
 Nameاللقب العلمي االسم 

karam A. Aldabbaghمدرسكرم عامر الدباغ. د

 Muthear N. dawwodمدرسمضر نزار داؤود. د

ي . د
 Marwah Hashem Dawoodاستاذ مساعدمروة هاشم حموش 

 Mohammed Abdullah Ajeelمدرسمحمد عبد هللا عجيل . د

 Farah H. Omerمدرسفرح حازم عمر . د

 safaa N. Awnyمدرسصفاء محمد زكي . د

Mohammed Khalid Jamaludeen Alnoriمدرسمحمد خالد جمال الدين. د

 Ahmed Mohammed Ibrahimمدرساحمد محمد ابراهيم . د

 Abdulla Ahmedمدرسعبد هللا عقيل . د

Zahraa Amer Hashimمدرسزهراء عامر . د

 Thera S. Theanonمدرسذكرى صديق . د

 Manal Abdulmunem Ibrahimمدرسمنال عبد المنعم . د

Ghassan Ahmad Ismaeel Aldabbaghمدرس مساعد غسان احمد اسماعيل 

Maimonah Q. Yahyaمدرسميمونة قاسم 

 Zahraa Sedeeq Qasimمدرسزهراء صديق

Marwah H. Mohammedمدرسمروة حسام الدين 

Manal Fawze Mohammedمدرسمنال فوزي 

Assraa M. Shareefمدرس مساعد ارساء محمد عادل 

 Fatimah Haithamمدرسفاطمة هيثم 

Omar B. Aghaaمدرس مساعد عمر بسام 

Inas Hazimمدرس مساعد ايناس حازم 

 Ali Salim Abdulmajeedمدرس مساعد علي سالم 

 Omar Najeeb Alkattanمدرس مساعد عمر نجيب 

 Hasan Mubshar Ibrahimمدرس مساعد حسن مبش  

ى محمد  معيدة بش 

معيدة مربد ممتاز ميان غانم 

ماجستير/ طالبة دراسات اطياف طالل 

ماجستير/ طالبة دراسات اسالم خالد 

ماجستير/ طالبة دراسات عبير مظفر 

معيدة ميان غانم 



االختصاص 

احياء مجهرية / صيدلة 

كيمياء حياتية رسيرية / صيدلة 

طفيليات / علوم 

فسلجة / علوم 

جراثيم / علوم 

اتصاالت / هندسة حاسبات

كيمياء حياتية رسيرية / صيدلة 

امراض دم / طب 

فسلجة / صيدلة 

احياء مجهرية / صيدلة 

احياء مجهرية / علوم 

كيمياء حياتية رسيرية / صيدلة 

حاسبات / حاسبات 

احياء مجهرية / صيدلة 

فطريات / صيدلة 

كيمياء حياتية رسيرية / صيدلة 

احياء مجهرية / علوم

احياء مجهرية / علوم 

كيمياء حياتية رسيرية / صيدلة 

امراض / طب بيطري

صيدلة / صيدلة 

محاسبة/ ادارة و اقتصاد

ادارة / ادارة و اقتصاد

محاسبة/ ادارة و اقتصاد



ي يقوم بتدريسها 
المواد الت 

microbiology I,II, public health, cl. Lab training , post grad 

clinical biochemistry, cl. Lab. Tarining, post grad

Miribiology II, public health, Biology, Histology, cl. Lab . Tarining, post grad

Biology, histology, 

Microbiology II, cl. Lab training, biology 

computer I, II

clinical biochemistry, cl. Lab. Tarining, post grad

pathophysiology, public health, cl. Lab training

pathophysiology, physiology

Microbiology I, II, cl. Lab. Tarining

Microbiology I, II,English language 

Biochemistry , clinical chemistry, cl. Lab. Tarining

computer I, II

Microbiology I, II, cl. Lab. Tarining

Microbiology I, II, cl. Lab. Tarining

Biochemistry , clinical chemistry

Biology, histology, 

Biology, histology, 

Biochemistry 

pathophysiology, public health

Histology, pharmacognacy

computer I

Math & statistics 

Math & statistics 


