قرارات متفرقة  /أعضاء هيئة التدريس
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قرر مجلس العمداا إضدفة الردر ا اللفل د لمدألل ابلادفل العلم د الردرة لن فدفك ة ةدط ل د البد
ابسألفن ل العلوم البب اللبب ا  ،هط :
أن يكون حفصالً على المؤهل العفلط الالزم لللع ة ةط ظفكف اله ئ اللاريس ةط الجفمع .
المرفر الفعل بفللاريس ةط مجفل ا لففصه لففل ة دراس ة على ابقل.
أن يكون قا نرر أبحفثف ً علم ةط مجفل ا لففصه.
2
أن يكون تا م البلب له ج ا ةمف ةوق.
3
قرر مجلس العماا مف يلط:
يجوز صرف مكفةأة لعضو لجأل مألفقرد رسدفكل المفجسدل ر بمعدال ( )05ديألدفراً إن دفن العضدو مدة دفرا الجفمعد
ةاط.
يسمل بعضف ه ئ اللاريس بفلعمل ةط الجفمعفت ابردن ابهل بمواةا مسبا مة رك س الجفمع .
احلسفل الففل الاراسط الف فط ةفالً عفديف ً لغفيفت ع اإلشراف على رسفكل المفجسل ر لعضو ه ئ اللاريس.
إيافف العمل بمباأ الع اللاريسط اإلضفةط لكفة أعضف ه ئ اللداريس ،اعلبدفرا مدة بدا الففدل الاراسدط ال دفنط
مددة العددفم الجددفمعط  ، 888/89يبددر رك د س الجفمع د العم ددا المعألددط ةددط الحددفتت الضددر ري اللددط تلبل د عمددل
إضفةط.
4
قرر مجلس العماا مف يلط:
يعفمل مسفق مرر ع بحث لبلب المفجسل ر (مسفر الرفمل) معفملد اإلشدراف علدى رسدفل المفجسدل ر لمداة ةفدل
دراسط احا أي بواقع سفع احاة لكل افل مسجل ةط ذلد المسدفق لمدرة احداة ةادط ،إذا فندر العالمد در
مكلمل يج أن يكملهف نفس عضو ه ئ اللاريس د ن إحلسفل ع لمرة أ رى.
ددالل الففددل اب ل ال ددفنط
مسددفقفت مرددر ع بحددث لبلب د البكددفلوريو يحس د لكددل افل د ( )5.0سددفع ع د
( )5.20سددفع للففددل الف د فط ،علددى أن ت يبددرا هددلا المسددفق ددالل الففددل الف د فط إت ةددط حددفتت الضددر رة
رك س الاسم على ذل .
الافوى مع أ ل مواةا المار
على فة العفمل ة ضر رة اإلللزام بفلحضور إلدى ع دفدات مسلردفى الملد المؤسدس عبدام الجدفمعط ةدط المواع دا
المحادة المحجوزة لهم أ لل يهم أ اتعللار قبل ماة ت تال عة أسبوع مة موعا الع فدة ل لسدألى للمسلردفى اتخدفذ
مف يلزم بهلا الخفوص.0
قرر مجلس العماا مف يلط:
ت تلحمل الجفمع رسوم تففريل العمل اإلقفم البوابع عة أعضدف ه ئد اللداريس مدة در ابردن د ة بفسدل ألف
المع أل ة على نفا برنفمج ةولبراير أ مؤسس  DAADأ أي مؤسس ترتبط بفتففق مع الجفمع .
تسلمر الجفمع بلاايم ام ملفبع أمور تفريل العمل اإلقفم بعضف ه ئ اللاريس ر ابردن ة.
يمكة للجفمع أن تاوم باةع هله الرسوم (لمة ير بلل ) على أن تحسم مة ر اتبهم على أقسفا شهري .
ضر رة إرةفق نسخ عة عاا عمدل أي عضدو ه ئد تداريس بفللوصد الموجهد لدااكرة الجمدفرط عألدا البلد بمدألل
اإلد ددفل المؤقددر لس د فرات الاددفدم ة إلددى المملك د إلقفم د المؤقل د بافددا العم دل لدداى المؤسسددفت الرسددم العفم د
الوزارات الا اكر أن يألص ةط العاا صراح على حق إد فل الس فرة إلى البالد تحر ضع اإلد فل المؤقر .
يج مراعفة الرر ا اللفل عألا تجايا عاود أعضف ه ئ اللاريس ر ابردن ة:9
ماى حفج الاسم للرخص المعألط ةط ضو الع اللاريسط.
عاد اببحفث العلم اللط قفم بألررهف فص لمة عمل ةط الجفمع لماة أ ر مة مس سألوات.
د ر أعضف ه ئ اللاريس ةط الاراسفت العل ف فص لمة يحمل رتب ابسلفذ أ ابسلفذ المرفرط.
اللا ا بفآلل الملبع لللعفمل مع موضوع حمل شهفدة الا لوراه لغ ر ابردن ة الملم ل بمف يلط:8
ضر رة اإلعالن بفلفحف المحل بركل بفرز عة ةرص العمل الملوةرة بعضف ه ئ اللاريس.
إرسفل قفكم بجم ع ابردن ة اللية تااموا ببلبفت العمل سوا تم تع ألهم أ رةض تع ألهم مع ب فن أسبفل الرةض
عألا ا ل فر ر ابردن ة.
يلم إرسفل الافكم إلى مجلس اللعل م العفلط لب فن الرأي حول ابسبفل الموجب لرةض تع ة ابردن ة.
يلم إاالع د ل رك س الوزرا ابةخم على أي قرار يلم اتخفذه ةط هلا المجفل.
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 .0لة يدلم الألردر بدأي الد يادام مدة الجفمعد لمدألل تفدفريل عمدل بعضدف ه ئد اللداريس مدة
اسلكمفل البألود المل ورة أعاله.
ضر رة تاايم عضو ه ئ تاريس ث ا ت ب ر مواةا الجفمع اللط يعمدل بهدف عألدا إبدرام أي عادا للعمدل ةدط جفمعد
أ رى. 5
عام إعلبفر اتجفزة با ن رات اللط يحفل عل هف عضو اله ئ اللاريس ةط الجفمعد جدز اً مدة الحدا ابعلدى لمداة
اللجرب البفلغد عردر سدألوات امد ةعل د ب دراا الل ب در بفلخامد الااكمد ةادفً للمدفدة ( ) 0مدة نردفم اله ئد
اللاريس .
اللأ ا على عم ا الكل رك س الاسم المعألط بضر رة اللوق ع على نسخ الس رة اللات الماام مة عضو اله ئد
اللاريس ت راا الألال أ اللرق .
قرر مجلس العماا اسل ألف أعضف مجل س العماا الدلية تأللهدط ةلدرة عملهدم ديداري ة مدة نسدب الد ( ،)%25عألدا الألردر
2
ةط البفت الحفول على إجفزات تفرغ علمط أ إجفزات با ن رات لمرة احاة.
قددرر مجلدددس العمددداا إعلمدددفد مدددف ددفن ملبدددع سدددفباف ً مدددة ح دددث نوع دد اببحدددفث الماامددد لللرق ددد  ،بح دددث يجددد أن
تكدددددون أبحدددددفث علم ددددد فملددددد مابولددددد للألردددددر ةدددددط مجدددددالت علم ددددد  ،عفلم ددددد  ،محكمددددد مفدددددألف عفلم دددددفً
ملخفف . 3
4
قرر مجلس العماا مف يلط:
 .شدددمول المحفضدددرية الملفدددر ة بألردددفم المكفةدددأة ذلددد بفدددرف راتددد شدددهر إجمدددفلط عدددة دددل سدددأل امددد مدددة
تفريخ تجايا عاودهم.
 .2عدددام شدددمول جم دددع المحفضدددرية الملفدددر ة العدددفمل ة ةدددط الجفمعددد بفدددألا ق اإلد دددفر اللعدددويض يضدددفف هدددلا
البألا ةط عاود المحفضرية الللية تمر إضفةله لعاودهم عألا تجاياهف.
قدددرر مجلدددس العمددداا ةدددط جلسدددله ،عدددام المواةاددد علدددى إحلسدددفل ةلدددرة اللع ددد ة بوظ فددد محفضدددر ملفدددرغ امددد
0
ةعل لعضو ه ئ اللاريس لغفيفت الحفول على إجفزة تفرغ علمط.
قددرر مجلددس العمدداا ةددط جلسددله معفمللدده أسددلفذ الرددرف ةددط الجفمعدد معفملدد المحفضددر ددر الملفددرغ معفملدد
ابشدددددخفص مدددددة دددددفرا الجفمعددددد ذلددددد عألدددددا تبب دددددق ابحكدددددفم المفل ددددد الخفصددددد بمرا دددددز جفمعددددد العلدددددوم
اللكألولوج دددف ابردن ددد ةدددط حدددفل ق دددفمهم بفإلشدددراف علدددى البدددرامج الدددا رات اللاريب ددد اللدددط تألفدددل مدددة دددالل
المر ز اإلسلرفري ةط الجفمع يببق هلا الارار اعلبفراً مة تفريخ صا ره.
قددددرر مجلددددس العمدددداا تعددددايل قددددراره رقددددم  ،2553/ 53بلددددفريخ  2553/ 2/9الخددددفص بلسددددل م أعضددددف ه ئدددد
اللاريس لمكفتبهم الل اتجفزة با ن رات أ اجفزة اللفرغ العلمط أ اتنلاال أ اتعفرة ،ل فبل:
يادددوم عضدددو ه ئددد اللددداريس بلسدددل م مكلبددده إلدددى عم دددا الكل ددد ذلددد أثألدددف تملعددده بفجدددفزة بدددا ن راتددد أ اجدددفزة
تفددرغ علمددط أ انلدداال أ اعددفرة ،ل لسددألى للعم ددا اإلةددفدة مددة مكلبدده ددالل هددله اإلجددفزة لعضددو ه ئ د تدداريس ددر
يمكة للململع بيجفزة تفرغ علمط دا ل ابردن أن يحلفظ بمكلبه.
قددرر مجلددس ا لعمدداا ةددط جلسددله اللأ ددا علددى قراراتدده السددفبا  ،الخفص د بعددام الس د ر ةددط إجددرا ات ت ب ددر أ ناددل
أ ترق ددد عضدددو ه ئددد اللددداريس المعدددفر أ المأللدددال أ الململدددع بيجدددفزة بدددا ن راتددد مدددفلم يكدددة علدددى رأ عملددده
9
على أن يلم توث ق هلا الارار ةط ال اللرق اإللكلر نط.
8
قرر مجلس العماا ةط جلسله مف يلط:
 تمددألل شددهفدة المرددفر ةددط الددورا ةاددط ةددط حددفل فنددر نسددب حضددور عضددو ه ئ د اللدداريس تزيددا عددة
(.)%95
 ةط حفل فن عاد الحضور يركل مف نسبله أقل مة ( )%05مة عاد المرلر ة تلغى الورش .
 يلحمدددل عضدددو ه ئدددد اللددداريس الدددلي يلغ دددد عدددة حضددددور الورشددد المادددررة مبلدددد حضدددور الورشدددد
الالحا اللط س رفرط ة هف البفلغ ( ) 55ديألفر تضفف إلى حسفل أمفنفت المر ز.
 يببق هلا الارار اعلبفراً مة تفريخ صا ره.
25
قرر مجلس العماا ةط جلسله مف يلط:
 الددددزام أعضددددف ه ئدددد اللدددداريس ةددددط اتملحفنددددفت اللحريريدددد (اتملحفنددددفت الكلفب دددد ) بوضددددع اإلجفبددددفت
الألموذج بعا نهفي ابملحفن مبفشرة.
در ابردن د ة إت بعدا
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قدددرر مجلدددس العمددداا اللأ دددا علدددى جم دددع أعضدددف ه ئددد اللددداريس ةدددط الجفمعددد بمدددف ةددد هم مدددة يلولدددون المألفصددد
اإلداريدددد اب فديم دددد الددددلية ياومددددون بفلمرددددفر ةددددط الزيددددفرات الرسددددم الددددا رات الخفرج دددد الاا ل دددد
المرددددفريع ابنرددددب  ،بضددددر رة تاددددايم تاريددددر لركفسدددد الجفمعدددد عددددة الأللددددفكج المسددددلففدة مددددة هددددله المرددددفر
2
يببق هلا الارار إعلبفرا مة تفريخ صا ره.
قرر مجلس العماا ةرا رام مفل د علدى مدة يادوم بفتصدبففف علدى الدبالا ابسدمأللط ةدط الجفمعد تبداأ بد () 5
دنددفن ر للمخفلف د اب لددى إضددفة ( )0دنددفن ر للمخفلفددفت الالحا د بح ددث تفددبل ( ) 0للمخفلف د ال فن د ( )25ديألددفر
22
للمخفلف ال فل هكلا ،يببق هلا الارار اعلبفراً مة .25 / / 0
قرر مجلس العماا البل مة عضو ه ئد اللداريس (لبفحدث) اللعهدا بلادايم الألسدخ الألهفك د لبح ده علدى شدكل رقد
علم مألرورة أ برا ة إ لراع  ...الخ.
قرر مجلس العمداءالموافقة على تكليف رئيس القسم بإدخال عالمة غيرر مكتمرل فرا رال لقفرال ال سرات انلكترو را
لعضررو هيئررة الترردريس غيررر المتفرررت والرريف ي تعررا تكليفررعال بعررد لعتمرراد العالمررات ال عائيررة م ر قبررل و ررد القبررول
24
والتسجيل.
20
قرر مجلس العمداء ما يلا:
م
 أ تقرروم كليررة العلرروم واتدرت بترردريس مسرراقي لجبرراريي بيريقررة ( )onlineلعتبررارا مرر برردء الف ررل
الدراسا الثا ا م العام الجامعا ( .)25 /25
م
 أ تقوم باقا كليرات الجامعرة المختلفرة بتردريس مسراد وا رد بيريقرة ( )onlineلعتبرارا مر بردء الف رل
الدراسا الثا ا م العام الجامعا ( .)25 /25
قرر مجلس العمداء التأكيد على تفعيل أسس لستخدام البريد انلكترو ا فا الجامعة ولعتبارها وسيلة لت ال رسرمية
2
معتمد بي العاملي فا الجامعة.
قررر مجلرس العمرداء الموافقرة علرى تجعير غرفرة اسرتوديو ( )Production Roomنسرتخدامعا مر قبرل أعضراء
هيئة التدريس ألغراض ت وير الم اضرات ولستخدامعا فا التعلم انلكترو را ب يرت تكرو تابعرة لمركر تك ولوجيرا
2
المعلومات واتت اتت.
قررر مجلررس العمررداء التأكيرد علررى تفعيررل دور ال غافرة وانبررالت عر أعمرال ال رريا ة فررا كليرات الجامعررة واليلررت مر
العمداء ورؤساء األقسام التوا ل مر أعضراء العيئرة التدريسرية بخ رو الم افغرة علرى مكراتبعم ولرجرا األثرات
الغير الح وال ائردال وترتيرت المكاترت ترى يرتمك عمرال التردبير الم لرا مر القيرام بأعمرالعم وانبرالت عر أعمرال
ال يا ة التا ت تاجعا مرافد الكلية وت ويد رئاسة الجامعة بتقارير أسبوعية ع مستوى ال غافرة وال ريا ة لمرافرد
29
الكليات فا الجامعة.
28
قرر مجلس العمداء
 معا ملررة الم اضررري المتفرررغي م ر ملررة تررعاد الرردكتورا والمعي رري فررا الجامعررة م اضررري متفرررغي
(براتت أستاي مساعد) معاملة األستاي المساعد فا تعليمات م ح واف ال تر العلما فا الجامعة.
 معاملررة الم اضررري المتفرررغي مر ملررة تررعاد الماجسررتير معاملررة المدرسرري فررا تعليمررات مر ح ررواف
ال تر العلما فا الجامعة.
 ييبد هيا القرار اعتبارام م تاريخ دور .
35
قرر مجلس العمداء
 التأكيد على كافة أعضاء هيئة التدريس ومترفا المختبرات بضررور للقراء الم اضررات باللغرة ان جلي يرة
بدتم م اللغة العربيةال كو الجامعة تضم عدد م اليلبة غير ال ايقي باللغة العربية.
 تعيي مترف خا فا كل كلية لإلتراف على ل قضايا اليلبة غير ال ايقي باللغة العربية.

قرار مجلس العمداء رقم  ، 1 2/54بتاريخ  1 2/ /7م.
قرار مجلس العمداء رقم  ، 1 2/54بتاريخ  1 2/ 1/ 5م.
 4قرار مجلس العمداء رقم  ، 1 2/54بتاريخ  1 2/ /7م.
 5قرار مجلس العمداء رقم  ، 1 2/57بتاريخ  1 2/ /م.
 4قرار مجلس العمداء رقم  ، 1 7/بتاريخ  1 7/ /م.
 2قرار مجلس العمداء رقم  ، 1 7/بتاريخ  1 7/ /م.
 7قرار مجلس العمداء رقم  ، 1 7/5بتاريخ  1 7/ / 4م.
قرار مجلس العمداء رقم  ، 1 7/2بتاريخ  1 7/ /2م.
قرار مجلس العمداء رقم  ، 1 7/ 4بتاريخ  1 7/4/ 7م.
 41قرار مجلس العمداء رقم  ، 1 7/52بتاريخ  1 7/ / 7م.

