كلية الكوت الجامعه
الهيئةالتدريسية لقسم الصيدلة
ت

االسم الرباعي واللقب

الجنس

الجنسية

الشهادة

الدولة والجامعة المانحة للشهادة

االختصاص العام

تاريخ التعيين

تاريخ المباشرة

المنصب الحالي

1

ا.د راضي كاظم عبيد الراشدي

ذكر

عراقي

دكتوراه

امريكا  /جامعة ايوا االمريكية

كيمياء حياتية

2018-09-26

2018-09-29

رئيس قسم

2

د .سارة احمد عبدالعال احمد

انثى

مصري

دكتوراه

مصر /جامعة القاهرة

صيدلة  /االدوية والسموم

2018-05-06

2018-10-01

تدريسي

3

د احمد مصطفى رضا عبدالمحسن ابو ستيت

ذكر

مصري

دكتوراه

مصر  /جامعة االزهر

صيدلة/كيمياء حيوية

2018-05-06

2018-10-01

تدريسي

4

ا.د عبدهللا كاظم هندي عباس الجبوري

ذكر

عراقي

دكتوراه

فرنسا  /جامعة نانسي

االحياء المجهرية

2018-07-25

2018-09-15

تدريسي

5

م.د احمد محمد تقي الموسوي

ذكر

عراقي

دكتوراه

العراق  /جامعة النهرين

صيدلة  /علم االدوية والسموم

2019-10-01

تدريسي

6

م.د حسنين خضير عبدالعباس البدري

ذكر

عراقي

دكتوراه

العراق  /الجامعة المستنصرية

احياء مجهرية  /مناعة سريرية

2019-09-07

2019-09-21

تدريسي

7

م.د وسام راضي كاظم عبيد الراشدي

ذكر

عراقي

دكتوراه

اليابان  /جامعة جوسيه

صيدالنيات

2019-09-21

2019-10-01

تدريسي

8

م.د علي جاسم حمود

ذكر

عراقي

دكتوراه

العراق  /الجامعة المستنصرية

كيمياء  /كيمياء تحليلية

2019-09-25

2019-09-25

تدريسي

9

م.م زيد حبيب عبدالكريم

ذكر

عراقي

ماجستير

العراق  /الجامعة المستنصرية

صيدلة  /كيمياء حياتية

2019-10-01

تدريسي

محاضر خارجي

10

م.م مهدي عبد زاير ساجت

ذكر

عراقي

ماجستير

الهند  /الجامعة العثمانية

صيدلة  /صيدالنيات

2019-10-01

تدريسي

محاضر خارجي

11

م.م زينب راهي حنضل سلمان

انثى

عراقي

ماجستير

الهند  /الجامعة العثمانية

صيدلة  /صيدالنيات

2019-10-01

تدريسي

محاضر خارجي

12

م.م اسعد نصيف جاسم

ذكر

عراقي

ماجستير

مصر  /جامعة المنصورة

صيدلة  /علم االدوية والسموم

2019-09-25

2019-09-25

تدريسي

13

م.م سعيد عبدالكريم سعيد عبد الزهيري

ذكر

عراقي

ماجستير

مصر  /جامعة المنصورة

صيدلة  /صيدالنيات

2019-07-29

2019-08-01

تدريسي

7834959382

14

م.م محمد راضي ثامر مجلي الدلفي

ذكر

عراقي

ماجستير

العراق  /جامعة بغداد

صيدلة/علم االدوية والسموم

2018-05-06

2018-10-01

مقرر القسم

mohamedkaisee@yahoo.com 7702841127

المالحضات

رقم الهاتف

2.0101E+11

!#REF

البريد االليكتروني

sarahamed@ogucdu.ege

!#REF

محاضر خارجي

iozzan8000@gmail.com

15

م.م مثنى نعيمة كرم والي الطائي

ذكر

عراقي

ماجستير

العراق  /جامعة بغداد

علم الطفيليات

2018-10-01

2018-10-01

تدريسي

7725785544

drmuthanna-altaa@gmail.com

16

م.م هيام عماد صاحب عباس الغرابي

انثى

عراقي

ماجستير

العراق  /جامعة واسط

علوم الحياة  /االحياء المجهرية الطبية

2018-10-01

2018-10-01

تدريسي

7735466411

emad.heyam@yahoo.com

17

م.م زهراء عيسى صادق سلمان الغريباوي

انثى

عراقي

ماجستير

العراق  /جامعة بغداد

طب بيطري  /االحياء المجهرية  /المناعة

2018-10-01

2018-10-01

تدريسي

7813579573

issazahraa@yahoo.com

18

م.م نبراس طاهر حسين علي عبدلي

ذكر

عراقي

ماجستير

مصر  /جامعة المنصورة

صيدلة  /االدوية والسموم

2019-08-01

2019-09-01

تدريسي

19

م.م اوس رائد حياوي ياسين ويسي

ذكر

عراقي

ماجستير

العراق  /جامعة واسط

احياء مجهرية  /احياء مجهرية

2019-09-25

2019-09-25

تدريسي

20

م.م دعاء عالء غني عزيز ابو الهواء

انثى

عراقي

ماجستير

العراق  /جامعة واسط

علوم الحياة /علم الحيوان

2018-10-01

2018-10-01

تدريسي

7723912381

21

م.م عون دلي خضير عودة السراي

ذكر

عراقي

ماجستير

العراق  /جامعة بغداد

الصيدلة  /كيمياء صيدالنية

2019-06-02

2019-06-02

تدريسي

22

عمار حسين مرموص السلماوي

ذكر

عراقي

بكالوريوس

باكستان sindh /

الصيدلة  /الصيدالنيات

2019-03-11

2019-03-11

معيد

شهادة الماجستير قيد
التعادل

23

عال زهير اسماعيل

ذكر

عراقي

بكالوريوس

ايران  /جامعة ايالم

كيمياء

2019-09-25

2019-09-25

معيد

شهادة الماجستير قيد
التعادل

توقيع رئيس القسم
2020- -

العميد

ختم
الكليـــــــة

-

2020-

duaa9224@uowasil.edu.iq

