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نائب مدير الجامعة للدراسات العليا : مسؤولالمكتب ال صفحات هذه السياسةعدد  1من  1
 والبحث العلمي

 

 البحثية املشاريعيف  نياملشارك كافآت وحوافز أعضاء هيئة التدريسم. 5

 نظرة عامة
 البحثية المشاريعفي  نيالمشاركمكافآت وحوافز أعضاء هيئة التدريس  واإلجراءات الخاصة بها سةاهذه السيتحدد 

 .والخدمات االستشارية

 مجال التطبيق
 .الجامعةفي  هيئة التدريسأعضاء  تُطبق هذه السياسة على جميع

 الهدف
إلى وضع مبادئ توجيهية بشأن مكافأت وحوافز أعضاء هيئة التدريس نظير مشاركتهم في المشاريع  هذه السياسةتهدف  

 .البحثية والخدمات االستشارية

 السياسة
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الممّولة من البحثية  المشاريعن في يالمشاركمكافآت وحوافز أعضاء هيئة التدريس سري القواعد التالية بخصوص ت

 :االستشاريةالمشاريع أو في الخارج 
بشرط  المشاريعتلك لعمل في شراء وقت لممولة من الخارج بمشاريع  عاملينألعضاء هيئة التدريس ال يجوز -أ 

يتم خصم و .ساعات/ لكل فصل دراسي 6أو  نصف نصابهم التدريسيبما ال يزيد عن  لذلكتوافر التمويل الكافي 
األعباء  وتحدد سياسة ،الوحدة األكاديمية المعنية لذلك من ميزانية المشروع وتحويلها إلىالمالية المناظرة  قيمةال

 .تخفيض النصاب طريقة حسابشروط و التدريسية
 اإلضافي خالل العملطلب مكافأة نظير لمشاريع الممولة خارجياً ا المسئولين عن عضاء هيئة التدريسيجوز أل -ب 

 أساس الراتب المعدل على الساعات اإلضافية للباحثينحتسب مكافأة وتُ  .الصيفية اإلجازةأو خالل  الفصل الدراسي
 تكون هذه المكافأة ضمن ميزانية المشروع البحثي المعتمد.يجب أن و .عن ساعات العمل اإلضافية في المشروع

تتناسب مع عدد ساعات العمل في المشروع  عملهم للباحثين في المشاريع االستشارية طلب مكافأت نظير يجوز -ج 
نتائج  عادة ما تتطلب المشاريع االستشاريةوالمعدل لكل ساعة.  الراتبوباستخدام معدل يوازي أو يفوق معدل 

 لذا تتطلب معدل تعويض أعلى.عاجلة في فترات زمنية محدودة 
نظير مشاركته في األبحاث أو االستشارات الممولة من  عام الجامعيإذا زاد ما يصرف لعضو هيئة التدريس في ال -د 

سياسة األعباء طبقاً ل% من أجره السنوي الكلي، يتعين عليه شراء بعض نصابه التدريسي 20الخارج عن 
 التدريسية.

 المؤتمرات. المشاركة فيالممولة من الخارج تكاليف  تشمل ميزانية المشاريع البحثيّةيجوز أن  -ه 
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 يلي: وفقاً لما داخلياً من الجامعة الممولةالمشاريع في  عملهمحوافز أعضاء هيئة التدريس لقاء تتحدد 

. ويجوز أن تكون هذه المؤتمرات الدوليّة المشاركة فيالبحثيّة تمويل  المشاريعتشمل ميزانية تلك أن  يجوز -أ 
 .تم من خالل الكليات المعنيةتدولية  مؤتمرات لحضورمشاركات أخرى أي  المشاركات باإلضافة إلى

أو الخدمات التي يتم االلتزامات األعباء التدريسيّة أو من غير ذلك من  بعض من رئيسيينيجوز إعفاء الباحثين ال -ب 
 القسم العلميوذلك بعد الحصول على موافقة رئيس  ،أو الكليّة أو الجامعة القسم العلمي تكليفهم بها من قبل

 .العميدو
  




