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 4102/4102للعام الدراسي  القسماسماء اعضاء مجلس 

                                      

 اسماء اعضاء اللجنة العلمية للقسم                                       

                                         

 اسماء اعضاء لجنة الدراسات العليا                                       

                    

 

 

 

 

 

 المنصب التخصص الدقيق الدرجة العلمية اسم التدريسي ت

 رئيس قسم نحو مقارن استاذ دكتور خليل اسماعيل رجيه 0

 تدريسي نحو مقارن استاذ مساعد امثل محمد عباس 4

 مقرر الدراسة المسائية طرائق تدريس مدرس غزوان عدنان محمد 3

 تدريسية مسرحية استاذ مساعد مسره ماجد ابراهيم 2

 تدريسية اسلوبية مدرس منى حسيب هويد 2

 تدريسي ترجمة مدرس مساعد احمد عادل نوري 6

 مقرر الدراسة الصباحية شعر مدرس مساعد امجد لطيف جبار 7

 تدريسي اسلوبية مدرس مساعد شوقي خضير اسماعيل 8

 تدريسية الصوت مدرس اروى عبد الرسول سلمان 9

 المنصب التخصص الدقيق الدرجة العلمية اسم التدريسي ت

 رئيس قسم نحو مقارن استاذ دكتور خليل اسماعيل رجيه 0

 تدريسي نحو مقارن استاذ مساعد عباسامثل محمد  4

 تدريسي نحو مقارن استاذ مساعد اياد حميد محمود 3

 تدريسية مسرحية استاذ مساعد مسره ماجد ابراهيم 2

 مقرر الدراسة المسائية طرائق تدريس مدرس غزوان عدنان محمد 2

 مقرر الدراسة الصباحية شعر مدرس مساعد امجد لطيف جبار 6

 المنصب التخصص الدقيق الدرجة العلمية اسم التدريسي ت

 رئيس قسم نحو مقارن استاذ دكتور خليل اسماعيل رجيه 0

 تدريسي نحو مقارن استاذ مساعد امثل محمد عباس 4

 تدريسي ترجمة استاذ مساعد علي عبد هللا محمود 3

 تدريسي نحو مقارن استاذ مساعد اياد حميد محمود 2

 تدريسي طرائق تدريس مدرس غزوان عدنان محمد 2
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 اسماء اعضاء اللجنة االمتحانية للدراسة االولية )الصباحية والمسائية(               

                       

 اسماء اعضاء اللجنة االمتحانية للدراسات العليا                           

 

 اسماء اعضاء لجنة النشاطات الثقافية                                    

                                                           

 اسماء اعضاء لجنة توزيع البحوث ومتابعتها                                  

 

 

 

 

 

 المنصب التخصص الدقيق الدرجة العلمية اسم التدريسي ت

 مقرر الدراسة الصباحية شعر مدرس مساعد امجد لطيف جبار 0

 مقرر الدراسة المسائية طرائق تدريس مدرس غزوان عدنان محمد 4

 تدريسي ترجمة مدرس مساعد احمد عادل نوري 3

 تدريسية اسلوبية مدرس منى حسيب هويد 2

 تدريسي النحو المقارن مدرس حميدي يعرب محمود 2

 تدريسية علم اللغة التطبيقي مدرس مساعد زينب سعد محمد 6

 تدريسية علم اللغة التطبيقي مدرس مساعد وسن عبد الهادي عبد االمير 7

 تدريسية االسلوبية مدرس مساعد اطياف حسن ابراهيم 8

 المنصب التخصص الدقيق الدرجة العلمية اسم التدريسي ت

 رئيس قسم نحو مقارن استاذ دكتور خليل اسماعيل رجيه 0

 تدريسي نحو مقارن استاذ مساعد امثل محمد عباس 4

 تدريسي ترجمة استاذ مساعد علي عبد هللا محمود 3

 تدريسي طرائق تدريس مدرس غزوان عدنان محمد 2

 المنصب التخصص الدقيق الدرجة العلمية اسم التدريسي ت

 مقرر الدراسة الصباحية شعر مدرس مساعد امجد لطيف جبار 0

 تدريسي ترجمة مدرس مساعد احمد عادل نوري 4

 تدريسية مسرحية مدرس زينة سالم حمودي 3

 المنصب التخصص الدقيق الدرجة العلمية اسم التدريسي ت

 تدريسية مسرحية استاذ مساعد ماجد ابراهيممسره  0

 تدريسية الصوت مدرس اروى عبد الرسول سلمان 4

 مقرر الدراسة المسائية طرائق تدريس مدرس غزوان عدنان محمد 3
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 اسماء اعضاء لجنة توزيع المطبقين على مشرفيهم العاملين ومتابعتهم

 

 والوسائل العلمية والكتب باألجهزةاسماء اعضاء لجنة تحديد المشتريات                 

                

 والخطط البحثية التدريسيينمتابعة بحوث اسماء اعضاء لجنة                

                

 اسماء اعضاء لجنة حقوق االنسان                                      

 

 اسماء اعضاء لجنة اتالف الوثائق القديمة وشطبها                          

                               

 

 

 المنصب التخصص الدقيق الدرجة العلمية اسم التدريسي ت

 تدريسية اسلوبية مدرس منى حسيب هويد 0

 تدريسية علم اللغة التطبيقي مدرس مساعد زينب سعد محمد 4

 تدريسية علم اللغة التطبيقي مدرس مساعد وسن عبد الهادي عبد االمير 3

 تدريسية رواية مدرس رنا مظهر دخيل 

 المنصب التخصص الدقيق الدرجة العلمية اسم التدريسي ت

 مقرر الدراسة الصباحية شعر مدرس مساعد امجد لطيف جبار 0

 مقرر الدراسة المسائية طرائق تدريس مدرس غزوان عدنان محمد 4

 تدريسي ترجمة مدرس مساعد احمد عادل نوري 3

 المنصب التخصص الدقيق الدرجة العلمية اسم التدريسي ت

 تدريسية اسلوبية مدرس منى حسيب هويد 0

 تدريسية علم اللغة التطبيقي مدرس مساعد زينب سعد محمد 4

 تدريسي اسلوبية مدرس مساعد شوقي خضير اسماعيل 3

 المنصب التخصص الدقيق الدرجة العلمية اسم التدريسي ت

 مقرر الدراسة المسائية طرائق تدريس مدرس غزوان عدنان محمد 0

 تدريسية اسلوبية مدرس مساعد ابراهيماطياف حسن  4

 تدريسية اسلوبية مدرس مساعد ايمان رياض اديب 3

 المنصب التخصص الدقيق الدرجة العلمية اسم التدريسي ت

 تدريسي ترجمة مدرس مساعد احمد عادل نوري 0

 تدريسي اسلوبية مدرس مساعد شوقي خضير اسماعيل 4

 تدريسية رواية مدرس رنا مظهر دخيل 3
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 اسماء اعضاء لجنة استقبال الطلبة الجدد

                          

 صباحية والمسائية(لاسماء اعضاء لجنة الغيابات لطلبة الدراسة االولية )ا

 

 والمعارضاسماء اعضاء لجنة النشاطات الالصفية للطلبة والكرنفاالت              

 

 اسماء اعضاء لجنة تحديث مناهج الدراسات االولية

 

 

 

 

 

 

 المنصب التخصص الدقيق الدرجة العلمية اسم التدريسي ت

 مقرر الدراسة الصباحية شعر مدرس مساعد امجد لطيف جبار 0

 الدراسة المسائية مقرر طرائق تدريس مدرس غزوان عدنان محمد 4

 تدريسي اسلوبية مدرس مساعد شوقي خضير اسماعيل 3

 الدرجة العلمية اسم التدريسي ت الدرجة العلمية اسم التدريسي ت

 مدرس سالم حمودي هزين 2 مدرس اروى عبد الرسول سلمان 0

 مدرس مساعد اطياف حسن ابراهيم 6 مدرس منى حسيب هويد 4

 مدرس رنا مظهر دخيل  7 مدرس مساعد زينب سعد محمد 3

 استاذ مساعد مسره ماجد ابراهيم 8 مدرس مساعد ايمان رياض اديب 2

 المنصب التخصص الدقيق الدرجة العلمية اسم التدريسي ت

 مقرر الدراسة المسائية طرائق تدريس مدرس غزوان عدنان محمد 0

 تدريسية لغة مدرس مساعد زينب سعد محمد  4

 تدريسي ترجمة مدرس مساعد احمد عادل نوري 3

 المنصب التخصص الدقيق الدرجة العلمية التدريسياسم  ت

 رئيس قسم نحو مقارن استاذ دكتور خليل اسماعيل رجيه 0

 تدريسي ترجمة استاذ مساعد علي عبد هللا محمود 4

 تدريسي نحو مقارن استاذ مساعد اياد حميد محمود 3

 تدريسية مسرحية استاذ مساعد مسره ماجد ابراهيم 2

 مقرر الدراسة الصباحية شعر مدرس مساعد جبارامجد لطيف  2
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 اسماء اعضاء لجنة ضمان الجودة واالداء الجامعي

 

 

 

 اسماء اعضاء لجنة االرشاد التربوي في الدراسة  االولية

 

 

 

 

 المنصب التخصص الدقيق الدرجة العلمية اسم التدريسي ت

 تدريسية الصوت مدرس اروى عبد الرسول سلمان 0

 تدريسية اسلوبية مدرس منى حسيب هويد 4

 مقرر الدراسة الصباحية شعر مدرس مساعد امجد لطيف جبار 3

 مقرر الدراسة المسائية طرائق تدريس مدرس غزوان عدنان محمد 2

 تدريسي ترجمة مدرس مساعد احمد عادل نوري 2

 المرحلة اسم التدريسي ت المرحلة اسم التدريسي ت

 ثالث أ م.م ايمان رياض اديب 0 اول أ ا.د خليل اسماعيل رجيه 0

 ثالث ب  م. رنا مظهر دخيل 4 اول ب هللا محمودا.م.د علي عبد  4

 ثالث ج احمد عادل نوريم.  3 اول ج ا.م.د مسره ماجد ابراهيم 3

2   2   

 المرحلة اسم التدريسي ت المرحلة اسم التدريسي ت

 رابع أ م.د غزوان عدنان محمد 0 ثاني أ م.د اروى عبد الرسول سلمان 0

 رابع ب م.م امجد لطيف جبار 4 ثاني ب م. منى حسيب هويد 4

   3 ثاني ج م.م زينب سعد محمد 3

2   2   


