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 السياسةرقم  00-ش.م
 بدء العمل بالسياسةتاريخ  12/08/2018  سياسات شؤون المعيديندليل 
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 قدمةم. 0
تحدد هذه السياسات واإلجراءات الخاصة بها قواعد توظيف المعيدين بالجامعة من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 العليا في إحدى الجامعات المرموقة خارج الدولة. دراساتهم أثناءبغرض إعدادهم وتأهيلهم وإيفادهم واإلشراف عليهم 

 تعريف المصطلحات 0-1

السياسات يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، إال إذا ُذكر خالف ذلك في تطبيق أحكام هذه 

 في سياق النص.

 دولة اإلمارات العربية المتحدة : الدولة

 جامعة اإلمارات العربية المتحدة : الجامعة

 اإلمارات العربية المتحدة،جامعة  وتنظيم بإنشاء م1976 لسنة (4) رقم االتحادي القانون : القانون

 .له الُمعدلة والقوانين

 األعلى الرئيس بقرار الصادرة 1976 لسنة( 4) رقم االتحادي للقانون التنفيذية الالئحة : الالئحة

 م2004 لسنة( 116) رقم للجامعة

 مجلس الجامعة : المجلس

 الرئيس األعلى للجامعة : الرئيس األعلى 

 مدير الجامعة : المدير

 األكاديمية نائب مدير الجامعة للشؤون : نائب المدير

استقطاب مكتب 

وتطوير أعضاء هيئة 

 التدريس المواطنين

 كل ما يتعلق بالمعيدين وأعضاء هيئة التدريس المواطنينيتبع نائب المدير ويُشرف على  :

 عميد الكلية : العميد

 الجامعة المختلفةالقسم العلمي أو ما يعادله في كليات  : القسم العلمي

 الملحقية الثقافية لدولة اإلمارات العربية المتحدة التي تشرف على المعيد الموفد : الملحقية الثقافية

امعة، بالجعضو هيئة تدريس  ليكون نواة - ذكوراً وإناثاً – من المواطنين تم تعيينهيمن  : المعيد

 العلمية العلياليقوم بمتابعة دراساته وبحوثه للحصول على الدرجات 

 حتى تاريخ إيفاده ، بةرتجالمدة المعيد أثناء تواجده بالجامعة خالل مدة التأهيل و .1 : المعيد المقيم

المعيد الذي أُنهي إيفاده إلى الخارج بقرار من السلطة المختصة ليعود للجامعة كمعيد  .2

 لمدة محددة.مقيم 

اسة لدر أو ،األجنبية تمهيداً لمتابعة دراساته العليا إيفاده للخارج لدراسة اللغةمن تم  : الموفد المعيد

 .متطلبات الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه / الزمالة الطبية

المشرف األكاديمي 

 المحلي

 .عضو هيئة التدريس بالقسم العلمي للمعيد الذي يشرف على المعيد طيلة مدة إقامته وإيفاده :

 لجنة شؤون المعيدين

 بالكلية

 .اللجنة المشكلة بقرار من العميد المختص لإلشراف على شؤون المعيدين بالكلية :

 ، األبناءالزوج ،الزوجة ،األم ،الدرجة األولى: األب .1 : درجات القرابة

 الجد، الجدة، األخوة، األخوات، األحفاد الدرجة الثانية:  .2

 األختابن خ، بن األا ، الخال، الخالة،العمة ،الدرجة الثالثة: العم .3

هي عبارة عن وسيلة أو طريقة عمل محددة لتوجيه وتحديد القرارات اآلنية والمستقبلية،  : السياسة

فالسياسة هي موجه لصنع القرار وفقاً لمجموعة محددة من الظروف ضمن إطار من 

 األهداف المؤسسية ومجموعة من المبادئ اإلدارية.

ا، أو طريقة ثابتة ألداء األشياء، فاإلجراءات هي عبارة تمثل طريقة محددة إلنجاز شيء م : اإلجراءات

عن مجموعة من الخطوات التي تُتّبع في ترتيب منتظم ومحدد للتأكيد على االلتزام بمنهج 

 العمل المنتظم والمتكرر.
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 استقطاب وتطوير أعضاء هيئة التدريس المواطنين مكتب دور 0-2

فدين المقيمين والمو المعيدين شؤون على العام باإلشراف التدريس المواطنيناستقطاب وتطوير أعضاء هيئة  مكتب يقوم

 .اإليفاد دول في للدولة الثقافية الملحقياتاألقسام العلمية و مع بالتنسيق

 

 المعيدين شؤون سياسات أهداف 0-3

 .المعتمدة والمعايير الشروط مع تتسق واإليفاد التعيين إجراءات أن من والتحقق المعيدين شؤون تنظيم

 

 التطبيق مجال 0-4

 .الجامعة كليات جميع في المعيدين على السياسات هذه تُطبّق

 

 المعيدين شؤون سياسات استخدامات 0-5

 مدير هو المرجع لهذه السياسات وتفسيرها.النائب  -أ

 لمعيدين.ايوضح جدول صالحيات التوقيع المرفق مع هذه السياسات صالحيات التوقيع لألنشطة المتعلقة بشؤون  -ب

ة عن تنفيذ المسؤوليبالتنسيق مع الجهات المعنية  استقطاب وتطوير أعضاء هيئة التدريس المواطنين مكتبيتولى  -ج

 وتطبيق سياسات وإجراءات شؤون المعيدين.

يُمكن أن تأتي طلبات تحديث السياسات باإلضافة أو الحذف أو التعديل من أي من مستخدمي هذه السياسات، ويتولى  -د

 التوصية بتحديث السياسات ويرفع توصياته إلى استقطاب وتطوير أعضاء هيئة التدريس المواطنين مكتبمدير 

 مدير.النائب 

 مدير.المدير توصياته إلى اليرفع نائب  -ه

 .لموافقة والعرض على مجلس الجامعةيرفع المدير توصياته إلى الرئيس األعلى ل -و

 اإلجراءات الخاصة بهذه السياسات.مدير المدير بناًء على عرض نائب اليصدر  -ز

 
 
 



 م2018( لسنة 70تابع: قرار مدير الجامعة رقم )
 رقم السياسة المرتبطة 00-ش.م

 دليل إجراءات شؤون المعيدين
 تاريخ بدء العمل باإلجراءات 12/08/2018 

 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 15/04/2018
 تاريخ المراجعة القادم 01/09/2021 إدارة البرنامج

 نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية المكتب المسؤول: رقم الصفحة 1من  1

 

 الربنامج إدارة

 الموفدينو المقيمين المعيدين شؤون برنامج على بالجامعة استقطاب وتطوير أعضاء هيئة التدريس المواطنين مكتب يشرف

 للشؤون الجامعة مدير نائبالمكتب  ويتبع اإليفاد، بدول للدولة الثقافية والملحقيات الجامعة بكليات العلمية األقسام مع بالتنسيق

 .األكاديمية
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