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Республика Ирак 

Министерство высшего образования 

и научного исследования 

Багдадский университет 

Факультет языков 

Кафедра русского языка 
  

جامعة بغداد – كلٌة اللغات – جدول معلومات اساتذة قسم اللغة الروسٌة 

رقم  القسم التشكٌل االسم باللغة االنكلٌزٌة البرٌد االلكترونً الرسمً االسم  ت
 الهوٌة

التوقٌع 

ٌاسٌن حمزة . د.م.أ 1
 عباس

Yaseenabbas2@ 
colang.uobaghdad.edu.iq 

YASEEN HAMZA 
ABBAS 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

09410  

طالب إبراهٌم . د.أ 2
 حمود

Talib.i@ 
colang.uobaghdad.edu.iq 

TALIB I. HAMOOD اللغة  اللغات
 الروسٌة

02969  

عقٌل ٌحٌى . د.أ 3
 حسن

drakeel@ 
colang.uobaghdad.edu.iq 

AQEEL YAHYA 
HASAN 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

  

منى عارف . د.أ 4
 جاسم

Dr.munaarif71@ 
colang.uobaghdad.edu.iq 

MUNA ARIF JASIM اللغة  اللغات
 الروسٌة

08957  

عماد كرٌم . د.م.أ 5
 شابا

Emad.kareem@ 
colang.uobaghdad.edu.iq 

EMAD KAREEM 
SHABA 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

02984  

عبد الجبار . د.م.أ 6
 ن حنتوشمحس

Dr.jabbar@ 
colang.uobaghdad.edu.iq 

ABDULJABBAR 
MOHSIN 

HANTOOSH 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

02979  

علً عبد . د.م.أ 7
 المنعم هادي

Ali.hadi@ 
colang.uobaghdad.edu.iq 

ALI 
ABDULMUNAEM 

HADI 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

08132  

نهلة جواد . د.م.أ 8
 هادي

nahlahadi@ 
colang.uobaghdad.edu.iq 

NAHLA JAWAD 
HADI 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

13039  

سامر أكرم . د.م.أ 9
 حسٌن

Samer@colang.uobaghd
ad.edu.iq 

SAMER AKRAM 
HUSSEIN 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

11696  

هدٌل . د.م.أ 10
 اسماعٌل خلٌل

hadeelismaeel@ 
colang.uobaghdad.edu.iq 

HADEEL ISMAEEL 
NIAZI 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

13851  

نجوى فؤاد . د.م.أ 11
 علً

Najwa.Ali@ 
colang.uobaghdad.edu.iq 

NAJWA F. ALI اللغة  اللغات
 الروسٌة

13326  

محمود غازي . د.م.أ 12
 جلوب

Mahmoodgazi@ 
colang.uobaghdad.edu.iq 

MAHMOOD GHAZI 
CHALUB 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

02994  

سعد جهاد . د.م.أ 13
 عجاج

saad.ajaj@colang.uobagh

dad.edu.iq 

Saad Jihad Ajaj اللغة  اللغات
 الروسٌة

02982  

Monther.Kadhem@colan منذر مال كاظم.د.م.أ 14

g.uobaghdad.edu.iq 

Mundher Mulla 

Kadhim 
اللغة  اللغات

 الروسٌة
02993  

رحٌم علً . د.م.أ 15
 كرم

Raheem.ali@cis.uobaghd

ad.edu.iq 

Raheem Ali Al-

Foadi 
اللغة  اللغات

 الروسٌة
14508  

هشام علً . د.م.أ 16
 حسٌن

Hisham.hussein@ 
colang.uobaghdad.edu.iq 

HISHAM ALI 
HUSSAIN 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

19278  

غادة طارق .د.م.أ 17
 صبري

Ghada2014@ 

colang.uobaghdad.edu.iq 
GHADAH TAREQ 

SABRI 
اللغة  اللغات

 الروسٌة
02988  

مٌثاق محمد .د.م.أ 18
 اسماعٌل

Methaq.mohamed@ 
colang.uobaghdad.edu.iq 

METHAQ 
MOHAMMED 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

02992   
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ISMAEL 
علً عدنان . د.م.أ 19

 مشوش

aliadnan1@colang.uobag

hdad.edu.iq 
Ali Adnan 

Mashosh Lam 
اللغة  اللغات

 الروسٌة
07666  

اكرم عزٌز . د.م.أ 20
 حمٌد

Akram.Hameed@ 
colang.uobaghdad.edu.iq 

AKRAM AZIZ 
HAMEED 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

13116  

deenaidham@colang.uo دٌنا ادهام ٌحٌى. م.أ 21
baghdad.edu.iq 

DEENA IDHAM 
YAHYA 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

08236  

احمد فاضل . م.أ 22
 محمد

Ahmed.Fadel@ 

colang.uobaghdad.edu.iq 
AHMED FADEL 
MOHAMMED 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

02978  

اشواق محمد . م.أ 23
 مطلك

ashwaqmohammed@ 

colang.uobaghdad.edu.iq 
ASHWAQ 

MOHAMMED 
MUTLAG 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

02985  

بلقٌس سلمان . م.أ 24
 جواد

Balqees.Jawad@ 
colang.uobaghdad.edu.iq 

BALGEES SALMAN 
JAWAD 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

02990  

منتصرة عبد . م.أ 25
 حمٌد الرحمن

Montassera.Al_Rahman
@colang.uobaghdad.edu

.iq 

MUNTASIRA 
ABDULRAHMAN 

HAMED 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

08648  

فردوس كرٌم . د.م 26
 برٌهً

Fardos@ 
colang.uobaghdad.edu.iq 

FIRDEWS KAREEM 
BURAIHI 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

15875  

عمار عودة . د.م 27
 جوٌر

Ammar.2011@ 
colang.uobaghdad.edu.iq 

AMMAR ODEH 
JWAIR 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

07173  

وفاء خضر . د.م 28
 محمد علً

waffaelwiya@ 
colang.uobaghdad.edu.iq 

WAFFA ELWIYA اللغة  اللغات
 الروسٌة

02991  

اٌناس طارق . د.م 29
 شاكر

Inas.shaker@ 
colang.uobaghdad.edu.iq 

INAS TARIQ 
SHAKER 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

03032  

محمد كاظم . د.م 30
 حسون

Mohammedkadhim@ 
colang.uobaghdad.edu.iq 

MOHAMMED 
KADHIM HASOON 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

03633  

حسٌن كاظم . د.م 31
 مجدي

Hussein.majdi@ 

colang.uobaghdad.edu.iq 
HUSSEIN KADHIM 

MAJDI 
اللغة  اللغات

 الروسٌة
11800  

آٌات ٌوسف . د. م 32
 صالح

Ayat.Saleh@ 
colang.uobaghdad.edu.iq 

AYAT YOUSIF 
SALEH 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

09860  

ابتسام أحمد . د.م 33
 حمزة

Ibtisam.Hamza@ 
colang.uobaghdad.edu.iq 

IBTISAM AHMED 
HAMZAH 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

09621  

ماجدة جمٌل . د.م 34
 عاشور

Magda.Ashor@ 
colang.uobaghdad.edu.iq 

MAJIDA JAMEEL 
ASHOUR 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

08570  

ذكرى طالب خٌر . م 35
 هللا

Thekra.Abd@ 
colang.uobaghdad.edu.iq 

THIKRA TALIB 
KHAIRULLAH 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

09619  

 @imanoweed اٌمان عوٌد محمد. م 36

colang.uobaghdad.edu.iq 
IMAN OWAID 
MOHAMMED 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

02959  

 حسٌن علً . م 37
 خضٌر

Hussein.khodair@ 
colang.uobaghdad.edu.iq 

HUSSEIN ALI 
KHUDHAIR 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

05824  

mailto:aliadnan1@colang.uobaghdad.edu.iq
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صالح عبد . م.م 38
 الحسٌن

Salah.al-hussein@ 
colang.uobaghdad.edu.iq 

SALAH 
ABDULHUSSEIN 

SALMAN 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

13999  

ولٌد لطٌف عبد . م.م 39
 هللا

Waleed.abd@ 
colang.uobaghdad.edu.iq 

WALEED LATEEF 
ABDULLA 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

  

ٌاسر عدنان . م.م 40
 شحاذة

Yasir.shhatha@ 
colang.uobaghdad.edu.iq 

YASER ADNAN 
SHAHADA 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

02997  

 محمد فرٌح .م.م 41
 كبٌش

Mohammed.kbeysh@ 
colang.uobaghdad.edu.iq 

MOHAMMED 
FRAYYEH KOBAISH 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

  مفقودة

محمد ٌاسٌن . م.م 42
 محمد باقر

Mohammed.Baqer@ 
colang.uobaghdad.edu.iq 

MOHAMMED 
YASEEN 

MOHAMMED 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

02996  

 سعد جمعة . م.م 43
 عبد الحسن

Saad.Al-hassan@ 
colang.uobaghdad.edu.iq 

SAAD JUMAA 
ABDULHASSAN 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

02981  

أحمد عبد . م.م 44
 الكرٌم حمٌد

Ahmed.Hameed@colang
.uobaghdad.edu.iq 

AHMED 

ABDULKAREEM 

HAMEED 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

07925  

علً كاظم عبد . م.م 45
 حمزة

Ali.Hamza@ 
colang.uobaghdad.edu.iq 

ALI KADHIM ABID 
HAMZA 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

16379  

سماهر حسن . م.م 46
 داود

Samaher.Dawood@ 
colang.uobaghdad.edu.iq 

SAMAHER HASAN 
DAWOOD 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

06664  

عزام احمد . م.م 47
 جمعة

mostafamohamed@cola
ng.uobaghdad.edu.iq 

AZZAM AHMAD 
JUMAA Al-
MUGAMMI 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

02955   

ٌسرى أكرم . م.م 48
 مصطفى

Yosra.mustafa@ 
colang.uobaghdad.edu.iq 

Yusra Akram 
Mustafa 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

06658  

 @Aalaa.Thabit آالء شنان ثابت. م.م 49
colang.uobaghdad.edu.iq 

ALAA SHANAN 
THABET 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

08578  

حٌدر حمٌد . م.م 50
 عنٌد

 HAEDER HAMEED 
ANEED 

اللغة  اللغات
 الروسٌة

  مفقودة
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