
  السادة أعضاء هيئة التدريسند حضور املطلوبة عاملستندات 

 حبث شفهي مؤمترات خارجية إللقاء 

****** 
 ىذه الفعاليات .العضو موافقة مجمسي القسم والكمية عمى حضور  -1
أو أصللخ ابللاو  اللوث الاقلل  لشلقللان الجللفيي مللة الجيللة الطظنطللة لمطللبحطر م ضللطظا عظللوا  الاقلل   -2

عمى أ  حكو  مع طدة مة السيد أ.د/ وكيخ الكمية لجلوو  الاريد اإللك رونى ة طريق الدعوة الطرسمة ع
 والسيد أ.د/ عطيد الكمية ومخ ومة بخاحم الكمية . الدراسات العميا والاقوث

 .مو ع الطبحطر عمى شاكة الطعمومات، وكذلك يا القيطة الطالية لرسم االش راكنجرة الطبحطر موضقا ب -3
السلليد أ.د/ رسلليس القسللم الطخلل   والسلليد أ.د/ عطيللد الكميللة مع طللدا مللة بمغللة الطللبحطر  الاقلل  كللاما -4

 .حقديطو لطركز الطعمومات بالجامعة، وذلك ل عريضو لكجف اإلن قاثو  CDوكذلك الاق  كاما عمى 
 .مع طد مة السيد أ.د/ عطيد الكميةال عيد الطقدم مة القاسم بعطخ العضو أثظان سفره عمى أ  يكو   -5
العضلو اباو مة السيد أ.د/ مدير وحدة حوكيد الجودة بالكمية م ضطظا عدم وجلود أيلة ال زاملات عملى  -6

 حجاه أعطاث الجودة .
، أو بريلد إلك رونلي إلقان الاق  بالطبحطر بدال ملظيمإ رار مة جطيع الطجاركية بالاق  بالطوافقة عمى  -7

 .عة أو الطسافرية اارج الااد"لجاملمطجاركية مة اارج االسادة "مة كخ مة رسطي 
 .لمعضواباو مة إدارة شوو  أعضان ىيوة ال دريس يفيد اس يفان الذمة الطالية  -8
 .ية واع طادىطا وإعادحيطا لشدارةاس يفان االس طارة واإلفادة الطرفق  -9

يفيلد  بحطر حقرير مة السيد أ.د/ رسيس القسم الطخ   مع طدا مة السيد أ.د/ عطيلد الكميلة علة الطل -11
 :ما يمي

 .دة بالقسم أو الكمية أو الجامعةفي عمم مة العموم والدراسات الطوجو  أ  الطبحطر م خصصا   -1
 .اديطية أو جطعية عمطية مع رف بياخ مبسسة أكا  مة    ي م حظنيطو أ  الطبحطر  -2
 .ن نام في نفس الدولة أو دوث أارى أ  الطبحطر ذو  يطة ولو اس طرارية ويعقد با -3
يب فللي الطجللات ذات معامللخ أ  حكللو  أبقللاث الطرشللل فللي الخطللس سللظوات السللابقة ليللا نصلل -4

، مع إعفان الكميات الظنرية والفظية مة ىذا الجرط حيل  أ  أبقلاثيم ال حخضلع لطعاملخ ال أثير
ال أثير مع مبالا يم ب قديم ما يفيد نجلر العديلد ملة اابقلاث فلي ملبحطرات دوليلة ذات معلايير 

مع طللدة مللة لجظللة حر يللات ااسللاحذة، وكللذلك إعفللان صللغار الاللاح ية  دولللي أو مجللاتوحللر يم 
 .رجة مطة لم يقوموا بالظجر مة  اخ( مطة يقخ حعييظيم عة اطس سظوات في الد)الطدرسية



عظلوا  الاقل  وميعلاده واسلم الجمسات العمطية ومظيا الجمسلة ال لي سليمقي العضلو فييلا بق لو و يلا  -11
 .الااح 

يفان الطعللايير الطبمو للة والطوضللقة بالاسقللة والخاصللة بسللفر السللادة أعضللان ىيوللة ال للدريس اسلل  -12
كلخ  بالكميات الطع طدة مة الييوة القومية لضطا  جودة ال عميم واالع طاد لقضور ملبحطرات اارجيلة 

 .سظ ية بدال مة ثاث سظوات
 اث الخطللس سللظوات السللابقةحللأثير اللاابقللاث ال للي  للام العضللو بظجللرىا فللي مجللات ذات معامللخ  -13

يم ملة السلادة أعضلان ىيولة لمطدرسية الذية يزيد حعييظيم علة اطلس سلظوات فلي الدرجلة وملا يملي)
 .ال دريس(

 -الللر م القللومي): ة ومخ للوم بخللاحم الكميللة موضللقا  بللو/ عطيللد الكميللأ.دبيللا  حالللة مع طللد مللة السلليد  –14
 .(ج الوظيفيال در  -الرسطىالاريد اإللك روني  -الر م ال أميظي

الازملة ملع اصلبقاو  اإل لراراتبعل   السل يفانإللى إدارة العا لات ال قافيلة الطركزيلة حوجو العضلو  -15
فلي حاللة علدم بالسلادة أعضلان الاع لات واإلجلازات الدراسلية ال عيد الطالي الخلا   الس يفانضامة 

 .اس يفاسو


