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 لمجلس الجامعة ةثالثالمحضر الجلسة 

  ٢٠١٩/  ٢٠١٨للعام الدراسي 
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، / لوجود التزام  البدنية وعلوم الرياضة ةالتربي/ عميد كلية  عدي طارق حسنأ.د. - ١

 ة . اسامة احمد حسين / معاون العميد لشؤون الطلب.د. وحضر نيابةً عنه أ

/ اليفادها خارج العراق لحضور مؤتمر  دمحم فرحان / عميد كلية العلوم للبنات احالمأ.د. - ٢

 .  العلمية / معاون العميد للشؤون سوالف خضيرأ.م.د. ا، وحضر نيابةً عنه
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    الترقيات العلمية -١
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  اسم التشكيل االسم ت
 

 تاريخ الترقية التخصص الدقيق

  ٣١/٨/٢٠١٧  فيزياء التربة  كلية علوم الهندسة الزراعية د. عمار دحام عيادة أ -١

الكيميFFFFFاء الحياتيFFFFFة الطFFFFFب /  كلية الطب د. منال كمال رشيد -٢
  السريرية 

٢١/١١/٢٠١٥ 
 ٣١٥بموجFFFFب قFFFFرار 

  ١٩٨٨لسنة 

  ١١/١/٢٠١٨  الهندسة / الهندسة المدنية  كلية الهندسة د. امجد حمد خليل  -٣

 -كلية التربية للعلوم الصرفة  د. حسن احمد حسن  -٤
 ابن الهيثم

  ٩/٥/٢٠١٧  الكيمياء 

كلية التربية البدنية و علوم  د. خلود اليذ عبد الكريم  -٥
 الرياضة

  ٢٥/١٠/٢٠١٧  التربية الرياضية 

 ٣١/٨/٢٠١٧  الجغرافية  كلية اآلداب الست انفال سعيد داود  -٦
 ٣١٥بموجFFFFب قFFFFرار 

   ١٩٨٨لسنة 

ابن رشد للعلوم  -كلية التربية   د. سعدون سلمان نجم  -٧
  االنسانية

  ١٧/١٠/٢٠١٧  التربية / فلسفة التربية 

  ٣١/١٠/٢٠١٧  رياض االطفال   كلية التربية للبنات  د. زينب دمحم كاطع  -٨

ابن رشد للعلوم  -كلية التربية   د. يسرى دمحم عبد هللا  -٩
  االنسانية

  ٢/١١/٢٠١٧  المكتبات والمعلومات 
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  صالحية مجلس الجامعة  - أ



 تاريخ انعقادها                                        الثالثةرئاسة جامعة بغداد                                  الجلسة 

� ١٢/١١/٢٠١٨                 )                           ١١- ٧(    الجامعة                             أمانة مجلس  �

� �

اللغFFFFFFة العربيFFFFFFة /   كلية التربية للبنات  د. طالل خليفة سلمان  - ١٠
  االدب 

٥/١١/٢٠١٧ 
 ٣١٥بموجب قرار 

  ١٩٨٨لسنة 

التربية البدنية  كلية  د. هدى عبد السميع عبد الوهاب  - ١١
و علوم الرياضة 

  للبنات

التربيFFFFFFFة البدنيFFFFFFFة 
  وعلوم الرياضة 

٢٨/٢/٢٠١٧  

كلية التربية البدنية   د. ايهاب داخل حسين  - ١٢
  وعلوم الرياضة

 ٣١/٨/٢٠١٧  التربية الرياضية 
 ٣١٥بموجب قرار 

  ١٩٨٨لسنة 

� �
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أسماؤهم في أعاله إلى مرتبة الموافقة على ترقية الذوات التدريسيين المذكورة  -١
األستاذية ، اعتبارا من التواريخ المثبتة إزاء أسم كل منهم  الستكمالهم متطلبات الترقية 
من حيث األصالة في أبحاثهم ومدة الخدمة الجامعية ، على أن  ال يترتب  على ذلك أية 

 تبعات مالية قبل صدور األمر الجامعي بذلك  .

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

  األستاذية .

)  في الجدول أعاله ، ١٠،  ٩،  ٨،  ٤توجيه 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
في الجدول أعاله الى قسم االعالم العالقات العامة في  )١٠،  ٩،  ٨،  ٤التسلسالت ( 

الجامعة ، لغرض النشر  وتسليط الضوء على ترقيتهم في اصدارات الجامعة ، لتقديمهم 
 ت باألصالة .ما ال يقل عن خمسة بحوث امتاز
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 رارـالق
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   اقرار مناهج الدراسات العليا / كلية الصيدلة  -٢
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و  ١٩٨٢لسنة  ١٩تتالئم مع تعليمات الدراسات العليا المادة ان مجموع عدد الوحدات  -١

  حسب الجداول المرفقة طياً .

تم اضافة مادتي طرائق كتابة البحث و اللغة االنكليزية و حسب كتابي الوزارة ذي  -٢

  . ١١/١/٢٠١٦في  ١٨٣/  ٥و ب ت  ٢٧/٧/٢٠١٥في  ٥٨٦٨/  ٥العددين ب ت 
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الموافقة على اقرار مناهج الدراسات العليا ( الدبلوم العالي ، الماجستير ، 

الدكتوراه ) لفروع الكلية ( العلوم المختبرية السريرية ، الصيدلة السريرية ، 

الكيمياء الصيدالنية ، الصيدالنيات ، العقاقير و النباتات الطبية ، االدوية و 

  .١٩٨٢لسنة  ١٩ا يتالئم مع تعليمات الدراسات العليا المادة السموم ) بم
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 رارـالق
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  إحالل اعضاء في المكتب االستشاري / كلية الهندسة الخوارزمي -٣
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الموافقة على احالل اعضاء في المكتب االستشاري لكلية الهندسة الخوارزمي 

   في الجدول اعاله  استنادا إلى الفقرة بدال عن االعضاء السابقين وكما موضح

) من قانون مكاتب الخدمات العلمية واالستشارية في ٣) من المادة (٢- ( أوالً 

  .  ١٩٩٧) لسنة ٧مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (

  

اللقب   االختصاص  الشهادة  االسم  ت

  العلمي

التوصيف 

  الوظيفي

  المالحظات

هندسة ميكانيكية/   دكتوراه   د. وليد جاسم محيميد  -١
  ميكانيك تطبيقي 

تدريسي في قسم   مدرس 
هندسة الطب 

  الحياتي

  بدالً عن 
(م.د. نبراس 
  حسين غائب)

  هندسة سيطرة  دكتوراه   د. علي حسين حمد   -٢
و حاسبات /  

  ميكاترونكس

تدريسي في قسم   مدرس
  هندسة المعلومات

  واالتصاالت 

  بدالً عن   
( أ.م.د. 

خليفة عبود 
  سالم )

هندسة ميكانيكية /   دكتوراه  د. علي حسين كاظم   -٣
تكنولوجيا بناء 

  المكائن 

استاذ 
  مساعد

تدريسي في قسم 
هندسة التصنيع 

  المؤتمت 

  بدالً عن 
( أ.م.د. فائز 

فوزي 
  مصطفى )

 رارـالق
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ً كلية الطب البيطري تأجيل دراسة طالبة الدكتوراه ( سمية بدري حسن ) /  -٤      تأجيالً ثانيا
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 . ١٣/٧/٢٠١٧في  ٢١٠٤قبلت في الدراسة بموجب االمر الجامعي ذي العدد د.ع/ �

 .٢٦/٩/٢٠١٧باشرت في فرع الطفيليات بتاريخ  �

بموجب الجلسة االولى لمجلس الكلية المنعقدة في  ٢٠١٧/٢٠١٨اجلت السنة الدراسية  �

في  ٣٦١٩س/ ٦يا ذي العدد لالعقسم الدراسات  ومصادقة جامعة بغداد / ٢٦/٩/٢٠١٧

١٣/١١/٢٠١٧ . 

 .١٨/٩/٢٠١٨بتاريخ   ٢٠١٨/٢٠١٩باشرت في العام الدراسي  �

 . ٢٠١٨/٢٠١٩قدمت تأجيل ثاني للعام الدراسي  �
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كلية الطب الموافقة على تأجيل دراسة طالبة الدكتوراه ( سمية بدري حسن ) /     

ً البيطري / المقبولة على قنا للعام الدراسي  ة النفقة الخاصة تأجيالً ثانيا

  ، لالسباب والمبررات المذكورة انفاً .  ٢٠١٨/٢٠١٩

 رارـالق
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الدكتوراه ( رائد دمحم نوري )/ كلية مدة دراسة طالب الموافقة على تمديد   

، نظراً لظروفه  اآلداب تمديداً استثنائياً اول لغرض اكمال متطلبات الدراسة

  . الصحية الصعبة 
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  عبد الحسين عبد الرسول عالءأ.د.سعاد عبد موسى                        م.د. 

  رئيس المجلس                                           أمين المجلس   
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