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 لمجلس الجامعة ة عشرة خامسالمحضر الجلسة      

  ٢٠١٩/  ٢٠١٨للعام الدراسي               
���������� �

������ �����������	
���٢٠١٨/٢٠١٩
م�א���א�����������
	�א��������א�����

م�א��!�"

#	
�א�$ %	� �وא�#'& �� � )
��"��٦/٥/٢٠١٩א4,א�23א01#/�.-,م+* ��
�א7 8
�
9�����

� ��	
�א� �א�
د�.� /� ��
;�<.>� � �א���,ل �א@�/��*� �*�� AB�� �د.�Cא�D;�� /��,EFو


Aא��Gא��
د#$��
<�A
E���:� �
� �

أ.م.د. خالد حنتوش معاون العميد / وحضر نيابةً عنه  كلية اآلداب/ عميد  صالح فليفل أ.د. −
 . للشؤون االدارية
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التأكيد على عدم بقاء معامالت الترقيات العلمية مفتوحة لفترات زمنية طويلة وفي حالة تأخر  - ١

 المقيم باالجابة عن تقييم البحوث العلمية ترسل الى مقيم اخر .
 

الملمين بالتعليمات التأكيد على اختيار اعضاء لجان الترقيات العلمية من االساتذة االكفاء  - ٢

 والعمل بالشكل الصحيح في اللجان انفة الذكر .والضوابط 
 

المتطلبات الناقصة في معاملة الترقية العلمية  توجيه لجنة الترقيات العلمية المركزية بارسال - ٣

جابة عنها بكتاب رسمي يشمل كافة المتطلبات االوتكون  التشكيل المعنيبشكل دفعة واحدة الى 

 ية . عدم تأخر معاملة الترقية العلمعلى حرصا 
 

في حالة توجيه عمادات التشكيالت كافة ولجنة الترقيات العلمية المركزية /  رئاسة الجامعة  - ٤

تقديم التدريسي طلباً او شكوى عن تأخر معاملة الترقية العلمية توضح الصورة الحقيقية لموقف 

رية مع المحافظة على سالمعاملة وبيان مسار المعاملة واعطاء السبب وراء تأخر معاملته 

 .معلومات المعاملة 
  

للتدريسي ضمن   H- indexو   citationتوجيه لجنة الترقيات العلمية المركزية بادراج  - ٥

 استمارة الترقية العلمية . 
 

متابعة اجراء االمتحان التقويمي واالهتمام بالتواريخ المحددة في كتب اللجنة المركزية الدارة  - ٦
 .االمتحان بارسال االسئلة االمتحانية 

  

توجيه تشكيالت جامعتنا بعدم االكتفاء بموضوع مشروع البحث لطلبة الدراسات االولية لسد  - ٧

نصاب التدريسيين ، حيث ان من واجبات التدريسي وفق قانون الخدمة الجامعية هو التدريس 

مشروع البحث ويفضل االستفادة من خبرة التدريسيين من حملة االشراف على اضافة الى 

العلمية ( االستاذ ، االستاذ المساعد ) في التدريس واعطاء مشاريع البحوث لحملة االلقاب 

االلقاب العلمية( مدرس مساعد ) لمساعدتهم في زيادة خبرتهم في العمل المختبري ونشر 

   . البحوث
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  المجلس توجيهات السيد رئيس
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  الترقيات العلمية  -١
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 تاريخ الترقية التخصص الدقيق اسم التشكيل االسم ت

كلية التربية للعلوم  . موفق كاظم عبد الرضاد -١

 ابن الهيثم –الصرفة 

  ٢١/٩/٢٠١٥  الكترونيات الحالة الصلبة

    ٢٧/١٢/٢٠١٧  اداب في التاريخ كلية التربية للبنات د. سميرة عبد الرزاق عبد هللا -٢

  ١٦/١/٢٠١٨  اللغة العربية / لغة كلية التربية للبنات د. بان صالح مهدي  -٣

  ٣١/٨/٢٠١٨  علوم الحاسبات  كلية التربية للبنات  السالمد. اياد عبد القهار عبد   -٤

بموجVVVب  ٣١/٨/٢٠١٨  علم النفس التربوي  كلية التربية للبنات  د. سهام كاظم نمر  -٥

لسVVVVVVVVVنة  ٣١٥قVVVVVVVVVرار 

١٩٨٨  

بموجVVVب  ٢٢/١/٢٠١٨  علم النفس التربوي   كلية التربية للبنات  د. امل كاظم ميرة  -٦

لسVVVVVVVVVنة  ٣١٥قVVVVVVVVVرار 

١٩٨٨  

  ٩/٤/٢٠١٨  التشريح  كلية الطب البيطري  حسين د. بهاء فخري  -٧

بموجVVVب  ٢٩/١/٢٠١٨  االحياء المجهرية البيطرية  كلية الطب البيطري  د. عائدة برع عالوي  -٨

لسVVVVVVVVVنة  ٣١٥قVVVVVVVVVرار 

١٩٨٨  

ابن  –كلية التربية   د. بيداء عالوي شمخي  -٩

  رشد للعلوم االنسانية

  ٣١/٨/٢٠١٨  التاريخ / الحديث 

كلية التربية البدنية   كاظمد. احمد عدنان   - ١٠

  وعلوم الرياضة

العلVVVVVوم السياسVVVVVية / الVVVVVنظم 

  السياسية والسياسات العامة 

٣١/٨/٢٠١٨  

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

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

 

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

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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  اعداد دراسة لفصل الدراستين الصباحية عن المسائية -٢
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الدراسة المعدة من قبل اللجنة المشكلة اعاله الى وزارة التعليم العالي والبحث رفع      

  العلمي / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة .
  

  

  

  

  

  ( مرفق )
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  المكتب االستشاري لمعهد الدراسات المحاسبية والمالية للدراسات العليا -٣
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محمود اسماعيل دمحم ) لعضوية المكتب االستشاري  الموافقة على ترشيح ( أ.م.د   

صبيحة برزان  .لمعهد الدراسات المحاسبية والمالية للدراسات العليا بدالً عن ( أ.م.د

) من قانون مكاتب الخدمات ٣) من المادة (٢- استنادا إلى الفقرة ( أوالً فرهود)  ، 

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

  

  

  

  اسامة فاضل عبد اللطيف د.م.أ.                        سعاد عبد موسىم.د. 

  جامعة بغداد / وكالة رئيس                                  أمين المجلس    

  

  التوصيف الوظيفي  اللقب العلمي  االختصاص  الشهادة  االسم

  

تدريسي في قسم   استاذ مساعد  الدراسات المحاسبية  دكتوراه   ا.م.د. محمود اسماعيل دمحم 

  الدراسات المحاسبية

 القـرار
 



   

  

  

  


