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  لمجلس الجامعة ةسادسالمحضر الجلسة 

  ٢٠١٩/  ٢٠١٨للعام الدراسي 
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  أ.د. عدي طارق حسن / عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / وحضر نيابةً عنه  -

  أ.د. صباح قاسم خلف معاون العميد للشؤون العلمية .  
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 توجيهات السيد رئيس المجلس 
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  اقرار المناهج الدراسية االولية والعليا  / كلية العلوم للبنات   -١
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: حيث ان مجموع عدد الوحدات الدراسية بعد ادراج مادة اللغة االنكليزية  هج الدراسات االوليةمنا -١

  للمراحل االربعة هو ضمن الحد المسموح به حيث ان الحد االدنى واالعلى للوحدات المقرة هو

في  ٢٦٥) وحدة وفق ما جاء بكتاب لجنة العمداء لكليات العلوم ذي العدد ل ع / ١٤٦-١٣٦( 

  ، وحسب الجدول المرفق طياً . ٢٦/١٢/٢٠١٦

: حيث تم تعديل الوحدات الدراسية لمرحلتي ( الدكتوراه ، الماجستير ) بعد  مناهج الدراسات العليا  -٢

و  ٥/٥٨٦٨اضافة مادتي طرائق كتابة البحث و اللغة االنكليزية وحسب كتابي الوزارة ذي العددين ب ت 

  ١٩٨٢لسنة  ١٩ا يتالئم مع تعليمات الدراسات العليا المادة بم ١١/١/٢٠١٦و  ٢٧/٧/٢٠١٥في  ١٨٣

احيلت المناهج الى كلية العلوم لبيان الرأي العلمي فيها وقد تم األخذ ببعض المالحظات من قبل كلية  -٣

العلوم للبنات والتي من شأنها التقريب بين مناهج الكليتين المتناظرتين وحسب ( المرفق ) المتضمن رأي 

  العلمية . االقسام
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، كون عدد الوحدات األولية : الدراسة  الموافقة على اقرار مناهج الدراستين     

في كلية العلوم للبنات ، كونها تتالئم  العلياضمن الحد المسموح به ، والدراسات 

  .١٩٨٢لسنة  ١٩تعليمات الدراسات العليا المادة  مع 

  

 رارـالق

 صالحية مجلس الجامعة   - ب
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  / مركز الحاسبة االلكترونیة المكتب االستشاري لنظم المعلومات والحاسبات ترشیح عضو في - ٢
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حسن ) لعضوية المكتب االستشاري الموافقة على ترشيح ( د. سامر سامي    

لعضوية المكتب االستشاري لنظم المعلومات والحاسبات / مركز الحاسبة 

  . االلكترونية

  

  

  

  اسم العضو

  الحالي 

تاريخ بدء 
وانتهاء مدة 

  العضوية

اسم 
العضو 
  البديل

اللقب   االختصاص  الشهادة
  العلمي

التوصيف 
  الوظيفي

د. مهند كاظم 
  صابر 

من 
١١/٨/٢٠١٥   

انتهاء ٠
١٠/٨/٢٠١٩  

د. سامر 
سامي 
  حسن

علوم   دكتوراه 
  حاسبات

  تدريسي  مدرس

 رارـالق
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  تجدید عضویة في المكتب االستشاري لمعھد اللیزر للدراسات العلیا -٣
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في المكتب الموافقة على  تجديد عضوية ( أ.م.د. تحرير صفاء منصور )     

  . االستشاري لمعهد الليزر للدراسات العليا

  

  

  

  العضواسم 

  الحالي 

التوصيف   اللقب العلمي  االختصاص  الشهادة
  الوظيفي

د. تحرير صفاء 
  منصور

تطبيقات ليزر / هندسة   دكتوراه 
  الكترونية

استاذ 
  مساعد

  تدريسية

 رارـالق


