قرارات متفرقة  /أعضاء هيئة التدريس (إجازات  +ترقية)
وافق مجلس العمداء على تطبيق برنامج ( )iThenticateالذي يمكن العميد من خالله تهدقيق االبحها

العلميهها الممدمهها مههن هعئههاء دييهها الضههد يس ههرا الضرقيههاو ولههذلف االفهها ال ماه ال ههرا تههدقيق
مشهها يا البحههع العلمههئ و لههاست المامقههضير الممدمهها مههن البهها الد الههاع العليههاو و ههرو ال عههال
هعئاء دييا الضد يس الذين يضمدمون بطلباع الضرقيا عن دذا البرنامجو بحيهع لهن يقهمع لعئهو دييها
1
الضد يس هن يقحب الب بعد الضمد بطلب الضرقيا.
قرار :

 .1يضمضها عئههو دييها الضههد يس فههئ ماوته القههاويا المقهضحما فههئ النضههرال الواقعها مههن  6/ 2لههى 2/11
(وبواقا عشرال هلابيا)و بالضثااء هعئاء دييا الضد يس فئ لليضئ الطب واب ا لاان.
 .يجوو ماع عئو دييا الضد يس ماوال ا طرا يا ( ير مدفوعا الراتب) للنضرال المضبمياو شهريطا هن
يأخذ موافما الرسيس المقبما على ماوته المضبميها قبهت الضمضها بعهاو علهى هن ياكهر فهئ لهت الها علهى
دال.
تحضقهب اإلمههاوال القههاويا للمحا هر المضنههرل مههن ملها مهها المامقههضير واالخضاها العههالئ وفمهها

لمعههدا العههبء الضد يقههئ وعههد القههاعاع الضههئ قهها بضد يقههعا علههى مههد الناههلين الد الههيينو ا وا
والثانئو وفق المعا لا الضاليا ( :عد القاعاع المعضمدال 11 x ) 3 /
الضأليهد علهى هرو ال قيها عئهو العييها الضد يقهيا بضقهليإ مكضبه لهى عميهد الكليها وتلهف ه اهاء تمضعه

بإمهاوال بههدون اتههب هو انضههداا هو عهها ال ليضقههاى للعميههد اإلفها ال مههن مكضبه خههالا اإلمههاوالو همها خههالا
الضنههرا العلمههئ فيمكا ه تقههليإ منضههال المكضههب للعميههد ليههضمكن عئههو دييهها الضههد يس مههن االلههضنا ال مههن
ا معزال فئ مكضب خالا ماوال الضنرا العلمئ وخاصا ن لان ليمئيعا اخت ا ن .
 .يجهب علههى هعئهاء دييهها الضهد يس فههئ ههاا تمهضععإ بإمههاواع تنهرا علمههئ هو مهاوال بههدون اتههب هو
نضد اا هو عا ال بئرو ال مرامعا و دال اللواو لضقويا همو ععددإ قبت لهنردإو ولهذلف المهوننين
الذين ياضملون من مكان عمت لى مكان عمت آخر .
على مميا العاملين فئ الجامعا عا ال ما فئ ععدتعإ من لضب للمكضبا قبت لنردإ للخا ج (فئ و اع

تد يبيا هو ماواع اويلا هو اإلينا هو اإلعا ال هو اإلنضداا)...و علما بأن لن تبره تممعإ ولن تقضكمت
مراءاع لنردإ ما لإ يموموا بضبرسا تممعإ من المكضبا.6
الضأليد على عد الموافما على بحع مو ول تثبيت هو نمت عئو دييا الضد يس خهالا تمضعه بإمهاوال

بدون اتب وتلف اعضبا ا من تا يخ صدو دذا المرا .
عد الموافما علهى ضقهاا البحهع العلمهئ الهذي ياشهر فهئ ه اهاء تمهديإ الهب للضرقيها لهى تبها هلهضات

1
مشا كو را تمديم للضرقيا لى تبا هلضاتو وتلف لمخالنض لاكا العييا الضد يقيا .
ههرو ال فههاد الههدعوال المومعهها ي عئههو دييهها تههد يس بخاههو الحئههو والمشهها لا فههئ

2
المؤتمراع العلميا المخضلنا ما اإلماوال الضئ تماع لعإ للغايا القابما الذلر .
هبد مجلس العمداء تومع فئ هن يضمد عئو دييا الضد يس الهذي ير هب فهئ اإلاهالل علهى تمها ير

المميمههين الخهها ميين بعههد نضعههاء مههراءاع الضرقيهها بطلههب خطههئ عههن اريههق عميههد الكليهها ويرفهها لههى
سالا الجامعا إلمراء الالو قب ا صوا.13
عدم السير في إجررااا ثبيير ن ل رض عهرن يلرد الثردريا الو رلر ن الولثردت ن الوثوثر ي جرل

ً
يدنن راثت وللم يكن على ر ا عوله نذلك اعثيلرا ون ثرلري دردنر رذا ال ررار علرى ن يسرثبلى

 1قرا مجلس العمداء فئ ملقض قإ (  ) 313/بضا يخ . 313/1 / 1
قرا مجلس العمداء فئ ملقض قإ ( )22/11بضا يخ . 1222/ /16
قرا مجلس العمداء فئ ملقض قإ (  ) 33 /بضا يخ . 33 /6/
قرا مجلس العمداء فئ ملقض قإ ( ) 33 / 1بضا يخ . 33 /1 /1
تعميإ سيس الجامعا تو الرقإ  1 16/ /1/16بضا يخ . 33 /2/ 1
بضا يخ . 1221/13/ 1
 6لضاا سيس الجامعا تو الرقإ 6- -1-16
قرا مجلس العمداء فئ ملقض قإ ( ) 33 / 3بضا يخ . 33 / /1
 1قرا مجلس العمداء فئ ملقض قإ (  )21/بضا يخ . 1221/ / 6
 2قرا سيس الجامعا تو الرقإ  1 1- -1-16بضا يخ . 33 /13/ 1
 13قرا مجلس العمداء فئ ملقض قإ (  ) 33 /1بضا يخ . 33 / /

1

ثفرغ علوي فيوكن اللظر فري ل لره ن ثرتيثره ر ض













ون ذلك عهن يلد الثدريا الذي يثوث ي جل
11
اإلجل .
قر مجلس العمداء الموافما على ماع عئو دييا الضهد يس الهذي ال واا برتبها هلهضات مقهاعدو وعهين
قبت تا يخ صدو الاكا المعدا لاكها العييها الضد يقهيا قهإ ( )2لقهاا 1222و الخها بضحديهد مهدال
الضجربا لعشر لاواع خدما فعليا تحقب بضداء مهن تها يخ تطبيهق الاكها المعهدا فهئ 1222/ /1و
ماوال بدون اتب ال تزيد عن لاضين ضى يضمكن من الضكماا مراءاع الضرقيا ليضإ تثبيض .1
أي أنههل ههن ه عضههه ئة ههت ا سههلر ا ههيي هههع ه ةة ههل ههل  ،5999/4/51مههلا ا ته سةن ا ه ر
5
ا ةه في ا قرار أعاله.
قر مجلس العمداء الموافما علهى عضمها و شها العمهت بعاهوان (مرامعها وتاهميإ الخطها الد الهيا)
الضئ عمدع على مدا يومين فئ البحر الميت عئاء دييا الضد يس بكليا الطهب لغايهاع الضرقيهاو هو
1
الامت.
1
قر مجلس العمداء ما يلئ:
 .1تعديت قرا ه قإ (  ) 31 /11بضا يخ  31 /1/6و ليابع شهموا هعئهاء دييها الضهد يس فهئ
الجامعهها الههذين يضمضعههون بامههاواع تنههرا علمههئ اخههت اال ن فمههمو بحههوافز البرنههامج المههواويو
شريطا هن ال يضما ى دذه الحوافز فئ الجامعهاع ا نيهاو ويقهضثاى مهن دهذا المهرا مهن يمئهئ
امهههاوال الضنهههرا العلمهههئ خههها ج اال نو ويطبهههق دهههذا الباهههد عضبههها ا مهههن بهههدء العههها الجهههامعئ
. 31 / 31
 .عههد مههاع عئههو دييهها الضههد يس الحاصههت علههى مههاوال تنههرا علمههئ مههن مامعضه والههذي يعههين فههئ
الجامعا مكافأال البرنامج المواوي.
قر مجلس العمداء الغاء مميا المرا اع الخاصا بعد القمال بالقير بامراءاع الضرقيا لعئهو دييها
الضد يس المضمضا باماواع (بدون اتبو هو اعا الو هو نضدااو هو طرا يا) واعضبا تا يخ الضرقيها
من تا يخ مباشرال العمت لعئو دييا الضد يس المضمد للضرقيها بعهد نضعهاء ماوته و ويطبهق دهذا المهرا
16
اعضبا ا من تا يخ صدو ه.
قر مجلس العمداء تنعيت نكا الضرقيا االلكضرونئ و يماف العمت بالطلباع الو قيا اعضبا ا من تها يخ
1
صدو دذا المرا .
ترر وجلا ال وداا الوناف د على إرسلض جوي األيحلث ال لويد الثي لرم ثحثسرت هرون الحرد األدلرى
ال لويد النارد فري
للثرتيد للوحكوين ال لرجيين (كأيحلث داعود) في حلض ثح ي هل لشرنط الوج
11
الولد (  /نلً) ون ث ليول الهيلد الثدريسيد.
ترر وجلا ال وداا الوناف د على ثف يض لظلم الثبيي يلل دود الدالود نالل ض ون فلرد إلرى فلرد رر
12
ألعهلا يلد الثدريا ،نإي لف ال وض يللطليل النرتيد اعثيلراً ون ثلري ددنر ذا ال رار.

 11قرا مجلس العمداء فئ ملقض قإ (  ) 33 /بضا يخ  33 / / 1م.
 1قرا مجلس العمداء قإ  313/6بضا يخ . 313/ /16
 1قرا سيس الجامعا قإ  6/1 / /16و بضا يخ . 31 / /
 1قرا مجلس العمداء قإ  311/بضا يخ . 311/6/1
 1قرا مجلس العمداء قإ  31 /بضا يخ . 31 /2/1
 16قرا مجلس العمداء قإ  316/و بضا يخ . 316/2/6
 1قرا مجلس العمداء قإ  316/و بضا يخ . 316/13/
 31 / /م.
 11ترار وجلا ال وداا رتم  ، 31 /2يثلري
 12ترار وجلا ال وداا رتم  ، 31 /13يثلري  31 / /6م.

