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 التعيينات األكادميية. 1

 نظرة عامة
دريس والمؤهالت المطلوبة المتعلقة بتعيينات أعضاء هيئة الت القواعدتحدد هذه السياسة واإلجراءات الخاصة بها 

غطي ت، كما هيئة التدريس والمدرسين خارج الهيئة والمحاضرينأعضاء عقود أنواع التعيينات وأنواع و ستحقات الماليةوالم
 اإلجراءات المتبعة لتجديد وإنهاء العقود.

 مجال التطبيق
 .بالجامعةضاء هيئة التدريس والمدرسين خارج الهيئة والمحاضرين تُطبق هذه السياسة على جميع أع

 الهدف
وإدارة العقود الخاصة بأعضاء هيئة  التعيينو تهدف هذه السياسة إلى ضمان اتساق وتطابق النهج المتبع في التوظيف

في الرتب والواجبات المنوطة بهم والعالقة التعاقدية  مؤهالتهمح يتوضو، والمدرسين خارج الهيئة والمحاضرين التدريس
 .األكاديمية المختلفة

 السياسة
تشجع الجامعة المرأة كما بين أعضاء هيئة التدريس وتلتزم بتوفير فرص متكافئة للجميع.  نوعالت الجامعةتقدر  )1

 .االلتحاق بأسرة العاملين بهاعلى  الفئاتمختلف األقليات وو

 .ونالمساعدة واألساتذة المشاركون واألساتذة تذااألسفي الجامعة هم  أعضاء هيئة التدريس  )2

 .ين للقيام بأعمال أكاديميةحاضرخارج الهيئة وم ينمدرسيجوز تعيين   )3

 .أكاديمية أخرىقيع أن توافق على أية رتب يجوز للسلطة المخولة بالتو  )4
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  التعيينات األكادميية -) 1السياسة رقم ( إجراءات

11 
  األستاذ المساعد  -أ

من  من جامعة معترف بھاأو مايعادلھا دكتوراه الالحصول على درجة  اً مساعد اً عين أستاذشترط فيمن يي -1
  اخرى.ضافية إوقد تطلب بعض الكليات مؤھالت أو خبرات  .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ً استثنائيفي رتبة األستاذ المساعد تعيين يجوز ال -2 وذلك  درجة الدكتوراه تتوافر فيھاالتي التخصصات في ال ا
  طبقاً لصالحيات التوقيع. اتبعد الحصول على الموافق

  األستاذ المشارك  -  ب
ً مشارك اً عين أستاذشترط فيمن يي -1 من  معترف بھامن جامعة أو ما يعادلھا دكتوراه الالحصول على درجة ا

، وأن يكون قد شغل منصب األستاذ المساعد بشكل منتظم لفترة بالدولة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ً مشارك اً عين أستاذفيمن ي كما يشترطال تقل عن أربع سنوات.  مع أن يكون قد حقق إنجازاً علمياً يتوافق ا

ويحق   المتبعة. األكاديمية طبقاً للمعاييروأن يكون قد رقي في الجامعة متطلبات الترقية لرتبة أستاذ مشارك 
  دليالً على الخبرة التدريسية.للكليات أن تطلب 

ً استثنائيفي رتبة األستاذ المشارك تعيين يجوز ال -2 وذلك  درجة الدكتوراه تتوافر فيھاالتي التخصصات في ال ا
ً لصالحيات التوقيع. اتبعد الحصول على الموافق تم تعيينه ي الذيشترط في عضو ھيئة التدريس وي  طبقا

ً  بشكل استثنائي برتبة أستاذ مشارك أن يكون قد حقق إنجازاً  ً  علميا يعادل االنجاز أو اإلنتاج العلمي  ملموسا
  .دليالً على الخبرة التدريسيةويحق للكليات أن تطلب  .المتوقع من األستاذ مشارك

  األستاذ  -ج
من وزارة من جامعة معترف بھا أو مايعادلھا دكتوراه الالحصول على درجة  اً عين أستاذشترط فيمن يي -1

بشكل منتظم لفترة ال تقل  ، وأن يكون قد شغل منصب األستاذ المشاركبالدولة التعليم العالي والبحث العلمي
ً يتوافق  اً ذاأستكما يشترط فيمن يعين عن أربع سنوات.  متطلبات الترقية مع أن يكون قد حقق إنجازاً علميا

ً للمعايير وأن يكون قد رقي الجامعةلرتبة أستاذ في  دليالً . ويحق للكليات أن تطلب المتبعة األكاديمية طبقا
  على الخبرة التدريسية.

ً استثنائيفي رتبة األستاذ تعيين يجوز ال -2 بعد الحصول  درجة الدكتوراه تتوافر فيھاالتي التخصصات في ال ا
ً لصالحيات التوقيع اتعلى الموافق تم تعيينه بشكل استثنائي ي الذيشترط في عضو ھيئة التدريس وي. طبقا

 ً ً  برتبة أستاذ أن يكون قد حقق إنجازاً علميا  نتاج العلمي المتوقع من األستاذيعادل االنجاز أو اإل ملموسا
 .دليالً على الخبرة التدريسيةويحق للكليات أن تطلب 

 

2 
ً مدرسشترط فيمن يعين ي في مجال أو مايعادلھا على درجة ماجستير  الً صأو محاضراً أن يكون حاخارج الھيئة  ا

. كما يحق للجھة المعنية أن بالدولة من جامعة معترف بھا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التخصص
، أما المحاضرين كليات الجامعة المختلفةبالمدرسين خارج الھيئة  عيين. ويتم تالتدريسيةتطلب دليالً على الخبرة 

  .فيتم تعيينھم في الكلية الجامعية
  

                                                            
، MDفي كلية الطب والعلوم الصحية أن يكونوا حاصلين على درجة علمية في الطب مثل سريرية تخصصات الليتعين على المرشحين ل 1

MBBS مثل البورد األمريكي أو القيد في  سريريإلى شھادة إكمال متطلبات التخصص الباإلضافة مايعادلھا، ، أوGMC (UK)  كمتخصص أو ما
 سلطات. كما يجب أن يحقق المرشحين المتطلبات الخاصة لمستوى االستشاري المنصوص عليھا عن طريق الامعترف بھمن جھة يكافئ ذلك 

 الصحية المعنية.
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3 
  أعضاء ھيئة التدريس والمدرسين خارج الھيئة والمحاضرين  -أ

لفترة والمدرسين خارج الھيئة والمحاضرين في إحدى الكليات أو في الكلية الجامعية يعين أعضاء ھيئة التدريس 
تعيين أعضاء ھيئة  يجوزو  ".ھيئة التدريسأعضاء مسؤوليات "سياسة في يحددھا عقد يتضمن واجبات مدرجة 

وذلك لمدد جامعة بالذوي الخبرة متعددة التخصصات بشكل مشترك من قبل أكثر من وحدة أكاديمية  التدريس 
  محددة قابلة للتجديد.

قوم اللجنة بإجراء ، كما توتقوم لجنة اختيار أعضاء ھيئة التدريس بالقسم المعني بمراجعة طلبات المتقدمين
ً للمؤھالت  ونتائج المقابالت واليتم التعيين إال المقابالت الشخصية للمرشحين الختيار األنسب من بينھم طبقا

  ختيار.بناءاً على توصية لجنة اال

  (أستاذ زائر)زائر عضو ھيئة تدريس   - ب
ً لصالحيات التوقيع  - يعين األساتذة الزائرين -1 أعضاء ھيئة تدريس ومدرسين خارج الھيئة ك - وفقا

تجديد  ، كما يجوز)اثنينحد أو ا(عادة ما تكون لفصل دراسي و دةولغرض محدد وفترة محدومحاضرين 
  عقد.ال

ً األكاديمية  ةالرتب تُحدد -2   .رشحمللمؤھالت العلمية والخبرة العملية لل طبقا
ساعة معتمدة في كل فصل  12 يكون في حدودا عادة م الزائر لعضو ھيئة التدريس النصاب التدريسي -3

 15 في حدود النصاب التدريسي فيكون الزائرين لمدرسين خارج الھيئة والمحاضرينوبالنسبة ل دراسي.
  .ساعة معتمدة

ً راتب الزائراألستاذ تقاضى ي -4 ً شھريا ً للقواعد المعمول بھا في الجامعة ا ً سكن، كما تؤمن له الجامعة طبقا  ا
ً صحياً. والفي حالة االستحقاق( ذھاب وعودةوتذكرة  اً مجھز تجاه ة أعباء مالية أيجامعة التتحمل ) وتأمينا
  .األستاذ الزائرعائلة 

  عضو ھيئة تدريس بنظام الدوام الجزئي  -ج
يشغلون وظائف في الذين بالدولة  العاملينتدريس بنظام الدوام الجزئي من العضو ھيئة عادة ما يكون  -1

لغرض محدد وفترة عضو ھيئة التدريس بنظام الدوام الجزئي  يتم التعاقد معو. جامعةأماكن أخرى خارج ال
  .العقد(عادة ما تكون لفصل واحد) ويجوز تجديد  دةومحد

  .رشحلمؤھالت العلمية والخبرة العملية لعضو ھيئة التدريس المطبقاً لاألكاديمية  ةالرتب تُحدد -2
 فصلالساعات معتمدة في  6و 3 يتراوح بين بنظام الدوام الجزئي لعضو ھيئة التدريس النصاب التدريسي -3

  .الدراسي
بدل كما يتقاضى  ،حسب بالساعةتُ مكافأة مالية عضو ھيئة التدريس بنظام الدوام الجزئي تقاضى ي -4

  مبلغ إجمالي يتفق عليه الطرفان. تحديد يجوزوفي حاالت استثنائية  .للمواصالت
والوثائق  المطالباتصرف المستحقات المالية في نھاية الفصل الدراسي أو على نحو شھري بعد تقديم تُ  -5

  المطلوبة.

  تعيينات فخرية  - د
  أستاذ فخري -1

عند كأساتذة فخريين وذلك  خدمة نموذجية مونقدالذين يالمواطنين  أعضاء ھيئة التدريستعيين  يجوز
  .جامعةالتقاعدھم من 

   عضو ھيئة تدريس متميز -2
كأساتذة متميزين.  ويشترط أن  التميز في البحث العلميالذين يحققون  أعضاء ھيئة التدريستعيين  يجوز
حدد يوه.  في تقدم تخصص توأسھماً دوليمعترف بھا ملموسة بحثية  قد حقق إنجازاتاألستاذ المتميز يكون 

  عند التعيين.المزايا األخرى راتب وال
  أستاذ كرسي الوقف -3

مالي اللدعم ااالستفادة من عن طريق  بتعيينه الجامعة تقوم" لباحث متميز الوقف يمنح لقب "أستاذ كرسي
لفترة   التعيينھذا  كونوي ،في مجال محدد خارج الجامعةجھة من قبل فرد أو خصيصاً لھذا الغرض  المقدم

  .تدعم ھذا المنصبالمنحة التي الوقف أو ھو منصوٌص عليه في بنود طبقاً لما محددة أو 
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  التعيينات األكاديمية اإلدارية   -ھـ
  تشمل ھذه الفئة من التعيينات ما يلي:

  العميد -1
دارية اإلمالية والكاديمية واألمسؤوليات المنوط به وفي الكلية  يالمسؤول األكاديمي والتنفيذي الرئيس ھو
ً  –عادة  العميدعين يُ و .جامعةالسياسات وإجراءات تطبيق و أعوام  أربعةمدة ل –لصالحيات التوقيع وفقا

  مدير.النائب  إلى ريرهاتق العميد ويرفعقابلة للتجديد. 

  وكيل الكلية -2
يقوم خاللھا بالواجبات اإلدارية التي  قابلة للتجديد مدة سنتينل –لصالحيات التوقيع وفقاً  – يعين وكيل الكلية

ريره اويرفع وكيل الكلية تق .أثناء غيابه العميدي أن ينوب عن ف صالحياتهباإلضافة إلى  العميديكلفه بھا 
  .العميدإلى 

  مساعد العميد -3
ً لصالحيات التوقيع  –عين مساعد العميد ي اإلدارية  يقوم خاللھا بالواجبات  مدة سنتين قابلة للتجديدل –طبقا

  .العميدريره إلى اويرفع مساعد العميد تق .العميدالتي يكلفه بھا 

  رئيس القسم العلمي -4
سياسات وإجراءات تطبيق  ةبه مسؤولي ومنوطالقسم العلمي  اإلداري والمالي عنالمسؤول األكاديمي وھو 
يعين و  العمل بالقسم.ألعباء العادل توزيع الن اضموخلق بيئة عمل جماعية ھو مسؤول عن و، جامعةال

ً لصالحيات التوقيع  – رئيس القسم العلمي فترة توليه  تھاءوبعد ان قابلة للتجديد.مدة سنتين لعادة  –طبقا
. ويرفع رؤساء األقسام تقاريرھم إلى في القسميعود بعدھا لعمله كعضو ھيئة تدريس القسم العلمي  رئاسة
 .العميد

  منسق برامج الدراسات العليا -5
محاضرات وطرح المساقات المختلفة الخاصة الالمسئول عن جدولة  ھوامج الدراسات العليا نبرمنسق 

 جبتدريس ھذه المساقات. وي بشأنبالدراسات العليا والتواصل مع رؤساء األقسام وأعضاء ھيئة التدريس 
من خالل  برامجالجامعة ذات الصلة بالدراسات العليا والحفاظ على نوعية سياسات الاتباع مراعاة  عليه

امج نبر نسقويعين م .للبرامجدورية لضمان التحسين المستمر  مراجعةرصد تقييم ُمخرجات التعلم وإجراء 
نائب مدير الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  وتوصية العميدبناًء على ترشيح  الدراسات العليا

  .مدة التعيين سنتين قابلة للتجديدتكون عادة ما ، ومدير طبقاً لصالحيات التوقيعالوالمدير نائب وموافقة 

  تعيينات إدارية أخرى -6
أعضاء ھيئة التدريس بالقيام بمھام إدارية إضافية ويتم الموافقة مدير المدير أو الأو نائب  العميدقد يكلف 

ً لصالحيات على ذلك  تقاريرھم إلى  ويرفع المكلفون .التوقيع ولمدة محددة تتراوح بين سنة وسنتينطبقا
  المبرم معھم. لالتفاقالجھات المعنية طبقاً 

  

4 
  العقود العادية  -أ

 .المديريعين الرئيس األعلى أعضاء ھيئة التدريس بناًء على ترشيح مجلس الكلية وموافقة  -1
 .نائب المدير وموافقة العميدًء على ترشيح بنا المحاضرينو المدير المدرسين خارج الھيئةيعين  -2
أربع سنوات قابلة عادة لمدة والمدرسين خارج الھيئة والمحاضرين  تكون عقود أعضاء ھيئة التدريس -3

  .اختباروتكون أول سنتين من مدة العقد األول فترة  جاح أدائھم.بنرھناً  للتجديد
أتموھا قد ما كانوا إذا  االختبارة فتر قبل ستة أشھر على األقل من انتھاءھيئة التدريس أعضاء إعالم يتم  -4

  .مھودالفترة المتبقية من عقتُستكمل ، وفي ھذه الحالة بنجاح
  .من الجامعةالتجديد قد ما لم يتم إصدار إشعار بالتمديد أو اعتينتھي العقد تلقائياً عند نھاية فترة ال -5
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ً بأداء ناجح،  -6 ويتعين عليه أن  .لفترة قدرھا أربع سنوات واحدةمرة  عادة جدد عقد األستاذ المساعديُ رھنا
إلى اإلخفاق في الترقية يؤدي و ،الجامعةيترقى لرتبة أستاذ مشارك في نھاية السنة السابعة من خدمته في 

 اإلنھاء التلقائي للعقد في نھاية فترة التجديد الثانية.

  ستمرةالعقود الم  - ب
ً للتقييم السنوي  ستمرالعقد الم -1 ً وفقا ألداء عضو ھيئة عبارة عن عقد مدته أربع سنوات قابلة للتجديد سنويا

 سنوات. أربعتبقى فترة العقد دائماً بحيث  التدريس،
فترة  إكمالشرط ب عقوداً مستمرة "أستاذ"رتب األكاديمية ال يذو من ھيئة التدريس أعضاءمنح  جوزي -2

  .نجاحاألربع سنوات األولى ب
بلغ عضو ھيئة إذا و أ، على المستوى المطلوبالتقييم السنوي  كنيإن لم  ستمرال يتم تجديد العقد المقد  -3

.  الوظيفة المعين عليھا عضو ھيئة التدريسأو في حال إلغاء العقد، نھاية في التدريس سن التقاعد قبل أو 
  الفترة المتبقية من العقد. يجوز أن يستمر عضو ھيئة التدريس بالخدمة حتى انتھاءوفي ھذه الحاالت 

  العقود الخاصة  -ج
  الجامعة. وبين مھتكون بنود العقد باالتفاق بينألعضاء ھيئة التدريس للقيام بمھام محددة، و ةخاص عقوديجوز منح 

  األكاديمية العقود اإلدارية  -ـد
بنظام دوام كامل أو تدريس في مناصب إدارية الة تعيين أعضاء ھيئباإلضافة إلى العقد المبرم معھم، يجوز  -1

مدة ھذا التوقيع، وعند انتھاء وطبقاً لصالحيات  العميدمثل ھذه التعيينات من قبل بوتتم التوصية . جزئي
  يعود عضو ھيئة التدريس لوضعه السابق. التعيين

بدون أن يكونوا  وقابلة للتجديدلفترة محددة،  أكاديمية مناصب إدارية فيللعمل تذة ااألسع يجوز التعاقد م -2
 أعضاء ھيئة تدريس.

 

5 
طبقاً التوظيف  ويكونتندرج الشروط العامة وعملية التوظيف ألعضاء ھيئة التدريس في دليل الموارد البشرية،   -أ 

  التوقيع.لصالحيات 
الكلية طلب على  بناءً  حاليةالوظائف التوافر جديدة أو تأكيد فتح وظائف مسؤولة عن ھي ال إدارة الموارد البشرية  - ب 

  .وبشرط توفر الميزانية المطلوبة المعنية
استثناءات إال بموافقة الجھة المفوضة  وال تتم أي ضمن االعتمادات المدرجة في الميزانية.تم التعيينات تعادة   - ج 

إال معدل الطبيعي تتجاوز الأعباء أو مزايا أية تحمل الجامعة بالتوقيع بعد تخصيص الميزانية المطلوبة، وال ت
  .الجھة المفوضة بالتوقيع بموافقة

 .التوقيعلصالحيات وفقاً التعيينات األكاديمية  جميعالموافقة على يجب   -د 
 

6 
، أما عليه في سياسات الموارد البشريةوالبدالت والمزايا وفق ما ھو منصوص  تبواالرأعضاء ھيئة التدريس  يُمنح
  فھي كما يلي: (إن وجدت) ضافيةوالبدالت اإلمستحقات ال

  األكاديمية الترقية   -أ
ً للقواعد واللوائح المعمول بھا العالوة التكميلية و المعدل راتبال غييرھيئة التدريس، يتم ت أعضاء ترقيةبعد  طبقا

 .في الجامعة

  البدالت  - ب
  يالبدل اإلدار -1

بدالً شھرياً وفق يتم تعيينھم لشغل وظائف إدارية  الذينألعضاء ھيئة التدريس  حقمناً في العقد، يضَ مت نما لم يك
  :واحد إداري بدل من أكثرجواز الجمع بين  عدم مع ،التالية للمناصبالبدل  ھذاف صرويُ  .لوائح وأنظمة الجامعة
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  العميد  -
  وكيل الكلية  -
  مساعد العميد   -
  رئيس القسم العلمي  -
  األكاديميمنسق البرنامج   -
  برنامج الدراسات العليا منسق  -

  البدل الخاص -2
إدارية غير المسؤوليات  اتبمسؤولي ينھيئة التدريس المكلف ألعضاءصرف بدل خاص شھري  يجوز

  التوقيع. وفقاً لصالحياتويتم اقتراح مقدار البدل الخاص والموافقة عليه . المذكورة أعاله

  اإلضافي النصاب التدريسيمكافأة   -ج
صرف لھم أن يُ  ،المقرر عن عبئھم التدريسي زائدةيحق ألعضاء ھيئة التدريس المكلفين بأعباء تدريسية إضافية 

  .المتعلقة باألعباء التدريسية اإلضافية وفق لوائح وأنظمة الجامعة ةماليكافأة م

  باألعمال التكليف  - د
ً وتوافق االتفاق عليھا  ميت مكافأة الجامعةالمكلفين بمھام إضافية من قبل  صرف ألعضاء ھيئة التدريسيُ  مقدما

  بالتوقيع. ةضوفالجھة الم اعليھ

  االستشاراتو الممولة األبحاث   -ـھ
استشارية  بحثية أو أن يقدموا خدمات - بعد موافقة الجھة المفوضة بالتوقيع -يجوز ألعضاء ھيئة التدريس 

  يلي:شريطة ما مقابل مادي صرف لھم لجھات خارجية وأن يُ 
  ھيئة تدريس. اءعضأمع عملھم بالجامعة ك صالحللم أال يكون ھناك تعارض -1
  كأعضاء ھيئة تدريس وبين تلك المتعاقد عليھا. مسؤولياتھم المكلفين بھاين خل باأال يكون ھناك تد -2
  جامعة دون موافقة مسبقة.الأال تستخدم موارد  -3

  الندباإلعارة و  -و
كان ذلك لكل الوقت أو  سواءً  إلى جھات خارج الجامعة ھيئة التدريسأعضاء  ندبإعارة أو لموافقة على ايجوز 

الرواتب لتغطية  أعباء ماليةدون أن تتحمل الجامعة أية  الجھة المفوضة بالتوقيع، وذلكبعد موافقة  بعض الوقتل
  .ذلك ، مالم يتم االتفاق على غيرالندباإلعارة أو خالل فترة  لھموالمستحقات األخرى 

  

7 
لمنصوص عليھا في الواجبات ا والمدرسين خارج الھيئة والمحاضرين تدريسالھيئة أعضاء يجب أن يؤدي   -أ 

ً للبرنامج المحدد لوالسياسات  دوالعق  مسبقة موافقةالحصول على ، يجب تغيبھموفي حالة  .كل فصل دراسيطبقا
  .العميدو رئيس القسم العلميمن 

إال إجازات في أيام الدوام الدراسي ب  - فيما عدا كلية الطب والعلوم الصحية - التدريسقيام أعضاء ھيئة  يجوزال   - ب 
  أو المھمات الرسمية وبموافقة مسبقة. الظروف االستثنائية في حاالت

المنصوص  مواجباتھ ونال يؤد نالذي والمدرسين خارج الھيئة والمحاضرين ھيئة التدريس أعضاءقد يتعرض   - ج 
إجراءات تأديبية  إلى العميدمن  مسبقة بسبب الغياب دون عذر مقبول أو دون موافقةوالسياسات  العقودعليھا في 

  .أو جزء منھا ماليةالمستحقات الأو الحرمان من  اد أو إنھائھوتجديد العق والتي قد تشمل عدم
 والمدرسين خارج الھيئة والمحاضرين على أعضاء ھيئة التدريس في الحاالت الطارئة أو عند المرض، يجب  -د 

  .فيما يتعلق بالجداول الدراسية الخاصة بھم التخاذ الالزم العميدوأ رئيس القسم العلميإبالغ 
أمومة كما ھو منصوص عليه في سياسة وإجراءات وضع/يحق ألعضاء ھيئة التدريس من اإلناث أخذ إجازة   -ه 

  الموارد البشرية.
ً  ، القيامإجازة مخطط لھاب حالة إبداء رغبتھم في القيامفي ھيئة التدريس  أعضاءعلى   -و  لترتيبات اكافة  عملب مسبقا

 .ممھام عملھتغطية المتعلقة ب
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مدرس ھيئة تدريس أو  عضو أي تكليف العميدأو  رئيس القسم العلمييجوز ل ،الغياب غير المتوقع تفي حاال  - ز 
 وومحاضرات أ يةلمكتسجيل الحضور وتوزيع مواد علطلبة أو أن يقوم بنشاط ما ا بإخطارأن يقوم خارج الھيئة 

 مماثلة.أنشطة  القيام بأي عمل واجب محدد من الطلبة أوطلب 
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  ودالعق اتتجديد  -أ

الذين قائمة بأسماء أعضاء ھيئة التدريس  بإرسال -  بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية -  المديريقوم مكتب نائب  - 1
  .، إلى الكليات المعنيةستمرةالذين أتموا الفترة التجريبية وذوي العقود الم باإلضافة إلىعقودھم  سوف تنتھي

استناداً إلى تقييمات األداء  العقود اتمع التوصية بشأن تجديد المديربالرد على مكتب نائب  كليةقوم كل ت -2
  الكلية. واحتياجات

بشأنھا العقود ويتخذ  اتبخصوص تجديد توصيات الكليات المعنيةمدير بدراسة ومراجعة اليقوم مكتب نائب  -3
  التوقيع.لصالحيات وفقاً  القرار المناسب

  بالقرارات المتخذة. الكليات المعنيةيتم إبالغ  -4
قبل نھاية مدة التعاقد  من عدمه بخصوص تجديد عقودھم كتابةبإبالغ أعضاء ھيئة التدريس  العميديقوم  -5

  بستة أشھر على األقل.
 ات الجامعة في ھذا الشأنالقرار المتخذ وفق سياس من تقدموا باستئنافيجوز ألعضاء ھيئة التدريس أن ي -6

  .التوقيع لصالحياتوطبقاً 

  إنھاء العقد  - ب
  .الخدمة ترتيبات تركوعملية إنھاء العقود  تحكم السياسة المنصوص عليھا في دليل الموارد البشرية -1
  من قبل أي من الطرفين. الجامعة وأعضاء ھيئة التدريسإنھاء عقد التوظيف المبرم بين  يجوز -2
  أشھر.ستة  بذلك قبل مأثناء الفترة التجريبية وإبالغھ ھيئة التدريس عقود أعضاءلجامعة أن تنھي ليحق  -3
  في أي من الحاالت التالية: ھيئة التدريسأعضاء د ولجامعة أن تنھي عقليحق  -4

  .جنسية الدولةعلى  المتعاقدحصول  −
قبل الموعد الذي يحدده إلنھاء  ن يتقدم بھا عضو ھيئة التدريسأ في ھذه الحالةيُشترط و :االستقالةقبول  −

وفي  ،مع نھاية الفصل الدراسي انتھاء التعاقدتاريخ  يتزامنأن التعاقد بستة أشھر على األقل وبشرط 
 الموارد البشرية سياسات ولوائح يتم تطبيقدون مراعاة ھذا الشرط،  التعاقدحالة إصراره على إنھاء 

ً أشھر  ستةفترة الـ . وفي حاالت خاصة يجوز للمدير خفضذات الصلة   .جزئياً أو كليا
أو  رئيس القسم العلمي: ويشمل ذلك اإلخفاق المستمر في القيام بواجباته وفق تقرير عقد مسببإنھاء  −

 الممنوحة له ةالصالحياستغالل إساءة أو ، الجامعةسياسات وإجراءات  في عدم اتباع التعمد وأ ،العميد
ستة إخطار العضو ب قبل عقد المسببالفي حالة إنھاء و .أو عدم فاعلية التدريس، كعضو ھيئة تدريس

بإنھاء العقد قبل ستة  إخطاره، أما في حالة ھذا اإلخطار عنالً يبد مالي يجوز صرف تعويض أشھر
   تعويض.الال يجوز صرف أشھر ف

وفي ھذه الحالة يتم إبالغه قبل ستة أشھر  .تدريسأو الوظيفة المخصصة لعضو ھيئة ال إلغاء المنصب −
  .إنھاء الخدمة تاريخمن 

  العجز الدائم عن العمل. −
  .التأديبي الفصل −
  .بحقه في جريمة مخلة بالشرف أو األمانةصدور حكم  −
سنوياً  عقده مد، ويجوز العام الدراسيالخدمة حتى نھاية  فيبلوغ سن الخامسة والستين، مع استمراره  −

  .وفقاً لصالحيات التوقيع
دون إذن  أربعة أيام عمليُعتبر عضو ھيئة التدريس مستقيالً في حالة غيابه أو عدم قيامه بواجباته ألكثر من  -5

الحصول على الموافقة وفقاً  مسبق، وفي حاالت استثنائية يجوز اعتبار الغياب إجازة بدون راتب بعد
  .لصالحيات التوقيع

  




