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المرتبة العلمية 

 المشغولة
 االختصاص الدقيق االختصاص العام االسم

 الال فقريات علوم الحياة د. مرتضى يوسف مهدي استاذ 0

 علم النفس الحيواني علوم الحياة د. سامي جبر المالكي أستاذ 9

 فطريات علوم الحياة د. توفيق محمد محسن أستاذ 3

 علم الطفيليات علوم  الحياة د. عبد الحسين حبش عواد أستاذ 4

 طفيليات علوم الحياة د. باسم هاشم عبد هللا استاذ 5

 طفيليات علوم الحياة د. صبيح هليل جايد أستاذ 6

 بيئة الفقريات  علوم الحياة د. منال محمد اكبر أستاذ 7

 الوراثة والتطور علوم الحياة د. فائزة عبد الوهاب احمد استاذ 8

 طحالب علوم الحياة د.  احمد محسن عذبي أستاذ 2

 فسلجة نبات علوم الحياة د. حسين خلف زاير أستاذ 01

 جراثيم طبية علوم الحياة د. غيداء جاسم عبد النبي استاذ 00

 الحشرات الطبية علوم الحياة د. ضياء خليف كريم استاذ 09

 األنسجة  علوم الحياة د. علي عبد اللطيف عبد الحسن استاذ 03

 فسلجة نبات علوم الحياة د. لمى حسين عبدالقادر أستاذ 04

 أسماك علوم الحياة د. عقيل جميل منصور أستاذ  05

 الطحالب علوم الحياة د. عماد يوسف عواد أستاذ  06

 بكتريا  علوم الحياة ايوب عبد القادر د.ميثم أستاذ مساعد 07

 التقانات الحيوية علوم الحياة د. علي عبود شريف استاذ مساعد 08

 الفسلجة الحيوانية علوم الحياة د.فارس شاكر كاطع أستاذ مساعد 02

 مناعة علوم الحياة د.شيماء جبار ريسان أستاذ مساعد 91

 التلوث البيئي الحياةعلوم  د.عماد هادي محسن استاذ مساعد 90

 أمراض االنسجة علوم الحياة د. عباس عبد الكريم عباس أستاذ مساعد 99

 بيئة علوم الحياة د. مفيد قاسم محمد استاذ مساعد 93

 فسلجة النباتات الخضر علوم الحياة د. مرتضى حسين فياض استاذ مساعد 94

 تلوث بيئي الحياةعلوم  د. ماجدة صباح عبد السيد استاذ مساعد 95

 فسلجة حيوان علوم الحياة د. هبة ثاقب يسر استاذ مساعد 96

 تقنيات حيوية علوم الحياة د. غزوان طالب نوري مدرس 97

 الحبليات والتشريح المقارن علوم الحياة د. سعد محمد صالح مدرس 98

 فسلجة حيوان علوم الحياة د. سلمى سعيد عباس مدرس 92

 طفيليات علوم الحياة اسماعيل خليلمنال  مدرس 31

 علم الحشرات علوم الحياة د. اسماء عبد الزهرة سبع مدرس 30

 الصناعات الغذائية علوم في الزراعة م. ليلى ناصر حرب مدرس 39

 الطفيليات علوم الحياة د.سرمد عّواد موزان مدرس 33

 علم الحشرات علوم الحياة د. عالء ناظم حاتم مدرس 34

 علم الوراثة علوم الحياة د. فلة عبد الستار عبد مدرس 35

 فطريات وفايروسات النبات علوم الحياة عباس فارس عباس مدرس 36

 فطريات علوم الحياة د. زينب خلف عبد هللا مدرس 37

 علم الفطريات علوم الحياة د. امل صالح عبد الرضا مدرس 38

 الطحالب علوم الحياة د. أنفال نوري عباس مدرس 32

 تصنيف نبات علوم الحياة د. امل علي ياسين مدرس 41
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 الحشرات الطبية علوم الحياة د.منى خضير مرزوق مدرس 40

 علم البيئة و التلوث علوم الحياة د. انعام مهدي غضبان مدرس 49

 فسلجة –طفيليات  علوم الحياة سندس جعفر عبدالرزاق مدرس 43

 الالفقريات علوم الحياة مهديد. محمد شاكر صالح  مدرس 44

 الالفقريات علوم الحياة الهام ياسر جعفر مدرس مساعد 45

 احياء مجهرية علوم الحياة عفاف فاضل حسين مدرس مساعد 46

 التشريح المقارن  علوم الحياة سجى جعفر طالب مدرس مساعد 47

 علم المناعة علوم الحياة هدى كاظم كريم مدرس مساعد 48

 علم األحياء الطبية علوم الحياة شادية صدام فهد مساعد مدرس 42

 فسلجة وتشريح النبات علوم الحياة وسن فوزي عبد الحسين مدرس مساعد 51

        أ. د. فالح حسين خضير

 عميد الكلية

        أ. د. مرتضى يوسف العبّاد

 رئيس القسم


