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  ة . الخالق / معاون العميد لشؤون الطلب
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  أضافة عضو الى مكتب االستشارات العلمیة / كلیة العلوم  - ١
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الموافقة على اضافة ( ا.د. دمحم تقي حسين ) الى عضوية مكتب االستشارات    

  العلوم .العلمية في كلية 

  

  

  

  

  

  اسم العضو

  الحالي 

التوصيف   اللقب العلمي  االختصاص  الشهادة
  الوظيفي

د. دمحم تقي 
  حسين 

  تدريسي  استاذ   فيزياء  دكتوراه 

 رارـالق

 صالحية مجلس الجامعة   - ب
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  تشكیلة المكتب االستشاري / كلیة االدارة واالقتصاد -٢
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من السادة الموافقة على تشكيلة المكتب االستشاري / كلية االدارة واالقتصاد      

  الموضحين في الجدول اعاله .التدريسيين 

اللقب   االختصاص  الشهادة  االسم   ت
  العلمي

التوصيف 
  الوظيفي

  تدريسي   استاذ  اقتصاد  دكتوراه   ثائر محمود رشيد  -١

استاذ   اقتصاد  ماجستير  سالم عبد الحسين  -٢
  مساعد

 تدريسي

استاذ   ادارة اعمال  دكتوراه  سعد علي موات  -٣
  مساعد

 تدريسي

ادارة وتخطيط   دكتوراه  داود سلمانمازن   -٤
  تربوي

 تدريسي  مدرس

 تدريسي مدرس  ادارة عامة   دكتوراه  عادل عبد الودود  -٥

 تدريسي مدرس  ادارة مصارف   ماجستير   مخلد حمزة جدوع  -٦

 رارـالق
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  اعادة تشكیل المكتب االستشاري في كلیة الطب البیطري -٣
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من السادة  الطب البيطريالموافقة على تشكيلة المكتب االستشاري / كلية       

  الموضحين في الجدول اعاله .التدريسيين 

  التوصيف الوظيفي  اللقب العلمي  االختصاص  الشهادة  االسم   ت

معاون العميد   استاذ   طفيليات    دكتوراه   د. عامر مرحم عبد  .١
  للشؤون االدارية 

د . عبد المطلب   .٢
  جاسم 

تدريسي / فرع   استاذ مساعد   اسماك  دكتوراه 
االمراض و امراض 

  الدواجن 

د. سروة ابراهيم   .٣
  صالح 

تدريسية / فرع   استاذ مساعد   الجراحة و التوليد  دكتوراه 
الجراحة و التوليد 

  البيطري 

د. مهند فلحي   .٤
  حمود 

تدريسي / فرع   استاذ مساعد   صحة عامة بيطرية  دكتوراه 
الصحة العامة 

  البيطرية 

د. جاسم عيدان   .٥
  قاسم 

تدريسي / فرع   استاذ مساعد   صحة عامة بيطرية  دكتوراه 
الصحة العامة 

  البيطرية 

 رارـالق
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  اعادة تشكیل اعضاء المكتب االستشاري / كلیة علوم الھندسة الزراعیة  -٤
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 االسم  ت

  

التوصيف   اللقب العلمي  االختصاص
  الوظيفي

تاريخ 
االنتساب الى 

  المكتب 

د. جمال عبد الرحمن   .١
  توفيق

  ٨/٦/٢٠١٥  تدريسي  استاذ مساعد  انتاج حيواني

  ٢٠/٣/٢٠١٦ تدريسي  مدرس  وقاية النبات  د. احمد عباس حمد  .٢

  غير منتسب تدريسي استاذ مساعد  اقتصاد زراعي  علي د. اسكندر حسين  .٣

  غير منتسب تدريسي استاذ مساعد  محاصيل حقلية  د. بشير عبدهللا ابراهيم  .٤

  غير منتسب تدريسي استاذ مساعد  علوم االغذية  د. جاسم دمحم عودة  .٥

  غير منتسب تدريسي  مدرس  انتاج حيواني  د. حميد رزاق عباس  .٦

  علوم التربة  ناصرد. كاظم مكي   .٧
  و الموارد المائية 

  ٢٠/٣/٢٠١٦ رئيس قسم استاذ مساعد

بستنة وهندسة   د. دمحم مصطفى عالوي  .٨
  الحدائق

  غير منتسب تدريسي استاذ مساعد

بستنة وهندسة   د. نوال محمود علوان  .٩
  الحدائق

  غير منتسب تدريسي مدرس

م. موسى محمود عبد   .١٠
  الرضا

  غير منتسب تدريسي مدرس  وقاية النبات
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الموافقة على اعادة تشكيل اعضاء المكتب االستشاري في كلية علوم الهندسة 

  الجدول ادناه وهم : الزراعية من السادة التدريسيين المذكورة اسمائهم في 

        

        

        

        

        

        

        

        

 االسم  ت

  

التوصيف   اللقب العلمي  االختصاص
  الوظيفي

تاريخ 
االنتساب الى 

  المكتب 

  ٨/٦/٢٠١٥  تدريسي  استاذ مساعد  انتاج حيواني  د. جمال عبد الرحمن توفيق  .١

  ٢٠/٣/٢٠١٦ تدريسي  مدرس  وقاية النبات  د. احمد عباس حمد  .٢

  غير منتسب تدريسي استاذ مساعد  اقتصاد زراعي  د. اسكندر حسين علي  .٣

  غير منتسب تدريسي استاذ مساعد  حقليةمحاصيل   د. بشير عبدهللا ابراهيم  .٤

  غير منتسب تدريسي استاذ مساعد  علوم االغذية  د. جاسم دمحم عودة  .٥

  علوم التربة  د. كاظم مكي ناصر  .٦
  و الموارد المائية 

  ٢٠/٣/٢٠١٦ رئيس قسم استاذ مساعد

بستنة وهندسة   د. نوال محمود علوان  .٧
  الحدائق

  غير منتسب تدريسي مدرس

 رارـالق
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  الترقيات العلمية  -٥
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 تاريخ الترقية التخصص الدقيق اسم التشكيل االسم ت

  ١٩/١٢/٢٠١٧  الصيدلة / الصيدالنيات  كلية الصيدلة د. موفق دمحم غريب -١
 ٣١٥بموجTTTTب قTTTTرار 

  ١٩٨٨لسنة 

 ٣١/١/٢٠١٧  اللغة االنكليزية / اللغة  كلية التربية للبنات د. رفيدة كمال عبد المجيد -٢
 ٣١٥بموجTTTTب قTTTTرار 

  ١٩٨٨لسنة 

  ٢/٤/٢٠١٧  علم النفس كلية التربية للبنات عبودد. احمد اسماعيل   -٣

  ٦/٦/٢٠١٧  اللغة العبرية كلية اللغات د. عدنان شبيب جاسم  -٤

  ٣٠/١٠/٢٠١٧  الجغرافية  كلية التربية للبنات د. هالة دمحم عبد الرحمن  -٥

كلية التربية البدنية و علوم  د. وسن سعيد رشيد  -٦
 الرياضة

  ٢٨/١٢/٢٠١٧  التربية الرياضية 

كلية التربية البدنية و علوم   د. ندى عبد السالم صبري  -٧
  الرياضة للبنات

 ١٢/١٢/٢٠١٧  التربية الرياضية
 ٣١٥بموجTTTTب قTTTTرار 

   ١٩٨٨لسنة 

ابن رشد للعلوم  -كلية التربية   د. بشرى حسن مذكور  -٨
  االنسانية

 ١٥/١/٢٠١٨  طرائق تدريس الجغرافية 
 ٣١٥بموجTTTTب قTTTTرار 

  ١٩٨٨لسنة 

علTTTTTTTوم الحيTTTTTTTاة / احيTTTTTTTاء   كلية العلوم  د. نهى جوزيف نجيب  -٩
  مجهرية

١٨/١٢/٢٠١٧  

 ٢٥/١/٢٠١٨  العلوم االسالمية   كلية العلوم االسالمية  د. ثائر ابراهيم خضير  - ١٠
 ٣١٥بموجTTTTب قTTTTرار 

  ١٩٨٨لسنة 

� �
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� ٢١/١/٢٠١٩      )                                    ٢٠- ١٤(       معة                            الجاأمانة مجلس  �

  

ابن رشد للعلوم  –كلية التربية   د. جمال حامد رشيد  - ١١
  االنسانية

  ١٧/١/٢٠١٨  الجغرافية / البشرية

كلية التربية البدنية وعلوم   د. وسن حنون علي  - ١٢
  الرياضة

  ٣١/١٢/٢٠١٧  التربية الرياضية

كلية التربية البدنية وعلوم   د. علي صبحي خلف  - ١٣
  الرياضة

  ٣١/٨/٢٠١٧  التربية الرياضية 

  ٢٢/٦/٢٠١٧  علم النفس التربوي  كلية التربية للبنات  ضحى عادل محمود  - ١٤

  

       

الموافقة على ترقية التدريسيين المذكورة أسماؤهم في أعTاله إلTى مرتبTة األسTتاذية  -١

، اعتبTTارا مTTن التTTواريخ المثبتTTة إزاء أسTTم كTTل مTTنهم  السTTتكمالهم متطلبTTات الترقيTTة مTTن 

حيث األصالة في أبحTاثهم ومTدة الخدمTة الجامعيTة ،  علTى أن  ال يترتTب  علTى ذلTك أيTة 

  ر الجامعي بذلك . تبعات مالية قبل صدور األم

توجيTTTه تهنئTTTة للتدريسTTTيين المTTTذكور ة أسTTTماؤهم فTTTي أعTTTاله لحصTTTولهم علTTTى لقTTTب  -٢
  األستاذية .

) فTTي الجTTدول ١٢ ، ١٠،١١، ٨ ،٥،  ٢،  ١توجيTTه كتTTاب شTTكر وتقTTدير للتسلسTTل (   -٣
  أعاله  لتقديمهم  ما ال يقل عن خمسة بحوث امتازت باألصالة .

  

مية المركزية في الجامعة برفع أسماء التدريسيين في قيام لجنة الترقيات العل -٤
في الجدول أعاله إلى  قسم اإلعالم  )١٢ ، ١١،  ١٠ ، ٨ ،٥،  ٢،  ١(   التسلسل

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

        

  

 رارـالق
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  تمديد مدة خدمة ( أ.م.د. متي عبو بولص ) / كلية  الفنون الجميلة - ٦
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( أ.م.د. متي عبو بولص ) / التدريسي في كلية  الموافقة على تمديد مدة خدمة    

ب ) من قانون التعديل الثاني  –/ اوالً  ١١الفنون الجميلة استنادا ً الى احكام المادة (

  .٢٠١٤) لسنة ١لقانون الخدمة الجامعية رقم (

  

أوامر  التولد االختصاص الكلية االسم
التمديد 
السابقة 

إن 
 وجدت

  إشرافه على طلبة
  د. عليا 

عدد 
البحوث 
  المنشورة

 عدد التدريسيين
نفس   من حملة

  االختصاص

متي  أ.م.د . 

  عبو بولص 
الفنون 

  الجميلة 
العام / 

سينمائية 

  وتلفزيون

الدقيق / 

تصوير 

  تلفزيوني    

  )١دكتوراه عدد ( ال يوجد ١/٧/١٩٥٣

  )٢ماجستير عدد (

  

)٥ (

  بحوث

استاذ ( ال -

  يوجد)

استاذ - 

  مساعد 

(الموما اليه 

  .فقط)

 رارـالق
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  تطوير اعضاء هيئة التدريس  -٧

،�א3:�1#��=�ن��١٠/١/٢٠١٩�������R٩٦��NR6א��
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لهيئات التدريسية الجدد و الوقوف على نقاط . توجيه مجالس الجامعات لمناقشة موضوع تطوير اعضاء ا١

الضعف والقوة في الواقع الحالي ووضع خطة القامة دورات تطويرية في مجاالت طرق التدريس والبحث 

العلمي والحاسوب واللغة االنكليزية واالساليب االحصائية و التعليمات االمتحانية وطرق تقييم الطلبة 

  قات مع الطلبة .ووضع االسئلة االمتحانية و العال

. تستفاد الجامعات و مؤسساتها و مراكزها مثل ( مراكز التعليم المستمر وكليات التربية للعلوم االنسانية ٢

ومراكز البحوث النفسية والتربوية لتطوير برامجها واالرتقاء بالكوادر التدريسية الجديدة واالستفادة من 

  خبرات اعضاء هيئة التدريس من حملة لقب االستاذية ) . 

) اعاله فأن المركز يعمل على تطوير اعضاء الهيئات ١حيث بيّن المركز المذكور فيما يخص الفقرة (        

) والبحث ٢٨التدريسية و ذلك من خالل اقامة دورات تطويرية في مجاالت طرق التدريس والبالغ عددها (

  ) . ١) و االساليب االحصائية (٦) و اللغة االنكليزية (٥) و الحاسوب (٣٣العلمي (

) من كتاب الوزارة اعاله فقد بّين المركز بأنه يعمل منذ تأسيسه على االفادة من ٢اما ما يخص الفقرة (    

خبرات التدريسيين من حملة لقب االستاذية في دورات التأهيل التربوي و اللغة العربية ( طرائق التدريس ) 

  ) استاذ .١١نفاً من حملة لقب االستاذية (اذ يبلغ عدد االساتذة المحاضرين لكل الدورات المذكورة ا

  

  

اطلع المجلس على كتاب مركز التعليم المستمر وان المركز مستمر بتطوير    

اعضاء هيئة التدريس من خالل اقامة الدورات التطويرية في مجاالت طرق 

التدريس والبحث العلمي والحاسوب واللغة االنكليزية واالساليب االحصائية 

  االستاذية في الدورات المقامة . واالستفادة من خبرات التدريسيين من حملة لقب

 رارـالق
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  العلوم العليا / كلية االولية و اقرار مناهج الدراسات   -٨
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. احيلت المناهج الدراسية لكلية العلوم لالقسام ( علوم الحياة ، الحاسوب ، الفيزياء ، الرياضيات ، الكيمياء ) ١

  الى كلية العلوم للبنات لبيان رايها حسب قرار مجلس الجامعة المشار اليه في اعاله .

الحظات كلية العلوم للبنات العتمادها . اقسام كلية العلوم ( الفيزياء ، الكيمياء ، علوم الحياة ) لم تؤخذ بم٢

مناهج جامعات عالمية ( اكسفورد االنكليزية ، ستانفورد االمريكية ، كامبردج البريطانية ) و حسب ماجاء 

  . ١٩/١٢/٢٠١٨في  ١٠٤٣٣/  ١٧بكتابهم ذي العدد 

  . قسمي ( الرياضيات و الحاسوب ) أخذت بمالحظات كلية العلوم للبنات .٣

اظرة مع كليات جامعتنا لالقسام ( علم االرض ، التقنيات االحيائية ، التحسس النائي و نظم . التوجد من٤

  المعلومات الجغرافية ، الفلك و الفضاء ) .

)  ١٤٦- ١٣٦. مجموع عدد الوحدات الدراسية للدراسات االولية القسام الكلية ضمن الحد المسموح به ( ٥

  . ٢٦/١٢/٢٠١٦في  ٢٦٥ل . ع /  وحدة و حسب كتاب لجنة العمداء ذي العدد

   . ١٩٨٢لسنة  ١٩. الوحدات الدراسية لمناهج الدراسات العليا تتالئم مع تعليمات الدراسات العليا المادة ٦

  

  

الموافقة على اقرار مناهج الدراسات االولية و العليا في كلية العلوم للعام 

  . ٢٠١٧/٢٠١٨الدراسي 

 رارـالق
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  اقرار مناهج الدراسات العليا / كلية الفنون الجميلة  -٩
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  . ١٩٨٢لسنة  ١٩تتالئم مع تعليمات الدراسات العليا المادة ان مجموع عدد الوحدات  -١

تم اضافة مادتي طرائق كتابة ( الرسالة ، االطروحة) واللغة االنكليزية و حسب كتابي الوزارة  -٢

  . ١١/١/٢٠١٦في  ١٨٣/  ٥و ب ت  ٢٧/٧/٢٠١٥في  ٥٨٦٨/  ٥ذي العددين ب ت 

�:��Vא>���א��6א��א��dא��	j4�&1א��
�و� �

  

  

الموافقة على اقرار مناهج الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه  القسام      

( التصميم ، الفنون السينمائية والتلفزيونية ، الفنون التشكيلية ، الفنون المسرحية ، 

الخط العربي والزخرفة ، التربية الفنية ، الفنون الموسيقية ) ، كونها تتالئم مع 

  . ١٩٨٢مات الدراسات العليا لسنة تعلي

  

  

 رارـالق
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  موضوع الوثائق وجداريات التخرج  -١٠
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  ربطا نموذج تصميم اولي لوثيقة التخرج باللغتين العربية واالنكليزية  -١

نموذج ورق مرسل من الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة بلونين ( ابض مشطب واصفر  -٢

وان الدار الجدامعية بكتابها ذي العدد فاتح ) وان نموذج الورق يلبي متطلبات الوزارة اعاله 

 زودتنا باالسعار الخاصة للوثائق وشهادات التخرج .  ١٣/١٢/٢٠١٨في  ١٣٦٦

وبعد المناقشة واالطالع على التصاميم المقترحة ونوع الورق الذي سيتم الشروع بالعمل به بالتنسق مع 

ة وسيتم الشروع في العمل بالجداريات عند الدار الجامعية ، علما ان التنفيذ يشمل وثيقة التخرج الورقي

، اتخذ  ١٨/٩/٢٠١٩نفاذ الكميات الموجودة حاليا وحسب توجيه مجلس الجامعة بجلسته االولى في 

  المجلس القرار اآلتي :

  

  

اعتماد وثيقة التخرج والجدارية المقترحة من قبل قسم شؤون الطلبة        

والتسجيل على ان يتم الشروع في العمل بها عند نفاذ الكميات الموجودة حاليا في 

  تشكيالت الجامعة . 

   )-٤- رقم ( مرفق 

 رارـالق



 تاريخ انعقادها                                        ةالسابعرئاسة جامعة بغداد                                  الجلسة 

   ٢١/١/٢٠١٩             )                             ٢٠- ٢٠(       معة                            الجاأمانة مجلس 

  

  معالجة حاالت طلبة / دراسات اولية  -١١

�א>�����      6ib/א�3461-�ش�ط�/ص� a=Kوא���� 	!�Mא�� �Y|ون [�4� �V6Rd�س�ص/٦٥١� ،٦٤�

	��x�2,�F!	�א���א���2א,و�=	�و0/�����١٥��،٢٠/١/٢٠١٩��+���

�&���Pjن������2�=�R�2���א��	א3:�1&

�Oذ�ONR61א��!(ل�א�/�	
�R���وزא��Cא��
�=]�א�
����وא�!H{�א�
���3/�دא�C65א���א���2وא���M=��وא�1��

�א� ��٣٠/١٢/٢٠١٨���١٠٠٥٣/ق/٥
�د��2م ،�������	
��F={��6ض�אg)1(ع�א������o���cAא

��+�����C��
 :وR�ن�64א��א>���٧/١/٢٠١٩���V��Rא���د�	�א1&

  تقوم كليات الجامعة بتزويد مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية باآلتي :  

 العبور . اعداد طلبة المرحلة االولى المشمولين بنظام - ١

 اعداد الطلبة الراغبين بتأجيل السنة الدراسية الحالية في حالة العبور الى المرحلة الثانية . - ٢

اعداد الطلبة الراغبين باالستمرار بالدوام في المرحلة الثانية ( اعتماد الكورس المكثف في  - ٣
 العطلة الصيفية العطاء دروس الفصل االول) .

  دوام الصيفي . اعداد التدريسيين الراغبين بال - ٤

:��Vא>���א��6א��א��dא���T�j4�&�و�cAع�א�)g)1ن�אPj��2�=�Xא�����2א��oع���Ax,א��
�و� �

  

  

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة االلتزام بما جاء في كتاب     

في  ١٠٠٥٣/ق/٥الدراسات والتخطيط والمتابعة / القبول المركزي ذي العدد ت م 

  والعمل بموجبه .  ٣٠/١٢/٢٠١٨

  

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

�رئيس المجلس                                           أمين المجلس    �

 رارـالق



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


