قرارات متفرقة  /اإليفاد

 .1قرار مجلس العمداء رقم ()38/171
لا:
أو ً
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 .1يستمرًالعملًبقرارًمجلسًالعمداءًرقم ( )88/682بتاريخً1888/2/11مً،والتعديالتًالتيًطرأتًعليهً،
فيماًيتعلقًبالمخصصاتًالتيًتصرفًللموفدينًبموجبًنظامًالبعثاتًالعلمية.
ا
 .6باإلضافةًإلىًالمخصصاتًالواردًذكرهاًفيًقرارًمجلسًالعمداءًالمشارًإليهًفيًالبند ( )1منًأولًمنًهذاً
القرارً ،تستمر ًالجامعة ًفي ًصرف ًالراتب ًاألساسي ًللموفدين ًمن ًأعضاء ًالهيئة ًالتدريسية ًوالموظفينً
اإلداريين.
 .3إذاًكانتًمدةًإيفادًعضوًالهيئةًالتدريسيةًأوًالموظفًستةًأشهرًفماًفوقً،تصرفًلهًمياوماتًكاملةً،وفقااً
لتعليمات ًعالوة ًالنتقال ًوالسفرً ،عن ًأول ( )11يومً ،باإلضافة ًإلى ًالراتب ًاألساسيً ،بدلا ًمنً
المخصصاتًالمقررةً،وبعدًذلكًتصرفًلهًمخصصاتًاإليفادًالمقررةًإضافةًإلىًالراتبًاألساسي.
 .4يصرفًللموف دينًاآلخرينًالذينًيوفدونًللحصولًعلىًدرجاتًجامعيةًعلياًأوًمؤهالتًتخصصيةًعلياً
منًغيرًأعضاءًالهيئةًالتدريسيةًوالموظفينًاإلداريين عندًسفرهمًلاللتحاقًبالبعثةً،مبلغًيعادل ()1188
ألفًوخمسمائةًدولرً،وذلكًلمواجهةًالنفقاتًالطارئةً،ويصرفًهذاًالمبلغًمرةًواحدةًخاللًمدةًالبعثة.

ثانيًا ا :يعملًبهذاًالقرارًاعتبارااًمنً1883/2/1م.
6
 .2قرار مجلس العمداء رقم ()38/38
يدفعًللموفدًعندًانتهاءًمدةًإيفادهًسللفةًماليلةًعللىًحسلاصًمخصصلاتهًمقلدارهاًراتلبًثالثلةًأشلهرً،إذاً
كانتًتلكًالمدةًقابلةًللتجديدً،وإذاًلمًيجددًإيفادهًيطالبًبتسديدًهذهًالسلفة.
3
 .8قرار مجلس العمداء رقم ()38/33
أ) يصرفًللموفدً،سلفةًماليةًعلىًحساصًمخصصاتًالتأمينًالطبيًتعادلًمخصصاتًإيفادهًلمدةً
شهرً،وذلكًعندًبدءًكلًسنةًمنًسنواتًإيفاده.
ب) يصرفًللموفدًسلفةًماليةًعلىًحساصًمخصصاتًطباعةًأطروحةًتعادلًمخصصاتًإيفادهًلمدةً
شهرً،وذلكًبناءًعلىًكتاصًمنًالجامعةًالتيًأوفدًإليهاًيؤكدًأنهًبصددًطباعةًأطروحته.
ج) يزودًالموفدًوحدةًالشؤونًالماليةًفيًجامعةًالعلومًوالتكنولوجياًاألردنيةًباإليصالتًوالمستنداتً
المتعلقةًبصرفًالمبالغًالواردًذكرهاًفيًالفقرتين (أً،ص) منًهذاًالقرار.
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قرار رئيس الجامعة رقم (/13/3/17ع ت )1221/بتاريخ 1137/2/2م
فيًحالةًإيفادًعضوًالهيئةًالتدريسيةًأوًالموظفًفيًدورةًتدريبيةًلمدةًتقلًعنًسلتةًأشلهرًفيعتبلرًفليً
مهمةًرسميةًلمدةًخمسةًعشرًيومااًوتصرفًلهًمياوماتًكاملةًعنًهلذهًالملدةً،وبعلدًذللكًتطبلقًعليلهً
تعليماتًعالوةًالنتقالًوالسفرًالخاصةًبالدورات.
قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )37/11بتاريخ 1137/8/1م
يوافقًالمجلسًعلىًالسماحًلموفدًالجامعةًبحضورًمؤتمرًعلميًلتقلديمًبحلفًفيلهًولملرةًواحلدةًخلاللً
مللدةًاإليفللادً،إنًكللانًالمللؤتمرًخللاراًالمدينللةًالتلليًيللدريًفيهللاًالطالللبً،ويصللرفًلللهًمبل لااًلًيتجللاو
( )188خمسمائةًدولرًلقاءًذلكًعلىًأنًيكونًطلبهًمعلز ااًبترشلياًالمشلرفًعللىًدراسلتهًلحضلورً
المؤتمرً،وبيانًالتكلفةًالتقديريةًلحضوره.
قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )37/21بتاريخ 1137/2/23م
استنادااًإلىًالفقرة (د) منًالمادة ( )16منًنظامًالبعثاتًالعلميلةًيقلررًالمجللسًصلرفًمبللغًلًيزيلدًعلن
( )688مائتيًدولرًسنويااًلموفد ًالجامعةً،وذلكًبدلًأثمانًكتبًدراسيةً،اعتبارااًمنًالعامًالجامعيً
ً،1881/82شريطةًتقديمًالموفدًللفواتيرًالخاصةًبذلك.
قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )33/11بتاريخ 1133/8/2م
يحددًالمجلسًبدلًالصرفًللدينارًاألردنيًبماًيعلادل ( )6جنيلهًإسلترلينيً،وبملاًيعلادل ( )3دولراتً
وذلكًبالنسبةًللمخصصاتًالماليةًلموفد ًالجامعةً،اعتبارااًمنً1888/4/1م.
قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )33/82بتاريخ 1133/12/3م

 1فيًاألصلًقراراتًصادرةًعنًمجلسًعمداءًالجامعةًاألردنية.
 6فيًاألصلًقراراتًصادرةًعنًمجلسًعمداءًالجامعةًاألردنية.
 3فيًاألصلًقراراتًصادرةًعنًمجلسًعمداءًالجامعةًاألردنية.
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يحددًالمجلسًبدلًالصرفًللدينارًاألردنيًبماًيعلادل ( )6جنيلهًإسلترلينيً،وبملاًيعلادل ( )3دولراتً
وذلكًبالنسبةًلمخصصاتًالتأمينًالطبيًلموفد ًالجامعة.
 .1قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )31/87بتاريخ 1131/1/8م
يفوضًمجللسًالعملداءًاألسلتاذًرئليسًالجامعلةًبتجديلدًاإليفلادًوصلرفًالمخصصلاتًالماليلة (شلهريًا)ا
لموفللد ًالجامعللةًفلليًحالللةًتللأخرًتجديللدًاإليفللادًأل ًمللنهمً،ولللذلكًلحللينًاسللتكمالًإجللراءاتًالتجديللدًأوً
التمديدً،اعتبارااًمنًتاريخًصدورًهذاًالقرار.
 .11قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )11/11بتاريخ 1111/2/28م
يقللررًالمجلللسًدفللعًرسللومًالمتحانللاتًلموفللد ًالجامعللةًفلليًحالللةًرسللوصًالموفللدًفلليًالمتحللانًللمللرةً
الثانيةً،وتدفعًلهًرسومًالمتحاناتًللمرةًالثالثةًفيًحالةًنجاحهًفقطًفيًهذاًالمتحان.
 .11قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )11/33بتاريخ 1111/11/13م
يستثنىًالمنو ًإيفادهمًفيًتخصصاتًالرياضياتًوالفيزيلاءًوالكمبيلوترًملنًشلرطًإنهلاءًخدملةًالعللمً،
حيفًسيتمًتسويةًموضوعًخدمةًالعلمًعندًعودتهمًمنًاإليفاد.
 .12قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )11/8بتاريخ 1111/2/8م
فقدًأبدىًالمجلسًتوجيهاتهًبماًيلي:

أ) عللدمًتعيللينًأ ًعضللوًهيئللةًتللدريسًممللنًيحملللًتخصص لااًيؤهلللهًللتعيللينًبرتبللةًأكاديميللةًفلليًالجامعللةًويتطلللبً
تخصصهًاجتيا ًامتحانًالمجلسًالطبيًاألردنيً،إلًبعدًحصولهًعلىًشهادةًالمجلسًالطبيًاألردني.
ب) عدمًمناًالعالوةًالسريرية ( )%148منًالراتبًاألساسيًإلًلمنًيعلينًبالرتبلةًاألكاديميلةًأوًالمحاضلرًالمتفلر ً
الذ ًيعينًبإحدىًهذهًالرتب.
ج) تعتبرًالعالوةًالسريريةًالتيًيحصلًعليهاًالمحاضرًالمتفر ًالمعينًحاليااًفيًالجامعةًوغيرًالحاصلًعللىًشلهادةً
المجلللسًالطبلليًاألردنلليًكمكافللأةً،وذلللكًل ايللةًموعللدًالمتحللانًالتللاليًللمجلللسًالطبلليًاألردنلليً،فللإنًنجللاًفلليً
المتحانًيتمًتعديلًرتبتهً،وإنًلمًينجاًفسيتمًإيقافًالمكافأةًمنًتاريخًموعدًالمتحان.
د) يمكللنًتعيللينًالموفللدًالعائللدًمللنًاإليفللادًبوظيفللةًمحاضللرًمتفللر ًوبمكافللأةًلحللينًتقللديمًأولًامتحللانًللمجلللسًالطبلليً
األردنيًفيًتخصصه.
ه) إذاًللمًيجتلا ًالموفلدًبنجلاحًأولًامتحلانًيعقلدًللمجللسًالطبلليًاألردنليًحسلبًتخصصلهً،وبعلدًعودتلهًملنًاإليفللادً
مباشرةً،ينظرًمجلسًالعمداءًفيًوضعهًباعتبارهًقدًأخلًفيًشروطًعقدًاإليفاد.
و) علىًأنًتضافًالفقرةًالخامسةًمنًهذا (التوجه) إلىًعقودًاإليفادًللمبعوثينًحاليًا ا.

 .18قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )11/11بتاريخ 1111/8/11م
فقدًتقررًإضافةًالفقرةًالتاليةًإلىًعقودًموفلود ًالجامعلة :إذاًللمًيجتلا ًالموفلدًاللذ ًيتطللبًتخصصلهً
شهادةًامتحانًالمجلسًالطبيًاألردنيًبنجاحًأولًامتحانًيعقدهًالمجلسًفيًتخصصهً،وبعدًعودتهًمنً
اإليفادًمباشرةً،ينظرًمجلسًالعمداءًفيًوضعهًباعتبارهًقدًأخلًفيًشروطًعقدًاإليفاد.
 .13قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )11/28بتاريخ 1111/2/12م
الموافقةًمنًحيفًالمبدأًعلىًإمكانيةًإيفادًالطالبًاألولًفيًالقسمًأوًالكليةًالتيًتخراًمنهاً،في
بعثةًدراسيةًللحصولًعلىًالشهادةًالعلياًفيًتخصصهً،وذلكًوفقًشروطًواحتياجات الجامعة،
اعتبارااًمنًبدءًالعامًالجامعيً.1886/81
 .18قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )11/81بتاريخ 1111/7/23م
يوافقًالمجلسً يادةًالمخصصاتًالشهريةًلموفلد ًالجامعلةًمبللغ ( )38دينلارااًأردنيلااً،وذللكًاعتبلاراًا
منً1881/8/1مً،علىًأنًيستثنىًمنًذلكًأعضاءًالهيئةًالتدريسيةًوفنييًالمختبراتًوالموظفينًالذينً
لًيستقيلونًمنًعملهمًعندًاإليفاد.
 .12قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )11/83بتاريخ 1111/1/22م
يشلللترطًفللليًالمحاضلللرًالمتفلللر ًفللليًحاللللةًإيفلللادهًفللليًبعثلللةًإلجلللراءًدراسلللاتًملللاًبعلللدًاللللدكتوراه
)ً(Post Doctoralماًيلي:
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أ) أن ينشر بحثا ً خالل السنة األولى وبحثين خالل السنة الثانية من إيفاده وفيي االية ميدم نم نيه مين
نشر بحثين خالل السنة الثانية ،فيجب نقديم نوضيح ونبرير من المشرف ملى أبحاثه.
ب) نقديم نقرير من المشرف ملى أبحاثه يفيد بينن الموفيد قيد أايرد نقيدما ً جييداً فيي أبحاثيه خيالل ميد
اإليفاد.
ج) ملى الموفد أن يشارك في العملية التدريسية أثناء نواجده في هذه المهمة ما أم ن.
د) نعتبر هانان السنتان شرطا ً مسبقا ً للتعيين وال نحتسب في األقدمية.

 .17قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )11/38بتاريخ 1111/11/11م
تحتسللبًمخصصللاتًالموفللدينًمللنًأعضللاءًالهيئللةًالتدريسلليةًكمللاًنللاًعليهللاًنظللامًالبعثللاتًالعلميللةً،
شللريطةًأنًلًتقللللًهللذهًالمخصصلللاتًبالعمللللةًاألجنبيللةًوفقلللااًلقلللرارًالمجلللسًرقلللم ( )88/21تلللاريخً
ً،1888/3/2عنًماًوردًفيًنظامًالبعثاتً،أوًعنًماًيتقاضاهًمثيلهًمنًغيرًأعضلاءًالهيئلةًالتدريسليةً
بالعملةًاألجنبية.
وفيًحالةًنقصلانًمخصصلاتًالموفلدًعلنًذللكًيضلافًإليلهًالفلرقًبالعمللةًاألجنبيلةً،ملعًبقلاءًالراتلبً
األساسلليًباللللدينارًاألردنللليًأوًتحويللللهًإليللهًبالسلللعرًالرسلللميًللعمللللةًاألجنبيللةً،ويطبلللقًاعتبلللارااًملللنً
1881/11/18م.
 .13قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )11/38بتاريخ 1111/11/11م
يعتبللرًقللرارًمجلللسًالعمللداءًفلليًجلسللتهًرقللم ( )88/21بتللاريخً1888/3/2مًالخللابًبالمخصصللاتً
الماليللةًلموفللد ًالجامعللةًشللامالاًلمخصصللاتًأعضللاءًالهيئللةًالتدريسلليةًوالمللوظفينً،بمللاًفيهللاًالراتللبً
األساسيًبحيفًيعاملًالراتبًاألساسيًأيضااًعلىًأسايًبدلًسلعرًصلرفًاللدينارًاألردنليًبملاًيعلادل
( )6جنيهًإسترلينيً،وبماًيعادل ( )3دولراتًأمريكيةً،ويسر ًذلكًعلىًالموفدينًقبلًتاريخًصلدورً
هذاًالقرار.
 .11قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )11/81بتاريخ 1111/12/3م
يمكنًللموفدًالذ ًتقتضيًطبيعةًدراستهًالحضورًإلىًاألردنًلجمعًمعلوماتًتتعلقًبرسالتهًللدكتوراهً
أوًالماجستيرًبعدًموافقةًالجامعةًاختيارًإحدىًالحالتينًالتاليتين (فيًاحتساصًمخصصاتًإيفاده):
أ) االسييتمرار فييي مييرف ماللييات الموفييد وفق يا ً لمعادليية سييعر مييرف الييدينار األردنييي بالييدوالر
األمري ي أو الجنيه اإلسترليني المتبع االيا ً.
ً
ً
ب) مرف نذاكر السفر للموفد من م ان إيفاده إلى األردن ذهابا وإيابا مع مرف المالليات الماليية
له بالدينار األردني (بدون معادلة).

 .21قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )12/8بتاريخ 1112/1/11م
فيًحالًإيفادًالموفدةًالمتزوجةًمنًموفدًأوًالتيًتزوجتًخاللًإيفادهلاًملنًموفلدً،تصلرفًلكللًمنهملاً
مخصصاتًموفدًأعزص.
 .21قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )18/2بتاريخ 1118/2/7م
يسما ًلموفدين ًالجامعة ًبحضور ًدورتين ًتدريبيتين ًللمساعدة ًفي ًاجتيا ًبعض ًالمتحانات ًالال مةً ،وتتحملً
الجامعةًرسومًدورتينًفقطًخاللًمدةًاإليفادً،علىًأنًلًتتجاو ًرسومًهاتينًالدورتينً( )288دينارًأردني.
 .22قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )18/3بتاريخ 1118/2/21م
تحددًالعملةًالتيًتصرفًبهاًمخصصاتًموفد ًالجامعةً،علىًالنحوًالتالي:
أ) بالدولرًاألمريكيًلموفد ًالجامعةًإلىًالولياتًالمتحدةًاألمريكيةً،وكنداً،واستراليا.
ب) بالجنيهًاإلسترلينيًلموفد ًالجامعةًإلىًدولًأوروبا.

 .28قرار مجلس العمداء في جلسيته رقيم ( )13/123بتياريخ 1113/2/8م و قيرار مجليس العميداء فيي
جلسته رقم ( )12/82بتاريخ 1112/12/21م
تحديدًكفالتًالموفدينًفيًبعثاتًدراسيةًعلىًنفقةًالجامعةً،علىًالنحوًالتالي:
أ)

الموفدًالذ ًتكونًمدةًإيفادهًماًيزيدًعلىً( )4سنواتًتكونًقيمةًكفالتهًالماليةً()168.888
مائةًوعشرونًألفًدينار.
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ًص) الموفدًالذ ًتكونًمدةًإيفادهًمنًسنةًإلىًسنتينًكفالتهًالماليةً(ً)060666ستينًألفًدينارً.
ًا) الموفدًالذ ًتكونًمدةًإيفادهًسنةًفماًدونًكفالتهًالماليةً(ً)060666ثالثينًألفًدينارً.

ويطبقًهذاًالقرارًاعتبارااًمنًتاريخًصدوره.
 .23قرار لجنة التعيين والترقية في جلستها رقم ( )13/21بتاريخ 1113/2/2م
قررتًالتوصيةًفيًتفويضًاألستاذًرئيسًالجامعةًبالبلتًفليًموضلوعًاسلتقالةًالموفلدًاللذ ًيلتمًاتخلاذً
قرارًبإيفادهًدونًالحاجةًلعرضهًعلىًاللجنة.
 .28قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )13/33بتاريخ 1112/11/3م
الموافقةًعلىًالستمرارًفيًدفعًمخصصاتًاإليفادًلموفد ًالجامعةً،وذلكًضمنًالمدةًالمحددةًفيً
قرارًاإليفادً،بعدًانتهاءًالسنةًاألولىًأوًسنةًالتجديدً،ولحينًاتخاذًالقرارًالمناسب.
 .22قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )2111/2بتاريخ 2111/2/13م
يادةًالمخصصاتًالشهريةًلموفد ًالجامعةًمبلغًوقدرهً(ً)03دينارًااً.
ًأ)
ًص) تعللديلًقيمللةًالتللأمينًالصللحيًالسللنو ًلكلللًمبعللو ًبحيللفًتصللباً(ً)066دينللارًسللنويااًل عللزصً
والمتزواًوب ضًالنظرًعنًعددًاألولدً.
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ويطبقًهذاًالقرارًاعتبارااًمنً.6888/1/1
ويستثنىًمنهًالموفدينًالسريريينًالذينًلديهمًعقلودًعمللًفليًالخلاراً،وأعضلاءًهيئلةًالتلدريسًوفنيلوً
المختبراتًوالموظفونًالذينًلًيستقيلونًمنًعملهمًعندًاإليفاد.
قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )2111/13بتاريخ 2111/3/11م
تحديدًالعملةًالتيًتصرفًبهاًمخصصاتًموفد ًالجامعةًإلىًاليابانًبالدولرًاألمريكي.
قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )2111/22بتاريخ 2111/7/3م
تعيينًالموفدًمنًكليةًالتمريضًبعدًحصلولهًعللىًدرجلةًاللدكتوراهًفليًالتملريضًملنًجامعلةًوايلدنرً،
بنا اءًعلىًتعليماتًاإليفادًالخاصةًبكليةًالتمريضً،برتبةًأستاذًمساعدًفيًالكلية.
قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )2111/32بتاريخ 2111/11/21م
تفويضًاألستاذًرئيسًالجامعةًباتخاذًالقراراتًالمناسبةًفيماًيخاًتعيينًالمحاضرينًالمتفرغينًمنً
غير ًحملة ًالدكتوراه ًومساعد ًالبحف ًوالتدريس ًوالفنيين ًالعاملين ًفي ًالمجال ًاألكاديمي ًوترفيعهمً
وإيفادهمًوتجديدًإيفادهمًوقبولًاستقالتهمً،تنفيذااًلتوصياتًلجنةًالتعيينًوالترقية.
قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )2118/8بتاريخ 2118/1/21م
تعديل ًقراره ًرقم ( )1884/164بتاريخ ً 1884/2/1الخاب ًبتحديد ًكفالت ًالموفدينً ،ليصبا ًكماً
يلي.:

أ) تحديدًكفالتًالموفدينًإيفادااًخارجيااًعلىًالنحوًالتالي:
 .1سنتينًفماًدون ( )28888ستونًألفًدينار.
 .6أكثرًمنًسنتينًول ايةًأربعًسنوات ( )188888مائةًألفًدينار.
 .3ماًيزيدًعلىًأربعًسنوات ( )168888مائةًوعشرونًألفًدينار.
ب) تحديدًكفالتًالموفدينًإيفادااًداخليااًص ( )11888خمسةًعشرًألفًدينار.
يطبقًهذاًالقرارًاعتبارااًمنًتاريخًصدوره.

 .81قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )2118/22بتاريخ 2118/2/2م
عدم ًالموافقة ًعلى ًتثبيت ًمخصصات ًموفد ًكلية ًطب ًاألسنان ًإلى ًجامعتي ًملبورن ًوكوينزلند ً/
استرالياًبالدولرًاألستراليًبدلاًمنًالدولرًاألمريكي.
 .82قرار:4
 oإيقافًالعملًبمبدأًتعيينًاألوائلًمنًخريجيًدرجةًالبكالوريويًكمساعد ًبحفًوتدريسًفيًأقسلامً
الجامعةًالمختلفةً،تمهيدااًلإليفاد.
 oالتزامًكليةًالدراساتًالعلياًبمناًخريجيًالجامعةًاألوائلًالذينًيقبلواًفيًبلرام ًالماجسلتيرًجرايلاتً
وفقًماًهوًمتبعًفيًالدراساتًالعليا.

 4قرارًمجلسًالعمداءًفيًجلستهًرقمً 88/48بتاريخً1888/8/68م.
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o
o
o
o

إرسالًمنًيقعًعليهًالختيارًمنًحملةًدرجةًالبكالوريويًبتقلديرًلًيقللًعلنًجيلدًجلدااً،وملنًأوائللً
درجةًالماجستيرً،ومنافستهمًمعًالمتقدمينًمنًخاراًالجامعة (بعدًاإلعالنًعنًالبعثلةًالدراسليةًفليً
الصحفًالمحلية) فيًبعثاتًدراسيةًوفقًحاجةًالجامعة.
فلليًالكليللاتًواألقسللامًالتلليًللليسًفيهللاًبللرام ًماجسللتيرًيعطللىًأوائ للًخريجلليًالبكللالوريويًفرصللةً
الحصولًعلىًقبولًللحصولًعلىًدرجتيًالماجستيرًوالدكتوراةًوذلكًإنًكانلتًهنلاحًحاجلةًماسلةً
لذلك.
منًيعملًحاليااًبوظيفةًمساعدًبحفًوتدريسًفيًالجامعلةًلًيقبللًفليًبرنلام ًالماجسلتيرًأوًبرنلام ً
الدكتوراةً،وإنًقبلًفعليهًتقديمًاستقالتهًمنًالعملًفيًالجامعة.
يستثنىًمنًهذاًالقرارًكليتيًالطبًوالتمريضً،نظلرااًلطبيعلةًعمللًالكليتلينًواحتياجاتهملاًالخاصلةً،
والطللبًمللنًعميللدًكليلةًالطللبًتقللديمًمقتللرحًوتعليملاتًلإليفللادًوالتللدريبًالخلابًبكليللةًالطللبًوفللقً
طبيعةًالكليةًواحتياجاتهاًالخاصة .ومنًعميدًكليةًالتملريضًتعليملاتًخاصلةًبالكليلةً،نظلرااًلوضلعً
هاتينًالكليتين.

 .88نظام هيئة التدريس الماد (:)87
أ) :
 .1للرئيسًبعدًأخذًرأ ًكلًملنًمجللسًالكليلةًومجللسًالقسلمًإيفلادًعضلوًالهيئلةًالتدريسليةًفليً
دوراتًعلميةًخاراًالجامعةًوتنظمًاألمورًالمتعلقةًبهذاًاإليفلادًبملاًفليًذللكًاألملورًالماليلةً
بموجبًتعليماتًيصدرهاًالرئيسًبعدًالستئنايًبرأ ًالمجلس.
 .6تعتبرًمدةًإيفادًعضوًالهيئةًالتدريسيةًجزءااًمنًخدمتهًالفعليةًفيًالجامعةًألغلراضًالترقيلةً
ومكافأةًنهايةًالخدمةًواإلدخار.
ب) يجو ًإيفلادًالمحاضلرًالمتفلر ًفليًبعثلةًعلميلةًوفقلااًألحكلامًنظلامًالبعثلاتًالعلميلةًالمعملولًبلهًفليً
الجامعة.

.43

قييرر مجلييس العمييداء الموافقيية ملييى إل يياء جميييع القييرارات الااميية بتثبييين أسييعار العمييالت األجنبييية
المتعلقة بالماللات المالية لموفدي الجامعة من غير أمضاء هيئة التدريس وامتماد سعر الليرف
الوارد من البنك المركزي ،امتبارا من ناريخ مدور هذا القرار.

 1قرار مجلس العمداء رقم  ،6811/8بتاريخ 6811/6/61م.
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