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الموافقة على ترقية الذوات التدريسيين المذكورة أسماؤهم في الجدول اعاله إلى مرتبة األستاذية ، اعتبارا  - ١
من التواريخ المثبتة إزاء أسم كل منهم  الستكمالهم متطلبات الترقية من حيث األصالة في أبحاثهم ومدة 

 ذلك أية تبعات مالية قبل صدور األمر الجامعي بذلك  . الخدمة الجامعية ، على أن  ال يترتب  على

  

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

 

) في الجدول أعاله ، لتقديمهم ما ال يقل عن خمسة  ٤،  ٢،  ١توجيه كتاب شكر وتقدير للتسلسالت ( - ٣
 بحوث امتازت باألصالة .

 

) في ٤،  ٢،  ١( قيام لجنة الترقيات العلمية المركزية في الجامعة برفع اسماء التدريسيين في التسلسالت  - ٤
الجدول أعاله الى قسم االعالم العالقات العامة في الجامعة ، لغرض النشر  وتسليط الضوء على ترقيتهم في 

  صالة .اصدارات الجامعة ، لتقديمهم ما ال يقل عن خمسة بحوث امتازت باأل

 تاريخ الترقية التخصص الدقيق اسم التشكيل االسم ت

بموجOOOب  ٢/٥/٢٠١٨  الفنون التشكيلية / النحت كلية  الفنون الجميلة السيد هادي حمزة كاظم -١
لسOOOOOOOنة  ٣١٥قOOOOOOOرار 
١٩٨٨  

ابن رشد للعلوم  -التربية كلية  د. اسامة رشيد عباس -٢
 االنسانية

بموجOOOب  ٨/١/٢٠١٨  اللغة العربية / لغة
لسOOOOOOOنة  ٣١٥قOOOOOOOرار 
١٩٨٨  

ابن رشد للعلوم  -كلية التربية  د. علي عزيز صالح  -٣
 االنسانية

  ١٨/١/٢٠١٨  اللغة العربية / ادب

ابن رشد للعلوم  - كلية التربية  د. صباح جاسم حمادي  -٤
  االنسانية

  ١٥/١/٢٠١٨  / التاريخ القديم  اداب
 ٣١٥بموجOOOOب قOOOOرار 

  ١٩٨٨لسنة 
كلية التربية للعلوم الصرفة /   د. تغريد علوم دمحم علي  -٥

  ابن الهيثم
  ٤/١/٢٠١٨  الكيمياء 

 رارـالق

  صالحية مجلس الجامعة  -ب
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  نه بعد أب ١٠/٤/٢٠١٩في  ٤٣٣علماً ان قسم الدراسات والتخطيط اعلمنا بموجب كتابه ذي العدد  

  -تدقيق الهيكلية التنظيمية بهدف بيان الحاجة لخدمات الموما اليه تبين ما يأتي :

  .فيزياء / اطياف وليزرال تظهر الحاجة الى اختصاص دكتوراه  ٢٠١٨للعام  العلوم) الهيكلية العلمية لكلية ١

العام فیزیاء االختصاص بمن حملة نفس الشھادة  العلوم) عدد التدریسیین ضمن المالك المشغول في كلیة ٢

  وباللقب العلمي استاذ بضمنھم الموما الیھ.) تدریسي فقط ٢واالختصاص الدقیق اطیاف ولیزر ھو (

وامر ا   التولد         االختصاص الكلية االسم  ت
  التمديد

السابقة     
  ان

 وجدت

على اشرافه   
  طلبة

  د. عليا 

دد ع  
التدريسيين في 

نفس 
  االختصاص

دد البحوث ع  
  المنشورة

أ.د. بهاء   ١

طعمة 

  جياد

علوم  العام :  العلوم 

  فيزياء 

اطياف الدقيق: 

  وليزر

) ٧٠(   ال يوجد  ٢٨/١١/١٩٥٤

  طالب

  )٢استاذ (

ومن 

ضمنهم 

  الموما اليه

استاذ 

مساعد 

  اليوجد

بحث +  ١٨٣

براءات 

االختراع 

  )٥عدد(
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) عدد التدریسیین ضمن المالك المشغول في الكلیة من حملة نفس الشھادة وباالختصاص العام فیزیاء ٣

تدریسي  ٢االلقاب العلمیة ( ) تدریسي مصنفین حسب٥وباالختصاص الدقیق (لیزر وجزیئیة) ھو (

  تدریسي باللقب العلمي استاذ مساعد ) . ٣باللقب العلمي استاذ) و(

، بأنھ ورد الینا كتاب  ١٣/٥/٢٠١٩في  ٢٣٧٠ذات العدد ) بیّن قسم الموارد البشریة بموجب مذكرتھ ٤

 ٤/٥/٩٥١٢وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي / الدائرة القانونیة واالداریة / شعبة التقاعد ذي العدد ق/

  ، المتضمن حصول موافقة معالي الوزیر على تمدید خدمة الدكتور اعاله . ٧/٥/٢٠١٩في 

  

     

ً ان قسم الدراسات والتخطيط اعلمنا بموجب كتابه ذي العدد   بأنه بعد  ١٣/٥/٢٠١٩في  ٥٤٣علما

  -تدقيق الهيكلية التنظيمية بهدف بيان الحاجة لخدمات الموما اليه تبين ما يأتي :

تظھر الحاجة الى اختصاص   ٢٠١٩الھیكلیة العلمیة لكلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة  للعام   

  توراه تربیة ریاضیة / علم النفس الریاضي .دك

  

  

  

  

وامر ا   التولد         االختصاص الكلية االسم  ت
  التمديد

السابقة     
  ان
 وجدت

على اشرافه    
  طلبة

  د. عليا 

التدريسيين عدد     
في نفس 
  االختصاص

دد ع  
البحوث 
  المنشورة

.د.  أ   ٢

علي 

يوسف 

  حسين

التربية 

البدنية 

وعلوم 

  الرياضة

  العام :

تربية 

  رياضية

  الدقيق:

علم النفس 

 والتدريب

  الرياضي

) ٢٠(   اليوجد  ٨/١٢/١٩٥٤

طالب 

  وطالبة

) ومن ٥استاذ (

ضمنهم الموما 

  اليه

استاذ مساعد 

)٨(  

)٢٠ (

بحث 

+  

 )٨ (

كتب 

  مؤلفة
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ن9ه بع9د أب ١٤/٥/٢٠١٩ف9ي  ٥٤٩علماً ان قسم الدراسات والتخطيط اعلمنا بموجب كتابه ذي الع9دد    

  -تدقيق الهيكلية التنظيمية بهدف بيان الحاجة لخدمات الموما اليه تبين ما يأتي :

تظه99ر الحاج99ة ال99ى اختص99اص   ٢٠١٩الهيكلي99ة العلمي99ة لكلي99ة االع99الم المص99ادق عليه99ا  للع99ام  -١

  / لغة عربية / لغة . دكتوراه تربية

  عدد التدريسيين ضمن المالك المشغول في كلية االعالم من حملة نفس الشهادة باالختصاص ه9و -٢

اس9تاذ وه9و الموم9ا الي9ه  ) تدريس9ي بلق9ب١تدريسي)، مصنفين حسب االلق9اب العلمي9ة ، ه9و ( ٢( 

  .) تدريسي بلقب العلمي استاذ مساعد ١و(

  

  

  

تمدید خدمة التدریسیین المذكورة اسماؤھم في ادناه لمدة ثالث سنوات الموافقة على 

ب ) من قانون التعدیل الثاني لقانون الخدمة  -/ اوالً ١١استناداً الى احكام المادة ( 

  وھم : ٢٠١٤) لسنة ١الجامعیة رقم (

  / كلیة العلوم  أ.د. بھاء طعمة جیاد -١

  بدنیة وعلوم الریاضة / كلیة التربیة ال أ .د. علي یوسف حسین -٢

  / كلیة االعالم أ .د. نبیل دمحم سلمان -٣

  

   
  ت

االختصا الكلية االسم
         ص

  وامر التمديدا   التولد
  السابقة  ان
 وجدت

على ا   اشرافه 
  طلبة

  د. عليا 

دد التدريسيين ع
في نفس 
  االختصاص

دد البحوث ع  
  المنشورة

  

٣

   

أ .د. نبيل 

دمحم 

  سلمان 

  العام :  االعالم

اللغة 

  العربية 

  الدقيق:

االدب 

  العباسي

   ٥  اليوجد  ٢٥/٩/١٩٥٤

  (ماجستير )

  ٣و

  (دكتوراه )

) ١استاذ (

ومن ضمنهم 

  الموما اليه

استاذ مساعد 

)١(  

) بحث ١٧(

+  

) كتب ١٦( 

  مؤلفة

 رارـالق
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الموم99ا اليه99ا حاص99لة عل99ى ش99هادة البك99الوريوس م99ن كلي99ة الهندس99ة / جامع99ة بغ99داد بتخص99ص عل99وم  -١

 %) .٦١، ٥١٥) وبمعدل (١٩٩٦-١٩٩٥ة للعام الدراسي ( الهندسة المدني

ق99دمت الكتروني99اً لالج99ازات الدراس99ية بتخص99ص ماجس99تير هندس99ة / بيئ99ة ول99م ت99تم مص99ادقة مجل99س   -٢

كليتها على اسمها لعدم تقديمها ملف كامل للتدقيق ، وان هذا التخصص تم شغله من قبل المتقدمين ، 

ة/ مدني99ة ايض99اً مطل99وب ف9ي خط99ة الجامع99ة وت99م ترش99يح فض9الً ع99ن ان تخص99ص الموم99ا اليه9ا هندس99

 متقدمين اليه وكان بأمكان الموما اليها تقديم ملفتها للكلية لغرض التدقيق والتنافس .

الموما اليها تروم الترشيح لتخصص ماجس9تير تخط9يط حض9ري واقليم9ي وان ه9ذا التخص9ص غي9ر  -٣

اعمام99ه عل99ى تش99كيالت الجامع99ة  مطل99وب ف99ي خط99ة الجامع99ة وف99ي ح99ال اض99افته ف99ي االم99ر يتطل99ب

  لغرض التقديم ورقياً والتنافس وترشيح من هو بدرجة مفاضلة اعلى .

  

  

  

  

الموافقة على منح السيدة (استبرق شوقي عبد الباري ) الموظفة في كلية الهندسة 

االجازة الدراسية لدراسة الماجستير بتخصص التخطيط الحضري واالقليمي للعام 

  .٢٠١٩/٢٠٢٠الدراسي 

  

  

 رارـالق



   

 تاريخ انعقادها                      السابعة عشرة          الجلسة     رئاسة جامعة بغداد                              

   ٢٧/٥/٢٠١٩)                                        ١٦-١٣(        الجامعة                              أمانة مجلس 

  

  

  / كلية العلوم االسالميةللسيدة (( ايناس دمحم راضي ))طلب  -٤ 
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بل الى م9الك جامعتن9ا / كلي9ة العل9وم االس9المية وباش9رت ف9ي الموما اليها نُقلت  خدماتها من جامعة با  -١

 .  ١/٦/٢٠١٦الوظيفة بتاريخ 

 ٢٠٠١/٢٠٠٢قبلت في الدراس9ات العلي9ا ف9ي كلي9ة العل9وم االس9المية / جامع9ة بغ9داد للع9ام الدراس9ي  -٢

 لرسوبها بأمتحانات الدور الثاني . ٢٣/٧/٢٠٠٣ورقن قيدها في الدراسة بتاريخ 

 ومنحت تمديد اولي وثاني استثنائي . ٩/١٢/٢٠٠٣الدراسة بتاريخ اعيدت الى مقاعد  -٣

لع99دم تق99ديم رس99التها خ99الل فت99رة التمدي99د  ١٧/١١/٢٠٠٨رق99ن قي99دها بالدراس99ة للم99رة الثاني99ة بت99اريخ  -٤

 االستثنائي .

 المانع لدى كليتها من منحها كتاب عدم ممانعة لغرض اعادتها الى مقاعد الدراسة . -٥

 ممانعة واجازة دراسية من جامعتنا كونها كانت على مالك جامعة بابل .لم تمنح سابقاً عدم  -٦

يطلب القسم المذكور ع9رض الموض9وع عل9ى مجل9س الجامع9ة لغ9رض استحص9ال الموافق9ة عل9ى    

/ب) م9ن م9ذكرة ٣منحها كتاب عدم الممانعة استناداً الى موافقة الس9يد رئ9يس الجامع9ة عل9ى الفق9رة (

  . ٢٨/٢/٢٠١٩في  ٣٢٧القسم ذات العدد ش ع /

  وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار اآلتي :

  

  

الموافقة على منح السيـدة ( ايناس دمحم راضي ) الموظفة في كلية العلوم االسالمية كتاب 

عدم الممانعة لغرض العودة الى مقاعد الدراسة لدراسة الماجستير في تخصص علوم 

  اسالمية / لغة عربية .

  

 رراـالق



   

 تاريخ انعقادها                      السابعة عشرة          الجلسة     رئاسة جامعة بغداد                              

   ٢٧/٥/٢٠١٩)                                       ١٦-١٤(        الجامعة                              أمانة مجلس 

  

  

 الرياضة  طلب ( أ. محسن علي نصيف ) / كلية التربية البدنية وعلوم -٥
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الموما اليه مستوفي لشروط الدراسة المذكورة اعاله والواردة في كتاب وزارة التعليم العالي  -١

والمبلغة الينا  ٢٩/١/٢٠١٩في  ٨٠٦/ ٥والبحث العلمي / دائرة البحث والتطوير ذي العدد ب ت 

 . ٥/٢/٢٠١٩في  ٤٠٣ليا ذي العدد د ع /بموجب كتاب قسم الدراسات الع
 

يكون قبول المتقدمين للدراسة اعاله خارج خطة القبول للدراسات العليا وخارج توقيتات القبول   -٢

 لكل عام دراسي بحسب ماذكر في كتاب الوزارة اعاله.

تقع ضمن صالحية السيد رئيس الجامعة استناداً لما ذكر  اكمال دراسة الدكتوراه بدون كورسات  -٣

/أ) والخاصة ٢الفقرة ( ١٣/٣/٢٠١٩في  ٢٠٩٦س/٢٧بكتاب امانة مجلس الجامعة ذي العدد

 بالموما اليه .

يطلب القسم اعاله عرض الموضوع على مجلس الجامعة للنظر بامكانية منح الموما اليه كتاب       

  دراسة ومنحه التفرغ الجزئي في حال قبوله .عدم الممانعة من اكماله ال

  

  وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار اآلتي :

  

  
  

الموافقة على  ترشيح ( أ. محسن علي نصيف ) التدريسي في كلية التربية البدنية 

وعلوم الرياضة لدراسة الدكتوراه بدون كورسات بتخصص تربية بدنية وعلوم 

  .  الرياضة

 

� �

 رارـالق



   
 تاريخ انعقادها                      السابعة عشرة          الجلسة     رئاسة جامعة بغداد                              

� ٢٧/٥/٢٠١٩)                                        ١٦-١٥(        الجامعة                              أمانة مجلس  �

� �

  الفنون الجميلة) / كلية فرمانحيدر خالد طلب ( أ.  -٦
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والواردة في كتاب وزارة التعليم العالي الموما اليه مستوفي لشروط الدراسة المذكورة اعاله  -١

والمبلغة الينا  ٢٩/١/٢٠١٩في  ٨٠٦/ ٥والبحث العلمي / دائرة البحث والتطوير ذي العدد ب ت 

 . ٥/٢/٢٠١٩في  ٤٠٣بموجب كتاب قسم الدراسات العليا ذي العدد د ع /

رج توقيتات القبول يكون قبول المتقدمين للدراسة اعاله خارج خطة القبول للدراسات العليا وخا  -٢

 لكل عام دراسي بحسب ماذكر في كتاب الوزارة اعاله.

منح االجازة الدراسية والتفرغ الجزئي يقع ضمن صالحيات مجلس الجامعة استناداً الى كتاب   -٣

في  ٧١٩٩/ ٥وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة البحث والتطوير ذي العدد ب ت 

١٨/٩/٢٠١٨ . 
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الموافقة على ترشيح ( أ. حيدر خالد فرمان ) التدريسي في كلية الفنون الجميلة    

لدراسة الدكتوراه بدون كورسات بتخصص فنون / الفنون التشكيلية / الرسم للعام 

  .٢٠١٩/٢٠٢٠الدراسي 
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 تاريخ انعقادها                      السابعة عشرة          الجلسة     رئاسة جامعة بغداد                              

� ٢٧/٥/٢٠١٩)                                        ١٦-١٦(        الجامعة                              أمانة مجلس  �
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 للمرقنة قیودھم بسبب التعیین اثناء مدة الدراسة منح عدم الممانعة  - ٧ 
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الموافقة على منح عدم الممانعة من عودة الطلبة المرقنة قيودهم بسبب التعيين اثناء     

  مدة الدراسة . 

  
        

        

  قصي عبد الوهاب السهيل.أ.د  سعاد عبد موسىم.د.   

  المجلسرئيس                                                        أمين المجلس
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