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  / الماجستير / لغة انكليزيةاللغات / كلية  اقرار مناهج الدراسات العليا -١
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الموافقة على اقرار مناهج الدراسات العليا لدراسة الماجستير/ لغة انكليزية / لغة        

) ١٩/٢، كونها مطابقة لتعليمات الدراسات العليا (المادة ٢٠١٨/٢٠١٩للعام الدراسي 

  .١٩٨٢لسنة 

اسم   ت

  التشكیل

  المالحظات  سةالدرانوع 

كلیة   .١

  اللغات

  

  الماجستیر/

  لغة انكلیزیة / لغة 

 ٢٩/٧/٢٠١٨في  ٤٦٢٩أرسلت الكلیة كتابھا ذي العدد    
المنھاج الدراسي بعد اجراء التعدیالت علیھ وبعد استئناف 

، وعند  ٢٠١٩الدراسي /٢٠١٨الدراسة في القسم للعام 
تدقیق المناھج تبیّن مطابقتھا لتعلیمات الدراسات العلیا (المادة 

ة للكورس حیث ان عدد الوحدات الدراسی ١٩٨٢) لسنة ١٩/٢
) وحدة وعدد وحدات ١٢) وحدة و الكورس الثاني (١٢االول (

) ٣٦) وحدة و بالتالي فأن مجموع الوحدات (١٢الرسالة (
وحدة وھو ضمن الحد المسموح بھ و حسب المادة الثامنھ 

  . ١٩٨٢من تعلیمات الدراسات العلیا لسنة  ١٤/

         

 رارـالق

  صالحية مجلس الجامعة  - أ
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  / اللغة الفارسيةاللغات / كلية  اقرار مناهج الدراسات العليا -٢
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قسم اللغة  الماجستير والدكتوراه //  الموافقة على اقرار مناهج الدراسات العليا      

كونها مطابقة لتعليمات  ٢٠١٨/٢٠١٩للعام الدراسي / كلية اللغات / الفارسية 

  . ١٩٨٢) لسنة ١٩/٢الدراسات العليا (المادة 

  

  

  

الكورس   االول الكورس  الدراسة
  الثاني

وحدة 
الرسالة / 
  االطروحة

  حداتمجموع الو

  ٣٦  ١٢  ١٢  ١٢  الماجستیر

  ٦٠  ٢٥  ١٨  ١٧  الدكتوراه

 رارـالق
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  التربية للبنات / كلية  اقرار مناهج الدراسات العليا -٣
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كلية التربية للبنات/ الماجستير /  الموافقة على إقرار مناهج الدراسات العليا        

، العلوم التربوية و النفسية ، رياض  والدكتوراه ألقسام ( االقتصاد المنزلي

الخدمة االجتماعية ، الجغرافية ، اللغة االنكليزية ، علوم القرآن ، اللغة األطفال ، 

دراسات العليا تالئم مع تعليمات البما ي ٢٠١٨/٢٠١٩العربية ) للعام الدراسي 

  . ١٩٨٢ة لسن ١٩للمادة 

  

  المالحظات  الدراسةنوع   اسم التشكیل  ت

  القسام  الماجستیــر والدكتـــوراه  كلیة التربیة للبنات  -٣

العلوم ،  ( االقتصاد المنزلي

التربویة و النفسیة ، ریاض االطفال 

، الخدمة االجتماعیة ، الجغرافیة ، 

اللغة االنكلیزیة ، علوم القرآن ، 

  اللغة العربیة )

بّین القسم المذكور بأنھ بعد تدقیق    

المناھج والوحدات الدراسیة تبین ان 

عدد الوحدات تتالئم مع مجموع 

 ١٩تعلیمات الدراسات العلیا للمادة 

  . ١٩٨٢لسنـــــة 

        

 رارـالق
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  لكل من :  على منح لقب أستاذ متمرسالموافقة 

أ.د. فاضل يونس بكتاش / كلية علوم الهندسة الزراعية / قسم المحاصيل   -١

 الحقلية .

أ.د. نور الدين شوقي علي/ كلية علوم الهندسة الزراعية / قسم مكافحة التصحر  -٢

.  

  

  

  

  

 رارـالق
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   ٩٢٠١/٢٠٢٠خطة االجازات الدراسي للعام الدراسي  -٥
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  .  ٢٠٢٠ – ٢٠١٩المصادقة على خطة االجازات الدراسية للعام الدراسي 

  

  )  -٣- رقم  ( مرفق

  

  

  

  

  

 رارـالق
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  الترقيات العلمية  -٦
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  تاريخ الترقية  التخصص  اسم التشكيل  االسم  ت

  ٢٩/٥/٢٠١٧  الطب البيطري / طفيليات  كلية الطب البيطري  د. اثمار خضير عباس  -١
  ٢٧/٣/٢٠١٧  علوم الفيزياء / البالزما   كلية العلوم  كاظم عبد الواحد عادمد.   -٢
  ١٢/٩/٢٠١٧  الرقيقةالفيزياء / االغشية   العلومكلية   د. غصون حميد دمحم  -٣
  ٢١/٣/٢٠١٧  االجتماع/ خدمة اجتماعية   كلية التربية للبنات  د. االء دمحم رحيم  -٤
بموجب  ٣١/٨/٢٠١٦  الشريعة  كلية التربية للبنات  د. ساجدة طه محمود  -٥

  ١٩٨٨لسنة  ٣١٥قرار 
ابن  –كلية التربية   د. زينب حمزة راجي  -٦

  للعلوم االنسانيةرشد 
بموجب  ٣١/٨/٢٠١٦  تدريسمناهج وطرائق 

   ١٩٨٨لسنة  ٣١٥قرار 
   ٦/٨/٢٠١٧  علوم الحياة / نبات  كلية العلوم  د. نعمت جميل عبد الباقي  -٧
  ١٢/٩/٢٠١٧  الرياضيات   كلية العلوم  د. وسن خالد حسن  -٨
بموجب  ٣١/٨/٢٠١٧  علم االرض / فيزياء االرض  كلية العلوم  د. كمال كريم علي  -٩

  ١٩٨٨لسنة  ٣١٥قرار 
  

  

                                                                                                          

الموافقة على ترقية الذوات التدريسيين المذكورة أسماؤهم في الجدول اعاله إلى مرتبة األستاذية ،  - ٢
الستكمالهم متطلبات الترقية من حيث األصالة في   اعتبارا من التواريخ المثبتة إزاء أسم كل منهم

أبحاثهم ومدة الخدمة الجامعية ، على أن  ال يترتب  على ذلك أية تبعات مالية قبل صدور األمر 
 الجامعي بذلك  .

 

 توجيه تهنئة للذوات التدريسيين المذكورة أسماؤهم في أعاله لحصولهم على لقب األستاذية . - ٣
 

) في الجدول أعاله ، لتقديمهم ما ال  ٩،  ٧،  ٦،  ٤،  ٢، ١( توجيه كتاب شكر وتقدير للتسلسالت  - ٤
 يقل عن خمسة بحوث امتازت باألصالة .

 

  قيام لجنة الترقيات العلمية المركزية في الجامعة برفع اسماء التدريسيين في التسلسالت  -٥
قسم االعالم العالقات العامة في الجامعة ، لغرض في الجدول أعاله الى  ) ٩،  ٧،  ٦،  ٤،  ٢، ١( 

النشر  وتسليط الضوء على ترقيتهم في اصدارات الجامعة ، لتقديمهم ما ال يقل عن خمسة بحوث 
  امتازت باألصالة .

  

 رارـالق
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/ المنتسب في )موضوع تغيير االختصاص الدقيق لـ السيد ( حسين علي جان  - ٧

  كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم بجامعتنا
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 ٢٧/٥/٢٠١٨في  ١٦٣٢تم مفاتحة الدائرة الثقافية / كانبيرا بموجب كتاب القسم ذي العدد ع ث /  -١

وقد اجابتنا الدائرة اعاله بكتابها ذي لغرض تزويدنا بتقرير عن البحث و المواد االولية و نسبة االنجاز ، 

  المتضمن رسالة المشرف على الطالب مع ملخص بحث الدكتوراه . ٤/٦/٢٠١٨في  ٥٠١العدد 

لغرض تأييد االختصاص  ١٠/٦/٢٠١٨في  ١٧٨٧تم مفاتحة كلية العلوم بكتاب القسم ذي العدد ع ث / -٢

 ٢٥/٧/٢٠١٨في  ٥٥٤٣/  ١٧كتابها ذي العدد وفق الضوابط والتعليمات ، وقد اجابت الكلية المذكورة ب

مرفقة فيه رأي اللجنة العلمية المشكلة بقسم الفيزياء في تخصص فيزياء المواد لبيان الرأي حول المشروع 

  المقترح و مدى اهمية و حداثة الموضوع .

:��Xא;���א��.א��א��sא��	j+�>'א��
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االختصاص الدقيق لطالب البعثة الدراسية في استراليا الموافقة على تغيير    

السيد ( حسين علي جان / المنتسب في كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم 

، مع توجيه الكلية  بجامعتنا من ( فيزياء جسيمات اولية ) الى ( فيزياء المواد )

بضرورة اعتماد االختصاص وفق الحاجة الفعلية منذ البداية وعدم التغيير مستقبالً 

.   

 رارـالق
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  اجتياز دورة تدريبية في نظم المعلومات الجغرافية / كلية اآلداب - ٨
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اعتماد دورة نظم المعلومات الجغرافية من ضمن شروط القبول الموافقة على     

في الدراسات العليا  لمرحلتي ( الماجستير و الدكتوراه ) في قسم الجغرافية و نظم 

  المعلومات الجغرافية / كلية اآلداب . 

 رارـالق
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  تحديد موعد تخرج طلبة كليات جامعتنا   -٩
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ليكون موعد تخرج طلبة كليات جامعتنا / الدور  ٣٠/٩/٢٠١٨اعتماد يوم     

ويوم ( دورة النصر والتنمية )  ٢٠١٧/٢٠١٨الثاني للعام الدراسي 

هو موعد تخرج طلبة كليتي ( الطب / طب الكندي ) / الدور  ٣١/١٢/٢٠١٨

  . الثاني 

� �
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  آلية توزيع الطلبة على االقسام العلمية في الكليات  -١٠
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 ) كلية .١٤ان عدد كليات جامعتنا التي تضم اقسام هي ( -١

، الزراعة ) جرى القبول المركزي فيها للعام الدراسي  كلية ( الهندسة ، الهندسة الخوارزمي -٢

 على مستوى القسم . ٢٠١٧/٢٠١٨

  في القائمة المرفقة طياً جدول عن اآللية المتبعة في توزيع الطلبة على االقسام في الكليات . -٣
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المقبولين على األقسام العلمية وفق المعدل والرغبة تكون آلية توزيع الطلبة      

والطاقة االستيعابية ، مع األخذ بنظر االعتبار استفادة الطلبة المقبولين من 

  ت أبناء األساتذة وحسب الضوابط .امتيازا

 رارـالق
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  تمديد مدة خدمة (أ.د. حسين خضير عبد الحسين) / كلية علوم الهندسة الزراعية -١١
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  االختصاص الدقیق  اللقب العلمي  االسم  ت

  تقویم برامج ونظم ارشاد زراعي  استاذ  د. حسین خضیر عبد الحسین  .١

  تقویم تقانات زراعیة  استاذ  د. اشواق عبد الرزاق ناجي  .٢

  تدریب ارشادي  استاذ مساعد  د.بیان عبد الجبار رضا  .٣

  تقویم تدریب  استاذ مساعد  د. مثال عبد اللطیف سلمان  .٤

وعلى ضوء ما تقدم فأن االختصاص الدقيق للدكتور حسين خضير عبد الحسين هو      
  االختصاص الوحيد ضمن التخصصات المذكورة .
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الموافقة على تمديد مدة خدمة  (أ.د. حسين خضير عبد الحسين) / كلية علوم     

  استناداً إلى أحكام المادة ،  ، نظر للحاجة الماسة الى تخصصه ةالهندسة الزراعي

  ة رقم لثاني لقانون الخدمة الجامعيب ) من قانون التعديل ا - / أوالً ١١( 

  . ٢٠١٤) لسنة  ١( 

   )- ٤-رقم ( مرفق 

 رارـالق
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 ٢٦/٩/٢٠١٨                       )                   ٢٠- ٢٠(      الجامعة                             أمانة مجلس 
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  الموافقة على تمديد مدة خدمة االستاذ الدكتور ( ابتسام خالد     

للسنة الثانية بعد ان تم تقديم التقييم كلية طب الكندي  التدريسي في صالح )/

 ما جاء بمحضر لجنة وضع معايير تمديد الخدمة العضاءالسنوي ، استنادا الى 

الهيئة التدريسية والمصادق عليه في اجتماع هيئة الرأي ( الخامس ) المنعقد في 

٦/٧/٢٠١٧   .  

  

  
  عالء عبد الحسين عبد الرسولأ.د.                         سعاد عبد موسىم.د. 

  رئيس المجلس                                              أمين المجلس  
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