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  اسم التدريسي باالنكليزي   تاريخ بدأ العمل            اسم التدريسي بالعربي  ت
  د. خليل اسماعيل الحمدي  1

1998م. الصدر التعليمي   
Khalil ismail Al Hamdi  

  

 Saad Shahen Hamadi  1993م. البصرة التعليمي   د. سعد شاهين حمادي  2
 Ali Raheem AL-Jabery  1993م. البصرة التعليمي  د. علي رحيم هاشم  3
   1993م. الموانئ التعليمي   الحمراني حسن د. عبد الرحيم  4

 2000م. البصرة التعليمي  
Abdul Raheem H.Dawoud 

  Abbas Ali Mansour  2003م. الفيحاء التعليمي   د. عباس علي منصور  5

  Abdul Ameer oubdulbari  2000م. الصدر التعليمي   د. عبد االمير عبد الباري  6
  Fateh abdulsahib al-khaqani  2004م. الصدر التعليمي   الخاقاني د. فاتح عبد الصاحب  7
  Samer Abdulameer Dhahir  2000م. البصرة التعليمي   د. سامر عبد االمير ظاهر  8
  Safauldeen Ahmed Salman  1994م. البصرة التعليمي   سلمان د. صفاء الدين احمد  9

  Alaa khuttar mousa Alshuwareed 2000م. الموانئ التعليمي   د. عالء خطار موسى  10
  Ahmed  Aubed  Sherhan  2007م. الموانئ التعليمي   د. احمد عبيد شرهان  11
  Mazin Mohammed Hamadi 2005م. البصرة التعليمي   د. مازن دمحم حمادي  12
 Aqeel Ibrahim Saleh AL-Sabbagh 2008م. البصرة التعليمي   د. عقيل الصباغ  13
    2008م. البصرة التعليمي   د. حيدر صالح عبود  14

 2019م. الصدر التعليمي 
Hayder Salih Abbood Aledan 

 Talib Kadum Agar 2017م. البصرة التعليمي   د. طالب كاظم عكار  15
  مركز البصرة لطب وجراحة القلب   د. مازن عبد هزاع  16

 2003م. الصدر التعليمي 
Mazin Abed Hazaa 

 Ahmed Abdul-Jawad 2014م. البصرة التعليمي   د. احمد عبد الجواد  17
 Mohammed Younus Naji 2005م. البصرة التعليمي   ناجي د. دمحم يونس  18
مركز االورام   2010التعليمي م. الصدر   د. رافد عادل عبود  19

 وامراض الدم
Rafid Adil Abood 

  Hayder abdulateef zghair 2017م. الصدر التعليمي   د. حيدر عبد اللطيف  20
مركز الفيحاء التخصصي للسكري والغدد الصم   د. حسين علي نوير  21

2016 
Hussin Ali Nwayyir 



 
 

للسكري والغدد الصم  مركز الفيحاء التخصصي  د. حيدر اياد ياسين  22
2016 

Haider Ayad Yassin Alidrisi  

  Husham Abduljaleel Aldaoseri 2011م. البصرة التعليمي   د. هشام الدوسري  23
 Maher jabbar salih 2019مركز االورام م. الصدر التعليمي   د. ماهر جبار صالح  24
 Zainab Abdulridha Akbar 2014م. البصرة التعليمي   اكبر د. زينب عبد الرضا  25
  Zainab Abdullah Mahmood 2019م. الصدر التعليمي   د. زينب عبد هللا محمود  26
مركز البصرة  2011م. الصدر التعليمي   د. لمى احمد عبد هللا  27

 2018لالورام وامراض الدم 
Luma Abdullhmed Abdullah 

 2011م. الفيحاء التعليمي   علي د. هبه عبد االله  28
Heba Abdul-Ilah Ali ALbayti 

 Dooha Khaleel Ismael 2018م. الصدر التعليمي   د. ضحى خليل اسماعيل  29
 Zahraa Mahmood Jasim 2018م. الصدر التعليمي   د. زهراء محمود جاسم  30
 Salaa zaki abduljabbar 2019م. الصدر التعليمي   د. سال زكي عبد الجبار  31
مركز البصرة لطب  2014م. الفيحاء التعليمي   صالح عبودد. عمار   32

 م. الصدر التعليمي2019وجراحة القلب 
Ammar salih abbood  

  Qutaiba muslim  dawood    د. قتيبة مسلم داود/ دراسات 33
د. مصطفى عماد عمران /   34

  دراسات
  Mstafa Imad Imran 

  Muntadher Al-Tamemy    د. منتظر عبد الكريم / دراسات  35
مركز البصرة لطب 2019م. الصدر التعليمي   د. شيروان  بهاء عاصم  36

  وجراحة القلب
Sherwan Bhaa Assim  

م. الصدر التعليمي مركز امراض الدم واالورام   د. علي خزعل جمعة   37
2019  

Ali Khazaal Jumaa  

      دمحم عادل / دراسات  38
    2019التعليمي م. الصدر   علي انمار عبد المحسن  39


