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بسم اهلل الرحمن الرحيم..
الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على سٌد المرسلٌن محمد االمٌن واله
الطٌبٌن الطاهرٌن وصحبه اجمعٌن.
اما بعد فلجنة الترقٌات العلمٌة واحدة من اهم اللجان فً الكلٌة النها تمثل الخط
البٌانً ل مسٌرة البحث العلمً لمجموع التدرٌسٌٌن العتمادها فً معامالت الترقٌات العلمٌة
فباأللقاب العلمٌة تقاس مكانة المؤسسات العلمٌة التربوٌة .وان لجنة الترقٌات العلمٌة فً
كلٌتنا حققت قفزات نوعٌة فً مجال عملها من خالل اختٌار الخبراء الذٌن ٌتحملون بسمعة
علمٌة عالٌة فضال عن النزاهة والموضوعٌة والمهنٌة .فسارت حركة الترقٌات العلمٌة
بصورة متمٌزة بعٌدة عن التاخٌر والبٌروقراطٌة وعمادة الكلٌة تثنً على هذه االعمال
وتثمنها وهذا كله نتاج عن االختٌار الموفق للسٌد رئٌس اللجنة الذي ٌتمتع بسمعة علمٌة
متمٌزة فضال عن خبرته وموضوعٌته ونزاهته وما هذا الدلٌل الذٌن بٌن اٌدٌكم اال مصداق
لقولنا فبارك هللا بجهود هذه اللجنة واخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمٌن.

أ.م.د نصيف جاسم محمد الخفاجي
العميــــــــــــــــــــــد
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التوهٍذ:
تعدددد الترقٌدددات العلمٌدددة فدددً مفهومهدددا اللدددامل واجراءاتهدددا الرصدددٌنة التدددً ٌجدددب ان تكدددون
علٌهدددا واجبدددا قبدددل ان تكدددون حقدددا للتدرٌسدددً ألنهددددا تمثدددل الخدددط البٌدددانً لمسدددٌرة البحدددث العلمددددً
لمجمدددوع التدرٌسدددٌٌن وللمؤسسدددة التعلٌمٌدددة التدددً ٌنتمدددون الٌهدددا هدددذا الخدددط الدددذي ٌجدددب ان ٌتصددداعد
باستمرار لتطوٌر عمل المؤسسة واالرتقاء بأدائها وموقعها بٌن المؤسسات العالمٌة الرصٌنة.
ان الدددددافع وراء اصدددددار الدددددلٌل الحددددالً  -األول مددددن نوعدددده الددددذي تصدددددره كلٌددددة التربٌددددة للعلددددوم
اإلنسدددانٌة هدددو ا لتعدددرل علدددى اهدددم القدددرارات -والتعلٌمدددات النافدددذة والمتطلبدددات والٌدددات العمدددل التدددً
تفتضددددٌها معددددامالت الترقٌددددات العلمٌددددة بجمٌددددع مراتبهددددا لتجنددددب اإللددددكالٌات التددددً مددددن الممكددددن ان
تحصددددل بسددددبب عدددددم االطددددالع وااللمددددام الكامددددل بهددددا سددددواء مددددن طددددالبً الترقٌددددات العلمٌددددة او مددددن
العدداملٌن علٌهددا ان مددا سددٌرد فددً هددذا الدددلٌل مددن قددرارات وتعلٌمددات وضددوابط والٌددات ٌمثددل مددا هددو
معمول به حالٌا ومعتمد فً كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة.
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واجبات لجنة الترقٍات العلوٍة الفرعٍة
الواجبات الرئٌسٌة:
-

-

-

تنمٌدددة قددددرات هعضددداء هٌئدددة التددددرٌس وجمدددع المعلومدددات عدددن األلقددداب العلمٌدددة
للتدرٌسدددددٌٌن فدددددً اختصاصدددددات مختلفدددددة وعنددددداوٌنهم فدددددً الجامعدددددات والكلٌدددددات
العراقٌدددددة لعدددددر اعتمادهدددددا فدددددً معدددددامالت الترقٌدددددة العلمٌدددددة لعضدددددو الهٌئدددددة
التدرٌسدددددٌة فدددددً كلٌتندددددا وكدددددذلك لعدددددر اعتمادهدددددا أل دددددرا التقٌدددددٌم العلمدددددً
للبحوث العلمٌة.
تٌسدددٌر متابعدددة معدددامالت الترقٌدددة الخاصدددة بالتدرٌسدددٌٌن مدددن خدددالل التنسدددٌق مدددع
خبددراء اكفدداء لتقددوٌم البحددوث وتدددقٌقها والبددت فٌهددا ومددنحهم األلقدداب العلمٌددة التددً
تتمالى مع المستوى العلمً لخبرتهم والخدمة الفعلٌة لهم.
متابعدددة معدددامالت الترقٌدددة الخاصدددة بالتدرٌسدددٌٌن الدددذٌن تقدددع اختصاصددداتهم خدددارج
اختصاصات الكلٌة بعد احالتها الى الجامعات والكلٌات ذات االختصاص.
تعمدددددٌم التعلٌمدددددات الخاصدددددة بالترقٌدددددات العلمٌدددددة وتهٌئدددددة االسدددددتمارات الخاصدددددة
بالترقٌة العلمٌة.
بعدددددد ورود تجابدددددات المقدددددومٌن علدددددى البحدددددوث ٌدددددتم تنادددددٌم خالصدددددة بالمعاملدددددة
والتوصدددددٌة بالترقٌدددددة لعدددددر رفعهدددددا الدددددى اماندددددة مجلدددددس الكلٌدددددة واستحصدددددال
مصدددادقة السدددٌد عمٌدددد الكلٌدددة علٌهدددا ومدددن ثدددم رفعهدددا الدددى لجندددة الترقٌدددات العلمٌدددة
المركزٌدددة لعدددر المصدددادقة وتصددددار االمدددر الخددداص بالترقٌدددة هدددذا فٌمدددا ٌخدددص
الترقٌة الى مرتبة المدرس واألستاذ المساعد 0

الواجبات الثانوٌة- :
 متابعة البرٌد الصادر والوارد الى اللجنة واعداد سجل خاص بذلك 0 خدددزن جمٌدددع المعلومدددات الخاصدددة بمعدددامالت الترقٌدددة للتدرٌسدددٌٌن علدددى الحاسدددبةاإللكترونٌة.
 تزوٌدددد رئاسدددة الجامعدددة بإحصدددائٌات المعدددامالت المنجدددزة وسدددٌر عمدددل الترقٌددداتالعلمٌة.
 ارلدددددفة وحفدددددا معدددددامالت التدرٌسدددددٌن الخاصدددددة بالترقٌدددددة العلمٌدددددة كافدددددة مدددددعاألولٌات 0
 االحتفددداا بددداألوامر الجامعٌدددة الخاصدددة بالترقٌدددات الصدددادرة والمنجدددزة بعدددد انتهددداءمعاملة الترقٌة.
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إجراءات الترقٍات العلوٍة
هوالا - :المستمسكات المطلوبة لتروٌج معاملة الترقٌة :
 -1طلب صاحب الترقٌة موقعا ا ومؤرخا ا من لدنه 0
 -2امر اداري باالستالل مع االستمارة.
 -3االمر الجامعً ألخر ترقٌة علمٌة.
 -4االمر الجامعً الحاصل بموجبه على لهادة الماجستٌر والدكتوراه.
 -5استمارة البحوث الملتركة فً حالة وجودها 0
 -6كتدددددددددددددددداب ٌؤٌددددددددددددددددد الددددددددددددددددتراكه فددددددددددددددددً دورة طرائددددددددددددددددق التدددددددددددددددددرٌس
(ٌخص الترقٌة الى مرتبة مدرس فقط ) 0
 -7استمارة التقدٌم للترقٌة.
 -8تعهد خطً.
 -9خالصة خدمة معنونه الى الترقٌات العلمٌة
 -10امر اداري (مبالرة) صادر من الكلٌة ومختوم بختمها 0
 -11تأٌٌد بان البحوث داخلة ضمن الخطة البحثٌة العلمٌة للقسم.
 -12تأٌٌد التسجٌل فً (كوكل سكولر )
 -13تاٌٌد التسجٌل ضمن المكتبة االفتراضٌة.
 -14بحوث الترقٌة السابقة على ان تكون منلورة 0
 -15ان تكددددون البحددددوث المقدمددددة للترقٌددددة منلددددورة فددددً مجددددالت مختلفددددة وان تحتددددوي
المجلة على معامل تأثٌر ( )impacfactenوالترقٌم الدولً (.)issn
 -16رسالة ماجستٌر وهطروحة دكتوراه0
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تعليمات الترقية العلمية في الكلية
الفصل األول
لروط الترقٌات العلمٌة
المادة -1 -
ٌلترط فٌمن ٌمنح مرتبة مدرس توافر احد اللرطٌن االتٌٌن- :
هوالا - :ان ٌكدددون حدددائزا علدددى لدددهادة الددددكتوراه او مدددا ٌعادلهدددا علمٌدددا او ان ٌكدددون حدددائزا
علدددى اعلدددى لدددهادة علمٌدددة او فنٌدددة او تقنٌدددة او مهنٌدددة فدددً االختصاصدددات التدددً ال
تمددنح فٌهددا لدددهادة الدددكتوراه وال لددهادة معادلدددة لهددا علمٌددا لدددرٌطة ان ال تقددل مددددة
الدراسدددة للحصدددول علددددى هدددذه اللددددهادة عدددن ( )3سدددنوات بعددددد اللدددهادة الجامعددددة
األولٌة.
ثانٌدددا ا - :ان ٌكدددون قدددد لدددعل مرتبدددة (مددددرس مسددداعد) فدددً مركدددز الدددوزارة او فدددً احددددى
الجامعددددات او الهٌئددددات العراقٌددددة او المجلددددس العراقددددً لالختصاصددددات الطبٌددددة
مددددة ال تقدددل عدددن ( )3سدددنوات وحصدددل خدددالل هدددذه المددددة علدددى نقددداط مجموعهدددا
( )70سدددددبعٌن نقطدددددة علدددددى ان ال تقدددددل عدددددن ( )46سدددددتة وهربعدددددٌن نقطدددددة مدددددن
الجددددول رقدددم (1ب) ومدددا ال ٌقدددل عدددن ( )24هربدددع وعلدددرٌن نقطدددة مدددن الجددددول
رقدددم ( )2ونلدددر خدددالل هدددذه المددددة بحثدددٌن او (بحثدددا اومؤلفدددا ا) علمٌدددٌن قٌمدددٌن فدددً
األقددددل علددددى ان ٌكددددون هحدددددهما منلددددورا فددددً مجلددددة علمٌددددة محكمددددة رصددددٌنة
باستثناء النلر فً مجالت ذات معامل تاثٌر.
المادة -2-
ٌلترط فٌمن ٌترقى الى مرتبة (هستاذ مساعد) ان تتوافر فٌه اللروط االتٌة- :
هوالا - :ان ٌكدددددون قدددددد لدددددعل مرتبدددددة (مددددددرس) فدددددً مركدددددز الدددددوزارة او فدددددً احددددددى
الجامعدددات او الهٌئددددات العراقٌدددة او المجلددددس العراقددددً لالختصاصدددات الطبٌددددة مدددددة
ال تقدددل عدددن ( )4هربدددع سدددنوات وحصدددل خدددالل هدددذه المددددة علدددى نقددداط مجموعهدددا
( )80ثمدددانون نقطدددة علدددى ان ٌجمدددع مدددا ال ٌقدددل عدددن ( )52اثنتدددٌن وخمسدددٌن نقطدددة
مددددن الجدددددول رقددددم (1ب) ومددددا ال ٌقددددل عددددن ( )28ثمددددانً وعلددددرٌن نقطددددة مددددن
الجدول رقم (.)2
ثانٌدددا ا - :نلدددر خدددالل المددددة المنصدددوص علٌهدددا فدددً البندددد (هوالا) مدددن هدددذه التعلٌمدددات ()3
ثالثدددة بحدددوث علمٌدددة او (بحثدددٌن ومؤلفدددا ا) قٌمدددة فدددً األقدددل ونالدددرا منهدددا بحثدددٌن فدددً
مجلتددددٌن علمٌتددددٌن محكمتددددٌن رصددددٌنتٌن مددددن مؤسسددددتٌن مختلفتددددٌن باسددددتثناء النلددددر
فً مجالت ذات معامل تاثٌر.
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المادة -3-
ٌلترط فٌمن ٌترقى الى مرتبة (هستاذٌة) ان ٌتوافر فٌه اللرطان االتٌان:
هوالا - :ان ٌكدددون قدددد لدددعل مرتبدددة (هسدددتاذ مسددداعد) فدددً مركدددز الدددوزارة او فدددً احددددى
الجامعددددات او الهٌئددددات العراقٌددددة او المجلددددس العراقددددً لالختصاصددددات الطبٌددددة مدددددة
ال تقددددل عددددن ( )6سددددت سددددنوات وحصددددل خددددالل هددددذه المدددددة علددددى نقدددداط مجموعهددددا
( )90تسدددعون نقطدددة علدددى ان التقدددل عدددن ( )59تسدددع وخمسدددٌن نقطدددة مدددن الجددددول
رقم (1ب) وما ال ٌقل عن ( )31احدى وثالثٌن نقطة من الجدول رقم (.)2
ثانٌدددا ا - :نلدددر خدددالل المددددة المنصدددوص علٌهدددا فدددً البندددد (هوالا) مدددن هدددذه التعلٌمدددات ()3
ثالثدددة بحدددوث علمٌدددة او (بحثدددٌن ومؤلفدددا ا) اصدددٌلة بأ لبٌدددة التقٌٌمدددات ونلدددر منهدددا
بحثدددددٌن فدددددً مجلتدددددٌن علمٌتدددددٌن محكمتدددددٌن رصدددددٌنتٌن مدددددن مؤسسدددددتٌن مختلفتدددددٌن
باستثناء النلر فً مجالت ذات معامل تاثٌر.
المادة -4-
للتدرٌسدددً التقددددٌم الدددى الترقٌدددة العلمٌدددة الدددى مرتبدددة (هسدددتاذ مسددداعد – هسدددتاذ) قبدددل
سددنة مددن تددارٌف اسددتٌفاء لددرط المدددة المنصددوص علٌهددا فددً البنددد (هوال) مددن المددادة ()2
والبند (هوال) من المادة ( )3من هذه التعلٌمات.
المادة -5-
ٌلترط فً البحوث والمؤلفات المقدمة للترقٌة العلمٌة هن تكون- :
هوالا - :فدددً مجدددال التخصدددص العدددام والددددقٌق للترقٌدددة الدددى مرتبدددة (مددددرس) و( )2اثندددان
منهدددا فدددً مجدددال التخصدددص الددددقٌق للترقٌدددة الدددى مرتبدددة (هسدددتاذ مسددداعد) وجمٌعهدددا
فً مجال التخصص الدقٌق للترقٌة الى مرتبة (هستاذ).
ثانٌـا ا - :منلورة او مقبولة للنلر وٌمكن ان ٌكون هحدها مقبولة للنلر.
ثالثـــا اٌ - :ر مقدمة فً ترقٌة علمٌة سابقة.
رابعدددددا اٌ - :دددددر مسدددددتله مدددددن رسدددددائل الددددددٌبلومات العالٌدددددة او الماجسدددددتٌر او هطروحدددددة
الدكتوراه لطالب الترقٌة او الملاركٌن له.
خامسدددا ا - :منلدددوره فدددً مجدددال اختصددداص المجلدددة العلمٌدددة نفسدددها وفدددً مجدددالت علمٌدددة
مختلفة.
سادسا ا - :منجزة خالل المدة الزمنٌة للمرتبة العلمٌة الحالٌة لطالب الترقٌة.
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المادة – – 6
تحتسددددب نقدددداط النتدددداج العلمددددً الملددددترك المحددددددة فددددً الجددددداول المرافقددددة بهددددذه
التعلٌمدددات علدددى ان ٌحصدددل الباحدددث األول علدددى جمٌدددع النقددداط الدددواردة فٌهدددا والملدددارك
الثددددانً ( )%80ثمددددانٌن مددددن المائددددة مددددن النقدددداط الحاصددددل علٌهددددا الباحددددث األول لددددنفس
البحث و ( )%70سبعٌن من المائة للباحث الثالث.
المادة – – 7
مع مراعاة احكام المادتٌن ( )2و ( )3من هذه التعلٌمات- :
هوالا – ٌجدددددوز اعتمددددداد البحدددددوث المسدددددتلة مدددددن رسدددددائل الددددددبلوم العدددددالً والماجسدددددتٌر
والدددددكتوراه التددددً هنجددددزت بألددددرال طالددددب الترقٌددددة أل ددددرا الترقٌددددة العلمٌددددة
اذا كانددددت منلددددورة او مقبولددددة للنلددددر باسددددم طالددددب الدراسددددات العلٌددددا وطالددددب
الترقٌة العلمٌة وٌستفاد من بحث واحد فقط.
ثانٌدددا ا – ٌجدددوز اعتمددداد كتددداب مؤلدددل او متدددرجم حاصدددل علدددى الدددرقم الددددولً المعٌددداري
)ISBN( )International
Standard
book
للكتدددددددب (number
أل را الترقٌة العلمٌة وٌعامل معاملة البحث فً التقدٌم ولمرة واحدة.
ثالثدددا – ٌجدددوز تقددددٌم بدددراءة اختدددراع وتعامدددل معاملدددة البحدددث فدددً التقددددٌم لمدددرة
واحدة فً كل ترقٌة.
رابعدددا ا – ٌجدددوز قبدددول بحدددث واحدددد ملقدددى فدددً مدددؤتمر علمدددً دوري أل دددرا الترقٌدددة
العلمٌدددة تذا كدددان منلدددورا بأكملددده ضدددمن وقدددائع المدددؤتمر او فدددً المجدددالت العلمٌدددة
المعتمدة وال ٌقبل خالصته أل را الترقٌة.
المادة – – 8
تعدددد هطروحدددة الددددكتوراه او مدددا ٌعادلهدددا بحثدددا واحددددا اصدددٌال ملدددتركا لعضدددو هٌئدددة
التددددددرٌس (صددددداحب االطروحدددددة) فٌمدددددا تذا لدددددم ٌسدددددتفد مدددددن تلدددددك االطروحدددددة مسدددددبقا
للحصول على لقب علمً اعلى من لقبه العلمً الحالً وفقا الحكام القانون.
المادة – – 9
هوالاٌ - :لددددترط فددددً المجلددددة العلمٌددددة المعتمدددددة فددددً نلددددر البحددددوث أل ددددرا
العلمٌة ما ٌأتً- :
ه -ان تكدددددون صدددددادرة مدددددن هٌئدددددات جامعٌدددددة او مؤسسدددددات علمٌدددددة او جهدددددات
متخصصة معترل بها.
ب -ان تتبدددع المدددنهج العلمدددً فدددً تحرٌدددر بحوثهدددا وٌخضدددع مدددا ٌنلدددر فٌهدددا الدددى
التقوٌم العلمً.
الترقٌددددة
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ت -ان ٌلددددرل علٌهددددا متخصصددددون مددددن حملددددة لددددهادة الدددددكتوراه او مددددن حملددددة
المرتبددددة العلمٌددددة األسددددتاذ المسدددداعد او االسددددتاذٌة وفددددق مددددا تحدددددده وزارة التعلددددٌم
العالً والبحث العلمً.
ث -هن ٌتوفر فٌها الرقم الدولً المعٌاري للمجالت
) (ISS)International Standard Serial Numberورقم اإلٌداع بالنسبة
المجالت الصادرة داخل العراق 0

ج -هن تصدر وفق المعاٌٌر المحددة فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 0
ثانٌا ا  -تعتمد المجالت العالمٌة خارج العراق فً حالة توافر هحد اللروط االتٌة:
ه -تددددوافر اللددددروط المنصددددوص علٌهددددا فددددً الفقددددرات (ه) و (ب) و(ج) مددددن البنددددد
(هوال) من هذه المادة 0
ب -صدددددادرة مدددددن دار النلدددددر عالمٌدددددة رصدددددٌنة ومسدددددجلة فدددددً احددددددى الكلدددددافات
والفهارس العالمٌة 0
ت -هن تكدددون ذات معامدددل تدددأثٌر ك ( )Impact factorاو مدددا ٌتفدددق علٌددده مدددن لددددن
اللجنة الوزارٌة المختصة فً الوزارة 0
ثالثددا ا -تعتمددد المجلددة العلمٌددة المحلٌدددة الحاصددلة علددى معامددل تددأثٌر ) ) Impact factorهسدددوة
بمثٌالتها الصادرة خارج العراق 0
رابعدددا ا -تعتمدددد المجدددالت االلكترونٌدددة )  ) OnIine(EIectronic journaIأل دددرا الترقٌدددة
ا لعلمٌددددة فددددً حالددددة تددددوافر اللددددروط المنصددددوص علٌهددددا فددددً الفقددددرات (ه) و(ب) و(ج) مددددن
البند (هوال) من هذه المادة 0
خامسا ا  -توافر الرقم الدولً المعٌاري للكتب المؤلفة (0) ISBN

المادة -10-
تضددددال النسددددب األتٌددددة مددددن مجمددددوع النقدددداط الحاصددددل علٌهددددا طالددددب الترقٌددددة وممددددن لدددددٌهم
خدمدددة مجت مدددع ومدددن منصدددب واحدددد فقدددط لمدددن امضدددى نصدددل المددددة االصدددعرٌة للترقٌدددة المدددراد
الحصول علٌه وكما مبٌن فً ادناه 0
هوالا – ( ) 3%ثالثدددددددة مددددددددن المائدددددددة لمسدددددددداعدي رؤسدددددددداء الجامعدددددددات او المجلددددددددس العراقددددددددً
لالختصاصات الطبٌة ومن هم بدرجتهم ( اصالة او وكالة ) 0
ثانٌدددا ا – ( ) 5%خمسدددة مدددن المائدددة للعمدددداء ومعددداونٌهم ورؤسددداء المجدددالس العلمٌدددة فدددً المجلدددس
العراقدددددً لصختصاصدددددات الطبٌدددددة ومددددددراء األقسدددددام برئاسدددددة الجامعدددددة وهعضددددداء اللجدددددان
الوزارٌة الدائمة ومن هم بدرجتهم ( هصالة هو وكالة ) 0
ثالثددددا ا – ( ) 10%علددددرة مددددن المائددددة لرؤسدددداء األقسددددام العلمٌددددة والفددددروع العلمٌددددة او مدددددٌري
األقسام فً دوائر الوزارة وتلكٌالتها ومن هم بدرجتهم 0
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المادة – -11
هوالاٌ -لدددكل مجلدددس الكلٌدددة لجندددة الترقٌدددات مدددن ( )5خمسدددة هعضددداء برئاسدددة تدرٌسدددً بمرتبدددة هسدددتاذ
وهعضددداء مدددن التدرٌسدددٌٌن ممدددن هدددم بمرتبدددة هسدددتاذ او هسدددتاذ مسددداعد فدددً حدددال عددددم وجدددود مدددن
هم بمرتبة هستاذ وفً اختصاصات مختلفة 0
ثانٌدددا ا – اذا زاد عددددد اقسدددام او فدددروع الكلٌدددة علدددى ( )7سدددبعة ٌكدددون عددددد هعضددداء لجندددة الترقٌدددات
( ) 7سددددبعة مددددن ضددددمنهم الددددرئٌس وٌختددددارون ضددددمن اللددددروط المنصددددوص علٌهددددا فددددً البنددددد
(هوالا) من هذه المادة 0
ثالثدددددا ا – عندددددد عددددددم تدددددوافر االختصاصدددددات او المراتدددددب العلمٌدددددة المطلوبدددددة فدددددً هعضددددداء لجندددددة
الترقٌددددات العلمٌددددة ضددددمن الكلٌددددة ذاتهددددا ٌ سددددتعان بالتدرٌسددددٌٌن فددددً الكلٌددددات األخددددرى ضددددمن
الجامعة نفسها او فً الجامعات العراقٌة األخرى لتلكٌل هذه اللجنة 0
رابعا ا – تختار اللجنة من بٌن هعضائها مقرراا لها 0
خامسدددا اٌ -كدددون للجندددة الترقٌدددات العلمٌدددة سدددكرتٌر ٌجٌدددد احددددى اللعدددات األجنبٌدددة الحٌدددة واسدددتخدام
الحاسوب واالنترنٌت 0
سادسا ا -مدة العضوٌة فً اللجنة ( )3ثالث سنوات قابلة للتجدٌد لمرة واحدة 0

المادة -12-
هوالا  -لعضددددو الهٌئددددة التدرٌسددددٌة ان ٌقدددددم طلبددددا ا تحرٌرٌددددا ا للترقٌددددة العلمٌددددة الددددى رئددددٌس القسددددم
المخدددتص او رئدددٌس الفدددرع فدددً الكلٌدددة التدددً ال توجدددد فٌهدددا هقسدددام مدددن تدددارٌف اكمالددده
المددددة المطلوبددددة للترقٌدددة العلمٌددددة مرفقدددا بدددده نسدددخة مددددن كدددل بحددددث مدددن بحوثدددده او
مؤلفاتدددده العلمٌددددة وقددددرص مدددددمج ٌحتددددوي علددددى البحددددوث والمؤلفددددات بصددددٌعة (  )PDFمددددع
نسدددخة واحددددة مدددن نلددداطاته المصدددادق علٌهدددا مدددن اللجندددة العلمٌدددة فدددً القسدددم العلمدددً ورئدددٌس
القسم 0
ثانٌدددا ا – ٌحٌدددل رئدددٌس القسدددم او الفدددرع الطلدددب مرفقدددا ا معددده البحدددوث او المؤلفدددات وتقدددرار اللجندددة
العلمٌدددة بخصدددوص االقتبددداس والتخصدددص العدددام والددددقٌق الدددى لجندددة الترقٌدددات فدددً الكلٌدددة
او المعهد خالل ( )7سبعة هٌام من تارٌف تقدٌم الطلب 0

المادة -13-
هوالاٌ -دددقق طلددب عضددو الهٌئددة التدرٌسددٌة مددن لجنددة الترقٌددات العلمٌددة فددً الكلٌددة فددان وجدتدده ٌددر
مسددتول لللددروط ٌبل د رئددٌس القسددم او الفددرع بددذلك خددالل مدددة ال تزٌددد علددى ( )7سددبعة هٌددام
مددددن تددددارٌف تحالددددة الطلددددب امددددا اذا وجدتدددده مسددددتوفٌا لللددددروط فتحٌددددل خددددالل تلددددك المدددددة
البحدددوث والمؤلفدددات بكتدددب سدددرٌة الدددى ( )3ثالثدددة خبدددراء باختصددداص طالدددب الترقٌدددة ومدددن
ذوي الخبددرة وبمرتبددة اعلددى مددن مرتبتدده فددً حالددة الترقٌددة الددى مرتبددة مدددرس واسددتاذ مسدداعد
علددى ان ال ٌكددون مددن بٌددنهم مددن الددرل علددى طالددب الترقٌددة وٌددتم االسددتعانة بددالخبراء مددن
الجامعات العراقٌة األخرى فً حالة عدم توافر اختصاص طالب الترقٌة فً جامعته 0
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ثانٌددددا اٌ -قدددددم الخبددددراء تقٌددددٌمهم العلمددددً خددددالل ( ) 30ثالثددددٌن ٌومددددا مددددن تددددارٌف وصددددول البحددددوث
والمؤلفدددددات تلددددددٌهم فدددددداذا انقضدددددت المدددددددة المددددددذكورة دون ورود اإلجابدددددة ترسددددددل البحددددددوث
والمؤلفات الى خبراء اخرٌن بالمواصفات ذاتها وللمدة ذاتها 0
ثالثدددا اٌ -ددددقق طلدددب عضدددو الهٌئدددة التدرٌسدددٌة للترقٌدددة الدددى مرتبدددة االسدددتاذٌة مدددن لجندددة الترقٌدددات
العلمٌدددة فدددً الكلٌدددة فدددان وجدتددده ٌدددر مسدددتول لللدددروط ٌبلددد رئدددٌس القسدددم او الفدددرع بدددذلك
خدددالل ( )7سدددبعة هٌدددام مدددن تدددارٌف تحالدددة الطلدددب همدددا تذا وجدتددده مسدددتوفٌا لللدددروط فتحٌدددل
خدددالل تلدددك المددددة البحدددوث والمؤلفدددات مدددع نسدددخة مدددن نلددداطاته العلمٌدددة واإلدارٌدددة المصدددادق
علٌهددددا مــددددـن اللجنددددة العلمٌددددة فددددً القسددددم ومددددن رئددددٌس القسددددم الددددى لجنددددة الترقٌددددات العلمٌددددة
المركزٌدددة فدددً الجامعدددة لعدددر ارسدددالها الدددى ( )3ثالثدددة خبدددراء وٌكدددون احددددهم مدددن خدددارج
العراق واالخران مـــن داخل العراق وتستكمل تجراءات المعاملة من قبلها 0
رابعددا ا -عنددد اسددتكمال عملٌددة التدددقٌق تحٌددل لجنددة الترقٌددات خددالل ( )7سددبعة هٌددام معاملددة الترقٌددة
الددى مجلددس الكلٌددة ملددفوعة بتوصددٌاتها فددً الترقٌددة وٌقدددم مقددرر اللجنددة ملخصددا اعددن معاملددة
الترقٌددة الددى رئددٌس اللجنددة وٌقددوم مجلددس الكلٌددة برفددع التوصددٌة بالترقٌددة فـــددـً مدددة هقصدداها
( )15خمسة علر ٌوما ا الى لجنة الترقٌات المركزٌة فـــــــــً الجامعة 0

المادة -17-
تمدددنح الترقٌدددة اعتبدددارا ا مدددن تدددارٌف تقددددٌم الطلدددب للترقٌدددة او مدددن تدددارٌف اسدددتكمال
متطلباتها على ان ال ٌترتب على ذلك اٌة تبعات مالٌة 0
المادة – -18
عنددددد رفدددد الترقٌددددة او تأجٌلهددددا ٌبلدددد رئددددٌس الجامعددددة او مجلددددس الجامعددددة كددددل
بحسددددب اختصاصدددده عمٌددددد الكلٌددددة بقددددرار الددددرف مددددع هسددددبابه وٌقددددوم األخٌددددر بتبلٌدددد
طالب الترقٌة خالل ( )7هٌام من تارٌف اتخاذ القرار 0
المدددددادة  -19-لطالدددددب الترقٌدددددة االعتدددددرا علـــــدددددـى قدددددرار الدددددرف لددددددى لجندددددة
االعتراضدددددات المركزٌدددددة فـــــدددددـً الجامعدددددة للترقٌدددددات لمرتبتدددددً المددددددرس واألسدددددتاذ
المسددددداعد ولددددددى لجندددددة االعتراضدددددات الوزارٌدددددة للترقٌدددددة الــــدددددـى مرتبدددددة االسدددددتاذٌة
بحسب االختصاص خالل ( )30ثالثٌن ٌوما ا من تارٌف تبلٌعه بقرار الرف
المادة -20-
هوالا  -تتلدددكل فدددً كدددل جامعدددة لجندددة اعتدددرا تتدددألل مدددن ( )5خمسدددة هعضددداء مدددن
التدرٌسددددٌٌن بمرتبددددة هسددددتاذ ٌمثلددددون االختصاصددددات المختلفددددة علـــــددددـى ان ٌكددددون
هحددددددهم مختصدددددا ا بالقدددددانون ٌختدددددارهم مجلدددددس الجامعدددددة وٌسدددددمى رئدددددٌس الجامعدددددة
رئٌسها 0
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ثانٌدددا ا -ال ٌجدددوز ان ٌكدددون مدددن بدددٌن هعضددداء لجندددة االعتراضدددات العمدددداء او هعضددداء
لجنددددة الترقٌددددات العلمٌددددة فددددً الكلٌددددة او اللجنددددة المركزٌددددة للترقٌددددات العلمٌددددة فددددً
الجامعة 0
ثالثدددا ا -عندددد عددددم تدددوافر االختصاصدددات او المراتدددب العلمٌدددة المطلوبدددة فـــــدددـً هعضددداء
لجنة االعتراضات ٌستعان بالجامعات العراقٌة األخرى لتلكٌل هذه اللجنة 0
المادة -21-
هوالا -تلددددكل لجنددددة اعتددددرا وزارٌددددة تتدددددألل مددددن ( )11هحددددد علددددر عضددددواا مدددددن
المتمٌددددزٌن مددددن هعضدددداء الهٌئددددة التدرٌسددددٌة فددددً الجامعددددات العراقٌددددة وبمرتبددددة هسددددتاذ
وباختصاصددددات مختلفددددة علددددى ان ٌكددددون هحدددددهم مختصددددا بالقددددانون وٌسددددمى الددددوزٌر
رئٌسها وتتولى االتً:
هدددـ النادددر فدددً االعتدددرا
قرارها نهائٌا ا0

الدددذي ٌقدمددده طالدددب الترقٌدددة الدددى مرتبدددة االسدددتاذٌة وٌعددددد

ب -الناددددددددر فددددددددً االعتددددددددرا الددددددددذي ٌقدمدددددددده طالددددددددب الترقٌددددددددة الددددددددى مرتبددددددددة
(مددددرس هسدددتاذ مسددداعد) علدددى قدددرار اللجندددة الوزارٌدددة الملدددكلة فدددً المدددادة ()16
من هذه التعلٌمات 0
ثانٌددددا ا -تجتمددددع اللجنددددة فددددً مركددددز وزارة التعلددددٌم العددددالً والبحددددث العلمددددً وٌكددددون لهددددا
سكرتٌر وتختار اللجنة من هعضائها مقررا ا لها 0
المادة -22-
هوالاٌ -كتمدددددل نصددددداب لجدددددان االعتدددددرا المنصدددددوص علٌهدددددا فــدددددـً المدددددادتٌن ()20
و( )21بحضدددددور مدددددا ال ٌقدددددل عدددددن ثلثدددددً األعضددددداء وتتخدددددذ قرارتهدددددا بأ لبٌدددددة
الحاضرٌن 0
ثانٌا ا -تكون مدة العضوٌة فً هذه اللجان ( )3ثالث سنوات ٌر قابلة للتجدٌد 0

المادة – -23
تتدددولى لجندددة االعتدددرا المركزٌدددة فدددً الجامعدددة النادددر فدددً االعتدددرا الدددذي ٌقدمددده
طالدددب الترقٌدددة الدددى مرتبدددة ( مددددرس واسدددتاذ مسددداعد ) علدددى قدددرار مجلدددس الكلٌدددة فددداذا
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كدددان قرارهدددا مخالفدددا لقدددرار مجلدددس الكلٌدددة عندددد ذلدددك تحدددال معاملدددة الترقٌدددة الـــدددـى
رئٌــــــدددـس الجامعدددة للبدددت فٌهدددا امدددا اذا كدددان االعتدددرا علدددى قدددرار رئدددٌس الجامعدددة
وهصددددرت لجندددة االعتدددرا قدددرارا مخالفدددا لقدددرار رئدددٌس الجامعدددة فتحدددال المعاملدددة
الى مجلس الجامعة للبت فٌها 0
المادة – -24
ال ٌطالددددددب صدددددداحب الترقٌددددددة بالبحددددددث المنفددددددرد للتخصصددددددات العلمٌددددددة لمرتبددددددة
( مدرس هستاذ مساعد هستاذ ) وفقا ا لللروط االتٌة :
هوالا – ان ٌكون تسلسله األول فً هحد البحوث المقدمة للترقٌة العلمٌة 0
ثانٌددددا ا – ان ال ٌكددددون البحددددث مسددددتال مددددن رسددددائل الماجسددددتٌر او اطددددارٌح الدددددكتوراه
الملرل علٌها 0
ثالثا ا -ان ٌكون البحث منلورا فـــــــــــً مجالت علمٌة مسجلة فــــً قواعد البٌانات
( )Scopusاو ( )Thomson Reutersاو ( ) scienceاو (0 )Nature

المادة – -25
تعدددد البحدددوث المنلدددورة او المقبولدددة للنلدددر فدددً المجدددالت العلمٌدددة المسدددجلة فدددً
قواعددددددددددددددددد البٌانددددددددددددددددات ( )Scopusاو ( )Reuters Thomsonاو ( )Scienceاو (
 )Natureبحوثا اصٌلة وال تخضع للتقٌٌم 0

المادة – -26
ال ٌجدددوز لطالدددب الترقٌدددة االسدددتفادة مدددن البحدددوث ذاتهدددا المقدمدددة للترقٌدددة العلمٌدددة
فدددددً استحصدددددال النقددددداط المنصدددددوص علٌهدددددا فدددددً الجددددددول رقدددددم ( )2الملحدددددق بهدددددذه
التعلٌمات .
المادة – -27
ٌعامدددل هعضددداء الهٌئدددة التدرٌسدددٌة العددداملون فدددً مراكدددز البحدددوث العلمٌدددة المرتبطدددة
بالجامعة والوحدات البحثٌة فـــً هٌئة التعلٌم التقنً مــــن مستحقً الترقٌدة العلمٌدة معاملدة
التدرٌسً من حٌث المدة على ان ٌكوندوا قدد مارسدوا التددرٌس خدالل مددة ال تقدل عدن سدنة
وبمددا ال ٌقددل عددن ( )6سددت سدداعات هسددبوعٌا وان ٌقدددموا بحثددٌن تضددافٌٌن علددى مددا هددو
مطلوب من اقرانهم التدرٌسٌٌن لكل مرتبة وحسب متطلبات تلك الترقٌة 0
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المادة – -28
ٌحددددتفا هعضدددداء الهٌئددددة التدرٌسددددٌة بحددددق الترقٌددددة العلمٌددددة فددددً حالددددة تعٌٌددددنهم او
نقلهدددم الدددى وادددائل خدددارج الدددوزارة فدددً حالدددة تدددوفر اللدددروط الالزمدددة لدددذلك دون
لرط التدرٌس 0
المادة – -29
ال تزٌددددد نسددددبة االقتبدددداس فددددً البحددددث المنلددددور او المقبددددول للنلددددر علددددى ()20%
علرٌن من المائة 0
المادة – -30
ال تددددروج معاملددددة الترقٌددددة العلمٌددددة اال بعددددد اسددددتٌفاء النقدددداط المنصددددوص علٌهددددا فددددً
المواد ( )1و ( )2و( )3من هذه التعلٌمات 0
المادة – -31
ٌجددددوز للبدددداحثٌن فددددً التخصصددددات اإلنسددددانٌة االسددددتفادة مددددن نقدددداط المفاضددددلة فددددً
جدددددول رقددددم (/1ه) حسدددداب نقدددداط المراتددددب العلمٌددددة فددددً التخصصددددات العلمٌددددة عنددددد
توافر لروط النلر فً تصنٌفات المجالت الواردة فٌها 0
المادة – -32
ٌحدددتفا حامدددل اللقدددب العلمدددً مدددن حملدددة لدددهادة الددددكتوراه او مدددا ٌعادلهدددا والعددداملون
فددددً الجامعددددات ومؤسسددددات رصددددٌنة خددددارج العددددراق بلقبدددده العلمددددً عنددددد تعٌٌندددده فددددً
الجامعددددات العراقٌددددة وفقددددا ألحكددددام البنددددد ( رابعددددا ) مددددن المددددادة ( )11مددددن قددددانون
الخدمة الجامعٌة رقم ( )23لسنة 0 2008
المادة – -33
تخضدددع لددددروط الترقٌددددات الفنٌددددة و تجراءاتهددددا فدددً اكادٌمٌددددة الفنددددون الجمٌلددددة ألحكددددام
قرار مجلس قٌادة الثورة ( المنحل ) رقم ( )340لسنـــة 0 1981
المادة – -34
ال تسدددري احكدددام هدددذه التعلٌمدددات علدددى معدددامالت الترقٌدددة العلمٌدددة المروجدددة قبدددل تدددارٌف
نفادها 0
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المادة – -35
تسدددري احكدددام الترقٌدددة المنصدددوص علٌهدددا فدددً هدددذه التعلٌمدددات علدددى هعضددداء الهٌئدددة
التدرٌسدددٌة فدددً المجلدددس العراقدددً لالختصاصدددات الطبٌدددة والجامعدددة التكنلوجٌدددة وٌحدددل
القسددم محددل الكلٌددة ومجلددس القسددم محددل مجلددس الكلٌددة ورئددٌس القسددم مـــحـددـل العمٌددد
ورؤسدددداء الفددددروع العلمٌددددة محددددل رؤسدددداء األقسددددام العلمٌددددة أل ددددرا تطبٌددددق هددددذه
التعلٌمات 0
المادة – -36
تلعدددى تعلٌمدددات الترقٌدددات العلمٌدددة فــــدددـً الجامعدددات وهٌئـــدددـة المعاهدددد الفنٌدددة رقدددم
( )36لسنــــــة 0 1992
المادة – -37
تنفددددذ هددددذه التعلٌمددددات بعددددد ( )60سددددتٌن ٌومددددا مددددن تددددارٌف نلددددرها فـــددددـً الجرٌدددددة
الرسمٌـــــة 0

جدول رقم ()1
احتساب نقاط المراتب العلمٌة فً التخصصات اإلنسانٌة
المرتبة العلمٌة

تصنٌل المجلة

عدد الملتركٌن

النقاط

مدرس

مجالت رصٌنة عربٌة او عراقٌة
مطبوعة او الكترونٌة

منفرد

20

ملترك مع باحث واحد

15

ملترك مع باحثٌن اثنٌن

10

هستاذ مساعد

مجالت رصٌنة عربٌة او عراقٌة
مطبوعة او الكترونٌة

منفرد

15

ملترك مع باحث واحد

10

ملترك مع باحثٌن اثنٌن

5

األستاذ

مجالت رصٌنة عربٌة او عراقٌة
مطبوعة او الكترونٌة

منفرد

15

ملترك مع باحث واحد

10

ملترك مع باحثٌن اثنٌن

5

جدول رقم ()2
النلاطات وخدمة المجتمع
18

نوع النلاط

التفاصٌل

منفرد
كتاب مؤلل او
مترجم باستثناء
صفحات الفهارس
والفواصل
والعناوٌن وعلى ان
ٌكون حاصل على
الرقم الدولً
المعٌاري
للكتب()ISBN

ملترك مع
مؤلل واحد

اقل من  100صفحة

10

 200 -100صفحة

15

 300 – 200صفحة

20

 300صفحة فما فوق

25

اقل من  100صفحة

10

 200 -100صفحة

15

 300 – 200صفحة

20

 300صفحة فما فوق

25

اقل من  100صفحة

5

 200 -100صفحة

10

 300 – 200صفحة

15

 300صفحة فما فوق

20

ملترك مع
مؤلفٌن

بحث منلور فً
مؤتمر علمً
دراسة علمٌة تعالج
ملكلة فً المجتمع
العراقً

النقاط

داخل العراق

5

خارج العراق

10

التفاصٌل

مسجل فً
الخطة العلمٌة
للقسم العلمً
ومثبت فً
قواعد البٌانات

تكون مقدمة الى
جهة رسمٌة
ومصادق علٌها
من الجهة هعاله
وتعالج ملكلة
واقعٌة فً المجتمع

فً التخصص

15

خارج التخصص

10

مقال مراجعة
الموضوع Subject
review

 5نقاط لكل مقال

10

على ان ال تزٌد
عن  10نقاط

براءة اختراع

دولٌة

25

محلٌة

10

مصادق علٌها من
الجهات الرسمٌة

دولٌة

10

محلٌة

5

لجمٌع االوسمة
الحاصل علٌها

داخل العراق نقطة عن كل بحث او
مراجعة كتاب

5

اوسمة علمٌة دولٌة
تقٌٌم البحوث
العلمٌة او مراجعة

19

خارج العراق نقطتٌن عن كل بحث او
مراجعة كتاب

6

كتاب

من  79 – 70نقطة

6

من  89 – 80نقطة

8

من  99 – 90نقطة

10

الملاركة فً
اللجان االمتحانٌة

نقطتٌن عن كل لجنة

10

على ان ال تزٌد
عن  10نقاط

الملاركة كماضر
فً دورات تدرٌبٌة
او فً التعلٌم
المستمر

نقطتٌن عن كل دورة

10

على ان ال تزٌد
عن  10نقاط

معدل تقٌٌم االداء

العمل فً
المستلفٌات
التعلٌمٌة

15

رئٌس (مدٌر)
تحرٌر مجلة علمٌة

10

عضو فً هٌئة
تحرٌر المجلة

5

مسؤول الوحدة
اإلدارٌة لضمان
الجودة

3

الملاركة فً
استحداث األقسام
العلمٌة

نقطتٌن عن كل استحداث

10

على ان ال تزٌد
عن  10نقاط

الملاركة فً
االلرال التربوي

نقطة عن كل تكلٌل

10

على ان ال تزٌد
عن  10نقاط

5

للطالب الواحد

الملاركة فً
االلرال على
طلبة الماجستٌر
والدكتوراه خارج
العراق

الماجستٌر

10

للطالبٌن فأكثر

10

للطالب الواحد

20

للطالبٌن فأكثر

الملاركة فً النلاطات
الالصفٌة للطلبة
(الرال على ابتكار او

الدكتوراه

نقطتٌن عن كل ملاركة

20

10

على ان ال تزٌد

تصنٌع الرال على
عمل تطوعً طالبً
الرال على مهرجان

عن  10نقاط

ثقافً)
الملاركة فً
المؤتمرات كعضو فً
لجنة تحضٌرٌة او
لجنة علمٌة او لجنة
استقبال

نقطتٌن عن كل ملاركة

10

على ان ال تزٌد
عن  10نقاط

االلرال على األقسام
الداخلٌة

خمس نقاط عن كل تكلٌل

10

على ان ال تزٌد
عن  10نقاط

الملاركة فً اللجان
الوزارٌة

خمس نقاط عن كل لجنة

10

على ان ال تزٌد
عن  10نقاط

تعاون تربوي مع
جامعات ومنامات
عالمٌة

ملاركة واحدة

5

ملاركتٌن او اكثر

10

على ان ال تزٌد
عن  10نقاط

الحصول على مؤلر
هٌترش ()H1

نقطة واحدة لكل قٌمة من قٌم( )H1الحاصل علٌها
التدرٌسً

على ان ال تزٌد
عن  10نقاط

هعضاء لجنة الترقٌات العلمٌة فً كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة للعام الدراسً 2008 – 2007

اللقب العلمً

ت االسم

الصفة

القسم

.1

عبد الرزاق عبد هللا زٌدان

هستاذ مساعد

علوم تربوٌة ونفسٌة

رئٌس اللجنة

.2

خلٌل تسماعٌل رجٌه

هستاذ مساعد

اللعة االنكلٌزٌة

عضواا

.3

عدنان نعمة عبد الرضا

هستاذ مساعد

علوم حٌاة

عضواا

.4

ماجد عبد الستار

هستاذ مساعد

علوم تربوٌة ونفسٌة

عضواا

.5

منذر علً طه

هستاذ مساعد

الجعرافٌة

عضواا

.6

خلٌل تبراهٌم عبد الوهاب

هستاذ مساعد

اللعة العربٌة

عضواا

.7

عاصم تسماعٌل كنعان

هستاذ مساعد

التارٌف

عضواا

حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2008 -2007الجلسة األولى والمنعقدة
بتارٌف 2008/5/1
ت
.1

االسم

المرتبة العلمٌة

مكان العمل

بلار عبد الجبار لبٌب

مدرس

قسم التارٌف
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حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2008 -2007الجلسة الثانٌة والمنعقدة
بتارٌف 2008/6/1
ت
.1

االسم

المرتبة العلمٌة

مكان العمل

منتهى عذاب ذوٌب

هستاذ مساعد

قسم التارٌف

حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2008 -2007الجلسة الثالثة والمنعقدة
بتارٌف 2008/7/15
ت
.1

االسم

المرتبة العلمٌة

مكان العمل

ادة ازي عبد المجٌد

هستاذ مساعد

اللعة العربٌة

حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2008 -2007الجلسة الرابعة والمنعقدة
بتارٌف 2008/8/2
المرتبة العلمٌة

مكان العمل

االسم

ت
.1

هٌثم احمد كاام

هستاذ مساعد

علوم تربوٌة ونفسٌة

.2

اٌاد طه سرحان

هستاذ مساعد

اللعة العربٌة

.3

سعد خضٌر عباس

هستاذ مساعد

اللعة العربٌة

حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2008 -2007الجلسة الخامسة والمنعقدة
بتارٌف 20018/9/6
المرتبة العلمٌة

مكان العمل

االسم

ت
.1

نجم عبد هللا

هستاذ مساعد

علوم حٌاة

.2

عدنان خلل كاام

هستاذ مساعد

التارٌف

.3

انتصار كاام عبد

مدرس

الحاسبات
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حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2008 -2007الجلسة السادسة والمنعقدة
بتارٌف 2008/10/8
االسم

المرتبة العلمٌة

مكان العمل

ت
.1

لمٌاء احمد رلٌد

هستاذ مساعد

اللعة االنكلٌزٌة

.2

رضا كرٌم

مدرس

اللعة العربٌة

.3

لاكر محمود

هستاذ مساعد

التارٌف

حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2008 -2007الجلسة السابعة والمنعقدة
بتارٌف 2008/11/1
االسم

المرتبة العلمٌة

مكان العمل

ت

 .1ثرٌا محمود

مدرس

التارٌف

 .2محمد عبد مرزوك

مدرس

التارٌف

 .3سماهر محً

مدرس

التارٌف

حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2008 -2007الجلسة الثامنة والمنعقدة
بتارٌف 2008/12/2
االسم

ت

.1

حٌدر مزهر ٌعقوب

المرتبة العلمٌة

مكان العمل

مدرس

علوم تربوٌة ونفسٌة

هعضاء لجنة الترقٌات العلمٌة فً كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة للعام الدراسً 2009/ 2008
اللقب العلمً

القسم

الصفة

ت

االسم

.1

عبد الرزاق عبد هللا زٌدان

هستاذ مساعد

علوم تربوٌة ونفسٌة

رئٌس اللجنة

.2

خلٌل تسماعٌل رجٌه

هستاذ مساعد

اللعة االنكلٌزٌة

عضواا

.3

عدنان نعمة عبد الرضا

هستاذ مساعد

علوم حٌاة

عضواا

.4

ماجد عبد الستار

هستاذ مساعد

علوم تربوٌة ونفسٌة

عضواا

.5

منذر علً طه

هستاذ مساعد

الجعرافٌة

عضواا

.6

خلٌل تبراهٌم عبد الوهاب

هستاذ مساعد

اللعة العربٌة

عضواا

.7

عاصم تسماعٌل كنعان

هستاذ مساعد

التارٌف

عضواا
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حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2009 -2008الجلسة التاسعة والمنعقدة
بتارٌف 2009/1
المرتبة العلمٌة

مكان العمل

االسم

ت
.1

ارلد ادهم الدلٌمً

مدرس

الحاسبات

.2

سحر عباس خضٌر

هستاذ مساعد

التارٌف

.3

نصٌل جاسم محمد

هستاذ مساعد

اللعة العربٌة

.4

سوزان طه

مدرس

اللعة االنكلٌزٌة

حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2009 -2008الجلسة العالرة
والمنعقدة بتارٌف 2009/2/22
االسم

المرتبة العلمٌة

مكان العمل

ت
.1

عدنان محمود عباس

استاذ

علوم تربوٌة ونفسٌة

.2

عبد هللا حسون

هستاذ

اللعة االنكلٌزٌة

.3

خلٌل تبراهٌم

هستاذ

اللعة العربٌة

.4

كمال الماس ولً

مدرس

اللعة االنكلٌزٌة

.5

محمد عبد الوهاب

مدرس

علوم تربوٌة ونفسٌة

.6

عمار احمد سلطان

مدرس

علوم حٌاة

.7

محمد عبد مرزوك

مدرس

التارٌف

هعضاء لجنة الترقٌات العلمٌة فً كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة للعام الدراسً 2009 -2008

االسم

اللقب العلمً

القسم

الصفة

ت
.1

عبد الرزاق عبد هللا زٌدان

هستاذ مساعد

علوم تربوٌة ونفسٌة

رئٌس اللجنة

.2

سالم نوري صادق

هستاذ

علوم تربوٌة ونفسٌة

عضواا

.3

عدنان نعمة عبد الرضا

هستاذ مساعد

علوم حٌاة

عضواا

.4

اٌاد حمٌد

هستاذ مساعد

اللعة االنكلٌزٌة

عضواا

.5

محمد ٌوسل حاجم

هستاذ

الجعرافٌة

عضواا

.6

خلٌل تبراهٌم عبد الوهاب

هستاذ مساعد

اللعة العربٌة

عضواا

.7

محمد عصفور سلمان

هستاذ مساعد

التارٌف

عضواا
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حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2009 -2008الجلسة الحادٌة علر والمنعقدة
بتارٌف 2009/6/27
االسم

ت

المرتبة العلمٌة

مكان العمل

االستاذٌة

الجعرافٌة
اللعة االنكلٌزٌة

.1

عبد األمٌر عباس عبد

.2

رنا ماهر دخٌل

مدرس

.3

مصطفى ٌاوز جمال

مدرس

علوم حٌاة

.4

عماد اموري

هستاذ مساعد

علوم القران

حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2009 -2008الجلسة الثانٌة علر
والمنعقدة بتارٌف 2009/11/19
االسم

المرتبة العلمٌة

مكان العمل

ت
.1

مصطفى عبد المجٌد

مدرس

كٌمٌاء

.2

سمٌرة عبد القادر

مدرس

حاسبات

.3

احمد ماجد عبد الرزاق

مدرس

التارٌف

.4

عبد الباسط عبد الرزاق

هستاذ مساعد

التارٌف

هعضاء لجنة الترقٌات العلمٌة فً كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة للعام الدراسً 2010 -2009
االسم

اللقب العلمً

القسم

الصفة

ت
.1

عبد الرزاق عبد هللا زٌدان

هستاذ مساعد

علوم تربوٌة ونفسٌة

.2

سالم نوري صادق

هستاذ

علوم تربوٌة ونفسٌة

رئٌس اللجنة
عضواا

.3

عدنان نعمة عبد الرضا

هستاذ مساعد

علوم حٌاة

عضواا

.4

اٌاد حمٌد محمود

هستاذ مساعد

اللعة االنكلٌزٌة

عضواا

.5

محمد ٌوسل حاجم

هستاذ

الجعرافٌة

عضواا

.6

خلٌل تبراهٌم عبد الوهاب

هستاذ مساعد

اللعة العربٌة

عضواا

.7

محمد عصفور سلمان

هستاذ مساعد

التارٌف

عضواا
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حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2010 -2009الجلسة الثالثة علر
والمنعقدة بتارٌف 2010/1/18
المرتبة العلمٌة

مكان العمل

االسم

ت
.1

عبد الحسٌن عبد االمٌر

هستاذ مساعد

علوم تربوٌة ونفسٌة

.2

هادي علوان

هستاذ مساعد

.3

جبار عبد الوهاب

هستاذ مساعد

علوم قران

.4

سالم عبد الخالق

مدرس

حاسوب

.5

لٌلى سعد هللا

مدرس

اللعة العربٌة

.6

احمد اسماعٌل

مدرس

كٌماء

حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2010 -2009الجلسة الرابعة علر
والمنعقدة بتارٌف 2010/4/6
االسم

المرتبة العلمٌة

مكان العمل

ت
.1

حسام ٌوسل صالح

مدرس

علوم تربوٌة ونفسٌة

.2

سعد ٌاسٌن عباس

مدرس

علوم تربوٌة ونفسٌة

.3

حٌدر مزهر ٌعقوب

مدرس

علوم تربوٌة ونفسٌة

.4

اسراء هٌثم احمد

مدرس

جعرافٌة

.5

خالد علً ٌاس

مدرس

اللعة العربٌة

حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2010 -2009الجلسة الخامسة علر
والمنعقدة بتارٌف 2010/4/26
ت

االسم

المرتبة العلمٌة

.1

توفٌق هالل احمد

مدرس

.2

محمد بلٌر حسن

مدرس

عربً

.3

سماهر محً موسى

مدرس

التارٌف

.4

ضٌاء سرحان خلل

مدرس

.5

خالد نجم محمود

مدرس

علوم تربوٌة ونفسٌة

.6

ندى موسى عباس

هستاذ مساعد

التارٌف
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مكان العمل

حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2010 -2009الجلسة السادسة علر
والمنعقدة بتارٌف 2010/9/209
ت

مكان العمل

االسم

المرتبة العلمٌة

.1

ٌاسر عمار

مدرس

.2

مها عبد الرحمن

مدرس

التارٌف

.3

ثرٌا محمود

مدرس

التارٌف

.4

عمار عبد الستار

مدرس

حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2010 -2009الجلسة االسابعة علر
والمنعقدة بتارٌف 2010/11/10
ت

مكان العمل

االسم

المرتبة العلمٌة

.1

زٌنة سالم

مدرس

.2

لذى مثنى علوان

مدرس

علوم تربوٌة ونفسٌة

.3

سلمى مجٌد حمٌد

هستاذ مساعد

علوم تربوٌة ونفسٌة

.4

منى لفٌق توفٌق

هستاذ مساعد

اللعة العربٌة

هعضاء لجنة الترقٌات العلمٌة فً كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة للعام الدراسً 2011 -2010
اللقب العلمً

القسم

الصفة

.1

عبد الرزاق عبد هللا زٌدان

هستاذ مساعد

علوم تربوٌة ونفسٌة

.2

عثمان رحمن حمٌد

هستاذ مساعد

اللعة العربٌة

رئٌس اللجنة
عضواا

.3

رعد طالب كرٌم

هستاذ مساعد

علوم الحٌاة

عضواا

.4

محمد عصفور سلمان

هستاذ مساعد

التارٌف

عضواا

.5

خلٌل تسماعٌل رجٌه

استاذ

اللعة االنكلٌزٌة

عضواا

.6

عبد هللا حسون محمد

هستاذ

الجعرافٌة

عضواا

االسم

ت
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حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2011 -2010الجلسة االثامنة علر
والمنعقدة بتارٌف 2011/2/27
االسم

المرتبة العلمٌة

مكان العمل

ت
.1

نبٌل خلٌل تبراهٌم

مدرس

التارٌف

.2

سهى ٌاسٌن زٌد

مدرس

اللعة العربٌة

.3

اسراء عبد الرحمن خضٌر

مدرس

الجعرافٌة

.4

سعد عدوان وهٌب

مدرس

اللعة العربٌة

.5

لٌماء ستار جبار

مدرس

اللعة العربٌة

.6

كوثر مهدي جاسم

هستاذ مساعد

علوم القران

.7

الواق نصٌل جاسم

هستاذ مساعد

علم النفس

حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2011 -2010الجلسة التاسعة علر
والمنعقدة بتارٌف 2011/4/25
االسم

المرتبة العلمٌة

مكان العمل

ت
.1

محمد عصفور سلمان

استاذٌة

التارٌف

.2

باسم محمد تبراهٌم

هستاذ مساعد

اللعة العربٌة

.3

عدنان عبد الكرٌم محمود

مدرس

علوم تربوٌة ونفسٌة

.4

ٌعرب محمود حمٌدي

مدرس

اللعة اإلنكلٌزٌة

.5

لفاء رلٌد حسن

هستاذ مساعد

علوم قران

حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2011 -2010الجلسة الثامنة علر
والمنعقدة بتارٌف 2011/2/27
االسم

المرتبة العلمٌة

مكان العمل

ت
.1

نبٌل خلٌل تبراهٌم

مدرس

التارٌف

.2

سهى ٌاسٌن زٌد

مدرس

اللعة العربٌة

.3

اسراء عبد الرحمن خضٌر

مدرس

الجعرافٌة

.4

سعد عدوان وهٌب

مدرس

اللعة العربٌة

.5

لٌماء ستار جبار

مدرس

اللعة العربٌة

.6

كوثر مهدي جاسم

هستاذ مساعد

علوم القران
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حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2011 -2010الجلسة العلرون
والمنعقدة بتارٌف 2011/10/11
المرتبة العلمٌة

مكان العمل

االسم

ت
.1

عثمان رحمن حمٌد

استاذٌة

اللعة العربٌة

.2

سعد خضٌر عباس

استاذٌة

اللعة العربٌة

.3

صالح مهدي حسٌن

استاذٌة

اللعة العربٌة

.4

الواق نصٌل جاسم

هستاذ مساعد

علوم تربوٌة ونفسٌة

.5

منى خلٌفة عبجل

هستاذ مساعد

علوم تربوٌة ونفسٌة

.6

حٌدر خضٌر رلٌد

مدرس

التارٌف

.7

عبد القادر حسٌن نعمة

مدرس

.8

فرحة هادي عطٌوي

مدرس

التارٌف

حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2011 -2010الجلسة الحادي والعلرون
والمنعقدة بتارٌف 2011/11/24
المرتبة العلمٌة

مكان العمل

االسم

ت

هستاذ مساعد

التارٌف

 .2مً ثامر رجب

مدرس

الجعرافٌة

 .3لروق عبد االله

مدرس

الجعرافٌة

 .4وسام متعب محمد

مدرس

الجعرافٌة

 .5حسٌن تبراهٌم مبارك

هستاذ مساعد

اللعة العربٌة

 .6هٌفاء حمٌد

هستاذ مساعد

علوم تربوٌة ونفسٌة

.1

عبد ارحمن ادرٌس صالح

هعضاء لجنة الترقٌات العلمٌة فً كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة للعام الدراسً 2012 -2011
االسم

ت

اللقب العلمً

الصفة

القسم

.1

عبد الرزاق عبد هللا زٌدان

هستاذ مساعد

علوم تربوٌة ونفسٌة

.2

عثمان رحمن حمٌد

هستاذ مساعد

اللعة العربٌة

رئٌس اللجنة
عضواا

.3

رعد طالب كرٌم

هستاذ مساعد

علوم الحٌاة

عضواا

.4

محمد عصفور سلمان

هستاذ مساعد

التارٌف

عضواا

.5

خلٌل تسماعٌل رجٌه

استاذ

اللعة االنكلٌزٌة

عضواا

.6

عبد هللا حسون محمد

هستاذ

الجعرافٌة

عضواا
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حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2012 -2011الجلسة الثانٌة والعلرون
والمنعقدة بتارٌف 2012/1/4
ت

المرتبة العلمٌة

االسم

مكان العمل

 .1رعد رحٌم حمود

استاذٌة

الجعرافٌة

 .2خالد خلٌل تبراهٌم

هستاذ مساعد

علوم القران

 .3وسام علً ثابت

هستاذ مساعد

التارٌف

 .4سعٌد عبد الرضا خمٌس

هستاذ مساعد

اللعة العربٌة

 .5زهرة موسى جعفر

هستاذ مساعد

علوم تربوٌة ونفسٌة

مدرس

التارٌف

 .6ازهر عبد الكرٌم حمٌد

حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2012 -2011الجلسة الثالثة والعلرون
والمنعقدة بتارٌف 2012/1/30
االسم

ت
.1

علً عبد هللا حسٌن

 .2امثل محمد عباس

مكان العمل

المرتبة العلمٌة
االستاذٌة

اللعة العربٌة

هستاذ مساعد

اللعة االنكلٌزٌة

هعضاء لجنة الترقٌات العلمٌة فً كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة للعام الدراسً 2012 -2011
االسم

ت

القسم

هستاذ مساعد

علوم تربوٌة ونفسٌة

 .2عثمان رحمن حمٌد

هستاذ مساعد

اللعة العربٌة

رئٌس اللجنة
عضواا

 .3كوثر مهدي

هستاذ مساعد

علوم القران

عضواا

 .4محمد عصفور سلمان

هستاذ مساعد

التارٌف

عضواا

 .5خلٌل تسماعٌل رجٌه

استاذ

اللعة االنكلٌزٌة

عضواا

 .6عبد هللا حسون محمد

هستاذ

الجعرافٌة

عضواا

.1

عبد الرزاق عبد هللا زٌدان

اللقب العلمً

الصفة
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حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2012 -2011الجلسة الرابعة
والعلرون والمنعقدة بتارٌف 2012/4/10
المرتبة العلمٌة

مكان العمل

االسم

ت
.1

لفاء رلٌد حسن

هستاذ مساعد

علم قران

.2

سعٌد فاضل احمد

مدرس

الجعرافٌة

.3

ضر ام محمود احمد

مدرس

علوم تربوٌة ونفسٌة

.4

عدي طاهر محمود

مدرس

علم تربوٌة ونفسٌة

.5

عقٌل عبود فالح

مدرس

علوم تربوٌة ونفسٌة

حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2012 -2011الجلسة السابعة والعلرون
والمنعقدة بتارٌف 2012/10/2
المرتبة العلمٌة

مكان العمل

االسم

ت

 .1خالد احمد هواس

هستاذ مساعد

اللعة العربٌة

 .2محمد عبد مرزوك

هستاذ مساعد

التارٌف

 .3مصطفى هذال خمٌس

هستاذ مساعد

علوم القران

 .4موفق هادي سالم

هستاذ مساعد

التارٌف

 .5علً راضً سعد

مدرس

علوم تربوٌة ونفسٌة

 .6سنان صادق جواد

مدرس

التارٌف

 .7دنٌا جلٌل تسماعٌل

مدرس

علوم تربوٌة ونفسٌة

 .8باسل محمد خضٌر

مدرس

اللعة االنكلٌزٌة

حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2012 -2011الجلسة الثامنة والعلرون
والمنعقدة بتارٌف 2012/11/6
المرتبة العلمٌة

مكان العمل

االسم

ت

 .1امٌرة محمود خضٌر

هستاذ مساعد

علوم تربوٌة ونفسٌة

 .2خلود علً هادي

هستاذ مساعد

الجعرافٌة

 .3تنزٌه مجٌد حمٌد

هستاذ مساعد

الجعرافٌة

 .4وسن عبد المنعم ٌاسٌن

هستاذ مساعد

الجعرافٌة

 .5ماهر عبد الكرٌم سلٌم

هستاذ مساعد

علوم تربوٌة ونفسٌة

مدرس

التارٌف

.6

صون عبد صالح
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هعضاء لجنة الترقٌات العلمٌة فً كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة للعام الدراسً 2013 -2012
ت

االسم

اللقب العلمً

عبد الرزاق عبد هللا زٌدان

الصفة

القسم

هستاذ مساعد

علوم تربوٌة ونفسٌة

 .2عثمان رحمن حمٌد

هستاذ مساعد

اللعة العربٌة

رئٌس اللجنة
عضواا

 .3كوثر مهدي

هستاذ مساعد

علوم القران

عضواا

 .4محمد عصفور سلمان

هستاذ مساعد

التارٌف

عضواا

 .5خلٌل تسماعٌل رجٌه

استاذ

اللعة االنكلٌزٌة

عضواا

 .6عبد هللا حسون محمد

هستاذ

الجعرافٌة

عضواا

.1

حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2013 -2012الجلسة االتاسعة
والعلرون والمنعقدة بتارٌف 2013/2/26
االسم

ت

المرتبة العلمٌة

مكان العمل

 .1زٌنب عباس جواد

هستاذ مساعد

علوم تربوٌة ونفسٌة

 .2صفاء الدٌن احمد فاضل

هستاذ مساعد

اللعة العربٌة

الواق عبد المهدي حسٌن

مدرس

علوم تربوٌة ونفسٌة

 .4ساهرة عواد عبد علً

مدرس

التارٌف

.3

حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2013 -2012الجلسة الثالثون والمنعقدة
بتارٌف 2013/4/7
ت

االسم

المرتبة العلمٌة

مكان العمل

 .1نوافل ٌونس سالم

هستاذ مساعد

اللعة العربٌة

 .2سمٌعة علً حسٌن

هستاذ مساعد

علوم تربوٌة ونفسٌة

 .3ملتاق ناام نجم

هستاذ مساعد

علوم القران

 .4موفق هادي سالم

هستاذ مساعد

التارٌف

 .5منعم نصٌل جاسم

هستاذ مساعد

الجعرافٌة

 .6مسرة ماجد تبراهٌم

مدرس

اللعة اإلنكلٌزٌة

 .7لٌماء زٌدان عبد

مدرس

اللعة العربٌة
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حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2013 -2012الجلسة الثانٌة والثالثون
والمنعقدة بتارٌف 2013/5/29
المرتبة العلمٌة

مكان العمل

االسم

ت

 .1احمد نوري حسٌن

هستاذ مساعد

علوم القران

 .2فراس عبد الجبار

هستاذ مساعد

الجعرافٌة

 .3طه ٌاس خضٌر

مدرس

علوم القران

هعضاء لجنة الترقٌات العلمٌة فً كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة للعام الدراسً 2014 -2013
ت

اللقب العلمً

االسم

الصفة

القسم

 .1عبد الرزاق عبد هللا زٌدان

هستاذ مساعد

علوم تربوٌة ونفسٌة

رئٌس اللجنة

 .2عثمان رحمن حمٌد

هستاذ مساعد

اللعة العربٌة

عضواا

 .3كوثر مهدي

هستاذ مساعد

علوم القران

عضواا

 .4محمد عصفور سلمان

هستاذ مساعد

التارٌف

عضواا

 .5خلٌل تسماعٌل رجٌه

استاذ

اللعة االنكلٌزٌة

عضواا

 .6عبد هللا حسون محمد

هستاذ

الجعرافٌة

عضواا

حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2014 -2013الجلسة الثانٌة والثالثون
والمنعقدة بتارٌف 2014/4/19
ت

االسم

المرتبة العلمٌة

مكان العمل

.1

سماهر محً موسى

هستاذ مساعد

التارٌف

.2

وسن لهاب احمد

هستاذ مساعد

الجعرافٌة

.3

بهار احمد جاسم

هستاذ مساعد

التارٌف

.4

عبد األمٌر احمد عبد هللا

هستاذ مساعد

الجعرافٌة

.5

ٌاسر صائب خورلٌد

هستاذ مساعد

علوم القران

.6

اٌمان رٌا

ادٌب

مدرس

اللعة اإلنكلٌزٌة

.7

جنان خلٌفة عباس

مدرس

اللعة العربٌة
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هعضاء لجنة الترقٌات العلمٌة فً كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة للعام الدراسً 2014 -2013
اللقب العلمً

القسم

الصفة

االسم

ت

 .1سلمى مجٌد حمٌد

هستاذ مساعد

علوم تربوٌة ونفسٌة

 .2نوافل ٌونس سالم

هستاذ مساعد

اللعة العربٌة

رئٌس اللجنة
عضواا

 .3خالد خلٌل ابراهٌم

هستاذ مساعد

علوم القران

عضواا

 .4موفق هادي سالم

هستاذ مساعد

التارٌف

عضواا

 .5مسرة ماجد ابراهٌم

هستاذ مساعد

اللعة االنكلٌزٌة

عضواا

حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2014 -2013الجلسة الثالثة والثالثون
والمنعقدة بتارٌف 2014/3/23
المرتبة العلمٌة

مكان العمل

االسم

ت
.1

لذى مثنى علوان

هستاذ مساعد

علوم تربوٌة ونفسٌة

.2

احمد عادل نوري

مدرس

اللعة االنكلٌزٌة

حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2014 -2013الجلسة الرابعة والثالثون
والمنعقدة بتارٌف 2014/11/17
المرتبة العلمٌة

مكان العمل

االسم

ت

 .1اروى عبد الرسول سلمان

هستاذ مساعد

اللعة االنكلٌزٌة

 .2هزبر حسن لالوخ

هستاذ مساعد

التارٌف

حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2014 -2013الجلسة الخامس
والثالثون والمنعقدة بتارٌف 2014/12/22
ت

المرتبة العلمٌة

مكان العمل

االسم
 .1محمد بلٌرحسن

هستاذ مساعد

اللعة العربٌة

 .2رقٌة مرلد حمٌد

هستاذ مساعد

الجعرافٌة
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هعضاء لجنة الترقٌات العلمٌة فً كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة للعام الدراسً 2015 -2014
اللقب العلمً

القسم

الصفة

االسم

ت

 .1سلمى مجٌد حمٌد

هستاذ مساعد

علوم تربوٌة ونفسٌة

 .2نوافل ٌونس سالم

هستاذ مساعد

اللعة العربٌة

رئٌس اللجنة
عضواا

 .3خالد خلٌل ابراهٌم

هستاذ مساعد

علوم القران

عضواا

 .4موفق هادي سالم

هستاذ مساعد

التارٌف

عضواا

مسرة ماجد ابراهٌم

هستاذ مساعد

اللعة االنكلٌزٌة

عضواا

.5

حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2015 -2014الجلسة األولى والمنعقدة
بتارٌف 2015/4/23
ت

المرتبة العلمٌة

مكان العمل

االسم

هستاذ مساعد

علوم القران

 .4خالد جمال حمدي

استاذٌة

علم النفس

 .5هٌثم احمد علً

استاذٌة

علم النفس

 .6عبد الخالق خمٌس

استاذٌة

التارٌف

 .7عبد الباسط عبد الرزاق

استاذٌة

التارٌف

 .8لاكر محمود اسماعٌل

استاذٌة

التارٌف

هستاذ مساعد

علم النفس

 .3عمر عبد هللا نجم الدٌن

 .9خالد نجم محمود

حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2015 -2014الجلسة الثانٌة والمنعقدة
بتارٌف 2015/5/28
ت

المرتبة العلمٌة

مكان العمل

االسم
 .1جبار عبد الوهاب سعود

استاذٌة

علوم قران

 .2عماد اموري جلٌل

استاذٌة

علوم قران

 .3حٌدر خضٌر رلٌد

هستاذ مساعد

التارٌف

 .4هالة محمد سعٌد

هستاذ مساعد

جعرافٌة
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حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2015 -2014الجلسة الثالثة والمنعقدة
بتارٌف 2015/6/25
المرتبة العلمٌة

مكان العمل

االسم

ت

 .1توفٌق هالل احمد

هستاذ مساعد

اللعة العربٌة

 .2محمد صالح ٌاسٌن

هستاذ مساعد

اللعة العربٌة

 .3احمد مطر خضٌر

استاذٌة

التارٌف

 .4حامد حمٌد عطٌة

هستاذ مساعد

التارٌف

 .5ازهار سلمان هادي

هستاذ مساعد

الجعرافٌة

حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2015 -2014الجلسة الرابعة والمنعقدة
بتارٌف 2015/7/1
المرتبة العلمٌة

مكان العمل

االسم

ت

استاذٌة

اللعة العربٌة

استاذٌة

الجعرافٌة

 .3احمد ماجد عبد الرزاق

هستاذ مساعد

التارٌف

 .4لٌلى سعد هللا ناجً

هستاذ مساعد

اللعة العربٌة

 .5هنوار فاروق لاكر

مدرس

علم النفس

 .6لوقً خضٌر اسماعٌل

مدرس

اللعة االنكلٌزٌة

.1

ادة ازي عبد المجٌد

 .2حمٌد علوان محمد

هعضاء لجنة الترقٌات العلمٌة فً كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة للعام الدراسً 2017 -2016
ت

اللقب العلمً

القسم

الصفة

االسم

هستاذ

الجعرافٌة

 .2نوافل ٌونس سالم

هستاذ مساعد

اللعة العربٌة

رئٌس اللجنة
عضواا

 .3تنزٌه مجٌد حمٌد

هستاذ مساعد

الجعرافٌة

عضواا

 .4موفق هادي سالم

هستاذ مساعد

التارٌف

عضواا

 .5مسرة ماجد ابراهٌم

هستاذ مساعد

اللعة االنكلٌزٌة

عضواا

 .1عبد األمٌر عباس عبد
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حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2016 -2015الجلسة االولى والمنعقدة
بتارٌف2016/4/27
المرتبة العلمٌة

مكان العمل

االسم

ت

 .1عالء حسٌن علٌوي

هستاذ مساعد

اللعة العربٌة

 .2سنان صادق جواد

هستاذ مساعد

التارٌف

 .3صدام جاسم محمد

هستاذ مساعد

التارٌف

 .4محمد علً حسٌن

هستاذ مساعد

التارٌف

 .5امجد لطٌل جبار

هستاذ مساعد

اللعة االنكلٌزٌة

 .6نهى عامر كامل

مدرس

علم النفس

حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2016 -2015الجلسة االثانٌة والمنعقدة
بتارٌف 2016/9/19
المرتبة العلمٌة

مكان العمل

االسم

ت

 .1علً متعب جاسم

استاذٌة

اللعة العربٌة

 .2مكً نومان مالوم

استاذٌة

اللعة العربٌة

 .3اسراء هٌثم احمد

هستاذ مساعد

الجعرافٌة

هستاذ مساعد

اللعة اإلنكلٌزٌة

 .5منى حسٌب هوٌد

هستاذ مساعد

اللعة اإلنكلٌزٌة

 .6رجاء خلٌل احمد

هستاذ مساعد

الجعرافٌة

.4

زوان عدنان محمد

حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2016 -2015الجلسة االثالثة والمنعقدة
بتارٌف 2016/10/16
المرتبة العلمٌة

مكان العمل

االسم

ت

 .1اافر اكرم قدوري

هستاذ مساعد

التارٌف

 .2هدٌل هاتل جسام

هستاذ مساعد

اللعة اإلنكلٌزٌة

فالح سلٌمان

هستاذ مساعد

اللعة اإلنكلٌزٌة

صون عبد صالح

هستاذ مساعد

التارٌف

مدرس

اللعة العربٌة

 .3ناه
.4

 .5منى رفعت عبد الكرٌم
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حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2016 -2015الجلسة الرابعة والمنعقدة
بتارٌف 2016/11/30
االسم

ت

 .1حسام ٌوسل صالح
 .2حسن حمٌد حسن

المرتبة العلمٌة

مكان العمل

هستاذ مساعد

العلوم التربوٌة والنفسٌة

مدرس

العلوم التربوٌة والنفسٌة

حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2016 -2015الجلسة الخامسة والمنعقدة
بتارٌف 2016/12/22
المرتبة العلمٌة

مكان العمل

االسم

ت
.1

عدنان عبد الكرٌم محمود

هستاذ مساعد

العلوم التربوٌة والنفسٌة

.2

عقٌل عبود فالح

هستاذ مساعد

العلوم التربوٌة والنفسٌة

هعضاء لجنة الترقٌات العلمٌة فً كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة للعام الدراسً 2017 -2016
اللقب العلمً

القسم

الصفة

االسم

ت

هستاذ

الجعرافٌة

 .2نوافل ٌونس سالم

هستاذ مساعد

اللعة العربٌة

رئٌس اللجنة
عضواا

 .3تنزٌه مجٌد حمٌد

هستاذ مساعد

الجعرافٌة

عضواا

 .4موفق هادي سالم

هستاذ مساعد

التارٌف

عضواا

 .5مسرة ماجد ابراهٌم

هستاذ مساعد

اللعة االنكلٌزٌة

عضواا

 .1عبد األمٌر عباس عبد

حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2017 -2016الجلسة االولى والمنعقدة
بتارٌف 2017/3/7
االسم

ت

المرتبة العلمٌة

مكان العمل

هستاذ مساعد

اللعة العربٌة
اللعة اإلنكلٌزٌة
التسجٌل الصباحً

.7

خالد علً ٌاس

.8

هطٌال حسن تبراهٌم

مدرس

.9

زوان خالد عودة

مدرس
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حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2017 -2016الجلسة الثانٌة والمنعقدة
بتارٌف 2017/4/3
المرتبة العلمٌة

مكان العمل

االسم

ت
.1

زهرة موسى جعفر

هستاذ

علوم تربوٌة ونفسٌة

.2

وسام علً ثابت

استاذ

التارٌف

هعضاء لجنة الترقٌات العلمٌة فً كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة للعام الدراسً 2017 -2016
ت

اللقب العلمً

االسم

القسم

الصفة

.1

عبد األمٌر عباس عبد

هستاذ

الجعرافٌة

.2

عثمان رحمن حمٌد

هستاذ

اللعة العربٌة

رئٌس اللجنة
عضواا

.3

لطٌفة ماجد محمود

هستاذ مساعد

الجعرافٌة

عضواا

.4

هزبر حسن لالوخ

هستاذ مساعد

التارٌف

عضواا

.5

زوان عدنان محمد

هستاذ مساعد

اللعة االنكلٌزٌة

عضواا

.6

حسن حمٌد حسن الباوي

مدرس

علوم تربوٌة ونفسٌة

سكرتٌر اللجنة

حركة الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2016 -2015الجلسة الثالثة والمنعقدة
بتارٌف 2017/4/3
المرتبة العلمٌة

مكان العمل

االسم

ت

 .1سلمى مجٌد حمٌد

استاذٌة

علم النفس

 .2تنزٌه مجٌد حمٌد

االستاذٌة

الجعرافٌة

هستاذ مساعد

التارٌف

.3

صون عبد صالح مرجان
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الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2017 -2016الجلسة الرابعة والمنعقدة بتارٌف
2017/5/28
ت

المرتبة العلمٌة

مكان العمل

االسم

مدرس

التارٌف

هستاذ مساعد

علوم تربوٌة ونفسٌة

 .3زهٌر عبد تبراهٌم علً

مدرس

علوم تربوٌة ونفسٌة

 .4عالء عرٌبً سبع

مدرس

األبحاث المكانٌة

 .1رفل علً لطٌل
 .2محمد تبراهٌم حسٌن

الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2017 -2016الجلسة الخامسة والمنعقدة
بتارٌف 2017/10/9
ت

المرتبة العلمٌة

مكان العمل

االسم
 .1سعٌد فاضل احمد

هستاذ مساعد

الجعرافٌة

 .2رنا ماهر دخٌل

هستاذ مساعد

اللعة اإلنكلٌزٌة

 .3ازهر كرٌم حمٌد

هستاذ مساعد

التارٌف

 .4زٌنب سعد محمد

مدرس

اللعة االنكلٌزٌة

الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2017 -2016الجلسة السابعة والمنعقدة بتارٌف
2017/12/25
ت

االسم

المرتبة العلمٌة

مكان العمل

هستاذ مساعد

التارٌف

مدرس

األبحاث المكانٌة

 .1مها عبد الرحمن حسٌن
 .2مالك مهدي حاٌل

هعضاء لجنة الترقٌات العلمٌة فً كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة للعام الدراسً 2018 -2017
ت

اللقب العلمً

القسم

الصفة

االسم
 .1عبد األمٌر عباس عبد

هستاذ

الجعرافٌة

رئٌس اللجنة

 .2عثمان رحمن حمٌد

هستاذ

اللعة العربٌة

عضوا

 .3لطٌفة ماجد محمود

هستاذ مساعد

الجعرافٌة

عضوا

 .4هزبر حسن لالوخ

هستاذ مساعد

التارٌف

عضوا

 .5زوان عدنان محمد

هستاذ مساعد

اللعة االنكلٌزٌة

عضوا

 .6حسن حمٌد حسن

مدرس

علوم تربوٌة ونفسٌة

سكرتٌر اللجنة
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الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2018 -2017الجلسة الثالثة والمنعقدة بتارٌف 2018/3/19
ت

المرتبة العلمٌة

مكان العمل

االسم
 .1رواء عبد األمٌر علً

هستاذ مساعد

اللعة العربٌة

ٌ .2اسر عمار مهدي

هستاذ مساعد

اللعة العربٌة

ٌ .3عرب محمود حمٌد

هستاذ مساعد

اللعة اإلنكلٌزٌة

الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2018 -2017الجلسة الرابعة والمنعقدة بتارٌف
2018/6/13
ت

المرتبة العلمٌة

مكان العمل

االسم
 .1لقاء حبٌب عبود

استاذ مساعد

اللعة االنكلٌزٌة

 .2سعد جمعة صالح

استاذ مساعد

اللعة العربٌة

 .3نبٌل خلٌل ابراهٌم

استاذ مساعد

التارٌف

ادٌب

استاذ مساعد

اللعة االنكلٌزٌة

 .5لوقً خضٌر اسماعٌل

استاذ مساعد

اللعة االنكلٌزٌة

 .6قحطان احمد فرهود

استاذ مساعد

التارٌف

 .7ربى عبد الرضا عبد الرزاق

استاذ مساعد

اللعة العربٌة

 .8رلٌد سعدون محمد

استاذ مساعد

الجعرافٌة

 .4اٌمان رٌا

الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2018 -2017الجلسة الخامسة والمنعقدة
بتارٌف 2018/6/28
ت

االسم

المرتبة العلمٌة

مكان العمل

االستاذٌة

التارٌف

 .1سماهر محً موسى

الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2018 -2017الجلسة السادسة والمنعقدة
بتارٌف 2018/9/17
ت

االسم
 .1وسام وهٌب مهدي

المرتبة العلمٌة

مكان العمل

استاذ مساعد

الجعرافٌة

الترقٌات العلمٌة المنجزة للعام الدراسً  2018 -2017الجلسة السابعة والمنعقدة بتارٌف
2018/310/7
ت

االسم
 .1احمد عادل نوري

المرتبة العلمٌة

مكان العمل

استاذ مساعد

اللعة االنكلٌزٌة
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