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 السيذ عميذ كليت العلىم المحترم

 9191- 9102م /أ ساتذة قسم الفزيايء للعام ادلرايس 

 حتية طيبة

هرتجيي   1010-1029في قضن الفيزيبء للعبم الدراصي خ شهبدح الدكتىراٍ لحو التدريضييي ًرفق لكن قبئوخ ثأصوبء

يخحضت األلقبة العلو  

 المالحظاث
التخصص 

 الذقيق
 ث اسن التذريسي اللقب العلمي الشهادة التخصص العام

  .2 ازهر عبد الوهاب حبيب اصتبذ دكتىراٍ علىم فيزيبء فيزيبء هىاد رئيش القضن 
  .1 حيدر حوزح حضيي اصتبذ دكتىراٍ علىم فيزيبء فيزيبء ًىويخ 

 
فيزيبء حبلخ 

 صلجخ
فيزيبءعلىم    .3 عبدل حجيت عوراى اصتبذ دكتىراٍ 

  .4 عدنان فالح حسن اصتبذ دكتىراٍ علىم فيزيبء فيزيبء ثصريبد 

  .5 قاسم شمخي جبار اصتبذ دكتىراٍ علىم فيزيبء فيزيبء ذريخ 

  .6 علي عبد ابو جاسم اصتبذ دكتىراٍ علىم فيزيبء فيزيبء ًىويخ 

  .7 عباس حسن رحيم اصتبذ دكتىراٍ علىم فيزيبء فيزيبء ًظريخ  

  .8 حسين عبد علي باقر اصتبذ دكتىراٍ علىم فيزيبء فيزيبء طجيخ 

  .9 شيماء عواد كاظم اصتبذ دكتىراٍ علىم فيزيبء فيزيبء طجيخ 

  .20 منذر باقر حسن اصتبذ دكتىراٍ علىم فيزيبء فيزيبء ليزر 

 
فيزيبء حبلخ 

 صلجخ
  .22 صالح حسون عبود اصتبذ هضبعد دكتىراٍ علىم فيزيبء

تكٌىلىجيًبوًى    .21 عارف صالح بارون اصتبذ هضبعد دكتىراٍ علىم فيزيبء 

 
فيزيبء حبلخ 

 صلجخ
  .23 رضية مهدي شاكر اصتبذ هضبعد دكتىراٍ علىم فيزيبء

  .24 محمود مسافر عبيس اصتبذ هضبعد دكتىراٍ علىم فيزيبء فيزيبء هىائيبد 

محموداسمهان اسعد  اصتبذ هضبعد دكتىراٍ علىم فيزيبء ليزر وثصريبد   25.  

تكٌىلىجيًبوًى    .26 عباس محسن علي اصتبذ هضبعد دكتىراٍ علىم فيزيبء 

 
فيزيبء ًىويخ و 

 ثيئيخ
  .27 سماح عودة حسون اصتبذ هضبعد دكتىراٍ علىم فيزيبء

  .28 احمد عبيد سواري هدرس دكتىراٍ علىم فيزيبء فيزيبء ليزر 

تكٌىلىجيًبوًى    .29 حسين عبد هللا حميد هدرس دكتىراٍ علىم فيزيبء 

جزيئيخ فيزيبء    .10 فائق عبد هللا دمحم هدرس دكتىراٍ علىم فيزيبء 
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 هدرس دكتىراٍ علىم فيزيبء فيزيبء طجيخ 
طالب عبد الرضا عبد 

 الواحد
12.  

 
فيزيبء تحضش 

 ًبئي
  .11 احمد عسل كزار هدرس دكتىراٍ علىم فيزيبء

  .13 عباس هادي عباس هدرس دكتىراٍ علىم فيزيبء فيزيبء هىاد 

تكٌىلىجيًبوًى    .14 فارس عبد ياسين هدرس دكتىراٍ علىم فيزيبء 

 

 

 

 

 

 

 

  عميذ كليت العلىم                                                           الفيزياء رئيس القسن                  

صالح الشافعيحيذر أ. د.                                             ازهر عبد الوهاب حبيبأ. د.               
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 السيذ عميذ كليت العلىم المحترم

 9191- 9102م /أ ساتذة قسم الفزيايء للعام ادلرايس 

 حتية طيبة

هرتجيي حطت   1010-1029في قطن الفيسيبء للعبم الدراضي  الوالك الدائن التدريطييي ًرفق لنن قبئوخ ثأضوبء

يخاأللقبة العلو  

 ث اسن التذريسي اللقب العلمي الشهادة التخصص العام التخصص الذقيق المالحظاث
  .2 ازهر عبد الوهاب حبٌب اضتبذ دمتوراٍ علوم فيسيبء فيسيبء هواد رئيص القطن 

  .1 حيدر حوسح حطيي اضتبذ دمتوراٍ علوم فيسيبء فيسيبء ًوويخ 
فيسيبءعلوم  فيسيبء حبلخ صلجخ    .3 عبده حجيت عوراى اضتبذ دمتوراٍ 

  .4 عدنان فالح حسن اضتبذ دمتوراٍ علوم فيسيبء فيسيبء ثصريبد 

  .5 قاسم شمخً جبار اضتبذ دمتوراٍ علوم فيسيبء فيسيبء ذريخ 

  .6 علً عبد ابو جاسم اضتبذ دمتوراٍ علوم فيسيبء فيسيبء ًوويخ 

  .7 عباس حسن رحٌم اضتبذ دمتوراٍ علوم فيسيبء فيسيبء ًظريخ  

  .8 حسٌن عبد علً باقر اضتبذ دمتوراٍ علوم فيسيبء فيسيبء طجيخ 

  .9 شٌماء عواد كاظم اضتبذ دمتوراٍ علوم فيسيبء فيسيبء طجيخ 

  .20 منذر باقر حسن اضتبذ دمتوراٍ علوم فيسيبء فيسيبء ليسر 

  .22 دالل ناجً حمٌد اضتبذ هبجطتير علوم فيسيبء فيسيبء ًوويخ 

  .21 صالح حسون عبود اضتبذ هطبعد دمتوراٍ علوم فيسيبء حبلخ صلجخ 

تنٌولوجيًبوًو    .23 عارف صالح بارون اضتبذ هطبعد دمتوراٍ علوم فيسيبء 

  .24 رضٌة مهدي شاكر اضتبذ هطبعد دمتوراٍ علوم فيسيبء فيسيبء حبلخ صلجخ 

  .25 محمود مسافر عبٌس اضتبذ هطبعد دمتوراٍ علوم فيسيبء فيسيبء هوائيبد 

وثصريبدليسر     .26 اسمهان اسعد محمود اضتبذ هطبعد دمتوراٍ علوم فيسيبء 

تنٌولوجيًبوًو    .27 عباس محسن علً اضتبذ هطبعد دمتوراٍ علوم فيسيبء 

  .28 سماح عودة حسون اضتبذ هطبعد دمتوراٍ علوم فيسيبء فيسيبء ًوويخ و ثيئيخ 

  .29 احمد عبٌد سواري هدرش دمتوراٍ علوم فيسيبء فيسيبء ليسر 

تنٌولوجيًبوًو    .10 حسٌن عبد هللا حمٌد هدرش دمتوراٍ علوم فيسيبء 

جسيئيخ فيسيبء    .12 فائق عبد هللا دمحم هدرش دمتوراٍ علوم فيسيبء 

طالب عبد الرضا عبد  هدرش دمتوراٍ علوم فيسيبء فيسيبء طجيخ 
 الواحد

11.  

  .13 احمد عسل كزار هدرش دمتوراٍ علوم فيسيبء فيسيبء تحطص ًبئي 

  .14 عباس هادي عباس هدرش دمتوراٍ علوم فيسيبء فيسيبء هواد 
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  .15 فبرش عجد يبضيي هدرش دمتوراٍ علوم فيسيبء ًبوًوتنٌولوجي 

  .16 رقٌة جابر هادي اضتبذ هطبعد هبجطتير علوم فيسيبء فيسيبء ًوويخ 

  .17 نبراس فاضل علً اضتبذ هطبعد هبجطتير علوم فيسيبء فيسيبء ثالزهب 

  .18 حٌدر حسن جواد اضتبذ هطبعد هبجطتير علوم فيسيبء فيسيبء فلل 

  .19 بان حسٌن علً اضتبذ هطبعد هبجطتير علوم فيسيبء فيسيبء ثصريبد 

  .30 ابتسام جعفر عبد علً اضتبذ هطبعد هبجطتير علوم فيسيبء فيسيبء ثالزهب 

  .32 ازهر سلمان علً اضتبذ هطبعد هبجطتير علوم فيسيبء فيسيبء ًوويخ 

  .31 االء مهدي دمحم هدرش هبجطتير علوم فيسيبء فيسيبء هواد 

  .33 فائر صالح عباس هدرش هبجطتير علوم فيسيبء فيسيبء ثصريبد 

  .34 ظاهر دمحم ظاهر هدرش هبجطتير علوم فيسيبء فيسيبء ًوويخ 

  .35 اٌناس عبد هللا زغٌر  هدرش هبجطتير علوم فيسيبء فيسيبء حبلخ صلجخ 

كاظم سهى هادي هدرش هبجطتير علوم فيسيبء فيسيبء ًوويخ   36.  

  .37 فالح حسون عرٌبً هدرش هبجطتير علوم فيسيبء فيسيبء حبلخ صلجخ 

  .38 لبنى عبد الرسول  هدرش هبجطتير علوم فيسيبء فيسيبء ًوويخ 

  .39 سهاد حٌاوي محسن هدرش هطبعد هبجطتير علوم فيسيبء ثصريبد فيسيبء 

  .40 عباس فاضل نوري هدرش هطبعد هبجطتير علوم فيسيبء فيسيبء تحطص ًبئي 

  .42 دمحم حسنٌن هادي هدرش هطبعد هبجطتير علوم فيسيبء فيسيبء ثصريبد 

هوٌل  محسن حسام هدرش هطبعد هبجطتير علوم فيسيبء هعبلجخ صوريخ   41.  

  .43 تماضر عالء حسٌن هدرش هطبعد هبجطتير علوم فيسيبء فيسيبء ًظريخ 

 

 

 

 

 

  عميذ كليت العلىم                                                           الفيزياء رئيس القسن                  

صالح الشافعيحيذر أ. د.                                             ازهر عبد الوهاب حبيبأ. د.               
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 السيذ عميذ كليت العلىم المحترم

 9191- 9102م /أ ساتذة قسم الفزيايء للعام ادلرايس 

 حتية طيبة

يخهرتجيي حطت األلقبة العلو  1010-1029التدريطييي في قطن الفيسيبء للعبم الدراضي  كبفخ ًرفق لكن قبئوخ ثأضوبء  

 ث اسن التذريسي اللقب العلمي الشهادة التخصص العام التخصص الذقيق المالحظاث 
  .2 ازهر عبد الوهاب حبٌب اضتبذ دكتوراٍ علوم فيسيبء هوادفيسيبء  رئيص القطن 

  .1 حيدر حوسح حطيي اضتبذ دكتوراٍ علوم فيسيبء ًوويخفيسيبء  
حبلخ صلجخفيسيبء   فيسيبءعلوم     .3 عبدل حجيت عوراى اضتبذ دكتوراٍ 

ثصريبدفيسيبء     .4 عدنان فالح حسن اضتبذ دكتوراٍ علوم فيسيبء 

ذريخفيسيبء     .5 قاسم شمخً جبار اضتبذ دكتوراٍ علوم فيسيبء 

ًوويخفيسيبء     .6 علً عبد ابو جاسم اضتبذ دكتوراٍ علوم فيسيبء 

  .7 عباس حسن رحٌم اضتبذ دكتوراٍ علوم فيسيبء فيسيبء ًظريخ  

طجيخفيسيبء     .8 حسٌن عبد علً باقر اضتبذ دكتوراٍ علوم فيسيبء 

طجيخفيسيبء     .9 شٌماء عواد كاظم اضتبذ دكتوراٍ علوم فيسيبء 

ليسرفيسيبء     .20 منذر باقر حسن اضتبذ دكتوراٍ علوم فيسيبء 

ًوويخفيسيبء     .22 دالل ناجً حمٌد اضتبذ هبجطتير علوم فيسيبء 

صلجخ حبلخفيسيبء     .21 صالح حسون عبود اضتبذ هطبعد دكتوراٍ علوم فيسيبء 

تكٌولوجيًبوًو    .23 عارف صالح بارون اضتبذ هطبعد دكتوراٍ علوم فيسيبء 

حبلخ صلجخفيسيبء     .24 رضٌة مهدي شاكر اضتبذ هطبعد دكتوراٍ علوم فيسيبء 

هوائيبدفيسيبء     .25 محمود مسافر عبٌس اضتبذ هطبعد دكتوراٍ علوم فيسيبء 

  .26 اسمهان اسعد محمود اضتبذ هطبعد دكتوراٍ علوم فيسيبء ليسر وثصريبد 

تكٌولوجيًبوًو    .27 عباس محسن علً اضتبذ هطبعد دكتوراٍ علوم فيسيبء 

و ثيئيخًوويخ فيسيبء     .28 سماح عودة حسون اضتبذ هطبعد دكتوراٍ علوم فيسيبء 

ليسرفيسيبء     .29 احمد عبٌد سواري هدرش دكتوراٍ علوم فيسيبء 

تكٌولوجيًبوًو    .10 حسٌن عبد هللا حمٌد هدرش دكتوراٍ علوم فيسيبء 

جسيئيخ فيسيبء    .12 فائق عبد هللا دمحم هدرش دكتوراٍ علوم فيسيبء 

طجيخفيسيبء   طالب عبد الرضا عبد  هدرش دكتوراٍ علوم فيسيبء 
 الواحد

11.  

تحطص ًبئيفيسيبء     .13 احمد عسل كزار هدرش دكتوراٍ علوم فيسيبء 

هوادفيسيبء     .14 عباس هادي عباس هدرش دكتوراٍ علوم فيسيبء 

  .15 فارس عبد ٌاسٌن هدرش دكتوراٍ علوم فيسيبء ًبوًوتكٌولوجي 
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------------------------------------------------------------------------------- 
physicsdepartment83@gmail.com Email البريذ االلكتروني:     

  .16 رقٌة جابر هادي اضتبذ هطبعد هبجطتير علوم فيسيبء ًوويخفيسيبء  

ثالزهبفيسيبء     .17 نبراس فاضل علً اضتبذ هطبعد هبجطتير علوم فيسيبء 

فلكفيسيبء     .18 حٌدر حسن جواد اضتبذ هطبعد هبجطتير علوم فيسيبء 

دبثصريفيسيبء     .19 بان حسٌن علً اضتبذ هطبعد هبجطتير علوم فيسيبء 

ثالزهبفيسيبء     .30 ابتسام جعفر عبد علً اضتبذ هطبعد هبجطتير علوم فيسيبء 

ًوويخفيسيبء     .32 ازهر سلمان علً اضتبذ هطبعد هبجطتير علوم فيسيبء 

هوادفيسيبء     .31 االء مهدي دمحم هدرش هبجطتير علوم فيسيبء 

ثصريبدفيسيبء     .33 فائر صالح عباس هدرش هبجطتير علوم فيسيبء 

ًوويخفيسيبء     .34 ظاهر دمحم ظاهر هدرش هبجطتير علوم فيسيبء 

حبلخ صلجخفيسيبء     .35 اٌناس عبد هللا زغٌر  هدرش هبجطتير علوم فيسيبء 

ًوويخفيسيبء   كاظم سهى هادي هدرش هبجطتير علوم فيسيبء   36.  

حبلخ صلجخفيسيبء     .37 فالح حسون عرٌبً هدرش هبجطتير علوم فيسيبء 

ًوويخفيسيبء     .38 لبنى عبد الرسول  هدرش هبجطتير علوم فيسيبء 

  .39 سهاد حٌاوي محسن هدرش هطبعد هبجطتير علوم فيسيبء  ثصريبدفيسيبء  

تحطص ًبئيفيسيبء     .40 عباس فاضل نوري هدرش هطبعد هبجطتير علوم فيسيبء 

ثصريبدفيسيبء     .42 دمحم حسنٌن هادي هدرش هطبعد هبجطتير علوم فيسيبء 

هوٌل محسن حسام  هدرش هطبعد هبجطتير علوم فيسيبء هعبلجخ صوريخ   41.  

  .43 تماضر عالء حسٌن هدرش هطبعد هبجطتير علوم فيسيبء فيسيبء ًظريخ 

حبلخ صلجخفيسيبء  عقد   .44 عدًبى حطوى عريجي  هبجطتير علوم فيسيبء 

ثصريبدفيسيبء  عقد   .45 دمحم ضيبء شريف  هبجطتير علوم فيسيبء 

حبلخ صلجخفيسيبء  عقد   .46 علي عجد الحطيي  هبجطتير علوم فيسيبء 

جسيئيخفيسيبء  عقد   .47 ابرار طه عبد الوهاب  هبجطتير علوم فيسيبء 

طجيخفيسيبء  عقد   .48 علً جعفر عزٌز  هبجطتير علوم فيسيبء 

حبلخ صلجخفيسيبء  عقد فيسيبءعلوم     .49 حسٌن احمد شمس الدٌن  هبجطتير 
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