
 كلية العلوم  –بيانات اعضاء هيئة التدريس 

 الجهة المانحة التخصص اللقب العلمي الشهادة  االسم الثالثي ت

1 
د. حسين جابر  عبد 

 الحسين
 جامعة بغداد رياضيات تطبيقية استاذ مساعد دكتوراه

 المملكة المتحدة فيزياء الطاقة الشمسية استاذ دكتوراه د.عبد االمير كاظم فرهود 2

 جامعة المستنصرية فلسفة كيمياء عضوية استاذ مساعد دكتوراه د.نبيل صبري بادي 3

 جامعة الستنصرية فلسفة كيمياء عضوية استاذ دكتوراه د.عامر باسم شعالن 4

 جامعة البصرة فلسفة كيمياء فيزياوية استاذ مساعد دكتوراه د. حسن صبيح جبر 5

6 
د.مصطفى مهدي 

 مصطفى
 جامعة بغداد فلسفة علوم حياة مساعداستاذ  دكتوراه

 جامعة بغداد ليزر وجزيئة–فلسفة فيزياء  مدرس دكتوراه د.جعفر فاضل عودة 7

 مدرس دكتوراه د.صالح نعيم ابراهيم 8
جيو –فلسفة علم االرض 

 فيزياء
 جامعة بغداد

 الجامعة المستنصرية فلسفة رياضيات مدرس دكتوراه د. ياسين مرزة حمزة 9

 جامعة بغداد تشريح انسجة–طب بيطري  استاذ مساعد دكتوراه باسم عبد  الله جاسمد.  11

 جامعة واترلو كيمياء تحليلية استاذ مساعد دكتوراه د. جواد كاظم مريح 11

12 
د. ليث عبد الحسن محمد 

 جواد
 ماليزيا علوم حياة بايلوجي استاذ مساعد دكتوراه

 استاذ دكتوراه د. قاسم محمد حلو 13
عوامل –كيمياء فيزياوية 

 مساعدة
 ماليزيا

 روسيا االتحادية فيزياء كانديدات استاذ مساعد دكتوراه د. هادي قاسم محمد 14

 جامعة بغداد احياء مجهرية–علوم حياة  استاذ مساعد دكتوراه د. وئام سعد عبد الحمزة 15

 دكتوراه د. فائق حسن علي 16

استاذ مساعد / 

تنسيب من 

 الموصلجامعة 

 جامعة الموصل نبات –فلسفة علوم حياة 

 استاذ مساعد دكتوراه د.ناهض حسون جواد 17
تقانات –فلسفة علوم تطبيقية 

 مواد
 الجامعة التكنولوجية

18 
د. قحطان عدنان عبد 

 القادر
 جامعة البصرة فلسفة علوم فيزياء استاذ دكتوراه

 الجامعة المستنصرية رياضياتفلسفة  مدرس دكتوراه د. عامر حمزة علي 19

 جامعة نانسي فرنسا فيزياء علم المواد مدرس دكتوراه د. علي محمد رشيد 21

 الجامعة المستنصرية علوم كيمياء مدرس ماجستير زمان صاحب مهدي 21

 مدرس مساعد دكتوراه منير علي ليلو 22
الكترونيات –علوم هندسة 

 جوية
 جامعة بغداد التكنولوجية

 الجامعة المستنصرية علم االحصاء استاذ مساعد ماجستير صفاء كريم كاظم 23

 جامعة القادسية كيمياء فيزياوية مدرس ماجستير ازل شاكر وهيب 24



 جامعة بغداد علوم في علم االرض مدرس مساعد ماجستير رحمن هجان فياض 25

 بغدادجامعة  علوم فلك استاذ مساعد دكتوراه علي عبد الستار جابر 26

 ماليزيا اشعاعيةالفيزياء  مدرس دكتوراه حسن مكطوف جبر 27

 صالح الدين علوم رياضيات استاذ مساعد ماجستير موسى مكي خريجان 28

 جامعة بغداد علوم في الفلك مدرس ماجستير موفق فاضل جدوع 29

 المستنصرية علوم في الفيزياء مدرس مساعد ماجستير محمد عبد الرضا وناس 31

 االردن فيزياء نظرية مدرس مساعد ماجستير صالح عبد الخضر 31

32 
رافت عبد الحسن محمد 

 جواد
 جامعة بغداد طب بيطري ادوية وسموم استاذ مساعد ماجستير

 جامعة الكوفة كيمياء مدرس ماجستير خولة كاني جاسم 33

 بغدادجامعة  علم حيوان–علوم  حياة  مدرس مساعد ماجستير نهى محمد موسى 34

 جامعة البصرة علم االرض مدرس مساعد ماجستير صالح عبيد لزام 35

 جامعة بابل فلسفة علوم حياة استاذ مساعد دكتوراه نهاد عيال مطر 36

 جامعة المثنى احياء مجهرية مدرس مساعد ماجستير شيماء مجيد صادق 37

 المتحدةالمملكة  نظرية بيانات مدرس مساعد ماجستير علي سلطان علي 38

 بريطانيا كيمياء عوية استاذ مساعد دكتوراه رياض جليل ناهي 39

 جامعة بغداد علوم فيزياء مدرس مساعد ماجستير نهى مجيد حميد 41

 مدرس دكتوراه فراس فائق مهدي 41
تطبيقات الليزر  –علوم ليزر 

 الهندسية
 مصر

 بابلجامعة  علوم حياة مدرس ماجستير علي عبد الحمزة عبيد 42

 روسيا اغشية رقيقة –علوم فيزياء  مدرس مساعد ماجستير عقيل شاكر طحيور 43

 ىجامعة المثن علوم تربة مدرس ماجستير ميثم عباس مكي 44

 روسيا علوم فيزياء استاذ مساعد ماجستير علي سلمان  علي 45

 روسيا علوم فيزياء مدرس ماجستير علي ناظم صبار 46

 جامعة صدام العسكرية هندسة حاسبات مدرس مساعد دكتوراه عودة رحيمة عذيب 47

 جامعة الكوفة رياضيات مدرس ماجستير مالك سعد عبد الحسين 48

 جامعة بابل علم االحياء المجهرية مدرس ماجستير نور سامي عبود 49

 جامعة القادسية علوم حياة مدرس ماجستير ابتهال عقيل عبد المنعم 51

 جامعة البصرة علوم اغذية مدرس ماجستير هناء كاظم شنان 51

 جامعة الكوفة فيزياء مدرس مساعد ماجستير شيماء كريم حسن 52

 مصر–جامعة القاهرة  علوم ليزر مدرس دكتوراه رشا حسين علي 53

 جامعة البصرة احياء مجهرية–طب بيطري  مدرس ماجستير نائر عبد الباري مدلول 54

 جامعة القادسية علوم رياضيات مدرس مساعد ماجستير نداء حسن حاجي 55

 جامعة بابل هندسة البيئة مدرس مساعد دكتوراه احمد سمير ناجي 56

 جامعة التكنولوجية علوم تطبيقية رياضيات مدرس مساعد دكتوراه اوس نضال ذياب 57

 جامعة بغداد علوم حياة علم  بيئة مدرس مساعد ماجستير حيدر سلمان عويد 58

 جامعة النهرين علوم هندسة المعلومات مدرس مساعد ماجستير حسن عبد الكريم احمد 59



 جامعة بابل فيزياء مدرس ماجستير احمد صبحي جبارة 61

 روسيا علوم كيمياء مدرس ماجستير حيدر شنشول محمد 61

 روسيا علوم فيزياء مدرس مساعد ماجستير احمد نعمة محمد 62

 جامعة المسانصرية احياء مجهرية–علوم حياة  مدرس مساعد ماجستير ياسر عادل جبار 63

 جامعة بغداد علوم فيزياء صلبة مدرس مساعد ماجستير عدي سلمان مهدي 64

 الجامعة المستنصرية علوم كيمياء مدرس مساعد ماجستير وفاء مهدي ساجت 65

 جامعة القادسية علوم رياضات مدرس ماجستير رافد حبيب بطي 66

 الهند علوم حاسبات مدرس ماجستير نعيم نايففهد  67

 جامعة بغداد علوم زراعة وقاية نبات مدرس دكتوراه ميري كاظم مباشر 68

 جامعة المثنى علوم حياة احياء مجهرية مدرس مساعد ماجستير هداء مطشر نهاب 69

 جامعة القادسية احياء مجهرية طبية مدرس مساعد ماجستير منى عقيل حميد 71

 مدرس مساعد ماجستير هيفاء بعاوي ناجي 71
علوم طب بيطري احياء 

 مجهرية
 جامعة بغداد

 جامعة الكوفة علوم كيمياء عضوية مدرس مساعد ماجستير استبرق محسن ياسر 72

 جامعة اسطنبول تركيا فيزياء الحالة الصلبة مدرس ماجستير حسن طريخم بدح 73

 جامعة بغداد علوم كيمياء تحليلية مدرس مساعد ماجستير منى حسون عبود 74

 جامعة الكوفة كيمياء مدرس  ماجستير احمد رزاق ابراهيم 75

 جامعة القادسية علوم رياضيات مدرس مساعد ماجستير زينب حيدر عبد العالي 76

 جامعة بغداد علوم احصاء مدرس مساعد ماجستير عالء حسين صبري 77

 علوم فيزياء نووية مساعدمدرس  ماجستير اشواق اياد كاظم 78
جامة شرق البحر 

 المتوسط تركيا

 بولندا فيزياء ليزر–علوم فيزياء  مدرس مساعد ماجستير عالء جاسم محمد 79

 جامعة الكوفة فيزياء مدرس مساعد ماجستير ظل عقيل كاظم 81

 جامعة المثنى علوم حياة فسلجة حيوان مدرس مساعد ماجستير هناء علي عزيز 81

 جامعة الكوفة كيمياء / كيمياء تحليلية مدرس مساعد ماجستير مسار علي عواد 82

 علوم الحياة / فسلجة حيوان مدرس ماجستير محمد قاسم وهيب 83
روسيا –جامعة داغستان 

 االتحادية

 جامعة القادسية كيمياء تحليلية–كيمياء  مدرس مساعد ماجستير شيماء حسن مالح 84

 جامعة المثنى علم الحيوان–علوم حياة  مدرس مساعد ماجستير ناجيوفاء عبد الطلب  85

 الجامعة المستنصرية فلسفة رياضيات مدرس دكتوراه عامر حمزة علي 86

 احياء مجهرية طبية مدرس مساعد ماجستير ضي علي عزيز 87
جامعة شرق البحر 

 االبيض تركيا

 تركيا جامعة غازي عنتاب بايلوجي مدرس مساعد ماجستير عماد الدين حاتم 88

 مدرس مساعد ماجستير اديان عبد الرزاق داخل 89
علوم حياة احياء مجهرية 

 طبية
 جامعة بغداد

91 
زيد عبد العزيز عبد  

 الرزاق
 الجامعة المستنصرية علوم رياضيات مدرس مساعد ماجستير



 لبنانجامعة بيروت  قانون عام مدرس مساعد ماجستير سمر عبد الله هويدي 91

 جامعة بنكور الهند وقاية نبات–علوم زراعية  مدرس مساعد ماجستير عماد عبد عطية 92

 مصر علوم حاسبات مدرس مساعد ماجستير سرى ابراهيم محمد 93

 الجامعة العثمانية / الهند علوم حاسبات مدرس مساعد ماجستير صادق صلحب مجيد 94

 جامعة الكوفة فيزياء مدرس مساعد ماجستير شذى رحيم هالل 95

 جامعة الكوفة كيمياء مدرس مساعد ماجستير شيماء عادل محمد 96

 الهند فيزياء مدرس مساعد ماجستير ماجد كامل غثيث 

 جامعة المثنى علوم الحياة / علم الحيوان مدرس مساعد ماجستير اريج شكر جاسم 97

 محمد سمير دهيرب 98

المعهد 

العربي 

/المحاسبة 

 القانونية

 مدرس
قانونية –محاسبة 2116

 المعهد العربي
 بغداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


