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 لمجلس الجامعة ةرابعالمحضر الجلسة 

  ٢٠١٩/  ٢٠١٨للعام الدراسي 

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

���� �6��	�א��5����٢٦/١١/٢٠١٨��4א2*א�01/'.א-,+*م�א�(��'	�وא�'&%��$�#"�!�

�	
��.����AB"��א@�.��"��א���*ل��/��7<��א=���و>;*��:.د�/�א�د�,	���7��	א

�A�;�Cא�Dא���د:�A�')����� �

 . المهدي اسماعيل / كلية طب الكنديأ.م.د. دمحم عبد   -

����� Dد������ �א=�� �>7�� �א��<� FG�� �א-��5�ع ���א,	 �א�&I	��אA�;�Cو  �ً>'5��


��Q'R��Rא��<���7<��א�
���5وא-دא��PوאO2,���$�א��B���،��*N�	����K>5Lوא��،��'�
��

1�S� A�;�-א� Dא=���א���د� �'�
���� 	"�Tج��V�WXG�!�L'�� 	� Dא�'&��(�٦١א��و�� Dدو�

�وא��'5<	� 
	�وא�]�<��4)����WSא_*د�א�^��[�\��7��W"6�$��	�א �$�א�S�`�4�SB2ًא

�.Xa*2وא� ��א����,�<	 �,*م 	>��X�Gא� � bR���$�� W[�� �[c���� ��*d� �5S� �א�^�، �eאد

�	��7�� /� b>[@א� �א6<5\� �6��	 �وא�^ ���eאد 	
���� K�� 
�ون����� ���eאد 	g��א� א6���_�


	���K���h��4א��و�	�.��
c<�0دو��א���،�	
���א �

�����،� �'�
��i�	,OS�2א�	5<�
7<��'	�א�6j<��4א���/k>lن���Gא=���:.د.�א�m�;א��


�>5	�Bo�.ل��'�c6	�א��D��Xא#�n	����6j<��4א�� �

��٢٠١٨/٢٠١٩
�م�א���א����	א�(��(p�\>")d�q;��א��	�و����� �D��
�.�١٢/١١/٢٠١٨א2' �
� �

���:��dQ,��5Sو�	���/�bא�W��gא��<���7<��א=�����r]s��d�_>�*d�!�Nא �

� �



 تاريخ انعقادها                                        الرابعةرئاسة جامعة بغداد                                  الجلسة 

� ٢٦/١١/٢٠١٨             )                              ٧- ٢(        الجامعة                             أمانة مجلس  �

 

�ن� −١� W>[cd� ��*u*ع ����א�	 	>5�
�א� ���hcون 	
���א �>7�� ������ �א��<� %>�[d
�	>)I"א��OSא�2א� �	5<�
 و�01א�;*א��vو#6j��.��_d�>GB<��4א�


	��<*م�وא�k���� ��G�dxB*�<���5�دא�4א�]�<����4"*ل��Xdغ�א����,�<.� −٢���7��	�א
B��
�� ��s�b_���@�4א�u�yא�A���-א-�"*ع��z���-א�{'��|�]S،�و�	5<�
�4א�6j<��4א�

	>5�
�و�b_1א� (� �א�2��� �א-���ذ ،� �א-���ذ )�� xjc2א�mא-`�א��>�
�א� �א���א��4 	"�T� k��
.�	>5�
 �X��B�د�D�o�$~א�b_dא�

�N*�	�(����א�o&�ص�א�]�<	�)���<�d�$[5*�<���5�دא�4א�]�<���4"<�ن�א-�o&�#��4א2 −٣

���g����g�$ �א����,�<.� ��7��	�d�^א�4 �א�]�<��4א��u�yא�A�א���$��	
��א

.�rB�4א��#�&�oB��4�SB2א 

٤− �4�T�c'وא�� �אh2��א4 �א6��	  � b_'>�� �5>1� 
�ون����� 	1�S� �א�]�<�4 ��5�دא4 �>�*d
 .��ون�����6W����4א��S�4B>[c�1	�وא����אم�

٥− >"���� �
���א Aوא-دא� Dد*�א �5u�ن b�6� ���Oو,� ���-S�د�<.�א-��אع 	#�nא� 4�g�
�4�g�>"א�� 	�>_��� (� �א��و�<	 ،� 	>��
�א� ،� 	>�yא� )� �'�
���� �o��ج $�� b_
�� �א��
�ون q� א�[,$

�.�rBא�� ��*S]2א�b�4א����"�N���01و��_'��Dد�X��-وא 

٦− �	
��א�2*م�א�
��W7������5وאT��,}�,]*ن���ن�א-��Oאم�����
�<�4B>[cd��>�*d�4�5א
�א���א� 	"�T� � D�4א2*�*د�#�&�o-א��
�� 	��G� � �א- 	
���א �o��ج $�� �>�
�א� 4�

�.�v�1אد��e��	
��� 

٧− �	
��
	�#<�g	�و�g�1	�א2��~א�S� �4<��4א����	5<>�
��.����k���a�XIא�D��2א�� �

5����
�R��א�W��gא=���c6�'2	�א��;�,�� ���ول��:�:��d��Sو� �

� �

 توجيهات السيد رئيس المجلس 
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موضوع تثبيت اللقب العلمي للدكتورة ( جبرة احمد الطائي ) / التدريسية في كلية  -١

  علوم الهندسة الزراعية
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عدم تثبيت اللقب  [ تثبيت االلقاب العلمية المتضمنلجنة المصادقة على قرار �����

وذلك كونها لم تقدم د ) للدكتورة جبرة احمد الطائي ( استاذ مساع العلمي

المستمسكات والوثائق التي تثبت منحها اللقب العلمي الذي تطالب به وحسب 

الضوابط المثبتة بكتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / الدائرة القانونية 

  . ] ٢٤/١٢/٢٠١٤في  ٣/٤/٥٩٣واالدارية المرقم بالعدد ق /

 رارـالق

 صالحية مجلس الجامعة   - ب
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  الترقيات العلمية -٢
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  تاريخ الترقية  التخصص  اسم التشكيل  االسم  ت

  ٢٢/١٠/٢٠١٧  الطب البيطري / التشريح  كلية الطب البيطري  د. عامر متعب حسين  -١

 -كلية التربية للعلوم الصرفة   د. بشرى كاظم حسون    -٢
 ابن الهيثم

  ٨/٥/٢٠١٦  الفيزياء

د. مهاباد عبد الكريم   -٣
  احمد

ابن رشد  -كلية التربية 
  للعلوم االنسانية

  ٤/١١/٢٠١٥  طرائق تدريس اللغة الكردية 

مركز بحوث السوق وحماية   د. دمحم عبد الرزاق علي  -٤
  المستهلك

علوم االغذية والتقانات 
  االحيائية

بموجب  ٣١/٨/٢٠١٦
لسنة  ٣١٥قرار 

١٩٨٨  
  كلية الفنون الجميلة  د.  راسل كاظم عودة  -٥

  
  ١٧/٤/٢٠١٨  الفنون المسرحية / تمثيل

  كلية اآلداب  د. بيداء فيصل نوري  -٦
  

  ٢٨/١٢/٢٠١٦  اللغة االنكليزية 

  كلية اآلداب  د. انتصار حسون رضا  -٧
  

بموجب  ٣١/٨/٢٠١٧  / البشرية الجغرافية
لسنة  ٣١٥قرار 

١٩٨٨  
د. فتحي عبد الصاحب   -٨

  عبد الحسين
الهندسة / الهندسة   كلية الهندسة

  الميكانيكية
٢٨/٦/٢٠١٦  

  ١٢/٩/٢٠١٧  علوم الحياة / احياء مجهرية   كلية العلوم  د. رنا سعدي عبود  -٩

مركز الدراسات االستراتيجية   د. ستار جبار عالي  - ١٠
  والدولية

العلوم السياسية / النظم 
  السياسية

١١/٤/٢٠١٦  

مركز الدراسات االستراتيجية   د. مفيد كاصد ياسر  - ١١
  والدولية

  ١٦/١١/٢٠١٥  التاريخ الحديث 

مركز الدراسات االستراتيجية   د. ابتسام دمحم عبد  - ١٢
  والدولية

العلوم السياسية / النظم 
  السياسية والعالم الثالث 

بموجب  ٣١/٨/٢٠١٦
لسنة  ٣١٥قرار 

١٩٨٨  
  ٢٢/١١/٢٠١٦  اللغة الروسية   كلية اللغات    د. عقيل يحيى حسن   - ١٣

  ٢/١١/٢٠١٧  اللغة الروسية   كلية اللغات    د. منى عارف جاسم  - ١٤

بموجب  ١٤/٥/٢٠١٧  االحياء المجهرية / بكتريات   كلية طب االسنان  مها عادل محمودد.  - ١٥
لسنة  ٣١٥قرار 

١٩٨٨  
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الموافقة على ترقية الذوات التدريسيين المذكورة أسماؤهم في الجدول اعاله إلى  -١
مرتبة 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 

 قبل صدور األمر الجامعي بذلك  .ذلك أية تبعات مالية 

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

 األستاذية .

 

) في  ١٤،  ١٣،  ١٢،  ١١،  ١٠،  ٤،  ٣، ١توجيه كتاب شكر وتقدير للتسلسالت ( -٣
 الجدول أعاله ، لتقديمهم ما ال يقل عن خمسة بحوث امتازت باألصالة .

 

قيام لجنة الترقيات العلمية المركزية في الجامعة برفع اسماء التدريسيين في  -٤
في الجدول أعاله الى قسم  )  ١٤،  ١٣،  ١٢،  ١١،  ١٠،  ٤،  ٣، ١(التسلسالت 

االعالم العالقات العامة في الجامعة ، لغرض النشر  وتسليط الضوء على ترقيتهم في 
  ل عن خمسة بحوث امتازت باألصالة .اصدارات الجامعة ، لتقديمهم ما ال يق

  

  

  

  

  

  

 رارـالق
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التأجيXXل الثXXاني  لدراسXXة طالبXXة الماجسXXتير( زهXXراء خالXXد نصXXيف ) / مركXXز التخطXXيط  -٣
 الحضري و االقليمي للدراسات العليا
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 . ٢٠١٧/٢٠١٨بالدراسة للعام الدراسي قبلت  •

 .١٧/٩/٢٠١٧باشرت بالدراسة  •

 ( بسبب مرض والدة الطالبة ) . ٥/١١/٢٠١٧حصلت على التأجيل االول بتاريخ  •

 . ١٦/٩/٢٠١٨باشرت بعد التأجيل األول  في  •

مع اسقاط اآلن تطلب الموافقة على التأجيل الثاني ( بسبب سوء حالتها الصحية / حامل في الشهر الثالث  •

 مهدد) .

 

  وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار اآلتي :

 

  

الموافقة على التأجيل الثاني لدراسة طالبة الماجستير ( زهراء خالد نصيف )   

  ، بسبب سوء حالتها الصحية . ٢٠١٩/٢٠٢٠المقبولة للعام الى العام الدراسي 

  

  عالء عبد الحسين عبد الرسولأ.د.سعاد عبد موسى                        م.د. 

  رئيس المجلس                                           أمين المجلس   

 رارـالق
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