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عميد كلية الصيدلة ، وحضرت نيابةً عنه أ.م.د. شيماء نزار عبد الحميد / /  احمد عباسأ.د.    -١

 . معاون العميد للشؤون العلمية

وحضر نيابةُ عنه  / في الوزارةلحضوره اجتماع  /العلوم االسالمية / عميد كلية دمحم الطريحيأ.د. -٢

 .الطلبةلشؤون  / معاون العميد بالل نجم عبد الخالقأ.م.د.

/ رئيس  دمحم اسعد البياتيأ.د. وحضر نيابةً عنه طب الكندي / عميد كليةدمحم عبد المهدي أ.م.د.  -٣

 فرع طب المجتمع .

 . لحضوره اجتماع في الوزارة/ االعالم عميد كلية /   هاشم حسنأ.د.  -٤
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  الترقیات العلمیة  -١
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 تاريخ الترقية التخصص الدقيق اسم التشكيل االسم ت

ابن رشد للعلوم  –كلية التربية  . طه سبتي ابراهيمد -١
 االنسانية

  ١٥/٢/٢٠١٨  اصول الدين / التفسير 

 ١٦/١٢/٢٠١٧  التمريض كلية التمريض . خالدة دمحم خضرد -٢
 ٣١٥بموجKKKKب قKKKKرار 

  ١٩٨٨لسنة 

  ٢/١/٢٠١٨  التمريض كلية التمريض . حليمة يوسف كاظمد  -٣

  ٢١/١٢/٢٠١٧  الشريعة  كلية العلوم االسالمية  . عمار كامل عبد الوهابد  -٤

  ١٧/٤/٢٠١٦  االثار  كلية التربية للبنات  . كاظم عبد هللا عطيةد  -٥

ابن رشد للعلوم  –كلية التربية   خلباص حمادي. حسن د  -٦
  االنسانية

طرائKKKKKKKق تKKKKKKKدريس اللغKKKKKKKة 
  العربية

٢٤/١/٢٠١٨  

ابن رشد للعلوم  –كلية التربية   . احمد عاشور جعازد  -٧
  االنسانية

  ٣١/٨/٢٠١٨  اللغة -اللغة العربية 

  ١٤/١/٢٠١٨  اصول االديان / االديان   كلية العلوم االسالمية  د. وليد عبد الجبار احمد  -٨

ابن رشد للعلوم  –كلية التربية   د. مزهر محسن فرحان  -٩
  االنسانية

 ٣١/٨/٢٠١٨  التاريخ والحضارة
 ٣١٥بموجKKKKب قKKKKرار 

  ١٩٨٨لسنة 

� �

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

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

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

 األستاذية .

 

) في الجدول أعاله ،  ٩،  ٨،  ٧،  ٣،  ٢، ١ كتاب شكر وتقدير للتسلسالت (توجيه  -٣
 لتقديمهم ما ال يقل عن خمسة بحوث امتازت باألصالة .

 

قيام لجنة الترقيات العلمية المركزية في الجامعة برفع اسماء التدريسيين في  -٤
م العالقات العامة في الجدول أعاله الى قسم االعال ) ٩،  ٨،  ٧،  ٣،  ٢، ١ (التسلسالت 

في الجامعة ، لغرض النشر  وتسليط الضوء على ترقيتهم في اصدارات الجامعة ، 
  لتقديمهم ما ال يقل عن خمسة بحوث امتازت باألصالة .
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 رارـالق
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  التقییم الذاتي لمختبرات كلیة طب االسنان في جامعتنا  -٢
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اطلع المجلس على تقرير التقييم الذاتي لمختبرات كلية طب االسنان الذي    

عرضته ( أ. د. يسرى دمحم عبد هللا ) / مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي   

، وقد وجه المجلس تشكيالت الجامعة باالستفادة منه كنموذج و تطبيقه في 

  كلياتهم. 
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  ٢٠١٩/٢٠٢٠لالجازات الدراسية للعام الدراسي  ومرشحيناضافة تخصص  -٣
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نوع  االسم ت

 الدراسة

 جهة االنتساب التخصص المطلوب

 ابن رشد للعلوم االنسانية –كلية التربية  تربية / التاريخ الحديث الماجستير قحطان عيدان حريجة .١

 ابن رشد للعلوم االنسانية –كلية التربية  تربية / علوم القرآن الماجستير قصي محمود نجم      .٢

  

  

  

والموضحة االسماء والتخصصات المؤشرة ازاء اسم كل منهم  اضافةالموافقة على 

  وكاآلتي :٢٠١٩/٢٠٢٠الجازات الدراسية للعام الدراسي الى خطة ا ادناهفي الجدول 

نوع  االسم ت

 الدراسة

 جهة االنتساب التخصص المطلوب

 ابن رشد للعلوم االنسانية –كلية التربية  تربية / التاريخ الحديث الماجستير قحطان عيدان حريجة .١

 ابن رشد للعلوم االنسانية –كلية التربية  تربية / علوم القرآن الماجستير قصي محمود نجم      .٢
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للعلوم  –اقرار مناهج الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه / كلية التربية  -٤
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الموافقة على اقرار مناهج الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه    

 –( الرياضيات ، الكيمياء ، علوم الحياة ، الفيزياء ) / كلية التربية  ألقسام

، كونها تتالئم مع  تعليمات الدراسات العليا المادة  ابن الهيثم –للعلوم الصرفة 
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