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 يعتمد،            عميد الكلية                                         شئون الطالب   

 رئيس الجامعة                                                   أسامة محمد أبوسعدة /أ.د                                 إيمان جابر نعيمأ/ 

 بيـــــــــــــــــــان

 بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة

 وللفصل الدراسي الأا -لمستوى الأول لم 2015/2016 لعام الجامعيلالقائمين بالتدريس من داخل كلية الحاسبات والمعلومات 

 

 

 -بالآتي: تقضى  والتيمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات  (276) ضوء أحكام المادة فيوذلك 

حقين بها أو الأقسام المل فيلمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئه التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية بإلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية "

 ."الكلية بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها الكلية. وتعتبرغيرها داخل  في

 

 

 

 الاسم م
الدرجة 

 الوظيفية

 المقرر

 البرنامج المستوى

إجمالي  عدد الساعات أسبوعيا  

الساعات 

 المعتمدة

تاريخ موافقة 

 نظري اسم المقرر كود المقرر مجلس الكلية
عملي 

 تطبيقي

تمرين 

 تطبيقي

 3 2 - 2 الأول الأول 1رياضيات  MATH101 أستاذ سامة محمد أبوسعدةأأ.د/  1

 م13/9/2015

    

 3 - 2 2 الأول الأول أساسيات تكنولوجيا المعلومات IT101 مدرس د/ منى جمال جعفر 2

 2 - - 2 الأول الأول قوانين الحاسبات HUM141 مدرس د/ منى جمال جعفر 3

 2 - - 2 الأول الأول تاريخ الحوسبة HUM152 مدرس د/ منى جمال جعفر 4
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 بيـــــــــــــــــــان

 بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة

 ولالدراسي الأالفصل  -م 2015/2016 الجامعيلعام لتدريس مقررات المستوى الأول ل (الجامعةالمنتدبين من )داخل 

 

 الاسم م
الدرجة 

 الوظيفية

الجهة المنتدب 

 منها

 المقرر المنتدب لتدريسه

 البرنامج المستوى

إجمالي  عدد الساعات أسبوعيا  

الساعات 

 المعتمدة

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 ينظر  اسم المقرر كود المقرر

 يعمل

 يتطبيق

تمرين 

 يتطبيق

 2 - - 2 الأول الأول 1لغة انجليزية  Hum111 آدابكلية ال مدرس د/خالد سرواح  1

 3 - 2 2 الأول الأول 2الفيزياء  PHYS102 كلية العلوم مدرس  د/عبد الحميد الشاعر  2 م13/9/2015

 3 - 2 2 الأول الأول الإلكترونيات EE101 كلية العلوم أ. مساعد د/محسن غالى 3

 

 - بالآتي:تقضى  والتيمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات  (275) ضوء أحكام المادة فيوذلك 

 كالجامعة. وذلغير كلياتهم داخل  فيو تمارين عملية أو محاضرات أإلقاء دروس  كليات الجامعة فيوسائر القائمين بالتدريس  عضاء هيئه التدريسأن يعهد إلى أ"لرئيس الجامعة 

 .... إلخ". خذ رأى مجلس الكلية المنتدب منهاأ وبعد إليهاتدب مجلس الكلية المن اقتراح على بناء  

 -ولى: الأ الفقرة( 278) المادةو

اب المنصوص مادته النص فيالتدريس وغيرهم من القائمين بالتدريس فيه كل  هيئةأعضاء  يستوفاأقسام الليسانس والبكالوريوس إلا إذا  فيالقسم للتدريس الندب إلى  لا يجوز"

 عليه".

   


