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بالل نيابةً عنه أ.م.د. / وحضر / اليفاده خارج العراق العلوم االسالمية عميد كلية/  دمحم جواد الطريحي أ.د.    -١

 . الطلبة / معاون العميد لشؤون نجم عبد الخالق

/  يزر للدراسات العليا وحضر نيابةً عنه م.د. محمود شاكر محمودمعهد الل/ عميد  عبد الهادي مطشرأ.د.  -٢

 .معاون العميد 
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  الترقیات العلمیة  -
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 تاريخ الترقية التخصص الدقيق اسم التشكيل االسم ت

  ٣١/٨/٢٠١٨  اللغة االسبانية  كلية اللغات د. غيداء قيس ابراهيم -١

 ١٦/٩/٢٠١٤  طب االطفال كلية الطب د. نريمان فهمي احمد -٢
 ٣١٥بموجHHHHب قHHHHرار 

  ١٩٨٨لسنة 

  ١٨/١/٢٠١٨  علم االدوية كلية الطب د. حيدر مهدي جواد  -٣

ابن رشد للعلوم  –كلية التربية   د. مها فاروق عبد القادر  -٤
  االنسانية

  ٢٤/١/٢٠١٨  اللغة العربية / ادب

ابن رشد للعلوم  -كلية التربية   د. انسام دمحم راشد  -٥
  االنسانية

  ٢١/١/٢٠١٨  اللغة العربية / ادب

 –كلية التربية للعلوم الصرفة   د. علي حمادي سمير  -٦
  ابن الهيثم

  ١٧/٩/٢٠١٧  الكيمياء

  ٢٣/١/٢٠١٨  الشريعة  كلية العلوم االسالمية  د. دمحم جاسم دمحم  -٧

ابن رشد للعلوم  –كليةالتربية   زهير دمحم عليد.   -٨
  االنسانية

 ١٤/١/٢٠١٨  اللغة العربية / لغة
 ٣١٥بموجHHHHب قHHHHرار 

  ١٩٨٨لسنة 

  ٢٦/١١/٢٠١٧  الكيمياء الحياتية  كلية طب االسنان  د. دمحم سامي كاظم  -٩

  

  

  

 صالحية مجلس الجامعة -ب
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الموافقة على ترقية الذوات التدريسيين المذكورة أسماؤهم في الجدول اعاله إلى  -١
مرتبة األستاذية ، اعتبارا من التواريخ المثبتة إزاء أسم كل منهم  الستكمالهم متطلبات 
الترقية من حيث األصالة في أبحاثهم ومدة الخدمة الجامعية ، على أن  ال يترتب  على 

 ذلك أية تبعات مالية قبل صدور األمر الجامعي بذلك  .

  
أسماؤهم في أعاله لحصولهم على لقب توجيه تهنئة للذوات التدريسيين المذكورة  -٢

 األستاذية .

 

) في الجدول أعاله ، ٩،  ٨،  ٧،  ٣،  ١ توجيه كتاب شكر وتقدير للتسلسالت ( -٣
 لتقديمهم ما ال يقل عن خمسة بحوث امتازت باألصالة .

 

قيام لجنة الترقيات العلمية المركزية في الجامعة برفع اسماء التدريسيين في  -٤
في الجدول أعاله الى قسم االعالم العالقات العامة في  )٩،  ٨،  ٧،  ٣،  ١ ( التسلسالت

الجامعة ، لغرض النشر  وتسليط الضوء على ترقيتهم في اصدارات الجامعة ، لتقديمهم 
  ما ال يقل عن خمسة بحوث امتازت باألصالة .

  

  

  

  عبد الحسين عبد الرسول عالءأ.د.سعاد عبد موسى                        م.د. 

�رئيس المجلس                                            أمين المجلس    �

 رارـالق



  

  

  

  

  

  

  


