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رقم السياسة
تاريخ بدء العمل بالسياسة
تاريخ آخر مراجعة
تاريخ المراجعة القادم
رقم الصفحة

صالحيات التوقيع :سياسات شؤون املعيدين

حقوق المعيد

إنهاء إيفاد المعيد وعودته كمعيد مقيم
الترخيص للمعيد المقيم أو الموفد بإجراء المقابالت الشخصية
لمتابعة إجراءات القبول
الترخيص للمعيد المقيم بحضور دورات دراسية أو برامج
تدريبية أو تأهيلية أو دراسة مساقات تكميلية أو أداء االمتحانات
الالزمة للقبول
الترخيص للمعيد المقيم أو الموفد بحضور مؤتمرات/ندوات
علمية
الترخيص للمعيد الموفد بالقيام بزيارات علمية
منح المعيد المقيم أو الموفد إجازة بدون راتب لمدة أقصاها سنة
وبحد أقصى مرتين خالل مدة العمل كمعيد بالجامعة
منح المعيد المقيم أو الموفد إجازة براتب لمدة ال تتجاوز شهرين
لمرافقة أحد األقارب حتى الدرجة الثانية للعالج داخل أو خارج
الدولة

مدير مكتب استقطاب وتطوير
أعضاء هيئة التدريس المواطنين

تأهيل وإيفاد المعيد

نائب المدير

تغيير التخصص والنقل

المدير

تعيين المعيد

إصدار أو إضافة أو تعديل سياسات شؤون المعيدين
إصدار إجراءات شؤون المعيدين وتعديالتها
التعيين باإلعالن أو االستقطاب
اإلعفاء من بعض شروط التعيين
تأجيل مباشرة العمل
تغيير التخصص الدقيق أو النقل من قسم أو من كلية ألخرى
تمديد مدة البقاء كمعيد مقيم أثناء الفترة التأهيلية
إيفاد المعيد لدراسة اللغة األجنبية أو أية متطلبات أخرى تمهيداً
للحصول على قبول للدراسات العليا
إيفاد المعيد الحاصل على قبول لدراسة درجتي الماجستير
والدكتوراه أو الزمالة الطبية
تغيير الجهة الموفد إليها المعيد لدراسة اللغة األجنبية أو لدراسة
درجتي الماجستير والدكتوراه/الزمالة الطبية
الترخيص للمعيد باالستمرار في الدراسة بعد انقضاء المدد
األصلية المقررة ،لمدة سنتين ،وبما ال يزيد عن سنة واحدة في
كل مرة
إسقاط كل أو بعض المدد من حساب المدد األصلية المقررة أو
من مدد التمديد للحصول على الدرجة العلمية
الترخيص للمعيد الموفد بمغادرة مقر الدراسة ألسباب طارئة
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رقم السياسة
تاريخ بدء العمل بالسياسة
تاريخ آخر مراجعة
تاريخ المراجعة القادم
رقم الصفحة

مستوى صالحيات التوقيع

مدير مكتب استقطاب وتطوير
أعضاء هيئة التدريس
المواطنين

نائب المدير

التعيين في وظيفة أستاذ
مساعد

المدير

إنهاء الخدمة

الرئيس األعلى

تابع حقوق المعيد

االشتراك في دوريات علمية أو جهات تصدر دوريات علمية
في مجال التخصص وشراء مراجع أو كتب علمية في مجال
التخصص
تعويض المعيد عن رسوم التقديم للقبول للغة األجنبية
والدراسات العليا أو متطلباتها ،ورسوم تأشيرات الدخول لبلد
الدراسة ورسوم نظام اإلقامة األمريكي SEVIS
تعويض المعيد عن قيمة شراء أجهزة الحاسوب وملحقاته
تعويض المعيد الموفد عن قيمة شراء أو استئجار األجهزة
العلمية أو رسوم استخدام المختبرات والمعدات أو شراء برامج
()Software
الترخيص للمعيد الموفد بأداء امتحانات مرتبطة بتخصصه
تعويض المعيد عن تكاليف األطروحة
الترخيص للمعيد الموفد بإجراء بحوث ما بعد الدكتوراه ( Post
 )Docأو لمزيد من التدريب لمعيدي كلية الطب والعلوم
الصحية ،قبل التعيين عضو هيئة تدريس بالجامعة
منح مكافأة مالية للمعيد الذي يحصل على درجة
الدكتوراه/الزمالة الطبية الموفد من أجلها قبل انتهاء المدة
األصلية المقررة لها بمدة ال تقل عن ستة أشهر ،أو بمدة تزيد
عن سنة
االستقالة
عدم الحصول على قبول مع انتهاء مدة اإلقامة
ضعف المستوى األكاديمي أو لمقتضى المصلحة العامة
االنقطاع عن العمل أو الدراسة ألكثر من ثالثين يوماً متصلة بدون
عذر مقبول
عدم الحصول على الدرجة العلمية بانتهاء المدد المصرح بها
عدم مباشرة العمل خالل ستين يوماً بعد الحصول على درجة
الدكتوراه أو الزمالة الطبية
تعيين المعيد الحاصل على الدكتوراه /الزمالة الطبية في وظيفة
أستاذ مساعد
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