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 4102-4102التاريخ للعام الدراسي  أعضاء اللجان في قسم
 سماء اعضاء مجلس القسمأ -0

 
 لقسمفً اضاء اللجنة العلمٌة أعسماء أ -2

                                         

 عضاء لجنة الدراسات العلٌا أسماء أ -3

 

                  

 

 المنصب التخصص الدقٌق الدرجة العلمٌة اسم التدرٌسً ت

 رئٌسا   تارٌخ اسالمً أستاذ مساعد د. عبدالخالق خمٌس علً 1

 عضوا   تارٌخ حدٌث أستاذ د. محمد عصفور سلمان 2

 عضوا   تارٌخ قدٌم أستاذ مساعد د. شاكر محمود اسماعٌل 3

 عضوا   تارٌخ حدٌث أستاذ مساعد د. موفق هادي سالم 4

 عضوا   تارٌخ اسالمً أستاذ مساعد د. سماهر محً موسى 5

 عضوا   تارٌخ حدٌث مدرس د. هزبر حسن شالوخ 6

 عضوا   تارٌخ اسالمً مدرس د. ظافر أكرم قدوري 7

 عضوا   تارٌخ اسالمً مدرس د. محمد علً حسٌن 8

 عضوا   تارٌخ اسالمً مدرس د. حامد حمٌد عطٌة 9

 المنصب التخصص الدقٌق الدرجة العلمٌة اسم التدرٌسً ت

 رئٌسا   تارٌخ اسالمً أستاذ مساعد د. عبدالخالق خمٌس علً 1

 عضوا   تارٌخ اسالمً أستاذ د. عاصم اسماعٌل كنعان 2

 عضوا   تارٌخ اسالمً أستاذ سمٌعة عزٌز محمود د. 3

 عضوا   تارٌخ حدٌث أستاذ د. محمد عصفور سلمان 4

 عضوا   تارٌخ قدٌم أستاذ مساعد د. شاكر محمود اسماعٌل 5

 عضوا   تارٌخ حدٌث أستاذ مساعد وسام علً ثابتد.  6

 عضوا   تارٌخ حدٌث أستاذ مساعد د. موفق هادي سالم 7

 المنصب التخصص الدقٌق الدرجة العلمٌة اسم التدرٌسً ت

 رئٌسا   تارٌخ اسالمً أستاذ مساعد د. عبدالخالق خمٌس علً 1

 عضوا   تارٌخ اسالمً أستاذ د. عاصم اسماعٌل كنعان 2

 عضوا   تارٌخ حدٌث أستاذ د. محمد عصفور سلمان 3

 عضوا   تارٌخ قدٌم أستاذ مساعد د. شاكر محمود اسماعٌل 4
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 عضاء اللجنة االمتحانٌة للدراسة االولٌة )الصباحٌة والمسائٌة(أسماء أ -4

                       

 عضاء اللجنة االمتحانٌة للدراسات العلٌاأسماء أ -5

 

 عضاء لجنة النشاطات الثقافٌة أسماء أ   -6

                                                           

 عضاء لجنة توزٌع البحوث ومتابعتهاأسماء أ  -7

 الدرجة العلمٌة اسم التدرٌسً ت
المرحلة المسؤول 

 عنها
 المنصب

 رئٍســــــــــــــــــــــا   أستار هساعذ د. عبذالخالق خوٍس علً 1

 عضوا   الرابعة أستار هساعذ د. أحوذ هطر خضٍر 2

 عضوا   األولى أستار هساعذ د. عبذ الباسط عبذالرزاق حسٍن 3

 عضوا   األولى  هذرس د. حٍذر خضٍر رشٍذ   4

 عضوا   الثانٍة هذرس د. ظافر أكرم قذوري 5

 عضوا   الرابعة هذرس هاهر هبذر عبذ الكرٌند.  6

 عضوا   الثالثة هذرس د. هحوذ علً حسٍن 7

 عضوا   الثانٍة هذرس د. حاهذ حوٍذ عطٍة 8

 عضوا   الثالثة هذرس فرحة هادي عطٍوي 9

 المنصب المرحلة المسؤول عنها الدرجة العلمٌة اسم التدرٌسً ت

 رئٌسا الدكتوراه أستاذ مساعد د. عبدالخالق خمٌس علً 1

 عضوا   ماجستٌر حدٌث أستاذ د. محمد عصفور سلمان 2
 عضوا   ماجستٌر اسالمً أستاذ مساعد د. سماهر محً موسى 3

 المنصب التخصص الدقٌق الدرجة العلمٌة اسم التدرٌسً ت

 رئٌسا   تارٌخ اسالمً أستاذ مساعد عبد الباسط عبدالرزاق حسٌند. 1

 عضوا   تارٌخ حدٌث أستاذ مساعد د. موفق هادي سالم 2

 عضوا   تارٌخ اسالمً أستاذ مساعد د. سماهر محً موسى 3
 عضوا   تارٌخ حدٌث مدرس د. ماهر مبدر عبد الكرٌم 

 المنصب التخصص الدقٌق الدرجة العلمٌة اسم التدرٌسً ت

 رئٌسا   تارٌخ اسالمً أستاذ مساعد د. عبدالخالق خمٌس علً 1

 عضوا   تارٌخ اسالمً أستاذ مساعد د. بهار أحمد جاسم 2

 عضوا   تارٌخ حدٌث مدرس د. أحمد ماجد عبد الرزاق 3
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 سماء اعضاء لجنة توزٌع المطبقٌن على مشرفٌهم العاملٌن ومتابعتهمأ -8

 

 والوسائل العلمٌة والكتب ألجهزةلسماء اعضاء لجنة تحدٌد المشترٌات أ -9

                

 ٌسٌٌن والخطط البحثٌةرمتابعة بحوث التدسماء اعضاء لجنة أ -11

                

 عضاء لجنة حقوق االنسانأسماء أ -11

 

 سماء اعضاء لجنة اتالف الوثائق القدٌمة وشطبهاأ -12

                                 

 المنصب التخصص الدقٌق الدرجة العلمٌة اسم التدرٌسً ت

 رئٌسا   تارٌخ قدٌم أستاذ مساعد د. شاكر محمود اسماعٌل 1

 عضوا   تارٌخ اسالمً مدرس أكرم قدوريد. ظافر  2

 عضوا   تارٌخ اسالمً مدرس د. محمد علً حسٌن 3

 المنصب التخصص الدقٌق الدرجة العلمٌة اسم التدرٌسً ت

 ا  رئٌس تارٌخ اسالمً مدرس د. ظافر أكرم قدوري 1

 عضوا   تارٌخ حدٌث مدرس مبدر عبد الكرٌمد. ماهر  2

 عضوا   تارٌخ اسالمً مدرس صدام جاسم محمد 3

 المنصب التخصص الدقٌق الدرجة العلمٌة اسم التدرٌسً ت

 رئٌسا   تارٌخ اسالمً أستاذ د. عاصم اسماعٌل كنعان 1

 عضوا   تارٌخ حدٌث أستاذ د. محمد عصفور سلمان 2

 عضوا   تارٌخ اسالمً أستاذ مساعد د. بهار أحمد جاسم 3

 المنصب التخصص الدقٌق الدرجة العلمٌة اسم التدرٌسً ت

 رئٌسا   تارٌخ اسالمً مدرس د. حٌدر خضٌر رشٌد 1

 عضوا   تارٌخ حدٌث مدرس عبد الرزاقد. أحمد ماجد  2

 عضوا   تارٌخ اسالمً مدرس ساهرة عواد عبد علً 3

 المنصب التخصص الدقٌق الدرجة العلمٌة اسم التدرٌسً ت

 رئٌسا   تارٌخ اسالمً مدرس د. ظافر أكرم قدوري 1

 عضوا   حدٌث تارٌخ مدرس نبٌل خلٌل ابراهٌم 2

 عضوا   تارٌخ حدٌث مدرس سنان صادق جواد 3
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 عضاء لجنة استقبال الطلبة الجددأسماء أ -13

                          

 صباحٌة والمسائٌة(لعضاء لجنة الغٌابات لطلبة الدراسة االولٌة )اأسماء أ -14

 

 للطلبة والكرنفاالت والمعارض عضاء لجنة النشاطات الالصفٌةأسماء أ -15

 

 االولٌةعضاء لجنة تحدٌث مناهج الدراسات أسماء أ -16

 

 

 

 المنصب التخصص الدقٌق الدرجة العلمٌة اسم التدرٌسً ت

 رئٌسا   تارٌخ حدٌث أستاذ د. محمد عصفور سلمان 1

 عضوا   اسالمًتارٌخ  مدرس د. محمد علً حسٌن 2

 عضوا   تارٌخ اسالمً مدرس صدام جاسم محمد 3

 الدرجة العلمٌة اسم التدرٌسً ت الدرجة العلمٌة اسم التدرٌسً ت

 مدرس أحمد ماجد عبد الرزاقد.  5 أستاذ مساعد د. شاكر محمود اسماعٌل 1

عبدالباسط عبدالرزاق د. 2
 حسٌن

 أستاذ مساعد
6 

 مدرس  محمد علً حسٌن .د

 مدرس صدام جاسم محمد 7 أستاذ مساعد وسام علً ثابتد.  3

 مدرس نبٌل خلٌل ابراهٌم 8 مدرس  د. ظافر أكرم قدوري 4

 المنصب التخصص الدقٌق الدرجة العلمٌة اسم التدرٌسً ت

 رئٌسا   تارٌخ اسالمً أستاذ مساعد سماهر محً موسى د. 1

 عضوا   تارٌخ حدٌث مدرس سنان صادق جواد 2

 عضوا   تارٌخ اسالمً مدرس فرحة هادي عطٌوي 3

 المنصب التخصص الدقٌق الدرجة العلمٌة اسم التدرٌسً ت

 رئٌسا   تارٌخ اسالمً أستاذ د. عاصم اسماعٌل كنعان 1

 عضوا   تارٌخ اسالمً أستاذ مساعد عبد الباسط عبدالرزاق حسٌند. 2

 عضوا   تارٌخ حدٌث أستاذ مساعد وسام علً ثابتد.  3

 عضوا   تارٌخ حدٌث مدرس د. ماهر مبدر عبد الكرٌم 4

 عضوا   تارٌخ حدٌث مدرس سنان صادق جواد 5
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 عضاء لجنة ضمان الجودة واالداء الجامعًأسماء أ -17

 

 

 عضاء لجنة االرشاد التربوي فً الدراسة  االولٌةأسماء أ -18

 

 

 

 

 المنصب التخصص الدقٌق الدرجة العلمٌة اسم التدرٌسً ت

 رئٌسا تارٌخ حدٌث مدرس د. ماهر مبدر عبد الكرٌم 1

 عضوا   تارٌخ اسالمً مدرس د. ظافر أكرم قدوري 2

 عضوا   تارٌخ اسالمً مدرس صدام جاسم محمد 3

 عضوا   تارٌخ حدٌث مدرس نبٌل خلٌل ابراهٌم 4

 عضوا   تارٌخ اسالمً مدرس مها عبد الرحمن حسٌن 5

 ت
 اسم التدرٌسً

 المرحلة
 والشعبة

 ت
 اسم التدرٌسً

المرحلة 
 والشعبة

 الثانٌة/أ عبدالرزاق حسٌن أ.م.د.عبدالباسط 1 األولى/أ أ.م.د. شاكر محمود اسماعٌل 1

 بالثانٌة/ أ.م.د. وسام علً ثابت 2 األولى/ب أ.م.د. أحمد مطر خضٌر 2

 جالثانٌة/ بهار أحمد جاسمم.د.أ. 3 األولى/ج م.د. ماهر مبدر عبدالكرٌم 3

 دالثانٌة/ م.د.محمد علً حسٌن 4 األولى/د م.د. ظافر أكرم قدوري 4

 هـالثانٌة/ م.د.حامد حمٌد عطٌة 5 األولى/هـ م.د. حٌدر خضٌر رشٌد 5

 المرحلة اسم التدرٌسً  المرحلة اسم التدرٌسً ت

 الرابعة/أ أ.د. محمد عصفور سلمان 1 الثالثة/أ أ.د. عاصم اسماعٌل كنعان 1

 الرابعة/ب أ.د. سمٌعة عزٌز محمود 2 بالثالثة/ أ.م.د. سماهر محً موسى 2

 جالثالثة/ نبٌل خلٌل ابراهٌمم. 3
 الرابعة/ج م.د. هزبر حسن شالوخ 3

 الرابعة/د م.صدام جاسم محمد 4


