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 اللقب العلمي التخصص الشهادة االسم الثالثي ت

 استاذ مساعد احياء مجهرية دكتوراه بلقيس عبدعلي عبدعون 1

 مدرس مجتمع تقنيات صحة ماجستير محمد عبدالباقي عبدالمحسن 2

 استاذ مساعد احياء مجهرية طبية دكتوراه سالم حسين حسن 3

 استاذ مساعد طب بيطري دكتوراه زينب عبدمحسن عبدالصاحب 4

 استاذ مساعد طب بيطري ماجستير زهرة مكي محمود 5

 استاذ مساعد وعلوم الرياضة التربية البدنية دكتوراه عالء محمد ظاهر 6

 استاذ مساعد مجتمع تقنيات صحة ماجستير ميثم سالم عطية 7

 مدرس علوم تمريض دكتوراه نجاة حمزة حسن 8

 مدرس كيمياء دكتوراه حنان عباس مجيد 9

 مدرس فسلجة طبية دكتوراه شكرية حاتم علوان 10

 مدرس مجتمع تقنيات صحة ماجستير علي عبداللطيف غالم 11

 مدرس مجتمع تقنيات صحة ماجستير علي نعمة حسن 12

 مدرس مساعد حيوان فسلجة ماجستير محمد ماجد حميد 13

 مدرس مساعد تحليالت مرضية ماجستير عقيل سلمان عبدالسالم 14

 عقد احياء مجهرية ماجستير محمد صالح عبد الصاحب 15

 عقد احياء مجهرية ماجستير نور عماد يحيى 16

 عقد كيمياء ماجستير زينب محمد كاظم محل 17

 عقد علوم سياسية ماجستير طالل مظفر غازي 18

 



 المحاضرين الخارجيين

 أستاذ طب عام دكتوراه علي موسى مهدي 1

 أستاذ مساعد تحليالت مرضية دكتوراه احمد عباس حسن 2

 مدرس تقنيات صحة المجتمع ماجستير عليم مرداس خضير 3

 مدرس احياء مجهرية تربة دكتوراه صادق صاحب هادي حسين 4

 محاضر فسلجة طبية ماجستير هدى عبد الزهرة ناجي 5

 محاضر تقنيات صحة المجتمع ماجستير صادق عبد االمير 6

 محاضر تمريض ماجستير مؤيد عبد الجبار عبد الحسن 7

 محاضر تمريض ماجستير زهور جاسم احمد 8

 محاضر فسلجة طبية ماجستير ايمان عبود حسين 9

 محاضر فسلجة طبية ماجستير كوثر يحيى جاسم 10

 محاضر كيمياء ماجستير وائل علي محمد 11

 محاضر احصاء ماجستير ذكاء ضياء اسماعيل 12

 محاضر ادوية وسموم ماجستير سارة جهاد عبود 13

 محاضر تمريض ماجستير اسراء فيصل عباس 14

موارد مائيةهندسة  ماجستير علي مكي محمد 15  محاضر 

 مدرس مساعد علوم مالية ومصرفية ماجستير سالم عيدان مرزة 16

 مدرس مساعد محاسبة ماجستير مصطفى حسن علي 17

 مدرس مساعد لغة انكليزية ماجستير ديوان حسين وادي 18

 محاضر لغة انكليزية ماجستير رشيد برهان رشيد 19

 


