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 2009- 2008العام الدراسي 
 

االختصاص  االختصاص العام االسم الثالثي ت
 الدقيق

المرتبة العلمية  
 الجديدة

 األمر الجامعي للترقية تاريخ االستحقاق مكان العمل

 (7451العدد ) 23/11/2008 قسم الثروة الحيوانية أستاذ مساعد لوث بيئة وت اسماك د. رائد سامي عاتي  1
24/6/2009 

 ( 7452العدد ) 14/6/2008 قسم الثروة الحيوانية مدرس  فسلجة دواجن  ثروة حيوانية م.م مهدي صالح جاسم  2
24/6/2009 

 ( 7452العدد ) 7/1/2009 قسم الثروة الحيوانية مدرس دواجن ثروة حيوانية م.م ماجد حميد رشيد 3
24/6/2009 

قسم المحاصيل  مدرس تربية نبات  محاصيل حقلية نزار سليمان علي  4
 الحقلية

 (    8336العدد )   7/1/2009
22/7/2009 

قسم المحاصيل  أستاذ مساعد فسلجة أدغال محاصيل حقلية نادر فليح علي 5
 الحقلية

 (  10702العدد ) 26/8/2009
7/9/2009 

 2010- 2009لدراسي العام ا
 

االختصاص  االسم الثالثي ت
 العام

االختصاص 
 الدقيق

المرتبة 
العلمية  
 الجديدة

 األمر الجامعي للترقية تاريخ االستحقاق مكان العمل

 أستاذ تربية نبات  بستنة د.عزيز مهدي عبد 1
 مساعد

قسم 
 البستنة 

 ( 3154العدد ) 25/1/2009
2/3/2010 

حاصيل م م.م احمد ياسين  2
 حقلية

قسم  مدرس نباتات طبية
 المحاصيل

 ( 9534العدد ) 2009/ 15/3
1/7/2010 

علوم التربة  د.فارس محمد سهيل  3
 والمياه

تربة  أحياء
 مجهريو

 أستاذ
 مساعد

قسم التربة 
 والمياه

 (  945العدد ) 22/3/2009
19/1/2010 

محاصيل  م.م عدنان حسين علي الوكاع 4
 حقلية

فسلجة 
مبيدات 

 دغالأ

قسم  مدرس 
 المحاصيل

 (   5969العدد )    28/3/2009
29/4/2010 

 
فاكهة  بستنة د. علي محمد عبد الحياني  5

 مستديمة
 أستاذ
 مساعد

قسم 
 البستنة

 ( 5968العدد ) 19/5/2009
29/4/2010 

علوم التربة  م.م حسين عزيز محمد  6
 والمياه

 أسمدة
 وخصوبة

قسم التربة  مدرس
 والمياه

 ( 4405العدد )  28/6/2009
31 /3 /2010  

فاكهة  بستنة عبد الوىاب إبراىيمد. نبيل  7
مستديمة/ 

 نخيل

أستاذ 
 مساعد 

قسم 
 البستنة

 ( 9536العدد )  16/5/2009
1/7/2010 



 
 

 

 2011- 2010العام الدراسي 
 

االختصاص  االختصاص العام االسم الثالثي ت
 الدقيق

المرتبة 
العلمية  
 الجديدة

مكان 
 ملالع

 األمر الجامعي للترقية تاريخ االستحقاق

علوم التربة  ا.م.د. ضياء عبد محمد  1
 والمياه

قسم التربة  أستاذ فيزياء تربة
 والمياه

 ( 2538العدد ) 17/3/2009
29/5/2011 

قسم الثروة  مدرس مكننة زراعية مكننة زراعية م.م باسم عبود عباس  2
 الحيوانية

 ( 3752العدد ) 9/5/2009
16/3/2011 

علوم التربة  ا.م .د. طو احمد علوان 3
 والمياه

 ( 3750العدد ) 16/3/2010 متوفي أستاذ أدارة تربة
16/3/2011 

تربية وتحسين  ثروة حيوانية ا.م.د.خالد حامد حسن  4
 دواجن

قسم الثروة  أستاذ
 الحيوانية

 ( 2538العدد )  9/8/2010
29/5/2011 

عبد الرحمن عبد القادر  5
 م رحي

قسم  مدرس نباتات زينة بستنة 
 البستنة

 ( 863العدد ) 2/6/2010
17/1/2011 

قسم  مدرس أعناب بستنة م.م باسمة صادق ىادي  6
 البستنة

 ( 8986العدد )  22/6/2010
14/6/2011 

قسم الثروة  مدرس غذاء وتغذية صناعات غذائية م.م ظالل مهدي عبد 7
 الحيوانية

 ( 3752العدد ) 5/9/2010
16/3/2011 

قسم الثروة  مدرس تغذية دواجن  ثروة حيوانية م.م محمد احمد شويل 8
 الحيوانية

(  5771العدد)  8/9/2010
20/4/211 

 أغذيةعلوم  صناعات غذائية م.م زياد طارق سدرة  9
 وتقانات حياتية

قسم الثروة  مدرس
 الحيوانية

 ( 7390العدد ) 12/9/2010
19/5/2011 

فسلجة  محاصيل حقلية ميد د. رجاء مجيد ح 10
 حقليةمحاصيل 

 أستاذ
 مساعد

قسم 
 المحاصيل

 ( 8985العدد )  20/9/2010
14/6/2011 

قسم التربة  مدرس اقتصاد زراعي اقتصاد زراعي م.م.سعدون فرج خاطر  11
 والمياه

 ( 7390العدد)  20/9/2010
19/5/2011 

كلية  مدرس وقاية نبات وقاية نبات طارق عبد السادة كريم 12
الزراعة 
 بغداد

 ( 7390العدد)  25/10/2010
19/5/2011 

قسم الثروة  مدرس صناعات غذائية صناعات غذائية م.م طو خاطر خضير 13
 الحيوانية

 ( 10643العدد)  21/11/2010
17/7/2011 

علوم التربة  م.م. عدنان اسود  14
 والمياه

قسم التربة  مدرس وخصوبة أسمدة
 والمياه

 (17056عدد ) ال 5/12/2010
23/11/2011 

رياض عبد الحميد عبد  15
 الرحمن

قسم  مدرس مكننة مكننة
 المحاصيل

 ( 10643العدد ) 2/1/2011
17/7/2011 

إنتاج محاصيل  محاصيل حقلية د.عدنان يعقوب يوسف  16
 علف

أستاذ 
 مساعد

 ( 10644العدد ) 10/3/2011 متقاعد
17/7/2011 



 
 
 

 2012- 2011العام الدراسي 
 

االختصاص  االسم الثالثي ت
 العام

االختصاص 
 الدقيق

المرتبة 
العلمية  
 الجديدة

األمر الجامعي  تاريخ االستحقاق مكان العمل
 للترقية

قسم التربة  مدرس مكننة زراعية مكننة زراعية عامر خالد احمد  1
 والمياه

 ( 9609العدد ) 31/3/2011
24/6/2012 

 ( 9609العدد ) 11/9/2011 قسم الثروة  مدرس تغذية دواجن  ية ثروة حيوان علي جواد رزوقي 2
24/6/2012 

علوم التربة  لؤي داود فرحان  3
 والمياه

أسمدة 
 وخصوبة

قسم التربة  مدرس
 والمياه

 ( 9609العدد ) 6/9/2011
24/6/2012 

نبات  أمراض وقاية نبات  نهاد عزيز خماس  4
 / فيروسات

 ( 13949العدد ) 29/12/2011 قسم الثروة مدرس
19/9/2012 

تربية  ثروة حيوانية د.صالح حسن جاسم 5
وتحسين 

 حيوان

 أستاذ
 مساعد

 (13944العدد ) 5/3/2012 قسم الثروة
19/9/2012 

فسلجة  ثروة حيوانية  خليل إبراىيمد. رائد  6
 حيوان

 أستاذ
 مساعد

 ( 18271العدد ) 29/5/2012 قسم الثروة
28/11/2012 

 صالح حماد ا.م.د. حميد  7
 

فسلجة  بستنة
 وإنتاج

 خضراوات

 ( 18272العدد )  3/6/2012 قسم البستنة  أستاذ
28/11/2012 

ا.م.د. صبيح عبد الوىاب  8
 عنجل 

فسلجة  بستنة
 وإنتاج

 خضراوات

 ( 18272العدد )  7/6/2012 قسم البستنة أستاذ
28/11/2012 

فاكهة /  بستنة عبيدي عاص أيادد.  9
 أنسجةزراعة 

 تاذأس
 مساعد

 ( 19352د ) العد 26/11/2012 قسم البستنة
17/12/2012 

 2013 – 2012العام الدراسي 
االختصاص  االسم الثالثي ت

 العام
االختصاص 

 الدقيق
المرتبة 

العلمية  
 الجديدة

األمر الجامعي  تاريخ االستحقاق مكان العمل
 للترقية

 إنتاج مكننة مكننة  م. باسم عبود عباس  1
 حيواني

 أستاذ
 مساعد

 ( 10508العدد ) 9/5/2012 قسم الثروة
11/7/2013 

علوم التربة  د.حسين عزيز محمد  2
 والمياه 

 أستاذ تغذية نبات 
 مساعد

قسم التربة 
 والمياه

 ( 19585العدد ) 21/5/2013
29/12/2013 

محاصيل  د. عدنان حسين علي الوكاع 3
 حقلية 

فسلجة 
ومكافحة 

 أدغال

تاذ أس
 مساعد

 ( 17383) العدد  16/6/2013 قسم المحاصيل
20/11/2013 



 
 
 
 
 
 

 
 

تكنولوجيا  ثروة حيوانية د. مهدي صالح جاسم  4
منتجات 
 دواجن

أستاذ 
 مساعد

 ( 7254العدد ) 19/12/2012 قسم الثروة
14/5/2013 

أستاذ  أمراض نبات وقاية نبات  د. عماد عدنان مهدي  5
 مساعد

 ( 5770العدد )  24/5/2012 قسم البستنة
22/4/2013 

علوم التربة  م.م.حسن ىادي مصطفى  6
 والمياه

أسمدة 
 وخصوبة 

 ( 8651العدد ) 19/6/2011 قسم التربة مدرس
4/6/2013 


