محضر الجلسة الثامنة للهيئة المشرفة على المركز المنعقدة
بتاريخ 2014 / 12 / 17
عقدت الهيئة المشرفة للمركز جلستها الثامنة في الساعة العاشرة صباحا في بناية المركز وبحضور جميع السادة

االعضاء المدرج اسمائهم ادناه ،وبعد ان رحب السيد رئيس الهيئة بالسادة الحضور بدء اجتماعه وحسب الفقرات الواردة

وكما يلي:

اعضاء الهيئة المشرفة-:

د.عبدالحسين عبدعلي العسكري

رئيس الهيئة المشرفة.

ا.م.د.علي كريم العمار

عضوا/معاون العميد.

ا.د.محمد صالح القريشي
ا.م.د .باسل احمد خلف

ا.م.د.مصطفى عبدالجليل ابراهيم

عضوا.
عضوا.
عضوا.

اوال :تثبيت المحضر السابق
تم تثبيت محضر اجتماع الهيئة المشرفة في جلستها السابقة (السابعة) المنعقدة في .2014/12/7

ثانيا -:توجيهات السيد العميد
 -1استعرض السيد العميد ما جاء قي اجتماع مجلس الجامعة االخير واهم التوصيات والقرارات التي اتخذت في
هذا االجتماع.
 -2اطلعت الهيئة المشرفة كتاب قسم الشؤون العلمية /8/6ع 902/في  2014/12/9حول الدراسات العليا و
االلتزام بالكفاءة والتخصص عند التكليف باالشراف والتدريس والمناقشات.
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ثالثا  -:صالحيات السيد رئيس الجامعة

 -1تاجيل دراسة
ناقشت الهيئة المشرفة الطلبة المقدم من قبل طالب الماجستير (صففاء نفوري عبفاا) السفويدي الجنسفية والفذي تفم

قبولفه مففمن قنفاة الطلبففة االجانففب ويفروم الطالففب تاجيففل دراسفته بسففبب عففدم تسفديد تكففاليف الدراسففة مفن قبففل بلففده

(السويد) بسبب الومع االمني مع العرض انه تم تاجيل دراسته سابقا بسبب التاخر في تحديفد تكفاليف دراسفته مفن

قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،وبعد المناقشة توصي الهيئة المشرفة:

التوصية

تاجيل دراسة الطالب (صفاء نوري عباا) السويدي الجنسية الى العام الدراسي . 2016-2015

 -2ترقين قيد
ناقشت الهيئة المشرفة المذكرة المرفوعة من قبل وحدة التسجيل والتي تومح فيها الموقف الدراسي لطالب الماجستير (انور

صبحي خلف) والمقبفول للعفام الدراسفي  2014-2013واجفل دراسفتة للعفام الدراسفي  2015-2014اال ان الطالفب لفم
يباشر لحد االن ،وقد تم توجيه االنذار االولي واالنذار النهائي له  ،وبعد المناقشة توصي الهيئة المشرفة:

التوصية

ترقين قيد الطالب (انور صبحي خلف) لعدم مباشرته بالدراسة.

 -3ترقين قيد
ناقشت الهيئة المشرفة المذكرة المرفوعة من قبل وحدة التسجيل والتي تومح فيها الموقف الدراسي لطالب الماجستير (علي
رامففي بمسففم عبففداه) والمقبففول للعففام الدراسففي  2014-2015اذ تجففاوز اياباتففه الحففدود المقففررة ،وقففد تففم توجيففه االنففذار
االولي واالنذار النهائي له  ،وبعد المناقشة توصي الهيئة المشرفة:

التوصية

ترقين قيد الطالب (علي رامي بمسم عبداه) لتجاوز الغياب المسموح به.
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رابعا -:صالحيات الهيئة المشرفة

 -1تخصصات اعضاء الهيئة التدريسية

ناقشت الهيئة المشرفة تخصصات اعضاء الهيئة التدريسية في المركز (التخصص العام – التخصص الدقيق) على موء كتاب
قسم الدراسفات الغليفا د.ع 4518/ففي  ،2014/10/21الفذي يفنص علفى اعتمفاد رسفائل الماجسفتير واطفاريح الفدكتوراه و
االوامر الجامعية للتخرج والترقية العلمية ،اساسا لتحديد التخصص العام والدقيق ،وبعد المناقشة قررت الهيئة المشرفة:

القرار

اقرار التخصصات العضاء الهيئة التدريسية وفق الجدول المرفق.

 -2مدخمت القبول في المركز للعام الدراسي :2016-2015

ناقشت الهيئة المشرفة مدخمت القبول ،واستعرض المدخمت للسنوات السابقة وسير الطلبة وارتباط خلفياتهم مع توجهات
المركز العلمية ،وكذلك حاجة سوق العمل من اختصاصات معينة ،وبعد المناقشات المستفيضة قررت الهيئة المشرفة:
القفرار

متابعة مناقشة الموموع في الجلسة القادمة.
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 -3الرؤيا ،الرساله ،االهداف
ناقشت الهيئة المشرفة (الرؤيا ،الرساله ،االهداف) المقدمة من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض و الخاصفة بمركفز التخطفي

الحضري واالقليمي للدراسات العليا وفق التوجهات المعاصرة والمتغيرات السريعة التفي تشفهدها مفدننا المعاصفرة ممفا يتطلفب

اعادة النظر فيها لتعبر عن هذا الواقع الجديد ،وعليه قررت الهيئة المشرفة:
القرار:

متابعة مناقشة الموموع في الجلسة القادمة.

ا.م.د .عامر شاكر خضير

د .عبدالحسين عبدعلي مريعي العسكري

امين الهيئة المشرفة

رئيـس الهيئة المشرفة
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