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

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

 بعد الظهر. الواحدةالساعة  الكترونيا   31/3/2021

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

 باالشتراك رغبته حال في االشتراك وصل دفع اعادة( الصالحية اختبار التدريس، طرائق الكفاءة،) المشتركعدم اجتياز اوالً/ 

 اخرى مرة

طرح السيد رئيس المجلس  ا.د. حسين جابر عبد الحسين  ضرورة تحديد اجور جديدة الختبار صالحية التدريس للمشتركين 

وبعد وكذلك الحال بالنسبة لدورات كفاءة اللغة العربية واالنكليزية والحاسوب الذين ال يجتازون االختبار في المرة االولى 

 ضاء المجلس تقرر االتي:المداولة والنقاش بين السادة اع

للمرة كاملة واعادة االختبار يتوجب على المشترك دفع االجوراختبار صالحية التدريس في حال عدم اجتياز المشترك  /قرار

 االف دينار.  10دورات الكفاءة للمشتركين الذين لم يجتازوا االختبار في المرة االولى تكون بمبلغ الثانية، كذلك الحال ل

 

 الكترونياً  الشهادات اصدارثانياً/ 

الصدار الشهادات الكترونيا  لدورات الكفاءة لتسهيل  محمود عباس سالم. مناقش السادة اعضاء المجلس المقترح المقدم من قبل 

 اجراءات العمل وتقليل الجهود وقد وافق المجلس على ذلك.

  

 الجامعة في المتميزين الطلبة تشجيعاً/ ثالث

الطلبة المتميزين في الجامعة ناقش السادة اعضاء المجلس  امكانية اعفائهم من اجور االشتراك في دورات كفاءة تثمينا  لجهود 

 اللغة العربية واالنكليزية والحاسوب في حال رغبتهم في االشتراك، وبعد المناقشة تقرر االتي:

 اللغة العربية واالنكليزية والحاسوب تقرر اعفاء الطالب االول على القسم في الكلية من اجور دورات  /قرار

 

 ً  المقوم العلمي في اختبار الصالحية /رابعا

 طرح موضوع المقوم العلمي للمشترك في اختبار صالحية التدريس وبعد المداولة تقرر االتي:

 يكون ترشيح المقوم العلمي من قبل مركز التعليم المستمر  /قرار
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 ً  ورودها عدمحال  في االمتحانية اللجنةمن قبل   النهائية االمتحانية األسئلة إعدادطرح ا.د. عماد عبد حمزة  الية  /خامسا

 تضم وانها سيما أسئلة بوضع رسميا المشكلة االمتحانية اللجنة تخويلواقترح  مستمرة دورات لوجود الوقت وضيق واجوبتها

 والنقاش تقرر االتي:. وبعد المداولة وانسانية علمية تخصصات

  .تخول االلجنة االمتحانية باعداد االسئلة االمتحانية في حال عدم ورودها من قبل المحاضرين /قرار

 

 31/3/2021  تم المحضر بتاريختخاوبهذا 

 


