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 2022-2021العام الدراسي 

 
( وذلك االولى)الجلسة في جامعة المثنى عقد اجتماع المجلس العلمي لمركز التعليم المستمر مع بداية العام الدراسي 

 .الساعة الثانية عشر 31/8/2021 الموافق الثالثاءفي يوم 

ورحب السيد رئيس المجلس ا.د. حسين جابر عبد الحسين بالسادة االعضاء متمنياً ان يكون عاماً مكلالً بمزيد من 

 عدها انتقل المجلس الى مناقشة فقرات جدول االجتماع وكاالتي:بالعطاء 

التدريس واختبار صالحية التدريس ودورات كفاءة اللغة العربية واالنكليزية المنهاج السنوي لدورات طرائق اوالً/ 

 والحاسوب

اطلع السادة االعضاء على المنهاج السنوي للدورات واالختبارات التي سيقيمها مركز التعليم المستمر للعام الدراسي 

 وقرر المجلس اعتماده.   2021-2022

 

 ً  منهاج الخدمات البحثية /ثانيا

ولغرض تنشيط عمل  6/7/2021بتاريخ  5113نظراً الستحداث وحدة الخدمات البحثية وفق االمر الجامعي المرقم 

 الوحدة تقرر االتي:

ادر من هذه وقرر المجلس ان يتم اعتماد تقرير االستالل الص Turnitinشراء حسابين لبرنامج كشف االستالل  .1

 الوحدة حصراً.

 على النحو التالي: تكون اجور فحص االستالل قرار/

عشرة االف دينار لكل بحث في الترقية العلمية يرسل بكتاب رسمي وسري من قبل لجنة الترقيات العلمية في  .1

 الى مركز التعليم المستمر/ وحدة الخدمات البحثية.الكلية 

قبل  ترسل بكتاب رسمي منلكل محاولة ائل الماجستير واطاريح الدكتوراه سلرخمسة وعشرون الف دينار  .2

 في الكلية الى مركز التعليم المستمر/ وحدة الخدمات البحثية. الدراسات العلياوحدة 
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العالمية يخص النشر في المجالت  فيمالتطوير قدرات التدريسيين  ادناه المدرجة منهاج الدوراتتم اعداد  .2

 وهي كاالتي:ويتم اقامتها على مدار فصلين عالية الرصانة 

 عنوان الدورة ت

 الية كتابة ونشر البحوث في المجالت العالمية 1

 االسباب الرئيسية في رفض البحوث في المجالت الرصينة  2

 كيفية كتابة البحوث العلمية بلغة انكليزية جيدة 3

 

 اعتماد المنهاج اعاله لتطوير قدرات التدريسيين ومساعدتهم للنشرفي مجالت عالية الرصانة. قرار/

 

 31/8/2021  المحضر بتاريختم تخاوبهذا 

 

 

 

 


