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 فتح تخصصات في الدراسات األولية في كلية الفنون الجميلة- 

ذ،ذذ28/11/2012ذاملؤرخةذيفذ1203مذكرةذقدمذالشؤونذالعلموةذذذاتذالعددذذذذذذذذذذذنظرذاجمللسذيف

ذ،ذحولذموضوعذفتحذختصصاتذ5/11/2012املنعقدةذيفذذ(6)بشأنذقرارذجملسذاجلامعةذاملتخذذجبلدتهذ

وعادذموضوعذالوحداتذالدرادوةذذذ))يفذالدراداتذاألولوةذيفذكلوةذالفنونذاجلمولةذ،ذاملتضمنذذ

ذبتخصصاتذ

كلوةذالفنونذاجلمولةذاىلذقدمذالشؤونذالعلموةذ،ذلتدقوقذعددذالوحداتذ/ذ(الكرافوكذوالفنونذالدونمائوةذذ)

،ذحوثذبّونذالقدمذاملذكورذبأنهذمتذ(ذذذ(والداعاتذذاملثبتةذمعذعددذالوحـداتذاملقــرةذيفذالتعلوماتذ

يفذذالكلوةذاملذكورةذذ(الكرافوكذوالفنونذالدونمائوةذذ)تدقوقذالوحداتذالدرادوةذاخلاصةذبالتخصصاتذ

ذ،ذحوثذكانذجمموعذعددذ23/9/2012ذاملؤرخذيفذ38/الواردةذضمنذكتابذالكلوةذذيذالعددذع

وحدةذللدنواتذاألربعذولفصلذدراديذواحدذ،ذومباذأنذالنظامذاملتبعذلدىذذ(80)الوحداتذالدرادوةذ

وحدةذلفصلنيذدرادونيذولكلذدنةذذ(160)الكلوةذهوذنظامذدنويذفقدذمتذمضاعفةذعددذالوحداتذلوصبحذ

منذالدنواتذاألربعذبالندبةذلتخصصذالفنونذالدونمائوةذ،ذأماذفوماذخيصذفرعذالكرافوكذفانذجمموعذعددذ

وحدةذللدنواتذاألربعذولفصلذدراديذواحدذ،ذحوثذمتذذ(77ذ)الوحداتذاملذكورةذيفذكتابذالكلوةذهوذ

وحدةذلفصلنيذدرادونيذوللدنواتذاألربعذوهوذالعددذاملقررذواملدموحذبهذذ(ذ154)مضاعفةذالعددذلوكونذ

جملموعذالوحداتذالدرادوةذللكلوةذولكافةذاملراحلذوحدبذكتابذجلنةذعمداءذكلواتذالفنونذاجلمولةذ

ذ:ذ،ذوبعدذاملناقشةذإختذذاجمللسذالقرارذاآلتيذ26/4/2012ذاملؤرخذيفذ8ذيذالعددذ

ذ

ذ

كلية الفنون / (الكرافك والفنون السينمائية  ) الموافقة على فتح تخصصات 
 :الجميلة في الدراسات األولية ، على أن يتم األخذ بما يأتي 

  .(المرحلة )بداًل من  (السنة  )تثبيت لفظة  -1

  . (مشروع البحث  )الى  (المشروع  )تغيير لفظة مادة  -2

 القـرار
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ذ

  الترقيات العلمية-

نظرذاجمللسذيفذمذكرةذرئوسذجلنةذالرتقواتذالعلموةذاملركزوــــةذيفذاجلامعـــــةذذاتذذذذذذذذ

ذ،ذاملتضمنةذتوصوةذجلنةذالرتقواتذالعلموةذاملركزوةذ27/11/2012ذاملؤرخةذيفذذ33العددذ

ذ،ذبشأنذترقوةذ6/11/2012املنعقدةذيفذذ(اخلامدةذذ)يفذاجلامعـــــــــةذاملتخـــذةذجبلدتهاذ

الذواتذالتدرودونيذاملذكورةذأمساؤهمذيفذأدناهذإىلذمرتبةذاألدتاذوةذ،ذالدتكماهلمذ

ذ:متطلباتذالرتقوةذمنذحوثذاألصالةذيفذأحباثهمذومدةذاخلدمةذاجلامعوةذذوهمذذ

ذ

ذ:ذذذوبعدذاملناقشةذإختذذاجمللسذالقرارذاآلتيذ

ذ

ذ

ذ

الموافقة على ترقية الذوات التدريسيين المذكورة أسماؤهم في أعاله الى مرتبة االستاذية ،  -1

إعتبارًا من التواريخ المثبتة أزاء إسم كل منهم  إلستكمالهم متطلبات الترقية من حيث األصالة 

في أبحاثهم ومدة الخدمة الجامعية ، على أن اليترتب على ذلك أية تبعات مالية قبل صدور 

 .األمر الجامعي بذلك  

توجيه تهنئة للذوات التدريسيين المذكورة أسماؤهم في أعاله لحصولهم على لقب األستاذية  -2

  . 
 

 

 تاريخ الترقية  التخصص اسم التشكيل االسم ت

تغذية النبات - علوم التربية كلية الزراعة نريمان داود سلمان. د -1
 واالسمدة الحيوية

 بموجب 14/12/2011
 1988 لسنة 315قرار 

/ إحصاء تطبيقي/ إحصاء واالقتصاد كلية اإلدارة لميعة باقر جواد. د -2
 سالسل زمنية

4/3/2012 

مصادر / المعلومات والمكتبات ابن رشد– كلية التربية  هدى عباس قنبر. د -3
 المعلومات والبحث العلمي

10/7/2009 

 30/9/2010 فسلجة تناسل / علوم الحياة  كلية العلوم للبنات صباح عبد الرضا مجيد. د -4

 القـرار
 



 

 استالل بحوث من رسائل واطاريح ألغراض الترقيات العلمية - 4

دائرةذالبحثذ/ذذذذذذنظرذاجمللسذيفذكتابذوزارةذالتعلومذالعاليذوالبحثذالعلميذ

ترقوةذذ)ذ،ذبشأنذموضوعذ8/11/2012ذاملؤرخذيفذ4/12163والتطوورذذيذالعددذبذتذ

ذ:،ذاملتضمنذماذوأتيذذ(علموةذ

ذ،ذأعلمناذقدمذ1992لدنةذذ(36)إدتنادًاذاىلذتعلوماتذالرتقواتذالعلموةذاملعدلةذرقمذذ)

بأنذالذودتفادذ)ذمنذالتعلوماتذأعالهذنصتذذ(6)الشؤونذالقانونوةذمبركزذالوزارةذبأنذاملادةذ

فجاءذذ(أرروحةذذ)رالبذالرتقوةذالعلموةذمنذأكثرذمنذحبثذواحدذمدتلذمنذكلذردالةذأوذ

ذالنص

وادعًاذوشملذاملعنىذوالتفدريذالوادعذوهوذاإلدتفادةذمنذذ(منذكلذردالةذأوذأرروحةذذ)ذ

حبثذواحدذلكلذردالةذأوذأرروحةذوقومذباإلذرافذعلوهاذألنذلوذكانذبنوةذاملشرعذتقوودهاذ

،ذوبعدذاملناقشةذإختذذذ(لقودهاذببحثذواحدذعنذكلذالردائلذواألراروحذاملشرفذعلوهاذ

ذ:اجمللسذالقرارذاآلتيذ

 

 

 

 

 

ذ

بشأن        يؤيد المجلس باألغلبية مضمون  كتاب الوزارة المذكور في أعاله ، 

إستفادة صاحب الترقية العلمية من إستالل بحثين فقط من مجموع الرسائل 

واألطاريح التي أشرف عليها ألغراض الترقية العلمية ، شرط أن ال يكون البحثان 

 . مستلين من نفس الرسالة أو األطروحة التي أشرف عليها

ذ

ذ

ذ

 

 القـرار
 


