
 
   
 
 
 
 

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة
علوم الحياةجدول تدريسي قسم   

 

 التخصص العام التخصص الدقٌق البرٌد االلكترونً
الجامعة والبلد 
 المانح للشهادة

الشهادة 
الحاصل 

 علٌها
 ت اسم  التدرٌسً اللقب العلمً المنصب

samialmaliki1951@yahoo.com ً1 المالكً مرٌهج كاظم جبر سامً استاذ تدرٌسً دكتوراه مانٌتوبا –برٌطانٌا  علوم الحٌاة علم النفس الحٌوان 

tmuhsin2001@yahoo.com  2 الكنعانً علً محسن محمد توفٌق استاذ تدرٌسً دكتوراه كندا  علوم الحٌاة فطرٌات 

Abdul_Hussein2009@Yahoo.com 3 العامري شهاب عواد حبش الحسٌن عبد استاذ تدرٌسً دكتوراه برٌطانٌا  علوم الحٌاة طفٌلٌات 

.combasim_abdulah@yahoo 3 الخفاجً حسٌن هللا عبد هاشم باسم استاذ تدرٌسً دكتوراه البصرة-العراق  علوم الحٌاة طفٌلٌات 

sabaal.edu98@yahoo.com 4 المٌاحً كشٌش جاٌد هلٌل صبٌح استاذ ندرٌسً دكتوراه وٌلز-برٌطانٌا  علوم الحٌاة طفٌلٌات 

nasir_almansour@yahoo.com 5 الدركزلً كاظم اكبر محمد منال استاذ  تدرٌسً دكتوراه بغداد –العراق  علوم الحٌاة بٌئة الفقرٌات 

 6 فاتن عبدالجبار مصطفى أستاذ تدرٌسً دكتوراه البصرة-العراق علوم الحٌاة الطفٌلٌات 

 7 الطه ناصر احمد الوهاب عبد فائزة استاذ  تدرٌسً دكتوراة أسٌكس -برٌطانٌا  علوم الحٌاة وتطور وراثة 

athbi62@yahoo.com 
 8 الجعفر جعفر عذبً محسن احمد استاذ  تدرٌسً دكتوراه البصرة  -العراق  علوم الحٌاة طحالب

keda.kasm@yahoo.com 01 الغزواي ثاجب النبً عبد جاسم غٌداء استاذ  تدرٌسً دكتوراه البصرة –العراق  علوم الحٌاة جراثٌم طبٌة 

mymal.col2@yahoo.com 00 العباد صالح مهدي ٌوسف مرتضى استاذ  رئٌس القسم دكتوراه البصرة –العراق  علوم الحٌاة الالفقرٌات 
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hz.1987@hotmai.com 01 الكعبً صالح زاٌر خلف حسٌن استاذ  تدرٌسً دكتوراه البصرة –العراق  علوم الحٌاة فسلجة نبات 

dhia_kl1960@Yahoo.com  02 البومحمد مهورد كرٌم خلٌف ضٌاء استاذ  تدرٌسً  دكتوراه البصرة –العراق  الحٌاة علوم حشرات 

ali_alali1978@yahoo.com  استاذ  تدرٌسً دكتوراة البصرة –العراق  علوم الحٌاة علم االنسجة 
 علً الحسن عبد اللطٌف عبد علً

 محمدالعلً
03 

luma_bio2004@yahoo.com ابراهٌم محمود القادر عبد حسٌن لمى استاذ  تدرٌسً دكتوراه البصرة –العراق  علوم الحٌاة فسلجة نبات 
04 

maithemhamdani@yahoo.com استاذ مساعد تدرٌسً دكتوراه البصرة –العراق  علوم الحٌاة بكترٌا 
 الحمدانً أبراهٌم عبدالقادر اٌوب مٌثم

 

05 

ajm.67@yahoo.com العطٌوي راضً منصور جمٌل عقٌل استاذ مساعد تدرٌسً دكتوراه البصرة –العراق  علوم الحٌاة أسماك 
06 

aliaboud67@yahoo.com الحٌوٌة التقانات  الحرٌشً دفتر شرٌف عبود علً استاذ مساعد تدرٌسً دكتوراه البصرة –العراق  علوم الحٌاة 
07 

emad_yousif2000 السلطان سلطان عواد ٌوسف عماد استاذ مساعد تدرٌسً دكتوراه البصرة –العراق  علوم الحٌاة الطحالب 
08 

fderbash@yahoo.com البوخمٌس درباش كاطع شاكر فارس استاذ مساعد تدرٌسً دكتوراة البصرة –العراق  علوم الحٌاة فسلجة حٌوانٌة 
11 

 العٌسى عٌسى رٌسان جبار شٌماء استاذ مساعد تدرٌسً دكتوراه البصرة –العراق  علوم الحٌاة مناعة 
10 

emadhadi1978@yahoo.com ًالقارونً حسن محسن هادي عماد استاذ مساعد تدرٌسً دكتوراه البصرة –العراق  علوم الحٌاة تلوث بٌئ 
11 

drabbasabbas@yahoo.com مساعد \أستا تدرٌسً دكتوراه البصرة –العراق  علوم الحٌاة امراض االنسجة 
 شرجً عباس الكرٌم عبد عباس

 الرمضان
12 
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m.kasim1971@yahoo.com جاسم محمد قاسم مفٌد أستاذ مساعد تدرٌسً دكتوراه البصرة –العراق  علوم الحٌاة بٌئة  
13 

dr_fayadh@yahoo.com جبر فٌاض حسٌن مرتضى أستاذ مساعد تدرٌسً دكتوراة البصرة –العراق  علوم الحٌاة فسلجة نبات الخضر  
14 

 15 العٌدانً محمد جاسم الرزاق عبد مكارم مدرس تدرٌسً ماجستٌر البصرة –العراق  علوم الحٌاة فسلجة فطرٌات 

Ghazwan_talib@yahoo.com مدرس تدرٌسً دكتوراه البصرة –العراق  علوم الحٌاة تقنٌات حٌوٌة 
 الجابر نادر نوري طالب غزوان

 
16 

Tamammsd@yahoo.com ًالعنزي عبٌد عبدالسٌد صباح ماجدة مدرس تدرٌسً دكتوراه البصرة –العراق  علوم الحٌاة تلوث بٌئ 
17 

saaadsaleh@yahoo.com  طه آل الصمد عبد صالح محمد سعد مدرس تدرٌسً دكتوراه البصرة –العراق  علوم الحٌاة الحبلٌات والتشرٌح المقارن 
18 

hibathikep@yahoo.com الصٌوان صٌوان ٌسر ثاقب هبة مدرس تدرٌسً دكتوراه البصرة –العراق  علوم الحٌاة فسلجة حٌوان 
21 

 الدٌراوي أحمد عباس سعٌد سلمى مدرس تدرٌسً دكتوراه البصرة –العراق  علوم الحٌاة فسلجة حٌوان 
20 

manal.s@yahoo.com الشتٌوي أبراهٌم خلٌل اسماعٌل منال مدرس تدرٌسً ماجستٌر البصرة –العراق  علوم الحٌاة طفٌلٌات 
21 

loei.hasin@yahoo.com الكنعان سلمان علً حسٌن لؤي مدرس تدرٌسً ماجستٌر البصرة –العراق  علوم الحٌاة تصنٌف نبات 
22 

asmaa.sabaa@yahoo.com مدرس  تدرٌسً دكتوراه البصرة –العراق  علوم الحٌاة حشرات 
 العٌدانً موسى سبع عبدالزهرة اسماء

 

23 

Abbasfaris71@yahoo.com السكٌنً موحً عباس فارس عباس مدرس تدرٌسً ماجستٌر البصرة –العراق  علوم الحٌاة فطرٌات وفاٌروسات النبات 
24 
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alaa_iqq@yahoo.com  السنٌسً علً حاتم ناظم عالء مدرس تدرٌسً دكتوراه البصرة –العراق  علوم الحٌاة حشرات 
25 

sarmadmozan@yahoo.com دٌوان موزان عواد سرمد مدرس تدرٌسً دكتوراه البصرة –العراق  علوم الحٌاة طفٌلٌات  
26 

fulla81@yahoo.com الرٌاحً احمد عبد عبدالستار فلة مدرس تدرٌسً دكتوراه البصرة –العراق  علوم الحٌاة علم الوراثة 
27 

lyilal.nasar@yahoo.com المنصوري شٌحان حرب ناصر لٌلى مدرس تدرٌسً ماجستٌر البصرة –العراق  علوم الحٌاة الصناعات الغذائٌة 
28 

moonmarzouq@yahoo.com الٌعقوب نزال مرزوق خضٌر منى مدرس تدرٌسً دكتوراه البصرة –العراق  علوم الحٌاة الحشرات الطبٌة 
31 

 السودانً سلطان جعفر ٌاسر الهام مدرس مساعد تدرٌسً ماجستٌر البصرة –العراق  علوم الحٌاة الالفقرٌات 
30 

fderbash@yahoo.com الحلفً عبٌد عبدالرضا صالح امل مدرس  تدرٌسً دكتوراه البصرة –العراق  علوم الحٌاة فطرٌات 
31 

amyla.ali@yahoo.com  الحسن عبود ٌاسٌن علً امل مدرس  تدرٌسً دكتوراه البصرة –العراق  علوم الحٌاة نباتتصنٌف 
32 

 اللفتة معتوق عباس نوري انفال مدرس  تدرٌسً دكتوراه البصرة –العراق  علوم الحٌاة الطحالب 
33 

anam.m@yahoo.com الطائً حسن غضبان مهدي أنعام مدرس  تدرٌسً دكتوراه البصرة –العراق  الحٌاةعلوم  علم البٌئة والتلوث 
34 

sianab.kalif@yahoo.com النصاري شالكة هللا عبد خلف زٌنب مدرس  تدرٌسً دكتوراه البصرة –العراق  علوم الحٌاة فطرٌات 
35 
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morad.hassen@yahoo.com محمد شاكر صالح مدرس  تدرٌسً دكتوراه البصرة –العراق  علوم الحٌاة الالفقرٌات 
36 

sun.jefer@yahoo.com العبودي راضً رزاق جعفر سندس مدرس  تدرٌسً ماجستٌر البصرة –العراق  علوم الحٌاة فسلجة-طفٌلٌلت 
37 

sani.alali@yahoo.com الربٌعً صالح محمد حسٌن فاضل عفاف مدرس مساعد تدرٌسً ماجستٌر البصرة –العراق  علوم الحٌاة احٌاء مجهرٌة 
38 

SahraZean_1970.com غلوم حسٌن مناضل وئام مدرس مساعد تدرٌسً ماجستٌر البصرة –العراق  علوم الحٌاة فسلجة نبات 
41 

 الردٌنً محمد ٌاسٌن طارق ٌسرى مدرس مساعد تدرٌسً ماجستٌر البصرة –العراق  علوم الحٌاة طحالب 

40 

 القطرانً حبٌب طالب جعفر سجى مدرس مساعد تدرٌسً ماجستٌر البصرة –العراق  علوم الحٌاة التشرٌح المقارن  

41 

جنةاالنسجة واألعلم    مدرس مساعد تدرٌسً ماجستٌر البصرة –العراق  علوم الحٌاة 
 منٌرة عبدهللا ابراهٌم راضً الجمعان

 

42 

maysoon@yahoo.com الثعلبً حسونً زٌن حسٌن مٌسون مدرس مساعد تدرٌسً ماجستٌر البصرة –العراق  علوم الحٌاة فسلجة حٌوانٌة 
43 

wasenfawzi@gmail.com  الحسٌن األسدي وسن فوزي عبد مدرس مساعد تدرٌسً ماجستٌر البصرة –العراق  علوم الحٌاة فسلجة وتشرٌح النبات 
44 
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Anwarmalk8@gmail.com أنوار مالك جبار جاسم المالكً مدرس مساعد تدرٌسً ماجستٌر البصرة –العراق  علوم الحٌاة الالفقرٌات 
45 

Hudamusavi80@gmail.com  هدى كاظم كرٌم فهد الموسوي مدرس مساعد تدرٌسً ماجستٌر البصرة –العراق  علوم الحٌاة المناعة 
46 

 
الطبٌة  علوم األحٌاة

 )وراثة(
 شادٌة صدام فهد األسدي مدرس مساعد تدرٌسً ماجستٌر البصرة –العراق  علوم الحٌاة

47 
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