
 تاريخ انعقادها                                        ةالثامنرئاسة جامعة بغداد                                  الجلسة 

 ٤/٢/٢٠١٩                                        )    ١٦-١(       معة                            الجاأمانة مجلس 

  

  

  لمجلس الجامعة ةثامنالمحضر الجلسة 
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غسان ثابت د. م.وحضر نيابةً عنه أ.اليفاده خارج العراق / /  الطب / عميد كلية علي كامل الشالجيأ.د.   -١

  . سعيد 

 / حسن دمحمدمحم وحضر نيابةً عنه أ.م.د.لتمتعه باجازة / /  الصيدلة / عميد كلية احمد عباس حسين .د.أ -٢

 معاون العميد . 

وحضر نيابةُ عنه أ.م.د.محمود القيسي /  اليفاده الى اليابان / أ.د. صالح فليفل عايد / عميد كلية اآلداب / -٣

 معاون العميد.

نيابةً عنه  وحضر/ بغداد الرتباطه بمؤتمر خارج أ.د. دمحم جواد الطريحي / عميد كلية العلوم االسالمية /  -٤

 أ.م.د. بالل نجم عبد الخالق / معاون العميد لشؤون الطلبة .  

وحضر نيابةً عنها أ.م.د.جاسم دمحم / لتمتعه باجازة / أ.م.د. فرح ضياء حسين / عميد كلية العلوم السياسية  -٥

 معاون العميد للشؤون العلمية . 

حضر نيابةً لعلوم الصرفة / لتمتعه باجازة / وابن الهيثم ل - بيةعميد كلية التر -أ.د. حسن احمد حسن / ع -٦

 عنه أ.م.د. حسن كامل معاون العميد للشؤون االدارية . 
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  ٢٠١٨/٢٠١٩تسمیة دورة التخرج للسنة الدراسیة  -١
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  بدورة ( العطاء واالعمار ) .  ٢٠١٨/٢٠١٩تسمية دورة التخرج للعام الدراسي 

  المقترحات  الكلية  ت

  دورة المحبة و السالم   التربية للبنات  -١

  دورة ننهض بالعلم و نرتقي بالعمل   اللغات  -٢
  دورة التميز و التفوق 
  دورة العطاء و االبداع 

  دورة االعمار   القانون  -٣

  دورة العطاء و التغيير   التمريض  -٤
  دورة يد البناء و االعمار هي العليا 
  دورة بناء الدولة .. بناة المستقبل 

  دورة الرصانة العلمية 
  دورة بناة المستقبل

  دورة التجدد و العطاء 
  دورة التجدد و الحداثة 

  دورة النهوض و االبداع   التربية ابن رشد للعلوم االنسانية   -٥
  النهضة و االعمار   العلوم   -٦

 رارـالق

  مجلس الجامعةصالحية   - أ
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  للدكتورة راقية عبد الجبار / كلية القانون علمياللقب التثبيت  -٢
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تم احالة معاملة تثبيت اللقب العلمي للموما اليها من قبل الوزارة الى جامعة القادسية وحسب المادة  -١

، بعد مصادقة مجلس الجامعة بجلسته  ٢٤/١٢/٢٠١٤في  ٥٩٣/ ٣/٤خامساً من كتاب الوزارة ذي العدد ق/

امعة بغداد بعدم تثبيت لقبها العلمي ( استاذ على قرار لجنة ج ١٩/٦/٢٠١٧الثامنة عشرة المنعقدة في 

  مساعد ) والحاصلة عليه من جامعة السابع من ابريل / الجماهيرية العربية الليبية .

في  ٢٠/  ٤ورد كتاب وزارة التعليم العالي و البحث العلمي /  دائرة البحث و التطوير ذي العدد ب ت  -٢

ومحضر اللجنة المركزية  ١٩/١١/٢٠١٨س في ١١العدد ومرفقه كتاب جامعة القادسية ذي  ٢/١/٢٠١٩

لترقيات الكفاءات العائدة واوصت اللجنة بأحتفاظ الدكتورة راقية عبد الجبارعلي/ كلية القانون باللقب 

العلمي(استاذ مساعد ) الممنوح لها من جامعة السابع من ابريل / الجماهيرية العربية الليبيـــة بموجب القرار 

على ان تصادق هذه التوصية من قبل مجلس جامعة بغداد بأعتبارها جهة ذات  ٢٤/٩/٢٠٠٩في  ٤٢٣المرقم 

  عالقة و المسؤولة عن اصدار االمر الجامعي بهذا الخصوص لكون الموما اليها تنتسب الى هذه الجامعة .

        

/  دائرة البحث و التطوير ذي العدد  التعليم العالي والبحث العلمي وزارةكتاب  اشارةً الى     

س في ١١جامعة القادسية ذي العدد  كتاب ومرفقه ٢/١/٢٠١٩في  ٢٠/  ٤ب ت 

عائدة المشكلة في جامعة محضر اللجنة المركزية لترقيات الكفاءات الو ١٩/١١/٢٠١٨

 القانون  تثبيت اللقب العلمي ( استاذ مساعد ) للدكتورة راقية عبد الجبار / كلية فان القادسية

تتحمل مسؤولية قرارها كونه قرار اللجنة عليها وان جامعة بغداد ال تحتاج الى مصادقة 

/ الدائرة القانونية واالدارية المرقم  كتاب الوزارة ) من، استناداً الى (الفقرة خامسا نهائي 

 المتضمنة ( يحق لطالب االحتفاظ باللقب العلمي االعتراض ٢٤/١٢/٢٠١٤في  ٣/٤/٥٩٣ق/

على قرار اللجنة اعاله اذا كانت في غير صالحه لدى دائرة البحث والتطوير لغرض ترويج 

  . الطلب الى جامعة اخرى ويعتبر القرار بعد الترويج نهائي وملزم)

 رارـالق
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 تاريخ الترقية التخصص الدقيق اسم التشكيل االسم ت

  ٧/١٢/٢٠١٦  علوم االحصاء  كلية االدارة واالقتصاد د. سجى دمحم حسين -١

كلية التربية البدنية وعلوم  د. أسعد الزم علي -٢
 الرياضة

 ١٨/١٢/٢٠١٧  التربية الرياضية 
 ٣١٥بموجYYYYب قYYYYرار 

  ١٩٨٨لسنة 

كلية التربية البدنية وعلوم  د. لؤي سامي رفعت  -٣
 الرياضة

 ١٨/٢/٢٠١٨  التربية الرياضية 
 ٣١٥بموجYYYYب قYYYYرار 

  ١٩٨٨لسنة 

العلYYYوم التطبيقيYYYة / بحYYYوث  كلية االدارة واالقتصاد د. عبد الجبار خضر بخيت  -٤
  عمليات

٢١/٩/٢٠١٦ 
 ٣١٥بموجYYYYب قYYYYرار 

  ١٩٨٨لسنة 

 ٢٣/١/٢٠١٨  اصول الدين/ حديث نبوي  كلية العلوم االسالمية د. أحمد عبد الجبار علي  -٥
 ٣١٥بموجYYYYب قYYYYرار 

  ١٩٨٨لسنة 

علYYYYوم الحيYYYYاة / الحيYYYYوان /  كلية العلوم د. مكارم قاسم داود  -٦
  فسلجة حيوان 

٢١/١١/٢٠١٧ 
 ٣١٥بموجYYYYب قYYYYرار 

  ١٩٨٨لسنة 

التربية البدنية وعلوم كلية   د. بيداء كيالن محمود  -٧
  الرياضة

  ١٨/١٢/٢٠١٧  التربية الرياضية

  ٨/١/٢٠١٨  التاريخ/ تاريخ اسالمي   كلية اآلداب  د. نوال ناظم محمود  -٨

  ٣١/٨/٢٠١٧  التمريض  كلية التمريض  د. أركان بهلول ناجي  -٩

التقنيYYة الحياتيYYة والهندسYYة   كلية العلوم  د. مروج عبد الستار دمحم  - ١٠
  الوراثية 

١٠/١/٢٠١٨ 
 ٣١٥بموجYYYYب قYYYYرار 

  ١٩٨٨لسنة 

كلية التربية البدنية وعلوم   د. اشراق علي محمود  - ١١
  الرياضة

  ١٤/٣/٢٠١٨  التربية الرياضية 
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  ٢٢/٢/٢٠١٨  الفيزياء  كلية العلوم  د. وسن رشيد صالح  - ١٢

الكيمياء / الكيمياء  كلية العلوم د. دمحم حسين عباس - ١٣
 الالعضوية

٢٠/٣/٢٠١٨ 

 ١٤/١/٢٠١٨  اصول الدين كلية العلوم االسالمية عبد هللا خليلد. ندى  - ١٤
 ٣١٥بموجYYYYب قYYYYرار 

  ١٩٨٨لسنة 

  ٢٢/١١/٢٠١٧  اصول الدين  كلية العلوم االسالمية د. عبد هادي فريح - ١٥

  ١٨/٩/٢٠١٣  طب االسنان الوقائي  كلية طب االسنان د. احالم طه دمحم  - ١٦

  ٣١/٨/٢٠١٧  اللغة العربية / ادب  التربية للبناتكلية  د. سعيد عبد الهادي عبد هللا  - ١٧

  ٣٠/٤/٢٠١٨  اللغة العربية / لغة  كلية اآلداب د. مصطفى كاظم شغيدل  - ١٨

  ٣٠/١١/٢٠١٦  اللغة العربية  كلية اللغات د. سعيد حسون حسين  - ١٩

  ٣١/٨/٢٠١٧  الكيمياء الالعضوية   كلية العلوم للبنات  د. عباس علي صالح  - ٢٠

علYYYYYYم الYYYYYYنفس التربYYYYYYوي/   كلية اآلداب   ابراهيم مرتضى ابراهيمد.   - ٢١
  شخصية وصحة نفسية 

١٣/٢/٢٠١٨  

  ٧/١١/٢٠١٦  االقتصاد المنزلي   التربية للبنات  الست فاطمة فائق جمعة  - ٢٢
 

  

  

الموافقYYة علYYى ترقيYYة التدريسYYيين المYYذكورة أسYYماؤهم فYYي أعYYاله إلYYى مرتبYYة األسYYتاذية ،  -١
اعتبYYارا مYYن التYYواريخ المثبتYYة إزاء أسYYم كYYل مYYنهم  السYYتكمالهم متطلبYYات الترقيYYة مYYن حيYYث 
األصالة في أبحاثهم ومدة الخدمة الجامعية ،  على أن  ال يترتYب  علYى ذلYك أيYة تبعYات ماليYة 

  ر الجامعي بذلك . قبل صدور األم

  توجيه تهنئة للتدريسيين المذكور ة أسماؤهم في أعاله لحصولهم على لقب األستاذية . -٢

) فYي ٢٢، ٢٠،  ١٨،  ١٧، ١٤، ١١، ١٠،  ٨، ٥توجيه كتاب شكر وتقدير للتسلسالت ( -٣
  الجدول أعاله  لتقديمهم  ما ال يقل عن خمسة بحوث امتازت باألصالة .

رقيات العلمية المركزية في الجامعة برفع أسماء التدريسيين في التسلسالت قيام لجنة الت -٤
)  في الجدول أعاله إلى  قسم اإلعالم ٢٢، ٢٠،  ١٨،  ١٧، ١٤، ١١، ١٠،  ٨، ٥(

والعالقات العامة في الجامعة ،  لغرض النشر وتسليط الضوء على ترقيتهم في إصدارات 
  حوث امتازت باألصالة .الجامعة ، لتقديمهم ما ال يقل عن خمس ب

 رارـالق
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� ٤/٢/٢٠١٩                                      )    ١٦- ١٤(       معة                            الجاأمانة مجلس  �

 

  العلوم االسالميةاقرار مناهج الدراسات العليا / كلية   -٤

،�bF7ن��I����٨/١/٢٠١٩#��٣٣��a�4�>6Idא�tFون�א�
�A3	�ذא�2א�
�د�ش�ع�/�`�6rא@���#�������

،�א�0>3'�א64א�����|��א���א��٣١�/١٢/٢٠١٨��2#���A�I٢٢/٦٦٥٠	�א�
�)م�א+�D�A	��ذ]�א�
�د�د�/�

�א�
��A<�و�א ،�	A76
�א���	�א� ،�	
*6Fא�� ���A�i	�א��4D��cD�م�( �cא�(�Iא0������وא�����S60��A�
��6iQא�

�:��Lb*���'�A%L�	Aא�2א���א��S(א�0�|��وא��.A4�L��
7��`b7��(Id0א�a7,�א�����AS�،�(���D�+א� �

وكما مدرج في  ١٩٨٢لسنة  ١٩ان مجموع عدد الوحدات تتالئم مع تعليمات الدراسات العليا المادة     
اللغة االنكليزية و حسب كتابي الجدول ادناه ،  وتم اضافة مادة طرائق كتابة ( الرسالة ، االطروحة ) و

  ، وكاآلتي : ١١/١/٢٠١٦في  ١٨٣/  ٥و ب ت  ٢٧/٧/٢٠١٥في  ٥٨٦٨/  ٥الوزارة ذي العددين ب ت 

الكورس   الدراسة  التخصص  القسم

  االول

الكورس 

  الثاني

  عدد الوحدات

الرسالة / 

  االطروحة

مجموع 

  الوحدات

  ٦٤  ٤٠  ١٢  ١٢  الدكتوراه  الفقه واصوله  الشريعة

  ٣٦  ١٢ ١٢  ١٢  الماجستير

  ٦٤  ٤٠ ١٢ ١٢  الدكتوراه  اللغة  اللغة العربية

  ٣٦  ١٢ ١٢ ١٢  الماجستير

العقيدة 

والفكر 

  االسالمي

  ٦٤  ٤٠ ١٢ ١٢  الدكتوراه  

  ٣٦  ١٢ ١٢ ١٢  الماجستير

  

  

الموافقة على اقرار مناهج الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه     

للكلية اعاله لالقسام ( الشريعة ، اللغة العربية ، العقيدة و الفكر االسالمي ) ، 

   .١٩٨٢لسنة  ١٩كونها تتالئم مع تعليمات الدراسات العليا المادة 

 رارـالق
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  كلية علوم الهندسة الزراعية/ التدريسي ( أ.د. سعد عبد الحسين ناجي )تمديد خدمة  -٥

        � �א@���# 6r`Id�26א�� a�4	*6F%א�� �א+��אد�א0)א�د ��١٩٥ذא2 ��٢٦٦و ��٢٩٦و #١٣�� و��١٤و

١٥/١/٢٠١٩��،�:�'��_I�����	A&(Lن�bF7�−�>��
�A�I)	���(م�א���e	�א��Hא�A	�אdo�0<�������(�א�����	�)�א�0

�א0)א/��٣٠/٩/٢٠١٨#� �א�0>�3	 ،� �א����*���( 	��G�>����*�"�j��� 	���`�,�Cא��%���
�� ،��) :.د.


A	���a4(�–/�אوً+��١١א����دא���א�wאiS�م�א0�د<�(��)����	���١)��'�4�`)ن�א��
�*_�א���`�����`)ن�א�P�	�א

٢٠١٤����/�	�;��3���	A�6Qא��	�X/�א���	א��
��^��`b7�Q��	�א���X	�א��A	����3�;�	�وא� 
	���7אد��%A�ن�،���3ً��

�(Id0א����*���א��4(��:��L��Iو�	א��
 אد`��c�'�4�`)ن�א�0�;�	�وא�

   

  

  

/ الموافقة على تمديد مدة خدمة التدريسي ( أ.د. سعد عبد الحسين ناجي )       

ب ) من  – / اوالً  ١١، استنادا ً الى احكام المادة ( كلية علوم الهندسة الزراعية

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

        

أوامر  التولد اصاالختص الكلية االسم
التمديد 

السابقة إن 
 وجدت

إشرافه على 
  طلبة

  د. عليا 

عدد 
البحوث 
  المنشورة

عدد 
من  التدريسيين

نفس   حملة
  االختصاص

أ.د. سعد 
عبد 
الحسين 

  ناجي  

علوم 
الهندسة 
  الزراعية 

ادارة  
وانتاج 

  الدواجن    

  حالياً  (اليوجد) ال يوجد ١/٧/١٩٥٣

) ١٢سابقاً (
  دكتوراه

) ١٩(و 
  ماجستير

  

لديه 
بحوث 

  منشورة 

  )٢استاذ ( -

  و من ضمنهم

الموما اليه 
  فقط.

استاذ  -
مساعد 

)١(  

 رارـالق
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  اسماء مرشحي جامعتنا للحصول على االجازات الدراسية  -٦

��`�6rא@���#����� وא3<�0'��٣٠/٩/٢٠١٩#���a�4����I١٦١א�tFون�א�
�A3	�ذ]�א�
�د�ش�ع/
���D�زא2 ���
���� �U{6�� ;���7� a54)א�� �א���א�� 
�م��� 	A٢٠١٩/٢٠٢٠��2א���א�DAiFא��� 	/�Iو

�a|وא�%������د�	
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Lول�א��  ��:א���א�	�و��3I���y(#�א

  المجموع الكلي   الدبلوم العالي   الماجستير  الدكتوراه والبورد

١٢٥� �٥١� �٤� �١٨٠� �

� �
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�و7 _%4� �א��fFא; �(ذو] s6G+א� a*א����� �ذو]��٢٠٠٣و�4)א2 ،��
Fא�� �FCא� �ذو]�}�fא; ،

�	ZPج�א��G�a|�'*dא��(�	&�P�2א���A�S+א:��L��I� �

  المجموع الكلي   الدبلوم العالي   الماجستير  الدكتوراه والبورد

٢١� �١٦� �٢� �٣٩� �

  

�:��Lא@���א��6א��א��dא��	F4��0א��
�و7 �

  

المصادقة على اسماء مرشحي جامعتنا لالجازات الدراسية للعام الدراسي   

  .ولتشكيالت الجامعة كافة ٢٠٢٠ -٢٠١٩

  

  عبد الحسين عبد الرسول عالءأ.د.سعاد عبد موسى                        م.د. 

�رئيس المجلس                                           أمين المجلس    �

 رارـالق
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