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 لمجلس الجامعة ثانيةالمحضر الجلسة 
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أ.د. احمد عباس حسين / عميد كلية الصيدلة ، وحضر نيابةً عنه أ.م.د. شيماء نزار عبد  - ١

 الحميد / معاون العميد للشؤون العلمية . 

أ.م.د.عامر مرحم /  عميد كلية الطب البيطري ، وحضر نيابةً عنه -أ.د.خالد كامل / ع - ٢

 معاون العميد للشؤون االدارية . 

نجم عبد بالل عنه أ.م.د. نيابة وحضر،  العلوم االسالمية / عميد كلية دمحم الطريحيأ.د.  - ٣

 ة .طلبلشؤون ال/ معاون العميد  الخالق
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   ( أ.م.د. سليم ياوز جمال) / كلية اآلداب  لـ دراسة ما بعد الدكتوراه -١

�א>���.�          0��0Mj�9�� m�-� 	�,�
�א� �/�א�[�ون �ش�ع ،��١٢٤٧��.٧/١٠/٢٠١٨ذא+�א�
�د

"���א� 	
���א mא����DEa� ��!א(�7,%	 iא� �Mא��� �
1� ��� �/���Av0א���א�	 ���ل) �"�وز m���� �4.م.د. )

� �و�د��90Mjtא���Istanbul University��mא����"���.���M	�א�دא����R ن�( �,Mو����� (� ��M0a� /

�/�٢٩٦��.١/٣/٢٠١٨��m��1Istanbul Technical University)�.(���M0aא��i6ذא+�א�
�د� �

���� Mj)א� �א( K ع �h1ن �ً,����.� 9��
�א(% (� 90]�� �(א�����	 ����W� 	
���א ���� T��� �0ض


�م�وM�ن�-0א��א>���(�א�� �Z	�1�( א)�	����Tد�א���٧/٥/٢٠١٨���i6א��� �M����iא� �Mא����
1����	


	��٢٠١٨/٢٠١٩א���א�������.Istanbul Technical University)����M0a�/�	]-�%)א��
)��،�و1

�:��aא>���א��0א��א��jא�� �

� �

التدريسي تصحيح اسم الجامعة التي يرغب ( أ.م.د. سليم ياوز جمال) /     

   لتكونما بعد الدكتوراه فيها دراسة إكمال كلية اآلداب في 

 )Istanbul University  / كما ورد في محضر الجلسة تركيا ) وليس

  . ٧/٥/٢٠١٨ية عشرة ) لمجلس الجامعة المنعقدة في (الثان
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 رارـالق

  صالحية مجلس الجامعة  - أ
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  التفرغ العلمي لــ (م.د. ميرفت رزاق ولي )/ كلية الهندسة   -٢
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(م.د. ميرفت رزاق ولي ) لـ الموافقة على ان تكون جهة التفرغ العلمي       

/ المملكة المتحدة) وهي   Plymouthالتدريسية في كلية الهندسة هي جامعة (

احدى جامعات االبتعاث والمدرجة في موقع الوزارة الرسمي وحسب الدعوة 

  قدمة بدالً عن الجامعة السابقة التي تم رفعها في الجلسةالجديدة الم

  . ٢٧/٦/٢٠١٨( الخامسة عشرة ) المنعقدة في 

  )- ٤- ( مرفق رقم 

  

 رارـالق
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 الترقيات العلمية   -٣
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  تاريخ الترقية  التخصص  اسم التشكيل  االسم  ت

  ١٥/٩/٢٠١٧  الجغرافية / البشرية  ابن رشد للعلوم االنسانية –التربية كلية   د. اعياد عبد الرضا عبدال  -١

  كيمياءالالكيمياء /   ابن الهيثم   -كلية التربية للعلوم الصرفة   د. عامر جبار جراد  -٢
  العضويةال 

١٥/٥/٢٠١٧  

د. ندى دمحم حسن عبد   -٣
 الكاظم  

طب االسنان / انسجة   كلية طب االسنان
  الفم 

٧/١١/٢٠١٧  

الفيزياء / اغشية   ابن الهيثم  -كلية التربية للعلوم الصرفة  د . ايمان حميد خضير  -٤
  رقيقة 

٧/٩/٢٠١٥  

  ٩/١١/٢٠١٧  االعالم   كلية االعالم  د . حمدان خضر سالم  -٥
  ١٤/١٢/٢٠١٧  التربية الرياضية   كلية التربية البدنية و علوم الرياضة  السيد محسن علي نصيف    -٦

 ٣١٥بموجب قرار 
  ١٩٨٨لسنة 

  ١٧/١٠/٢٠١٧  التربية الرياضية   كلية التربية البدنية و علوم الرياضة  د. ياسر نجاح حسين    -٧
  ٢٢/١٠/٢٠١٧  التربية الرياضية   الرياضة كلية التربية البدنية و علوم  د. هدى حميد عبد الحسين    -٨
الزراعة / المحاصيل   كلية الزراعة  د. زياد اسماعيل عبد  -٩

  الحقلية
٢٦/١١/٢٠١٧  

  ١٠/٩/٢٠١٧  الفيزياء  ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة   د. وداد حمدي جاسم  - ١٠
  

  

  

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

  أن  ال يترتب  على ذلك أية تبعات مالية قبل صدور األمر الجامعي بذلك  .
  توجيه تهنئة للذوات التدريسيين المذكورة أسماؤهم في أعاله لحصولهم على لقب األستاذية . -٢

)  في الجدول أعاله ، لتقديمهم ما ال يقل ٩،  ٨،  ٧،  ٦ ،  ٥ ، ٢،  ١للتسلسالت ( توجيه كتاب شكر وتقدير  -٣
 عن خمسة بحوث امتازت باألصالة .

  قيام لجنة الترقيات العلمية المركزية في الجامعة برفع اسماء التدريسيين في التسلسالت  -٤
عالقات العامة في الجامعة ، لغرض النشر  في الجدول أعاله الى قسم االعالم ال )٩،  ٨،  ٧،  ٦ ،  ٥ ، ٢،  ١( 

 وتسليط الضوء على ترقيتهم في اصدارات الجامعة ، لتقديمهم ما ال يقل عن خمسة بحوث امتازت باألصالة .

 

 رارـالق
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  ابن رشد للعلوم االنسانية –اقرار منهاج الماجستير / كلية التربية  - ٤
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) وحدة وعدد ١٤) وحدة والكورس الثاني (١٤. عدد الوحدات الدراسية للكورس االول (١

) وحدة وهو ضمن ٣٦) وحدات وبالتالي فأن مجموع عدد الوحدات (٨وحدات الرسالة (

  . ١٩٨٢) لسنة ١٩الحد المسموح به وحسب تعليمات الدراسات العليا المادة (

. تم اضافة مادتي طرائق كتابة البحث واللغة االنكليزية وحسب كتابي الوزارة المرقمين ٢

  .  ١١/١/٢٠١٦في  ٥/١٨٣و ب ت ٢٧/٧/٢٠١٥في  ٥/٥٨٦٨ب ت 
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الموافقة على اقرار منهاج الماجستير المحدث لعلوم القرآن / قسم علوم     

ابن رشد للعلوم االنسانية وحسب  –القرآن والتربية االسالمية / كلية التربية 

  . ١٩٨٢) لسنة ١٩تعليمات الدراسات العليا المادة (

  

 رارـالق
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حالة الطالب (جالل علي طعمة شياع ) المتقدم لدراسة الدكتوراه في معهد الهندسة  -٥

  ٢٠١٨/٢٠١٩والتقنيات االحيائية بجامعتنا للعام الدراسي  الوراثية
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وقد تم مفاتحة الوزارة لغرض اعادة فرز قبول المتقدمين للدراسات العليا بعد تعديل درجات االمتحان التنافسي    

  والمتضمن : ٢٦/٩/٢٠١٨في  ٥/٧٤٠٦وورد كتاب الوزارة / دائرة البحث والتطوير ذي العدد ب ت 

تخويل الجامعة باعادة ادخال درجات االمتحان التنافسي في نظام القبول ويتم فرز القبول بعد تعديل النتائج  -١
  ومقارنتها بالقبول المعلن .

تخويل مجلس الجامعة باتخاذ التوصية المناسبة للقبول النهائي بما يتوافق مع الضوابط والتعليمات مع بيان  -٢
  ت والقبول .اسباب أي تغيير في الدرجا

تشكيل لجنة تحقيقية بحق اللجان المسؤولة عن تصحيح الدفاتر االمتحانية وتدقيقها لعدم قيامهم بالواجبات  -٣
  المكلفين بها بشكل صحيح ومحاسبة المقصرين على ان تنجز اللجنة اعمالها خالل اسبوع .  
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في  الموافقة على قبول المتقدم لدراسة الدكتوراه (جالل علي طعمة شياع )     

 ٢٠١٨/٢٠١٩الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية بجامعتنا للعام الدراسي معهد 

  لوجود مقعد شاغر . كونه االحتياط االول و خارج خطة القبول ، 

 رارـالق



 تاريخ انعقادها                                        الثانيةرئاسة جامعة بغداد                                  الجلسة 

 ١٥/١٠/٢٠١٨                )                         ١٦ - ١٤(    الجامعة                             أمانة مجلس 
  

  

  الطالب المرقن القيد (نجم عبد هللا عربيد ) / كلية اللغات الى مقاعد الدراسة  اعادة  -٦
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سبق و ان ورد الينا كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة التخطيط والمتابعة  )١

المتضمن النظر في طلب  ٢٠/٣/٢٠١٨في  ٢٦٤٤/ ٥/ قسم القبول المركزي ذي العدد ت م 

، و  ٦/٢/٢٠١٨في  ١٣٢٥/ ق/  ٥في كتاب الوزارة ذي العدد ت م  الطالب اعاله وفق ماجاء

 تم احالة كتاب الوزارة الى كلية اللغات للنظر في طلب الطالب .
 

بأن الطالب لم يراجع تسجيل  ١٧/٤/٢٠١٨في  ٢٦٤٧اجابت الكلية بكتابها ذي العدد  )٢

 الثبوتية التي تثبت محل سكنه و تم اعالم الوزارة بذلك . الكلية لتزويدها بالمستمسكات
 

المتضمن المستمسكات  ٩/٩/٢٠١٨في  ٥١٤٩ورد الينا كتاب من كلية اللغات ذي العدد   )٣

 الثبوتية التي تثبت محل سكن الطالب ( الحويجة ) ، علما ً بان سيرته الدراسية كما يأتي : 

  

  

  النتيجة  المرحلة  العام الدراسي

راسب بالغياب بموجب االمر االداري ذي العدد ش ط /   األولى  ٢٠١٤/٢٠١٥

  .  ٢٠/٤/٢٠١٦في  ٣١٧٦

 ٢٢٩٢راسب بالغياب بموجب االمر االداري ذي العدد   االولى  ٢٠١٥/٢٠١٦

و رقن قيده للعام الدراسي االول  ١٣/٤/٢٠١٦في 

 ٢٦٢٢بموجب االمر االداري ذي العدد  ٢٠١٥/٢٠١٦

  لرسوبه سنتين متتاليتين . ٢٨/٤/٢٠١٦في 



 تاريخ انعقادها                                        الثانيةرئاسة جامعة بغداد                                  الجلسة 

   ١٥/١٠/٢٠١٨                 )                         ١٦ - ١٥(   الجامعة                             أمانة مجلس 

  

المشار اليه اعاله المتضمن  ٦/٢/٢٠١٨في  ١٣٢٥/  ٥) نص كتاب الوزارة ذي العدد ت م ٤

على محضر اجتماع غرفة العمليات الخاصة  ٢٥/١/٢٠١٨مصادقة معالي الوزير بتاريخ 

  لمعالجة حاالت الطلبة النازحين على ما يأتي :

تقرر ان يقوم مجلس الجامعة بتدقيق اوليات الطلبة الذين لم يتمكنوا من المباشرة بالدوام       

بسبب احداث داعش االرهابي بعد تقديم  ٢٠١٥/٢٠١٦و  ٢٠١٤/٢٠١٥للسنوات الدراسية 

ً على ان يتم تدقيق  المستمسكات الثبوتية التي تثبت محل سكناهم في المناطق المحررة حديثا

  المني لهم من قبلكم و معالجة حاالتهم وفق االتي :الجانب ا

سنوات عدم رسوب للطلبة كون  ٢٠١٥/٢٠١٦و  ٢٠١٤/٢٠١٥احتساب السنتين الدراسيتين    - أ

 عدم مباشرتهم للدراسة امر خارج عن ارادتهم .

قيودهم بسبب عدم مباشرتهم للسنتين الدراسيتين  الغاء امر ترقين قيد للطلبة المرقنة  - ب

 . ٢٠١٥/٢٠١٦و  ٢٠١٤/٢٠١٥

يتم احتساب سقف زمني جديد لهم في حالة اعادتهم الى مقاعد الدراسة و من سنة العودة و   - ت

في  ٤٦٣١/  ٥حسب سياقات العمل المتبعة استناداً الى كتاب الوزارة ذي العدد ت م 

٢١/٦/٢٠١٨ . 
 

لوزراة عن كيفية معالجة حالة الطلبة المشمولين بكتاب الوزارة و تم االستفسار من ا  - ث

سيما و أن مباشرتهم ستكون للعام الدراسي  ٢٠١٧/٢٠١٨و  ٢٠١٦/٢٠١٧لألعوام 

المذكور  ٢١/٦/٢٠١٨في  ٤٦٣١/  ٥فأجابت الوزارة بكتابها ذي العدد ت م  ٢٠١٨/٢٠١٩

  في الفقرة (ت) اعاله .
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الموافقة على اعادة الطالب (نجم عبد هللا عربيد ) المرقن القيد للعام     

  في كلية اللغات  الى مقاعد الدراسة .  ٢٠١٥/٢٠١٦الدراسي 

 رارـالق
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  الى مقاعد الدراسة (مؤيد شعالن شرهان )/ كلية الهندسة المرقن القيد الطالب اعادة  - ٧
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  بشان طلب الطالب (مؤيد شعالن  ١٧/٩/٢٠١٨في  ١٤/١/١٩١٩كتاب كلية الهندسة ذي العدد  .١

شرهان ) احد الطلبة المرقنة قيودهم / قسم هندسة النفط / المرحلة الثالثة و الذي يروم اعادته الى 

/  مقاعد الدراسة كونه من المنتمين الى هيئة الحشد الشعبي بحسب كتاب التأييد ذي العدد (هـ.ح.ش

الذي يبين بأن الموما اليه احد المتطوعين بالحشد الشعبي من تاريخ  ٢٢/٤/٢٠١٨) في ٢٧٥٤

و قد أيدت هيئة الحشد الشعبي صحة صدور الكتاب اعاله بموجب كتابها ذي  ٢٠/١٠/٢٠١٤

 ) . ٩/٩/٢٠١٨في  ٤٧٨٥العدد (هـ.ح.ش / 
 

و مرقن القيد ومعاد الى  ١٩٩٨/١٩٩٩الطالب مقبول في الكلية قبول مركزي للعام الدراسي  .٢

                                                                                          الدراسة الكثر من مرة بحسب سيرته الدراسية المرفقة طياً.
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المرقن القيد (مؤيد شعالن شرهان )/ كلية  الموافقة على اعادة الطالب       

  .  كونه من المنتمين الى هيئة الحشد الشعبي،  الهندسة الى مقاعد الدراسة

  

 عالء عبد الحسين عبد الرسولأ.د.                         سعاد عبد موسىم.د. 
  رئيس المجلس                                                أمين المجلس

 رارـالق



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


