
 قسم الجيولوجيا التطبيقية

 

 قسم الرياضيات

 اللقب العلمي التخصص الدقيق التخصص العام اسم التدريسي ت

 استاذ امثلية عددية رياضيات ا.د.عباس حسن تقي 1

 استاذ معادالت تفاضلية رياضيات ا.د.وفاء محي الدين طه 2

 استاذ تحليل عددي رياضيات ا.د.مهند احمد محمود 3

 استاذ مساعد امثلية عددية و حاسوبية رياضيات ا.م.د.يوكسل عبد الستار صادق 4

 استاذ مساعد امثلية عددية و حاسوبية رياضيات ا.م.د. هوراز ناظم جبار 5

 مدرس تحليل دالي رياضيات م.د.سهام محمد علي 6

 مدرس امثلية عددية رياضيات م.د.امل عباس فالمرز 7

 مدرس امثلية عددية و حاسوبية رياضيات م.د.عصام حيدر خليل 8

 مدرس رياضيات تطبيقية رياضيات م.د.فاطمة زين العابدين احمد 9

 مدرس معادالت تفاضلية رياضيات م.د.مجيد حميد علي 10

 مدرس مساعد رياضيات تطبيقية رياضيات م.م. سعاد مدحت عبدهللا 11

 مدرس مساعد رياضيات تطبيقية رياضيات م.م. جوان عباس علي 12

 مدرس مساعد توبولوجيا رياضيات م.م.علي محمد جاسم 13

 مدرس مساعد ادب اللغة العربية م.م.اطياف طالل خالد 14

 مدرس مساعد قانون اداري قانون عام م.م.علي سليمان شجاع 15

 التخصص الدقيق التخصص العام اللقب العلمي اسم التدريسي ت

 الجيولوجيا الهندسية علم االرض أستاذ مساعد أوميد احمد محمد 1

 جيوكيمياء البيئية علم االرض أستاذ حسن احمد علي 2

 الجيوكيمياء علم االرض أستاذ سرمد عاصي علي 3

 لمائيةالموارد ا علم االرض أستاذ عمر صباح ابراهيم 4

 هيدرولوجي علم االرض أستاذ مساعد سوران نهاد صادق 5

 طبقات ومتحجرات علم االرض أستاذ مساعد محمد جميل علي جميل 6

 الجيولوجيا الهندسية علم االرض أستاذ مساعد بركان سعيد عثمان 7

 طبقات وتقييم المكامن النفطية علم االرض مدرس عمر عادل محمد يعقوب 8

 جيولوجيا المناجم علم االرض مدرس مهدي عباس  يرعبداالم 9

 كيمياء حياتية الكيمياء مدرس نادية قادر حاج ذوالفقار 10

 هندسة البيئة هندسة البيئة مدرس سارة مصطفى احمد 11

 الجيولوجيا الهندسية والتركيبية  الجيولوجيا التطبيقية مدرس مساعد عادل عمر عبدهللا 12

 الجيولوجيا البيئية  الجيولوجيا التطبيقية مدرس مساعد يةعبدهللا خلف عط 13



 قسم الفيزياء

 التخصص الدقيق التخصص العام لعلمياللقب ا اسم التدريسي ت

 فيزياء نووية علوم فيزياء استاذ أ.د علي حسين تقي هزاع 1

 فيزياء الحالة الصلبة علوم فيزياء استاذ أ.د صباح جالل فتحي زينل 2

 فيزياء الفضاء الفلكية علوم فيزياء استاذ أ.د وفاء حسن علي زكي 3

 فيزياء الصحية وم فيزياءعل استاذ أ.د احمد عبد ابراهيم عواد 4

 فيزياء الحالة الصلبة فيزياء تطبيقية استاذ أ.د علي اسماعيل صالح حميد 5

 فيزياء الحالة الصلبة علوم فيزياء استاذ أ.د رافع عبد هللا منيف حالب 6

 االنواء الجوية علوم الجو استاذ مساعد أ.م.د جودت هدايت محمد احمد 7

 فيزياء ذرية علوم فيزياء استاذ مساعد ن غالب وليأ.م.د عبد الهادي مردا 8

 فيزياء الحالة الصلبة علوم فيزياء استاذ مساعد أ.م.د مهند قادر كريم محمد 9

 تكنولوجيا متناهية الصغر علوم فيزياء مدرس م.د روزة برهان الدين عبد الرحمن محمد 10

 ء جزيئيةفيزيا علوم فيزياء مدرس م.د صالح محمد علي رضا ادهم 11

 فيزياء الحالة الصلبة علوم فيزياء مدرس م.د معد محمد امين محمد خان قادر 12

 فيزياء الحالة الصلبة علوم فيزياء مدرس م.د شاهين صالح الدين علي مردان ابراهيم 13

 فيزياء نظرية علوم فيزياء مدرس م.د سوزان شكر نوري واحد 14

 ادارة بيانات علوم حاسبات سمدر م. مروة نهاد عبد هللا محمد 15

 فيزياء الحالة الصلبة علوم فيزياء مدرس م. بالل احمد عمر علي 16

 فيزياء الفضاء علوم فيزياء مدرس مساعد م.م رباب شكور علي موسى 17

 تحليل عقدي علوم رياضيات مدرس مساعد م.م زينب ولي مراد نزار 18

 فيزياء الحالة الصلبة علوم فيزياء اعدمدرس مس م.م نور عبد الواحد احمد محمد 19

 

 



 قسم الكيمياء

 التخصص الدقيق التخصص العام اللقب العلمي اسم التدريسي ت

 الكيمياء العضوية الكيمياء مدرس د. شاخوان عبد الرحمن عمر 1

 الكيمياء العضوية الكيمياء أستاذ مساعد د. سعد سالم جاسم 2

 الكيمياء الحياتية يمياءالك أستاذ د. أسراء غسان أكرم 3

 الكيمياء العضوية الكيمياء أستاذ د. هالة محمد غريب 4

 الكيمياء الحياتية الكيمياء أستاذ د. سيران ستار صالح 5

 الكيمياء الفيزياوية الكيمياء أستاذ مساعد د. نجالء جليل خليل 6

 الكيمياء الحياتية السريرية الكيمياء أستاذ مساعد د. نوال عبد هللا مرتضى 7

 الكيمياء العضوية الفيزياوية الكيمياء أستاذ مساعد م. نور الدين أبراهيم عبد هللا 8

 الكيمياء الصناعية الكيمياء مدرس د. فرح خلف حمود 9

 الكيمياء التحليلية الكيمياء مدرس د. شهلة جمال شكور 10

 الفيزياوية الكيمياء الكيمياء مدرس أحمد حمدي حطاب 11

 الكيمياء الحياتية النانوية الكيمياء مدرس االء أنور علي 12

 الكيمياء الحياتية الكيمياء مدرس يمامه زهير هاني 13

 الكيمياء العضوية الكيمياء مدرس زهراء طالب غالب 14

 الكيمياء العضوية الكيمياء مدرس صفاء رضا شكور 15

 

 

 



 قسم علوم الحياة

 التخصص الدقيق التخصص العام اللقب العلمي الشهادة أسم التدريسي ت

 فسلجة الحيوان علوم الحياة أستاذ دكتوراه ا.د.صالح محمد رحيم  .1

 فسلجة النبات علوم الحياة أستاذ دكتوراه ا.د.محمودشاكر رشيد  .2

 كيمياء الحياتية في الطفيليات علوم الحياة أستاذ دكتوراه ا.د.حسين فاضل حسن  .3

 بيئة والتلوث علوم الحياة أستاذ دكتوراه ا.د.اواز بهروز محمــد علي  .4

 احياء المجهرية علوم الحياة أستاذ دكتوراه ا.د.هاجر علي شريف اسماعيل  .5

 الطفيليات علوم الحياة أستاذ دكتوراه ا.د.سعدية شهــــاب حمـد  .6

 علم المناعة علوم الحياة أستاذ دكتوراه ا.د.سهلة خورشيد عبــاس حميد  .7

 احياء المجهرية علوم الحياة أستاذ دكتوراه ا.د.اسما سميع افــرام كرومي  .8

 انسجة واالجنة علوم الحياة أستاذ مساعد دكتوراه ا.م.د.ماجدة نوري ابراهيـم  .9

 الطفيليات علوم الحياة أستاذ مساعد دكتوراه ا.م.د.نعمه علي احمد  .10

 الوراثة علوم الحياة أستاذ مساعد دكتوراه ا.م.د.ياسر حمد حمادة  .11

 فسلجة الحيوان لحياةعلوم ا أستاذ مساعد دكتوراه أ.م.د. وداد محمود لهمود  .12

 تقانة احيائية طبية علوم الحياة أستاذ مساعد دكتوراه أ.م.د. فاروق ابراهيم محمد  .13

 الفطريات علوم الحياة أستاذ مساعد دكتوراه ا.م.د.سناء حسين محــمد سليمان  .14

 الفطريات علوم الحياة أستاذ مساعد دكتوراه ا.م.د.بري لطيف محمد بابان  .15

 الطفيليات علوم الحياة أستاذ مساعد ماجستير أ.م. بفرين مــحمد رضا  .16

 انسجة واالجنة علوم الحياة مدرس دكتوراه د.فائزه ناصر طعمـة جبر الساعدي  .17

 علوم االغذية علوم الحياة مدرس دكتوراه د.نهان بهاء الدين جعفر علي البياتي  .18

 علم الحشرات علوم الحياة مدرس دكتوراه د. هنادي عبداالله عبدالرزاق  .19

 فسلجة الحيوان علوم الحياة مدرس دكتوراه د. ايفان محمد مصطفى  .20

 المناعة وبايولوجي الجزيئي علوم الحياة مدرس دكتوراه د.شيالن خيرهللا جبار امين  .21

 كيمياء احياء المجهرية طب البيطري مدرس دكتوراه د.ايمان تاجر عبدهللا بكر  .22

 احياء المجهرية علوم الحياة مدرس ماجستير م.صهيب صـباح قاسم  .23

 احياء المجهرية علوم الحياة مدرس ماجستير م.ريتا نــــبيل نعيم  .24

 تقانة احيائية تقنيات مدرس ماجستير م.نجيب ابراهيم محمد  .25

 احياء المجهرية علوم الحياة مدرس ماجستير م.علي محمد نجاتي  .26

 احياء المجهرية علوم الحياة مدرس ماجستير م. زينب حسين فاضل حسن  .27

 الطفيليات علوم الحياة مدرس مساعد ماجستير م.م. سحر اكرم طه محمد  .28

 البيئة علوم الحياة مدرس مساعد ماجستير م.م. اسيل حاكم مهدي  .29

 احياء المجهرية علوم الحياة مدرس مساعد ماجستير م.م. زهراء عايد احمد درويش  .30

 


