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    لكادر التدريسي لقسم الكيمياء ا

 االختصاص اللقب العلمي الشهادة االسم الرباعي واللقب ت
 العام  

 المنصب االختصاص الدقيق

  كيمياء عضوية الكيمياء  أستاذ مساعد دكتوراه تحسين صدام فندي زبون المذخوري  1

  العضويةالكيمياء  الكيمياء  استاذ  دكتوراه كريم سالم عباس نفاوه الذهيباوي 2

 معاون العميد للشؤون االدارية كيمياء العضوية الكيمياء  أستاذ مساعد دكتوراه جاسم عباس حسين كتاب الحلفي  3

  البلورات السائلة  الكيمياء  أستاذ دكتوراه علي كريم عبد الحسن مهاوش  4

  كيمياء عضوية الكيمياء  أستاذ مساعد دكتوراه أسامة علي محسن كريم  5

  كيمياء تحليلية  الكيمياء  أستاذ مساعد دكتوراه نسرين عبد الكريم عبد العالي ثامر الحماد 6

 رئيس القسم كيمياء فيزياوية / بوليمرات  الكيمياء  أستاذ مساعد دكتوراه احمد مجيد عباس علوان الساعدي 7

  المواد الحيوية  الكيمياء  مدرس دكتوراه علي طه صالح طه الهرموش 8

  كيمياء حياتية الكيمياء  مدرس  دكتوراه إسراء قصي فالح حسين العلي 9

  كيمياء تحليلية  الكيمياء  مدرس  دكتوراه االء عباس عبادي كريم القطراني 10

  كيمياء فيزياوية  الكيمياء  مدرس دكتوراه راضي  مزبان الصرفيحوراء حميد  11

  كيمياء حياتية الكيمياء  استاذ مساعد ماجستير عالء حسين خنوبة سدخان الدراجي 12

 مقرر القسم كيمياء تحليلية  الكيمياء  أستاذ مساعد ماجستير صفاء صبري نجم عبد هللا العمران 13

  كيمياء صناعية الكيمياء  أستاذ مساعد ماجستير ال عبودةهند مهدي صالح  مطشر  14

  كيمياء عضوية الكيمياء  مدرس ماجستير زيدون جواد كاظم جبر البو فرادي 15

  الكيمياء الفيزيائية الكيمياء  مدرس ماجستير زينب عالء حسين علوان الشاوي  16
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  كيمياء فيزياوية الكيمياء  مساعد مدرس ماجستير معن عبد الدايم حسن جاسم  ال علي  17

  كيمياء عضوية  الكيمياء  مساعد مدرس ماجستير مثنى توفيق جوي جلوي السعدون 18

  بوليمرات الالعضوية  الكيمياء  مدرس مساعد ماجستير أسماء بدر سبتي مرزوك المنتفكي 19

  كيمياويةهندسة  هندسة مدرس مساعد ماجستير محمد عبد الرحيم سعيد خلف االسدي  20

  كيمياء عضوية الكيمياء  مدرس مساعد ماجستير علي عبد الكريم رحيم علي الحيدري 21

  كيمياء عضوية الكيمياء  مدرس مساعد ماجستير عادل كريم جاسم 22

  

 


