
الهيئة التدريسية –قسم علوم الحياة  –كلية التربية للعلوم الصرفة    

 ت اسم التدريسي اللقب العلمي التخصص العام التخصص الدقيق البريد االلكتروني

dr.mohmad881@uomosul.edu.iq رئيس القسم/ د محمد سعيد فيصل .ا استاذ علم النبات فسلجة بيئية  1 

dr.shifasalih@uomosul.edu.iq القسم مقرر/  شفاء مهدي صالح. م د.ا استاذ مساعد علوم الحياة زراعة انسجة  2 

dr.asmaa_abdulaziz@uomosul.edu.iq اسماء عبد العزيز علي. د.أ استاذ علم الحيوان علم الطفيليات  3 

prof.atallah@uomosul.edu.iq د عطا هللا فهد مخلف .أ استاذ علم الحياة علم الحشرات  4 

dr.adnanmosa@uomosul.edu.iq دعدنان موسى محمد.أ استاذ علم الحيوان علم الحشرات  5 

alsaffawia2025@uomosul.edu.iq عبد العزيز يونس طليع. د.أ استاذ علم النبات تلوث البيئة  6 

dr.jamella.h.rasheed@uomosul.edu.iq جميلة هزاع رشيد. د.أ استاذ علم النبات تقانات حياتية  7 

dr.wafamahommd@uomosul.edu.iq يونسوفاء محمود . د.أ استاذ علوم الحياة طرائق تدريس علوم الحياة  8 

dr.muthanna.j.m@uomosul.edu.iq مثنى جاسم محمد.د. ا استاذ علم النبات نواتج طبيعية  9 

yousefalshahery@uomousl.edu.iq عيليوسف جبار اسما. د. ا استاذ علوم حياة طحالب  10 

shimalyounis2018@uomosul.edu.iq شمال يونس عبد الهادي . د. ا استاذ علوم حياة تقنيات حياتية  11 

drhusseinbio76@uomosul.edu.iq د حسين صابر محمد.ا استاذ علوم حياة بيئة  12 

amhamdany@uomosul.edu.iq د امير محمود طه..ا استاذ علم الحيوان انسجة وتشريح مقارن  13 

dr.najwa@uomosul.edu.iq نجوى ابراهيم خليل. د.م.ا استاذ مساعد علوم حياة تقنيات حياتية  14 

dr. aamer1956@uomosul.edu.iq عامر محسن محمود. م د.ا استاذ مساعد علم النبات تصنيف نبات  15 

dr.raadsultan@uomosul.edu.iq رعد حساني سلطان.م د.ا استاذ مساعد علوم حياة تقنيات حياتية مايكروبية  16 

dr.qutaibashuaib@uomosul.edu.iq قتيبة شعيب محمد صالح  . د.م.ا استاذ مساعد علوم حياة تقنيات حياتية نباتية  17 

amalzedan66@uomosul.edu.iq امل فتاح زيدان. م د.ا استاذ مساعد طرائق تدريس طرائق تدريس علوم الحياة  18 

mirausama@uomosul.edu.iq مرا اسامة احمد. م د.ا استاذ مساعد علوم حياة تقنيات حياتية  19 

dr.maarib.ahmad@uomosul.edu.iq محمد احمد د مأرب.م.ا استاذ مساعد علوم حياة طرائق تدريس علوم الحياة  20 

farah_sobhy@uomosul.edu.iq م فرح صبحي صالح.ا استاذ مساعد علم النبات فسلجة نبات  21 

dr.ibrahimkhaleel@uomosul.edu.iq د ابراهيم خليل ابراهيم.م.ا استاذ مساعد علوم حياة علم الحيوان  22 

baidaamohammed@uomosul.edu.iq بيداء عبد العزيز محمد.د.م.ا اعداستاذ مس علوم حياة انسجة واجنة  23 

raghadnawaf@uomosul.edu.iq رغد نواف جرجيس. د.م. ا استاذ مساعد علوم حياة تقنيات حياتية مايكروبية  24 

omaimaaadil@uomosul.edu.iq اميمه عادل نجم. د.م مدرس علوم حياة طفيليات  25 

drsafaa 100@uomousl.eud .iq روبيةتقنيات حياتية مايك صفاء اسماعيل رشيد. د.م مدرس علم النبات   26 

dr.tahaalawni19@uomosul.edu.iq طه عبد الوهاب خميس.د.م مدرس علوم حياة تقنيات حياتية  27 

nawar9779@uomosul.edu.iq نوار طالل حامد. د.م مدرس علم النبات احياء مجهرية  28 

ranakahmed@uomosul.edu.iq م حياةعلو احياء مجهرية رنا خالد احمد. د.م مدرس   29 
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dr.mohammedsh@uomosul.edu.iq محمد عبد االله محمد. د.م مدرس علوم حياة وراثة احياء مجهرية  30 

dhu.jasem@uomosul.edu.iq ضحى جاسم محمد .د.م مدرس علوم حياة مناعة احياء مجهرية  31 

mohamedsafaa213@uomosul.edu.iq يوانعلم الح الفقريات صفاء محمد محمود.د.م مدرس   32 

o.alzuhairi3@uomosul.edu.iq عمر عبد العزيز احمد .د.م مدرس تقنيات حياتية بايولوجي جزيئي  33 

bdhs56@uomosul.edu.iq بشرى دلي حمد. د.م مدرس احياء مجهرية عدوى ومناعة  34 

dr.ghazwan@uomosul.edu.iq غزوان قاسم حسن.د.م مدرس علم النبات وراثة جزيئية  35 

dr.fawz@uomosul.edu.iq فوز عبد السالم خليل. د.م مدرس علوم حياة تقنيات حياتية  36 

dr.zena.algader@uomosul.edu.iq زينة وجيه حميد. د.م مدرس علوم حياة تقنيات حياتية مايكروبية  37 

dr.hasankahya@uomosul.edu.iq حسن فيصل حسين. د.م مدرس احياء مجهرية مناعة وعدوى  38 

suhyy1974@uomosul.edu.iq د سهيلة يعقوب يوسف.م مدرس علم الحيوان طفيليات  39 

sanabel.althanoon@uomosul.edu.iq سنابل عبد المنعم عبد المجيد.د.م مدرس علم الحيوان انسجة  40 

taghreed nahmed@uomosul.edu.iq تغريد نواف احمد.م مدرس تقنيات حياتية زراعة انسجة نباتية  41 

Hananaabdulla@uomosul.edu.iq حنان امير عبد هللا.م مدرس علم النبات فسلجة نبات  42 

rasha.fawzi2016@uomosul.edu.iq رشا فوزي عبد الرزاق.د.م مدرس علوم حياة تقنيات حياتية  43 

noorameeralaubidi@uomosul.edu.iq ر عامر محمدنو.م مدرس علم النبات فطريات  44 

ibrahimfali@uomosul.edu.iq ابراهيم فارس علي. د.م.ا استاذ مساعد علوم حياة طفيليات  45 

ekhlasshamid@uomosul.edu.iq اخالص خليفة حامد. م مدرس علم الحيوان انسجة  46 

tamara.jihad@uomosul.edu.iq تمارة وليد جهاد.م مدرس علم الحيوان فسلجة حيوان  47 

ahellah@uomosul.edu.iq اسالم ياسر عبد هللا.م مدرس علوم حياة زراعة انسجة  48 

bush2019ra@uomosul.edu.iq بشرى عصام كامل .د.م مدرس علم النبات طحالب  49 

dr.rafeaqm@uomosul.edu.iq رافع قاسم محمد.د.م مدرس علوم حياة فطريات  50 

muna.omar@uomosul.edu لنباتعلم ا تصنيف نبات منى عمر محمد .د.م مدرس   51 

Yousra.alrefaee@uomosul.edu.iq يسرى عبد الرزاق عبد هللا. م مدرس تقنيات حياتية وراثة بكتريا  52 

momo12345mola@gmail.com  محمد عبد هللا محمود. د.م مدرس احياء مجهرية مرضيةبكتريا  53 

raghad.mohammed@uomosul.edu.iq رغد محمد عبد هللا. م مدرس علوم حياة زراعة انسجة  54 

Shireenyaseen@uomosul.edu.iq شيرين ياسين قاسم. م مدرس علوم حياة علم الحيوان  55 

dr.banandabdoub@uomosul.edu.iq بنان راكان دبدوب. د.م مدرس علم الحيوان انفسلجة حيو  56 

amal.biology@uomosul.edu.iq د امال عبد االله يونس.م مدرس علوم حياة فسلجة حيوان  57 

alaatyounis@uomosul.edu.iq االء طه يونس. م مدرس علوم حياة تقنيات حياتية  58 

dr.rabeeahm@uomosul.edu.iq ربيع حازم محمد.د.م درسم علم الحيوان اجنة جزيئي  59 

noor2005@uomosul.edu.iq حنان صديق سعدون. د.م مدرس علم الحيوان طفيليات  60 

dr.younissaeed79@uomosul.edu.iq د يونس سعدي سعيد.م مدرس علوم حياة تقنيات حياتية  61 
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dr.zeyadhamad78@uomosul.edu.iq زياد بدر حمد . د.م مدرس علوم حياة طرائق تدريس علوم الحياة  62 

dr.mohammedyahmed@uomosul.edu.iq محمد يونس احمد. د.م مدرس علم الحيوان انسجة  63 

dr.mohamedarafat75@uomosul.edu.iq محمد عرفات محمد. د.م مدرس علوم حياة تقنيات حياتية  64 

semaaabakir123@uomosul.edu.iq ماء احمد بكرد  سي.م مدرس علم الحيوان علم االنسجة  65 

arwabio2020@uomosul.edu.iq اروى ادريس احمد. د.م مدرس علم الحيوان علم االجنة واالنسجة  66 

dr.hudasaber@unmosul.edu.iq هدى صابر خلف. د.م مدرس علوم حياة فسلجة حيوان  67 

zainulabdeen.hamzah@uomosul.edu.iq ابدين حمزة عباسزين الع. د.م مدرس علوم حياة علم النبات  68 

sshaymaamhisham@uomosul.edu.iq شيماء محمد هشام. د.م مدرس علوم حياة حشرات  69 

mohammed72@uomosul.edu.iq محمد زغلول سعيد. م مدرس علوم حياة تقنيات حياتية  70 

azhar81@ uomosul.edu.iq  وتلوثبيئة ازهار يونس رضا. م مدرس علم النبات   71 

reem.alshanona@uomosul.edu.iq ريم عدنان عبد الرزاق. م مدرس علم النبات بيئة وتلوث  72 

arooda20102012@uomosul.edu.iq رغد احمد عباس. م.م مدرس مساعد علوم حياة علم االجنة  73 

noor.nabeel@uomosul.edu.iq النباتعلم  تصنيف نبات نور نبيل يحيى. م.م مدرس مساعد   74 

dr.abdullahtalalsultan@uomosul.edu.iq عبد هللا طالل سلطان. م.م مدرس مساعد علم الحيوان حشرات  75 

wsimjry@uomosul.edu.iq لقادروفاء عصام عبد ا. م.م مدرس مساعد علوم حياة بيئة وتلوث  76 

israa.nidhal@uomosul.edu.iq اسراء نضال حسين. م.م مدرس مساعد علوم حياة احياء مجهرية  77 

yasir.esp74@student.uomosul.edu.iq م ياسر عجيل جلعو.م مدرس مساعد علوم حياة بيئة وتلوث  78 

ahlam99@uomosul.edu.iq 79 م احمد شهابم احال.م مدرس مساعد علوم كيمياء كيمياء تحليلية 

suzan.esp63@student.uomosul.edu.iq م سوزان عثمان عمر.م مدرس مساعد علوم حياة فسلجة نبات  80 

rulla.esp58@student.uomosul.edu.iq 81 م رلى سعد هللا نجم.م مدرس مساعد علوم حياة فسلجة حيوان 
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