
  
 

 2020 – 2019التقويم األكاديمي 
 
 
 

  وجيهيةالتالبرامج 

 المسؤولية  النهاية البداية النشاط

 ملليير ون ئلل  الج معلل  ملليير ملل ) الجلليي البلليري  هيئلل  لأعضلل   برحيللل  اسللبال   حفلل 

 (للشؤون األك ييمي  الج مع 
21/ 08/ 2019 21/ 08/ 2019 

 للشؤون األك ييمي  ن ئ  ميير الج مع 

 ميير الج مع   2019 /09 /05 2019 /09 /05 لج مع ألسرة ا اللا   السنوي

 للشؤون األك ييمي  ن ئ  ميير الج مع  2019 /09 /12 2019 /09 /12  األك ييمي  اللا   البوجيه  للاي يات

 للشؤون األك ييمي  ن ئ  ميير الج مع  2019 /08 /29 2019 /08 /29 (1) البيري  هيئ  أعض   برقي  عم  ورش 

 للشؤون األك ييمي  ن ئ  ميير الج مع  2020 /05 /07 2020 /05 /07 (2) البيري  هيئ  أعض   برقي  عم  ورش 

 الدائمة للجانلعضوية ا ترشيحات الكليات

 المسؤولية  النهاية  البداية  النشاط

  ممثلو أعض   هيئ  البيري  ف  مجل  الكلي 
 الخطط اليراسي لجن  اللرامج و 
   البعليم الع م ل لج مع  لرن مجلجن 
  لجن  البعلم الذك 
  ي ت أعض   هيئ  البيري لبرقالفريق االسبش ري 
  فل  كليل  الطل  والعللوم  ي ت أعض   هيئ  البليري لبرقالفريق االسبش ري

 الصحي 
 البميز ليالتلج مع  لجوائز االمبي ز ولجن  ا 
  رااللبك  وباييمفريق يعم 
 مجل  مراجع  أخالقي ت اللحوث 
  لجن  أخالقي ت اللحوث الطلي  اللشري 
  على الحيوان تلجن  أخالقي ت اللحوث 
   لجن  أخالقي ت اللحوث للمواي/ العملي ت الخطرة والليولوجي 
  لجن  أخالقي ت لحوث العلوم االجبم عي 
  للنظرا  لبيري الجن  باييم 
   وطلال  اللكلل لوريو  واليراسلل ت العليلل  فلل   البلليري ممثللو أعضلل   هيئلل

 المجل  األك ييم 

 
 
 
 
 
 
 

18/ 08/ 2019 

 
 
 
 
 
 
 

27/ 08/ 2019 

 
 
 
 
 
 
 

 العميا 

 حاضرينالموتجديد عقود أعضاء هيئة التدريس 

 المسؤولية  النهاية البداية النشاط

 ح ضرينالم / أعض   هيئ  البيري  2020 /01 /30 خط ل ت االسبا ل  

اللذين بنبهل  عالويهم لحللو   ح ضلرينالمالكلي ت قوائم لأعض   هيئ  البيري  /  اسبالم

 2020يوليو 
08/ 09/ 2019 26/ 09/ 2019 

 المواري اللشري   /الميرا 

 لبجييللي بوصللي ت الكليلل ت باللييم

 العاوي

   

03/ 10/ 2019 17/ 10/ 2019 
 العميا  / األقس مرؤس   

 للشؤون األك ييمي  ن ئ  ميير الج مع  / العميا  2019 /11 /28 2019 /11 /04 الارارات المبعلا  لبجييي العاوي

 ح ضرينالمالمرسل  إلى أعض   هيئ  البيري  /  اإلخط رات

 

15/ 12/ 2019 23/ 12/ 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العميا  



  
 

  حاضرينالمو التدريس هيئة ألعضاء عملالأعباء 

 المسؤولية  النهاية  البداية النشاط

 العميا   / سبش ري االوحيات ال 2019 /09 /24  )الفص  األو ( الخريف لفص  عل   العم أ باييم

 (النص   بخفيض ذلك ف  لم ) عليه  والموافا  عل   العم أ مراجع 
 للشؤون األك ييمي  ن ئ  ميير الج مع  2019 /10 /17

 )الفص  األو (ف  فص  الخريف  عل   العم أالبعييالت على  السبالمآخر يوم 
 العميا   2019 /11 /05

 العميا   / سبش ري االوحيات ال 2020 /02 /11 (لث ن )الفص  ا الرلي  لفص  عل   العم أ باييم

 (النص   بخفيض ذلك ف  لم ) عليه  والموافا  عل   العم أ مراجع 
 للشؤون األك ييمي ن ئ  ميير الج مع   2020 /03 /09

 العميا   2020 /03 /16 (لث ن )الفص  ا الرلي ف  فص   عل   العم أالبعييالت على  السبالمآخر يوم 

 (2020-2018)دورة  حاضرينالمتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس و

 المسؤولية  النهاية البداية النشاط

 ح ضرينالم / أعض   هيئ  البيري  2018 /09 /23 2018 /08 /26 باييم خط  العم  لمية ع مين

 األقس مرؤس    2018 /10 /22 2018 /09 /24 عليه  والموافا  وبعييله  الخطط األقس م رؤس   من قش 

 المرحلي  اإلنج ز با ريرالمح ضرين و البيري  هيئ  أعض   باييم
26/ 05/ 2019 15/ 06/ 2019 

  ح ضرينالم / البيري أعض   هيئ  

 األقس مرؤس    2019 /06 /27 2019 /06 /16 اإلنج زات المرحلي   باييم

  ح ضرينالم / أعض   هيئ  البيري  2020 /04 /21 2020 /04 /12 بارير اليراس  الذابي  عن األيا 

 لج ن الباييم  2020 /05 /11 2020 /04 /22 باييم لجن  الاسم

 األقس مرؤس    23/5/2020 12/5/2020 باييم رئي  الاسم

 الباييم على ح ضرينالم /البيري  هيئ  أعض   ري

 
24/ 05/ 2020 30/ 05/ 2020 

  ح ضرينالم / أعض   هيئ  البيري 

 العميا   2020 /06 /13 2020 /05 /31 باييم العميي

 ح ضرينالم / أعض   هيئ  البيري  2020 /06 /20 2020 /06 /14  ح ضرينالم /البيري  هيئ  أعض   بظلم

 العميا   2020 /06 /25 2020 /06 /21 إبم م عملي  باييم األيا  

 (2021-2019دورة ) حاضرينالموتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس 

 المسؤولية  النهاية البداية  النشاط

 ح ضرينالم / أعض   هيئ  البيري  2019 /09 /21 2020 /08 /25 باييم خط  العم  لمية ع مين

 األقس مرؤس    2019 /10 /17 2019 /09 /22 عليه  والموافا  وبعييله  الخطط األقس م رؤس   من قش 

 المرحلي  اإلنج ز با ريرالمح ضرين و البيري  هيئ  أعض   باييم
24/ 05/ 2020 13/ 06/ 2020 

 ح ضرينالم / أعض   هيئ  البيري 

 األقس مرؤس    2020 /06 /25 2020 /06 /14 باييم اإلنج زات المرحلي 

 ح ضرينالم / هيئ  البيري  أعض   2021 /04 /20 2021 /04 /11 بارير اليراس  الذابي  عن األيا 

 لج ن الباييم 2021 /05 /10 2021 /04 /21 باييم لجن  الاسم

 األقس مرؤس    2021 /05 /22 2021 /05 /11 باييم رئي  الاسم

 الباييم على ح ضرينالم /البيري  هيئ  أعض   ري

 
23/ 05/ 2021 29/ 05/ 2021 

 ح ضرينالم / هيئ  البيري  أعض  

 العميا  2021 /06 /12 2021 /05 /30 باييم العميي

 ح ضرينالم / هيئ  البيري  أعض   2021 /06 /19 2021 /06 /13 ح ضرينالم /البيري  هيئ  أعض   بظلم

 العميا  2021 /06 /24 2021 /06 /20 إبم م عملي  باييم األيا 



  
 

 أعضاء هيئة التدريس الزائرين 

 المسؤولية  النهاية  البداية  النشاط

 (لث ن )الفص  ا 2020الكلي ت طلل ت األس بذة الزائرين لفص  الرلي   ميباي

15/ 09/ 2019 24/ 10/ 2019 
 العميا 

 اللشري  المواري قسم إلى الطلل ت إرس  و للشؤون األك ييمي  الج مع  ميير ن ئ  موافا 
 للشؤون األك ييمي  ن ئ  ميير الج مع  2019 /10 /31

 (ألو )الفص  ا 2020الكلي ت طلل ت األس بذة الزائرين لفص  الخريف  ميباي
26/ 01/ 2020 10/ 02/ 2020 

 العميا 

  اللشري  المواري قسم إلى الطلل ت إرس  و للشؤون األك ييمي  الج مع  ميير ن ئ  موافا 
27/ 02/ 2020 

 
 للشؤون األك ييمي  ن ئ  ميير الج مع 

 ترقية أعضاء هيئة التدريس 

 المسؤولية  النهاية  البداية النشاط

 العلمي  األقس م رؤس   قل  من البرقي  ملف ت اسبالم
 البيري   هيئ أعض    2019 /09 /16

 العميا   2019 /09 /19 للشؤون األك ييمي  الج مع  ميير ن ئ  مكب  إلى المبايمين أسم   ق ئم  إرس  

 األقس مرؤس    2020 /01 /16 2019 /09 /22 (الخ رجي  الباييم ت فيه  لم ) العلمي  األقس م باييم

 العميا  2020 /02 /06 2020 /01 /19 باييم العميي

 العميا  2020 /02 /20 2020 /02 /09 (لزم األمر إذا) الكلي  باييم

 للشؤون األك ييمي  ن ئ  ميير الج مع  2020 /04 /16 2020 /03 /01 لبرقي ت أعض   هيئ  البيري  سبش ريالافريق ال

 للشؤون األك ييمي  ن ئ  ميير الج مع  2020 /04 /30 2020 /04 /19 للشؤون األك ييمي  بوصي  ن ئ  ميير الج مع 

 ميير الج مع   2020 /05 /14 2020 /05 /03 قرارات ميير الج مع 

  الجييية يرج بهم ف  برقيبهم بم الذين البيري  هيئ  أعض   بعيين
1/9/2020 

 
 المواري اللشري   إيارة ريمي

 األكاديميين اإلداريينتعيين 

 المسؤولية  النهاية  البداية  النشاط

 األك ييميين اإلياريين بعيين ت لخصوص بوصي بهم العميا  باييم
15/ 03/ 2020 25/ 03/ 2020 

 العميا 

 2020/2019 المال  األك ييم  للع م األك ييميين اإلياريين بعيين ت إعالن
07/ 06/ 2020 13/ 08/ 2020 

 ميير الج مع  

 2020-2021 األكاديمي للعام المطبوعة الدراسية الكتب

 المسؤولية  النهاية  البداية النشاط

 الكلي ت جمي  إلى المطلوع  اليراسي  الكب  من المب ح المخزون إرس  
15/ 09/ 2018 26/ 09/ 2018 

 بوزي  الكب  الج معي   منفذ

  المطلوع  اليراسي  الكب  المطلول  لشرا  النم ذج الكلي ت لج ن إبم م

29/ 09/ 2018 24/ 10/ 2018 
 العميا 

 العميا   2018 /11 /21 (فاط المطلوع  اليراسي  للكب ) الشرا  طلل ت الم ليون المسؤولون إرس  



  
 

 إجازة التفرغ العلمي 

 المسؤولية النهاية البداية النشاط

 (2020 – 2019 األك ييم  الع م) 2020 الرلي  فص ل البفرغ العلم  طلل ت باييم
29/ 09/ 2019 

 هيئ  البيري  أعض  

 الرلي  لفص  العلم  البفرغ إج زات لخصوص األقس م بوصي ت
30/ 09/ 2019 14/ 10/ 2019 

 األقس مرؤس   

 الرلي  لفص  العلم  البفرغ إلج زات العميا  بوصي ت
15/ 10/ 2019 31/ 10/ 2019 

 العميا 

 الج مع  ميير / للشؤون األك ييمي  الج مع  ميير ن ئ  2019 /11 /14 2019 /11 /03 الرلي  لفص  العلم  البفرغ إج زات لخصوص الارار

  الرلي  لفص  العلم  البفرغ إج زة لخصوص البيري  هيئ  لعضو الموافا  إشع ر
28/ 11/ 2019 

  الج مع  ميير / للشؤون األك ييمي  الج مع  ميير ن ئ 

 (2021 – 2020 األك ييم  الع م) 2020 الخريف فص ل البفرغ العلم  طلل ت باييم
27/ 02/ 2020 

 أعض   هيئ  البيري  

  الخريف لفص  العلم  البفرغ إج زات لخصوص األقس م بوصي ت
01/ 03/ 2020 12/ 03/ 2020 

 رؤس   األقس م 

  الخريف لفص  العلم  البفرغ إلج زات العميا  بوصي ت
15/ 03/ 2020 31/ 03/ 2020 

 العميا 

  الج مع  ميير / للشؤون األك ييمي  الج مع  ميير ن ئ  2020 /04 /16 2020 /04 /01  الخريف لفص  العلم  البفرغ إج زات لخصوص الارار

  الخريف لفص  العلم  البفرغ إج زة لخصوص البيري  هيئ  لعضو الموافا  إشع ر
  الج مع  ميير / للشؤون األك ييمي  الج مع  ميير ن ئ  2020 /04 /30

 


