قرارات أكاديمية متفرقة
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ةةةتقو دةةةركة
الموافقةةةة مةةةع مدةةةروق ودمةةةة القيةةةوو ا لكتروعةةةا الموةةةةد لمقام ةةةات الر ةةةمية ةيةةة
مايكرو ةةوفت يتيةيةةة عفقةةات المدةةروق الياليةةة  )450.000اري مائةةة ووم ةةيف الةةا دو راك امريكيةةا ك
وتوص تكمفة ا قهزة التدةييمية لممدةروق الياليةة  )100.000مائةة الةا ديعةاراك اردعيةا ك مةف تةصةي ت
القيوو الموةد ة ب دد الةمية المقيوليف فا كو قام ة.1
د الموافقة مع إ ةاء ةمية الدرا ات ال ميا م اق مكتيا إ يموافقة مقمس ال مةداء الم ةيقة ويميةع
2
الم اق المكتيا الذي ي قو فيه ةالب واةد إ إذا قد ميد الكمية الم عا ميرراً لذلك.
تفويض رئيس القام ة ياليت فا موضوق الم اقات المكتييةة والتةا كاعةت ضةمف صة ةيات المقمةس يمةا
3
يراه معا يا ا تيارا مف تاريخ صدور هذا القرار
التأكيد مع دور رئيس الق مف و و اقتما ه مع ةمية ق مه لية مداكو الةميةة وال مةو مةع ةمهةا
مع أف ي قد يما يقو ف اقتما يف و و الفصو الدرا ا الواةد واف يةت ا قتمةاق يةضةور الم عيةيف
فا القام ة مف ماده دؤوف الةمية ووةدة القيوو والت قيو).4
التأكيد مع ضرورة التدريس فا الم اقات ال ممية يالمية اإلعقميزية و د ا تماد أي كتاب ككتةاب مقةرر
مف قيو مدرس الم اق ما ل يكف قد قي وأ تمد مف لقعةة اليةة ال ممةا فةا القام ةة ضةمف اإلقةراءات
المتي ة فا ا تماد الية ال مما).5
يرقةةع مةةف أ ضةةاء هيئةةة التةةدريس ا تمةةاد كتةةب مقةةررة يالميةةة اإلعقميزيةةة فةةا الم ةةاقات التةةا يدر ةةوعها
لمةمية واء كاعت هذه الكتب مف تأليفه أو مف تةأليا ييةره مةع أف ي ةرض الكتةاب لمتقيةي مةف قيةو
ميةةد اليةة ال ممةةا فةةا القام ةةة ة ةةب ا صةةوو إذا كةةاف الكتةةاب مةةف تةةأليفه قيةةو ا تمةةاده ككتةةاب مقةةرر
لمتدريس.6
ي مح يتأوير ت قيو الةمية المكمميف فا ال عة الوام ة ةب يدري) إلع عهاية الفصو الصةيفا مةع أف
يةةداوموا فةةا م ةةاقات ال ةةعة ال اد ةةة إضةةافة إلةةع م ةةاق اإلكم ةاو وفةةا ةةةاو اقتيةةاز امتةةةاف اإلكمةةاو يةةت
ت قيمه فا م توى ال عة ال اد ة.7
قرار:8
يقةةوز تةةدريس متةميةةات القام ةةة مةةف م ةةاقات الةا ةةوب والميةةة اإلعقميزيةةة مةةف مدر ةةيف يةممةةوف درقةةة
الماق تير دريةة أف يكوعوا متوصصيف ممف تقو ويراته التدري ية ف عتيف.
ية ةةب ةةدد المدر ةةيف مةةف ةممةةة الماق ةةتير لتعفيةةذ هةةذه الم ةةاقات مةةف ع ةةية المدر ةةيف إلةةع مقمةةوق
أ ضةةاء هيئةةة التةةدريس الم مةةوو يهةةا فةةا م ةةايير ا تمةةاد أو فةةا م ةةايير ا تمةةاد الوةةا لتوصصةةا
الةا وب والمية اإلعقميزية و ي تمد ذلك يراض تةديد الةاقة ا تي ايية.
قرر مقمس ا تماد الموافقة مع ت ديو قرار مقمةس ا تمةاد رقة  )2043تةاريخ  2001/4/17مةع
العةو التالا:9
يقةةوز تةةدريس متةميةةات القام ةةة مةةف م ةةاقات الةا ةةوب ومهةةارات الميةةة ا عقميزيةةة مةةف قيةةو مدر ةةيف
متوصصيف يةمموف درقة الماق تير.
يمكف لمقام ة اف توةف مدر ا الم اقات المدار اليها فا اليعد  )1ا ه فا اي مف ا ق ةا ا كاديميةة
التا تراها معا ية مع اف يت ا تمةاده ضةمف ع ةية المدر ةيف المتفةرييف وييةر المتفةرييف مةف ةممةة
درقةة الماق ةتير الةع مقمةةوق ا ضةاء هيئةة التةدريس مةةف ةممةة الةدكتوراه فةا عفةةس التوصة كمةا هةةو
ميه فا م اييرا تماد ال ا وم ايير ا تماد الوا .
معصو
عد اةت اب الةاقة ا تي ايية ي توص اكاديما يدوو فا ذلك فقة المدر وف الموتصوف ممةف تقةع
توصصاته فا اي مف المقا ت الم رفية لذلك التوص كما هو مييف فا م ايير ا تماد ذلك التوص .
ي م هذا القرار مع القام ات الر مية والقام ات الواصة وي مو يه ا تيارا مف تاريوه.
التأكيد مع أ ضاء هيئة التدريس ضرورة:10

 1قرار مجلس التعليم العالي رقم ( )198في جلسته رقم ()2007/11تاريخ 2007/7/18م.
 2قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )2006/10بتاريخ 2006/3/14م.
 3قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )2006/40تاريخ 2006/10/3م
 4قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )2004/1بتاريخ 2004/1/15م.
 5قرار مجلس العمداء في جلسته رقم  97/43بتاريخ 1997/10/5م.
 6قرار الرئيس في كتابه رقم  7391-5-1-16بتاريخ 1995/10/6م.
 7كتاب نائب رئيس الجامعة "رئيس لجنة الخطة الدراسية" رقم  3466-20-5-16بتاريخ 2004/7/15م.
 8قرار مجلس إعتماد مؤسسات التعليم العالي في جلسته رقم ( )2001/75بتاريخ 2001/4/17م.
 9قرار مجلس االعتماد رقم ( )2085في جلسته رقم ( )2007/14تاريخ .2007/4/11
 10تعميم الرئيس في كتابه رقم  8376/5/1/16بتاريخ  1998/12/2وتعميم الرئيس في كتابه رقم  8831/21/5/16بتاريخ  1998/12/28وتعمييم اليرئيس فيي كتابيه رقيم  6543/5/1/16بتياريخ 1999/11/29
وتعميم الرئيس في كتابه رقم  6219/5/1/16بتاريخ 2003/12/22م.

أو ً :ا لتةةزا التةةا يموا يةةد المةاضةةرات والدة ب التةةا ت هةةر فةةا قريةةدة المةةواد و يقةةوز إقةةراء أي ت ةةديو إ
يموافقة ا تاذ عائب الرئيس  /رئيس لقعة القدوو الدرا ا وذلك لما ي ييه مف إدكا ت لمةمية أثعاء فترة
الت قيو مثو:
 د م رفة ا وقات القديدة لص وية وصولها لمةمية أثعاء ممية الت قيو.
 الت ارض ما ييف أوقات القةدوو الم معةة وا وقةات القديةدة التةا ةدلت يةؤدي إلةع ت ةارض لةدى ت ةقيو
الةمية.
 زيادة كييرة فا أ داد الةمية الذيف يضةروف إلقراء ممية ال ةب واإلضافة عتيقة لمت دي ت.
ثاعياً :م رفةةة المردةةديف وقةةراءته إلقةةراءات الت ةةقيو والتقيةةد يهةةا ي ةةا د فةةا التقميةةو مةةف مميةةات ا ع ةةةاب
واإلضافة.
مميات ال ةب واإلضافة ةي ي مح يال ةب واإلضافة فا الةا ت
ثالثاً :التقيد يقرار مقمس ال مداء يما يو
التالية:11
 إذا ت تييير توص الةالب
 إذا توقا تورج الةالب مع م اقات م يعة ل ي قمها
 إذا أليا م اق ما وكاف الةالب م ق فيه وريب فا الت قيو لم اق آور
 إذا ل يكف قد أت المتةمب ال ايق
 فا ةالة اإلضافة فقة
راي اً :د إرداد الةمية لمت قيو لم اق إذا ل يدرس المتةمب ال ايق لمم اق.
التأكيد مع رؤ اء ا ق ا مرا اة ا مور التالية عد إ داد القدوو الدرا ا:12

 .1أف تكوف الم اقات  /الد ب المةروةة فا كو ق تميا رييات الةمية مف ةي ال دد المقةرر لكةو م ةاق
 /د ية.
 .2أف تكوف المةاضرات موز ة مع مدار ا يوق يةي تكوف موز ة مع أيا ةد ثو وميس و ثف ريع.
 .3أف تمتد المةاضرات إلع ال ا ة الثالثة لمم اقات الع رية.
يقوز إقراء تييير مو د المةاضرات ي د ا تماد القدوو وعدره مع اإلعترعت.
.4
 .5فا ةالة وقود د ب مت ددة لمم اق يقب أف يكوف تزامف ييف دد مف تمك الد ب.
 .6أف يكةةوف ةةةرم الم ةةاقات ة ةةب الوةةةة ا تردةةادية لموةةةة الدرا ةةية لمةميةةة يةي ة يةةت ةةةرم قميةةع
الم اقات الموقودة فا الوةة ا تردادية لمفصو ا وو لكو عة.
 .7يت التع يق ما ييف ال مداء ورؤ اء ا ق ا يوصو القا ات يةي يت ا تي لها يالدكو ا مثو.
 .8مرا اة ا داد المقرر قيولها فا ال ا التالا.
 يرقع ا لتةزا التةا مةف قيةو أ ضةاء الهيئةة التدري ةية يالقا ةات التدري ةية المةةددة والمةروةةة فةا القةدوو
الدرا ةةا لكةةو مادة/د ة ية والتةةا ت ة ا تمادهةةا مةةف قةةيمك و ةةد تيييرهةةا إ ي ةةد التع ةةيق مةةع وةةةدة القيةةوو
والت قيو وةيا ً وذلك ت فيا ً لإلدكاليات التا قد تةد أثعاء ا متةاعات الفصمية.13
يهةةدا تع ةةي مميةةة قةةد ا متةاعةةات يوا ةةةة الةا ةةوب وضةةماف عقةةام هةةذه ال مميةةة ضةةرورة ا لتةةزا يمةةا

يما:14
 .1إي غ كمية تكعولوقيا الةا وب والم مومات ومركز الةا وب والم مومات فا القام ة يقةداوو ا متةاعةات
وموا يدها قيو فترة كافية تقةو ةف دةهر) يمةا فةا ذلةك أ ةداد الةميةة وأ ةماؤه وموا يةد امتةاعةاته
والمدة المةددة ل متةاف.
 .2توفير مدرا موتير مف الكمية لمم ا دة فا اإلدراا مع ا متةاعات.
 .3ضرورة أف يقو م د ا متةاعات يمراق ة المواد وا ئمة واإلقايات وال مو مع تقريتها قيو الميادرة
يا تودامها وذلك يهدا ضماف د وقود أةةرا أو رمةوز أو م مومةات ييةر صةةيةة قةد ت ةا د مةع
فه الةالب لم ؤاو.
 .4تقو كمية تكعولوقيا الةا وب والم مومات يوضع اليرعةام الةذي ي ةمح يتيييةر اإلقايةة أو ةةذا ا ةئمة
التةةا لهةةا  Low Difficulty Indexأو  Negative Discrimination Indexالموقةةود فةةا كميةةة
الةب وذلك ل مو تةميو فوري عد اعتهاء ا متةاف.

 11قرار مجلس العمداء في جلسته رقم  98/53بتاريخ 1998/12/20م.
 12تعميم نائب الرئيس في كتابه رقم  2202/5/1/16بتاريخ 1999/5/16م.
 13كتاب رئيس الجامعة رقم  764-5-1-16بتاريخ 2005/12/13م.
 14تعميم الرئيس في كتابه رقم  1002/5/1/16بتاريخ 2004/3/4م.

















الموافقة مع إقراء امتةاف فصما واةد و و الفصو الدرا ةا لم ةاقا ق " )103موتيةر ليةة رييةة"
و و ز " )099لية إعقميزية" ويةيق ا تيارا مف يدء ال ا القام ا .152006/2005
الموافقة مع ا تةدا يرعام اليكالوريوس فا ا اا والةوارئ فا كمية ال مو الةيية التةييقيةة فةا
16
قام ة ال مو والتكعولوقيا ا ردعية ا تيارا مف يداية ال ا . 2008/2007
تقميةةةد القيةةةوو فةةةا ق ةةة هعد ةةةة الةةةع الةيويةةةة يكميةةةة الهعد ةةةة ا تيةةةاراً مةةةف يةةةدء ال ةةةا القةةةام ا
 )2007/2006وي تمر الق يأداء ودماته لةيف توري الةمية الدار يف فا هذا الق .17
يوافق المقمس مع توصي فصو إضافا وا يا رة فةا م ةاق الترييةة الوةعيةة يتضةمف م مومةات
ف ا رة ا ردعية وا تراتيقيات ال مو المت مقة يها ويالةفولةة والمةرأة ويالمهةارات وا دوار ا ا ةية
فراد ا رة.18
قرر مقمس الت مي ال الا:
 .1الموافقةةة مةةع مةةةاور م ةةاق الترييةةة الوةعيةةة كمةةا وردت فةةا توصةةيات الوردةةة المت مقةةة يم ةةاق الترييةةة
الوةعية والتا قدت فا رةاب قام ة آو الييت ةفا ك مع الوردة التا اقيمت فا رةاب قام ة اليرموك.
 .2تتةةرك اليةةة تةةدريس م ةةاق الترييةةة الوةعيةةة لمقام ةةات ا ردعيةةة وذلةةك يالتع ةةيق فيمةةا ييعهةةا ل ةةتفادة مةةف
امكاعية تدري ها ف ةريق ديكة القام ات.19
قةةرر مقمةةس ال مةةداء فةةا قم ةةته رق ة  )2007/46يتةةاريخ  2007/12/4ةةد الموافقةةة مةةع م ادلةةة
م اقا و ز  )99و و ز )111لمةمية الذيف يتقدموف متةاف الم توى فا هذيف الم اقيف ويوفقوف ثة
يتقدموف يةمب الم ادلة.20
قةةرر مقمةةس ال مةةداء فةةا قم ةةته رقةة  )2008/3يتةةاريخ  2008/1/29إ تمةةاد مةةات الةميةةة فةةا
ا متةةةاف العهةةائا التةةا لة يةةت إ تمةةاد عتائقهةةا ضةةمف المةةدة المةةةددة وهةةا  )72ةةا ة مةةف تةةاريخ قةةد
ا متةاف العهائا لمم اق تمقائيا ً مف قيو الةا وب.21
22
قرار
 إ هار اإلعذارات فا كدوا ال مات ال ائدة لمةمية المدايييف اهرة ال عا فقة) مع إ ةةائه فرصةة
إللياء هذا اإلعذار.
 التع يق ييف القام ات لمتقيد ي د قيوو أي ةالب مفصوو لمةمية المدايييف اهرة ال عةا فقةة)) فةا
أي قام ة أردعية ولمدة ا مع ا قو.
يمكف لمةمية المقيوليف فا اليرعام الموازي مف وارج ا ردف دفةع الر ةو القام يةة يةوالةة ماليةة مةع
ة اب القام ة رق  120/59640-0/700لدى اليعةك ال ريةا  /اريةد يةية يةت تةويةو الميمةن يالةديعار
ا ردعا أو ما ي ادله وتت الت وية العهائية ي فروقات ةقا ً.23
إلزا القام ات وكميات المقتمع يتيةية عفقات فة اإليدز لمةمية القدد الممتةقيف لديه .24
قرار:25
قم ات رئي ية لمعاقدة توري الةمية يةي يقد و لها ميد الكمية تع ييات
أ) تةديد ث
مقمس كميته يتوري ةميته ويقد لممقمس درا ة إةصائية تدمو دد الوريقيف وتوزيع
تقاديره ويكوف مو د هذه القم ات مع عهاية الفصو الدرا ا ا وو والثاعا والصيفا ويةدد
مو د القم ة ي د أ يوق مف ت مي ال مات العهائية لوةدة القيوو والت قيو.
ب) يت معاقدة تع ييات الكمية الواصة يةميات التوري المتأورة ا ورى إف وقدت فا أوو قم ة
لممقمس ت قد فا يداية كو دهر.
ج) يةيق هذا القرار إ تيار مف تاريخ صدوره.
26
قرار
أ) الموافقة مع ال مام لةمية اليكالوريوس فا القام ة ال ريية المفتوةة ا عتقاو الع القام ات
ا ردعية وفق الدروة التالية:

 15قرار مجلس العمداء في جلسته ( )2005/44المنعقدة بتاريخ .2005/11/1
 16قرار مجلس التعليم العالي في جلسته رقم ( )2007/6تاريخ .2007/3/29
 17قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )2006/1بتاريخ 2006/1/3م،
 18مجلس التعليم العالي قرر في جلسته الرابعة والخمسين المنعقدة بتاريخ 2005/3/10م القرار رقم ()2005/985
 19قرار مجلس التعليم العالي رقم ( )138تاريخ  2007/5/27في جلسته رقم 2007/9
 20قرار مجلس العمداء رقم ( )2007/46تاريخ 2007/12/4م
 21قرار مجلس العمداء رقم ( )2008/3تاريخ 2008/1/29م
 22قرار مجلس التعليم العالي رقم ( )93في جلستة رقم ( )2006/7تاريخ 2006/3/20
 23شروحات الرئيس على كتاب المدير المالي ذو الرقم ش م  429/8/16/بتاريخ 1999/7/13م.
 24كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم  8047-3-5بتاريخ 2003/7/27م.وكتاب رئيس الوزراء رقم  10385-2-11-10بتاريخ 2003/7/15م.
 25قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )2004/41بتاريخ 2004/10/11م.
 26قرار مجلس للتعليم العالي رقم  275في جلسته رقم  2007/15تاريخ .2007/8/22















 .1اف يكوف اليرعام المعتقو معه م تمدا ا تمادا واصا.
 .2اف يقةةو م دلةةه فةةا الثاعويةةة ال امةةة ةةف الةةةد ا دعةةع لمقيةةوو فةةا القام ةةات ا ردعيةةة
الر مية لمتوص الرايب ا عتقاو اليه.
 .3تةقيق دروة ا عتقاو التا تةميها القام ة المعتقو اليها.
ب) يترك لمقام ات ا ردعية قيوو وريقا القام ة ال ريية المفتوةة فا يرام الدرا ات ال ميا وفق
الدروة التالية:
 .1اف يكوف اليرعام م تمدا ا تمادا واصا.
 .2اف يقتاز الةالب امتةاف الكفاءة يعتيقةة تزيةد ةف الم ةدو الةوةعا متةةاف الكفةاءة فةا
التوص الرايب يا لتةاق يه.
 .3اف يةقق الدروة ا ورى المت مقة يالدرا ات ال ميا التا اقرها مقمس الت مي ال الا.
الموافقة مع اةت اب ا ات م تمدة لمةميةة المعتقمةيف لدرقةة اليكةالوريوس الةع القام ةات ا ردعيةة مةف
ا كاديمية ال ريية لم مو الماليةة والمصةرفية وفةق مةا يتعا ةب مةع الوةةة الدرا ةية الم مةوو يهةا فةا كةو
قام ة وفةا توصصةات اليكةالوريوس التاليةة الةواردة فةا قةرار مقمةس الت مةي ال ةالا رقة  )924تةاريخ
 2005/1/6فقة و د الموافقة مع اةت اب اي ا ة فا اي توص اور:27
 03ادارة ا ماو.
 02ع م مومات ادارية ومالية
 01ت ويق
د الموافقة مع اةت اب ال ا ات الدرا ية التا يعهيهةا الةالةب فةا قام ةة القةدس المفتوةةة فةا ةةاو
رييته يا عتقاو إلع إةدى القام ات ا ردعية.28
د معح الدهادة القام ية المصةدقة) لمةميةة المي ةوثيف مةع عفقةة مؤ ةة الضةماف ا قتمةا ا إ ي ةد
ةصوو الةالب مع كتاب يراءة ذمة مف المؤ ة.29
يرقع د ال مام ي ةالب يالتةويو إلع أي توص آور إ ي د اوةذ موافقةة مديريةة ا مةف ال ةا أو
30
ومف ث يت مواةيتك يذلك مي وثا مديرية ا مف ال ا )
د الموافقة لمةمية المي وثيف مع عفقة مقمس الت مي ال الا ي ةب الم اقات الفصةمية الم ةقمة يقةو
الوافدوف يإقراء ممية ةب لمم اقات الم قمة فا الفصو الدرا ا ي د اعتهةاء فتةرة ال ةةب واإلضةافة
المقررة مةف القام ةة أو قيةو ا متةاعةات الفصةمية العهائيةة) ممةا يترتةب مةع ذلةك تةمةو مقمةس الت مةي
ال ةةالا لمر ةةو الدرا ةةية لهةةؤ ء الةميةةة وكةةذلك صةةرا موصصةةاته ورواتةةيه الدةةهرية وكةةذلك ةةد
ال مام له يالتأقيو إ ي د الةصوو مع موافقة المكتب الثقافا الوةية.31
دد ال ا ات الم تمدة  /والت قيو فا القام ات لمي وثا وزارة الترييةة والت مةي  :ةد ت ةقيو أكثةر مةف
 )9ا ات م تمدة كةد أقصع فا الفصو الواةد ما دا فصو التورج والفصةو الصةيفا ولمةاصةو مةع
إقازة يدوف راتب فيكوف الت قيو فيها ة ب أع مة وت ميمات القام ة.32
فأدةةةةير إلةةةةع كتةةةةاب ةةةةفارة القمهوريةةةةة ال رييةةةةة ال ةةةةورية فةةةةا مةةةةاف رقةةةة  )101/70 846تةةةةاريخ
 2004/7/27المرفةةةق صةةةورة عةةةه) المتضةةةمف ةمةةةب القاعةةةب ال ةةةوري يةةةذكر يةةةارة أف " الر ةةةو
م توفاة" مف الةمية ال ورييف الموفديف فا ةاو قيامه يدفع الر ةو القام يةة مةع ة ةايه الوةا
وذلك لتتمكف القهات ال ورية الم عية مف ت ويض الةالب ف تمك الر و .33
مع قميع الةمية ال ورييف الموفديف الذيف يدر وف ضمف التيادو الثقافا فقة يضرورة موافاة ةفارته
يا الدهادة التا يةصموف ميها فا عهاية درا ته .34
أرفق ةيا صورة ف كتاب الم تدار الثقافا ا ردعا/م قة والمتضمف ةميه تو ية الةمية ال ُ ماعييف فا
القام ات ا ردعية يضرورة تصديق دهاداته ووثائقه الصةادرة ةف قام ةاتك مةف وزارة الت مةي ال ةالا
ا ردعية ووزارة الوارقية ا ردعية.35
ماعع لديعا مف ت مي الةمية الوريقيف المي ةوثيف مةع عفقةة وزارة الت مةي ال ةالا واليةة ال ممةا كافةة
وثائق التورج.36

 27قرار مجلس التعليم العالي رقم  224في جلسته رقم  2007/12تاريخ .2007/7/29
 28قرار مجلس التعليم العالي رقم  1018في جلسته رقم  55بتاريخ 2005/4/14م.
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 31كتاب المستشار الثقافي رقم  440/4/1بتاريخ 2001/4/19م.
 32كتاب وزير التربية والتعليم رقم م ت  16/14بتاريخ 2004/1/14م.
 33كتاب وزير التعليم العالي رقم  9041/69/3/1بتاريخ 2004/8/11م.
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مةةاعع لةةدى وزارة الترييةةة والت مةةي مةةف اعتقةةاو الةميةةة المقيةةوليف مةةع ة ةةاب المكرمةةة الممكيةةة ال ةةامية

يعةاء الم ممةةيف مةف قام ةةة إلةع أوةةرى أو مةف توصة إلةع آوةةر ضةمف ا ةةس والدةروة التةةا ت تمةةدها
37
القام ات لهذه الياية
د ال مام لمةمية الموفديف مع عفقة وزارة التريية والت مي يتيييةر التوصة أو القام ةة الموفةد إليهةا

الةالةةب دوف الةصةةوو مةةع الموافقةةة الم ةةيقة مةةف لقعةةة الي ثةةات المركزيةةة فةةا وزارة الترييةةة والت مةةي
38
المدكمة يموقب ع ا الي ثات ال ممية لعيو درقة اليكالوريوس رق  )127ل عة .2004
لمةد مف الم اهر ال ميية وال دوائية لمةمية المتوقع تورقه فقد قرر مقمس ال مداء ما يما:39

 التع يق مع مادة دةؤوف الةميةة وكميةة الدرا ةات ال ميةا وا ق ةا الم عيةة لتةديةد مكةاف قةد مثةو هةذه
اإلةتفا ت م يقاً.
 تةديةةد الفتةةرة الزمعيةةة لهةةذه اإلةتفةةا ت يةي ة تكةةوف فةةا العصةةا الثةةاعا مةةف دةةهر كةةاعوف أوو لمفصةةو
الدرا ةةا ا وو والعصةةا الثةةاعا مةةف دةةهر أيةةار لمفصةةو الدرا ةةا الثةةاعا مةةع أف تعتهةةا قيةةو يدايةةة
ا متةاعات العهائية.
 توفير ا قهزة ال زمة مف و و مادة دؤوف الةمية وذلك لمعع إ تي و الةمية مادياً.
 أوذ الموافقة قيو فترة زمعية كافيةة لمترتيةب واإل ةداد لهةذه ا ةتفةا ت وقةدولتها تمهيةداً لت ميمهةا مةع
ا ق ا.
قرار:40

 .1قيةةوو أيعةةاء ال ةةامميف فةةا قام ةةة ال مةةو والتكعولوقيةةا ا ردعيةةة فةةا اليرعةةام الدرا ةةا المةةوازي فةةا
القام ة ا تيارا مف يدء ال ا القام ا  )2006/2005دريةة ما يما:
أ) أف يكوف والةد الةالةب مةع رأس ممةه فةا القام ةة أثعةاء قيةوو الةالةب أو أف يكةوف قةد أمضةع فةا
ودمة القام ة در عوات مع ا قو أو أف يكوف قد توفع وهو مع رأس ممه.
ب) أف يكوف الةالب مي وثا مف قهة ر مية أو يير ر مية.
ج) أف يكوف الةالب فا مرةمة اليكالوريوس.
 .2تةدد ر و ال ا ات الم تمدة الدرا ية يعاء ال امميف فا قام ة ال مو والتكعولوقيةا ا ردعيةة لميرعةام
الدرا ا الموازي ب  )%50مف الر و القام يةة المقةررة فةا اليرعةام الدرا ةا المةوازي و يقةوز
توفيض هذه الع ية ي يب مف ا ياب مع أف تزيد ع ية المقيوليف ف  )%5مف أ ةداد الةميةة
المقيوليف تعاف يا ً فا اليرعام الدرا ا الموازي.
وذلةةك ا ةةتعاداً ةكةةا المةةادة /6ب )6/مةةف القةةاعوف المؤقةةت رق ة  )42ل ةةعة  2001قةةاعوف القام ةةات ا ردعيةةة
الر مية.
 قرر مقمس ال مداء التأكيد مع تقميد القيوو فا يرعام يكالوريوس إدارة الودمات الصةية يكمية الةب
مف يدء ال ا القام ا .41 2011/2010
 د قيوو أي ةمب درا ة لمعت يا المديرية ال امة لقوات الدرك اإل يموافقة وةية مف المديرية.42
 د الموافقة مع قيوو الةمية المفصوليف مف أي قام ة أردعية ي يب قضايا ال عا الة يا فا
القام ات ا ردعية ةيمة فترة ال قوية كة ِد أدعع.43
 الموافقة مع م اممة الةمية الةاصميف مع الدهادة القام ية المتو ةة مف وارج ا ردف ع ا ال عتيف
دد ال ا ات المةت ية  30ا ة ةداً أ مع ويت
والعصا م اممة الةمية ع ا ال عتيف مف ةي
44
قيوله وفقا ً لمدروة الواردة فا أ س التق ير الم موو يها .
 قرر مقمس ال مداء تفويض ا تاذ الدكتور رئيس القام ة اليت فا موضوق قيوو أيعاء ال امميف
المداركيف فا التدريس مف وارج القام ة فا اليرعام الموازي كامو الر و القام ية) يتوصصا
الةب والقراةة وةب ا عاف دريةة أف يزيد الفرق ييف الةد ا دعع لم دو القيوو تعاف يا ً فا
اليرعام الموازي ف متيف مع ا كثر مع أف يةقق الةالب الدروة ا ورى الواردة فا ا س.45
 قرر مقمس أمعاء قام ة ال مو والتكعولوقيا ا ردعية ما يما:46
 37قرار وزير التربية والتعليم رقم  53603/7/25تاريخ  2006/9/28بشأن انتقال طلبة مكرمة المعلمين.
 38قرار وزير التربية والتعليم رقم  69015/47/25تاريخ  2006/12/24من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس رقم ( )127لسنة  2004المعمول به.
 39قرار مجلس العمداء رقم  2010/45بتاريخ .2010/12/8
 40قرر مجلس األمناء في جلسته رقم ( )2005/2بتاريخ 2005/7/19
 41قرار مجلس العمداء في جلسته رقم  ،2011/46بتاريخ  2011/11/29بالتأكيد على قراره رقم  ،2010/201بتاريخ 2010/3/23م.
 42كتاب المديرية العامة لقوات الدرك رقم أ ،6725/15/3/بتاريخ 2011/5/29م.
 43قرار مجلس التعليم العالي في جلسته رقم  ،2012/1بتاريخ 2012/1/5م.
 44قرار مجلس التعليم العالي في جلسته رقم  ،2012/1بتاريخ 2012/1/5م.
 45قرار مجلس العمداء في جلسته رقم  ،2011/36بتاريخ 2011/9/13م.
 46قرار مجلس األمناء في جلسته رقم  ،2012/3بتاريخ 2012/2/23م.

 .1د قيوو الةمية مف أيعاء ال امميف يرموك وتكعولوقيا) الةاصميف مع الثاعوية ال امة يير ا ردعية
فا توصصا الةب وةب وقراةة ا عاف وذلك فا اليرعامقيف ال ادي والموازي أيعاء امميف
عصا الر و ) ا تيارا مف يدء ال ا القام ا .2013/2012
 .2الموافقة مع قيوو الةمية مف أيعاء ال امميف مف قام ة اليرموك تدريس و امميف) فا اليرعام
ال ادي يما يتفق مع أ س القيوو والقرارات الواصة يقيوو أيعاء ال امميف فا قام ة ال مو
والتكعولوقيا فا قميع التوصصات التا ليس لها ع ير فا قام ة اليرموك.
 .3يت ا تيفاء الر و مف قميع الةمية الذيف يت الموافقة له مع تييير توصصاته لمتوص القديد
ة ب اليرعام القديد فا الفصو الذي يت تييير التوص فيه يما فا ذلك الر و الفصمية وأية
ر و أُورى.
 قرر مقمس ال مداء الياء اةتفا ت التورج ما ييف الفصميف ا وو والثاعا وأف يقتصر ا ةتفاو مع
الةفو الرئي ا فقة فا عهاية ال ا الدرا ا ويةيق هذا القرار ا تيارا مف تاريخ صدوره.47
 قرر مقمس ال مداء الموافقة مع ال مو يالت ميمات القديمة والقديدة) لدروة ا عتقاو مف عة إلع
أورى فا ت ميمات معح درقة اليكالوريوس فا الةب والقراةة لم ا القام ا  )2014/2013ول ا
48
واةد فقة.
مات)
 قرر مقمس ال مداء الموافقة مع إصدار وثائق التوري دهادة قدارية مصدقة كدا
الواصة يوريقا القام ة مف ذوي القع يات يير ال ريية يالمية اإلعقميزية وق و الوثائق يالمية ال ريية
49
اوتيارية له .
50
 قرر مقمس ال مداء ما يما:
 د الموافقة مع قد ا متةاعات والعداةات الفصمية أيا ال ةو) أيا ال يت إ فا الةا ت
التا تت الموافقة ميها م يقاً.
 د عدر أقوية ا متةاعات العموذقية ي د قد ا متةاف ولكف يمكف ل ضو هيئة التدريس
معاقدة ا قوية العموذقية مع الة ب.
 قرر مقمس ال مداء تفويض مداء الكميات يال مام لمةالب المتوقع تورقه يت قيو م اق واةد يديو
ف الم اق الذي ير ب يه ث مرات فأكثر مف م اقات ال عة ا ولع أو م اقات المتةميات اإلقيارية
51
لمكميات الموتمفة) وفا فصو التورج فقة.
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