
 
 
 
 
 

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة
الرياضياتجدول تدريسي قسم   

 

 التخصص العام التخصص الدقٌق البرٌد االلكترونً
الجامعة والبلد المانح 

 للشهادة

الشهادة 
الحاصل 

 علٌها
 ت اسم  التدرٌسً اللقب العلمً المنصب

mud_abd@yahoo.com ًالرٌاضٌات التحلٌل الرٌاض 
جامعة -روسٌا

 فارونٌش الحكومٌة
 1 الحسٌن عبد الواحد عبد مظهر أستاذ رئٌس القسم دكتوراه

abdulhusseinsaber@yahoo.com 2 عبد الحسٌن صبر عبد الحسٌن أستاذ تدرٌسً هدكتورا شرق الصٌن–الصٌن  الرٌاضٌات ًرٌاض إحصاء 

iraqsafwan2006@gmail.com ًالرٌاضٌات هندسة و تبولوج 
-روسٌا 

 موسكوالتربوٌة
 3 حبٌب مطشر عبود فالح أستاذ تدرٌسً دكتوراه

hkashkoo@yahoo.com  4 مجٌد كشكول الخالق عبد هاشم أستاذ تدرٌسً دكتوراه ناكاي –الصٌن  الرٌاضٌات الحسابٌة الرٌاضٌات 

sattaralsaif@yahoo.com 5 عبد الستار جابر علً  أستاذ  تدرٌسً دكتوراه شنغهاي –الصٌن  الرٌاضٌات تطبٌقٌةال الرٌاضٌات 

abdulwahidmm.@yahoo.com.uk 
 تدرٌس طرائق

 الرٌاضٌات
 6 عبد الواحد محمود محمد أستاذ  تدرٌسً دكتوراه البصرة –العراق  الرٌاضٌات

Yahea-h@mail.ru ًالرٌاضٌات التحلٌل الدال 
االتحاد السوفٌتً 

 طاشقند
 7 الجبار جبار سلٌم هاشم ٌحٌى أستاذ مساعد تدرٌسً دكتوراه

alijasmoh@gmail.com 8 صالح محمد جاسم علً أستاذ مساعد تدرٌسً دكتوراه روركً–الهند  الرٌاضٌات التقرٌب نظرٌة 

hameedao@yahoo.com 9 حمٌدة عودة مزبان أستاذ مساعد تدرٌسً دكتوراه البصرة –العراق  الرٌاضٌات الحسابٌة الرٌاضٌات 

 01 أمٌرة جابر محٌسن  أستاذ مساعد تدرٌسً ماجستٌر  البصرة –العراق  الرٌاضٌات رٌاضً إحصاء ال ٌوجد 

Murtada04@gmail.com خضٌر محمد جاسم مرتضى أستاذ مساعد  تدرٌسً ماجستٌر البصرة –العراق  الرٌاضٌات الرٌاضً التحلٌل 
11 
 

Noori.math@ gmail.com 12 فرج الحسن ٌاسرعبد نوري أستاذ مساعد تدرٌسً ماجستٌر البصرة –العراق  الرٌاضٌات عدديال تحلٌلال 
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mailto:Yahea-h@mail.ru


 
 
 
 
 

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة
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j.jawad51@yahoo.com 03 جواد محمود جاسم  مدرس تدرٌسً دكتوراه جامعة البصرة-العراق الرٌاضٌات رٌاضً إحصاء 

mmealtameemi@ gmail.com 04 سالمٌن عٌسى موسى مهند مدرس تدرٌسً دكتوراه داندي –برٌطانٌا  الرٌاضٌات العددي التحلٌل 

Has-msa@yahoo.com الرٌاضٌات الجبرٌة التبولوجٌا 
–المملكة المتحدة 

 سوانزي
 05 ٌوسف رخٌص السادة عبد هٌثم مدرس تدرٌسً دكتوراه

Mudhar73@mail.ru  الرٌاضٌات تفاضلٌةهندسة 
 تومسك –روسٌا 

 للتكنولوجٌا
 06 الحسانً حسانمجٌد  مضرعباس مدرس  تدرٌسً دكتوراه

fahas90@yahoo.co.uk 
المعادالت التفاضلٌة و 

 الرٌاضٌات االنظمة الدٌنامٌكٌة
جامعة جنوب -روسٌا

 االورال الحكومٌة
 07 منصور حسن لفتة فائزة مدرس  تدرٌسً دكتوراه

khalidabdul72@yahoo.com 08 عطٌة الزهرة عبد اإلله خالدعبد مدرس تدرٌسً دكتوراه سوانزي -برٌطانٌا الرٌاضٌات تفاضلٌة معادالت 

ansamabdulrahman@gmail.com 09 ناصر الرحمن احمدعبد أنسام مدرس  تدرٌسً دكتوراه بكنكهام -برٌطانٌا الرٌاضٌات ت الحٌاتٌةالرٌاضٌا 

ahmed197748@gmail.com 21 الجابري هاشم شنان كاظم أحمد مدرس تدرٌسً دكتوراه داندي –برٌطانٌا  الرٌاضٌات تفاضلٌة معادالت 

 20 حسٌن عٌسى حسٌن مصطفى مدرس تدرٌسً ماجستٌر البصرة –العراق  الرٌاضٌات التقرٌب نظرٌة ال ٌوجد 

m.numerical@ gmail.com 22 احمد علً حسٌن النبً عبد مدرس تدرٌسً ماجستٌر البصرة –العراق  الرٌاضٌات العددي التحلٌل 

Jaism-math1965@gmail.com ٌ23 الزهرة عبد جواد محمد جاسم مدرس تدرٌسً ماجستٌر البصرة –العراق  الرٌاضٌات التفاضلٌة االتبولوج 

abufirasalmusawi@gmail.com ً24 حسن جواد محمد فراس أبو مدرس تدرٌسً ماجستٌر المستنصرٌة -العراق  الرٌاضٌات التبولوج 

Shaim-abd@yahoo.com 25 كشٌشكاظم  شٌماءعبدالحسٌن مدرس  تدرٌسً ماجستٌر البصرة –العراق  الرٌاضٌات الحسابٌة الرٌاضٌات 

Safaaaldear@gmail.com 
 

 التقرٌب نظرٌة
 26 صفاءعبدالشهٌدعبدالحمٌدعبود مدرس  تدرٌسً ماجستٌر البصرة –العراق  الرٌاضٌات
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الجغرافٌة/كلٌة التربٌة تنسٌب إلى قسم 
 للعلوم اإلنسانٌة

 27 الستار عبد هللا عبد هنادي مدرس تدرٌسً ماجستٌر البصرة -العراق  الرٌاضٌات الدالً التحلٌل

alshaail@yahoo.com مدرس مساعد تدرٌسً ماجستٌر البصرة –العراق  الرٌاضٌات التقرٌب نظرٌة 
 عبد القادر عبد المجٌد عبد تهانً
 العزٌز

28  

Jasim-math1965@ gmail.com مدرس  تدرٌسً اهردكتو البصرة –العراق  الرٌاضٌات رٌاضً إحصاء 
 موسى محمدعلً جاسم

 العٌساوي
29 

 مدرس  تدرٌسً ماجستٌر البصرة –العراق  الرٌاضٌات تبولوجً 
 علً رسن حسٌن علً

 الصبٌحاوي
30 

 31 محمد مزبان عودة منى مدرس مساعد تدرٌسً ماجستٌر البصرة –العراق  الرٌاضٌات التطبٌقٌة الرٌاضٌات ال ٌوجد 

 32 نور عباس كاظم مدرس مساعد تدرٌسً ماجستٌر البصرة-العراق إرشاد تربوي توجٌه تربوي و نفسً الٌوجد

sarim.h2014@yahoo.com 33 هادي صارم حازم مساعد مدرس تدرٌسً ماجستٌر لقادسٌةا -العراق  الرٌاضٌات الدالً التحلٌل 

aliaha1@yhoo.com الرٌاضٌات  الرٌاضٌات التطبٌقٌة 
جامعة راٌت -امرٌكا

 ستٌت
 34 علً حسن علً حمادي مدرس مساعد تدرٌسً ماجستٌر

 


