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 لمجلس الجامعة نالحادية والعشريمحضر الجلسة      

  ٢٠١٩/  ٢٠١٨للعام الدراسي               
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 تاريخ انعقادها                  الحادية والعشرين         الجلسة     رئاسة جامعة بغداد                              

� ٢٠/٨/٢٠١٩)                                        ١٣ - ٢(      الجامعة                              أمانة مجلس  �
� �

  
  
  
  

المقدمة للترقيات العلمية تشكيالت الجامعة كافة بضرورة التنوع في البحوث العلمية توجيه  - ١
 .والتركيز على النتاج النوعي بدالً من النتاج الكمي وتنوع التقنيات المستخدمة فيها 

 
  

ممن يقدموا بمدالية التميز بالترقية العلمية تكريم التدريسيين المتميزين في الترقيات العلمية سيتم  - ٢

وال تقيم استناداً الى تعليمات الترقيات علمية منشورة في المستوعبات العالمية ال جميع بحوث ترقياتهم

 .  ٢٠١٧لسنة  ١٧٦العلمية رقم 
  

وسيتم اتخاذ االجراءات القانونية خالف توجيه تشكيالت الجامعة كافة بااللتزام بالدوام الرسمي  - ٣

 ذلك . 
  

شؤون االدارية بانجاز المعامالت بشكل سريع وحث معاوني توجيه السيد مساعد رئيس الجامعة لل - ٤

 العمداء للشؤون االدارية في التشكيالت كافة بااللتزام بالتوقيتات المحددة النجاز المعامالت .
  

تكليف السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية بتشكيل لجنة بشأن تخصيص مواقف  - ٥

 الخاصة برئاسة الجامعة . لسيارات كلية العلوم من مواقف السيارات
  

ت كافة معزولة توجيه تشكيالت الجامعة بأن تكون مواقف السيارات الخاصة بتدريسيي التشكيال - ٦

لطلبة وان ال يسمح بايقاف سيارات الطلبة في المواقف الخاصة عن مواقف السيارات الخاصة با

 بسيارات التدريسيين .
  

قديم دراسة شاملة خالل اسبوع حول استحداث االسنان بت توجيه عمداء كليات الصيدلة وطب - ٧

الدراسة المسائية في كلياتهم تشتمل على تحديد الفرق بالمعدل بين المقبولين في الدراسة الصباحية 

 . المسائيةالدراسة و
  

تثبيت جدول للتدريسيين في كل ( كلية ، معهد ، مركز ) تثبت فيه ساعات النصاب التدريسية  - ٨

    والبحثية والمكتبية .
  

الكليات طلبة تكليف السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية بشراء سيرفر يضم بيانات  - ٩

  استعدادا لتطبيق نظام المقررات . 
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  توجيهات السيد رئيس المجلس
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  الترقيات العلمية -١
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الموافقة على ترقية الذوات التدريسيين المذكورة أسماؤهم في الجدول اعاله إلى مرتبة  -١
األستاذية ، اعتبارا 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 

 بل صدور األمر الجامعي بذلك  .ق

  

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

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

  

، ٢( المركزية في الجامعة برفع اسماء التدريسيين في التسلسالتقيام لجنة الترقيات العلمية   -٤
) في الجدول أعاله الى قسم االعالم العالقات العامة في الجامعة ، لغرض النشر  وتسليط ٥

 الضوء على ترقيتهم في اصدارات الجامعة .
 
  

  تاریخ الترقیة  التخصص  اسم التشكیل  االسم  ت

 ٣١/٨/٢٠١٨  الفيزياء / االغشية الرقيقة   كلية العلوم  د. عصام دمحم ابراهيم  -١
 ٣١٥بموجب قرار 

  ١٩٨٨لسنة 
  ٢١/١٢/٢٠١٧  علم النفس التربوي   كلية التربية للبنات  د. ايمان صادق عبد الكريم  -٢

  ١١/١/٢٠١٨  الفيزياء   كلية العلوم للبنات  د. رامز احمد دمحم  -٣

  ٢٩/٥/٢٠١٨  الهندسة / الهندسة الكهربائية   كلية الهندسة  د. فراس دمحم طعيمة  -٤

  ١٤/١٠/٢٠١٨  الهندسة الكيمياوية   كلية الهندسة  د. مثنى جبار احمد  -٥

  صالحية مجلس الجامعة  -ب

 القـرار
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 تمدید مدة خدمة تدریسیین -٢
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نه بعد أب ٩/٧/٢٠١٩في  ٨٠٤ابه ذي العدد ــــاعلمنا بموجب كتعلماً ان قسم الدراسات والتخطيط   

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

  ال تظھر الحاجة الختصاص ٢٠١٩.الھیكلیة العلمیة لكلیة االدارة واالقتصــــــاد والمصادق علیھا للعام ١  

  صادیات نقل وتحلیل جزئي .دكتوراه اقتصاد / اقت 
  

  ھيادة واالختصاص ـــــعدد التدریسیین ضمن المالك المشغول في الكلیة اعاله من حملة نفس الشھ -٢

  . الموما الیھا فقط وبلقب علمي استاذ 

  

  

  وامر التمديدا  التولد االختصاص والتشكيل االسم
  السابقة  ان

  وجدت

اشرافه    
  على طلبة

  د. عليا 

عدد         
لتدريسيين في ا

نفس 
  االختصاص

      دد ع    
البحوث 
  المنشورة

ا.د. مناهل مصطفى   ١

عبد الحميد / كلية 

  االدارة واالقتصاد

اقتصاد/اقتصاديا

ت نقل وتحليل 

  جزئي

الموما اليها   ٢٣  ال يوجد  ١٠/١٢/١٩٥٤

  فقط 

  

  بحث ٢٤
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  نه بعد أب ١٦/٧/٢٠١٩في  ٨٣٩علماً ان قسم الدراسات والتخطيط اعلمنا بموجب كتابه ذي العدد   

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

  تظھ##########ر الحاج##########ة الختص##########اص ٢٠١٩.الھیكلی##########ة العلمی##########ة لكلی##########ة الط##########ب والمص##########ادق علیھ##########ا للع##########ام ١  

 بورد / طب االطفال . 

)  ٣عYYدد التدريسYYيين ضYYمن المYYالك المشYYغول فYYي الكليYYة اعYYاله مYYن حملYYة نفYYس الشهــــYYـادة واالختصYYاص هYYو (  .٢

 تدريسي مصنفين حسب االلقاب العلمية المذكورة في الجدول اعاله. 

  

    

 ٣٠٣٣٦حيث بين القسم المذكور بأن الموما اليه حاصل على التمديد االولي بموجب االمر الجامعي   

وت88م تقييم88ه للم88رة االول88ى   ٢/١/١٩٥٢واعتب88اراً م88ن بل88وغ الس88ن الق88انوني ف88ي  ٣١/١٠/٢٠١٧ف88ي 

ـ88ـي وتقييــ88ـم ثانـــ ٧/١/٢٠١٩بموج88ب ق88رار مجل88س الجامع88ة المتخ88ذ بجلس88ته السادس88ة المنعق88دة ف88ي 

وت8م رف8ع  ٢٧/٥/٢٠١٩بموجب قــــرار مجلس الجامعة المتخ8ذ بجلس8ته  الس8ابعة عش8رة المنعق8دة ف8ي 

  المعاملة للحصول على تمديد خدمته للدفعة الثانية حتى اكمال سن السبعين  من العمر.

  

وامر ا  التولد االختصاص والتشكيل االسم
  التمديد

  السابقة  ان

  وجدت

اشرافه    
  على طلبة

  د. عليا 

في نفس لتدريسيين عدد  ا
  االختصاص

البحوث  دد ع
  المنشورة

ا.د. سلمى   ٢

عباس ناجي / 

  كلية الطب

طب االطفال 

/ امراض 

الدم 

  واالورام

) استاذ الموما اليها  ١(   ٦٢  ال يوجد  ٦/٤/١٩٥٥

  فقط 

  ) استاذ مساعد ٢( 

  بحث ١٨

  وامر التمديدا التولد االختصاص والتشكيل االسم
  السابقة  ان

  وجدت

  على طلبةاشرافه    
  د. عليا 

      عدد   
لتدريسيين ا

في نفس 
  االختصاص

      دد ع    
  البحوث المنشورة

ا.د. سلمان خلف   ٣

عيسى / كلية 

علوم الهندسة 

  الزراعية

علوم التربة / 

  معادن الطين

٣٠٣٣٦  ٢/١/١٩٥٢ 

في 

٣١/١٠/

٢٠١٧  

  دكتوراه ٢٠ :سابقاً 

  ماجستير  ٢٥

  ) طالب ٥( : حالياً 

الموما اليه 

  فقط.

  بحوث ١٠



   

 تاريخ انعقادها                             العشرين         و الحادية الجلسة رئاسة جامعة بغداد                         

   ٢٠/٨/٢٠١٩)                                              ١٣-١٠(  الجامعة                              أمانة مجلس 

  

  

  

  

الیDDھ حاصDDل علDDى التمدیDDد االولDDي بموجDDب االمDDر الجDDامعي  حیDDث بDDین القسDDم المDDذكور بDDأن المومDDا        

وتDم تقییمDھ للمDرة االولDى   ١/٧/١٩٥٢واعتباراً من بلوغ السن القانوني في  ٣١/١٠/٢٠١٧في  ٣٠٣٣٥

وتقیDیم ثDاني بموجDب قDرار  ٤/٢/٢٠١٩بموجب قرار مجلس الجامعة المتخذ بجلستھ الثامنة المنعقDدة فDي 

وتم رفع المعاملة للحصول علDى  ٢٧/٥/٢٠١٩السابعة عشرة المنعقدة في مجلس الجامعة المتخذ بجلستھ 

  تمدید خدمتھ للدفعة الثانیة حتى اكمال سن السبعین من العمر.

  

  

  بأنه بعد  ١٨/٧/٢٠١٩في  ٨٥١علماً ان قسم الدراسات والتخطيط اعلمنا بموجب كتابه ذي العدد   

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

ال تظھر الحاجة ال#ى اختص#اص دكت#وراه  ٢٠١٩.الھیكلیة العلمیة لمركز احیاء التراث العلمي العربي والمصادق علیھا للعام ١  

 اداب فلسفة.

)  ١عYYدد التدريسYYيين ضYYمن المYYالك المشYYغول فYYي المركYYز اعYYاله مYYن حملYYة نفYYس الشهــــYYـادة واالختصYYاص هYYو ( -٢

  وما اليه فقط . تدريسي باللقب العلمي استاذ وهو الم

  

  وامر التمديدا  التولد االختصاص والتشكيل االسم
  السابقة  ان

  وجدت

  على طلبةاشرافه    
  د. عليا 

     عدد    
لتدريسيين ا

في نفس 
  االختصاص

البحوث       دد ع    
  المنشورة

ا.د. شاكر عبد   ٤

االمير العطار 

/ كلية علوم 

الهندسة 

  الزراعية

انتاج 

حيواني / 

انتاج اغنام 

  وماعز

٣٠٣٣٥  ١/٧/١٩٥٢ 

في 

٣١/١٠/

٢٠١٧  

) ٣١( سابقاً :

  دكتوراه

  ) ماجستير ٢٦(

  حالياً :

  ) دكتوراه ٢( 

  ) ماجستير ١( 

الموما اليه 

  فقط.

) بحث + ٢٠(

  ) كتاب +١(

) براءة  ١(  

  اختراع.

  وامر التمديدا  التولد االختصاص والتشكيل االسم
  السابقة  ان

  وجدت

  على طلبةاشرافه    
  د. عليا 

عدد         
لتدريسيين ا

في نفس 
  االختصاص

  البحوث دد ع
  المنشورة

ا.د.   مجيد   ٥

مخلف طراد / 

مركز احياء 

التراث العلمي 

  العربي

فلسفة / 

فلسفة 

  اسالمية

  ) طالب٣٠(  ال يوجد  ١/٧/١٩٥٥

  

) ١استاذ (

الموما اليه 

  فقط.

) بحث + ٥٠(

  ) كتب ٤(
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  الموافقة على تمديد مدة خدمة التدريسيين المذكورين في ادناه :اوالً : 

 مناهل مصطفى عبد الحميد / كلية االدارة واالقتصادا.د.  - ١

 ا.د. سلمى عباس ناجي / كلية الطب - ٢

 مجيد مخلف طراد / مركز احياء التراث العلمي العربيا.د.  - ٣
 

ب ) من قانون التعديل الثاني  –/ اوالً  ١١، استنادا الى احكام المادة  (للحاجة الى اختصاصهم 

  .٢٠١٤) لسنة ١لقانون الخدمة الجامعية رقم (

  

  ثانياً : الموافقة على تمديد خدمة التدريسيين : 

 ا.د. سلمان خلف عيسى / كلية علوم الهندسة الزراعية - ١

  الزراعية ا.د. شاكر عبد االمير العطار / كلية علوم الهندسة - ٢

  

ب ) من  –/ اوالً  ١١للدفعة الثانية حتى اكمال سن السبعين من العمر استناداً الى احكام المادة  (

  .٢٠١٤) لسنة ١قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

 القـرار
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  تشكيلة المكتب االستشاري / كلية علوم الهندسة الزراعيةترشيح اعضاء في  -٣
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الموافقة على ترشيح االعضاء الجدد المذكورين في ادناه لعضوية المكتب االستشاري لكلية علوم       

 ١٩٩٧) لسنة  ٧) من قانون المكاتب االستشارية رقم (  ٣الهندسة الزراعية  ، استناداً الى المادة ( 

  -وكاالتي :

  
  

التوصيف   اللقب العلمي  االختصاص  العضو البديل   العضو  سما  ت
  الوظيفي

  تدريسي  استاذ  مكافحة التصحر  د. االء صالح عاتي  د. جمال عبد الرحمن توفيق   .١

د. علي مازن عبد   د. احمد عباس حمد   .٢
  المنعم

المكائن واالالت 
  الزراعية

  تدريسي  استاذ مساعد

البستنة وهندسة   د. اياد وليد عبد هللا  د. نوال محمود علوان   .٣
  الحدائق

  تدريسي  استاذ مساعد

اللقب   االختصاص   الشهادة   االسم   ت
  العلمي 

التوصيف 
  الوظيفي 

نوع 
  العضوية 

  عضواً   تدريسي  استاذ  مكافحة التصحر  دكتوراه  د. االء صالح عاتي  -١

المكائن واالالت   دكتوراه  د. علي مازن عبد المنعم  -٢
  الزراعية

استاذ 
  مساعد

  عضواً   تدريسي

البستنة وهندسة   دكتوراه  د. اياد وليد عبد هللا  -٣
  الحدائق

استاذ 
  مساعد

  عضواً   تدريسي

 القـرار
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   للدراسات العليا المكتب االستشاري لمعهد الليزرفي ترشيح عضو  -٤
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الموافقة على ترشيح االستاذ المساعد الدكتور ( حنان جعفر طاهر ) بدالً عن االستاذ     

المساعد الدكتور ( تحرير صفاء منصور ) في عضوية المكتب االستشاري لمعهد  الليزر 

) لسنة  ٧) من قانون المكاتب االستشارية رقم (  ٣، استناداً الى المادة ( ، للدراسات العليا

١٩٩٧ .  

  
  

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

  المجلسرئيس                                                        أمين المجلس

  

  التوصيف الوظيفي  اللقب العلمي  االختصاص  الشهادة  االسم

  تدريسية  استاذ مساعد  فيزياء الليزر  دكتوراه  حنان جعفر طاهر

 القـرار
 



   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


