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  لمجلس الجامعة ةسخامالمحضر الجلسة 
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رياض خليل خماس / مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية / ايفاده خارج .د. أ  - ١

  العراق لحضور مؤتمر .

كريم دمحم / عميد كلية الهندسة الخوارزمي / تعرضه لوعكة صحية / وحضر  أ.د.عالء - ٢

 نيابةً عنه أ.م.د.امير حسين مراد / معاون العميد للشؤون العلمية .

عميد المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية للدراسات  -أ.م.د.سالم عواد هادي / ع - ٣

نيابةً عنه أ.م.د.وفاء عبد االمير معاون العليا / لوجود حالة وفاة في عائلته / وحضرت 

  العميد.  
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  .  ) ٢٠٢٢ -٢٠١٨( المصادقة على استراتيجية جامعة بغداد لالعوام   

  

  )-٨-رقم ( مرفق 

 رارـالق

 صالحية مجلس الجامعة   - ب
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  الترقيات العلمية لمرتبة االستاذية  -٢
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 تاريخ الترقية التخصص الدقيق اسم التشكيل االسم ت

  ٢٨/١/٢٠١٨  اداب اللغة العربية / نقد ادبي االسالمية كلية العلوم د. عبد الرحمن مرضي عالوي -١

  ١٤/١/٢٠١٨  اداب اللغة العربية / اللغة  كلية العلوم االسالمية د. دمحم فرج توفيق   -٢

بموجIIIب  ٣/٢/٢٠١٨  الجغرافية  كلية اآلداب د. علي عبد االمير ساجت  -٣
لسIIIIIIIنة  ٣١٥قIIIIIIIرار 
١٩٨٨  

الهندسة كلية علوم  د. كاظم ديلي حسن  -٤
 الزراعية

  ٣١/١/٢٠١٨  البستنة الزراعة / 

   ٤/٧/٢٠١٧  اللغات السامية كلية اآلداب السيد  قصي عبد الهادي رشيد  -٥

  ٢١/٦/٢٠١٦  الهندسة الميكانيكية  كلية الهندسة د. نبيل حسن هادي  -٦

  ٢٩/١١/٢٠١٧  الهندسة المدنية   كلية الهندسة  د. عباس عبد المجيد ذياب  -٧

  ١١/١٠/٢٠١٧  الهندسة المدنية  كلية الهندسة  د. عبد الكريم عصمت زينل  -٨

  ٢٤/١٢/٢٠١٧  صناعة االسنان طب االسنان /   كلية طب االسنان  د. ذكرى اسماعيل حمد  -٩

علIIوم الحيIIوان / علIIم الحيIIوان /   كلية العلوم  د. جبار حميد ينزيل  - ١٠
  فسلجة حيوان 

٣١/٨/٢٠١٧ 
 ٣١٥بموجIIIIب قIIIIرار 

  ١٩٨٨لسنة 

  ٢٥/٥/٢٠١٧  التصميم / التصميم الصناعي   كلية الفنون الجميلة  د. نوال محسن علي  - ١١

   ١٣/٦/٢٠١٦  التصميم / التصميم الصناعي  كلية الفنون الجميلة  د. لبنى اسعد عبد الرزاق  - ١٢

  ١٩/١٠/٢٠١٧  الطب البيطري / الصحة العامة .   كلية الطب البيطري  د. ضرغام حمزة يوسف  - ١٣
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الموافقة على ترقية التدريسيين المذكورة أسماؤهم في أعاله إلى مرتبIة األسIتاذية ،  -١

اعتبارا مIن التIواريخ المثبتIة إزاء أسIم كIل مIنهم  السIتكمالهم متطلبIات الترقيIة مIن 

حيث األصالة في أبحاثهم ومدة الخدمة الجامعية ،  على أن  ال يترتب  على ذلIك أيIة 

  ر الجامعي بذلك . تبعات مالية قبل صدور األم

  

توجيIIIه تهنئIIIة للتدريسIIIيين المIIIذكور ة أسIIIماؤهم فIIIي أعIIIاله لحصIIIولهم علIIIى لقIIIب  -٢
  األستاذية .

  

) فIIي الجIIدول  ١٣،  ١٢،  ١٠، ٩،  ٥،  ٤توجيIIه كتIIاب شIIكر وتقIIدير للتسلسIIل (   -٣
  أعاله  لتقديمهم  ما ال يقل عن خمسة بحوث امتازت باألصالة .

  

قيام لجنة الترقيات العلمية المركزية في الجامعة برفع أسماء التدريسيين في  -٤
في الجدول أعاله إلى  قسم اإلعالم )  ١٣،  ١٢، ١٠، ٩،  ٥،  ٤(  التسلسل 

والعالقات العامة في الجامعة ،  لغرض النشر وتسليط الضوء على ترقيتهم في 
  حوث امتازت باألصالة .إصدارات الجامعة ، لتقديمهم ما ال يقل عن خمس ب

        

        

        

 رارـالق



 تاريخ انعقادها                                        الخامسةرئاسة جامعة بغداد                                  الجلسة 

 ٢٤/١٢/٢٠١٨                     )                     ٢٤-٢١(     الجامعة                             أمانة مجلس 

        

        

  تربية البدنية و علوم الرياضة / كلية الللدراستين االولية والعليا  المناهج الدراسيةاقرار   -٣
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�و8 � 	B�l��� �B�
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: حيث ان مجموع عدد الوحدات الدراسية لالقسام بعد ادراج مادة اللغة االنكليزية  مناهج الدراسات االولية -أ

) وحدة و هي ضمن الحد المسموح به حيث ان الحد االدنى و االعلى للوحدات المقرة ١٦٠للمراحل االربعة (

في  ١٤٥٧) وحدة للمراحل الدراسية كافة و حسب كتاب الوزارة ذي العدد ج ع / ل ع / ١٦٠- ١٤٠هو( 

٢١/٥/٢٠١٧ .  

لماجستير ) بعد : حيث تم تعديل الوحدات الدراسية لمرحلتي ( الدكتوراه ، ا مناهج الدراسات العليا  -ب

لسنة  ١٩اضافة مادتي طرائق كتابة البحث و اللغة االنكليزية بما يتالئم مع تعليمات الدراسات العليا المادة 

  -و حسب الجدول المدرج ادناه : ١٩٨٢

  

     �]O��4و��5א��
��B#��3�ن�א��Q;7א�#���	p�+7و���(م�א��	Bg�#א��	B8Vא��	B�U�xא�����א�BH[�א1
�L�� �e46E^م��
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8�	B�lא�

	B�l�3א�1(א70?�!�א��Bg�l�,א .  

  

  

الموافقة على اقرار مناهج الدراسات األولية و العليا في كلية التربية البدنية و    

  . ١٩٨٢لسنة  ١٩كونها تتالئم مع تعليمات الدراسات العليا المادة علوم الرياضة  

عدد وحدات الرسالة او   الكورس الثاني  الكورس االول  الدراسة
  االطروحة

  مجموع الوحدات

  ٦٢  ٢٧  ٢٢  ١٣  الدكتوراه

  ٣٤  ٨  ١٣  ١٣  الماجستير

 رارـالق
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  لقسم التاريخ / كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية  ااقرار منهاج الدراسات العلي -٤
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  دراسة  ت

  الماجستير

  دراسة  التعديال ت التي اجريت على المناهج 

  الدكتوراه

  التعديال ت التي اجريت على المناهج

تاريخ   -١
  حديث 

تاريخ مصر و  رفع مادة ( دراسات في  تاريخ حديث   رفع مادة ( تاريخ العراق االجتماعي ) من المنهج
  السودان المعاصر ) من المنهج .

تعديل مادة ( دراسات في تاريخ مصر و السودان 
) الى ( دراسات في  ١٩١٤ – ١٨٥٠الحديث 

  تاريخ مصر و السودان اواخر القرن التاسع عشر
  ) .١٩٧٨وحتى معاهدة كامب ديفيد 

تاريخ   -٢
  اسالمي 

رفع مادة (حضارة العرب قبل االسالم  ) من    
  المنهج .

رفع مادة ( دراسات في تاريخ الخليج و   تاريخ اسالمي
الجزيرة العربية في العصر االسالمي ) 

  من المنهج .

  

ً ان المناهج مطابقة  ١٩٨٢من تعليمات الدراسات العليا لسنة  ١٤استناداً الى المادة الثامنة /     ، علما
   -و حسب الجدول المدرج ادناه : ١٩٨٢لسنة  ٢/  ١٩لتعليمات الدراسات العليا المادة 

الدراسة /   ت 
  ماجستيرال

مجموع   وحدات الرسالة  الكورس الثاني  الكورس االول
  الوحدات

  ٣٦  ٨  ١٤  ١٤  تاريخ / حديث   -١

  ٣٦  ٨  ١٥  ١٣  تاريخ /اسالمي  -٢

  

  

منهاج الماجستير و الدكتوراه المحدث لقسم التاريخ للعام الدراسي الموافقة على اقرار 

  . ١٩٨٢لسنة  ٢/  ١٩استنادا الى لتعليمات الدراسات العليا المادة  ٢٠١٨/٢٠١٩

 / الدراسة  ت 
  دكتوراهال

وحدات   الكورس الثاني  الكورس االول
  االطروحة

مجموع 
  الوحدات

  ٦٠  ٣٢  ١٥  ١٣  تاريخ / حديث   -١

  ٦٠  ٣٢  ١٣  ١٥  تاريخ / اسالمي   -٢

 رارـالق
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  كلية اآلداب ( النظام الفصلي )/ اقرار مناهج الدراسة االولية  –٥ 
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الجدول المدرج ) وحدة و حسب ١٧٠- ١٥٠ان عدد الوحدات مطابقة لما اقرته لجنة العمداء و البالغة (  -١

  في ادناه .

  

  اضافة مادة اللغة االنكليزية و حسب ماجاء بكتاب الوزارة / دائرة البحث و التطوير ذي العدد -٢

  . ١١/١/٢٠١٦في  ٥/١٨٣ب ت  

بكتاب الوزارة / دائرة البحث و التطوير  اضافة مادة الحاسوب للمرحلتين االولى و الثانية و حسب ماجاء -٣

  . ٢٠/٤/٢٠١٥في  ٥/٣١٦٥ذي العدد ب ت 

  

( اللغة العربية ، اللغة االنكليزية ، االداب كلية القسام  مناهج الدراسيةالموافقة على اقرار ال

  .  علم النفس ، الفلسفة ، التاريخ ، علم االجتماع ، اآلثار ) بعد التغيير الى النظام الفصلي

اللغة   االقسام
  العربية

اللغة 
  االنكليزية

 علم
  النفس

  اآلثار  علم االجتماع  التاريخ  الفلسفة

عدد 

  الوحدات

  ١٥٥علم االجتماع =   ١٦٦  ١٦٢  ١٦٠  ١٦٠  ١٦٥

  ١٥٤االنثروبولوجيا = 

  ١٥٦الخدمة االجتماعية =

  ١٥٦قديم = 

  ١٥٦اسالمي = 

  ١٥٦مسماري = 

 رارـالق
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  لمعهد العالي للدراسات المحاسبية والماليةاري لترشيح اعضاء جدد في المكتب االستش -٦
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ترشيح اعضاء جدد في مجلس المكتب االستشاري اعاله من التدريسيتين المذكورتين في الجدول ادناه لمدة  -

من قانون مكاتب الخدمات العلمية واالستشارية  ٢سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ، استناداً الى المادة ثالثاً/

  ، وكاآلتي : ١٩٩٧) لسنة ٧مؤسسات التعليم العالي رقم (في 

  

  

  

  من التدريسيتين : الموافقة على اضافة كالً 

 د. حنان عبد هللا -

  د.مها صباح ابراهيم -

عضوية مجلس المكتب االستشاري في المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية الى 

في مؤسسات من قانون مكاتب الخدمات العلمية واالستشارية  ٢استناداً الى المادة ثالثاً/

  .١٩٩٧) لسنة ٧التعليم العالي رقم (

  

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

  رئيس المجلس                                           أمين المجلس   

اللقب   االختصاص  الشهادة  االسم
  العلمي

  التوصيف الوظيفي

محاسبة كلفة   دكتوراه  د. حنان عبد هللا
  وادارية

تدريسية في قسم الدراسات   مدرس
  المالية

وتقييم مسؤول شعبة الجودة   مدرس  ادارة االعمال  دكتوراه  د.مها صباح ابراهيم
  االداء

 رارـالق



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


