
 م2018( لسنة 24تابع: قرار الرئيس األعلى للجامعة رقم )

 السياسةرقم  04-ش.م
 بدء العمل بالسياسةتاريخ  12/08/2018  سياسات شؤون المعيديندليل 

 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 15/04/2018
 تاريخ المراجعة القادم 01/09/2021 واجبات المعيد

 نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية: مسؤولالمكتب ال رقم الصفحة 1 من 1
 

 . واجبات املعيد4
 الهدف

 .الجامعة وطيلة مدة إيفاده للخارجتهدف هذه السياسة إلى توضيح الواجبات التي على المعيد االلتزام بها خالل مدة إقامته ب

 السياسة

 به يكلف ماب القيامو المطلوبة، العلمية الدرجة على لحصولل العلمية وبحوثه تهادراس في جهده أقصى بذل يتوقع من المعيد

يتوجب على المعيد االلتزام بما يلي على وجه ، ووجه أكمل على الجامعية األعمال من وغيرها تطبيقات أو دراسات من

 الخصوص:

 عم عليها المتفق الدراسية بالخطةبمدد الدراسة المصرح له بها و وااللتزام أجله من الموفد الدقيق التخصص دراسة (1

 .إليها الموفد الجامعة في دراسته على المشرف

 ديرمالملحقية الثقافية وومن  هامن مسبقة بموافقة أو إليها الموفد بالجهة المقررة اإلجازات في إال الدراسة مقر مغادرة عدم (2

 .ير أعضاء هيئة التدريس المواطنينمكتب استقطاب وتطو

 مسبق ذنإ على الحصول معها يتعذر طارئة قهرية لظروف بعثته مقر مغادرة إلى المعيد فيها يضطر قد التي الحاالت في (3

 يدعلى المع يتوجب ،ير أعضاء هيئة التدريس المواطنينمكتب استقطاب وتطو مديروموافقة  الموفد إليهاجهة ال من

 ة.الالزم والمدة األسباب بيان مع الثقافية الملحقية إخطار

 .، والجهة الموفد إليهاجامعةال وسياسات بلوائح االلتزام (4

 السياسات. الواردة في هذهالمهني للمعيدين  االلتزام بقواعد األخالق والسلوك (5
 
 



 م2018( لسنة 70تابع: قرار مدير الجامعة رقم )
 رقم السياسة المرتبطة 04-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 واجبات المعيد

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

 

 املعيد واجبات - (4) رقم السياسةإجراءات 

 المقيم المعيد واجبات 4-1

 .العلمي بالقسم العمل ولمتطلبات التأهيلي لبرنامجه وفقا   الرسمي بالدوام المقيم المعيد يلتزم -أ

 للحصول طلباته ةومتابع بتقديم وذلك العليا، دراساته لمتابعة قبول على للحصول الحثيث بالسعي المقيم المعيد يقوم -ب

 .قبول على للحصول المؤهلة الدراسية الدورات وحضور قبول، على

 العلمي القسم رئيس به يكلفه ما أو المحلي، األكاديمي المشرف من إليه توكل التي المهام كل بتنفيذ المقيم المعيد يقوم -ج

 .أخرى جامعية أعمال أية أو تطبيقات أو دراسات من المختص

 

 الموفد المعيد واجبات 4-2

 العلمية جةالدر على للحصول الالزمة العلمية والبحوث بالدراسات والقيام إليها الموفد الجامعة في بالدراسة االلتحاق -أ

 .أجلها من الموفد

 .اإليفاد قرار في الوارد الدقيق التخصص بدراسة االلتزام -ب

 .اإليفاد قرار في المحددة الدراسية بالمدة االلتزام -ج

 .إليها الموفد الجامعة في المعيد على األكاديمي المشرف من المعتمدة الدراسية بالخطة االلتزام -د

 دالمعي إليها الموفد الجهة في المقررة اإلجازات خالل إال له مغادرته وعدم الدراسة مقر في التواجد في االستمرار -ه

يئة استقطاب وتطوير أعضاء ه مكتب ومدير الثقافية الملحقية من كل موافقة إلى باإلضافة منها مسبقة بموافقة أو

 .التدريس المواطنين

 نم مسبقة موافقة على الحصول عليه وتعَذر دراسته مقر مغادرة إلى المعيد فيها يضطر قهرية ظروف طرأت إذا -و

 لموفدا المعيد على يتوجب ،استقطاب وتطوير أعضاء هيئة التدريس المواطنين مكتب مدير ومن إليها الموفد الجهة

 .لغيابه الالزمة والمدة المبررات توضيح مع باألمر الثقافية الملحقية إخطار الحالة هذه في

 .إليها الموفد الجهة وسياسات وبلوائح الجامعة وسياسات بلوائح المعيد يلتزم -ز

 خالقياتأ دليل وفي المعيدين شؤون سياسات في الواردة للمعيدين المهني والسلوك األخالق بقواعد المعيد يلتزم -ح

 األخالق ةبالئح المعيد يلتزم كما األكاديميين، العاملين وإجراءات سياسات في الواردة التدريس هيئة ألعضاء المهنة

 .البشرية الموارد سياسات في الواردة المهني والسلوك

 .لسياساتا هذه تضمنتها التي التأديبية اإلجراءات إلى تعرضه قد أعاله إليها المشار السلوك لقواعد المعيد مخالفة إن -ط
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