
 
   
 
 
 
 

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة
الحاسباتجدول تدرٌسً قسم   

 

 التخصص العام التخصص الدقٌق البرٌد االلكترونً
الجامعة والبلد المانح 

 للشهادة
الشهادة 

 الحاصل علٌها
 ت اسم  التدرٌسً اللقب العلمً المنصب

mraiadibraheem@yahoo.com حاسوبعلوم  تقنٌة معلومات 
Hust 
 الصٌن

 1 اٌاد ابراهٌم عبد السادة استاذ مساعد تدرٌسً دكتوراه

hamid.alasadi@uobasrah.edu.iq 
االتصاالخ هندسح 

 والحاسثاخ

انظمح هندسح 

 االلياف الثصريح

UPM 
  مالٌزٌا

 2 حامد علً عبد االسدي  استاذ  تدرٌسً دكتوراه

husam_akif@yahoo.com  وبعلوم الحاس الشبكاتامنٌة 
كلٌة -لبصرة اجامعة 

 العراق - العلوم
 دكتوراه

مقرر قسم 
علوم 

 الحاسبات
 3  أمٌن الملك عبد عاكف حسام مدرس

Aliadel79yassina@gmail.com الحاسوبعلوم  انظمة ومعلوماتٌة 
Hust  
 الصٌن

 4 علً عادل ٌاسٌن استاذ مساعد تدرٌسً دكتوراه

nadrajo@yahoo.com برمجة 
برمجٌات 
 الحاسوب

 برٌطانٌا sussexجامعة 
ماجستٌر 

 فلسفة
 5 جمٌل علًنادرة  استاذ مساعد تدرٌسً

aqeenoori@gmail.com 
شثكاخ /ذكاء اصطناعي

 عصثيح
 الحاسوبعلوم 

كلٌة -جامعة البصرة 
العراق -العلوم   

ماجستٌر علوم 
 حاسبات

 عقٌل نوري محمد علً مدرس تدرٌسً
6 

rana2005@yahoo.com علوم الحاسوب معالجة صور 
كلٌة -جامعة البصرة 

العراق -العلوم   
ماجستٌر علوم 

 حاسبات
 رنا جاسم محمد مدرس تدرٌسً

7 

myarbd2do@gmail.com وبعلوم الحاس تنقية تياناخ 
Huazhong 

 الصٌن

ماجستٌر علوم 
 حاسبات

 تدرٌسً
مدرس 
 مساعد

 مشتاق عبد المطلب حسون
8 

 مجاز دراسيا
معالجح /ذكاء اصطناعي

 صور
 الحاسوبعلوم 

كلٌة -لبصرة اجامعة 
 العراق - العلوم

ماجستٌر علوم 
 حاسبات

 تدرٌسً
 مدرس
 مساعد

 التمٌمً عبود عرٌبً أحمد زكرٌا
9 

khawlahussein@yahoo.com الحاسوب علوم تقنياخ تطثيقاخ الحاسوب 
Huazhong 

 الصٌن
 استاذ مساعد رئٌس القسم دكتوراه

 الحمزة عبود علً حسٌن خولة
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zaidalsulami@yahoo.com الحاسوبعلوم  تكنلوجٌا الحاسبات التطبٌقٌة 
Hust 
 الصٌن

 مدرس تدرٌسً دكتوراه
 

 السلمً هللا عبد الجبار عبد أمٌن زٌد
 

11 

salahflaih@yahoo.com  الدراجً حطاب صالح فلٌح صالح مدرس تدرٌسً دكتوراه المانٌا الحاسوبعلوم  االصطناعًالذكاء 
12 

moh_subber@yahoo.com هندسة حاسبات التطثيقيحثاخ تقنياخ الحاس 
Hust 
 الصٌن

 مدرس تدرٌسً دكتوراه
 صبر حسٌن الرضا عبد محمد

 الجارودي

13 

najat_165@yahoo.com ًالحاسوبعلوم  ذكاء اصطناع   UPJV   - العٌدانً علً قاسم حمٌد نجاة مدرس تدرٌسً دكتوراه فرنسا 
14 

mustafakhalefa@gmail.com علوم الحاسوب انظمح معلوماخ 
 - الجامعة بترا المالٌزٌا

 مصطفى صالح خلٌفة  مدرس تدرٌسً دكتوراه مالٌزٌا
15 

Entesar.barges@yahoo.com علوم الحاسوب رؤيح الحاسوب 
كلٌة -البصرة جامعة 

العراق -العلوم   
ماجستٌر علوم 

 حاسبات
 تدرٌسً

مدرس 
 مساعد

 انتصار برجس طالل 
16 

ywijdan@yahoo.com علوم الحاسوب الحوسثح الثصريح 
كلٌة -جامعة البصرة 

 العراق -العلوم 
ماجستٌر علوم 

 حاسبات
 سالم وجدان ٌاسٌن عبد الكرٌم مدرس تدرٌسً

17 

abdullajas@gmail.com علوم الحاسوب تقنيح معلوماخ واتصاالخ 
 -جامعة الشرق االدنى 

 قبرص
ماجستٌر علوم 

 حاسبات
 تدرٌسً

مدرس 
 مساعد

 محمد عبد هللا جاسم ٌاسٌن
18 

dhafer.honi@uobasrah.edu.iq العراق -جامعة ذي قار  علوم الحاسوب رؤيح الحاسوب 
ماجستٌر علوم 

 حاسبات
 تدرٌسً

مدرس 
 مساعد

 جاٌد ظافر غنً حونً
19 
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 تاريخ تاريخ اسالمي 
كليح -جامعح الثصرج

راقالع -االداب  
 عباس عاٌش زٌنب حمزة مدرس تدرٌسً دكتوراه

21 

eman.alassdy@gmail.com تدرٌسً ماجستٌر مالٌزٌا علوم الحاسوب رؤيح الحاسوب 
مدرس 
 مساعد

 اٌمان ثابت خالد
21 

 
االرشاد النفسً والتوجٌه 

 التربوي
 ارشاد

التربٌة للعلوم كلٌة 
 العراق -االنسانٌة 

 تدرٌسً ماجستٌر
مدرس 
 مساعد

 لجلٌل شنانزٌنب جمٌل عبد ا
22 

sajaalmodhafar@gmail.com جامعة  علومالحاسوب االنظمة التكٌفٌةAssex تدرٌسً ماجستٌر فً انكلترا 
مدرس 
 مساعد

 سجى ناجح عبدالحمٌد
23 

 


