
 م2018) لسنة 25تابع: قرار الرئيس األعلى للجامعة رقم (
 السياسةرقم   00-ع.أ

 دليل سياسات العاملين األكاديميين
 12/08/2018    بدء العمل بالسياسةتاريخ 

15/04/2018  الموضوع  تاريخ آخر مراجعة
 01/09/2021  صالحيات التوقيع   تاريخ المراجعة القادم

 2 من 1  نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديميةالمكتب المسئول:   رقم الصفحة
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  السياسات واإلجراءات
XXXX   إنشاء أو تعديل السياسات الخاصة بالعاملين األكاديميين

  XX   العاملين األكاديميينسياسات إنشاء أو تعديل اإلجراءات الخاصة ب

إدارة شئون العاملين 
 األكاديميين

XXXX  رتب أكاديمية جديدةإنشاء 
XXXX  تعيينات إدارية أكاديمية عليا (عميد كلية/وكيل كلية)

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

 XX  

 XXXX تعيينات أعضاء ھيئة التدريس
  XXX  تعيينات المحاضرين 

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

X XX  

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

   XX  بدوام جزئيتعيينات أعضاء ھيئة تدريس والمحاضرين 
  X    تعيينات الخبراء والمستشارين

 XXXX تعيينات فخرية 
 XXX  البدالت اإلدارية والخاصة

   XX  على البدالت من غير الميزانية االتحادية الموافقه
  XXX موظفين أكاديميين أو إعارة  ندب

   XX  تجديد/عدم تجديد عقود أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين
   XX االختبارإنھاء عقود أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين خالل فترة 

  XXX والمحاضرين قبل انتھاء مدتھاإنھاء عقود أعضاء ھيئة التدريس 
  XXX  65تمديد عقود أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين بعد سن 

  XXX  تغيير الراتب (مثالً بسبب الترقية األكاديمية أو غيرھا من األسباب)
  XXX  اعتماد بدل التميز

  XXX  داخل وخارج الجامعة نقل أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين
  XX  استقالة العميد، أو غيره من اإلداريين األكاديميين 
   XX استقالة العاملين األكاديميين األقل رتبة من العميد

  XX  أعضاء ھيئة التدريس المواطنيناستقالة والتقاعد 
  XX  تشكيل المجالس االستشارية األكاديمية

    X والمحاضرين للمؤتمرات العلميةحضور أعضاء ھيئة التدريس 
   XX الخدمات المھنية واالستشارية

  XXX إجازات التفرغ العلمي، واإلجازات االستثنائية (الموافقة/االستثناءات)
    X جوائز التميز ألعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين على مستوى الكلية

  XX  والمحاضرين على مستوى الجامعةجوائز التميز ألعضاء ھيئة التدريس 
    X الموافقة على غياب أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين
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ترقيات أعضاء ھيئة 
 التدريس

   XX وضع معايير أداء إضافية
  XX  ترقيات أعضاء ھيئة التدريس

إدارة النصاب التدريسي 
ألعضاء ھيئة التدريس 

 والمحاضرين

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

   XX توجيھات وتعليمات إضافية متعلقة بتوزيع/احتساب النصاب التدريسي
   XX مستحقات األعباء التدريسية اإلضافية 

    X التدريسعضو ھيئة جزء من النصاب التدريسي لشراء 
   XX النصاب التدريسي للفصل الصيفي

   XX إعادة تسوية ساعات التدريس المعتمدة
مخالفات السلوك 

ألعضاء ھيئة التدريس 
 والمحاضرين

  XXX تطبيق العقوبات الرئيسية وفق أحكام السياسة

 التظلم 

  XX  قواعد السلوكبالمتعلقة  التظلمات
  XX  ھيئة التدريس الخاصة بالترقياتتظلمات أعضاء 

  XX  تظلمات وشكاوى إعادة التعيين أو إنھاء الخدمة
  XX  تظلمات تجديد/ عدم تجديد عقود أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين 

    X التظلم/الشكاوى المتعلقة بتقييم أداء أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين
 X    الموقعة بحق أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرينالتظلم من العقوبات 

   XX الشكاوى المتعلقة بالتجاوزات أو القرارات غير تلك المذكورة سابقاً.
 
 


