.edu.iq

59

م.د .ورود ناجً عبد االمٌر

Wuroodn_phd@colang.uobaghdad.edu.iq

الشعب والوحدات
االدارٌة
الشعب والوحدات
االدارٌة

60

م .الهام مكً عبد الكرٌم

Dr.ilhamm2014@colang.uobaghdad.edu.iq

nada@colang.uobaghdad.edu.iq

الشعب والوحدات
االدارٌة

قسم اللغة الفرنسٌة-الحاسبات /المرحلة
االولى
قسم اللغة السرٌانٌة  /المرحلة الثانٌة
قسم اللغة الفرنسٌة  /المرحلة الثانٌة
قسم اللغة الروسٌة /المرحلة الثانٌة /مادة
الحاسوب
قسم اللغة الفارسٌة وااللمانٌة  /المرحلة
الثانٌة
اللغة الروسٌة والفارسٌة وااللمانٌة /
المرحلة االولى
علم الصوت
الثالث أ
الثالث ب
الثالث ج
التركً  /ثانً أ
اللغة العربٌة  /روسً ثانً ب
اللغة العربٌة ثالث أ قسم اللغة االنكلٌزٌة
اللغة العربٌة ثالث ب
اللغة العربٌة المرحلة الثانٌة شعبة أ

61

أ.م .لٌلى مناتً محمود

Laylamnite@colang.uobaghdad.edu.iq

الشعب والوحدات
االدارٌة

اللغة العربٌة المرحلة الثانٌة شعبة ب
اللغة العربٌة

