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 جدول تدريسي قسم الفيزياء

 

 

 التخصص الدقٌق البرٌد االلكترونً
التخصص 

 العام
 الجامعة والبلد المانح للشهادة

الشهادة 
 الحاصل علٌها

 ت اسم  التدرٌسً اللقب العلمً المنصب

Falih9@gmail.com 1 فالح حسٌن علً خضٌر استاذ العمٌد دكتوراه الشعبٌةالصٌن  الفٌزٌاء الفٌزٌاء النووٌة 

Al_saidi-imad@yahoo.com 2 السعٌدي علً حسٌن الدٌن عماد استاذ تدرٌسً دكتوراه واط-هٌروت – برٌطانٌا الفٌزٌاء الفٌزٌاءالجزٌئٌة 

Pdrkiajeel2013@yahoo.com 3 الحامدي حمود عجٌل خالدإبراهٌم استاذ تدرٌسً دكتوراه اوكسفورد - برٌطانٌا الفٌزٌاء الكترونٌات فٌزٌاء 

ahasanawad@yahoo.com  4 حاجم بنً جابر عواد حسن عادل استاذ تدرٌسً دكتوراه البصرة – العراق الفٌزٌاء الحالةالصلبةفٌزٌاء 

Prdcae6@yahoo.com 5 مشاري الحسٌن عبد جاسب استاذ تدرٌسً دكتوراه واط-هٌروت – برٌطانٌا الفٌزٌاء فٌزٌاءاللٌزر 

jenanmukh@yahoo.com  الحالة الصلبة فٌزٌاء
 7 المخ مجٌدعبدالسادة جنان استاذ تدرٌسً دكتوراه البصرة – العراق الفٌزٌاء النظرٌة )فٌزٌاء السطح(

walee_dah@yahoo.com 8 الغافل علً حسٌن علً ولٌد استاذ تدرٌسً دكتوراه البصرة – العراق الفٌزٌاء البولٌمر فٌزٌاء 

Thaer_Msalman@yahoo.com 9 الفرج فرج سلمان منشد ثائر استاذ تدرٌسً دكتوراه البصرة – العراق الفٌزٌاء النظرٌة فٌزٌاءال 

Jassimalasadi@yahoo.com.uk 11 األسدي علً محمد مهدي جاسم استاذ تدرٌسً دكتوراه البصرة – العراق الفٌزٌاء الشمسٌة الطاقة 

gabbar_alzyadi@yahoo.com دكتوراه نخواجو جامعة –الصٌن الفٌزٌاء فٌزٌاء المادة المكثفة 
رئٌس 
 القسم

 11 الزٌادي شوكة جبارمنصورخلف استاذ
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hassabd67@yahoo.com  12 سلطان عبدهللا حسن مساعد استاذ تدرٌسً دكتوراه البصرة – العراق الفٌزٌاء اللٌزرفٌزٌاء 

Badran_hussein@yahoo.com 13 بدران علً حسٌن استاذ تدرٌسً دكتوراه الصٌن - هاربٌن الفٌزٌاء فٌزٌاء االلكترونٌات 

Falih1968@yahoo.com 14 اللعٌبً حسٌن فالح حسٌن استاذ تدرٌسً دكتوراه البصرة – العراق الفٌزٌاء فٌزٌاء البولٌمر 

hamza.bakr@ymail.com  الحالة الصلبة فٌزٌاء
 15 علً سلمان بكر حمزة استاذ تدرٌسً دكتوراه البصرة – العراق الفٌزٌاء النظرٌة )فٌزٌاء السطح(

Hdr_pdary@yahoo.com 16 العٌدانً فاضل قاسم حٌدر مساعد استاذ تدرٌسً دكتوراه البصرة – العراق الفٌزٌاء فٌزٌاء المواد 

raed-m-hassan@yahoo.com  17 البربوري علً حسن محمد رائد مساعد استاذ تدرٌسً دكتوراه البصرة – العراق الفٌزٌاء اللٌزرفٌزٌاء 

Riyadhalmansory@yahoo.com دكتوراه البصرة – العراق الفٌزٌاء فٌزٌاء اشعاعٌة 
 مقرر
 القسم

 18 الحاج ابوالهٌل جاسب رٌاض مساعد استاذ

abdullaha.hussin68@gmail.com االلكترونٌات تصمٌم 
 الرقٌقة

 19 عبدهللا عبداالمٌر حسٌن مدرس تدرٌسً دكتوراه جامعة هاربٌن -الصٌن الفٌزٌاء

Sana_kadhim71@yahoo.com 21 المدحجً عطٌة خلف كاظم سناء مساعد استاذ تدرٌسً دكتوراه البصرة – العراق الفٌزٌاء صحٌة فٌزٌاء 

fsundes@yahoo.com تقنٌة )دفٌزٌاء الموا
 النانو(

 21 الحلفً محً فاخر جمعة سندس مدرس تدرٌسً دكتوراه المتحدة المملكة الفٌزٌاء

ghufranmsh@yahoo.com  22 شبٌب محمدباقر غفران مساعد استاذ تدرٌسً ماجستٌر البصرة – العراق الفٌزٌاء صلبةال الحالةفٌزٌاء 

Fatima.alsaeed08@gmail.com  صلبةالفٌزٌاء الحالة 
 النظرٌة

 23 السعٌد أحمد سعٌد حسٌن فاطمة استاذمساعد تدرٌسً دكتوراه البصرة – العراق الفٌزٌاء
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Farat.nano@yahoo.co.uk 24 السٌمري أحمد مهدي احمد فرات مساعد استاذ تدرٌسً ماجستٌر البصرة – العراق الفٌزٌاء اللٌزر فٌزٌاء 

fahmishaban@yahoo.com 25 الصالحً راضً شعبان فهمً مساعد استاذ تدرٌسً دكتوراه لندن – برٌطانٌا الفٌزٌاء نووٌة فٌزٌاء 

Qusayali64@yahoo.com.in 26 حسن علً محمد قصً استاذ تدرٌسً دكتوراه آنا – الهند الفٌزٌاء الخطٌة بصرٌات 

majid_alsamer@mail.ru 27 حمزة جاسم محمد ماجد مساعد استاذ تدرٌسً دكتوراه البصرة – العراق الفٌزٌاء فٌزٌاء نظرٌة 

alaa.alroumy@yahoo.com  28 الرومً أحمد شري منذر االء مدرس تدرٌسً ماجستٌر البصرة – العراق الفٌزٌاء اللٌزرفٌزٌاء 

Amjad-fawzi@yahoo.com مدرس تدرٌسً ماجستٌر البصرة – العراق الفٌزٌاء البولٌمر فٌزٌاء 
 

 29 العبدهللاامجد فوزي عبدالقادر أحمد 

Fatimaty03@yahoo.com 

 

 صلبةالفٌزٌاء الحالة 
 النظرٌة

 31 الٌاسٌن ٌاسٌن طه قدوري إسراء مدرس تدرٌسً دكتوراه البصرة – العراق الفٌزٌاء

Jabbar.Hafez@yahoo.com ووٌةنال فٌزٌاء 
 التطبٌقٌة

 31 الوحٌلً ثجٌل جبر حافظ جبار مدرس تدرٌسً دكتوراه بصرة – العراق الفٌزٌاء

hakaib_2014@yahoo.com 32 حسن كاظم ابراهٌم محسن الخرسان مدرس تدرٌسً ماجستٌر البصرة – العراق الفٌزٌاء البولٌمر فٌزٌاء 

sthikra@yahoo.com ً33 الناصر حسن ضاحً صبار ذكرى مدرس تدرٌسً دكتوراه البصرة – العراق الفٌزٌاء نانوتكنلوج 

mariamnoor2004@yahoo.com 34 علً عزٌز سامٌة مدرس تدرٌسً ماجستٌر البصرة – العراق الفٌزٌاء البولٌمر فٌزٌاء 

amerr5000@yahoo.com 35 التمٌمً حسن علً حسٌن عامر مدرس تدرٌسً دكتوراه البصرة – العراق الفٌزٌاء موائع مٌكانٌك 

alaa ta2005@yahoo.com  36 األحمد احمد طه ٌاسٌن عالء مدرس تدرٌسً ماجستٌر البصرة – العراق الفٌزٌاء اللٌزرفٌزٌاء 

Fadilv2001@yahoo.com 37 طعمة عباس فاضل مدرس تدرٌسً دكتوراه فاروتش – روسٌا الفٌزٌاء فٌزٌاء المادة المكثفة 
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majednatiq@yahoo.com الحالة الصلبةفٌزٌاء 

 (النظرٌة)
 38 المرٌان حسٌن ناطق عبدهللا ماجد مدرس تدرٌسً ماجستٌر البصرة – العراق الفٌزٌاء

m fadil2006@yahoo.com  النانوتكنولوجي
 والطاقات المتجددة

 39 محمد فاضل عبدالواحد موسى المظفر مدرس تدرٌسً دكتوراه البصرة – العراق الفٌزٌاء

musashamer@yahoo.com  فيزياء االلكترونيات
 النانوية النظرية

 41 المالكً امرعبدث كاظم موسى مدرس تدرٌسً دكتوراه البصرة – العراق الفٌزٌاء

Ashoor_may@yahoo.com  41 الخٌاط جاسم عاشور جاسم مً مدرس تدرٌسً ماجستٌر البصرة – العراق الفٌزٌاء الصلبة الحالةفٌزٌاء 

Hai-2013@yahoo.com 42 نوري الهادي عبد هٌفاء مدرس تدرٌسً ماجستٌر البصرة – العراق الفٌزٌاء تدرٌس طرق 

Ahmed.jasem@mail.ru 43 المالكً داغر حمود جاسم احمد  مدرس تدرٌسً دكتوراه البصرة – العراق الفٌزٌاء وادالم 

Ahmedsal_20042yahoo.com  /الفيزياء التطبيقية
 نانوتكنولوجي

 مساعد مدرس تدرٌسً دكتوراه امرٌكا الفٌزٌاء
 االسدي صالح مهدي صالح احمد

 
44 

Ashwaq_f_j@yahoo.com 
 العلً محمد جعفر فٌصل اشواق  مدرس تدرٌسً ماجستٌر البصرة – العراق الفٌزٌاء النووٌة الفٌزٌاء

45 

 

Israaali7469@yahoo.com  46 السعٌدي عقٌل علً محمد إسراء مساعد مدرس تدرٌسً ماجستٌر البصرة – العراق الفٌزٌاء الصلبة الحالةفٌزٌاء 

Abathra2011@yahoo.com 47 المالكً جابر احمد رحمان أباذر مدرس تدرٌسً هدكتورا البصرة – العراق الفٌزٌاء علم المواد 

tahseen.alaridhee@femto-st.fr 48 الجبار عبد علً تحسٌن مدرس تدرٌسً دكتوراه فرنسا الفٌزٌاء الكهروبصريات 

rosalh975@gmail.com 49 الخفاجً ناٌف سالم داود رسل مدرس تدرٌسً دكتوراه البصرة – العراق الفٌزٌاء طاقة شمسٌة 
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Sawsan62@yahoo.com 51 فلٌفل شرٌف سوسن  مدرس تدرٌسً دكتوراه البصرة – العراق الفٌزٌاء فيزياء االشعاعية 

Abdalameer70@yahoo.com 51 المنسف موسى عبداألمٌرعمران مدرس تدرٌسً دكتوراه البصرة – العراق الفٌزٌاء بصرٌات الخطٌة 

hisham_almhdi@yahoo.com 52 عبدالرضا ٌوسف هشام مدرس تدرٌسً دكتوراه البصرة – العراق الفٌزٌاء الكترونيات نانوية 

Hayfaa-raheem@yahoo.com.uk 53 عبدالكرٌم رحٌم هٌفاء مدرس تدرٌسً دكتوراه البصرة – العراق الفٌزٌاء كونتم الكتروداينمكس 

numansaleem206@yahoo.com  54 المالكً مسلم هاشم سلٌم نعمان مدرس تدرٌسً ماجستٌر البصرة – العراق الفٌزٌاء اشعاعٌةفٌزٌاء 

physicspolymer@yahoo.com 

 
 55 العلً محمد جاسم هاشم شٌماء مساعد مدرس تدرٌسً ماجستٌر البصرة – العراق الفٌزٌاء البولٌمر فٌزٌاء

 56 محمد جاسم امجد مساعد مدرس تدرٌسً ماجستٌر البصرة – العراق الفٌزٌاء الحالة الصلبه فٌزٌاء 
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