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جامعة 
 البريد االلكتروني رقم الهاتف القسم الكمية التدريسي

 saadoon.alajeel@uokufa.edu.iq 30733488870 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة فسمجة وتغذية نبات بستنة نبات استاذ دكتوراه العجيلسعدون عبد اليادي سعدون عجيل 
 haythamm.alawadi@uokufa.edu.iq 30734440800 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة طفيميات عموم حياة استاذ دكتوراه ىيثم محمد حمادي مطمق العوادي
 jasim.alkhuzaie@uokufa.edu.iq 30733083403 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة طفيميات عموم حياة استاذ دكتوراه جاسم حميد رحمة حسن الخزاعي
 ahlam.alyaseen@uokufa.edu.iq 30737047044 عموم الحياة لمبناتالتربية  الكوفة وراثة احياء مجيرية عموم حياة استاذ دكتوراه أحالم كاظم نعيم حسين الياسين
 sahar.aljammali@uokufa.edu.iq 30433340783 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة فسمجة حيوان عموم حياة استاذ دكتوراه سحر محمود جواد كريم الجمالي

 jabbara.alaridhi@uokufa.edu.iq 30733400480 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة انسجة عموم حياة استاذ دكتوراه جبار عبادي محمد زروك العارضي
 nidhal.albdairi@uokufa.edu.iq 30730438700 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة وراثة جزيئية عموم حياة استاذ دكتوراه نضال عبد الحسين مسان مشكور البديري

 bushra.alzubaidi@uokufa.edu.iq 30733837708 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة فسمجة حيوان عموم حياة استاذ دكتوراه ماشي الزبيدي بشرى عباس بعيوي
 ruqayah.alnomani@uokufa.edu.iq 30733738403 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة تصنيف نبات عموم حياة استاذ دكتوراه رقية منون حسن عواد النعماني

  30783480730 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة اجنة عموم الحياة استاذ دكتوراه دالل عبد الحسين كاظم
 alaa.alkhaffaf@uokufa.edu.iq 30733308337 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة فطريات عموم حياة استاذ دكتوراه آالء عبد عمي حسن عبود الخفاف
 zainabsh.alturfi@uokufa.edu.iq 30733884338 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة فسمجة حيوان عموم حياة استاذ دكتوراه زينب شنيور ميدي ابراىيم الطرفي
 anaam.alabbasi@uokufa.edu.iq 30730408408 عموم الحياة لمبنات التربية الكوفة احياء مجيرية عموم حياة استاذ ماجستير أنعام جواد مطرود حسين العباسي
 wijdank.alqraawy@uokufa.edu.iq 30733803404 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة فسمجة حيوان عموم حياة استاذ ماجستير وجدان كمال نور شعالن الكرعاوي

 sundus.alzayyadi@uokufa.edu.iq 30733434447 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة طفيميات عموم حياة استاذ ماجستير سندس وفي غني ىنين الزيادي
 methaqa.alshamigi@uokufa.edu.iq 30833407804 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة تشريح مقارن عموم حياة استاذ ماجستير ميثاق عبد الرزاق عزيز لفتة الشمخي

 thaer.alrubaie@uokufa.edu.iq 30430008704 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة حشرات عموم حياة استاذ مساعد دكتوراه الربيعيثائر محمود طو جميل 
 suham.alkaabi@uokufa.edu.iq 30733343840 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة مناعة احياء مجيرية عموم حياة استاذ مساعد دكتوراه سيام جاسم محسن محمد الكعبي

 Saharj.alhassany@uokufa.edu.iq 30738344487 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة طفيميات عموم حياة استاذ مساعد دكتوراه سحر جابر محسن حسين الحسني
 malak.almusawi@uokufa.edu.iq 30738783308 عموم الحياة لمبنات التربية الكوفة طفيميات عموم حياة استاذ مساعد دكتوراه مالك ماجد عبد األمير رضا الموسوي
 Jananm. fyrozali@ uokufa.edu.iq 0733803003 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة احياء مجيرية عموم حياة استاذ مساعد دكتوراه جنان محمد حسين محمد فيروز عمي

 nadam.refish@uokufa.edu.iq 30733444340 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة نباتات طبية عموم الحياة استاذ مساعد دكتوراه ندى محمد رضا جعفر رفيش
 Afrah.aldhalimi@uokufa.edu.iq 30733807404 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة فسمجة نبات عموم الحياة استاذ مساعد دكتوراه افراح ميدي عبد عمي

 elhamj.bilal@uokufa.edu.iq 30730874738 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة احياء مجيرية /فايروسات عموم حياة استاذ مساعد دكتوراه اليام جواد كاظم
 saymaam.alnaffakh@uokufa.edu.iq 30737448803 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة فسمجة حيوان عموم الحياة استاذ مساعد دكتوراه شيماء ميدي عبد الجواد

 husseins.alkermash@uokufa.edu.iq 3073048337 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة فطريات وقاية نبات استاذ مساعد دكتوراه حسين سامي ناجي
 suhaira.alramahi@uokufa.edu.iq 30733437443 الحياةعموم  التربية لمبنات الكوفة احياء مجيرية عموم حياة استاذ مساعد دكتوراه سيير عبد الكريم حبيب

 furqany.majeed@uokufa.edu.iq 30733833444 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة بيئة نبات عموم حياة استاذ مساعد دكتوراه فرقان يحيى جواد



 aseelk.alwaily@uokufa.edu.iq 30733474333 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة حشرات عموم حياة استاذ مساعد دكتوراه اسيل كامل عبد الحسين عبد عمي
 zainaba.aljabury@uokufa.edu.iq 30783700870 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة طحالب عموم حياة استاذ مساعد دكتوراه زينب عبد االمير محمد الجبوري
 sameerahk.hameed@uokufa.edu.iq 30733343384 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة فطريات عموم حياة مساعداستاذ  ماجستير سميرة كاظم حميد جاسم كروف

 alihk.alhammami@uokufa.edu.iq 30033470704 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة فسمجة حيوان ثروة حيوانية استاذ مساعد ماجستير عمي حسن كريم
 tgreedf.zwayn@uokufa.edu.iq 30733888388 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة فسمجة نبات عموم حياة استاذ مساعد ماجستير تغريد فاخر جابر

 zainabj.albusaid@uokufa.edu.iq 30738744478 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة فسمجة حيوان عموم الحياة استاذ مساعد ماجستير زينب جواد نقي البوسعيد
 hamidaa.marzoq@uokufa.edu.iq 30734447800 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة فسمجة نبات عموم حياة استاذ مساعد ماجستير حميده عبد نور عبود مرزوك العصيبي

   عموم الحياة لمبناتالتربية  الكوفة بيئة عموم الحياة استاذ مساعد ماجستير فرقان صدام سممان
 zahraas.ghuly@uokufa.edu.iq 30030743438 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة وراثة عموم حياة مدرس دكتوراه زىراء سامي رزاق
 Wifaq.alhedad@uokufa.edu.iq 30708400888 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة فطريات عموم حياة مدرس دكتوراه وفاق احمد محمود
 salwah.alhassnawy@uokufa.edu.iq 30734740443 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة تشريح نبات عموم حياة مدرس دكتوراه سموى حمزة حسين

 bans.alshukur@uokufa.edu.iq 30733837700 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة وراثة طفيميات عموم حياة مدرس دكتوراه بان شاكر عبد االمير
 hawraag.aldaany@uokufa.edu.iq 30730040030 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة فسمجة نبات عموم حياة مدرس دكتوراه حوراء غسان حسين

 kawthark.jibreen@uokufa.edu.iq 30730403083 عموم الحياة لمبناتالتربية  الكوفة فسمجة نباتات طبية عموم حياة مدرس دكتوراه كوثر كاظم عبد الرضا حسن العابدة

 widadh.muhana@uokufa.edu.iq 30733330338 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة طفيميات عموم حياة مدرس ماجستير وداد ىاشم يحيى ناصر
 zainaba.safar@uokufa.edu.iq 30738083830 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة مجيريةاحياء  عموم حياة مساعد مدرس ماجستير زينب عاصم ميدي جعفر الصفار

 zainabm.alsaygh@uokufa.edu.iq 30730378008 عموم الحياة التربية لمبنات الكوفة وراثة جزيئية عموم حياة مدرس مساعد ماجستير الشمريزينب ميدي جاسم ميدي 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 0203-0200واالداري لقسم عموم الحياة لمعام الدراسي الكادر الفني 
 

 المالحظات العنوان الوظيفي االسم الرباعي والمقب

 اجازة دراسية )ماجستير( مساعد باحث عممي اسيل سعيد اسماعيل عمي الحداد
 اجازة دراسية )ماجستير( مساعد باحث عممي بثينة عبد الحسن ناصر حسن المطوري

 اجازة دراسية )ماجستير( مساعد باحث عممي غالي الجبوريحنان فاضل كاظم 

  امين مكتبة اقدم ليمى حداوي جاسم
 

 الخدمات
 

 
 

 

 

 

 

 
 عالء جاسم ناجي المولىأ.د. حسين سامي ناجي                                                                                             . م.دأ.

 عميــــــــــــــــــــــــــدرئيس القسم                                                                                                                 ال     


