
 

 المجلس العلمي /مركز التعليم المستمر  /جامعة المثنى 
 

 

 الجلسة االولى -محضر اجتماع المجلس العلمي للمركز /م
 2021-2020العام الدراسي 

 
)الجلسة االولى( وذلك في يوم االثنين الموافق في جامعة المثنى عقد اجتماع المجلس العلمي لمركز التعليم المستمر 

برئاسة ا.د حسين جابر عبد الحسين المحترم مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية نصف الالثانية عشر و الساعة 11/9/2020

 رئيس المجلس العلمي للمركز وبحضور االساتذة اعضاء المجلس وهم كل من: /

 ا  ـــنائب   كلية التربية للعلوم الصرفة /ا.م.د. نورس ناهض امين

 عضوا     كلية التربية للعلوم االنسانية /حمزة العتابيا.م.د. عماد عبد 

 عضوا      كلية العلوم /ا.م.د علي عبد الستار جابر

 عضوا       كلية الزراعة /ا.م.د. عالء حسين عبد

 عضوا       كلية الهندسة /م.د. امجد محمد فاضل

 عضوا      كلية التربية االنسانية /م. سالم عباس محمود

 بالترحيب بجميع األعضاء وتقديم الهدف الذي انشأ ألجله المجلس والتعليمات الخاصة بتنظيم عمله واستهل االجتماع
 بعدها انتقل المجلس الى مناقشة فقرات جدول االجتماع وكاالتي:

م ومفرات المنهاج والذي تم مناقشته في االجتماع الذي عقد في يو منهاج دورة طرائق التدريسمقترح تم استعراض اوالً/ 

مناهج الدراسية وال مع السادة من االختصاصات التربوية ذات العالقة بطرائق التدريس 4/11/2020االربعاء الموافق 

اوصى وبعد المناقشة في ادناه،  المدرجالجدول تم اقرار  صين والمحاضرينتخناس باراء الموبعد االستأ ،واالرشاد النفسي

ضمن التعليم المدمج وتضمين التعليم التعليم تكنولوجيا مع إضافة محاضرة حول باجراء بعض التعديالت عليه المجلس 

 قررت اللجنة باعتماده:و  لتي تنظم عالقة التدريسي بالطالبوالقوانين الجامعية اااللكتروني 

 

  .ادناهالمدرج في دورة طرائق التدريس  قرار/ اعتماد منهاج ومفردات منهاج

 



 

التدريس وهي كما يلي : لجنة وضع األسئلة , لجنة  رات طرائقوكما أوصى المجلس بتشكيل ثالث لجان إلدارة شؤون د

 تبادل األدوار.تعليم ولجنة صحيح وتدقيق أسئلة الطلبة الت

ز النسب المقررة ال يمنح شهادة كاملة  ولم يجتاضافة لذلك تم مناقشة في حالة حضور المشارك في دورة طرائق التدريس 

الدورة ويجب اعادة اشتراكه في دورة اخرى واشعار دائرته. علما  ان المجلس بموافقة جميع اعضائه اوصى برفع درجة 

 % وان الوزن النسبي لعناصر االجتياز هي كاالتي:50بدال  عن  %60االجتياز للعناصر الى 

 درجة االجتياز االجمالي االسئلةوتقييم فحص  دوارتعليم تبادل اال االختبار التحريري حضورال

10% 50% 30% 10% 100% 60% 

 لجنة اختبار صالحية التدريس ثانياً/

اشارة الى المطالعة المقدمة من رئيس لجنة اختبار صالحية التدريس ا.د. فوزية لعيوس غازي والتي ذكرت فيها ان اللجنة 

المشكلة حاليا  ال تتوافق مع تحقيق هدف اللجنة فضال  عن كثرة عدد اعضائها  وحيث اقترحت تقليص عدد االعضاء، وبعد 

 المحاضر الموضوع اليوم والتاريخ ت
 امين أ.م.د. نورس ناهض االفتتاح ومتطلبات الدورة 8/11االحد  1
 شطاويحسن ا.م.د. حيدر  قانون انضباط موظفي الدولة والخدمة الجامعية 9/11االثنين  2
 كاظمأ.م.د. فراس فائق  التعليم االلكتروني ومتطلباته 10/11الثالثاء  3
 عبد الحسين أ.د. حسين جابر التدريساخالقيات مهنة  11/11االربعاء  4
 ا.م.د. عماد عبد حمزة القياس والتقويم في العملية التربوية 15/11االحد  5
 أ.م.د. لؤي خزعل جبر االتجاهات والمعتقدات التعليمية 16/11االثنين  6
 أ.د. ثامر نجم عبود طرائق التدريس التقليدية ونماذجها 17/11الثالثاء  7
 ناصر حسين ناصرأ.م.د.  المشكالت السلوكية 18/11االربعاء  8
 أ.م.د. كريم عبيس االهداف التربوية وانواعها وصياغاتها 22/11االحد  9
 اكرم غانم. م.د التدريس الفعال 23/11االثنين  10
 ابراهيم كاظم فرعون أ.د. االدارة الصفية الفعالة 24/11الثالثاء  11
 محسن أ.م.د. محمد كاظم المواصفاتجدول  25/11االربعاء  12
 ا.م.د. علي عبد الستار جابر ITتكنولوجيا المعلومات  29/11االحد  13
 ا.م.د. منذر شاكر االستراتيجيات التعليمية الداء الدرس 30/11االثنين  14
 علوانأ.م. ابتسامة شفيق  وسائل االتصال اللفظي وغير اللفظي في التفاعل الصفي 1/12الثالثاء  15
 ا.م.د عزيز حسين الموسوي المكتبات العلمية ودورها في التربية والتعليم 2/12االربعاء  16
 لجنة تعليم تبادل االدوار 6/12االحد  17
 - مراجعة 7/12 االثنين 18
 لجنة االختبار النهائي 8/12الثالثاء  19



على ان يكون ثالثة أعضاء ة الحالية واعادة تشكيل لجنة جديدة من خمسة اعضاء فقط المداولة والنقاش اوصت اللجنة بحل اللجن

 من السادة المدرجة اسمائهم ادناه: إنسانية واثنان من تخصصات علميةمن تخصصات 

 رئيساً   ا.د فوزية لعيوس غازي

 عضواً  طالب عبد الحسين موسى ا.د 

 عضواً   ا.د حسن هادي شروم

 عضواً   ا.م.د لؤي خزعل جبر

  اً مقرروعضواً   ا.م.د عماد عبد حمزة العتابي

 بنود صرف اجور المحاضرين في دورات طرائق التدريس ومنتسبي المركز ثالثاً/

ناقش اعضاء المجلس الية توزيع ايرادات مركز التعليم المستمر اشارة الى المذكرة الداخلية الصادرة من شعبة الرقابة والتدقيق 

رئيس الجامعة والمستندة الى كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ دائرة البحث والتطوير المرقم ب الداخلي الى السيد 

 %70( الفقرة )و( 5الفقرة )ثانيا ( تصرف االيرادات المتحققة ضمن المادة ) -( أ9المادة ) 12/7/2015في  3/5675ت

االختناقات الخاصة بالعملية التعليمية، وتاكيد اعتماد الكتاب ( الغراض الصيانة ومعالجة %30الغراض تحفيز العاملين و )

بعنوان )ايرادات مراكز التعليم المستمر والحاسبة  29/5/2019في  2/5186اعاله وفق كتاب الوزارة المرقم ب ت

 نسب االتية:االلكترونية(. على هذا االساس صادق اعضاء المجلس باالجماع على الية احتساب صرف ايرادات المركز وفق ال

 :محددة للمركز كما يليالـ نسبةالاختبار صالحية التدريس: تقسم  .1

 العاملين في المركز اعضاء المجلس العلمي اعضاء لجنة اختبار الصالحية

80% 

 )توزع بالتساوي(

10% 10% 

 

 يكون توزيع االيرادات كاالتي:الدورات االخرى:  .2

 المركزالعاملين في  اعضاء المجلس العلمي المحاضرين

80% 

 )توزع حسب المحاضرات(

10% 10% 

 

تعليم محاضرات لكل عضو مثل )اللجان االمتحانية، لجنة  3تحسب لكل لجنة من اللجان المشكلة النجاز الدورات  .3

 (ان المراقبة، ...، لجتبادل االدوار

 التقويم السنوي للدورات  رابعاً/

-2020دورات المختلفة التي يقيمها مركز التعليم المستمر للعام الدراسي ب مركز التقويم السنوي الخاصالعرض السيد مدير 

 واقر المجلس التقويم السنوي للعمل به. 2021

 

 االهداف والرؤيا والرسالة للمركز خامساً/

 واقرارها. 2021-2020تحديث اهداف ورؤيا ورسالة مركز التعليم المستمر للعام الدراسي مركز الاستعرض السيد مدير 

 



 تاليف لجانسادساً/ 

 التالية:تشكيل اللجان  سابعا  تقرر( 5المادة ) 1992( لسنة 42اشارة الى تعليمات تأسيس مراكز التعليم المستمر في الجامعة رقم )

 السادة المدرجة اسمائهم ادناه نمالنهائي لدورات طرائق التدريس:  اداء االختبارلجنة  .1

 رئيسا   أ.م.د عماد عبد حمزة 

 عضوا   فراس فائق كاظما.م.د 

 عضوا   ا.م.د محمد كاظم محسن

 

 من السادة المدرجة اسمائهم ادناه:: تعليم تبادل االدوارلجنة  .2

 رئيسا   ا.د ابراهيم كاظم فرعون

 عضوا    ا.د ثامر نجم عبود

 عضوا   ا.م.د نورس ناهض امين

 

 من السادة المدرجة اسمائهم ادناه: لدورات طرائق التدريس: مراقبة االمتحان النهائيلجنة  .3

 رئيسا     أ.م.د. لؤي خزعل جبر

 عضوا    ا.م.د. علي عبد الستار جابر

  عضوا    ا.م.د. عزيز حسين الموسوي

 11/2020/     تم المحضر بتاريختخاوبهذا 


