
 
  
 
 
 
 

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة
الكيمياءجدول تدريسي قسم   

 

 التخصص الدقٌق البرٌد االلكترونً
التخصص 

 العام
الجامعة او البلد 

 المانح

الشهادة 
الحاصل 

 علٌها
 ت اسم التدرٌسً اللقب العلمً المنصب

fae71za@yahoo.com البصرة -العراق  كٌمٌاء كٌمٌاء عضوٌة  1 فائزة عبد الكرٌم ناصر استاذ  رئٌسة قسم دكتوراه 

dr.muhanned75@yahoo.com  فٌزٌائٌةكٌمٌاء البصرة-العراق  كٌمٌاء   2 مهند جواد كاظم استاذ  تدرٌسً دكتوراه 

drtarek.58@yahoo.com البصرة-العراق  كٌمٌاء كٌمٌاء العضوٌة  3 طارق علً فهد استاذ تدرٌسً دكتوراه 

malikabba_s@yahoo.com البصرة -العراق  كٌمٌاء كٌمٌاء حٌاتٌة  4 عباس دواس مطر استاذ تدرٌسً دكتوراه 

dr.alsowdanifia@yahoo.com 5 كامل حسٌن علوان استاذ تدرٌسً دكتوراه برٌطانٌا كٌمٌاء كٌمٌاء تحلٌلٌة 

mouayed72@yahoo.com البصرة -العراق  كٌمٌاء كٌمٌاء العضوٌة  6 مؤٌد ٌوسف كاظم استاذ تدرٌسً دكتوراه 

bahjat.saeed@yahoo.com البصرة -العراق  كٌمٌاء كٌمٌاء فٌزٌائٌة  7 بهجت علً سعٌد استاذ  تدرٌسً دكتوراه 

Jshalkabi2@gmail.com البصرة –العراق  كٌمٌاء كٌمٌاء فٌزٌائٌة  8 جبار صالح هادي استاذ  تدرٌسً دكتوراه 

uhoodJabbar@yahoo.com البصرة -العراق  كٌمٌاء كٌمٌاء فٌزٌائٌة عبٌد الحمدانًعهود جبار استاذ  تدرٌسً دكتوراه   9 

dawod-salim@yahoo.com البصرة -العراق  كٌمٌاء كٌمٌاء عضوٌة  10 داود سالم عبد استاذ تدرٌسً دكتوراه 

tahseenalsalim@yahoo.com البصرة -العراق  كٌمٌاء كٌمٌاء عضوٌة  11 تحسٌن عبد القادر عبد المحسن استاذ  تدرٌسً دكتوراه 

drasaadIII@yahoo .com  تحلٌلٌةكٌمٌاء  12 اسعد عبود علً استاذ  تدرٌسً دكتوراه مصر كٌمٌاء 

mhu-n99@hotmail.com  بولٌمركٌمٌاء  13 محمود شاكر حسٌن استاذ  تدرٌسً دكتوراه الصٌن كٌمٌاء 
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abunawar.shihabaldain@yahoo.com البصرة -العراق  كٌمٌاء كٌمٌاء عضوٌة  14 نزار لطٌف شهاب الدٌن استاذ  تدرٌسً دكتوراه 

tarik.chemistry1955@yahoo.com البصرة -العراق  كٌمٌاء كٌمٌاء تحلٌلٌة  15 طارق زباري جاسم استاذ  تدرٌسً دكتوراه 

adnanalsultan08@gmail.com البصرة -العراق  كٌمٌاء كٌمٌاء تحلٌلٌة  دكتوراه 
عمٌد كلٌة 

 التربٌة/القرنة
 16 عدنان سلطان عبد النبً استاذ

jassim_alshawi@yahoo.com البصرة -العراق  كٌمٌاء كٌمٌاء العضوٌة عبد الواحد جاسم محمد صالح استاذ مساعد مقرر القسم دكتوراه   17 

dr.rafid74@yahoo.com البصرة -العراق  كٌمٌاء كٌمٌاء العضوٌة عبد العباس رافد حمٌدان استاذ  تدرٌسً دكتوراه   18 

dhia_hassan@yahoo.com 19 ضٌاء عبد المحسن حسن استاذ مساعد تدرٌسً دكتوراه الصٌن كٌمٌاء كٌمٌاء صناعٌة 

zt_yasin@yahoo.com 20 زٌنب طه ٌاسٌن استاذ مساعد تدرٌسً دكتوراه برٌطانٌا  كٌمٌاء كٌمٌاء تحلٌلٌة 

zainabalshhaa71@yahoo.com 
كٌمٌاء المضادات 

 الحٌوٌة
 21 زٌنب عبد االمٌر محمد صالح استاذ مساعد تدرٌسً دكتوراه برٌطانٌا كٌمٌاء

shikma@yahoo.com البصرة –العراق  كٌمٌاء كٌمٌاء حٌاتٌة  22 ساهرة غرٌب صٌاح استاذ مساعد تدرٌسً دكتوراه 

dr.nadiah1963@gmail.com بولٌمر كٌمٌاء البصرة –العراق  كٌمٌاء   23 نادٌة عاشور حسٌن استاذ مساعد تدرٌسً دكتوراه 

thurayamans@yahoo.com البصرة -العراق  كٌمٌاء كٌمٌاء فٌزٌائٌة مساعداستاذ  تدرٌسً دكتوراه   24 ثرٌا منصور ابراهٌم 

aliabd77@yahoo.com 25 علً عبد الواحد عبد الحسٌن استاذ مساعد تدرٌسً دكتوراه الصٌن كٌمٌاء الكٌمٌاء الحٌاتٌة 

dakhil.Z-m72@yahoo.com 
كٌمٌاء المضادات 

 الحٌاتٌة
زغٌر مطلكداخل  استاذ مساعد تدرٌسً دكتوراه برٌطانٌا كٌمٌاء  26 

adilmuala2013@yahoo.com البصرة -العراق  كٌمٌاء كٌمٌاء فٌزٌائٌة  27 عادل امعال ضمد استاذ مساعد تدرٌسً دكتوراه 

mailto:dr.rafid74@yahoo.com
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Lumaalbaaj31@gmail.com البصرة -العراق  كٌمٌاء كٌمٌاء تحلٌلٌة  28 لمى طاهر طعمه مدرس تدرٌسً دكتوراه 

 MQM_1891@yahoo.com ٌمٌاء بولٌمرك  29 محمد قاسم محمد مدرس تدرٌسً دكتوراه برٌطانٌا كٌمٌاء 

hananhanan1970@yahoo.com 
 كٌمٌاء أجهزة 

لًآتحلٌل   
 30 حنان مرتضى علً استاذ مساعد تدرٌسً دكتوراه برٌطانٌا كٌمٌاء

hayderalsaad@yahoo.com  العضوٌةكٌمٌاء  31 حٌدر باقر عبد هللا مدرس تدرٌسً دكتوراه مالٌزٌا كٌمٌاء 

raedawad2009@ymail.com  العضوٌة الفلزٌةكٌمٌاء  32 رائد عوض عبٌد مدرس  تدرٌسً دكتوراه برٌطانٌا كٌمٌاء 

ahmedmajeedhsskia@gmail.com البصرة -العراق  كٌمٌاء كٌمٌاء فٌزٌائٌة  33 احمد مجٌد جاسم استاذ مساعد تدرٌسً ماجستٌر 

sadiq.ismael@uobasrau.edu البصرة -العراق  كٌمٌاء كٌمٌاء فٌزٌائٌة  34 صادق محمد حسن اسماعٌل استاذ مساعد تدرٌسً ماجستٌر 

kah-chem@yahoo.com  بولٌمركٌمٌاء البصرة -العراق  كٌمٌاء   35 كوكب علً حسٌن استاذ مساعد تدرٌسً ماجستٌر 

hasan.abd1978@yahoo.com البصرة -العراق  كٌمٌاء كٌمٌاء تحلٌلٌة  36 حسنٌن عبد الصمد عبد المجٌد استاذ مساعد تدرٌسً ماجستٌر 

alaaalmalek@yahoo.com البصرة -العراق  كٌمٌاء كٌمٌاء تحلٌلٌة  37 االء علً حسٌن مدرس  تدرٌسً ماجستٌر 

rehab-Gany@yahoo.com  ٌةفٌزٌائكٌمٌاء البصرة -العراق  كٌمٌاء   38 رحاب غنً عبود مدرس تدرٌسً ماجستٌر 

hanadi_Mehdi@yahoo.com البصرة -العراق  كٌمٌاء كٌمٌاء فٌزٌائٌة  39 هنادي مهدي جار هللا مدرس  تدرٌسً ماجستٌر 

mh19112006@yahoo.com البصرة -العراق  كٌمٌاء كٌمٌاء صناعٌة  40 حوراء كرٌم ضاٌف مدرس  تدرٌسً ماجستٌر 

omarnalhamza@gmail.com البصرة -العراق  كٌمٌاء كٌمٌاء عضوٌة  41 عمر ناجً علً مدرس  تدرٌسً ماجستٌر 
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Jindar>1983h@gmail.com البصرة -العراق  كٌمٌاء كٌمٌاء عضوٌة  42 محمد خلف محمد مدرس مساعد تدرٌسً ماجستٌر 

mrihsan1979@yahoo.com 43 أحسان عاشور مكشف مدرس مساعد تدرٌسً ماجستٌر الهند كٌمٌاء كٌمٌاء حٌاتٌة 

asawir.alsalmi@yahoo.com البصرة -العراق  كٌمٌاء كٌمٌاء فٌزٌائٌة  44 اساور سالم طعمه مدرس مساعد تدرٌسً ماجستٌر 

maabu320@gmail.com البصرة -العراق  كٌمٌاء كٌمٌاء فٌزٌائٌة  45 مٌثم نجم عبود مدرس مساعد تدرٌسً ماجستٌر 

jalalmoha2018@gmail.com  العضوٌةكٌمٌاء البصرة -العراق  كٌمٌاء   46 عبد الجلٌل محمد عبد الجلٌل مدرس مساعد تدرٌسً ماجستٌر 

alriyaheea@yahoo.com البصرة -العراق  كٌمٌاء كٌمٌاء حٌاتٌة  47 أشواق عبود شنتة مدرس مساعد تدرٌسً ماجستٌر 


