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 نيابةً  / وحضر / اليفاده خارج العراق العلوم االسالمية عميد كلية/  دمحم جواد الطريحي أ.د.    - ١

  . االدارية شؤونل/ معاون العميد ل باسم دمحم حسين عنه أ.م.د
 

معاون /  امير ظاهر حميدوحضر نيابةً عنه م.د.  كلية الطب / عميد  علي كامل الشالجيأ.د.  - ٢

 . للشؤون االدارية العميد
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  اقرار مناهج الدراسات العليا لقسم الحاسوب / كلية العلوم - ١ 
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الدبلوم العالي والماجستير الموافقة على تحديث منهاج الدراسات العليا لمرحلتي 

،   ٢٠١٩/٢٠٢٠لقسم الحاسوب في الكلية المذكورة واقرارها للعام الدراسي 

  .١٩٨٢لسنة  ١٩لمطابقتها لتعليمات الدراسات العليا المادة 

ات دوح عدد  الكورس الثاني  الكورس االول  الدراسة
الرسالة / 

  البحث

مجموع  
  الوحدات

  ٣٠  ٤  ١٣  ١٣  الدبلوم العالي

  ٣٦  ١٠  ١٣  ١٣  الماجستير

 رارـالق

 صالحية مجلس الجامعة -ب
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  في كلية الصيدلة ( الدكتوراه )  اقرار مناهج الدراسات العليا  - ٢
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  تم توزيع مواد الكورس الثالث على الكورس االول والثاني . -١

واللغة االنكليزية كمادة مستوفية وحسب كتابي الوزارة ذي العددين تم اضافة مادتي طرائق كتابة البحث  -٢
  . ١١/١/٢٠١٦و ٢٧/٧/٢٠١٥في  ١٨٣و  ٥٨٦٨/  ٥ب ت 

وحسب الجدول المدرج  ١٩٨٢لسنة  ١٩مجموع عدد الوحدات تتالئم مع تعليمات الدراسات العليا المادة  -٣
  في ادناه : 

  

  

من ثالث / كلية الصيدلة الموافقة على تحويل كورسات دراسة الدكتوراه    

 واقرار مناهجها ٢٠١٩/٢٠٢٠كورسات الى كورسين وابتداءاً من العام الدراسي 

لفروع الكلية (العلوم المختبرية السريرية ، الصيدلة السريرية ، الكيمياء 

، ووفق تعليمات  وم )الصيدالنية ، الصيدالنيات ، العقاقير ، االدوية والسم

  .١٩٨٢الدراسات العليا لسنة 

الكورس   الكورس االول  القسم  ت
  الثاني

وحدات عدد 
  االطروحة

مجموع 
  الوحدات

  ٦١  ٣٠  ١٣  ١٨  العلوم المختبرية السريرية  -١

  ٦٠ ٣٠  ١٤  ١٦  الصيدلة السريرية   -٢

  ٦٠ ٣٠  ١٥  ١٥  الكيمياء الصيدالنية  -٣

  ٦١ ٣٠  ١٥  ١٦  الصيدالنيات  -٤

  ٦٠ ٣٠  ١٧  ١٣  العقاقير  -٥

  ٦٠ ٣٠  ١٥  ١٥  االدوية والسموم  -٦

 رارـالق
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  لقب استاذ متمرسمنح  -٣
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الموافقة على منح لقب استاذ متمرس لالستاذة (نبيلة عبد المنعم داود) / مركز 

  احياء التراث العلمي العربي .

  

  

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

�رئيس المجلس                                            أمين المجلس    �

 رارـالق



  

  

  


