
االٌمٌلاللمب العلمًاالختصاص الدلٌكاالختصاص العامالشهادةاسم التدرٌسًت

saadi.alobaidi@duc.edu.iqاستاذ مساعدانظمة سٌطرة الخطٌةهندسة سٌطرةدكتوراهسعدي عباس خضٌر.د.م.أ1

muhyi.alaz@duc.edu.iqاستاذ مساعدالحاسبات التماثلٌةهندسة كهربائٌةدكتوراهمحً دمحم جاسم.د.م.أ2

majid.salal@duc.edu.iqاستاذ مساعدهندسة اتصاالتهندسة كهرباءدكتوراهد ماجد صالل.م.أ3

دكتوراهاحمد عبد الكرٌم.د4
هندسة الكترونٌة /اللٌزر

واتصاالت
ahmed.alchalaby@duc.edu.iqمدرسهندسة الكترونٌة واتصاالت

rasha.thabit@duc.edu.iqمدرسهندسة برامجٌاتهندسة حاسباتدكتوراهرشا ثابت.د5

هندسة حاسباتدكتوراهطارق عدنان. د6
امنٌة ارسال اشارة فدٌوٌة 

وضغطها
tariq.adnan@duc.edu.iqمدرس

دكتوراهنغم حامد. د7
هندسة االتصاالت 

والحاسبات
nagham.finjan@duc.edu.iqمدرسامنٌة المعلومات

riyadh.bassil@duc.edu.iqمدرس مساعدهندسة الحاسبات والسٌطرةهندسة حاسباتماجستٌرم رٌاض باسل.م8

هندسة معلوماتماجستٌرم سارة ٌحٌى علً.م9
هندسة الشبكات وتمنٌات 

الشبكة الدولٌة
sarah.yahia@duc.edu.iqمدرس مساعد

sameer.kadem@duc.edu.iqمدرس مساعدرٌاضٌات صرفةعلوم رٌاضٌاتماجستٌرم سمٌر كاظم مطشر.م10

oday.kamil@duc.edu.iqمدرس مساعدهندسة اتصاالتهندسة كهربائٌةماجستٌرم عدي كامل.م11

ola.hussien@duc.edu.iqمدرس مساعدهندسة المدرة الكهربائٌةهندسة كهربائٌةماجستٌرم عال حسٌن.م12

ali.alsalihy@duc.edu.iqمدرس مساعداألنظمة المعلوماتٌةعلوم الحاسباتماجستٌرم علً دمحم كاظم.م13

ماجستٌرم لٌث مخلص.م14
هندسة اللٌزر 

وااللكترونٌات البصرٌة

هندسة اللٌزر 

وااللكترونٌات البصرٌة
laith.mokhles@duc.edu.iqمدرس مساعد

mohammed.abdulla@duc.edu.iqمدرس مساعدلدرة ومكائنهندسة كهربائٌةماجستٌرم دمحم عبد هللا عبد السادة.م15

mohammed.alameen@duc.edu.iqمدرس مساعدالكترونٌنهندسة كهربائٌةماجستٌرم دمحم وجٌه.م16

ماجستٌرم مصطفى سامح.م17
هندسة شبكات وتمنٌات 

االنترنٌت

هندسة شبكات وتمنٌات 

االنترنٌت
mustafa.samih@duc.edu.iqمدرس مساعد

ماجستٌرم مروة مكً.م18
هندسة الكترونٌن 

واتصاالت
marwa.maki@duc.edu.iqمدرس مساعدالكترونٌن واتصاالت

ماجستٌرم دمحم حسٌن هوٌدي.م19
هندسة اللٌزر 

وااللكترونٌات البصرٌة

هندسة اللٌزر 

وااللكترونٌات البصرٌة
mohammed.hussein@duc.edu.iqمدرس مساعد

yassin.jasem@duc.edu.iqمدرس مساعدماٌكرووٌفهندسة كهربائٌةماجستٌرم ٌاسٌن جاسم.م20

jabbar.shatti@duc.edu.iqمدرس مساعدالكترونٌنهندسة كهرباءماجستٌرم جبار شاطً.م21

ماجستٌرم ٌاسمٌن معٌن.م22
علوم رٌاضٌات 

وتطبٌمات الحاسوب

علوم رٌاضٌات وتطبٌمات 

الحاسوب
yasmin.alasadi@duc.edu.iqمدرس مساعد

dr.ghassan@duc.edu.iqمدرسشبكاتهندسة حاسباتدكتوراهغسان اكرم. د23

sameer.salih@duc.edu.iqمدرسمعالجة اشارةهندسة حاسباتدكتوراهسمٌر كلٌبان. د24

ماجستٌرم حسن عباس.م25
هندسة كهربائٌة 

والكترونٌة
hasan.abbas@duc.edu.iqمدرس مساعدسٌطرة

samer.alsaady@duc.edu.iqمدرس مساعداتصاالتهندسة كهربائٌةماجستٌرم سامر ماجد.م26

ماجستٌرم مٌنا حاتم.م27
على مالن لسم المالٌة 

والمصرفٌة
mina.hatam@duc.edu.iqمحاضرةمحاضرة

ماجستٌرم دنٌا عباس.م28
هندسة اتصاالت 

ومعلومات
donya.abbas@duc.edu.iqمدرس مساعداتصاالت ومعلومات

دكتوراهنائل احمد دمحم.د29
هندسة اتصاالت 

وتكنلوجٌا معلومات

هندسة اتصاالت وتكنلوجٌا 

معلومات
nael.ahmed@duc.edu.iqمدرس

drali.amir@duc.edu.iqاستاذ مساعدهندسة حاسباتهندسة سٌطرةدكتوراهعلً عامر احمد.د30

2017 / 2016لسم هندسة تمنٌات الحاسوب لعام / استمارة اٌمٌالت التدرٌسٌٌن 



االيميلاللقب العلمياالختصاص الدقيقاالختصاص العامالشهادةاسم التدريسيت

kadhim.ghlaim@duc.edu.iqاستاذاهتزازتميكانيك تصميمدكتوراهكاظم حمزة.د.أ1

izzat.hameed@duc.edu.iqمدرسهندسة معادنهندسة ميكانيكدكتوراهعزت حميد.د2

abbas.aldoory@duc.edu.iqمدرسايروداينمكميكانيكدكتوراهعباس فاضل.د3

najah.shawki@duc.edu.iqمدرسحرارة وموائع/صناعي هندسة كيمياويةدكتوراهنجاح محمود.د4

amir.rawan@duc.edu.iqمدرس مساعدقدرة حراريةميكانيكماجستيرم عامر فاضل.م5

dawood.salman@duc.edu.iqمدرس مساعدالكترونيككهرباءماجستيرم داود سلمان.م6

haider.lafta@duc.edu.iqمدرس مساعدقدرة حراريةميكانيكماجستيرم حيدر لفتة.م7

hussein.talal@duc.edu.iqمدرس مساعدقدرة حراريةميكانيكماجستيرم حسين طالل.م8

rana.abdalhussen@duc.edu.iqمدرس مساعدماجستيرم رنا عبد الحسين.م9

maha.alnesary@duc.edu.iqمدرس مساعدثرمو داينمكهندسة كيمياويةماجستيرم مها علي.م10

moayed.hammed@duc.edu.iqمدرس مساعدتبريد وتكييفمكائن ومعداتماجستيرم مؤيد احمد.م11

noor.aljobory@duc.edu.iqمدرس مساعدهندسة موادهندسة موادماجستيرم نور شريف.م12

salema.rashed@duc.edu.iqمدرس مساعدقدرة حراريةميكانيكماجستيرم سليمة راشد.م13

zahra.am2009@duc.edu.iqمدرس مساعداحصاء رياضيرياضياتماجستيرم زهراء اموري.م14

zaid.alihuss@duc.edu.iqمدرس مساعدقدرة حراريةهندسة ميكانيكماجستيرم زيد علي حسين.م15

saif.mathat@duc.edu.iqمدرس مساعدميكانيك تطبيقيميكانيك عامماجستيرم سيف مدحت.م16

mansoor.ali@duc.edu.iqمدرس مساعدتصميمميكانيكماجستيرم منصور علي.م17

kawther.khalid@duc.edu.iqمدرس مساعدميكانيك تطبيقيهندسة ميكانيكماجستيرم كوثر خالد.م18

2017 / 2016قسم هندسة تقنيات التكييف والتبريد لعام / استمارة ايميالت التدريسيين 

محاضرة



االيميلاللقب العلمياالختصاص الدقيقاالختصاص العامالشهادةاسم التدريسيت

دكتوراهحمزة داوود.د1
هندسة 

كهروميكانيك
dr.hamza.dawood@duc.edu.iqمدرسمنظومات كهروبصرية

علوم حاسباتدكتوراهزكي سعيد توفيق.د.م.أ2
قواعد بيانات وبحوث 

عمليات
zaki.tywfik@duc.edu.iqاستاذ مساعد

3
سليم اسماعيل . أ

الغرابي
saleem.algraby@duc.edu.iqاستاذ متمرساحصاءرياضياتماجستير

ali.taha@duc.edu.iqمدرس مساعدمعالجة صورعلوم حاسباتماجستيرم علي طه.م4

ansam.ahmed@duc.edu.iqمدرس مساعدمعالجة صورعلوم حاسباتماجستيرم انسام احمد.م5

enas.rekabi@duc.edu.iqمدرس مساعدتطبيقات الحاسوبعلوم الرياضياتماجستيرم ايناس عاجل.م6

ibrahem.nather@duc.edu.iqمدرس مساعدقواعد بياناتعلوم حاسباتماجستيرم ابراهيم طلعت.م7

muthanna.khudhair@duc.edu.iqمدرس مساعدتكنلوجيا المعلوماتتكنلوجيا المعلوماتماجستيرم مثنى خضير.م8

wisam.alazawi@duc.edu.iqمدرس مساعدنظم معلوماتعلوم حاسباتماجستيرم وسام رعد.م9

ماجستيرم زينة طارق.م10
هندسة الكترونيك 

واالتصاالت
zeena.tariq@duc.edu.iqمدرس مساعدهندسة اتصاالت

zena.hussain@duc.edu.iqمدرس مساعدقواعد بياناتعلوم حاسباتماجستيرم زينة حسين.م11

ameer.khalaf@duc.edu.iqمدرسأمنية المعلوماتعلوم حاسباتدكتوراهعبد االمير خلف. د12

sarah.faris@duc.edu.iqمدرس مساعدبرامجياتعلوم حاسباتماجستيرم سارة فارس عامر.م13

2017 / 2016قسم علوم الحاسوب لعام / استمارة ايميالت التدريسيين 



االيميلاللمب العلمياالختصاص الدليكاالختصاص العامالشهادةاسم التدريسيت

jumaa.abd@duc.edu.iqمدرسلانون جنائيلانون عامدكتوراهجمعة عبد فياض.د1

drmohmad.rashead@duc.edu.iqاستاذ مساعدتاريخ حديثتاريخدكتوراهدمحم رشيد.د.م.أ2

saad.humad@duc.edu.iqمدرسالسياسة الدوليةعلوم سياسيةدكتوراهسعد صالح.د3

mahdi.dalabdaly@duc.edu.iqمدرسسياسة دولية/عاللات دولية علوم سياسيةدكتوراهمهدي داود.د4

yacin.kareem@duc.edu.iqمدرسلانون اداريلانون عامدكتوراهد ياسين كريم5

ali.abdalkareeim@duc.edu.iqمدرسدولية/عاللات التصادية علوم سياسيةدكتوراهعلي عبد الكريم. د6

sagban.khaleel@duc.edu.iqمدرسلانون تجاريلانون عامدكتوراهصكبان خليل. د7

mahir.ibraheem@duc.edu.iqمدرسالمانون الدولي الخاصلانوندكتوراهماهر أبراهيم. د8

huda.talib@duc.edu.iqمدرس مساعدلانون جنائيلانون عامماجستيرم هدى طالب.م9

israa.tarik@duc.edu.iqمدرس مساعدلانون جنائيلانون عامماجستيرم اسراء طارق.م10

11
دمحم عدنان علي . م.م

muhammed.adnan@duc.edu.iqمدرس مساعدلانون دوليلانون عامماجستير

ghafoor.asaad@duc.edu.iqمدرس مساعدلانون دستورلانون عامماجستيرعبد الغفور اسعد. م.م12

faris.hashim@duc.edu.iqمدرس مساعدلانون مدنيلانون خاصماجستيرم فارس هاشم.م13

wisam.muhammed@duc.edu.iqمدرس مساعدتجارة دوليةماجستيرمالنوسام دمحم حسن. م.م14

abdulmunem.khudhair@duc.edu.iqمدرس مساعدتكنلوجيا معلوماتتكنلوجيا معلوماتماجستيرعبد المنعم عبد الواحد. م.م15

marwan.mahmod@duc.edu.iqمدرس مساعدلانون اداريلانون عامماجستيرمروان محمود. م.م16

asil.kamal@duc.edu.iqمدرس مساعدوسياسية خارجية/عاللات دولية علوم سياسيةماجستيرم اصيل كمال.م17

2017 / 2016لسم المانون لعام / استمارة ايميالت التدريسيين 



االيميلاللمب العلمياالختصاص الدليكاالختصاص العامالشهادةاسم التدريسيت

ehsan.mohsin@duc.edu.iqمدرسكهروبصرياتفيزياءدكتوراهاحسان محسن عباس.د1

دكتوراهعدنان عبد عون.د2
األمراض الجلديه 

والتناسليه
adnan.hashim@duc.edu.iqمدرسطفيليات الجلد

abdulla.suhail@duc.edu.iqاستاذكهروبصرياتفيزياءدكتوراهعبد هللا محسن.د.أ3

امراض باطنيهدكتوراهاحمد عبد الرحمن.د4
االمراض االنتماليه 

وطب الطيران
ahmed.yamin@duc.edu.iqمدرس

amel.naji@duc.edu.iqمدرسبوليمرالكيمياءدكتوراهامل محسن.د5

فيزياءدكتوراهفادية وضاح.د6
معالجه صوريه 

وتحسس نائي
fadia.alazawi@duc.edu.iqمدرس

الفيزياءدكتوراهحسن احمد.د7
فيزياء بصرية والياف 

بصرية
hassan.almawy@duc.edu.iqمدرس

abdulkarem.mohamed@duc.edu.iqمدرس مساعدماجستير صحه عامهطب بيطريماجستيرم عبد الكريم ثامر.م8

farah.albayati@duc.edu.iqمدرس مساعدفيزياء طبيهالفيزياء الطبيهماجستيرم فرح ضياء.م9

marwa.albana@duc.edu.iqمدرس مساعدكيمياء تحليليهالكيمياءماجستيرم مروة عبد الرضا.م10

الفيزياءماجستيرم مرفت كاظم.م11

فيزياء الحاله الصلبه 

والمواد االغشيه 

الرليمه

mervat.kadhem@duc.edu.iqمدرس مساعد

rana.abdalhussen@duc.edu.iqمدرس مساعدعاللات دوليهعلوم سياسيهماجستيرم رنا عبد الحسين.م12

saba.nazeih@duc.edu.iqمدرس مساعداحياء مجهريهعلوم الحياةماجستيرم صبا نزيه.م13

علوم الحياةماجستيرم صالح عبد هللا.م14
فسلجه /علم الحيوان

واالجنه
salih.hussain@duc.edu.iqمدرس مساعد

khalid.khalifa@duc.edu.iqمدرس مساعدالصحة النفسيةطب مجتمعماجستيرم خالد عواد.م15

vyan.faisal@duc.edu.iqمدرس مساعدفيزياء الطبيهالفيزياء الطبيهماجستيرم فيان فيصل.م16

zaydoon.tariq@duc.edu.iqمدرسليزرفيزياءماجستيرزيدون طارق.م17

2017 / 2016لسم تمنيات البصريات لعام / استمارة ايميالت التدريسيين 



االيميلاللمب العلمياالختصاص الدليكاالختصاص العامالشهادةاسم التدريسيت

hashim.hassan@duc.edu.iqاستاذ مساعدرلابة وتدليكمحاسبةدكتوراه هاشم حسن حسين. د.م.أ1

abas.khdaier@duc.edu.iqاستاذ مساعدتنبؤ دراسات مستمبليةالتصاددكتوراهعباس خضير عباس.د.م.أ2

nabil.ibraheem@duc.edu.iqمدرسالتصاد صناعيالتصاددكتوراهنبيل ابراهيم محمود. د3

ahmed.mahmood@duc.edu.iqمدرسمحاسبة كلف وإداريةمحاسبةدكتوراهاحمد محمود حسين. د4

ahmed.taher@duc.edu.iqمدرس مساعدمحاسبة متمدمةمحاسبةماجستيرم احمد طاهر كاظم.م5

التصادماجستيرم براء محي الدين ابراهيم.م6
المحافظ

االستثمارية لألسواق المالية
baraa.mohey@duc.edu.iqمدرس مساعد

hanady.qayes@duc.edu.iqمدرس مساعدمناهج وطرائك تدريس اللغة االنكليزيةلغة انكليزيةماجستيرم هنادي ليس عبود.م7

hassan.kalf@duc.edu.iqمدرس مساعدالتصاد صناعيالتصادماجستيرم حسن خلف راضي.م8

ali.mahmod@duc.edu.iqمدرس مساعدمحاسبة تدليكمحاسبةماجستيرم علي محمود حسن.م9

aqeel.abd@duc.edu.iqمدرس مساعدمحاسبة ونظم ماليةعلوم ادارية وماليةماجستيرم عميل عبد الكريم دمحم.م10

abdul.kadhim@duc.edu.iqمدرس مساعدتأمينماليةدبلوم عالي معادل للماجستيرم عبد الكاظم فائك وهيب.م11

hayder.abd@duc.edu.iqمدرس مساعدمصارفماليةدبلوم عالي معادل للماجستيرم حيدر علي عبد المحسن.م12

imad.ashour@duc.edu.iqمدرس مساعدمصارفماليةدبلوم عالي معادل للماجستيرم عماد عاشور دمحم.م13

marmar.jamal@duc.edu.iqمدرس مساعدتأمينماليةدبلوم عالي معادل للماجستيرم مروة جمال عمر.م14

ali.hussain@duc.edu.iqمدرس مساعدمصارفماليةدبلوم عالي معادل للماجستيرم علي حسين نوري.م15

ماجستيرم دعاء خضير عبد.م16
علوم رياضيات 

وتطبيمات حاسوب
douaa.abid@duc.edu.iqمدرس مساعدمعادالت تفاضلية و جزئية

ramy.kahtan@duc.edu.iqمدرس مساعدلانون خاصلانونماجستيررامي لحطان محمود. م.م17

mina.hatam@duc.edu.iqمدرس مساعداستراتيجيةعلوم سياسيةماجستيرم مينا حاتم دمحم.م18

2017 / 2016لسم العلوم المالية والمصرفية لعام / استمارة ايميالت التدريسيين 



االيميلاللمب العلمياالختصاص الدليكاالختصاص العامالشهادةاسم التدريسيت

adnan.abulsaad@duc.edu.iqاستاذ مساعدصحافةاعالمدكتوراهعدنان ابو السعد.د.م.أ1

nasser.alshawi@duc.edu.iqاستاذالحضرالتاريخ واآلثاردكتوراهناصر عبد الواحد.د.أ2

drasmaa.abdaun@duc.edu.iqمدرستاريخ اسالميتاريخدكتوراهاسماء عبد عون.د3

drzeena.abdalhadei@duc.edu.iqمدرسعاللات عامةفلسفة في االعالمدكتوراهزينة عبد الهادي.د4

amena.salman@duc.edu.iqمدرسصحافةاعالمدكتوراهامينة سلمان. د5

ahmed.mohammed@duc.edu.iqمدرس مساعدطرائك تدريس اللغة االنكليزيةاللغة االنكليزيةماجستيرم احمد دمحم حسن.م6

areej.nadhum@duc.edu.iqمدرس مساعدصحافةاعالمماجستيرم اريج ناظم.م7

ayad.tariq@duc.edu.iqمدرس مساعدالعاللات الدوليةالعلوم السياسيةماجستيرم اياد طارق.م8

rayaa.nabeel@duc.edu.iqمدرس مساعدصحافةاعالمماجستيرم ريا نبيل.م9

mohsed.fakhri@duc.edu.iqمدرسصحافة اذاعية وتلفزيونيةاعالمدكتوراهمحسد فخري حسن.د10

zainab.abass@duc.edu.iqمدرس مساعدادب حديثفلسفة اللغة العربية وادبهاماجستيرم زينب عباس.م11

12
انسام احمد علوان.م.م

ansam.ahmed@duc.edu.iqمدرس مساعدمعالجة صورعلوم حاسباتماجستير

2017 / 2016لسم االعالم لعام / استمارة ايميالت التدريسيين 



االٌمٌلاللمب العلمًاالختصاص الدلٌكاالختصاص العامالشهادةاسم التدرٌسًت

akram.salim@duc.edu.iqمدرسادارة استراتٌجٌةفلسفة فً االدارة العامهدكتوراهاكرم سالم الجنابً.د1

abdlrahman.tahir@duc.edu.iqمدرس مساعدادارة الموارد البشرٌةادارة عامةماجستٌرعبد الرحمن طاهر شنٌتر.م .م2

ahmed.raad@duc.edu.iqمدرس مساعدالتأمٌناالدارة المالٌةدبلوم عالً معادل للماجستٌراحمد رعد ناظم.م.م3

alyaa.saeed@duc.edu.iqمدرسالسلون التنظٌمًادارة عامةدكتوراهعلٌاء سعٌد عباس.م.م4

azhar.owied@duc.edu.iqمدرس مساعدبصرٌاتفٌزٌاء/ علوم ماجستٌرازهار عوٌد كاظم.م.م5

farah.ali@duc.edu.iqمدرس مساعدادارة المصارفادارة االعمالدبلوم عالً معادل للماجستٌرفرح علً جسام.م.م6

haider.adnan@duc.edu.iqمدرس مساعدبرمجة دٌنامٌكٌةبحوث عملٌاتماجستٌرحٌدر عدنان امٌر.م.م7

hussien.salih@duc.edu.iqمدرس مساعدالرٌاضٌاتطرائك تدرٌس/ الرٌاضٌات ماجستٌرعبد الحسٌن صالح.م.م8

khudur.salman@duc.edu.iqمدرس مساعدمحاسبة تكالٌفمحاسبةدبلوم عالً معادل للماجستٌرعبد الخضر سلمان حمد.م.م9

luma.jamal@duc.edu.iqمدرس مساعدفٌزٌاء موادفٌزٌاءماجستٌرلمى جمال عباس.م.م10

majeed.salman@duc.edu.iqمدرس مساعدطرائك ندرٌس اللغة االنكلٌزٌةاللغة االنكلٌزٌةماجستٌرعبد المجٌد سلمان شعبان.م.م11

mohsen.orock@duc.edu.iqمدرس مساعدادارة الموارد البشرٌةادارة االعمالماجستٌرمحسن عروق عجٌل.م.م12

muhamed.khadim@duc.edu.iqمدرس مساعدبحوث عملٌاتبحوث عملٌاتماجستٌردمحم كاظم هواش.م.م13

osama.alsalhi@duc.edu.iqمدرس مساعدمعالجة صورٌةالعلوم التطبٌمٌةماجستٌراسامة لٌس عبد هللا.م.م14

saja.read@duc.edu.iqمدرس مساعدادارة االنتاج والعملٌاتادارة صناعٌةماجستٌرسجى رٌاض عباس.م.م15

worood.bihea@duc.edu.iqمدرس مساعدالمعولٌةاالحصاءماجستٌرورود باسم نور.م.م16

ahmed.mutlak@duc.edu.iqمدرس مساعدسٌاسة نمدٌةالتصادماجستٌرم احمد سعد مطلن.م17

awatif.abudlmeged@duc.edu.iqمدرس مساعدلانون تجاريلانون تجاريماجستٌرم عواطف عبد المجٌد.م18

alaa.abdulkarem@duc.edu.iqمدرس مساعدسلون تنظٌمًادارة االعمالماجستٌرم االء عبد الكرٌم غالب.م19

muneera.abd@duc.edu.iqمدرسالتأرٌخ االسالمًتأرٌخدكتوراهمنٌرة عبد حسن.د20

hiba.alalawy@duc.edu.iqمدرس مساعداالدب العباسًفلسفة اللغة العربٌة وادبهاماجستٌرهبة عادل.م.م21

reyam.qasim@duc.edu.iqمدرس مساعدموارد بشرٌةادارة عامهماجستٌررٌام لاسم دمحم.م.م22

basheer.esmaeil@duc.edu.iqمدرس مساعدادارة االمدادات والتسوٌكادارة االعمالماجستٌرم بشٌر اسماعٌل محمود.م23

ahmed.mahmood@duc.edu.iqمدرسمحاسبة كلف وإدارٌةمحاسبةدكتوراهاحمد محمود حسٌن. د24

zena.hussain@duc.edu.iqمدرس مساعدلواعد بٌاناتعلوم حاسباتماجستٌرم زٌنة حسٌن.م25

2017 / 2016لسم ادارة االعمال لعام / استمارة اٌمٌالت التدرٌسٌٌن 



االٌمٌلاللقب العلمًاالختصاص الدقٌقاالختصاص العامالشهادةاسم التدرٌسًت

ali.arkan@duc.edu.iqمدرسطب وجراحة الفم والوجه والفكٌنطب وجراحة الفم واالسناندكتوراهعلً اركان رضا. د.م1

ahmed.abd@duc.edu.iqمدرسطب وجراحة الفم والوجه والفكٌنطب وجراحة الفم واالسناندكتوراهاحمد عبد المهدي حماد.د.م2

sheimaa.aluboodi@duc.edu.iqمدرسفٌزٌاء نووٌة وبٌئٌةفٌزٌاءدكتوراهشٌماء ذٌاب عطٌة. د3

hassan.jamil@duc.edu.iqمدرس مساعدمعالجة االسنانطب وجراحة الفم واالسنانماجستٌرحسن جمٌل عبد الواحد.د.م.م4

yaseen.hasan@duc.edu.iqمدرس مساعدصناعة االسنانطب وجراحة الفم واالسنانماجستٌرٌاسٌن حسن.د.م.م5

mays.jamal@duc.edu.iqمدرس مساعدجراحة وامراض ماحول االسنانطب وجراحة الفم واالسنانماجستٌرمٌس جمال.د.م.م6

ghufran.dhari@duc.edu.iqمدرس مساعدتقوٌم االسنانطب وجراحة الفم واالسنانماجستٌرد غفران ضاري عواد.م.م7

safa.hasan@duc.edu.iqمدرس مساعداشعة الفم والوجه والفكٌنطب وجراحة الفم واالسنانماجستٌرصفا حسن علوان. د.م.م8

marwan.zyad@duc.edu.iqمدرس مساعدمعالجة االسنانطب وجراحة الفم واالسنانماجستٌرمروان زٌاد عبد الجبار. د.م.م9

lubna.abd@duc.edu.iqمدرس مساعدوقاٌة اسنانطب وجراحة الفم واالسنانماجستٌرلبنى عبد االله عبد الرحمن. د.م.م10

yasir.hussein@duc.edu.iqمدرس مساعدصناعة االسنانطب وجراحة الفم واالسنانماجستٌرد ٌاسر علً.م.م11

rand.thair@duc.edu.iqمدرس مساعداحٌاء مجهرٌةعلوم حٌاةماجستٌرم رند ثائر عبد اللطٌف.م12

hala.adnan@duc.edu.iqمدرس مساعدمعادالت تكاملٌةرٌاضٌاتماجستٌرحال عدنان.م.م13

ihsan.dhari@duc.edu.iqمدرس مساعداحٌاء مجهرٌةعلوم الحٌاةماجستٌراحسان ضاري عواد.م.م14

anas.hashem@duc.edu.iqمدرس مساعدكٌمٌاء حٌاتٌة سرٌرٌةكٌمٌاءماجستٌرانس هاشم. م.م15

ali.maki@duc.edu.iqمدرس مساعدبكترٌا مرضٌةعلوم الحٌاةماجستٌرعلً مكً.م.م16

khalid.burhan@duc.edu.iqمدرسجراحة الوجه والفكٌنطب وجراحة الفم واالسناندكتوراهخالد برهان خالد.د.م17

rihab.amir@duc.edu.iqمدرس مساعدصناعة اسنانطب وجراحة الفم واالسنانماجستٌررحاب عامر كرٌم. م.م18

salam.nihad@duc.edu.iqمدرسعلم االمراضطب وجراحة الفم واالسناندكتوراهسالم نهاد. م19

ali.alqrimli@duc.edu.iqمدرس مساعدمعالجة االسنانطب وجراحة الفم واالسنانماجستٌرد علً فاضل القرملً.م.م20

muneer.nasir@duc.edu.iqمدرس مساعدامراض ماحول االسنانطب وجراحة الفم واالسنانماجستٌرمنٌر نصر.م.م21

husein.ali@duc.edu.iqمدرس مساعدمعالجة اسنانطب وجراحة الفم واالسنانماجستٌرد حسٌن علً حسٌن.م.م22

amir.abd@duc.edu.iqمدرس مساعدطب الفمطب وجراحة الفم واالسنانماجستٌرعامر عبد هللا.م.م23

rawnaq.zuhair@duc.edu.iqالتقنٌات االحٌائٌةعلوم فً التقنٌات االحٌائٌة الكٌمٌائٌةمدرس مساعدماجستٌررونق زهٌر فاضل.م.م24

fadhil.ibraheem@duc.edu.iqكٌمٌاء تحلٌلٌةكٌمٌاءمدرس مساعدماجستٌرم فاضل ابراهٌم حسٌن.م25

2017 / 2016قسم طب االسنان لعام / استمارة اٌمٌالت التدرٌسٌٌن 



االٌمٌلاللقب العلمًاالختصاص الدقٌقاالختصاص العامالشهادةاسم التدرٌسًت

kahtan.ahmed@duc.edu.iqاستاذكٌمٌاء فسلجٌةكٌمٌاءدكتوراهقحطان احمد دمحم.د.أ1

yaseen.ber@duc.edu.iqاستاذ مساعداحٌاء مجهرٌةعلوم الحٌاةدكتوراهد ٌاسٌن بٌر رضا.م.أ2

alfaris.hussien@duc.edu.iqاستاذ مساعدكٌمٌاء عضوٌةكٌمٌاءدكتوراهعبد الفارس حسٌن حاجم. د.م.أ3

ali.hussen@duc.edu.iqمدرس مساعداحٌاء مجهرٌةعلم االحٌاءاحٌاء مجهرٌة/ ماجستٌر م علً حسٌن علوان.م4

deena.hamed@duc.edu.iqمدرس مساعدتقنٌات احٌائٌةتقنٌات احٌائٌةتقنٌات احٌائٌة/ ماجستٌر م دٌنا حامد صاحب.م5

م لبنى كامل عبد الحسٌن.م6
التقنٌة الحٌوٌة / ماجستٌر 

البٌئٌة
تقنٌات االحٌائٌة

التقنٌة الحٌوٌة 

البٌئٌة
lubna.kamil@duc.edu.iqمدرس مساعد

safa.mujahid@duc.edu.iqمدرس مساعدنبات وفطرٌاتعلم االحٌاءنبات وفطرٌات/ ماجستٌر صفا مجاهد عبد الطٌف. م.م7

abeer.ameen@duc.edu.iqمدرس مساعدهندسة وراثٌةتقنٌات احٌائٌةهندسة وراثٌة/ ماجستٌر م عبٌر امٌن باقر.م8

zuhair.radhi@duc.edu.iqاستاذعلم الخلٌةعلوم الحٌاةدكتوراهزهٌر راضً عبد نجم. د.أ9

muhammed.abd@duc.edu.iqمدرس مساعدتقنٌات حٌاتٌةعلوم الحٌاةماجستٌردمحم عبد الجبار احمد. م.م10

mustafa.abd@duc.edu.iqمدرس مساعدطفٌلٌاتطب بٌطريماجستٌرمصطفى عبد الحمٌد فنوخ.م.م11

ماجستٌرمٌاسة مثنى خالد.م.م12
هندسة وراثٌة 

والتقنٌات االحٌائٌة
mayasa.muthana@duc.edu.iqمدرس مساعدهندسة وراثٌة

zahraa.jasim@duc.edu.iqمدرس مساعدكٌمٌاء حٌاتٌةكٌمٌاءماجستٌرزهراء جاسم.م.م13

arshed.abd@duc.edu.iqمدرس مساعدكٌمٌاء تحلٌلٌةكٌمٌاءكٌمٌاء/ ماجستٌر ارشد عبد علً.م.م14

fadhil.ibraheem@duc.edu.iqكٌمٌاء تحلٌلٌةكٌمٌاءمدرس مساعدماجستٌرم فاضل ابراهٌم حسٌن.م15

2017 / 2016قسم تقنٌات التحلٌالت المرضٌة لعام / استمارة اٌمٌالت التدرٌسٌٌن 



االٌمٌلاللقب العلمًاالختصاص الدقٌقاالختصاص العامالشهادةاسم التدرٌسًت

mohammed.alhashimy@duc.edu.iqاستاذ متمرسصحٌة وبٌئٌةهندسة مدنٌةدكتوراهد دمحم علً ابراهٌم الهاشمً.ا 1

nory.hasoon@duc.edu.iqاستاذ مساعدهندسه مٌكانٌكهندسة مٌكانٌكدكتوراهنوري حسون دمحم.د .م .ا2

jamal.saied@duc.edu.iqاستاذ مساعدهندسة انشائٌةهندسة بناء وانشاءاتدكتوراهد جمال سعٌد. م . أ3

maha.rasheed@duc.edu.iqمدرسموارد مائٌةهندسة بناء وانشاءاتدكتوراهمها رشٌد عبد الحمٌد. د4

ahmed.hadi@duc.edu.iqمدرسهندسة انشائٌةهندسة مدنٌةدكتوراهاحمد هادي عبد الرحٌم. د 5

ماجستٌرم لٌث مخلص.م6
هندسة اللٌزر وااللكترونٌات 

البصرٌة

هندسة اللٌزر 

وااللكترونٌات البصرٌة
laith.mokhles@duc.edu.iqمدرس مساعد

mazin.husain@duc.edu.iqمدرس مساعدانشاءاتهندسة مدنٌهماجستٌرم مازن حسٌن.م7

rana.alhdeede@duc.edu.iqمدرس مساعدمٌكانٌك التربههندسة مدنٌهماجستٌرم رنا علً جاسم.م8

ruqaya.alzubaidi@duc.edu.iqمدرس مساعداداره مشارٌعهندسة مدنٌةماجستٌرم رقٌة هادي.م9

amna.emad@duc.edu.iqمدرس مساعدعلوم موادعلوم موادماجستٌرم امنه عماد الدٌن دمحم.م10

rawand.mohammed@duc.edu.iqمدرس مساعدطرق ومواصالتهندسة مدنٌةماجستٌرروند دمحم بدري11

yasir.mahmood@duc.edu.iqمدرسجٌوتكنٌكهندسة مدنٌةدكتوراهٌاسر محمود.د12

mhd.muniem@duc.edu.iqمدرسخرسانةهندسة مدنٌةدكتوراهدمحم منعم االعرجً.د13

yahia.sabir@duc.edu.iqمدرس مساعدهندسة انشائٌةهندسة مدنٌةماجستٌرم ٌحٌى صابر خضٌر.م14

eitizaz.awad@duc.edu.iqمدرس مساعدهندسة بٌئةهندسة بٌئةماجستٌرم اعتزاز عواد جاسم.م15

maan.khdair@duc.edu.iqمدرس مساعدطرق و مساحةهندسة بناء وانشاءاتماجستٌرم معن خضٌر عباس.م16

mohammed.amir@duc.edu.iqمدرس مساعدهندسة انشائٌةهندسة بناء وانشاءاتماجسترم دمحم عامر احمد.م17

2017 / 2016قسم هندسة البناء واالنشاءات لعام / استمارة اٌمٌالت التدرٌسٌٌن 



االيميلاللمب العلمياالختصاص الدليكاالختصاص العامالشهادةاسم التدريسيت

asim.dawah@duc.edu.iqاستاذادب عباسيفلسفة اللغة العربية وادبهادكتوراهعاصم عبد دواح.د.أ1

mohameed.radhi@duc.edu.iqمدرسادب حديثفلسفة اللغة العربية وادبهادكتوراهدمحم راضي جعفر.د2

hiba.alalawy@duc.edu.iqمدرس مساعدادب عباسيفلسفة اللغة العربية وادبهاماجستيرم هبة عادل.م3

zainab.abass@duc.edu.iqمدرس مساعدادب حديثفلسفة اللغة العربية وادبهاماجستيرم زينب عباس.م4

العلوم االسالميةماجستيرم جواهر حمد عبد الساده.م5
الفمه واصوله وتحميك 

النصوص
jawaher.hamad@duc.edu.iqمدرس مساعد

drasmaa.abdaun@duc.edu.iqمدرستاريخ اسالميتاريخدكتوراهاسماء عبد عون. د6

ayad.tariq@duc.edu.iqمدرسالعاللات الدوليةالعلوم السياسيةدكتوراهاياد طارق. د7

اللغة االنكليزيةماجستيرم هنادي ليس عبود.م8
مناهج وطرائك تدريس اللغة 

االنكليزية
hanady.qayes@duc.edu.iqمدرس مساعد

wisam.alazawi@duc.edu.iqمدرس مساعدنظم معلوماتعلوم حاسباتماجستيرم وسام رعد.م9

amal.yaseen@duc.edu.iqمدرس مساعدلغةفلسفة اللغة العربية وادابهاماجستيرم امال ياسين.م10

adil.kitab@duc.edu.iqاستاذادب حديثفلسفة اللغة العربية وادابهادكتوارهعادل كتاب.د.أ11

2017 / 2016لسم اللغة العربية لعام / استمارة ايميالت التدريسيين 




