كلية الكوت الجامعه
الهيئةالتدريسية لقسم اللغه العربية
ت

االسم الرباعي واللقب

الجنس

الجنسية

الشهادة

الدولة والجامعة المانحة
للشهادة

االختصاص العام

تاريخ التعيين في الكلية
االهلية

تاريخ المباشرة

المنصب الحالي

1

أ.م.د .عبدالرضا جواد حيال سنيد العقيلي

ذكر

عراقية

دكتوراه

العراق/جامعة بغداد

فلسفة في اللغة العربية

2017-10-02

2017-10-02

رئيس قسم

2

أ.د علي عبدالحسين حسن زوين الحسيني

ذكر

عراقية

دكتوراه

مصر/جامعة القاهرة

اللغة العربية وادابها

2013-12-29

2013-12-29

تدريسي

3

أ.م.دحسوني هاشم عباس سلطان الجادر

ذكر

عراقية

دكتوراه

العراق/جامعة الموصل

اللغة االنكليزية

2018-04-01

2018-04-01

تدريسي

المالحضات

رقم الهاتف

البريد االليكتروني

7740239597

lmuhammedredha2011@gmail.com

4

م.د محمد عبدالجبار محمود

ذكر

عراقية

دكتوراه

العراق/الجامعة المستنصرية

اللغة العربية وادابها

2018-08-08

2018-09-10

تدريسي

7711848302

mahmed1212@gmail.com

5

م.د علي حسن علي زبيد الموسوي

ذكر

عراقية

دكتوراه

العراق  /جامعة واسط

التاريخ الحديث

2017-06-19

2017-06-19

تدريسي

7801013147

dr.ali.h.50@gmail.com

6

م.د علي ماجد عباس ناشد الشيباني

ذكر

عراقية

دكتوراه

العراق /جامعة ديالى

فلسفة في اللغة العربية

2018-09-29

2018-11-01

تدريسي

7711010454

alimijed1122@gmail.com

7

م.د بدريه ناصر عبد سعيد الحميدي

انثى

عراقية

دكتوراه

العراق  /جامعة المستنصريه

اداب اللغة العربية

2012-11-05

2012-11-05

تدريسي

7703668017

bdr.n32112@gmail.com

8

م.م زينب جبار حمود زمام االمير

انثى

عراقية

ماجستير

العراق/جامعة واسط

اداب اللغة العربية

2017-10-07

2017-10-07

تدريسي

طالبة دكتوراه

7724555626

zanbj.ah@gmail.com

9

م.م حيدر عبد الجبار بحر علي الكناني

ذكر

عراقية

ماجستير

الهند  /جامعة العثمانيه

الغه العربيه

2014-07-21

2014-08-01

تدريسي

طالب دكتوراه

10

م.م محمد متعب موسى ضاحي الرفيعي

ذكر

عراقية

ماجستير

ايران/جامعة المصطفى العالمية

اللغة العربية وادابها

2017-10-07

2017-10-07

مقرر قسم

7817241383

mmm.almlk@gmail.com

11

م.م زينب سامي حسين ناصر العامري

انثى

عراقية

ماجستير

العراق  /جامعة بابل

تربية في اللغة العربية

2016-12-13

2016-12-13

تدريسي

7725116314

zaynbsami97@gmail.com

12

م.م فرح جليل نوري محمد علي النجار

انثى

عراقية

ماجستير

العراق/جامعة واسط

علوم التربية والنفسية

2017-10-07

2017-10-07

تدريسي

7816721839

farh554433@gmail.com

13

م.م سجى كريم مشهدي شاغي الصيفاوي

انثى

عراقية

ماجستير

العراق  /جامعة واسط

اللغه العربيه

2017-07-16

2017-07-16

تدريسي

7703443048

assdfghjka2rtyu@gmail.com

14

م.م ندى جبر عاشور غضيب الغراوي

انثى

عراقية

ماجستير

العراق/جامعة بغداد

اداب في اللغة العربية

2018-04-07

2018-04-07

تدريسي

7710005033

nadajaber65@gmail.com

15

م.م محمد دهش حياوي

ذكر

عراقية

ماجستير

ايران  /جامعة فردوسي

اللغة العربية وادابها

2020-02-04

2020-02-04

تدريسي

16

م.م زينب دايخ مطر خباط

انثى

عراقية

ماجستير

العراق  /جامعة واسط

لغة عربية وادابها

2018-10-03

2018-10-01

تدريسي

17

م.م سجاد عدنان كاظم

ذكر

عراقية

ماجستير

العراق  /جامعة بابل

لغة عربية أداب

2018-11-04

2018-11-04

تدريسي

توقيع رئيس القسم
 2020-

ختم
الكليـــــــة

طالبه دكتوراه

العميد
2020- -

7812760291

zainab8911111@gmail.com

7808959282

sejjad255@gmail.com

