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 المهام المكلف بها:

كركوك عضو في لجنة وزارية لفتح دراسات عليا في جامعة -1
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عضو في لجنة وزارية لفتح دراسات عليا في جامعة سامراء -2

2117 
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 عضو لجنة وضع أسئلة الدراسات العليا-5

 عضو لجنة تصحيح المواد الوزارية-6

 مقاصة العلميةرئيس لجنة ال-9

 

 :كتب الشكر الحاصل عليها

 كتاب شكر من وزير التعليم العالي-1
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 كتاب شكر من رئيس جامعة سامراء-3
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C.V 

  

Name: Dr. Murtada Mohammed Hamid Salamah     

AL-juhaishi 

Date of Birth: 2/1/1976 

Nationality: Arabic 

Religion Muslim 

Marital status: Married 

Number of children: 3 

Occupation: University Professor 

Degree: Assistant Professor 

Work Address: College of Islamic Sciences / 

University of Baghdad 

Mobile: 07801781126 

Email: mu1976tada@gmail.com 

 

Qualifications: 

1- Holds a bachelor's degree in Islamic Sciences 

from the Iraqi University in 2000 



2-Holds a master's degree in Islamic sciences 

from the Iraqi University in 2003 

3-Holds a doctorate in Islamic sciences from the 

Iraqi University in 2007 

4-holds a degree in teaching methods from the 

University of Baghdad 

5-holds a degree in Arabic language safety from 

the University of Baghdad 

6-holds a computer certificate from the 

University of Baghdad 

 

Scientific Activities: 

1-Discussion of more than twenty doctoral thesis 

at the University of Baghdad and other 

universities 

2- Discussion of more than thirty master's thesis 

at the University of Baghdad and other 

universities 

3- Discussion of more than fifty research 

graduated students at the University of Baghdad 



4-scientific evaluation of doctoral theses and 

master's theses and scientific research at the 

University of Baghdad and other universities 

5-Publishing more than ten research in scientific 

journals 

6- Attendance and participation in scientific 

conferences, seminars and workshops at the 

University of Baghdad and abroad 

7- Supervision of PhD and Master's students 

Mandated tasks: 

1- Member of the ministerial committee to open 

graduate studies at the University of Kirkuk 2018 

2- Member of the ministerial committee to open 

graduate studies at the University of Samarra 

2019 

3- Chairman of the examination committee in the 

Faculty of Islamic Sciences University of Baghdad 

 4- Lectures on graduate students 

5- Member of the Committee for the 

development of graduate questions 



6- Member of the correction of ministerial 

materials 

7- Chairman of the Scientific Clearing Committee 

 

Written thanks: 

1- A letter of thanks from the Minister of Higher 

Education 

2- A letter of thanks from the President of 

Baghdad University 

3- A letter of thanks from the President of 

Samarra University 

4- A letter of thanks from the Assistant 

President of the University of Baghdad 

5- Four books of thanks from the Dean of the 

Faculty of Islamic Sciences University of 

Baghdad 


