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 الثالثةالجلسة  -محضر اجتماع المجلس العلمي  / م
 2021-2020العام الدراسي 

 
 25/1/2021 الموافق االثنين( وذلك في يوم الثالثة)الجلسة في جامعة المثنى عقد اجتماع المجلس العلمي لمركز التعليم المستمر 

اعضاء المجلس وهم  السادةحسين جابر عبد الحسين المحترم وبحضور  .ا.د السيد رئيس المجلس برئاسة العاشرة صباحا  الساعة 

 كل من:

 ا  ـــنائب  ا.م.د. نورس ناهض امين

 عضوا               حمزة العتابي.د. عماد عبد ا

 عضوا    ا.م.د. علي عبد الستار جابر

 عضوا       ا.م.د. عالء حسين عبد

 عضوا    م.د. امجد محمد فاضل

 عضوا               م. سالم عباس محمود

 بعدها انتقل المجلس الى مناقشة فقرات جدول االجتماع وكاالتي:األعضاء بواستهل االجتماع بالترحيب 

 تقييم استمارات اختبار صالحية التدريسعادة ااوالً/ 

لتحديد الية عمل لجنة  11/1/2021بتاريخ   223اشارة الى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بموجب االمر االداري ذي الرقم 

 الفقرات االتية:اختبار صالحية التدريس وبعد المناقشة واالطالع اوصت اللجنة ب

 اعادة تنظيم استمارة التقييم كاالتي: .1

 العضو المسؤول المعيار ت

 غازي ا.د. فوزية لعيوس الصوت واللغة 1

 ا.د. طالب عبد الحسين موسى التمكن العلمي من االختصاص 2

 ا.د. حسن هادي شروم طريقة التدريس 3

 ا.د. عماد عبد حمزة الخطة ونموذج االسئلة 4

 جبر ا.م.د لؤي خزعل المظهر والشخصية 5
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( درجة وان تكون درجة النجاح 100( درجة والدرجة الكلية لالعضاء )20) هي كل عضو استمارةالدرجة في تكون  .2

 . (%60)من 

 التي يراها مناسبة والمناقشة بالمحور.التزام االعضاء بالمعايير الموضوعة ولكل عضو الحق بوضع الدرجة  .3

 طلب مجلس الجامعة بتخفيض اجور اختبار الصالحيةثانياً/ 

 المجلس طلب كليتي االداب والهندسة بتخفيض اجور اختبار الصالحية وبعد المداولة والنقاش قرر المجلس االتي:ناقش اعضاء 

 اي يصبح خمسة وسبعون الف دينار بدال  عن مائة الف دينار.% 25تخفيض اجور اختبار الصالحية قرار/ 

 والحاسوب.زيادة عدد دورات كفاءة اللغة االنكليزية والعربية ثالثاً/ 

ناقش اعضاء المجلس ضرورة زيادة دورات الكفاءة بسبب التزايد الكبير للمتقدمين الداء هذه الدورات الثالث وبعد المداولة 

 والنقاش قرر المجلس االتي:

 فتح دورات اضافية خارج جدول التقويم السنوي الستيعاب االعداد الكبيرة للمتقدمين واعتبارا من شهر شباط. قرار/

في جامعة اركنساس االميركية  IREXاطالق دورات البرنامج التدريبي ضمن برنامج ناقش السادة اعضاء المجلس  رابعاً/

بتاريخ   268ت.م/ االمر االداريواوصى المجلس بعقد اجتماع للجنة العلمية الخاصة بوحدة اللغة االنكليزية المشكلة بموجب 

 طبيق البرنامج.الصدار توصياتهم حول الية ت  12/1/2021

 تعريف خدمة المجتمعخامساً/ 

االعضاء تعريف مصطلح خدمة المجتمع واهمية التثقيف في هذا الجانب وطرح ا.م.د علي عبد الستار جابر اهمية الخدمة ناقش 

عمل المجتمعية وتفعيل دور الجامعة في توفير هذه الخدمة وقرر المجلس تكثيف الجهود على التثقيف من خالل عقد ورش 

 تثقيفية لتعريف العاملين على اهمية الخدمة المجتمعية.

 ً  TM-214 الرابعة تشكيل لجان دورة طرائق التدريس /سادسا

 في الجامعة وبعد المداولة والنقاش قرر المجلس االتي: TM-214بالنظر النطالق دورة طرائق التدريس 

من  TM-213 الرابعةاعادة تشكيل لجان تعليم تبادل االدوار واللجان االمتحانية ولجان المراقبة لدورة طرائق التدريس قرار/ 

 :وان يتم اعادة تشكيل هذه اللجان لكل دورة جديدةالسادة المدرجة اسمائهم ادناه 

 لجنة مراقبة االمتحان اللجنة االمتحانية لجنة تعليم تبادل االدوار

 رئيسا     ثامر نجم عبودأ.د. 

 عضوا  ا.د. ابراهيم كاظم فرعون     

 عضوا   ا.م.د. نورس ناهض امين

 رئيسا                 .د. عماد عبد حمزةا

 عضوا      ا.م.د لؤي خزعل جبر

 عضوا      اكرم غانم  .دم.

 ا.د. ابراهيم كاظم فرعون         رئيسا  

 الموسوي     عضوا   ا.م.د. عزيزحسين 

 عضوا  ا.م.د . فراس فائق كاظم           
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 ً ى القرار اللجان دورات الكفاءة وضرورة تحديثها باستمرار وتوصل المجلس اعادة تشكيل ناقش السادة اعضاء المجلس  /سابعا

 االتي:

 وكفاءة EArb-2014الرابعة وكفاءة اللغة العربية  EEC-214 الرابعةتشكيل لجان دورات كفاءة اللغة االنكليزية  /قرار

 وفق الجدول االتي: ECC-214الرابعة الحاسوب 

 دارة االختبارامتحانية اللجنة  لجنة وضع االسئلة المحاضرين اسم الدورة ت

كفاءة اللغة  1

 االنكليزية

 م.د شذى صالح خليل / رئيسا  

 م. سالم عباس محمود /عضوا  

 م.م. عمر رؤوف عبود/ عضوا  

 م.م. علي حسن عبد/ عضوا  

 شذى صالح خليل / رئيسا   م.د

 م. سالم عباس محمود /عضوا  

 م.م. عمر رؤوف عبود/ عضوا  

 م.م. علي حسن عبد/ عضوا  

 م. سالم عباس محمود / رئيسا  

 م.م. عائدة ثامر سلوم / عضوا  

 السيد احمد تالي  / عضوا  

كفاءة اللغة  2

 العربية

 رئيسا   /.م.د احمد حسين عبد السادةا

 جواد / عضوا  ا.د. علي فرحان 

 ا.م.د محمود عبد حمد/ عضوا  

 ا.م.د. علي هاشم طالب /عضوا  

 ا.م.د احمد حسين عبد السادة/ رئيسا  

 ا.د. علي فرحان جواد / عضوا  

 ا.م.د محمود عبد حمد/ عضوا  

 ا.م.د. علي هاشم طالب /عضوا  

.م.د احمد حسين عبد السادة/  ا

 رئيسا  

 ا.د. علي فرحان جواد / عضوا  

 محمود عبد حمد/ عضوا  ا.م.د 

 ا.م.د. علي هاشم طالب /عضوا  

كفاءة  3

 الحاسوب

 م. احمد حميد شاكر / رئيسا  

 م.م. امجد محمود هادي/ عضوا  

 م. بركات سعد ابراهيم/ عضوا  

 م.م. مصطفى صاحب شريف/ عضوا  

 م. احمد حميد شاكر / رئيسا  

 م. بركات سعد ابراهيم/ عضوا  

 عضوا   م.م. مصطفى صاحب شريف/

 م. احمد حميد شاكر / رئيسا  

 م.م. امجد محمود هادي/ عضوا  

 السيد كرار محمد عليوي     عضوا  

 

 25/1/2021  تم المحضر بتاريختخاوبهذا 

 


