
)2015-2014(للعام الدراسي لكلیة التربیة للعلوم الصرفةالرابعةمحضر اجتماع الجلسة 

للعلوم الصرفةلمجلس كلیة التربیة )الرابعة (لى) تم عقد اجتماع الجلسة بعد االتكال علیھ (سبحانھ وتعا

الدكتور(نجم االستاذ برئاسة) 28/12/2014الموافق ()االحد (في یوم )2015/2014للعام الدراسي (

السادة والشؤون العلمیة وحضور السیدات وعبد الحسین نجم) وبحضور معاوني العمید للشؤون االداریة

یب ناقش المجلس المواضیع التالیة:وبعد تبادل عبارات الترحواإلداریةرؤساء االقسام العلمیة 

توجیھات السید العمید:

وجھ السید العمید باالتي :
) 30ان یتضمن الجدول (على المكلف بھ على باب غرفتھاسم التدریسي والجدولالزام التدریسین بوضع1-

ساعة دوام فعلي .

االلكتروني للكلیة.التعلیم تبلیغ التدریسیین برفع محاضراتھم على موقع 2-

الغاء غرفة المعیدات والمعیدین ویكون مقرالمعیدات والمعیدین داخل المختبرات. - 3

ویعتبر انذارا اخیرا للموظفات الالتي یصطحبن اطفالھن الى مكان العمل .منع اصطحاب االطفال منعا" باتا - 4

االستعانة بالمعیدات في اكمال االعمال االداریة في االقسام كافة .5-

.مخاطبة الطلبة استخدامھ في وتفعیل البرید االلكتروني بتبلیغ التدریسین6-

.المثبتة في الجدولالتوقیتات علوم الحیاة حسب للدراسة الصباحیة في قسم لمختبرات بساعات اااللتزام 7-

القسم.نفسنقل االقارب العاملین فياالسراع في 8-

وبإنھاءوخصوصا المرحلة الرابعة لكافة الدروس العلمیة ةالمتحان المركزي وامتحان الكفاءالتھیؤلضرورة - 9
.مناھج الدراسیة وتغطیة كافة مفردات ال

وخالف والوحدات االداریةلكافة االقسام العلمیة ضرورة كتابة اسم وتوقیع من یقوم بتحریر الكتب الرسمیة10-
ذلك سیتم اھمال الكتاب.

.مجالس موسعة یستدعى فیھا العمید رؤساء االقسام عقد على- 11

او السید العمید وااللتزام عدم تجاوز رؤساء االقسام في تقدیم طلباتھم بشكل مباشر الى السید رئیس الجامعة12
.بسلسلة المراجع في حالة تقدیم اي طلب وان كان شكوى 

الموقع االلكتروني أعادة ترتیب المعلومات في الموقع ونشر الخطط التدریسیة ونسب االنجاز مسؤولعلى - 13
.لالقسام كافة والمحاضرات 

ضرورة تنسیب كل قسم اداري وعلمي منسق مع وحدة االعالم .                              - 14
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وعلى قائمة بمحتویات الغرفة في الداخل وبمكان واضحتكون محتویات غرفة التدریسي بذمتھ وان تعلق - 15
.روؤساء االقسام متابعة ذلك

.ساعة اسبوعیا دون استثناء لاللقاب العلمیة ٣٠یكون دوام التدریسن - 16

والزام الطلبة بالدوام .لغرض تعویض المحاضرات واكمال المناھج الدراسیةالتأكید على دوام یوم السبت - 17

وتكون عطلة نصف السنة لمدة ثالثة ایام  1-2015/2/9االمتحانات النصفیة سیكون من یكون موعد -18
/12,11,102/2015.

صالحیات الجامعة : 

اوال: الشوؤن العلمیة :

االنترنیت داخل الكلیة والتي تمنع من ممارسة اي فعالیات على الموقع ناقش اعضاء المجلس عدم كفاءة  شبكة1-
ومنھا رفع المحاضرات والحقائب االلكترونیة.االلكترني 

یوصي المجلس بفسخ العقد مع الشركة المتعاقد معھا وتكلیف العمادة بأبرام عقد جدید مع :التوصیة
الشركات التي تتكفل بتقدیم خدمات جیدة .

ناقش اعضاء المجلس اجور المشاركة في المؤتمر العلمي الثالث لكلیة التربیة للعلوم الصرفة الذي سیعقد في - 2
وكانت كالتالي :2015/ 3/ 25- 24

.الف دینار للمشارك ببحث 50000-
لكل مرافق .الف دینار لغیر المشارك ببحث و50000-
الف دینار لطلبة الدراسات العلیا 25000-

.على اجور المشاركة لموافقھالتوصیة : یوصي المجلس با

الیوجد التدریسیین:: شؤون ثانیا

: شؤون الطلبة:ثالثا
طلبة كلیة التربیة للعلوم الصرفة من عدم وجود كافتریا ومكتب لالستنساخ تابع للكلیة .یعاني 1-

لھبتحدید مكان للكافتریا ومكتب لالستنساخ لحاجة الطلبة الماسة یوصي المجلس :التوصیة

احیة وعدم وجود طاقة بنظرا لكثرة الطلبات المقدمة الستضافة الطلبة من الدراسة المسائیة الى الدراسة الص2-
استیعابیة في جمیع اقسام الكلیة بسبب قبول اعداد كبیرة من النازحین .

ونقل الطلبة استضافة المزید من طلبة الدراسة المسائیة الى الدراسة الصباحیةیوصي المجلس بعدم التوصیة:
.النازحین من الدراسة الصباحیة الى المسائیة كون معظھم یسكن االقسام الداخلیة 
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الیوجدالدراسات العلیا:

صالحیات الكلیة:

الشوؤن العلمیة :اوال : 

لكلیة التربیة للعلوم الصرفة الذي سیعقد في  العلمي الثالثناقش اعضاء المجلس تسمیة المؤتمر 1-
واقترح ان یكون اسم المؤتمر ( بالعلم والبحث العلمي نكسر شوكة االرھاب ) .24,25/3/2015

وافق المجلس على التسمیة اعاله .القرار : 

ألتدریسیین: ال یوجدأوال : شؤون 

ثانیا : شؤون الطلبة : 
.قدم لفیف من الطلبة طلبا یرومون فیھ اصدار مجلة باسم ( واحة العلوم الصرفة ) وھي مجلة ثقافیة وعلمیة 1-

وافق المجلس على الطلب اعاله على ان یتم االشراف علیھا من قبل مكتب المعاون العلمي .القرار :

وبھذا ختم المحضر

م .د یاسمین خضیر خلف                                                     ا.د نجم عبد الحسین نجم 
العمید وكالــــةأمین مجلس الكلیة                                

/1/2015/1/2015


