
قانىن  
جامعة بغداد  

  1956لسنة  (60 )رقم 
 

ًحي ف٘صل الثاًٖ هلك الؼشاق  
 

تؼذ االطالع ػلٔ الفمشج األّلٔ هي الوادج السادسح ّ الؼششٗي هي 
الماًْى األساسٖ  ّ توْافمح هجلس األهح صذلٌا الماًْى األذٖ ّ 

: ًأهش تٌششٍ 
 

تأسيس الجامعة و أهدافها و كيانها  
 
ذؤسس فٖ هذٌٗح تغذاد جاهؼح ذسؤ جاهؼح : الوادج األّلٔ -

. فٖ ُزا الماًْى  (الجاهؼح  )تغذاد ّ ٗطلك ػلِ٘ا 
 
. صاحة الجاللح الولك ُْ حاهٖ الجاهؼح : الوادج الثاً٘ح -
 
. الجاهؼح حشم اهي : الوادج الثالثح -
 
: الوادج الشاتؼح -
 ذرألف الجاهؼح هي كل٘اخ ّ هؼاُذ ٗخرص كل هٌِا     تفشع اّ –أ 

.  توجوْػح هي هْاد الذاسسح الورماستح فٖ الؼلْم ّ االداب ّ الفٌْى 
ٗمشس الوجلس الرأس٘سٖ الْاسد ركشٍ فٖ  الوادج الساتؼح ّ -  ب

األستؼ٘ي ضن الكل٘اخ المائوح كلِا اّ تؼضِا الٔ الجاهؼح ػٌذها ٗمرٌغ 
تثلْغِا الوسرْٓ الجاهؼٖ ّ لَ اى ٗمرشح ذؼذٗال اّ ذغ٘٘شا فٖ ًظوِا 

. لرثلغ ُزا الوسرْٓ 
ذؼٌٖ الجاهؼح تالذساساخ الؼال٘ح ّ ترشج٘غ : الوادج الخاهسح -

الثحث الؼلوٖ ّ الؼول ػلٔ ًشش الذساساخ الؼلو٘ح ّ االدت٘ح ّ 
. الفٌ٘ح ّ االُروام تالفضائل الخلم٘ح ّ تالحضاسج الؼشت٘ح ّ االساله٘ح 

ّصٗش الوؼاسف ٗوثل الجاهؼح فٖ هجلس الْصساء ّ : الوادج السادسح -
. هجلس األهح 

  14/6/1956 فٖ 3806ًشش فٖ الْلائغ الؼشال٘ح ػذد 
 



  1958لسنة  (28)قانىن رقم 
قانىن  

جامعة بغداد  
 

تأسن الشؼة  
هجلس الس٘ادج 

 
هي الذسرْس الوؤلد ّ تٌاءاً ػلٔ ها  (21)تؼذ االطالع ػلٔ الوادج 

ػشضَ ّصٗش الرشت٘ح ّ الرؼل٘ن ّ ّافك ػلَ٘ هجلس الْصساء صذق 
: الماًْى االذٖ 

 
ذٌشأ فٖ هذٌٗح تغذاد جاهؼح ذسؤ جاهؼح تغذاد ّ : الوادج االّلٔ 

. ٗطلك ػلِ٘ا اسن الجاهؼح فٖ ُزا الماًْى 
لْصٗش الرشت٘ح ّ الرؼل٘ن تٌاءاً ػلٔ الرشاح هجلس الجاهؼح اى ٗؼشض 

ػلٔ هجلس الْصساء اًشاء فشّع لِا فٖ هذى اخشٓ هي الجوِْسٗح 
. الؼشال٘ح اللشاس رلك 

 
. الجاهؼح حشم اهي : الوادج الثاً٘ح 

 
ذخرص الجاهؼح تكل ها ٗرصل تالرؼل٘ن الؼالٖ ّ : الوادج الثالثح 

الذساساخ الؼل٘ا ّ ترشج٘غ الثحث الؼلوٖ ّ الؼول ػلٔ سلٖ االداب 
ّ ذمذم الؼلْم ّ الفٌْى ّ تؼث الحضاسج الؼشت٘ح ّ االساله٘ح ّ سػاٗح 

الم٘ن االخالل٘ح ّ ػلٔ الؼوْم تكل ها ٗخذم الوجروغ ّ االغشاض 
. المْه٘ح 

 
ّ . ذركْى الجاهؼح هي كل٘اخ راخ السام ػلو٘ح : الوادج الشاتؼح 

ٗؼرثش المسن ّحذج جاهؼ٘ح اّلٔ ف٘خرص ترذسٗس الوْاد الورؼلمح تَ 
ّ ذؼرثش الكل٘ح . ّ الم٘ام ػلٔ تحْثِا فٖ هخرلف كل٘اخ الجاهؼح 

ّحذج ذٌظ٘و٘ح اكثش فررألف هي هجوْػح هي االلسام الؼلو٘ح ّ ذؼ٘ي 
السام الكل٘ح ّ ذحذد سلطاذِا ّ ّاجثاذِا فٖ الرذسٗس ّ الثحث 
. تمشاس هي هجلس الجاهؼح تؼذ اخز سإٔ هجلس الكل٘ح الوخرص 

  20/9/1958 تراسٗخ 34ًشش فٖ الْلائغ الؼشال٘ح الؼذد 
 



: ذضن الجاهؼح الكل٘اخ االذ٘ح :     الوادج الخاهسح 
 

 (االلسام االدت٘ح فٖ كل٘ح االداب ّ الؼلْم  )كل٘ح االداب  -1
 (االلسام الؼلو٘ح فٖ كل٘ح االداب ّ الؼلْم  )كل٘ح الؼلْم  -2
 .كل٘ح الحمْق  -3
 (كل٘ح الرجاسج ّ االلرصاد  )كل٘ح الرجاسج  -4
 (داس الوؼلو٘ي الؼال٘ح  )كل٘ح الرشت٘ح  -5
 .كل٘ح الرحشٗش  -6
 كل٘ح الٌِذسح -7
 كل٘ح الضساػح  -8
 كل٘ح الطة  -9
كل٘ح طة االسٌاى  -10
 (كل٘ح الص٘ذلح ّ الك٘و٘اء  )كل٘ح الص٘ذلح - 11
كل٘ح الطة الث٘طشٕ  - 12

 


