
 
 

(Class room ) رمز  

 

نظري 

عملي/  
 اسم التدريسي المادة اولية/ عليا

 

  

qwg5cn3 عليا / دكتوراه نظري Voltammetry 

 د. سالم عباس حسن

1 

24yhq3r عليا/ ماجستير نظري Electronalticl chemistry 

5ezarhu اولية / مرحلة ثانية نظري Analyticl chemistry 

Lsdo4hq عليا/دكتوراه نظري Inorganic macro molecules 

 د. محمود نجم عبد

 

2 

Kc6rijo عليا /ماجستير نظري Ionic Liquids 

6cax6wf ثالثة مرحلة/ اوليةا نظري الالعضوية كيمياء   

7lb2545 اولية/مرحلة رابعة نظري Organometallic chem. 

Qnrs3xf الكيمياء التحليليةالحسابات في  عليا/ ماجستير نظري 

 د.محمد جاسم محمد

3 

6xmtrd6 عليا/دكتوراه نظري Icp-mass 

6xidnzd هكيمياء تحليلي اولية /ثانية نظري 

w3j4cd5 عليا /دكتوراه نظري Advance biomolecules 
 د. فالح سموم دغل

4 

hjty56l اولية/ثالثة صباحي نظريB كيمياء حياتية 



xcvdbrk 
 عليا/ماجستير نظري

Chemistry of genetic 

molecules 

د. حسنيين كامل مهدي+ د. 

 فالح سموم

5 

goux2nt عليا/دكتوراه نظري spectroscopy 6 د.عبد الجبار خلف عطية 

l2cp76m 7 د. سحر عبد هللا كاظم تشخيص العضوي اولية/رابعة نظري 

6vkdixe عليا/ماجستير نظري Bio organic chemistry 
 د. اسيا حميد عبد

8 

fz4ln4b كيمياء ال عضوية اولية/ثالثة نظري 

ha4mxqm 
 نظري

 عليا / دكتوراة

 
Computational chemistry 

 ا.م.د.فضيلة محمد حسين

9 

kat7oxc 
 نظري

 عليا / ماجستير

 
photo chemistry 

6ipgffl 
 نظري

 اولية/ رابع

 

Quantum Mechanic 

 

zd6khev 

 
 عليا / دكتوراة نظري

Micro Analytical Chemistry 

 أ.م.د جوان عدي 

10 

xy5xag4 التحليل االلي اوليه / رابع نظري 

3rzeffp د. احمد متنبي عبد هللا ميكانيكية تفاعالت عضوية عليا/دكتوراه نظري 

 

11 

ao7qtex كيمياء عضوية اولية/ثالثة نظري 

uzjvllf 
 عليا /دكتورا نظري

Thermal analysis  

techniques 
 د.صالح مهدي مجيد

 

12 

25zdkpz 
 عليا/ ماجستير نظري

Fundamentals of thermal 

analysis techniques 

xz7q2zx كيمياء صناعية اولية /ثالثة نظري 

lsc5lpm 
 Genetic Techniques عليا/دكتوراه نظري

ا.د. سلمى عبد الرضا 

 عباس

13 



rf3lw4h عليا/ دكتوراه نظري Signal transduction 14 ا.د. فاتن فاضل القزاز 

jq24g7i عليا / دكتوراه نظري Integration of metabolism 15 ا.د. سلوى حميد ناصر 

tm6zud6 
 نظري

 عليا / ماجستير

 
 االجهاد التأكسدي ومضادات االكسدة

 د. مصطفى طه محمد

16 

7tn6uk6 كيمياء حيوية اولية/ رابعة نظري 

f2qdkw عليا/دكتوراه نظري 

Academic writing أ.م.د.زهراء سالم محسن 

17 

wstqa3x 
 نظري

 عليا / ماجستير

 

T5yjyu4 
 عليا / ماجستير نظري

Free radicals and 

antioxidants 

 

ا.د. عبد القادر محمد   

 نوري

18 

Mg4iaij اولية/رابعة نظري metabolism 

ntlaeaj الكيمياء العضوية / تخليق عضوي عليا /ماجستير نظري 
 د. الفه عبد نايف

 

19 

Vop5dj2 

 

 نظري

 

 اولية / مرحلة ثانية

 

 الكيمياء العضوية

 

Iaa6y7m د. فريال ولي عسكر تطبيق اطياف عليا/ماجستير نظري 

 

20 

6d73zv4 صباحياولية/ رابع  نظري  تطبيق اطياف 

fvhrwfh 
 دكتوراه نظري

Advanced fused heterocyclic 

chemistry د.حامد هاشم  محمد 

21 

e3n5s3r كيمياء عضوية اوليه / ثاني نظري 

syciszz 
 عليا / ماجستير نظري

كيمياء العضوية / اطياف المركبات 

 الالعضوية
 ا.د.احمد حسين اسماعيل

22 

s3iqrbh 
 عليا / ماجستير نظري

Nanomaterials 

aracterization 
 ا.م.د.وفاء مهدي صالح

23 

hqcr5bn عليا/ماجستير نظري Clinical biochmistry 24 د. زيزفون نبيل نصيف 



zoqmv2p 
 عليا/ماجستير نظري

Food analysis 

 
 د. محمد زبون ثاني

25 

j5jkrx 

 

 عملي

 

 اولية/ رابع

 
 تشخيص عضوي

 ا.م.ناهدة عبداللة جنزيل

26 

gwsq44d نظري 

 
بايو اوليه/ اول  كيمياء عامه 

xea7nrg الكيمياء الحلقية غير المتجانسة عليا/ماجستير نظري 

gb2wizh د. ريم ادهم البياتي كيمياء فيزياوية اولية/ثالثة صباحي نظري 

 

27 

ucvpn4j فيزياويةكيمياء  اولية/ثالثة صباحي نظري  

xkoropo 28 د. احمد جاسم محمد الكيمياء الالعضوية اولية/ مرحلة اولى نظري 

pdcggaj 29 د. غزوان علي سلمان الكيمياء العضوية اولية / مرحلة ثالثة نظري 

kzmtk36 30 د. عادل احمد عواد الكيمياء الالعضوية تناسقية اولية/ مرحلة ثالثة نظري 

hnfgejm 
 نظري

اولية/ مرحلة ثانية 

 مسائي
 د. عبد الجبار ابراهيم رشيد كيمياء فيزيائية

31 

q75qgn7 
 نظري

اولية/ مرحلة ثانية 

 صباحي
 د. هناء حسن حسين كيمياء الالعضوية

32 

zh5ek6s 
 نظري

اولية/مرحلة اولى 

 صباحي
 د. ختام جابر نبهان الكيمياء التحليلية

33 

qfz717i 
 نظري

اولية/مرحلة ثالثة 

 مسائي
 كيمياء حياتية

 د. زياد حسين جواد

32 

hqcr5bn عليا/ماجستير نظري Clinical biochemistry 

43asjxk مسائي اولىاولية/ نظري  33 د. باسم حاتم نصيف كيمياء الالعضوية 

oy4d3de 34 د.نسرين قيس عبود كيمياء عامة اولية/اولى مسائي نظري 

il3wm5h 35 د. مهند عبد الرضا عيدان كيمياء عضوية اولية /ثانية مسائي نظري 



zn3cihs 36 د. دينا عبد الكريم علي كيمياء فيزياوية اولية / ثالثة صباحي نظري 

zng6sj4 37 د. منتظر صالح سلطان كيمياء تحليلية اولية/اولى مسائي نظري 

jsjgr2e 38 د. رغد عدنان احمد كيمياء تحليلية اولية /ثانية صباحي نظري 

7pqtrui 39 د. سفانة جعفر الكيمياء البترولية اولية/ رابعة صباحي نظري 

wiqc3jb نظري/عم

 لي
 د. ليث خليل ابراهيم حاسوب اولية/اول مسائي

40 

O4vyo3t 
 نظري

اولية/ اول فيزياء 

 صباحي
 د. سراب مهدي صالح الكيمياء العامة

41 

hzfchlb 
 نظري

اولية/ اول بايو 

 صباحي
عامةالكيمياء ال  د. علي حسين رحيمة 

42 

43ltjbf 43 ا.د. رحاب عبد المهدي الكيمياء الالعضوية اولية /ثانية صباحي نظري 

2d3jmvj 44 م.ربى فهمي عباس الكيمياء التحليلية اولية /اولى صباحي عملي 

adhv4ae 45 د. انتهاء عباس لفته اللغة العربية اولية/اولى مسائي نظري 

qiotqz5  / عليا

 ماجستير

 

 عليا / ماجستير

 
ion liquid 

ا.م.د تغريد محي الدين 

 موسى

46 

 

h4n6p5j 

 

 نظري

 
 اوليه / اول

 كيمياء العضوية

 

mwuatvd 47 د. رنا إسماعيل فائق كيمياء عضوية اوليه /ثالث نظري 

6y2uylh 48 د. عامر صالح كيمياء تحليلية اوليه / اول نظري 

6xwopgz 49 م. د. نجالء قاسم الكيمياءالحياتية اوليه / ثاني نظري 

qtgeiek 50 د. محمد مجبل كيمياء العضوية اولية/ثاني مسائي نظري 

     51 



33nzjqw اوليه / ثاني نظري Thermochemistry 52 م.د. حسين عناية شرهان 

tzyovi5 53 م.د.لمياء لفته كيمياء تحليلية اوليه / اول نظري 

M6srtuq 54 م.د.محمد مجبل كيمياء العضوية اوليه / ثاني نظري 

jibvsmy 55 م.م اسماء محمد عبدهللا كيمياء عضوية اوليه / ثاني / صباحي عملي 

2hyi5re 56 م.منى خليل مرتضى الكيمياءالحياتية اوليه / رابع / صباحي عملي 

7ifiaph 57 م.م شيماء حامد جبر كيمياء فيزياويه اوليه / ثاني عملي 

upoxam7 
 عملي

اوليه /اول 

 بايو/صباحي
 أ .م. نغم ماجد عبد الحسن كيمياء عامة

58 

kuhaldr 59 م.م االء عبد الواحد كيمياء تحليلية اوليه / اول عملي 

63z6exj  60 أ.م. سنان مدحت كيمياء العضوية اوليه / ثاني / صباحي 

miefxut 
 عملي

اوليه / ثالث / صباحي 

 + مسائي
 أ.م.ايناس زهير محمد كيمياء العضوية

61 

47h3mxf 
 كيمياء تحليلية اوليه /ثاني / مسائي عملي

م. م. سهير عبد الهادي 

 مهدي

62 

c3m33tv 63 م. وائل محمد حمود/ كيمياء فيزياوية اوليه / ثاني / مسائي عملي 

uffccvj 64 م. بركات عبد الفتاح كامل كيمياء فيزياوية اوليه / ثالث / مسائي عملي 

okgrceq 
 الكيمياءالحياتية اوليه / ثالث / مسائي عملي

أ.م .شيماء هادي عبد 

 السادة

65 

io25sq3 66 م.حوراء قاسم كيمياء فيزياوية اوليه / ثالث / مسائي عملي 

iqhxngr صباحي ثانياوليه /  عملي  67 م.م مروة صبار فالح كيمياء تحليلية 

ovhgyyi 68 م.لميس باسم حسين الكيمياء العضويه اولية/ ثاني / مسائي عملي 

jnwqkju 69 م.نبيل بنيان عيرم الكيمياء العضويه اوليه / ثالث / مسائي عملي 

gdz3ko4 
 عملي

اوليه / اول بايو/ 

 مسائي
 م.عماد ملك حسين الكيمياء العامة

70 



qt5d7xj 
 نظري

اوليه / ثاني / 

 Aصباحي 
thermochemistry م.د. اسماء جميل 

71 

cmme5zd 
 Industrial Chemistry اوليه / ثالث / مسائي نظري

ا. م. د. علي محمد علي عبد 

 األمير

72 

mfonnyl 
 نظري

اوليه / ثاني بايو / 

 مسائي
كشتلم.د.غسق جبار  الكيمياءالحياتية  

73 

sqe5szq 74 م.م.زينب زهير محمد الكيمياء العضويه اوليه / ثاني / مسائي عملي 

fr4mxfz 
 نظري

 اوليه / ثاني

 

 

English 

 م.نوال حمدان

 

 

 

 

 

75 

 

ubuqbwt 

 
 اول/اوليه نظري

nwpb7xl 
 اولية /ثاني / صباحي عملي

 الكيمياء الال

 عضويه
 ا.م.انعام مجيد رشيد

76 

khpukqj 

 

 عملي

 

مسائياولية/ اولى   

 

 الكيمياء التحليلية

 
 م.م. نداء ابراهيم مهدي

 

77 

yfgzf6s كيمياء حياتية اولية/ ثالثة صباحي عملي 

awr7pps 78 م.م. رشا شاكر محمود تحليلية اولية/ثاني صباحي عملي 

lpeu37k عبد النبيم.م. نبيه محمد  كيمياء عضوية اولية/ثالثة مسائي عملي  79 

frabc6w 80 م. االمين بارز عمر كيمياء الالعضوية اولية/ثاني مسائي عملي 

s5gzkdd 81 م. عذراء سلمان احمد الكيمياء الفيزياوية اولية/ثاني صباحي عملي 

cfeiidq 82 م. عبير عبد الرزاق صناعية بترو اولية / رابعة صباحي عملي 

rg57amo بتروالكيمياء  اولية/رابعة صباحي عملي  83 م. شروق صباح كاظم 



e5luzkz 
 عملي

اولية/ثاني بايو 

 مسائي
 م.عماد محمود الطيف كيمياء حياتية

84 

4nieeac 85 م. بيادر فاضل عباس ال عضوية اولية/ثالثة مسائي عملي 

6rvasef 
 عملي

اولية/اولى جو 

 صباحي
الدينم. زياد صفاء  كيمياء عامة  

86 

a35gjz7 

 

 عملي

 
 اولية/ثالثة  صباحي

 كيمياء حياتية

 
 م.م. منى علي شاكر

 

87 

omk57j7 كيمياء حياتية اولية/ثانية صباحي عملي 

gs2imqm رابعاولية  / عملي /تحليل الي  كيمياء تحليلة    م.اروى محمود حسين + 

gs2imqm 
رابعاولية  / عملي /تحليل الي  كيمياء تحليلة   

م.م.شروق عبد الفتاح 

 حسن+

 

gs2imqm رابعاولية  / عملي /تحليل الي  كيمياء تحليلة  طالب سلمان م.م.عباس   88 

uj756ks 89 م.م. يسرى جليل احمد كيمياء ال عضوية  اولية/ثالثة  صباحي  عملي 

4euqsmw 90 أ.م. نوال دعامي كيمياء عامة اولية/اول جو نظري 

 

 

 

88عدد صفوف الدراسات االولية =          33دراسات عليا دكتوراه + ماجستير =   

 

  121=المجموع الكلي


