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 االستاذ الدكتور حسام سعد الدين بإيجاد الية لتكريمتوجيه عمادة كلية علوم الهندسة الزراعية  - ١
 ( رحمه هللا ) كونه رائدا في مجال انتاج اصناف جديدة من النخيل عن طريق الزراعة النسيجية . 
 

الدراسية خارج العراق ويفضل ان تكون البعثات الدراسية  لإلجازاتلقد تم تحديد شروط رصينة  - ٢
 الى الجامعات الرصينة والعالمية والتي تحتل مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية .

  
المتقاعدين والمتمرسين لفتح الدراسات  باألساتذةتوجيه تشكيالت الجامعة كافة بان يتم االستعانة  - ٣

 العليا . 
  

بتشجيع وحث التدريسيين على التواصل مع مؤسسات ودوائر الدولة كافة توجيه التشكيالت كافة  - ٤

في  الشهادات العليالبحوث طلبة الدراسات العليا ومنح فرصة لحملة  البحث المشاكل فيها واعتماده

 بطرح مواضيع علمية عن طريق االشراف المشترك على طلبة الدراسات العليا . المؤسسات الحكومية
  

بأن المشرف على طلبة الدراسات العليا هو المسؤول عن لغة توجيه تشكيالت الجامعة كافة  - ٥
 الرسائل واالطاريح . 

  
التهيئة لتطبيق نظام المقررات وانجاحها لتطبيقها للمراحل االولى في الدراسات االولية وان االنتقال  - ٦

االولى الذين كانوا مشمولين بنظام العبور الى النظام الدراسي الجديد يتطلب معالجة حاالت طلبة المرحلة 

مما ترتب عليه انتقالهم الى المرحلة الثانية وتم معالجة الكورس االول بالكورس الصيفي المكثف لذلك 

يجب مراعاة وضع الطالب من خالل ترتيب المحاضرات واعطاءها بشكل متوازن لالسابيع الست في 

 ية قبل وبعد عطلة عيد االضحى المبارك .الكورس المكثف وتوزيع االمتحانات النهائ
  

تكليف السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية بتشكيل لجنة لبيان امكانية استحداث منصب  - ٧

 معاون العميد لشؤون الطلبة وبيان اهمية وجود معاون للشؤون الطالبية في كليات الجامعة .
  

بعض تدريسي الجامعة في مواقع  تصرفاتان ومتمكن والجامعة هو استاذ مربي  ان استاذ - ٨

كتابة مدونة ل فان هناك ضرورةالطلبة ولذلك العملية التعليمية وعكس على نالتواصل االجتماعي ت

  .  التشكيالتيصادق عليها في مجلس الجامعة وتعمم على كافة  من قبل التشكيالتاكاديمية اخالقية 
  

يرة الذاتية المحدثة للتدريسيين كافة في الموقع توجيه تشكيالت الجامعة كافة بضرورة وضع الس - ٩

  االلكتروني للتشكيل والجامعة .

:��qu
Nو�����א�vwDل�

�א�����0"���ول�א�5�
K���3א��
+0��Jא�
�א�A��Gא��:���7:D��8 � �

� �

  السيد رئيس المجلستوجيهات 
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  الترقيات العلمية  -١
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 تاريخ الترقية التخصص الدقيق اسم التشكيل االسم ت

  ٦/٣/٢٠١٨  الجغرافية كلية اآلداب د. حسام صاحب حسون -١
  ٧/١/٢٠١٨  الطب الباطني  كلية الطب د. منال خضر عبد الرزاق -٢

  ١٠/٩/٢٠١٧  االحياء المجهرية كلية الطب د. عائدة رشيد منصور  -٣
علUUUUUوم االغذيUUUUUة والتقانUUUUUات   كلية علوم الهندسة الزراعية  د. الهام اسماعيل طامي  -٤

  االحيائية 
١٣/١٢/٢٠١٧ 

 ٣١٥بموجب قرار 
  ١٩٨٨لسنة 

  ٢/١/٢٠١٨  االثار / قديم   كلية اآلداب  د. قصي صبحي عباس  -٥
  ٢٠/١/٢٠١٨  التاريخ / التاريخ القديم   كلية اللغات  د. احمد لفتة محسن  -٦
  ١٦/٤/٢٠١٨  البستنة / زراعة انسجة   كلية علوم الهندسة الزراعية  د. حسام سعد الدين دمحم  -٧
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مرتبة األستاذية ، اعتبارا الموافقة على ترقية الذوات التدريسيين المذكورة أسماؤهم في الجدول اعاله إلى  - ١
من التواريخ المثبتة إزاء أسم كل منهم  الستكمالهم متطلبات الترقية من حيث األصالة في أبحاثهم ومدة 

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

  
 اؤهم في أعاله لحصولهم على لقب األستاذية توجيه تهنئة للذوات التدريسيين المذكورة أسم - ٢

 

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

 

) في  ٣-٢قيام لجنة الترقيات العلمية المركزية في الجامعة برفع اسماء التدريسيين في التسلسالت(  - ٤
العالقات العامة في الجامعة ، لغرض النشر  وتسليط الضوء على و الجدول أعاله الى قسم االعالم

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

 القـرار
 

  صالحية مجلس الجامعة  -ب



   

 تاريخ انعقادها                             العشرون         الجلسة     رئاسة جامعة بغداد                              

 ١٥/٧/٢٠١٩)                                           ٨-٨(        الجامعة                              أمانة مجلس 

 
  

  

  
  

  )٢٠٢١-٢٠٢٠خطة االجازات االدراسیة داخل العراق للعام الدراسي ( -٢
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 ٢٠٢٠/٢٠٢١جازات الدراسية داخل العراق للعام الدراسي خطة االالموافقة على     

  . بعد اجراء التعديالت عليهالتشكيالت جامعتنا 

  

  

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

  المجلسرئيس                                                        أمين المجلس

 القـرار
 



   

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


