
 

 

 

 

 

 

 

 8002ترقيات سنة 

 أعضاء لجنة الترقيات العلمية 

 رئيسا   –لطفي يوسف زيدان . د.م.أ -1

 عضوا   –عبد المنعم عباس كريم . د.م.أ -8

 عضوا   –عادل خليل محمود . د.م.أ -3

 عضوا   –ثاير حبيب عبد هللا . د.م.أ -4

 عضوا   –ثامر جاسم محمد . د.م.أ -5

 عضوا   –شاكر سكران حسن . د.م.أ -6

 سكرتيرة اللجنة  –مبرمج هند إبراهيم محمد . م -7

االختصاص  االسم الثالثي ت

 العام

االختصاص 

 الدقيق

المرتبة 

العلمية  

 الجديدة

االمر الجامعي  تاريخ االستحقاق مكان العمل

 للترقية

هندسة  احمد فالح حسن. م.م 1

 ميكانيكية  

هندسة 

 معادن

هندسة قسم  مدرس

 االتصاالت

في ( 7027)العدد  7-7-8002

15-7-8002 

هندسة  عباس مهدي عبد . م.م 8

 مدنية

ادارة 

 مشاريع 

قسم  مدرس 

الهندسة 

 المدنية 

في ( 7027)العدد  5-11-8007

15-7-8002 

 

 

 

 

 

 

 

 8007ترقيات سنة 

 أعضاء لجنة الترقيات العلمية 

 رئيسا   –لطفي يوسف زيدان . د.م.أ -1

 عضوا   –عبد المنعم عباس كريم . د.م.أ -8

 عضوا   –عادل خليل محمود . د.م.أ -3

 عضوا   –ثاير حبيب عبد هللا . د.م.أ -4

 عضوا   –ثامر جاسم محمد . د.م.أ -5

 عضوا   –شاكر سكران حسن . د.م.أ -6

 سكرتيرة اللجنة  –مبرمج هند إبراهيم محمد . م -7

االختصاص  االسم الثالثي ت

 العام

االختصاص 

 الدقيق

المرتبة 

العلمية  

 الجديدة

االمر الجامعي  تاريخ االستحقاق العملمكان 

 للترقية

 هندسة سهاد محمد عبد . م.م 1

  ةمدني

قسم  مدرس  مواد بناء 

الهندسة 

 المدنية 

في ( 7458)العدد  18-11-8006

84-6-8007  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8010ترقيات سنة 

 أعضاء لجنة الترقيات العلمية 

 رئيسا   –لطفي يوسف زيدان . د.م.أ -1

 عضوا   –عبد المنعم عباس كريم . د.م.أ -8

 عضوا   –عادل خليل محمود . د.م.أ -3

 عضوا   –ثاير حبيب عبد هللا . د.م.أ -4

 عضوا   –ثامر جاسم محمد . د.م.أ -5

 سكرتيرة اللجنة  –مبرمج هند إبراهيم محمد . م -6

االختصاص  االسم الثالثي ت

 العام

االختصاص 

 الدقيق

المرتبة 

العلمية  

 الجديدة

االمر الجامعي  تاريخ االستحقاق مكان العمل

 للترقية

هندسة  سعد ذياب فارس . د.م 1

 ميكانيكية  

استاذ  تشكيل معادن 

 مساعد 

قسم 

الهندسة 

 الميكانيكية 

في ( 3154)العدد  15-8-8010

8-3-8010  

المواد  علوم فيزياء  حبيب شالل جاسم .د.م 8

واالغشية 

 الرقيقة 

أستاذ 

 مساعد 

قسم 

هندسة 

 القدرة 

في ( 7536)العدد 11-1-8010

1-7-8010 

هندسة  د عبدالمنعم عباس كريم .م.أ 3

 كيمياوية

/ انتقال المادة

نفط وبترو 

 كيمياوات 

قسم  أستاذ 

هندسة 

 االتصاالت 

في ( 18557)العدد  85-6-8002

5-7-8010 

قسم  مدرس  فيزياء بالزما علوم فيزياء  حسن جاسم محمد . م.م 4

هندسة 

 القدرة 

( 14837)العدد  87-7-8007

 8010-10-7في

هندسة  لطفي يوسف زيدان . د.م.أ 5

 ميكانيكية  

أنتاج وتصليح 

 السيارات 

قسم  استاذ 

الهندسة 

 الميكانيكية 

في ( 15273)العدد 2-7-8007

1-11-8010 

هندسة  سهى كريم شهاب 6

 ميكانيكية  

قسم  مدرس انتاج ومعادن

الهندسة 

 الميكانيكية

 في( 744)العدد  2-6-8007

17-1-8010 



 

 

 

 

 

 8011ترقيات سنة 

 أعضاء لجنة الترقيات العلمية 

 رئيسا   –لطفي يوسف زيدان . د.أ -1

 عضوا  ومقررا   –ثاير حبيب عبد هللا . د.م.أ -8

 عضوا   –ثامر جاسم محمد . د.م.أ -3

 سكرتيرة اللجنة  –مبرمج هند إبراهيم محمد . م -4

االختصاص  االسم الثالثي ت

 العام

االختصاص 

 الدقيق

المرتبة 

العلمية  

 الجديدة

االمر الجامعي  تاريخ االستحقاق مكان العمل

 للترقية

هندسة  أسل تحسين حسين . م.م 1

 مدنية 

هندسة 

 إنشاءات 

قسم  مدرس

الهندسة 

 المدنية 

في ( 3758)العدد  81-11-8010

16-3-8011 

قسم  مدرس  علم اللغة لغة انكليزية أريج صادق داود. م.م 8

هندسة 

 الحاسبات 

في ( 3758)العدد  6-7-8010

16-3-8011 

هندسة  جبار قاسم جبار . م.م 3

 ميكانيكية

قسم  مدرس  تشكيل مواد 

هندسة 

 القدرة 

في ( 3758)العدد  30-6-8010

16-3-8011 

هندسة  محمد شهاب محمود . م.م 4

 مدنية 

هندسة 

 إنشاءات 

قسم  مدرس

الهندسة 

 المدنية 

في ( 5771)العدد   16-11-8010

80-4-8011 

هندسة  أنيس عبد هللا كاظم . د.م 5

 كيمياوية 

هندسة تآكل 

 معادن 

أستاذ 

 مساعد 

قسم 

هندسة 

 االتصاالت 

في ( 7371)العدد  7-4-8010

17-5-8011 

علوم  انوار  نور الدين عمران . م.م 6

 رياضيات 

قسم  مدرس الرياضيات 

هندسة 

 الحاسبات 

في ( 10643)العدد  80-7-8010

17-7-8011 

هندسة  نايف احمد طالب . م.م 7

 ميكانيكية 

قسم  مدرس  تصاميم

الهندسة 

 الميكانيكية 

في ( 10643)العدد  84-8-8010

17-7-8011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8018ترقيات سنة 



 أعضاء لجنة الترقيات العلمية 

 رئيسا   –لطفي يوسف زيدان . د.م.أ -1

 عضوا   –ثاير حبيب عبد هللا . د.م.أ -8

 عضوا   –ثامر جاسم محمد . د.م.أ -3

 عضوا -حبيب شالل جاسم. د.م.أ -4

 عضوا-أنيس عبدهللا كاظم . د.م.أ -5

 سكرتيرة اللجنة  –مبرمج هند إبراهيم محمد . م -6

االختصاص  االسم الثالثي ت

 العام

االختصاص 

 الدقيق

المرتبة 

العلمية  

 الجديدة

االمر الجامعي  تاريخ االستحقاق مكان العمل

 للترقية

هندسة  محمد خضير عباس . م.م 1

 ميكانيكية 

قسم الهندسة  مدرس  قوى 

 الميكانيكية 

 في ( 448)العدد  4-6-8011

10-1-8018  

هندسة  سمير داود علي . م.م 8

 ميكانيكية 

قسم الهندسة  مدرس  قوى 

 الميكانيكية 

 في ( 448)العدد  1-6-8011

10-1-8018  

قسم الهندسة  مدرس  مواد بناء  هندسة مدنية  علي حسين حميد . م.م 3

 المدنية 

في ( 3341)العدد  13-8-8011

1-3-8018  

هندسة  سعد قاسم فليح . م.م 4

 حاسبات 

هندسة 

 برامجيات

قسم هندسة  مدرس 

 الحاسبات 

في ( 3341)العدد  15-1-8011

1-3-8018 

هندسة  سامي على ناوي . م.م 5

 ميكانيكية 

هندسة 

انتاج 

 ومعادن 

قسم الهندسة  مدرس 

 الميكانيكية 

في ( 4658)العدد 5-10-8011

86-3-8018  

اداب لغة  محمد علي حميد . م.م 6

 عبرية

قسم هندسة  مدرس  لغة عبرية 

 االتصاالت 

في ( 4658)العدد 6-10-8011

86-3-8018  

هندسة  هندسة مساحة  ندى محمد صالح . م.م 7

االستشعار 

 عن بعد 

قسم الهندسة  مدرس 

 المدنية 

في ( 5217)العدد  12-4-8011

17-4-8018  

ادارة  هندسة مدنية  حافظ ابراهيم ناجي . د.م 8

 مشاريع 

استاذ 

 مساعد 

قسم الهندسة 

 المدنية 

في ( 5280)العدد 30-6-8011

17-4-8018  

علوم  علوم حاسبات  يسرى احمد فاضل . م.م 7

 حاسبات 

قسم هندسة  مدرس 

 الحاسبات 

في ( 7702)العدد 82-11-8011

88-5-8018  

استاذ  انشاءات مدني خطاب سليم عبدالرزاق.د.م 10

 مساعد

في  12871 7/8/8018 قسم المدني

82/11/8018 

استاذ  تربه واسس مدني وعد عبدالستار حسين.د.م 11

 مساعد

في  12871 7/8/8018 قسم المدني

82/11/8018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 8013ترقيات سنة 

 رئيسا -لطفي يوسف زيدان. د.أ

 .عضوا  ومقررا   –ثاير حبيب عبد هللا . د.م.أ

 .عضوا   –فر حميد ظم. د.أ



 .عضوا   -حبيب شالل جاسم. د.م.أ

 .عضوا   -أنيس عبد هللا كاظم. د.م.أ

 سكرتيرة اللجنة  –مترجم فرح ضامن حسين . م

االختصاص  االسم الثالثي ت

 العام

االختصاص 

 الدقيق

المرتبة 

العلمية  

 الجديدة

االمر الجامعي  تاريخ االستحقاق مكان العمل

 للترقية

تربيه  بشرى عبدالطيف حسن.م.م 1

 تارياضي

هندسه  مدرس تحليل عددي

 كترونيهال

في  8773 87/4/8018

4/3/8013 

 11/7/8013  قسم المدني استاذ هدرولجي جيوليجيا حبيب عبدهللا ثاير.د.م.أ 8

هندسه  احمدعبدهللا منصور.م.م 3

 مدنيه

هندسه 

 انشائيه

في  2651 3/7/8018 قسم المدني مدرس

4/6/8013 

قسم  مدرس ميكانيك ميكانيك نزار منعم محمود.م.م 4

 االلكترونيك

في 5770 4/7/8018

88/4/8013 

استاذ  تربه واسس مدني عبدعونصفاء حسين .د.م 7

 مساعد

  توقفت مدني

هندسه  موفق مهدي عبد.م.م 2

 كيمياويه

الهندسه  مدرس كيمياوي

 الكيمياويه

في  17324 8/5/8013

80/11/8013 

في  17324 10/1/8013 مدني مدرس لغه لغه انكليزيه سوسن عبدالمنعم.م.م 7

80/11/8013 

هندسه  عماد حمود سلمان 10

 كهرباء

الكترونيك 

 واتصاالت

 توقفت المعامله عند الخبراء االتصاالت مدرس

في  10507 16/11/8018 مدني مدرس انشاءات يمدن جنان لفته عباس.م.م 11

11/7/8013 

العلوم  زينب فالح مهدي.م.م 18

التربويه 

 والنفسيه

طرائق 

تدريس اللغه 

 العربيه

في  10507 12/11/8018 مدني مدرس

11/7/8013 

هندسه  علي زين العابدين عسكر.م.م 13

 كيمياويه

تطبيقات 

 الليزر

في  10507 2/1/8013 الكيمياوي مدرس

11/7/8013 

هندسه  عادل خليل محمود.د.م.أ 14

 ميكانيكيه

  قيد االنجاز الميكانيك استاذ هندسه معادن

في  17324 12/8/8013 ميكانيك مدرس قوى ميكانيك محمد رضا جواد.م.م 15

80/11/8013 

هندسه  مدني سعد شوكت سمين.م.م 16

الموارد 

 المائيه

في  2651 16/11/8018 مدني مدرس

4/6/8013 

الكتونيك  قدره خالد عواد حمود.م.م 17

 واتصاالت

  توقفت المعاملة كهرباء 

علوم  تقوى فليح حسن.م.م 12

 حاسبات

توقفت عند  حاسبات مدرس حاسبات

 الخبراء

 

  توقفت المعامله عند االستالل محمد عباس مهند.م.م 17

 

 

 

 

 

 

 
 

 8014ترقيات سنة 

 .رئيسا   –خطاب سليم عبدالرزاق.د.م.أ -1

 .عضوا  ومقررا   – انيس عبدهللا كاظم. د.م.أ -8



 .عضوا   – حبيب شالل جاسم.د.م.أ -3

 .عضوا   -سعد ذياب فارس. د.م.أ -4

 .عضوا   -قاسم حميد جلعوط. د.م.أ -5

 سكرتيرة اللجنة  – مترجم فرح ضامن حسين. م -6

االختصاص  االسم الثالثي ت

 العام

االختصاص 

 الدقيق

المرتبة 

العلمية  

 الجديدة

االمر الجامعي  تاريخ االستحقاق مكان العمل

 للترقية

8/6/8013 مدني مدرس بناءوانشاءات مدني عماد ياسين.م.م 1 في  3372 

8/3/8014  

 في 7557 2013/9/3 مدني مدرس بناءوانشاءات مدني صافي مهدي عليوي.م.م 8

80/5/8014 

علوم  محمد قاسم سلمان.م.م 3

 فيزياء

فيزياء الحاله 

 الصلبه

  توقفت القدره مدرس

استاذ  مواد بناء مدني سهاد محمد عبد.د.م 4

 مساعد

 1547 2014/1/2 مواد

87/5/8014 

استاذ  تربه مدني صفاء حسين عبدعون.د.م 5

 مساعد

  تعزيز قيد االنجاز مدني

15/4/8014 كيمياوي مدرس كيمياوي كيمياوي محمد فائق محمد.م.م 6 في  15147 

17/11/8014 
استاذ  انشاءات مدني علي لفته عباس.د 7

 مساعد

86/7/8013 مدني في  4760 

85/3/8014 

استاذ  ادارة مشاريع مدني عباس مهدي عبد 2

 مساعد

 1761 2013/11/19 مدني

80/7/8014 

 

 

 

 

 

 

 

 


