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  برنامج التطوير املهني ألعضاء هيئة التدريس املواطنني. 10

  نظرة عامة

تفصل ھذه السياسة واإلجراءات الخاصة بھا فرص التطوير المھني ألعضاء ھيئة التدريس المواطنين وتوضح كيف يمكن 
  ألعضاء ھيئة التدريس المعنيين االستفادة من الفرص المتاحة في ھذا البرنامج.

  مجال التطبيق

  تُطبق ھذه السياسة على جميع أعضاء ھيئة التدريس المواطنين في الجامعة.

  الھدف

تسعى الجامعة إلى تطوير المھارات والخبرات والتجارب األكاديمية لجميع أعضاء ھيئة التدريس بحيث يمكنھم تقديم 
ريس التطوير المھني ألعضاء ھيئة التدمساھمات فعالة في التدريس والبحث العلمي للجامعة وإدارتھا. ولقد تم تأسيس برنامج 

المواطنين لتوفير مزيد من الفرص ألعضاء ھيئة التدريس المواطنين في مجال تعزيز تطورھم المھني. وتحدد إجراءات ھذا 
  البرنامج اآلليات والموارد الالزمة التي تمكن أعضاء ھيئة التدريس المؤھلين من تحقيق تطوير مھني من ھذا القبيل.

  ةالسياس

يوفر برنامج التطوير المھني ألعضاء ھيئة التدريس المواطنين اآلليات والموارد التي تمكن أعضاء ھيئة التدريس من  )1
مواطني الدولة ممن ھم برتبة أستاذ مساعد، أستاذ مشارك أو أستاذ من تطوير وإجادة بحثھم العلمي، وطرقھم في التدريس 

  م بشكل أفضل في تحقيق رؤية الجامعة ورسالتھا.و/ أو خبراتھم اإلدارية، وبالتالي اإلسھا

يتم تقديم منح برنامج التطوير المھني ألعضاء ھيئة التدريس المواطنين (شريطة توافر الميزانية الالزمة لذلك)، على  )2
أساس الخطة المقدمة من عضو ھيئة التدريس التي تھدف إلى تحسين األداء المھني لمقدم الطلب، وتعود بالنفع على 

  لجامعة.ا

  يتم تقييم كل مقترح وفقاً لمعايير بحثية معلن عنھا في اإلجراءات المتعلقة بھذه السياسة. )3

  وفقاً لإلجراءات الخاصة بھذه السياسة. لةوقبيتم منح الدعم المالي للمقترحات البحثية الم )4

مكتوبه  يس القسم العلمي تقاريريقدم المستفيدون من منح برنامج التطوير المھني ألعضاء ھيئة التدريس المواطنين لرئ )5
عن أنشطتھم المنجزة. ويشارك المستفيدون من منح البرنامج نتائج أنشطتھم المنجزة مع المجتمع األكاديمي للجامعة بما 

 يتناسب مع طبيعة األنشطة.
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  املواطنني التدريس هيئة ألعضاء املهني التطوير نامجبر -) 10السياسة رقم ( إجراءات

 المھني لتطويراإلى لجنة  تنفيذھا يزمع التي، عن طريق رئيس القسم والعميد، طلباً مرفقاً بخطته التدريس ھيئة عضو يقدم )1
 .لمراجعتھا وتقييمھا المواطنين التدريس ھيئة ألعضاء

  توصياتھا إلى النائب.تقدم اللجنة  )2

 القرار النھائي يصدر عن النائب. )3
  :يلي ام التقدم طلبات تشمل أن يجب  -أ

 يئةھ عضو أمضاھا التي السنوات عددو األكاديمية الرتبة القسم، الكلية،الرقم الجامعي،  االسم،الطلب شامالً  -1
  .ومعلومات التواصل معه الرتبة في التدريس

 قضائھا، المكان، الموقع اإللكتروني للنشاط.عنوان النشاط، الفترة المزمع  -2
 طبيعة النشاط: علمي، تدريسي، إداري، أو غير ذلك. -3
  خطة عمل تفصيلية للنشاط المقترح. -4
  جديدة. ذاتية سيرة -5
  ).الخ خطة الزيارة العلمية، محتويات المساق المراد حضوره، القبول، خطاب الرسمية، الدعوة( الداعمة الوثائق -6

  آلية الموافقة  -ب
  .ويؤرخه الطلب على التدريس ھيئة عضو يوقع -1
وم العميد ويق الطلب علىھما موافقت على انويؤكد انهويؤرخ الطلب وعميد الكلية على القسم رئيس كل من يوقع -2

   .المواطنين التدريس ھيئة ألعضاء المھني التطويربتحويله إلى لجنة 
 زانيةوالمي والعمداء، األقسام رؤساء توصيات ضوء في بصفة شھرية المقدمة الطلبات بتقييم اللجنة تقوم -3

  .مديرال لنائب توصياتھا بإحالة تقوم ثم للبرنامج، المرصودة
  عميد الكلية لإلفادة بالموافقة أو عدم الموافقة على الطلب. اللجنةيخاطب رئيس  -4

 يالزمن الجدول  -ج

 التدريس المواطنين) الجدول الزمني لبرنامج التطوير المھني ألعضاء ھيئة 10.1جدول رقم (
  

 اإلجراء المواعيد النھائية
 تقديم الطلبات إلى رئيس القسم العلمي أي وقت في العام الدراسي

 عميد الكليةوتوصية رئيس القسم العلمي  سبعة أيام بعد تقديم الطلب من عضو ھيئة التدريس 
 تقديم الطلب إلى رئيس اللجنة  عشرة أيام بعد تقديم الطلب من عضو ھيئة التدريس

 مراجعة الطلب من اللجنة آخر أسبوع من كل شھر خالل العام الدراسي
 ورئيس القسم والعميد إشعار عضو ھيئة التدريس أول أسبوع من الشھر الذي يليه

لقسمإلى رئيس اتقديم تقرير من قبل عضو ھيئة التدريس  ، أو كما ھو متفق عليهأسبوعين بعد نھاية المنحةفي غضون 

 :األنشطة مقترحات تقييم )4
  تقوم اللجنة بالتقييم بحسب كون تلك األنشطة:

  .إليه تؤدي أو علمياً  بحثياً  إنتاجاً  تتطلب  -أ
  .الطلب لمقدم اإلداري منصبال أو األكاديمي لتخصصبا تتعلق  -ب
  .الطلب لمقدمآفاق الترقية العلمية  فيمساھمة إيجابية  تساھم  -ج
  .جيد بشكل لھا التخطيط تم  -د
  . البرنامج ميزانية حدود وفي التكلفة حيث من مجدية  -ه
  .بھذه السياسة المبينة التوجيھية المبادئ إطار في تندرج  -و

  :قبول الطلب ما يلي قرار على تؤثر قد التي األخرى العواملكما تشمل 
  ).بحثب تقدممثل ال( السلبية غير- الفعالة المشاركة  -ز
 .الرتبة تلك في أمضاھا التي العمل وسنوات الطلب مقدماألكاديمية ل رتبةال  -ح
 تقييم المشاركات السابقة من قبل مقدم الطلب.  -ط
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   بھا المسموح لألنشطة التوجيھية المبادئ )5
 والمحفوظات للجامعات األكاديمية والزيارات المؤتمرات، فى المشاركة شكل بھا المسموح األنشطة تأخذ ما عادة  -أ

  .التدريب وبرامج البحوث، معاھد أو والمكتبات ،)األرشيفات(
 ابيةاإليج المشاركةاثنان منھا على  ينطوي دراسي، عامكل  فيطة نشثالث أ ھو بھا المسموح لألنشطة األقصى الحد  -ب

  (عرض شفوي أو بوستر).
  األساتذة المساعدين يحق لھم حضور مؤتمرين بدون المشاركة بأبحاث.  -ج
 .األكاديمية الواحدة الرتبة خالل أقصى كحد اثنتانو أقصى كحد السنة في تقتصر دورات اللغة على دورة واحدة  -د
ال يسمح ألعضاء ھيئة التدريس بالسفر خالل األسبوع األول من الدراسة أو خالل فترة االمتحانات حتى إعالن   -ه

 النتائج. 
  أيام عمل.  10الحد األقصى أليام اإليفاد خالل العام الدراسي   -و
ل أيام الدراسة، ولفترات أطول خارج أيام الدراسة، وبما ال يتجاوز الحد يقتصر وقت السفر على أسبوع واحد خال  -ز

  األقصى المشار إليه في الفقرة السابقة.

  التمويل )6
  : يستحق عضو ھيئة التدريس ما يلي:المؤتمرات  -أ

  .األصول حسب التأشيرة وتكاليف السياحية الدرجة على بالطائرة وعودة ذھاب تذكرة تكلفة -1
  في المؤتمر. التسجيل رسوم -2
 نفقات تشمل التسجيل رسوم كانت إذاو .وبحد أقصى خمسة أيام الشأن ھذا في الجامعة سياسات حسب إيفاد بدل  -3

  .يوم لكل المخصصات نصف على الطلب مقدم فيحصل اإلقامة،
  أنشطة أخرى   -ب

  .األصول حسب التأشيرة وتكاليف السياحية الدرجة على بالطائرة وعودة ذھاب تذكرة تكلفة -1
  .التسجيل رسوم -2
  .المضيفة الجامعة مرافق الستخدام المطلوبة الرسوم -3
 كالتالي إيفاد بدل -4

  درھم إذا كانت مدة الزيارة األكاديمية من أسبوع الى أسبوعين. 10000  -
  درھم إذا كانت مدة الزيارة األكاديمية أكثر من أسبوعين. 18000 -

  .البرنامج ھذا من لالستفادة بطلباتھم التقدم علمي تفرغ إجازة أو إعارة في ھم ممن التدريس ھيئة ألعضاء يجوز ال )7

 من نأسبوعي غضون في مديرال نائب لدى خطياً  تتم الموافقة على طلباتھم لھم الحق في التظلم لم الذين نوالمتقدم )8
  .ھم بعدم الموافقةإخطار

بعد  فسهن الدراسي العام في الحسبان في تكن لم أخرى ظروف أو المرض بسبب إلغاؤھا تم التي األنشطة تعويض يجوز )9
  .موافقة الكلية المعنية وتوفر الميزانية

ادة ، ينبغي إعالحاالت ھذه مثل فيو. بعتمدت من النائايجب إعطاء مبررات قوية في حالة عدم حضور النشاطات التي   )10
 لى حساب الجامعة.المبالغ المستلمة إ جميع
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