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 28/10/3102أهم قرارات مجلس الجامعة بجلسته بتاريخ 

  

وافق مجلس  اججممةسب ئاسم سب اج سألس اذ سلمك اجسس لوا   حسئ غ م مسس ئيسأل    اسسأل  

 -اججممةب علغ االلغ :

 :ـوالسادة أعضاء المجلس  هنأ سيادته -

  علسغ لسوجس  سسألمسل   أ مسس يسألاألع عئسس اجسسا مع فسو     اجلسوا  اجسس لوا اجمديسس اج سألس  

واجليسساألب ئ رسسواج جمجلسس  اججممةسسب ملميألسسألع ج سسةمسل  سوا  اجلوفألسسق م مفظسسمل جلميوفألسسب 

 يدوض ئمجم مفظب فغ جمألع اجمجمالت.واج مدمل  اجحةئ  أسا واجيجمح فغ 

  اج ألس اذ لمك اجس لوا  إئااهأل  فو   عئس اجوا س   اسأل  اجدألسب اجةممب جإل سلممما   سمئًمل

فدسو مسع ئف ساج اججألسس ومًمفلس  اجوا سةب  لسثمألاج فلس اج   وعرو مجل  اججممةب مع اجخسم

 أئيم  اججممةب.

  اجدجاألب. اج يباج مسة اذعرم  ئةألس اذر غ اجمئماك وقاب  لول 

  اذاارسسمسع ئةوسلس  اذ سلمك اجسس لوا  عئسس اجخسمجق إئسااهأل  اج سةسيغ   عمألسس  لألسب اج سب 

  ولميغ ج  واج مسة اذعرم  اج ج اجمئاوا.اجمًس ب 

  سسسسسسسسسسألمسل  واج سسسسسسسسسسمسة أعرسسسسسسسسسسم  اجمجلسسسسسسسسسس  خسسسسسسسسسسمج  اجيسسسسسسسسسسفم  جل سسسسسسسسسسألسلميسسسسسسسسسسغ  

يسسوع خسمسب اجمجلمسع ئو اجةس     يمسسب اسسأل  اججممةسب   جاجس لوا  عم ب اج ألس أاذ لمك  

 .وليمألب اجئألسب
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  اج سألس اذ سلمك اجسسس لوا  م مسس  مسسمسة يسلئس   ج حسوج  علسسغ جًسب   مسسساب مديسس   مسسع

 اجسسسوجسواجمجلسس   NCFLEجًألسسمسات جليمألسسب قسسساات هألسسسب اجلسسساأل  وا اجًسسومسا سس  ماج

 . IBCTجلملسائألع اجمةلمسألع 

    أيما اج ألس اجلوا  اجس لوا اجمديس    أ مس يألاألع عئس اجا مع فو     م مفظ اجميوفألب

فسمت اجمخلافسع علسغ ئمجلةسموع مسع اجم مفظسب  ئثي  لس  اتلفسمق مسع يسا ب اجمًسموجوع اجةساب

 اجموجوسة علغ م لو  اجم مفظب.

 جلسسسسوا  اجسسسسس لوا اجمديسسسسس    م سسسسمفظ اجميوفألسسسسب   مسسسسع اج سسسسألس اذ سسسسلمك لسسسسب اج سسسسألس ا 

اجس لوا  اسأل  اججممةب   عمل اؤألب م لًئلألب جلم مفظب وكجسك ئيسم ال علسغ اتجلمسمذ اجسك  

  و ألا اجليمألب اجم لألب   فغ اجً معمت اجمخللفب وه  } ق سمذ اجلةلسأل    ل  ئألي  وئألع اج ألس 

جحاب اجح غ   ق مذ اجيظمفب   ق مذ اجمخمئ  واجخئ  ق مذ مألمج اجياب واق مذ اجح ب   

 مذ   ق مذ اجماوا واج اق واج ئماي   ق مذ اج ااعب   ق مذ اجحيمعب   ق مذ ات  مع   ق

و سوب ألسل  ليس ألل ججيسب مةيألسب اجاألمرب واجمييآت اجاألمرألب { وكجك فغ خالل أ سئوعألع 

 مسسسسسسسسسسسسع قئسسسسسسسسسسسسل اجم مفظسسسسسسسسسسسسب و سسسسسسسسسسسسألل  إئسسسسسسسسسسسسال  اج سسسسسسسسسسسسألس اسسسسسسسسسسسسسأل  اججممةسسسسسسسسسسسسب

مسع اجيم ألسب اجل ئألًألسب واجيم ألسب اذ مسألمألسب جليدسوض وكجك ذع اججممةسب هسغ اذ سم   ئدم 

 ئم مفظب اجميوفألب.

 

  :ـ تياذ الدكتور/ رئيس الجامعة على اآلالسيد األستأكد - 

  راواة اتيلدم  مع حاب اجمئمجغ اجمخححب جئيس اجحألميب فغ جمألع اج لألمت

   .خمحب   مةدس اج ئس اجًومغ   اجم ليفألمت 

  سسساعب قألسسسم     لألسسسب اسساب  ئجا سسسمل اتيجسسسم ات  ألسسس  أيسسس   سسسألل   ئمعسسسب 

 .اتيجم ات اجخمحب ئمججممةب خالل اذ ئوذ اجًمس 
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  اتهلمسسم  ئجمل ميسسمت  QWIZS    مسسع لفةألسسل علسسغ مسسساا اجفحسسل اجساا سسس ،

 اذيي ب اجمًمفألب واجفيألب وليغألل اذ ا واعمألب اجيئمب فغ هكا اتلجمج.

 مسسسألا  مسسع اج سسمسة وع اج سسمسة عمسسسا   لألسسمت ومةمهسسس اججممةسسب اتهلمسسم  ولةسسم

وكجسك جلوحسول علسغ    MISواجئوائب اتج لاويألب      ICTPمياوعمت   

 .أفرل اجيلمسج

   : ـأشار سيادته -

  ل  اجلفلألش علألدم فغ اجم مئخ واذ اة فوجس إيدم ئ مجسب جألسسة ئمجي ئب جلمسع اججممةألب

   واجل وا.ئمجم ألس مع اجلًسوج ع ي مح 

  أمسم ئمجي سئب خمج  اجي ا تل مس اج الب علسغ اججدسس اجمئسكول مسيد  وأف سماه  اجئيسم ة

ج ق اجلظمها فدو م فول وج ع فغ  سوس اجًسميوع وإكا لس  اجلجسمو  ألسل  اجلةممسل ئًسميوع 

 .ليظأل  اججممةمت

  اجل وألسل وهسكا اتجل ا  ئًواعس اجمجلس  اذعلسغ جلجممةسمت ئمجي سئب جلل سوألالت اجواقألسب

 لألسب فًس  وئموافًسب وج ع اجوحسول إجسغ اج سس اذسيسغ جلاجواقس ال أليمل لًلألل اتئلااب 

 .3102 00 01موعس أقحمج  فسمجل  اج لأللألع 
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 مصادقات :ال 
 

 
 اجمحمسقب علغ يلألجب اجلاا مس جئةض  لألمت ومةمهس اججممةب  مذلس :  

 .3102 3103ججممةس جلةم  ا  ئلمئا  اجمةدس اجفيس جللماألض سوا 
 .3102   لألب اجديس ب ئيئألع سوا  ئلمئا 

 .3102   لألب اجديس ب اتج لاويألب ئميوب سوا  ئلمئا 
 .3102   لألب اجلجماة ئيئألع اج و  سوا  ئلمئا 

 .3102 3103   لألب اجلائألب اجيوعألب ئثيموع ) سوا  ئلمئا ( جلةم  اججممةغ 
 .3102   لألب اجةلو  سوا  ئلمئا 

حمسقب علغ يلألجب اجلاا مس جئايممج اجلةلأل  اجًميويس ئيظم  اجلةلأل  اجمفلوح ئ لألب اج ًسوق اجم -
 .3102ئيئألع اج و  سوا أ لوئا 

 
(  سلممسب وخم س  و سئةوع  مجسب و مجئسب سئلسو  اجساا سمت 576اجمحمسقب علغ ميح عسسس ) - 

جممجألسسب   اجةًسسوس   اجةلألسسم ئمذق سسم  واجلخححسسمت اجةلمألسسب اجمخللفسسب )اجةلسسو  اتقلحسسمسألب وا
اجساا سمت اجًرسمسألب   اجةلسو  اججيمسألسب   قسميوع اجلجسماة وات سلممماات اجسوجألسب   اجةلسسو  

اجسسوجس   اجيساألةب ات سالمألب    ًسوق  اجخم    اجًميوع اجةم    اجًسميوعاتسااألب   اجًميوع 
 ئ لألب اج ًوق. 3102اتي مع( سوا ممألو 

 
سئلسسو  اجساا سسمت اجةلألسسم فسسس اج م سسئمت واجمةلومسسمت  (  سسالب01اجمحسسمسقب علسسغ مسسيح عسسسس ) - 

 3102ئمذق م  واجلخححمت اجةلمألب ) علو  اج م ب   ل يوجوجألم اجمةلوممت ( سوا ممألو 
 ئ لألب اج م ئمت واجمةلوممت.

 
(  مجب و مجئب سئلو  اجساا مت اجةلألم فغ اجلخححمت اجةلمألسب 015اجمحمسقب علغ ميح عسس ) -

ل   أمااض اجئم يب اجةممب    ب اذ اة   أمااض اجًلب واذوعألسب اجمخللفب )  ب اذ فم
اجسموألسب   اذمسااض اججلسألسب واجليم سلألب    سب اجميسم ق اج سماة وحس لدم   اجئمموجوجألسم 
ات لأليأل ألب   اج ب اجياعس واج سمو  ات لأليأل ألسب   اذمسااض اجةحسئألب واج سب اجيف سس   

  جاا سب اجةظسم  ( ) يظسم   سمعمت مةلمسسة ( اججاا ب اجةممب   اجلوجألسس وأمسااض اجي سم  
 ئ لألب اج ب . 3102سوا إئاألل 

 
 (  مجسسب سئلسسو  اجساا سسمت اجةلألسسم فسسغ لخحسس   سسب اذ فسسمل0اجمحسسمسقب علسسغ مسسيح عسسسس ) - 

 ئ لألب اج ب. 3102) يظم  قسأل  ( سوا إئاألل  
 

 
  موضوعات اإلحاطة . 

 
مةمملسسسب اج سسسالب اج سسسواألألع ئسسسثع اسم سسسب اججمدواألسسسب قسسسس حسسسسقت علسسسغ أ سسسأل  اجمجلسسس  علمسسسم 

ئمججممةسسمت واجمةمهسسس اجمحسساألب ئسسكات مةمملسسب اج سسالب اجمحسساألألع مسسع  ألسس   سسساس اجا سسو  
يظساال جلظساوب اجلسس لمسا ئدسم  سواألم  3102 3102واجمحاوفمت اجساا ألب جلةم  اججسممةس 

 فس اجوقت اج مجس.
 

 :اإلدارة العامة لشئون هيئة التدريس
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 أ لمك م معس   مسا  (.أ لمك   فب )اجموافًب علغ اجلةألألع فس وظأل -

 : لكل من السادة أوالً: التعيين في وظيفة أستاذ
 ئ لألب اج ب   مح فغ اج ألس اجس لوا  أياب م مس م مس   0
 اج ألسة اجس لوا  ميمل أ مس أ مس اجئلميويغ    لألب اج ب.  3
   اج ألس اجس لوا  أ مس عئس اجمية  اجب اج ألس    لألب اج ب.2
 اجس لوا  م مس أ مس م مس جةفا    لألب اج ب.  اج ألس 2
   اج ألس اجس لوا  أألمع اج ألس عئساجة أل  أئواجةأليألع    لألب اج ب.6
  اجمي جس  اج ألسة اجس لوا   لو  م مس  ئلول       لألب اتقلحمس 5
   اج ألس اجس لوا  علغ   ألع م مس ع ألب    لألب اجلائألب ئيئألع اج و .7
  لألب اسساب إ ممعألل ألو ب إ ممعألل ألو ب     اج ألس اجس لوا  8
   اج ألس اجس لوا  ئم    لألممع م مس  لألممع  جمب   مةدس اج ئس ئمججممةب.9

   اج ألس اجس لوا  عم ب  مفظ  المب م مس    لألب اسساب 01

 :ـ  لكل من السادة ثانياً: التعيين في وظيفة أستاذ مساعد
  ممعألل م ل     لألب اج ب.لمما عئس اج مألع إ  اج ألس اجس لوا  0
   اج ألس اجس لوا  عماو م مس عئساج فألظ عالمب    لألب اج ب.3
   اج ألسة اجس لوا  ميمل  أليد  أ مس  جم      لألب اجلماألض.2
   اج ألس اجس لوا  حالح ميحوا عئس اججواس اج ألس    لألب اج ااعب.2
 ج ااعب.  اج ألس اجس لوا  مس ت مح فغ أئو ألس عئس اجل ألب    لألب ا6
   اج ألس اجس لوا  م موس أ مس اجملأل     لألب اجلجماة 5
   اج ألس اجس لوا  م مس يةئمع   س م مس   فغ  لألب اجديس ب ئيئألع اج و .7
   اج ألسة اجس لوا  يمهس م مس م موس ئيأل     لألب اجلائألب ئيئألع اج و .8

 :ـ  لكل من السادة ثالثاً: التعيين فى وظيفة مدرس

 األمع اج ألس  لألممع ع مهللا    لألب اج ب ئمججممةب س لوا اج   اج ألس0

   اج ألس اجس لوا  م موس أ مس عئساجا مع اج مو     لألب اج ب.3

   اج ألسة اجس لوا  ع ة م موس اج ألس  لألممع    لألب اجةلو  ئمججممةب.2

   اج ألسة اجس لوا  حمفأليم  م موس  ممغ اج ألس اجاخ    لألب اسساب اججممةب.2

  ألس اجس لوا  م مس عمسل يئل عئس اجغفما    لألب اجديس ب ئيئألع اج و .  اج6

   اج ألسة اجس لوا  هئب عمممع فؤاس اجة ب    لألب اجلائألب اجيوعألب ئمججممةب . 5

 
 :اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث

 
 اج لألمت االلأل اجموافًب علغ ميح ساجلس )اجس لوااج   اجممج لألا ( فس ئةض 

 اآلتية : الكليات{ درجة الدكتوراه فى  35 : منع عدد  أوالً 

 اج لألب ا   اج مجب  
 اج ااعب علغ م مس عئس اج مألس مألم  0
 اج ااعب مح فغ أ مس م مس ع م اجمم س 3
 اجديس ب اتج لاويألب يألمم  مح فغ جمئا ئغساسي 2
 اجةلو  يألمم    ألع م موس اجرئع 2
 ةلو اج  و اع فألحل أمألع اجلًوة 6
 اسساب أمميغ م مس عئس اج األ  م مس ع ألب 5
 اسساب عئس هللا  ممل عئس هللا ئ  مو  7
 اسساب أألمع م مس عئس اج ال   جم   8
 اسساب خمجس م مس اج ألس ميدوا 9
 اسساب ا مب م مس ئخألت عئس اجا أل  01
 اسساب أياب عئس اجاافع م مس اج ألس 00
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 اجلجماة  واحيمسا يةئمع إئااهأل  اج 03
 اجلجماة م مس عئس اجمًحوس أ مس أئو  لألممع 02
 اجلجماة عال عئس اجميحب أ مس ئ ألويغ 02
 اجديس ب إ اامس  ةس م موس أئو  ةس 06
 اجلائألب ر س م مس علغ ي مل  05
 اج ب أ مس ماوت أ مس يحما 07
 اج ب  ةألس إ ممعألل عئس اجا مع اتمم  08
 اج ب إئااهأل   ل معم مس امرمع اج فيغ  09
 اج ب أمألاة ممها أ مس م مس ئسوي 31
 اج ب  ما أ مس اجافمعغ خلألل مح فغ 30
 اج ب ميغ حالح اجسألع م موس  ئألب 33
يسسسسألاألع فل سسسسس م مسسسسوس  سسسسألس أ مسسسسس  32

 اججسي
 اج ب

 اج ب اايألم عئس هللا عئس هللا   يألع 32
 اتقلحمس اجمي جغ يجال   ةألس عئس اجيئس حوفمع 36
 اتقلحمس اجمي جغ إألممع عئس اج مألس عئس هللا اجويم س  35

 

 اآلتية : الكليات{ درجة الماجستير فى 68ثانياً : منع عدد   

 

 اج لألب ا   اج مجب  
 اج ااعب سعم  م مس أئو اجفرل أ مس 0
 اج ااعب عئس اجا مع اجس وقغ م مس ئلأل غ 3
 اج ااعب لمما وجأل  يجألب إئااهأل  2
 اجديس ب اتج لاويألب ا م مس عئس اجل ألبهئب جمئ 2
 اجةلو  أ مس عئس اج مألس م مس فل س  جمج 6
 اجةلو  يدمس مجسي عئس اجًمسا م مس 5
 اجةلو   أ مم  أل ألس إئااهأل  إئااهأل     7
 اجةلو  أ مس مح فغ عئس اجموجس ع ب 8
 اسساب يدس  فيس عئس اجغيغ  فيغ 9
 اسساب سأ مس م مس عئس اجةمل اجميوف 01
 اسساب عئس اجفلمح م مس مح فغ اجفًس  00
 اسساب م موس عئس اجا مع أ مس م مس عوض 03
 اسساب م مس  ألع اجةمئسألع م مس  ألواع 02
 اجلائألب اجيوعألب أايس حالح عئس اججمئا عأل غ 02
 اجلائألب اجيوعألب  ميغ جممل عئس اج ال  عئس اجمًحوس 06
 اجلجماة  ال  إئااهأل عمسل عئس اجا مع عئس اج 05
 اجلجماة مدم م مس ائألع اجيمفةس  07
 اجلجماة عمسيب  مج  ئويسألق عئس اج األ  08
 اجلجماة يدلب اأفت م موس  مج  09
 اجديس ب م موس  لألممع عئس اجمية   لألممع عئس اجا أل  31
 اجديس ب م مس عمسل أ مس اجيمفةس 30
 اجلائألب يمسألب ع ألب م  ب ئخألت 33
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