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

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

 .العاشرة والنصف صباحاً  26/5/2021

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

 اختبار صالحية التدريس  محاوالت عدداوالً/ 

هللا جابر( والمرفقة الطلبات المقدمة من قبل المشتركين )غفران ضياء باقر وقائد عبد ناقش السادة اعضاء المجلس 

نسخة منها للسماح باداء اختبار الصالحية للمة الثالثة بعد فشلهم في اجتيار االختبار لمرتين، وبعد المداولة والنقاش 

 قرر المجلس االتي/

قرار/ استحصال موافقة مجلس الجامعة للسماح لهم باداء اختبار الصالحية للمرة الثالثة وبعد مرور فترة شهرين عن 

 اخر اختبار. 

 ً  المجلس العلمي اعضاءتعديل  /ثانيا

 قرر المجلس االتي:باجازة طويلة  د. علي عبد الستار جابر .ما. لتمتعنظراً 

 د. علي عبد الستار جابر من عضوية المجلس العلمي .ما.اعفاء التوصية ب. 1 /قرار

 بعضوية المجلس العلمي  م. سرمد حمزة علي التوصية بتكليف. 2         

 ليصبح المجلس كاالتي:

 رئيسا    ا.د. حسين جابر عبد الحسين 
 نائبا     ا.م.د. نورس ناهض امين

 عضوا    حمزة العتابي ا.م.د. عماد عبد 
 عضوا     عبدا.م.د. عالء حسين 

 عضوا     م.د. امجد محمد فاضل
 عضوا     حسند. علي فاضل م.

 عضوا     م.د. عمار مضر سليمان
 عضوا      حمزة علي م. سرمد
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 ً ناقش اعضاء المجلس كتاب وزاة التعليم العالي والبحث العلمي/ جهاز االشراف والتقويم العلمي ذي العدد  /ثالثا

( والتي تنص على )تخويل الجامعات باستحداث وحدة ادارية ضمن الهيكلية 5، الفقرة ) 9،5/2021في  1149

االدارية لمراكز التعليم المستمر في الجامعة تعنى بتقديم الخدمات البحثية )ترجمة البحو للغة االنكليزية/ اعادة صياغة 

توعبات سكوباس/ االقتباس( لقاء اجور ما يؤهله للنشر في المجالت العالمية المدرجة ضمن مسكتابة البحث وفق 

 رمزية. وتوصل المجلس الى:

 .تابعة الى مركز التعليم المستمر التوصية باستحداث الوحدة اعاله تحت مسمى )وحدة الخدمات البحثية( قرار/

 

 ً ( والخاصة باعتماد اختبار صالحية التدريس الرقمي 5محضر جامعة بغداد الفقرة ) ناقش اعضاء المجلس /رابعا

 ودورة طرائق التدريس الرقمية الصادرة من الجامعات العراقية. وبعد المناقشة قرر المجلس االتي:

ق في تحت عنوان )التحول الرقمي للتدريسيين( والتي تعنى بكل  ما يتعلايام  تخصيص دورة لمدة خمسة قرار/

 صالحية التدريس. راالدوات الرقمية التعليمية وتكون شرطاً لخوض اختبا

 

وبعد  طرائق التدريس واجراء اختبار الصالحية  في الشهر السابع ياضافة دورة  جديدة ف ناقش اعضاء /خامسا

 قرر المجلس االتي: والنقاشالمداولة 

 الصالحية في الشهر السابعاضافة دورة جديدة في طرائق التدريس واختبار  /قرار

 

 27/5/2021  تم المحضر بتاريختخاوبهذا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


