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Kufa University                       

Faculty of science                    

Dept. of Chemistry                 
 

 جاهعه الكوفة
 كلية العلوم

 الكيوياء قسن 
 العدد:

 :التاريخ

  

 9191-9102 )الدائمي( الكيمياءلقسم  الكادر التدريسيقائمة بأسماء 

التخصص  التخصص العام الشهادة االسم الرباعً للتدرٌسً ت
 الدلٌك

اللمب 
 العلمً

 المالن الحالً

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء الدكتوراه د. دمحم زغٌر غضٌب -1
 الالعضوٌة 

 استاذ
 مساعد 

/كلٌة الكٌمٌاءلسم 
 العلوم / جامعة الكوفة

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء الدكتوراه د. حسٌن جاسم دمحم -2
  التحلٌلٌة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة  استاذ
 العلوم / جامعة الكوفة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة  استاذ الكٌمٌاء الحٌاتٌة  الكٌمٌاء الدكتوراه د. حسٌن كاظم عبد الحسٌن  -3
 العلوم / جامعة الكوفة

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء الدكتوراه د. عزت حسٌن زمام -4
 العضوٌة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة  أستاذ 
 العلوم / جامعة الكوفة

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء الدكتوراه د. سامً وحٌد راضً   -5
 التحلٌلٌة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة  أستاذ
 الكوفةالعلوم / جامعة 

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء الدكتوراه د. مثنى صالح مشكور -6
 التحلٌلٌة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة  أستاذ 
 العلوم / جامعة الكوفة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة  استاذ الكٌمٌاء الحٌاتٌة الكٌمٌاء الدكتوراه د. هناء عداي علً -7
 العلوم / جامعة الكوفة

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء الدكتوراه د. كرٌم جابر صباح -8
 العضوٌة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة  أستاذ 
 العلوم / جامعة الكوفة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة  استاذ  فٌزٌاوٌةكٌمٌاء  الكٌمٌاء الدكتوراه د. عامر موسى جوده -9
 العلوم / جامعة الكوفة

11
- 

الكٌمٌاء/كلٌة لسم  أستاذ  كٌمٌاء فٌزٌاوٌة الكٌمٌاء الدكتوراه د. محسن عبود محسن
 العلوم / جامعة الكوفة

11
- 

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء الدكتوراه د. ناصر عبد الحسن ناصر
 التحلٌلٌة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة  أستاذ 
 العلوم / جامعة الكوفة

12
- 

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء الدكتوراه د. مصطفى عبد الكاظم حسٌن
 التحلٌلٌة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة  أستاذ
 الكوفةالعلوم / جامعة 

13
- 

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء الدكتوراه د. مهٌمن دمحم مجٌد
 التحلٌلٌة

أستاذ 
 مساعد

لسم الكٌمٌاء/كلٌة 
 العلوم / جامعة الكوفة

14
- 

أستاذ  كٌمٌاء فٌزٌاوٌة الكٌمٌاء الدكتوراه د. عمٌل مهدي جرٌو
 مساعد

لسم الكٌمٌاء/كلٌة 
 العلوم / جامعة الكوفة

15
- 

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء الدكتوراه كتابد. اسراء نور كاظم 
 الالعضوٌة 

أستاذ 
 مساعد

لسم الكٌمٌاء/كلٌة 
 العلوم / جامعة الكوفة

16
- 

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء الدكتوراه د. فوزي ٌحٌى وداي
 الالعضوٌة 

أستاذ 
 مساعد

لسم الكٌمٌاء/كلٌة 
 العلوم / جامعة الكوفة

17
- 

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء الدكتوراه د. دمحم خٌون كحلول
 التحلٌلٌة

أستاذ 
 مساعد

لسم الكٌمٌاء/كلٌة 
 العلوم / جامعة الكوفة

18
- 

أستاذ  الكٌمٌاء الحٌاتٌة الكٌمٌاء الدكتوراه د. منال فرحان محسن
 مساعد

لسم الكٌمٌاء/كلٌة 
 العلوم / جامعة الكوفة

19
- 

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء الدكتوراه د. كاظم حسٌن سرٌح
 التحلٌلٌة

الكٌمٌاء/كلٌة لسم  مدرس
 العلوم / جامعة الكوفة

21
- 

لسم الكٌمٌاء/كلٌة  مدرس الكٌمٌاء الحٌاتٌة الكٌمٌاء الدكتوراه د.منتظر دمحم علً حاتم
 العلوم / جامعة الكوفة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة  مدرس الكٌمٌاء الحٌاتٌة الكٌمٌاء الدكتوراه د. زٌنب حسٌن دمحم21
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 جاهعه الكوفة
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 العلوم / جامعة الكوفة -

22
- 

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء الدكتوراه د. ولٌد محسن سرحان
 الالعضوٌة 

لسم الكٌمٌاء/كلٌة  مدرس
 العلوم / جامعة الكوفة

23
- 

لسم الكٌمٌاء/كلٌة  مدرس كٌمٌاء فٌزٌاوٌة الكٌمٌاء الدكتوراه د. رزاق عبد الزهرة ابراهٌم
 العلوم / جامعة الكوفة

24
- 

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء الدكتوراه د. وداد ابراهٌم ٌحٌى
 الالعضوٌة 

لسم الكٌمٌاء/كلٌة  مدرس
 العلوم / جامعة الكوفة

25
- 

استاذ  كٌمٌاء فٌزٌاوٌة الكٌمٌاء ماجستٌر  نهى عبد الصاحب رضا
 مساعد

لسم الكٌمٌاء/كلٌة 
 العلوم / جامعة الكوفة

26
- 

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء ماجستٌر حوراء مهدي فرحان
 الالعضوٌة 

استاذ 
 مساعد

لسم الكٌمٌاء/كلٌة 
 العلوم / جامعة الكوفة

27
- 

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء ماجستٌر حوراء دمحم صادق
 العضوٌة

استاذ 
 مساعد

لسم الكٌمٌاء/كلٌة 
 العلوم / جامعة الكوفة

28
- 

مدرس  كٌمٌاء فٌزٌاوٌة الكٌمٌاء ماجستٌر نهى سالم كرٌم
 مساعد

لسم الكٌمٌاء/كلٌة 
 العلوم / جامعة الكوفة

29
- 

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء ماجستٌر نهلة فتحً مكً
 التحلٌلٌة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة  استاذ
 العلوم / جامعة الكوفة

31
- 

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء ماجستٌر نهى سلمان صالح
 العضوٌة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة  مدرس
 العلوم / جامعة الكوفة

31
- 

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء ماجستٌر حذام محمود ٌوسف
 العضوٌة

استاذ 
 مساعد

لسم الكٌمٌاء/كلٌة 
 العلوم / جامعة الكوفة

32
- 

استاذ  لغة عربٌة  اداب  ماجستٌر عالء مهدي عبد الجواد
 مساعد

لسم الكٌمٌاء/كلٌة 
 العلوم / جامعة الكوفة

33
- 

لسم الكٌمٌاء/كلٌة  مدرس   الكٌمٌاء الحٌاتٌة الكٌمٌاء الدكتوراه د. فرلان معٌن عودة
 العلوم / جامعة الكوفة

34
- 

لسم الكٌمٌاء/كلٌة  مدرس الكٌمٌاء الحٌاتٌة الكٌمٌاء ماجستٌر مها عبد الكاظم عبد
 العلوم / جامعة الكوفة

35
- 

لسم الكٌمٌاء/كلٌة  مدرس   كٌمٌاء فٌزٌاوٌة الكٌمٌاء الدكتوراه د. رفاه دمحم ذٌاب
 العلوم / جامعة الكوفة

36
- 

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء الدكتوراه اسعد هاشم عنٌدد. 
 العضوٌة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة  مدرس  
 العلوم / جامعة الكوفة

37
- 

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء ماجستٌر اٌمان حسن صاحب
 الالعضوٌة 

لسم الكٌمٌاء/كلٌة  مدرس  
 العلوم / جامعة الكوفة

38
- 

لسم الكٌمٌاء/كلٌة  مدرس   الكٌمٌاء الحٌاتٌة الكٌمٌاء ماجستٌر مها عبد الصاحب رضا
 العلوم / جامعة الكوفة

39
- 

لسم الكٌمٌاء/كلٌة  مدرس   كٌمٌاء فٌزٌاوٌة الكٌمٌاء الدكتوراه د. فاطمة عالوي عبد السجاد
 العلوم / جامعة الكوفة

41
- 

لسم الكٌمٌاء/كلٌة    مدرس كٌمٌاء فٌزٌاوٌة الكٌمٌاء الدكتوراه د. هناء كاظم كزار
 العلوم / جامعة الكوفة

41
- 

لسم الكٌمٌاء/كلٌة  استاذ  كٌمٌاء فٌزٌاوٌة الكٌمٌاء ماجستٌر كمالنور مصطفى 
 العلوم / جامعة الكوفة

42
- 

لسم الكٌمٌاء/كلٌة  مدرس الكٌمٌاء الحٌاتٌة الكٌمٌاء الدكتوراه باسم دمحم علًد. 
 العلوم / جامعة الكوفة

43
- 

لسم الكٌمٌاء/كلٌة  مدرس الكٌمٌاء العضوٌة الكٌمٌاء الدكتوراه حٌدر مصطفى كمالد. 
 العلوم / جامعة الكوفة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة  مدرسالكٌمٌاء  الكٌمٌاء الدكتوراه د.  كرار عبد علً سعٌد44
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 العلوم / جامعة الكوفة الالعضوٌة  -

45
- 

لسم الكٌمٌاء/كلٌة  مدرس الكٌمٌاء العضوٌة الكٌمٌاء الدكتوراه د. احمد حسون مجٌد
 العلوم / جامعة الكوفة

46
- 

د. حٌدر عبد الرزاق عبد 
 الحسٌن

استاذ  كٌمٌاء فٌزٌاوٌة الكٌمٌاء الدكتوراه
 مساعد

لسم الكٌمٌاء/كلٌة 
 العلوم / جامعة الكوفة

47
- 

لسم الكٌمٌاء/كلٌة  مدرس الكٌمٌاء التحلٌلٌة الكٌمٌاء ماجستٌر هناء خزعل عبد الغرٌب
 العلوم / جامعة الكوفة

48
- 

لسم الكٌمٌاء/كلٌة  مدرس الكٌمٌاء العضوٌة الكٌمٌاء ماجستٌر رؤى وسام ادم
 العلوم / جامعة الكوفة

49
- 

لسم الكٌمٌاء/كلٌة  مدرس الكٌمٌاء التحلٌلٌة الكٌمٌاء ماجستٌر  عمار دمحم علً
 العلوم / جامعة الكوفة

51
- 

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء ماجستٌر مٌعاد دمحم رضا
 الالعضوٌة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة  مدرس
 العلوم / جامعة الكوفة

51
- 

لسم الكٌمٌاء/كلٌة  مدرس الكٌمٌاء الحٌاتٌة الكٌمٌاء ماجستٌر حسن نجاح كامل
 العلوم / جامعة الكوفة

52
- 

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء ماجستٌر احمد حسٌن دمحم
 الالعضوٌة

مدرس 
 مساعد

لسم الكٌمٌاء/كلٌة 
 العلوم / جامعة الكوفة

53
- 

مدرس  الكٌمٌاء العضوٌة الكٌمٌاء ماجستٌر حوراء سلمان عبد الحسٌن
 مساعد

لسم الكٌمٌاء/كلٌة 
 العلوم / جامعة الكوفة

54
- 

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء ماجستٌر لاسم فاضل موسى
 الالعضوٌة

مدرس 
 مساعد

لسم الكٌمٌاء/كلٌة 
 العلوم / جامعة الكوفة

55
- 

لسم الكٌمٌاء/كلٌة  استاذ الكٌمٌاء العضوٌة الكٌمٌاء الدكتوراه ماجد جاري دمحم
 العلوم / جامعة الكوفة

 

                

 

     

  عميد الكليةرئيس القسم                                                                                              

 ا.د حيدر صالح الشافعي                                                                        دمحم زغير غضيب .د .ما
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 جاهعه الكوفة
 كلية العلوم

 الكيوياء قسن 
 العدد:

 :التاريخ

 9191-9102الكيمياء لقسم حاملي شهاد الدكتوراه قائمة بأسماء 

التخصص  التخصص العام الشهادة االسم الرباعً للتدرٌسً ت
 الدلٌك

اللمب 
 العلمً

 المالن الحالً

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء الدكتوراه د. دمحم زغٌر غضٌب -1
 الالعضوٌة 

 استاذ
 مساعد 

/كلٌة العلوم / الكٌمٌاءلسم 
 جامعة الكوفة

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء الدكتوراه د. حسٌن جاسم دمحم -2
  التحلٌلٌة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم /  استاذ
 جامعة الكوفة

العلوم / لسم الكٌمٌاء/كلٌة  استاذ الكٌمٌاء الحٌاتٌة  الكٌمٌاء الدكتوراه د. حسٌن كاظم عبد الحسٌن  -3
 جامعة الكوفة

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء الدكتوراه د. عزت حسٌن زمام -4
 العضوٌة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم /  أستاذ 
 جامعة الكوفة

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء الدكتوراه د. سامً وحٌد راضً   -5
 التحلٌلٌة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم /  أستاذ
 جامعة الكوفة

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء الدكتوراه د. مثنى صالح مشكور 6
 التحلٌلٌة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم /  أستاذ 
 جامعة الكوفة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم /  استاذ الكٌمٌاء الحٌاتٌة الكٌمٌاء الدكتوراه د. هناء عداي علً -7
 جامعة الكوفة

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء الدكتوراه د. كرٌم جابر صباح -8
 العضوٌة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم /  أستاذ 
 جامعة الكوفة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم /  استاذ  فٌزٌاوٌةكٌمٌاء  الكٌمٌاء الدكتوراه د. عامر موسى جوده -9
 جامعة الكوفة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم /  أستاذ  كٌمٌاء فٌزٌاوٌة الكٌمٌاء الدكتوراه د. محسن عبود محسن -11
 جامعة الكوفة

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء الدكتوراه ناصر عبد الحسن ناصر د. -11
 التحلٌلٌة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم /  أستاذ 
 جامعة الكوفة

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء الدكتوراه د. مصطفى عبد الكاظم حسٌن -12
 التحلٌلٌة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم /  أستاذ
 جامعة الكوفة

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء الدكتوراه د. مهٌمن دمحم مجٌد -13
 التحلٌلٌة

أستاذ 
 مساعد

لسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم / 
 جامعة الكوفة

أستاذ  كٌمٌاء فٌزٌاوٌة الكٌمٌاء الدكتوراه د. عمٌل مهدي جرٌو -14
 مساعد

لسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم / 
 جامعة الكوفة

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء الدكتوراه د. اسراء نور كاظم كتاب -15
 الالعضوٌة 

أستاذ 
 مساعد

لسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم / 
 جامعة الكوفة

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء الدكتوراه د. فوزي ٌحٌى وداي -16
 الالعضوٌة 

أستاذ 
 مساعد

لسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم / 
 جامعة الكوفة

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء الدكتوراه د. دمحم خٌون كحلول -17
 التحلٌلٌة

أستاذ 
 مساعد

الكٌمٌاء/كلٌة العلوم / لسم 
 جامعة الكوفة

أستاذ  الكٌمٌاء الحٌاتٌة الكٌمٌاء الدكتوراه د. منال فرحان محسن -18
 مساعد

لسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم / 
 جامعة الكوفة

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء الدكتوراه د. كاظم حسٌن سرٌح -19
 التحلٌلٌة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم /  مدرس
 جامعة الكوفة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم /  مدرس الكٌمٌاء الحٌاتٌة الكٌمٌاء الدكتوراه د.منتظر دمحم علً حاتم -21
 جامعة الكوفة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم /  مدرس الكٌمٌاء الحٌاتٌة الكٌمٌاء الدكتوراه د. زٌنب حسٌن دمحم -21
 جامعة الكوفة

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء الدكتوراه د. ولٌد محسن سرحان -22
 الالعضوٌة 

لسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم /  مدرس
 جامعة الكوفة
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 :التاريخ

لسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم /  مدرس كٌمٌاء فٌزٌاوٌة الكٌمٌاء الدكتوراه د. رزاق عبد الزهرة ابراهٌم -23
 جامعة الكوفة

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء الدكتوراه د. وداد ابراهٌم ٌحٌى -24
 الالعضوٌة 

الكٌمٌاء/كلٌة العلوم / لسم  مدرس
 جامعة الكوفة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم /  مدرس   الكٌمٌاء الحٌاتٌة الكٌمٌاء الدكتوراه د. فرلان معٌن عودة -25
 جامعة الكوفة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم /  مدرس   كٌمٌاء فٌزٌاوٌة الكٌمٌاء الدكتوراه د. رفاه دمحم ذٌاب -26
 جامعة الكوفة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم /  مدرس   الكٌمٌاء العضوٌة الكٌمٌاء الدكتوراه اسعد هاشم عنٌد د. -27
 جامعة الكوفة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم /  مدرس   كٌمٌاء فٌزٌاوٌة الكٌمٌاء الدكتوراه د. فاطمة عالوي عبد السجاد -28
 جامعة الكوفة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم /  مدرس   كٌمٌاء فٌزٌاوٌة الكٌمٌاء الدكتوراه د. هناء كاظم كزار -29
 جامعة الكوفة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم /  مدرس الكٌمٌاء الحٌاتٌة الكٌمٌاء الدكتوراه د. باسم دمحم علً -31
 جامعة الكوفة

/  لسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم مدرس الكٌمٌاء العضوٌة الكٌمٌاء الدكتوراه د. حٌدر مصطفى كمال -31
 جامعة الكوفة

الكٌمٌاء  الكٌمٌاء الدكتوراه د.  كرار عبد علً سعٌد -32
  الالعضوٌة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم /  مدرس
 جامعة الكوفة

لسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم /  مدرس الكٌمٌاء العضوٌة الكٌمٌاء الدكتوراه د. احمد حسون مجٌد 33
 جامعة الكوفة

استاذ  كٌمٌاء فٌزٌاوٌة الكٌمٌاء الدكتوراه الحسٌند. حٌدر عبد الرزاق عبد  34
 مساعد

لسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم / 
 جامعة الكوفة
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