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  لمجلس الجامعة حادية عشرة المحضر الجلسة 

  ٢٠١٩/  ٢٠١٨للعام الدراسي 
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/ امير ظاهر نيابةً عنه أ.م.د. مجاز / وحضرلكونه ،  الطب عميد كلية/  علي كامل الشالجيأ.د.    -١

 . االدارية معاون العميد للشؤون

اليفاده خارج العراق / حضر نيابةً عدي طارق حسن / عميد التربية البدنية وعلوم الرياضة / أ.د.  -٢

 صباح قاسم خلف / معاون العميد للشؤون العلمية .عنه أ.د.

رحيم د.م.أ. اوحضر نيابةً عنه اللغات ، اللتزامها بعمل رسمي /  / عميد كلية غيداء قيسأ.م.د. -٣

 . معاون العميد للشؤون العلمية/  راضي عبد

وحضر / مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا عميد /  عبد الحسين العسكريد. م.أ. -٤

 . نيابةً عنه أ.م.د. عامر شاكر خضير / معاون العميد
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 توجيهات السيد رئيس المجلس
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  الترقیات العلمیة  -١
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 تاريخ الترقية التخصص الدقيق اسم التشكيل االسم ت

  ٢١/١٢/٢٠١٧  الكيمياء / تحليلية  كلية العلوم د. بشرى بشير قاسم -١

  ١٤/١/٢٠١٨  الفيزياء كلية العلوم د. سعد فرحان مطر -٢

ابن رشد للعلوم  –كلية التربية  د. انتصار هاشم مهدي  -٣
 االنسانية

علKKم الKKنفس التربKKوي / علKKم 
  نفس النمو

٣١/٨/٢٠١٨ 
 ٣١٥بموجKKKKب قKKKKرار 

  ١٩٨٨لسنة 

ابن رشد للعلوم  –كلية التربية   تحسين عبد الرضا كريمد.   -٤
  االنسانية

  ١٨/١/٢٠١٨  اللغة العربية / لغة 

 ٣١/٨/٢٠١٨  طب المجتمع   كلية طب الكندي  د. وجدان اكرم حسين  -٥
 ٣١٥بموجKKKKب قKKKKرار 

  ١٩٨٨لسنة 

ابن رشد للعلوم  –كلية التربية   د. علياء دمحم حسين    -٦
  االنسانية

 ١٥/١/٢٠١٨  التاريخ / الحديث والمعاصر 
 ٣١٥بموجKKKKب قKKKKرار 

  ١٩٨٨لسنة 

ابن رشد للعلوم  –كلية التربية   د. هشام دمحم خلف  -٧
  االنسانية

 ١٥/١/٢٠١٨  اداب / فلسفة
 ٣١٥بموجKKKKب قKKKKرار 

  ١٩٨٨لسنة 

مركز بحوث ومتحف التاريخ   د. فارس عبد علي مهدي  -٨
  الطبيعي

  ١٥/١١/٢٠١٧  الثروة الحيوانية 

  ٢٥/١/٢٠١٨  اللغة االنكليزية / لغة  كلية اللغات  د. مهدي عناية كريم  -٩

ابن رشد للعلوم  –كلية التربية   د. سعد نجم عبد  - ١٠
  االنسانية

  ٢٨/١٢/٢٠١٧  اللغة االنكليزية 

 صالحية مجلس الجامعة -ب
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الموافقة على ترقية الذوات التدريسيين المذكورة أسماؤهم في الجدول اعاله إلى  -١
من التواريخ المثبتة إزاء أسم كل منهم  الستكمالهم متطلبات  مرتبة األستاذية ، اعتبارا

الترقية من حيث األصالة في أبحاثهم ومدة الخدمة الجامعية ، على أن  ال يترتب  على 
 ذلك أية تبعات مالية قبل صدور األمر الجامعي بذلك  .

  
لقب  توجيه تهنئة للذوات التدريسيين المذكورة أسماؤهم في أعاله لحصولهم على -٢

 األستاذية .

 

) في الجدول أعاله  ١٠،  ٨،  ٦،  ٥،  ٤ ، ٣ توجيه كتاب شكر وتقدير للتسلسالت ( -٣
 ، لتقديمهم ما ال يقل عن خمسة بحوث امتازت باألصالة .

 

قيام لجنة الترقيات العلمية المركزية في الجامعة برفع اسماء التدريسيين في  -٤
الجدول أعاله الى قسم االعالم العالقات  في ) ١٠،  ٨،  ٦،  ٥،  ٤ ، ٣ (التسلسالت

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

  

� �

  

 

 رارـالق
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  تمديد مدة خدمة تدريسيين / كلية الطب -٢
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ً ان قسم الدراسات والتخطيط اعلمنا بموجب كتابه ذي العدد  بانه بعد تدقيق  ٢٨/٢/٢٠١٩في  ٢٩٠علما

  - الهيكلية التنظيمية بهدف بيان الحاجة لخدمات الموما اليه تبين ما يأتي :

  تظهر الحاجة الى اختصاص دكتوراه طب / احياء مجهرية . ٢٠١٨لكلية الطب لعام  الهيكلية العلمية )١

)  ١٠عدد التدريسيين ضمن المالك المشغول في الطب من حملة نفس الشهادة واالختصاص هو (  )٢

) بلقب استاذ مساعد ومن ضمنهم  ٧) تدريسي بلقب استاذ  و(  ٤تدريسي مصنفين حسب االلقاب العلمية ( 

  ليه .الموما ا

في  ٢٩٥٣٢تم مفاتحة اللجنة المحلية للمسألة والعدالة / جامعة بغداد بموجب كتاب القسم ذي العدد       

  لبيان موقفه من قانون اللجنة اعاله ولم تردنا االجابة لحد اآلن . ٦/١٢/٢٠١٨

  

أوامر  التولد االختصاص الكلية االسم  ت
التمديد 

السابقة إن 
 وجدت

  إشرافه على طلبة
  د. عليا 

عدد البحوث 
  المنشورة

أ.م .د. جبار   .١
  رسن زنكور

العام: طب   الطب
وجراحة 
عامة 

والدقيق: 
احياء 
  مجهرية

  حالياً  (اليوجد) ال يوجد ١/٧/١٩٥٤

) ٤سابقاً (
  دكتوراه

) ماجستير ١٠و (
  ) دبلوم ٢و ( 

  

  بحوث ٣
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بانه  ٢٨/٢/٢٠١٩في  ٢٨٨علماً ان قسم الدراسات والتخطيط اعلمنا بموجب كتابه ذي العدد 

  -بعد تدقيق الهيكلية التنظيمية بهدف بيان الحاجة لخدمات الموما اليها تبين ما يأتي :

  تظهر الحاجة الى اختصاص دكتوراه طب / تشريح . ٢٠١٨) الهيكلية العلمية لكلية الطب لعام ١

) تدريسي  ٥التدريسيين ضمن المالك المشغول في الطب من حملة نفس الشهادة واالختصاص هو ( ) عدد ٢
) تدريسي بلقب  ١) تدريسي بلقب استاذ  ومن ضمنهم الموما اليها و(  ٤االلقاب العلمية (  مصنفين حسب
  استاذ مساعد.

  

  

/ كلية الطب استنادا ً  الموافقة على تمديد خدمة أ.م .د. جبار رسن زنكور -١
ب ) من قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة  –/ اوالً  ١١الى احكام المادة (

 .٢٠١٤) لسنة ١الجامعية رقم (

الموافقة على تمديد خدمة أ.د. هدى مهدي درويش / كلية الطب استنادا ً  -٢
ب ) من قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة  –/ اوالً  ١١الى احكام المادة (

في كلية طب الكندي  ، وتفرغ لمدة يومين٢٠١٤) لسنة ١الجامعية رقم (
  للحاجة الى اختصاصها .

  

أوامر  التولد االختصاص الكلية االسم  ت
التمديد 

السابقة إن 
 وجدت

  إشرافه على طلبة
  د. عليا 

البحوث عدد 
  المنشورة

أ.د. هدى   .٢
  مهدي درويش

العام : طب   الطب
وجراحة 
والدقيق : 
تشريح 
  انسجة

٢٣/١٢/
١٩٥٤  

) ١حالياً (  اليوجد
  دكتوراه

)  ١٠سابقاً ( 
)  ٥دكتوراه و( 

  ماجستير .

  

  بحوث ٨

 رارـالق
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  تمديد مدة خدمة  ( د. حمدية دمحم شهوان ) / مركز بحوث السوق وحماية المستهلك -٣
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الموافقة على تمديد مدة خدمة  ( د. حمدية دمحم شهوان ) / التدريسية في مركز 

ب )  –/ اوالً  ١١استنادا ً الى احكام المادة (،  بحوث السوق وحماية المستهلك

  . ٢٠١٤) لسنة ١من قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (

  

أوامر  التولد االختصاص الكلية االسم
التمديد 

السابقة إن 
 وجدت

إشرافه على 
  طلبة

  د. عليا 

عدد 
البحوث 
المنشور

  ة

من  عدد التدريسيين
نفس   حملة

  االختصاص

أ.م.د. 
حمدية 
دمحم 
  شهوان 

مركز 
بحوث 

السوق و 
حماية 

  المستهلك

  اليوجد  ٢٥  اليوجد  اليوجد  ٢٣/٢/١٩٥٤  تغذية انسان

  (الموما اليها فقط)

 رارـالق
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  نظام المقررات / المتطلبات الجامعية  ----٤
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  %١٥ -% ١٠ية : المتطلبات الجامع -أ

  % ٢٢ -% ١٦متطلبات الكلية :  -ب

  %٧٤ -% ٦٣متطلبات القسم :  -ت

  المتطلبات الجامعية ( المواد االساسية ) 

  كورسات ٤  مادة اللغة االنكليزية   -١

  كورسات ٤  مادة الحاسوب  -٢

  كورس ١  حقوق االنسان والديمقراطية   -٣

  كورس ١  مادة اللغة العربية  -٤

  

  



 تاريخ انعقادها                                 الحادية عشرةرئاسة جامعة بغداد                                  الجلسة 

 ٢٥/٣/٢٠١٩                                     )    ١٨-١٦(        معة                            الجاأمانة مجلس 
  

  

  المتطلبات الجامعية ( المواد االختيارية ) 

  كورس ١  التربية البدنية  -١

  كورس ١  التربية الفنية  -٢

  كورس ١  التنمية البشرية  -٣

القسم اعاله عرض الموضوع علBى مجلBس الجامعBة لغBرض اقBرار المتطلبBات االساسBية يطلب       

  ) من الفصل الرابع / ضوابط عامة المذكورة في اعاله . ٤مع الفقرة (  واالختيارية بما يتالئم

  

  

  الموافقة على اقرار المتطلبات االساسية واالختيارية في نظام المقررات وكاآلتي :

  المتطلبات الجامعية ( المواد االساسية ) 

  وحدات ٤كورس   ( كل كورس ساعتين )   ٢  مادة اللغة االنكليزية   -١

  وحدات ) عملي ٤كورسات  (  ٤  مادة الحاسوب  -٢

  كورس     ( وحدتين ) ١  حقوق االنسان والديمقراطية   -٣

  كورس      ( وحدتين ) ١  مادة اللغة العربية  -٤

  

  المتطلبات الجامعية ( المواد االختيارية ) 

  كورس ١  التربية البدنية  -١

  كورس ١  التربية الفنية  -٢

  كورس ١  البشرية التنمية  -٣

  

 رارـالق



 تاريخ انعقادها                                 الحادية عشرةرئاسة جامعة بغداد                                  الجلسة 

   ٢٥/٣/٢٠١٩                                     )    ١٨-١٧(        معة                            الجاأمانة مجلس 

  

 الجازات الدراسية اضافة مرشحين ل -٥

،��١٣�/٣/٢٠١٩و�١٢$���٤١٣و��٤١٢{|��א�$���A��r�:���M�Jfא���ون�א�
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ً / احسان حسن حسين م.م.  -١ لألجازات الدراسية لدراسة  كلية الفنون الجميلة الذي قدم الكترونيا

الدكتوراه بتخصص فنون / سينما وتلفزيون / تلفزيون ولم يظهر اسمه ضمن اسماء المرشحين وذلك 

) ، حيث بين القسم اعاله بأن ١( ة اعلى لكون عدد المقاعد المطلوبةلترشيح متقدم اخر بدرجة مفاضل

من ضمنهم  )٢( لكترونيةهم في المنظومة األؤن لألختصاص المذكور والتي ظهرت اسماعدد المتقدمي

  احتياط اول) وفي حال زيادة عدد المقاعد للتخصص اعاله فيتم ترشيحه . ( ما اليه اي انهوالم

حيث بيَن القسم المذكور بأن الكلية اعلمتنا بكتابها د االدارة واالقتصا كلية  /ذكرى خالد دمحم  م.م.   -٢

للدراسات العليا للعام التدريسية من تقديم  عدم ممانعتها ٢٧/٢/٢٠١٩في  ٩٧٣ذي العدد ش ب / 

ً انها ،  ٢٠٢٠/ ٢٠١٩الدراسي  قدمت لالجازات الدراسية للعام المذكور بدراسة الدكتوراه علما

اضة ) ولم يتم المصادقة على اسمها من قبل مجلس الكلية بتخصص ( التربية البدنية وعلوم الري

 ً ان عدد المقاعد المطلوبة لالجازات الدراسية في  وبالتالي تعذر ترشيحها لالجازات الدراسية ، علما

) ، وان عدد المتقدمين المصادق عليهم من قبل تشكيالتهم والتي ظهرت ٨التخصص المذكور (

ً ٧ة (هم في المنظومة االلكترونيؤاسما   . ) وتم ترشيحهم جميعا

  

  

الموافقة على ترشيح التدريسيين المذكور اسميهما في ادناه لالجازات الدراسية للعام 

  وهم :  ٢٠١٩/٢٠٢٠

 م.م. احسان حسن حسين / كلية الفنون الجميلة -١

  م.م.  ذكرى خالد دمحم /  كلية االدارة واالقتصاد -٢

  

 رارـالق



 تاريخ انعقادها                                 الحادية عشرةرئاسة جامعة بغداد                                  الجلسة 

 ٢٥/٣/٢٠١٩                                    )    ١٨-١٨(        معة                            الجاأمانة مجلس 
  

  

  

  زيادة مقاعد الدكتوراه في االجازات الدراسية  -٦
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الموافقة على زيادة مقاعد االجازات الدراسية لدراسة الKدكتوراه فKي تخصKص      

   زراعة / مكائن زراعية وبواقع مقعد واحد .

  

  

  

  عالء عبد الحسين عبد الرسولأ.د.سعاد عبد موسى                        م.د. 

�رئيس المجلس                                            أمين المجلس    �

 رارـالق



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


