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 اخلدمة انتهاء. 7

 الهدف

 .الخدمة هاءتان بها يتم التي الحاالت بيانو المعيدخدمة  بانتهاء المتعلقة الضوابط تحديد إلى السياسة هذه تهدف

 السياسة

 أسباب انتهاء خدمة المعيد 7-1

 :التالية األسباب من ألي   المعيد خدمة تنتهي

 :االستقالة -أ

 من األقل على هرش قبل المختص العلمي القسم رئيس إلىأو بالبريد االلكتروني  كتابة   استقالته يقدم أن للمعيد يجوز

 .بقبولها المدير من قرار بصدور إال المعيد خدمة تنتهي وال سريانها، بدءتاريخ 

 .دللمعي المقررة اإلقامة مدة خالل الطبية، الزمالة / الدكتوراه الماجستير أو درجة لدراسة قبول على الحصول عدم -ب

 .مديراليقبله  عذر دون المحدد الموعد في اإليه الموفد بالجهة بالدراسة االلتحاق عدم -ج

 .مديرال يقبله عذر تقديم دون، لمدة تزيد عن ثالثين يوما  متصلة الدراسة أو العمل عن االنقطاع -د

وذلك  ،العامة المصلحة لمقتضيات أو الدراسة، في استمراره جدوى عدم وثبوت للمعيد األكاديمي المستوى ضعف -ه

 .بقرار من المدير بعد العرض على الرئيس األعلى للجامعة

 .ذلك خالف مديرال قرري لم ما بها، له المصرح بعد انتهاء المدد العلمية الدرجة على الحصول عدم -و

 همالإك االنتهاء من دراسة اللغة األجنبية أو تاريخ من شهرين أقصاها مدة خاللالقسم العلمي  فيعدم مباشرة العمل  -ز

مدير لاما لم يكن قد حصل المعيد على قبول بإحدى الجامعات وبموافقة على درجة الماجستير،  الحصول لمتطلبات

  الدراسة.الستكمال  على استمرار إيفاده

على درجة الدكتوراه/ الزمالة  الحصول تاريخ من شهرين أقصاها مدة خالل كعضو هيئة تدريس عملعدم مباشرة ال -ح

 الطبية.

 .للمعيدين المهني والسلوك األخالق قواعد مخالفة -ط

 .الصحية اللياقة عدم أو العمل، عن الدائم العجز -ي

 .التأديبي الفصل -ك

 .إسقاطها أو الدولة جنسية سحب -ل

 اة.الوف -م

 استرداد الرسوم الدراسية 7-2

 ألحد األسباب التالية:انتهاء الخدمة  ةالجامعة ما تحملته من رسوم دراسية خالل مدة اإليفاد كمعيد، في حال تسترد -أ

 .االستقالة -1

 التأديبي. الفصل -2

 االنقطاع عن العمل أو الدراسة. -3

 اإليفاد. في معيدكاها قض التي المدةمدة تقل عن ب تدريس هيئة كعضوالعمل بالجامعة  -4

كمعيد مقيم بعد انقضاء شهرين من تاريخ االنتهاء من دراسة اللغة األجنبية أو الحصول عدم مباشرة العمل  -5
 على درجة الماجستير، دون تقديم عذر يقبله المدير.

الحصول على درجة الدكتوراه/ الزمالة  تاريخ من شهرين بعد انقضاء كعضو هيئة تدريس عملعدم مباشرة ال -6
 الطبية. الزمالة بعد ما تدريب أو الدكتوراه بعد ما بحوث بإجراء لهباستثناء المرخص  ،الطبية

 .طبقا  للقواعد النافذة اإليفاد مدة خالل دراسية رسوم من الجامعة تحملته ما رد من عفاءفي أحوال خاصة اإل يجوز -ب
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 اخلدمة انتهاء -( 7) رقم السياسة إجراءات

 .باالستقالة المعيد خدمة انتهاء 7-1
 الذي لعلميا القسم إلى استقالته طلب فيقدم بالجامعة، عمله من االستقالة في الموفد أو المقيم المعيد رغبة حالة في -أ

اب وتطوير استقط مكتب إلى بتوصيته مشفوعة يحيلها الذي الكلية عميد إلى االستقالة طلب على توصيته يرفع

 .المدير على لعرضها المدير نائب إلى بدوره يرفعها الذي ،هيئة التدريس المواطنينأعضاء 

 .باالستقالة المعيد خدمة بانتهاء قراره المدير يصدر الموافقة، حالة في -ب

 الرسوم نع لالستفسار الثقافية الملحقية بمخاطبة استقطاب وتطوير أعضاء هيئة التدريس المواطنين مكتب يقوم -ج

 .إيفاده سبق مقيما   أو موفدا   كان سواء المعيد على أُنفقت التي الدراسية

 إلى الرسوم نبشأ الثقافية الملحقية من يرده ما بإحالة استقطاب وتطوير أعضاء هيئة التدريس المواطنين مكتب يقوم -د

 .بالجامعة المالية الشؤون قطاع

 .لمعيدا إيفاد مدة خالل الجامعة تحملتها التي الدراسية الرسوم استرداد حاالت بشأن المعيدين شؤون سياسة تُطبق -ه
 

 االستقالة غير أخرى ألسباب المعيد خدمة انتهاء 7-2

 اآلتية الحاالت في منتهية المعيد خدمة تعتبر االستقالة، جانب إلى: 

 ذلكو ية،بالط الزمالة أو الدكتوراه أو الماجستير درجة لدراسة الجامعات إحدى في قبول على المعيد يحصل لم إذا -أ

 .مقيم كمعيد له المقررة اإلقامة مدة خالل

 .الجامعة مدير يقبله عذر بدون المحدد التاريخ في إليها الموفد الجهة في بالدراسة المعيد يلتحق لم إذا -ب

 .معةالجا مدير يقبله عذر تقديم بدون متصلة، يوما   ثالثين عن تزيد لمدة الدراسة أو العمل عن المعيد انقطع إذا -ج

 قرارب وذلك العامة، المصلحة لمقتضيات أو الدراسة، في استمراره جدوى وعدم للمعيد األكاديمي المستوى ضعف -د

 .األعلى الرئيس على العرض بعد الجامعة مدير من

 .آخر قرارا   الجامعة مدير يتخذ لم ما بها، له المصرح المدد انتهاء بعد العلمية الدرجة على المعيد يحصل لم إذا -ه

 ألجنبية،ا اللغة دراسة من االنتهاء تاريخ من يوما   ستين أقصاها مدة خالل العلمي القسم في عمله المعيد يباشر لم إذا -و

 الجامعات بإحدى قبول على حصل قد يكن لم ما الماجستير، درجة على الحصول لمتطلبات إكماله تاريخ من أو

 .دراسته الستكمال إيفاده استمرار على الجامعة مدير وموافقة

 لىع الحصول بعد يوما   ستين أقصاها مدة خالل العلمي القسم في تدريس هيئة كعضو العمل المعيد يباشر لم إذا -ز

 .أجلها من أُوفد التي الطبية الزمالة أو الدكتوراه درجة

 .بالجامعة المعيدين شؤون سياسات في المذكورة للمعيدين المهني والسلوك األخالق قواعد مخالفة -ح

 .للعمل المطلوبة الصحية اللياقة عدم أو العمل، عن الدائم بالعجز المعيد أُصيب إذا -ط

 .تأديبية ألسباب بالجامعة عمله من المعيد فُصل إذا -ي

 .عنه إسقاطها أو المعيد من الدولة جنسية سحب تم إذا -ك

 .المعيد وفاة -ل

 بةبمخاط استقطاب وتطوير أعضاء هيئة التدريس المواطنين مكتب يقوم أعاله، المذكورة األسباب من أي ثبوت عند 

 وإرسال بابلألس واضح تحديد مع المعيد خدمة إلنهاء بالنسبة المناسبة التوصية وإعداد المعيد حالة لدراسة المعنية، الكلية

 .استقطاب وتطوير أعضاء هيئة التدريس المواطنين مكتب إلى الرد

 المدير نائب إلى الموضوع برفع الكلية، لرد استالمه بعد ،هيئة التدريس المواطنين استقطاب وتطوير أعضاء مكتب يقوم 

 .المعيد خدمة إنهاء إجراءات في السير أسباب موضحا  

 المناسبة بتوصيته مشفوعا   المدير إلى الموضوع برفع المدير نائب يقوم. 

 للجامعة األعلى الرئيس على العرض بعد المعيد خدمة إنهاء قرار المدير يصدر الموافقة، حالة في. 

 المعيد كان الةح في وبأسرته به، الخاصة الصحي التأمين بطاقة بتسليم خدمته المنتهية أو المستقيل المقيم المعيد يقوم 

 .منها طرف إخالء على والحصول البشرية الموارد إدارة إلى متزوجا ،
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