
 

 

 

 

 جامعة البصرة
 كمية التربية لمعموم اإلنسانية                          

 بية                                                                                      قسم المغة العر 
 

                             

 1029-8102اساتذة قسم المغة العربية 

 

 المالحظات االختصاص المقب العممي سياسم التدري ت
  عميد الكمية المغة والنحو استاذ حسين عودة هاشم .د.أ 2
 رئيس القسم االدب االندلسي أستاذ مساعد أ.م.د. خالد عبد الكاظم عذاري 1
  المغة والنحو استاذ الياسري هاشم سعد فاخر أ.د. 3
  االدب االسالمي استاذ نضال إبراهيم ياسين أ.د. 4
  المغة والنحو استاذ حامد ناصر عبود .د.أ 5
  االدب الحديث استاذ رصدام فهد طاه أ.د. 6
  البالغة استاذ مرتضى عباس فالح .د.أ 7
  النقد الحديث استاذ  جبار عودة بدن .د.أ 8
  د القديموالنق البالغة استاذ  فالح حمد أحمد .د.أ 9

  المغة والنحو استاذ  سالم يعقوب يوسف .د.أ 20
  المغة استاذ  سميمة جبار غانم .د.أ 22
  النقد و موسيقى الشعر أستاذ مساعد  رمضان عمي عبد م.د.أ. 21
  الحديث لنقدا استاذ مساعد م.د. نجوى محمد جمعةأ. 23
  لسياالدب االند أستاذ مساعد عمي مطشر نعيمة م.د.أ. 24
  االدب االندلسي أستاذ مساعد أ.م.د. شيماء هاتو فعل  25
  المغة استاذ مساعد أ.م.د. حسين مزهر حمادي 26
  المغة  استاذ مساعد أ.م.د. بشير سعيد سهر 27
  النقد والبالغة استاذ مساعد أ.م.د. هناء عبد الرضا رحيم 28
  لعباسياالدب ا استاذ مساعد أ.م.د.وداد يعقوب سممان 29
  المغة والنحو استاذ مساعد عبد الواحد م.د.ميثاق حسن 10

  المغة  مدرس م.د.سهير كاظم حسن 12

  االدب العباسي مدرس  نهمة محمد حسن م.د. 11

  النقد  مدرس م.د. مازن مالك خمف 13
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 المالحظات االختصاص المقب اسم التدريسي ت
  النقد الحديث مدرس م.د. عبد الرحمن عبد اهلل أحمد 14
  النقد الحديث مدرس جاسم م.د. هشام يونس 15
  االدب الجاهمي مدرس م.د. هند اكرم عبد الرحمن 16
  االدب الحديث مدرس  م.د. هيثم كاظم صالح 17
  األدب الحديث مدرس م.د. ايناس عبد الرحيم 18
  النقد القديم مدرس م.د.فرحة عزيز محسن 19
  االدب االسالمي مدرس م.د.أثير حميد محمد 30
  االدب الحديث مدرس حنون م.د.سناء جميل 32
  المغة والنحو مدرس  م.د.منتهى عناد تمل 31
  الصرف مدرس  م.د.خمود شهاب أحمد 33
  االدب الحديث مدرس  م.د.جنان عايد محمد 34
  االدب الحديث مدرس  م.د.صباح عيدي عطية 35
  المغة والنحو مدرس  م.د.أنوار عزيز جميل 36
  البالغة مدرس  سم.د. آمنة أحمد عبا 37
  النحو مدرس  م.د. لؤي طارق عمي 38
  االدب الحديث مدرس م.نجاة عموان حسين 39
  االدب الحديث مدرس م. ميعاد زعيم هنون 40
  األدب مدرس مساعد م.م. أحمد قاسم حميد 42
  المغة مدرس مساعد صاحب محمود م.م. زينة 41
  تكنموجيا المعمومات عدمدرس مسا م.م. عبد اهلل محمد راشد 43
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 رئيس القسم                                            
 د. خالد عبد الكاظم عذاري                                    

 عدد االساتذة بحسب ألقابهم العممية

 العدد المقب ت

 10 استاذ 1

 10 استاذ مساعد 2

 20 مدرس 3

 3 مدرس مساعد 4

 43 المجموع الكمي 


