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 مصادقة رئيس الجامعة                          عميد الكلية مصادقة    القسم                   رئيس 

 

 

 العدد التفاصيل ت

 347 عدد طلبة الدراسات االولية اوال

 26 عدد طلبة الدراسات العليا ثانيا

  31    عدد التدريسين حسب النسبة العلمية على وفق المعادلة ثالثا

 تفاصيل المالك رابعا

 سليم عزارة حسين. د.م.أرئيس القسم مشغول من  1

 معلومات عن التدريسيين 2

االختصاص  االسم الثالثي واللقب ت

 العام

االختصاص 

 الدقيق

المرتبة العلمية 

 المشغولة

مالحظات 

 اخرى

فيزياء حالة  فيزياء سليم عزارة حسين.د 1

 صلبة

 استاذ مساعد

 

 

  أستاذ مساعد بالزما فيزياء فيزياء الحسين عباس خضيرعبد . د 2

  استاذ  ليزرفيزياء ال فيزياء رعد شاكر عبيس. د 4

فيزياء اشباه  فيزياء حسين علي نور . د 3

 موصالت

  استاذ مساعد

فيزياء حالة  فيزياء  رحيم عبد جبر.د 5

 صلبة

  استاذ مساعد

  مدرس  كهروبصريات فيزياء حيدر كامل حنون. د 6

  مدرس فيزياء مواد فيزياء فراس عائد نجم.د 7

  مدرس  أشعاعية فيزياء مرتضى شاكر اسود.د 8

  استاذ مساعد فيزياء مواد فيزياء  هناء حسين سلمان 9

  مدرس  جزيئيةفيزياء فيزياء مشتاق طالب جاسم 11

  أستاذ مساعد مايكروويف فيزياء نبيل عباس عريبي 11

    أستاذ مساعد فيزياء ليزر فيزياء مالك وئام سامي 12

  مدرس  فيزياء بالزما فيزياء أحمد حميد وناس.د 14

  مدرس  أشعاعية فيزياء انيس علي حسين.د 13

  مدرس بصريةالياف  فيزياء قصي حبيب حطيحط.د 15

طرائق  حالم حميد نعمةأ 16

 تدريس

  مدرس طرائق تدريس 



                 
 347=العدد الكلي لطلبة قسم الفيزياء ( ن

 655=عدد الساعات الكلي ( س)

 41=مجموع الساعات التي تدرس في القسم في الكليات واألقسام األخرى( ص)

 81=األقسام في الكليات األخرى يالساعات التدريسية التي تدرس فمجموع ( ع)

 

 

 ن   (*ع-ص+س)      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=   

  س11              

 

 

     (655+41- 81*) 347 

   31=   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

            11*655 

 

 

 

 

 

 

 مصادقة رئيس الجامعة                          عميد الكلية مصادقة    القسم                   رئيس 

  مدرس فيزياء صلبة فيزياء قاسم ستار كريم 17

  مساعدمدرس  تحسس نائي فيزياء اسراء حسين دمحم 18

  مدرس مساعد فيزياء نووية فيزياء عامر ياسر كاظم 19

  مساعدمدرس  فيزياء نووية فيزياء اسامة نوفل عودة 21

  مساعدمدرس  فيزياء نووية فيزياء كوثر حسن عبيس 21

  مساعدمدرس  طرائقتدريس  فيزياء عادل عيدان عبد 22

  مساعدمدرس  فضاء وفلك فيزياء جمال ناصر جابر  24

  مدرس مساعد فيزياء بالزما فيزياء مصطفى علي عباس 23

  مدرس مساعد فيزياء مواد فيزياء عباس عبد سويف 25

  مدرس مساعد نانوتكنلوجي فيزياء أشراق عبودي فاضل 26

 ةمجاز استاذ مساعد اطياف فلكية فيزياء اراء مبدر حولي 27

 دراسيا

علوم فيزياء  فيزياء حيدر سعد عبد الباقي 28

 تحسس نائي

 مدرس 

 

مجاز 

 دراسيا

التوصيلية  فيزياء حيدر جواد مكطوف 29

 الفائقة

مجاز  مدرس 

 دراسيا

 ةمجاز مدرس مساعد فيزياء ليزر فيزياء ندى عبد الهادي كريم 41

 دراسيا


