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 الكادر التدريسي لقسم علوم الحياة    

  المنصب  االختصاص الدقيق  االختصاص العام اللقب العلمي  الشهادة  االسم الرباعي واللقب  ت

 رئيس القسم هندسة وراثية واشارة خلية علوم زراعية مساعداستاذ  دكتوراه ميثم عبد الكاظم دراغ عبيدة الشمري 1

  احياء مجهرية علوم حياة استاذ  دكتوراه زاهد سعدون عزيز حبوب الساعدي  2

  فسلجة علوم حياة أستاذ دكتوراه أحمد عبود خليفة عامر السويعدي 3

  فطريات علوم حياة أستاذ دكتوراه علي عبد الواحد قاسم حسن  الساعدي 4

  فسلجة حيوان ثروة حيوانية  –علوم زراعية  أستاذ دكتوراه زينب عبد الجبار رضا رجب  5

  تقانات احيائية علوم أغذية  أستاذ مساعد دكتوراه وليد محسن علي عباس الساعدي 6

  تقانات حيوية علوم حياة أستاذ مساعد دكتوراه رشيد رحيم حتيت لفتة العطواني 7

  االنسجة علوم حياة أستاذ مساعد دكتوراه علي خلف علي غضيب السوداني  8

  تلوث بيئي علوم حياة أستاذ مساعد دكتوراه صالح حسن جازع  عبيد الدبي 9

  طفيليات علوم حياة أستاذ  دكتوراه حسين علي مهوس هشال الساعدي  10

  طفيليات علوم حياة أستاذ مساعد دكتوراه أسوان كاظم جبر غافل العبودي 11

  تقنيات احيائية علوم حياة مدرس دكتوراه أبتسام بشير كاظم خلف الساعدي 12

  االحياء المجهرية الطبية علوم حياة أستاذ  دكتوراه زهره عدنان داخل سعيد الشمري 13

مجهرية / أحياء وراثة   علوم حياة أستاذ مساعد دكتوراه محمد عباس عبد علي سبهان الساعدي 14
 والبايوتكنولوجي

 

15 
 دكتوراه نيران عدنان عباس موسى النقيب

 علوم حياة أستاذ مساعد
 بيئة

مقرر القسم 
للدراسات 

 العليا

  وراثة جزيئية  إنتاج حيواني  أستاذ مساعد دكتوراه صالح حسن فرج عبود الالمي  16
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 علي عبد الرحمن فاضل كاطع الربيعي
 

 ماجستير

 
 

 مدرس  

 
 

 علوم حياة
 

 فسلجة نبات 

مقرر قسم 
علوم الحياة 

للدراسات 
 األولية

  تصنيف نبات علوم حياة أستاذ مساعد ماجستير صادق صبيح كريم حسين الطائي  18

  الفقريات           علوم حياة مدرس دكتوراه أحمد سعيد محمد جبر البديري 19

  مناعة علوم حياة مدرس  دكتوراه رائد صدام ماضي علي  20

  تلوث بيئي  علوم حياة مدرس دكتوراه إبراهيم الزم موكر الساعديإسراء  21

22 

 ماجستير شيماء ربيع بعنون لعيبي الساعدي

 
 

 مدرس 

 
 

 علوم الحياة علوم حياة

مسؤول 
ضمان 
الجودة 
واالداء 
 الجامعي

  فسلجة نبات علوم حياة مدرس  ماجستير سمر جاسم محمد عبد الكريم العالق  23

  بيئة الحشرات علوم زراعية  مدرس  ماجستير محمد علي البخاتي زينب جاسم 24

25 
 ماجستير هدى حلو علي غلوم

 
 مدرس مساعد

 
 علم البيئة 

 بيئة نبات 
 

  الفيروسات طب بيطري  مدرس  دكتوراه حسن سالم حسون عبد الكريم  26

  األنسجة  علوم حياة مساعد أستاذ دكتوراه محمد كامل حساني مشحوت  27

الهندسة الوراثية والتقنيات  علوم زراعية            مدرس  ماجستير  خيون الساعدي أحمد سعدون حسين   28
 اإلحيائية

 

  علوم الحاسوب  علوم الحاسوب  مدرس مساعد  ماجستير  رواء حمزة علي حسن  29



                                                     Ministry of Higher Education & Scientific Researchوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

                                                                                                                  Misan Collegeجامعة ميســــــــان

                                                                                                               Science College كليـــــة العلــــــــوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

30 

 سالم نعمة صالح البخاتي 
 

 دكتوراه

 
 أستاذ  

 
  طب بيطري 

بايوتكنولوجي الطب 
البيطري / تقنية 
الجزيئات متناهية 

 الصغر 

 

  

 


