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السياسات 
 واإلجراءات

 X X X X  الخاصة بالعاملين األكاديميين السياساتتعديل إنشاء أو 
   X X  تعديل اإلجراءات الخاصة بالعاملين األكاديميينإنشاء أو 

 شئون العاملينإدارة 
 األكاديميين

   X X  تحديد رتب أكاديمية جديدةإنشاء و
 X X X X  )عميد كلية/وكيل كلية( علياتعيينات إدارية أكاديمية 

/منسق برنامج/منسق برنامج إدارية (مساعد عميد/رئيس قسم تعيينات أكاديمية
   X X  )دراسات عليا/أية تعيينات أكاديمية إدارية أخرى

  X X X X تعيينات أعضاء هيئة التدريس
   X X X المدرسين خارج الهيئة والمحاضرين تعيينات 

االستثناءات في تعيينات الموظفين األكاديميين (الراتب، مدة العقد، سن الموظف عند 
   X X X التوظيف، الشهادة العليا غير الدكتوراه)

   X X X تعيينات مشتركة وتعيينات بموجب "عقد خاص"
   X X X تعيينات األساتذة الزائرين

    X X بدوام جزئيتعيينات أعضاء هيئة تدريس 
  X X X X تعيينات فخرية 

  X X X  الخاصةواإلدارية  البدالت
    X  الموافقه على البدالت من غير الميزانية االتحادية

   X X X انتداب موظفين أكاديميين 
    X X والمحاضرين والمدرسين خارج الهيئة تجديد/عدم تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس

   X X  والمحاضرين والمدرسين خارج الهيئة عدم تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس/ تجديد تظلمات
    X X إنهاء عقود أعضاء هيئة التدريس خالل الفترة التجريبية

   X X X إنهاء عقود أعضاء هيئة التدريس قبل انتهاء مدتها
   X X X  65تمديد عقود أعضاء هيئة التدريس بعد سن 

   X X X إلخ) زيادة الرواتب...الترقيات، الحوافز، تعديل الرواتب (
   X X X أعضاء هيئة التدريس والموظفين األكاديمييننقل 

   X X  اإلدارييناألكاديميين استقالة العميد، أو غيره من 
    X X األقل رتبة من العميد األكاديمييناستقالة الموظفين 

   X X  التقاعد 
   X X  المجالس االستشارية األكاديميةتشكيل 

     X لميةلمؤتمرات العحضور أعضاء هيئة التدريس واألكاديميين ل
    X X الخدمات المهنية واالستشارية

   X X X )الموافقة/االستثناءاتاالستثنائية (جازات اإلإجازات التفرغ العلمي، و
     X على مستوى الكليةعضاء هيئة التدريس جوائز التميز أل

   X X  جوائز التميز ألعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعة
     X التظلم/الشكاوى المتعلقة بتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس
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     X أعضاء هيئة التدريس غياب

هيئة  ترقيات أعضاء
 التدريس

    X X وضع معايير أداء إضافية
    X  استثناءات متعلقة بمدة الخدمة وشروط األهلية وفق أحكام سياسة الترقية

   X X  ترقيات أعضاء هيئة التدريس
   X X  اتالترقيالخاصة بأعضاء هيئة التدريس  اتتظلم

إدارة النصاب 
التدريسي ألعضاء 

 هيئة التدريس

     X النصاب التدريسي بمقدار ثالث ساعات معتمدةتخفيض 
    X X تخفيض النصاب التدريسي بأكثر من ثالث ساعات معتمدة

    X X توجيهات وتعليمات إضافية متعلقة بتوزيع/احتساب النصاب التدريسي
    X X  ةاإلضافياألعباء التدريسية  مستحقات

     X شراء وقت عضو هيئة التدريس
    X X النصاب التدريسي للفصل الصيفي

    X X إعادة تسوية ساعات التدريس المعتمدة
السلوك مخالفات 

ألعضاء هيئة 
 التدريس

   X X X تطبيق العقوبات الرئيسية وفق أحكام السياسة

  X    التظلم من العقوبات الموقعة بحق أعضاء هيئة التدريس

 التظلم أو الشكاوى
   X X  السلوك قواعدالشكاوى المتعلقة بالترقية أو 

   X X  الخدمة إنهاءشكاوى إعادة التعيين أو تظلمات و
    X X أو القرارات غير تلك المذكورة سابقاً. لتجاوزاتالشكاوى المتعلقة با
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