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 م/ الكادر التدريسي لقسم عموم القران والتربية االسالمية 
  0202- 0202لمعام الدراسي 

يتضمن الكادر التدريسي لقسم عموم القران والتربية االسالمية الذوات المدرجة اسمائهم في ادناه ) المالك 
 ي ادناه .والعقود ( وعمى التفصيل الوارد ف

 المالحظات  المنصب المقب العممي االختصاص الشهادة  اسم التدريسي  ت
أ.م.د. عبد الرضا  2

 ابراهيم جبر 
عموم القرآن  دكتوراه 

 الكريم
استاذ مساعد 

 دكتور
رئيس 
 القسم

 مالك 

م.د. محمد ناصر  0
 حسون 

المعاون  مدرس دكتور المغة االنكميزية دكتوراه 
 اإلداري

 مالك 

 مالك  تدريسي مدرس دكتور قانون دكتوراه  م.د. هدير شالل شناوة  3
 مالك  تدريسي دكتور مدرس تاريخ إسالمي دكتوراه  م.د. ميثم عزيز ثجيل  4
مدرس  قانون ماجستير م.م. جين ياسر حسين  5

 مساعد
 مالك  تدريسي

عموم القرآن  دكتوراه احمد حسن قاسم  م.د. 6
 الكريم

 عقد تدريسي مدرس دكتور

تاريخ الحديث  ماجستير م.م. حوراء عمي غازي  7
 والمعاصر

مدرس 
 مساعد

 عقد تدريسي

م.م. نور الهدى محمد  8
 عزيز 

مدرس  مدنيةهندسة  ماجستير
 مساعد

 مالك تدريسي

عموم القرآن  ماجستير م.م. مهند حميد ثجيل  9
 الكريم

مدرس 
 مساعد

 عقد تدريسي

عموم القرآن  ماجستير م.م. قصي حسن حميد  22
  الكريم

مدرس 
 مساعد

مقرر 
 القسم

 مالك
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 قسن علوم القراى والتربيت االسالهيت 

عموم القرآن  ماجستير م.م. احمد عبد الزهرة  22
 الكريم

مدرس 
 مساعد

 عقد تدريسي

عموم القرآن  ماجستير م.م. عمي سامي مجيد  20
 الكريم

مدرس 
 مساعد

 عقد تدريسي
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