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كلمة عميد الكلية

ت�سعى كلية الدرا�سات التجارية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

والبحثية،  العلمية  لر�سالتها  اإ�سافة  والثقافية  الجتماعية  ر�سالتها  لتحقيق 

امل�ؤهلني علميا  التدري�س  وباأع�ساء هيئة  املتميزة  العلمية  اأق�سامها  تنطلق  حيث 

من  وجدت  التي  والغايات  الأهداف  لتحقيق  رحب  ف�ساء  يف  للعمل  واأكادمييا 

اأجلها والتي قطعا ل تنح�سر فقط يف التعليم والبحث العلمي واإمنا يف التفاعل 

الثقايف والجتماعي مع املجتمع وخارجه.

باملجتمع  وله عالقة  داخلها  يدور  ما  كل  وبا�ستمرار  ت�اكب  الناجحة  الكليات  اإن 

اخلارجي وهذا يحتل ركنا اأ�سا�سيا يف اأن�سطة ومهام التعليم، ويف هذا املجال تفخر 

الكلية مب�ساركتها ال�ا�سعة يف برامج ثقافية واجتماعية وندوات وحما�سرات كما 

تطمح لتحقيق املزيد من التط�ر يف هذا املجال.

لكل  الأداء  م�ست�ى  رفع  على  والإ�سرار  امل�ستمر  والت�جيه  الالحمدود  الدعم  اإن 

له  والجتماعي  الثقايف  وكذلك  منها  والإداري  والأكادميي  العلمي  الكلية  اأنظمة 

اأكرب الأثر يف ت�جه الكلية نح� م�ستقبل م�سرق وذلك من خالل برامج واأن�سطة 

ثقافية واجتماعية جديدة ومتن�عة.

على  لي�س  والجتماعية  الثقافية  الأن�سطة  تلك  لزيادة  نتطلع  فاإننا  كلمة،  ويف 

م�ست�ى الكم فح�سب واإمنا على م�ست�ى الن�ع كذلك، اإ�سافة للت�ا�سل مع املجتمع 

الكلية  واخت�سا�سات  اأن�سطة  مع  العالقة  ذات  وخ�س��سا  املختلفة  وم�ؤ�س�ساته 

واأق�سامها املختلفة، هذا ملا فيه حتقيق الأهداف والغايات التي من اأجلها تاأ�س�ست 

حيث يدرك جميع منت�سبيها اأن حتقيق اأهدافها لن يتاأتى اإل بعمل مت�ا�سل وجهد 

دوؤوب.

يف  وخ�س��سا  املجالت  جميع  يف  العاملة  اللجان  جميع  ن�سكر  اأخرى...  ومرة 

املجال الثقايف والجتماعي.

             د. م�سعل خمي�س متلع
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كلمة اللجنة الثقافية بالكلية

اأوىل  ه�  التعليمية  العملية  اأ�سالع  اأهم  كاأحد  التدري�س  هيئة  بع�س�  الهتمام  اإن 

الت�ا�سل  قن�ات  تك�ن  لأن  نطمح  بالكلية  ثقافية  كلجنة  اهتمامنا  وجل  اأول�ياتنا 

معهم مفت�حة على م�سراعيها ملا يحقق ال�سالح العام مل�ؤ�س�ستنا التعليمية ووطننا 

احلبيب.

وتطبيقًا لأهداف ت�سكيل اللجنة ون�سرا لل�عي الثقايف بني اأع�ساء هيئة التدري�س، 

و�سمانًا  املجتمعات،  تقدم  اأحد مقايي�س  والأنظمة ه�  الل�ائح  تفعيل  باأن  واإميانًا 

اإ�سداراتنا  لت�فري فر�سا عادلة للجميع، كان ت�جهنا الرئي�س ومن خالل باك�رة 

والقرارات  الل�ائح  تنظمها  التي  ال�ظيفية  وواجباتهم  بحق�قهم  تب�سريهم  اإىل 

يرتتب  ملا  نظرًا  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  من  املعتمدة  والنظم 

على اللتزام بها من حتقيق م�ست�ى اأف�سل يف ممار�سة العمل الأكادميي والرتقاء 

والتط�ر ال�ظيفيني.

وبالرغم من اأن هذا الدليل ل ي�سمل كافة الل�ائح والقرارات التي تخ�س ع�س� 

الي�مية  احتياجاته  اأقرب  مي�س  اأنه  راأينا  ما  يت�سمن  اأنه  اإل  التدري�س  هيئة 

وامل�ستقبلية مراعني فيها م�اكبة اآخر التحديثات التي طراأت عليها وذلك �سمانا 

للت�ا�سل الدائم له مع اآخر امل�ستجدات.

قمنا  فقد  الدليل  �سماكة  لزيادة  وتفاديا  اأننا  اإىل  نن�ه  اأن  اخلتام  يف  يف�تنا  ول 

دون  وذلك  الكبري  ال�سفحات  عدد  ذات  الل�ائح  من  الفقرات  بع�س  باجتزاء 

الإخالل مبا تت�سمنه من م�اد ودون امل�سا�س مبا قد يحتاجه ع�س� هيئة التدري�س 

املهني  النم�  يف  ي�ساهم  واأن  اإليه  ن�سب�  ما  هذا  عملنا  يحقق  اأن  اآملني  منها 

والأكادميي لإخ�تنا وزمالئنا الأفا�سل بالكلية.
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نظام واإجراءات العمل يف الأق�سام العلمية 

بكليات الهيئة
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التاريخ: 23 يوليو 2002م

قرار رقم )2002/1385(

ب�ساأن نظام واإجراءات العمل يف الأق�سام العلمية بكليات الهيئة

املدير العام:

للتعليم  العامة  الهيئة  ان�ساء  �ساأن  82/63 يف  القان�ن رقم  بعد الطالع على   -

التطبيقي والتدريب.

- وعلى لئحة الت�ظف لأع�ساء هيئة التدري�س والتدريب بالهيئة.

ب�ساأن   2002/6/18 يف   10 رقم  اجتماعها  يف  التنفيذية  اللجنة  قرار  وعلى   -

امل�افقة على نظام العمل يف الأق�سام العلمية بكليات الهيئة.

- وعلى عر�س ال�سيد الدكت�ر نائب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والبح�ث بهذا اخل�س��س.

- وبناء على ما تقت�سيه م�سلحة العمل.

تقرر

وفقا  اأعمالها  للهيئة  التابعة  بالكليات  العلمية  الأق�سام  تبا�سر   - اأوىل:  مادة 

العام  بداية  من  اعتبارا  وذلك  القرار  لهذا  املرافقة  العمل  واإجراءات  لنظام 

الدرا�سي 2003/2002.

مادة ثانية: - على جهات الخت�سا�س - كل فيما يخ�سه - تنفيذ هذا القرار 

والعمل مب�جبه ويلغى ما يتعار�س معه من اأحكام.

املدير العام      
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إجراءات العمل في األقسام العلمية بكليات الهيئة

القسم العلمي

تعريف:

بالق�سم  التدري�س  اأع�ساء هيئة  اأحد  اأكادميية برئا�سة  العلمي ه� وحدة  الق�سم 

العلمي من جمم�عة من  الق�سم  ويتك�ن  بالهيئة  املتبعة  للنظم  وفقا  تعيينه  يتم 

اأع�ساء هيئة التدري�س بالكلية مهمتهم الأ�سا�سية تدري�س جمم�عة من املقررات 

اأو التطبيقية ويعاون اأع�ساء  ذات طبيعة معينة يف اأحد حق�ل املعرفة النظرية 

هيئة التدري�س جمم�عة من الفئات التدري�سية والفنية والإدارية امل�ساعدة.

مجلس القسم العلمي
ت�سكيل جمل�س الق�سم العلمي:

هيئة  اأع�ساء  ويتك�ن من جميع  بالق�سم  �سلطة  اأعلى  ه�  العلمي  الق�سم  جمل�س 

التدري�س بالق�سم ويراأ�سه رئي�س الق�سم العلمي.

اخت�سا�سات جمل�س الق�سم العلمي:

• العلمية 	 التطبيقية،  النظرية،  الدرا�سية  املقررات  ت�زيع  �سيا�سة  اعتماد 

وامليدانية على اأع�ساء هيئة التدري�س والفئات التدري�سية امل�ساعدة بالق�سم.

• اعتماد اخلطة الف�سلية للمقررات الدرا�سية بالق�سم.	

• اعتماد خطط وبرامج تط�ير املقررات الدرا�سية التي تدخل يف اخت�سا�سات 	

الق�سم.

• تتفق 	 التي  العلمية  والأجهزة  والدوريات  واملراجع  الدرا�سية  الكتب  اعتماد 

وطبيعة الربامج الدرا�سية.

• اعتماد خطط التعيينات والبعثات والإجازات الدرا�سية بالق�سم.	

• اعتماد تر�سيح اأع�ساء هيئة التدري�س بالق�سم لإجازات التفرغ العلمي وفتح 	

املكاتب ال�ست�سارية.

• الق�سم يف نهاية كل 	 امل�ؤ�سرات الإح�سائية ونتائج امتحانات  اعتماد حتليل 

ف�سل درا�سي.

• اعتماد خطة الن�ساط العلمي والثقايف والجتماعي للق�سم.	

• اعتماد م�سروع امليزانية ال�سن�ية للق�سم.	

• اعتماد التقارير الف�سلية املرف�عة من جلان الق�سم املختلفة.	

• اعتماد التقرير ال�سن�ي عن �سئ�ن الق�سم.	

هذه  بع�س  يف  الق�سم  جمل�س  رئي�س  تف�ي�س  يف  احلق  العلمي  الق�سم  وملجل�س 

الخت�سا�سات.

اآلية عمل جمل�س الق�سم العلمي:

• يجتمع املجل�س مرتني على الأقل يف كل ف�سل درا�سي ويرفع حم�سر الجتماع 	

اإىل عميد الكلية خالل اأ�سب�ع من تاريخ انعقاده.

• ينتخب املجل�س يف اأول اجتماع له يف بداية كل عام درا�سي اأمينا لل�سر.	

• اإذا 	 اأع�ساءه  ثلث  اأو بطلب من  رئي�سه  بدع�ة من  املجل�س  اجتماعات  تعقد 

دعت احلاجة لذلك.

• ي�سكل املجل�س يف اأول اجتماع له يف بداية كل عام درا�سي من بني اأع�ساءه اأو 	

من غريهم اللجان الدائمة كما له اأن ي�سكل يف اأي اجتماع جلانًا م�ؤقتة يحيل 

اإليها م��س�عات حتتاج اإىل الدرا�سة متهيدًا لعر�سها على املجل�س لإقرارها.

• ت�سدر قرارات املجل�س بالأغلبية واإذا ت�ساوت الأ�س�ات يرجح اجلانب الذي 	

فيه رئي�س املجل�س.

• بالق�سم 	 التدري�س  هيئة  اأع�ساء  غري  من  يرى  مبن  ي�ستعني  اأن  للمجل�س 

لال�ستئنا�س براأيهم يف امل��س�عات التي تتعلق بهم.
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رئيس القسم العلمي
اخت�سا�سات رئي�س الق�سم العلمي:

• رئا�سة جمل�س الق�سم العلمي.	

• والفئات 	 التدري�س  هيئة  اأع�ساء  على  الدرا�سية  املقررات  ت�زيع  اعتماد 

التدري�سية امل�ساعدة بالق�سم.

• اقرتاح اخلطة الف�سلية للمقررات الدرا�سية بالق�سم.	

• اقرتاح خطط وبرامج تط�ير املقررات الدرا�سية وذلك للعر�س على جمل�س الق�سم.	

• اعتماد ندب اأع�ساء هيئة التدري�س من واإىل الق�سم العلمي.	

• متابعة تنفيذ �سيا�سات وقرارات جمل�س الكلية وجلان ال�سئ�ن العلمية بالكلية 	

وجمل�س الق�سم العلمي.

• الإ�سراف على العاملني يف الق�سم ومتابعة اأعمالهم.	

• تق�مي اأداء العاملني بالق�سم وفق النظم املتبعة.	

• رفع تر�سيح رواد اجلمعيات العلمية اإىل عميد الكلية.	

• الإ�سراف على اإعداد م�سروع ميزانية الق�سم ومتابعة تنفيذها.	

• التن�سيق مع جهات العمل الأخرى بالكلية يف الأم�ر التي تهم الق�سم.	

• اإعداد التقرير ال�سن�ي عن �سئ�ن الق�سم العلمية والتعليمية والإدارية ورفعه 	

اإىل جمل�س الق�سم العلمي لعتماده.

• القيام مبا يعهد اإليه من اأعمال اأخرى من قبل عميد الكلية.	

نائب رئيس القسم العلمي

اخت�سا�سات نائب رئي�س الق�سم العلمي:

• الداخلي 	 العمل  وت�سيري  تنظيم  ب�ساأن  الق�سم  رئي�س  قرارات  تنفيذ  متابعة 

بالق�سم.

• ين�ب عن رئي�س الق�سم يف حال غيابه.	

• القيام مبا يعهد اإليه من اأعمال اأخرى من قبل رئي�س الق�سم العلمي.	

أمين سر مجلس القسم العلمي

اخت�سا�سات اأمني �سر جمل�س الق�سم العلمي:

• التح�سري لجتماعات جمل�س الق�سم العلمي بناء على طلب رئي�س الق�سم.	

• اإعداد جدول اأعمال اجتماعات جمل�س الق�سم العلمي.	

• كتابة حما�سر اجتماعات جمل�س الق�سم العلمي.	

• الإ�سراف على ترتيب وحفظ �سجالت وحما�سر اجتماعات جمل�س الق�سم 	

العلمي.

• القيام مبا يعهد اإليه من اأعمال اأخرى من قبل رئي�س الق�سم العلمي ملتابعة 	

تنفيذ قرارات جمل�س الق�سم العلمي.
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عضو هيئة التدريس بالقسم العلمي

اخت�سا�سات ع�سو هيئة التدري�س:

• حتقيق اأهداف املقرر الدرا�سي.	

• حت�سري املادة العلمية واختيار و�سائل التعليم املنا�سبة مع التقيد باملحت�ى 	

العلمي واملرجع الدرا�سي الذي يحدده الق�سم العلمي لكل مقرر.

• م�اكبة التط�ر يف اأ�ساليب التعليم.	

• تق�مي التح�سيل العلمي للطلبة من خالل و�سائل التق�مي املتاحة.	

• الت�اجد يف املكتب خالل ال�ساعات املكتبية والإر�سادية املحددة.	

• تذليل 	 يف  وامل�ساهمة  الدرا�سية  املقررات  يف  للت�سجيل  الطلبة  اإر�ساد 

ال�سع�بات التي ت�اجههم.

• جمال 	 يف  تدخل  التي  الدرا�سية  للمقررات  املناهج  تط�ير  يف  امل�ساهمة 

اخت�سا�سه.

• امل�ساركة يف ع�س�ية جلان الق�سم العلمي والكلية والهيئة.	

• امل�ساركة يف اإجراء البح�ث العلمية يف جمال اخت�سا�سه.	

• كالدورات 	 اأدائه،  تط�ر  على  ت�ساعد  التي  العلمية  الفعاليات  يف  امل�ساهمة 

التدريبية وامل�ؤمترات العلمية والندوات املتخ�س�سة وغريها.

• امل�ساهمة يف خدمة املجتمع و�س�ق العمل.	

• القيام مبا يعهد اإليه من اأعمال اأخرى من قبل رئي�س الق�سم تخ�س الق�سم 	

وتتنا�سب مع طبيعة عمله.

اخت�سا�سات �سكرتارية الق�سم العلمي:

• ا�ستالم وت�زيع وحفظ املرا�سالت ال�سادرة وال�اردة من واإىل الق�سم.	

• حفظ ال�سجالت وال�ثائق اخلا�سة بالق�سم.	

• ت�سهيل اخلدمات والأعمال الإدارية لأع�ساء هيئة التدري�س بالق�سم.	

• القيام باأعمال الطباعة والت�س�ير اخلا�سة بالق�سم.	

• ترتيب ات�سالت ومقابالت رئي�س الق�سم واأع�سائه.	

• الإ�سراف على عمل الآلت والأجهزة املكتبية بالق�سم.	

• القيام مبا يطلبه رئي�س الق�سم من اأعمال اأخرى مبا يتفق مع طبيعة عملهم.	

الوظائف امل�ساندة بالق�سم العلمي:

تختلف ال�ظائف امل�ساندة بالق�سم العلمي باختالف الكليات واأحيانا باختالف 

الأق�سام العلمية يف الكلية ال�احدة. وتعتمد جلنة ال�سئ�ن العلمية بكل كلية �سروط 

التعيني واملهام ال�ظيفية لل�ظائف امل�ساندة املختلفة املعنية بالكلية.

لجان القسم العلمي

مفهوم اللجنة:

اأع�ساء هيئة التدري�س بالق�سم العلمي يتم  اللجنة هي عبارة عن جمم�عة من 

ت�سكيلها لإجناز بع�س املهام املحددة وفقا لنظام العمل بالأق�سام العلمية.
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ت�سكيل اللجان:

• العلمي يف بداية 	 الق�سم  اأول اجتماع ملجل�س  العلمي يف  الق�سم  ت�سكل جلان 

تعبئة  خالل  من  ذلك  ويتم  درا�سي،  عام  كل  من  الأول  الدرا�سي  الف�سل 

التي  اللجان  التدري�س  ا�ستمارة تعد لهذا الغر�س، ويحدد فيها ع�س� هيئة 

يرغب امل�ساركة فيها مرتبة ح�سب الأول�ية.

• رغباتهم 	 ح�سب  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  بت�زيع  العلمي  الق�سم  رئي�س  يق�م 

بقدر الإمكان، مع مراعاة مبداأ تكاف�ؤ الفر�س من خالل عملية التدوير يف 

حالة زيادة الرغبات عن العدد املحدد.

• مدة عمل اللجان عام درا�سي واحد.	

• ل يزيد عدد اأع�ساء اأي جلنة عن �سبعة اأع�ساء ول يقل عن ثالثة اأع�ساء، 	

للذي مل   )1( الأول�ية:  فتعطى  اأع�ساء  �سبعة  املتقدمني عن  زاد عدد  واإذا 

ي�سارك من قبل يف اأي جلنة، )2( لالأعلى درجة علمية و)3( لالأقدمية يف 

الكلية.

• ل يج�ز لأع�ساء اللجان يف الق�سم العلمي اجلمع بني ع�س�ية اأكرث من ثالث 	

جلنة،  من  اأكرث  رئا�سة  بني  اجلمع  يج�ز  ول  الأح�ال،  من  حال  باأي  جلان 

وي�ستثنى من ذلك رئي�س الق�سم العلمي ونائبه.

• غري 	 م�ؤقتة  اأو  دائمة  جلان  ت�سكيل  احلاجة  عند  العلمية  لالأق�سام  يج�ز 

املن�س��س عليها يف هذا النظام ح�سب ما تقت�سيه حاجة العمل.

اآلية عمل اللجان:

• تنتخب كل جلنة من اللجان رئي�سًا ومقررًا من بني اأع�سائها يف اأول اجتماع 	

لها خالل اأ�سب�عني من ت�سكيلها.

• لربنامج 	 وفقا  لها،  امل�كلة  الأعمال  لإجناز  دورية  اجتماعات  اللجان  تعقد 

عمل وجدول زمني تقره اللجنة ويعتمده رئي�س جمل�س الق�سم العلمي.

• تدر�س اللجان الدائمة امل��س�عات ال�اقعة �سمن اخت�سا�سها، اأما اللجان 	

امل�ؤقتة فتخت�س بدرا�سة امل��س�عات املحددة يف قرار ت�سكيلها.

• اإجنازها، 	 حال  العلمي  الق�سم  جمل�س  لرئي�س  اأعمالها  نتائج  اللجان  تقدم 

وتقدم يف نهاية كل عام درا�سي تقريرا �سامال عن اإجنازاتها يعر�س على 

جمل�س الق�سم العلمي.

• ت�ستمر اللجان يف اأعمالها يف بداية العام الدرا�سي التايل حلني ت�سكيل جلان 	

جديدة.

• 	 + )الن�سف  الأع�ساء  اأغلبية  بح�س�ر  �سحيحة  اللجان  اجتماعات  تعترب 

واحد(.

• فيه 	 الذي  اجلانب  يرجح  الت�ساوي  حالة  ويف  بالت�س�يت،  القرارات  حت�سم 

رئي�س اللجنة.

• يج�ز للجنة ال�ستعانة مبن تراه منا�سبًا عند احلاجة، ول يحق له الت�س�يت 	

على قراراتها.

• تر�سل ن�سخة من حم�سر كل اجتماع اإىل رئي�س الق�سم العلمي خالل اأ�سب�ع 	

من عقد الجتماع.

اخت�سا�سات جلان الق�سم العلمي:

جلنة الربامج واملناهج الدرا�سية:

• يقدمها 	 التي  الدرا�سية  والربامج  املقررات  تط�ير  خطط  واقرتاح  درا�سة 

الق�سم العلمي.

• درا�سة واقرتاح البدائل املتاحة من املراجع العلمية للمقررات الدرا�سية.	

• درا�سة م�ساريع تاأليف الكتب الدرا�سية ورفع تقرير بنتائج الدرا�سة لرئي�س 	

جمل�س الق�سم العلمي.
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• درا�سة واإجناز ما يح�له رئي�س الق�سم العلمي اإليها من م��س�عات تدخل يف 	

نطاق اخت�سا�سات اللجنة.

• التن�سيق مع الأق�سام العلمية يف الكلية والكليات الأخرى عن طريق روؤ�ساء 	

الأق�سام  تقدمه  وما  العلمي  الق�سم  يقدمه  ما  يخ�س  فما  العلمية  الأق�سام 

اإىل خدمة  الكلية وخارجها من مقررات تهدف  العلمية الأخرى من داخل 

العملية التعليمية.

• التن�سيق مع مركز تط�ير الربامج واملناهج بالهيئة عن طريق رئي�س الق�سم 	

العلمي فيما يتعلق بتط�ير املناهج والربامج الدرا�سية التي يقدمها الق�سم.

• نهاية 	 العلمي يف  الق�سم  لرئي�س جمل�س  اللجنة  �سن�ي عن عمل  تقرير  رفع 

العام الدرا�سي.

جلنة البحوث واملوؤمترات العلمية:

• درا�سة واإقرار م�ساريع البح�ث العلمية املقدمة من اأع�ساء هيئة التدري�س 	

بالق�سم العلمي.

• اقرتاح عقد الندوات وامل�ؤمترات العلمية املتخ�س�سة.	

• نهاية 	 العلمي يف  الق�سم  لرئي�س جمل�س  اللجنة  �سن�ي عن عمل  تقرير  رفع 

العام الدرا�سي.

جلنة البعثات:

يتم ت�سكيلها وحتدد اخت�سا�ساتها وفقا ملا ورد يف لئحة البعثات بالهيئة.

جلنة الرتقيات:

اأع�ساء هيئة  ترقيات  ملا ورد يف نظام  وفقا  ت�سكيلها وحتدد اخت�سا�ساتها  يتم 

التدري�س بكليات الهيئة.

جلنة التعيينات والنتدابات:

يتم ت�سكيلها برئا�سة رئي�س الق�سم العلمي وع�س�ية كل من نائب رئي�س الق�سم 

العلمي )اإن وجد( واأقدم ع�س� هيئة تدري�س بالق�سم من حملة الدكت�راه واأقدم 

ع�س� هيئة تدري�س بالق�سم من حملة املاج�ستري وعدد )1( ع�س� هيئة تدري�س 

بالق�سم يختاره عميد الكلية وتك�ن ع�س�يتهم يف هذه اللجنة ملدة عام درا�سي 

واحد. وتتحدد اخت�سا�سات اللجنة مبا يلي:

• تقدير احتياجات الق�سم العلمي الآنية وامل�ستقبلية من اأع�ساء هيئة التدري�س 	

وال�ظائف امل�ساندة.

• و�سع خطط الإحالل ال�ظيفي مبفه�مه ال�سامل مل�اجهة متطلبات التك�يت 	

وحالت التقاعد والإعارات والندب.

• فح�س طلبات الت�ظيف والتاأكد من مطابقتها لل�سروط املعتمدة من اجلهات 	

املعنية، وتر�سيح من تنطبق عليهم ال�سروط ح�سب حاجة الق�سم العلمي.

• ل�ستعرا�سها 	 البيانات  كافة  ا�ستيفاء  من  والتاأكد  املنتدبني  اأ�سماء  ح�سر 

واختيار الأن�سب منها وفقا لل�س�ابط املعتمدة بهذا ال�ساأن.

• النظر يف طلبات جتديد العق�د لأع�ساء هيئة التدري�س من غري الك�يتيني.	

• نهاية 	 العلمي يف  الق�سم  لرئي�س جمل�س  اللجنة  �سن�ي عن عمل  تقرير  رفع 

العام الدرا�سي.

منهجية حتديد املنتدبني للتدري�س بالأق�سام العلمية:

تق�م جلنة التعيينات والنتدابات بالق�سم العلمي بح�سر اأ�سماء املنتدبني والتاأكد 

من ا�ستيفاء كافة البيانات )تر�سيحات اأع�ساء هيئة التدري�س - طلبات خارجية 

- خماطبات جهات خارجية( ل�ستعرا�سها واختيار الأن�سب منها وفقا لل�س�ابط 

املعتمدة بهذا ال�ساأن، على اأن تت�سمن البيانات املرفقة نبذة م�جزة عن ال�سرية 

الذاتية للمنتدبني و�سهادة راتب حديثة من جهة عملهم.
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ترتب ا�ستمارات الرت�سيح وفقا للمعايري التالية:

ويج�ز  املاج�ستري،  اأو  الدكت�راه  حملة  من  يك�ن�ا  اأن  املنتدبني  يف  ي�سرتط   .1

يف  اخلربة  �سرط  مع  العملية  املقررات  لتدري�س  البكال�ري��س  بحملة  ال�ستعانة 

جمال املقرر املعني والتي ل تقل عن ع�سرة �سن�ات.

2. تعطى الأول�ية يف الندب للك�يتيني، فاإذا ت�ساوى ذلك تك�ن الأول�ية لالأعلى 

م�ؤهال، فاإذا ت�ساوى ذلك يك�ن الأول�ية لالأكرث خربة، وي�سرتط اأن تك�ن اخلربة 

يف جمال املقرر املعني.

النتداب والإعارة اإىل خارج الق�سم العلمي:

• الل�ائح 	 تطبيق  العلمي  الق�سم  خارج  اإىل  والإعارة  النتداب  عند  يراعى 

والنظم التي تنظم عملية النتداب والإعارة باأن�اعها.

• ي�جه طلب النتداب اأو الإعارة اإىل رئي�س الق�سم العلمي.	

• ال�سروط 	 عليهم  تنطبق  من  على  الطلب  العلمي  الق�سم  رئي�س  يعر�س 

وال�سفات املطل�بة يف طلب النتداب اأو الإعارة.

• يتم الختيار من بني املر�سحني ح�سب ال�س�ابط واملعايري التالية:	

1. اأن يك�ن ك�يتي اجلن�سية.

2. مراعاة جمال التخ�س�س.

اإن  الإعارة،  اأو  الندب  طلب  يف  املطل�بة  وال�سفات  ال�سروط  انطباق   .3

وجدت.

عامل  يقدم  مر�سح  من  اأكرث  يف  املطل�بة  ال�سروط  ت�افر  حالة  يف   .4

اخلربة، ثم يطبق مبداأ التدوير يف عملية الختيار.

5. اأن ل يك�ن منتدبا اأو معارا جلهة اأخرى خالل الفرتة املطل�بة.

6. م�افقة الع�س� املطل�ب للندب اأو الإعارة.

جلنة امليزانية:

• العلمي م�زعة 	 للق�سم  والب�سرية(  ال�سن�ية )املالية  امليزانية  اإعداد م�سروع 

للطالب  امل�سجلة  الأعداد  �س�ء  يف  وذلك  املختلفة  امليزانية  اأب�اب  على 

واملت�قع قب�لهم ويف �س�ء ما ه� مت�فر من بيانات واإح�ساءات اأخرى.

• نهاية 	 العلمي يف  الق�سم  لرئي�س جمل�س  اللجنة  �سن�ي عن عمل  تقرير  رفع 

العام الدرا�سي.

جلنة اجلدول الدرا�سي والمتحانات:

الق�سم  بالق�سم برت�سيح من رئي�س  اأع�ساء هيئة تدري�س  ت�سكيلها من )3(  يتم 

العلمي واعتماد عميد الكلية. وتتحدد اخت�سا�سات اللجنة مبا يلي:

• اإعداد اجلدول الدرا�سي لأع�ساء هيئة التدري�س والفئات املعاونة يف الق�سم 	

العلمي.

• ال�ستفادة من الإح�سائيات والتقارير التي تعدها جلنة امليزانية عن اأعداد 	

الطلبة لتقدير كثافة املجم�عات وعددها يف كل ف�سل درا�سي.

• هيئة 	 اأع�ساء  على  الدرا�سية  واملقررات  ال�ساعات  لت�زيع  �س�ابط  و�سع 

التدري�س والفئات املعاونة يف الق�سم العلمي.

• احتياجات 	 وتقدير  املجم�عات  ت�زيع  ب�ساأن  الت�سجيل  مكتب  مع  التن�سيق 

الق�سم العلمي من القاعات الدرا�سية.

• التن�سيق مع الأق�سام العلمية الأخرى داخل وخارج الكلية، لتجنب التعار�س 	

بني م�اعيد املقررات التي تقدم من قبل هذه الأق�سام خلدمة برامج الق�سم 

العلمي.

• اإعداد اجلداول لالمتحانات النهائية.	

• نهاية 	 العلمي يف  الق�سم  لرئي�س جمل�س  اللجنة  �سن�ي عن عمل  تقرير  رفع 

العام الدرا�سي.
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اللجنة الثقافية والجتماعية:

• مع 	 بالتن�سيق  العلمي  للق�سم  والجتماعية  الثقافية  الأن�سطة  برامج  اإعداد 

اللجان ذات العالقة.

• تنفيذ الأن�سطة الثقافية والجتماعية يف الق�سم.	

• التن�سيق مع مكتب العالقات العامة والإعالم بالهيئة ب�ساأن اإبراز دور الق�سم 	

العلمي واأن�سطته.

• الإ�سراف على تنفيذ الإ�سدارات العلمية والثقافية بالق�سم.	

• الثقافية 	 بال�سئ�ن  تتعلق  والتي  اللجنة  التي تعر�س على  درا�سة امل��س�عات 

والجتماعية واإبداء الراأي فيها.

• نهاية 	 العلمي يف  الق�سم  لرئي�س جمل�س  اللجنة  �سن�ي عن عمل  تقرير  رفع 

العام الدرا�سي.

جلنة املعادلت:

• تدار�س ما جاء بالالئحة ب�ساأن معادلة املقررات الدرا�سية.	

• �س�ء 	 يف  العلمي  الق�سم  رئي�س  قبل  من  اإليها  املحالة  النماذج  يف  النظر 

الالئحة الدرا�سية واإبداء الراأي فيها قب�ل اأو رف�سا ثم اإعادتها اإىل رئي�س 

الق�سم العلمي لعتمادها.

• اإعداد �سجل ملا يرد من مناذج اإىل الق�سم للقيا�س عليه يف امل�ستقبل للحالت 	

املماثلة.

• العام 	 نهاية  يف  العلمي  الق�سم  لرئي�س  اللجنة  عمل  عن  �سن�ي  تقرير  رفع 

الدرا�سي.

جلنة التدريب امليداين:

• التدريب 	 مكتب  العمل من خالل  �س�ق  امليداين يف  التدريب  اأماكن  حتديد 

امليداين بالكلية.

• متابعة الت�سال بجهات التدريب امليداين من خالل مكتب التدريب امليداين 	

بالكلية.

• ت�زيع الطلبة على اأماكن التدريب امليداين بعد اأخذ رغباتهم.	

• الق�سم 	 رئي�س  مع  بالتن�سيق  امليداين  التدريب  على  امل�سرفني  ت�زيع  اقرتاح 

العلمي.

• الإ�سراف على برامج التدريب امليداين ومتابعة تنفيذها من خالل م�سريف 	

التدريب امليداين.

• عمل درا�سة دورية عن �س�ق العمل واأماكن التدريب للتن�يع وت�فري البدائل 	

املمكنة بالتن�سيق مع مكتب التدريب امليداين بالكلية.

• نهاية 	 العلمي يف  الق�سم  لرئي�س جمل�س  اللجنة  �سن�ي عن عمل  تقرير  رفع 

العام الدرا�سي.

جلنة الرتبية العملية:

• بتحقيق 	 الكفيلة  ل��سع اخلطط  بالكلية  العملية  الرتبية  مكتب  مع  التن�سيق 

اأهداف الرتبية العملية ومتابعة تنفيذها.

• التن�سيق مع م�سريف الرتبية العملية لكل تخ�س�س للعمل على ت�حيد الأطر 	

العامة لتدري�س مقرر الرتبية العملية واأ�سل�ب التق�مي.

• التن�سيق مع مكتب الرتبية العملية بالكلية ب�ساأن ت�زيع م�سريف الرتبية العملية 	

على املدار�س املخ�س�سة لتدريب الطلبة.

• التن�سيق مع مكتب الرتبية العملية ب�ساأن ت�سميم النماذج املعدة لتق�مي اأداء 	

الطلبة يف مقرر الرتبية العملية.
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• الندوات 	 خالل  من  العمل  وميدان  الكلية  بني  العالقة  تعزيز  �سبل  اقرتاح 

امل�سرتكة والدورات التدريبية وما اإىل ذلك.

• مناق�سة مع�قات مقرر الرتبية العملية فنيًا واإداريًا، مع مكتب الرتبية العملية 	

واقرتاح ال�سبل الكفيلة حلل هذه املع�قات.

• نهاية 	 العلمي يف  الق�سم  لرئي�س جمل�س  اللجنة  �سن�ي عن عمل  تقرير  رفع 

العام الدرا�سي.

ال�سوابط واملعايري املعدلة املنظمة للعمل يف 

الف�سل ال�سيفي بكليات الهيئة
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التاريخ: 15/ابريل/2013

قرار رقم )2013/880(

ب�ساأن ال�سوابط واملعايري املعدلة املنظمة للعمل يف الف�سل ال�سيفي

بكليات الهيئة

 
املدير العام

- بعد الطالع على اأحكام القان�ن ونظام اخلدمة املدنية وتعديالتهما.

- وعلى القان�ن رقم 82/63 يف �ساأن اإن�ساء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

- وعلى قرار الهيئة رقم 2005/2207 ب�ساأن ال�س�ابط واملعايري املنظمة للعمل 

يف الف�سل ال�سيفي ال�سادرة بتاريخ 2005/8/24.

- وعلى كتابي اأمانة �سر جمل�س الإدارة رقمي 123، 134 بتاريخ 2013/3/25.

- وعلى م�افقة اللجنة التنفيذية يف اجتماعها التكميلي رقم )2013/1( بتاريخ 

2013/3/13 على ال�س�ابط واملعايري املعدلة املنظمة للعمل يف الف�سل ال�سيفي 

بكليات الهيئة.

- وبناء على ما تقت�سيه م�سلحة العمل.

تقرر

بكليات  ال�سيفي  الف�سل  يف  املنظمة  واملعايري  بال�س�ابط  يعمل  اأوىل:  مادة 

الهيئة املرافقة لهذا القرار.

مادة ثانية: على جهات الخت�سا�س - كل فيما يخ�سه - تنفيذ هذا القرار 

والعمل مب�جبه اعتبارا من بداية الف�سل ال�سيفي/ 2013، ويلغى كل ما يتعار�س 

مع اأحكامه من قرارات اأخرى.

املدير العام
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تابع القرار رقم )2013/880(

ب�ساأن ال�سوابط واملعايري املنظمة للعمل يف الف�سل ال�سيفي

بكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

مادة )1(

مفهوم الف�سل ال�سيفي

ه� الف�سل الذي تتم الدرا�سة فيه خالل العطلة ال�سيفية، وي�سجل فيه الطالب 

نظام  عليها  يق�م  التي  واملبادئ  لالأ�س�س  وفقا  الدرا�سية  ال�حدات  من  عددا 

املقررات، واخلطة الدرا�سية للربامج العلمية املعتمدة يف الأق�سام العلمية، وذلك 

ح�سب حاجات الطلبة وقدراتهم، ويف حدود ما يعر�سه الق�سم العلمي والكلية، 

على اأن ي�ست�يف املقرر �ساعاته العلمية، كما ه� الأمر يف الف�سل العتيادي، ووفق 

الالئحة الأ�سا�سية لنظام الدرا�سة يف كليات الهيئة.

مادة )2(

هدف الف�سل ال�سيفي

الزمنية  الفرتة  وتقلي�س  الدرا�سية،  املقررات  يف  الت�سجيل  من  الطلبة  متكني 

للتخرج )فرتة بقاء الطالب يف الكلية( وتخفيف العبء التدري�سي على الكليات.

مادة )3(

امل�ستفيدون من الف�سل ال�سيفي

• جميع طلبة كليات الهيئة.	

• الطلبة غري املقيدين بالهيئة وفقا لل�ائح والنظم املعم�ل بها يف الهيئة.	

مادة )4(

اأولوية ت�سجيل الطلبة يف الف�سل ال�سيفي

1. الطلبة املت�قع تخرجهم يف نهاية الف�سل الدرا�سي ال�سيفي.

2. الطلبة املت�قع تخرجهم يف نهاية الف�سل الدرا�سي التايل )الف�سل الأول(.

3. الطلبة احلا�سل�ن على معدل عام ل يقل عن 3 نقاط.

4. الطلبة الذين هم على قائمة اإنذار املعدل الرتاكمي اأو التخ�س�سي.

5. الطلبة امل�ستمرون وتك�ن الأول�ية ملن اجتاز وحدات درا�سية اأكرث.

يف  بها  املعم�ل  والنظم  املتاحة  لل�س�اغر  وفقا  بالهيئة  املقيدين  غري  الطلبة   .6

الهيئة.

مادة )5(

العبء الدرا�سي يف الف�سل ال�سيفي

الالئحة  وفق �س�ابط  للطلبة  ال�سيفي  الف�سل  الدرا�سي يف  العبء  يتم حتديد 

الأ�سا�سية لنظام الدرا�سة بكليات الهيئة.

مادة )6(

اأولوية طرح املقررات يف الف�سل ال�سيفي

1. مقررات التدريب امليداين.

2. املقررات الدرا�سية ح�سب دواعي التخرج.

3. املقررات امل�سبقة ملقررات الف�سل التايل )تركيبية(.

4. املقررات العامة.

5. املقررات التخ�س�سية.
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مادة )7(

اإعداد اجلدول الدرا�سي والت�سجيل للف�سل ال�سيفي

وت�زيع  الالزمة  املقررات  واعتماد  بتحديد  العلمي  الق�سم  جمل�س  يق�م   .1

م�اعيدها بناء على الحتياجات والبيانات التي يتم تزويد جمل�س الق�سم العلمي 

لالأول�يات  وفقا  املتاحة  امليزانية  واقرتاح  بالكلية  الت�سجيل  مكتب  قبل  من  بها 

املذك�رة يف املادة )6( من هذه الالئحة.

2. ي�سمح للطلبة بالن�سحاب من اأي مقرر درا�سي �سيفي يف الأيام الثالثة الأوىل 

من بدء الدرا�سة.

3. تلغى جميع املقررات التي يقل فيها عدد الطلبة عن احلد الأدنى وفق �س�ابط 

اإغالق ال�سعب الدرا�سية وذلك بعد انتهاء فرتة الإ�سافة.

25 طالبا ويج�ز  امليداين  التدريب  الطلبة ملقررات  الأدنى لعدد  4. يك�ن احلد 

للجنة ال�سئ�ن العلمية بقطاع التعليم التطبيقي والبح�ث النظر يف ا�ستثناء اأي 

كلية من هذا ال�سرط.

مادة )8(

امليداين  التدريب  الإ�سراف على  اأو  للتدري�س  الالزمة  ال�سروط 

يف الف�سل ال�سيفي

1. ل يج�ز لع�س� هيئة التدري�س اجلمع بني الف�سل ال�سيفي والإيفاد يف مهام 

علمية اأو ر�سمية اأو دورات تدريبية اأو اإجازات خا�سة.

ال�سابقني  الدرا�سيني  العامني  خالل  تاأديبية  عق�بة  بحقه  �سدر  يك�ن  األ   .2

للف�سل ال�سيفي ما مل يكن رد اإليه اعتباره.

3. األ يك�ن ع�س� هيئة التدري�س مكلفا ب�ظيفة اإ�سرافية اأو ا�ست�سارية داخل دي�ان 

يتقا�س�ن  الذين ل  املكلف�ن  وي�ستثنى من ذلك  ال�سيفي،  الف�سل  الهيئة خالل 

مكافاأة نظري اأعمالهم.

العلمي  الق�سم  جمل�س  اجتماعات  ح�سر  قد  التدري�س  هيئة  ع�س�  يك�ن  اأن   .4

ح�سر  قد  يك�ن  اأو  العلمية  بالأق�سام  العمل  اإجراءات  مع  يتفق  مبا  وجلانه 

اجتماعات جلان الكلية اأو الهيئة.

5. اأن يك�ن ع�س� هيئة التدري�س قد قام بالتدري�س اأو التدريب امليداين ف�ساًل 

درا�سيًا على الأقل خالل العام الدرا�سي ال�سابق للف�سل ال�سيفي.

6. اأن يك�ن ع�س� هيئة التدري�س قد قام بتطبيق ا�ستبيان الأداء التدري�سي التابع 

ملركز القيا�س والتق�مي خالل العام الدرا�سي احلايل اأو ال�سابق.

7. ل يج�ز تكليف اأع�ساء هيئة التدري�س بالعمل يف الف�سل ال�سيفي يف احلالت 

التالية:

اأ. من قطع اأو اأوقف البعثة الدرا�سية قبل اأن ينهي الفرتة املحدودة للبعثة 

الدرا�سية.

ب. من قطع اإجازة التفرغ العلمي.

ج. من قطع اإجازة مرافقة الزوج/ الزوجة اأو املري�س.

8. يج�ز ال�ستعانة للتدري�س اأو الإ�سراف على التدريب من خارج الق�سم العلمي 

اأو عدم رغبة اأي من اأع�ساء  اأو الهيئة يف حال عدم ت�فر التخ�س�س  اأو الكلية 

العمل  يتفق مع لئحة  ال�سيفي ومبا  الف�سل  بالعمل يف  بالق�سم  التدري�س  هيئة 

بالأق�سام العلمية.

9. ي�ست�يف اأع�ساء هيئة التدريب بكليات الهيئة املكلفني بالإ�سراف على التدريب 

امليداين كافة البن�د ال�اردة اأعاله عدا البندين رقمي )4 ، 6 (.



3637

مادة )9(

معايري املفا�سلة بني اأع�ساء هيئة التدري�س

ال�سروط  عليهم  تنطبق  ملن  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  تكليف  الأول�ية يف  تك�ن   .1

ال�اردة باملادة )8( وفقا ملا يلي:

التدري�سي  العبء  وفق  ن�سابهما  ويك�ن  ونائبه  العلمي  الق�سم  رئي�س  اأ. 

املحدد بدرجتهم ال�ظيفية.

الف�سل  يف  التدريب  على  الإ�سراف  اأو  التدري�س  له  ي�سبق  مل  من  ب. 

ال�سيفي يف ال�سنة ال�سابقة عماًل مببداأ التدوير.

2. تك�ن الأول�ية يف التدري�س لع�س� هيئة التدري�س الأعلى يف الدرجة ال�ظيفية 

ويك�ن  التدوير  ومع مراعاة مبداأ  املطروحة  املقررات  التخ�س�س مع  ت�افق  مع 

الن�ساب وفق العبء املحدد بالدرجة ال�ظيفية.

التدريب  هيئة  لأع�ساء  امليداين  التدريب  على  الإ�سراف  يف  الأول�ية  تك�ن   .3

بالكليات ومن ثم لأع�ساء هيئة التدري�س من حملة املاج�ستري ثم الدكت�راه.

مادة )10(

�سوابط عامة

1. اأن يتم اللتزام الكامل بالعمل يف تنفيذ جميع ال�ساعات التدري�سية والتدريبية 

املطل�بة للمقرر وفق الالئحة والتق�مي الدرا�سي.

2. اللتزام ب�س�ابط التدريب امليداين املعم�ل بها يف كليات الهيئة اأثناء الف�س�ل 

الدرا�سية العتيادية.

3. يحدد ع�س� هيئة التدري�س/ التدريب ي�مًا واحدًا من كل اأ�سب�ع للقاء طلبة 

التدريب امليداين بالكلية لربط التدريب باملنهج الدرا�سي.

4. عدم العتداد باأي �ساعات زائدة عن الن�ساب لع�س� هيئة التدري�س/ التدريب 

عند �سرف امل�ستحقات املالية للف�سل ال�سيفي.

مادة )11(

موازنة الف�سل ال�سيفي

1. ت�سكل جلنة من نائب املدير العام للتعليم التطبيقي والبح�ث ونائب املدير 

العام لل�س�ؤون الإدارية واملالية اأو من ين�ب عنه وعميد القب�ل والت�سجيل وعمداء 

الكليات من م�ازنة الف�سل ال�سيفي  اأ�س�س تخ�سي�س ح�س�س  الكليات ل��سع 

تبعا لربامج الكليات املعلنة يف الف�سل ال�سيفي.

2. تتحمل الكلية ميزانية املقررات الدرا�سية التابعة لها والتي يتم الإعالن عنها 

يف الكليات الأخرى.

3. تلتزم الكلية بعدم جتاوز ميزانية الف�سل ال�سيفي املخ�س�سة لها.
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تعديل الن�ساب التدري�سي والتدريبي

لأع�ساء هيئتي التدري�س والتدريب

بكليات ومعاهد الهيئة
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 التاريخ: 29/ يوليو/ 2002

قرار رقم )2002/1474(

ب�ساأن تعديل الن�ساب التدري�سي والتدريبي لأع�ساء هيئتي 

التدري�س والتدريب بكليات ومعاهد الهيئة

املدير العام

- بعد الطالع على اأحكام القان�ن رقم )82/63( يف �ساأن اإن�ساء الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب وتعديالته.

- وعلى لئحة الت�ظف لأع�ساء هيئة التدري�س والتدريب.

بتاريخ  عقد  والذي   )84( رقم  باجتماعه  الإدارة  جمل�س  م�افقة  وعلى   -

2002/1/19 ب�ساأن تعديل الن�ساب التدري�سي والتدريبي لأع�ساء هيئة التدري�س 

والتدريب بكليات ومعاهد الهيئة.

على   2002/5/6 يف  املنعقد  اجتماعها  يف  التنفيذية  اللجنة  م�افقة  وعلى   -

ال�س�ابط املطل�ب مراعاتها عند تخفي�س العبء التدري�سي بهذا ال�ساأن.

- وعلى ما تقت�سيه م�سلحة العمل.

تقرر

التدري�س  هيئتي  لأع�ساء  والتدريبي  التدري�سي  الن�ساب  يعدل  اأوىل:  مادة 

والتدريب بكليات ومعاهد الهيئة ليك�ن على النح� ال�ارد باجلدولني املرفقني.

وفقًا  املقرر  التدري�سي  الن�ساب  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  يبا�سر  ثانية:  مادة 

لل�س�ابط املرافقة لهذا القرار.

مادة ثالثة: على جهات الخت�سا�س - كل فيما يخ�سه - تنفيذ هذا القرار 

اعتبارًا من بداية العام الدرا�سي والتدريبي )2003/2002( ويلغى ما يتعار�س 

معه من اأحكام.

املدير العام      
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تابع القرار رقم )2002/1474(

ال�سوابط املطلوب مراعاتها عند تطبيق تخفي�س الن�ساب 

التدري�سي لأع�ساء هيئة التدري�س بكليات الهيئة

ال�سوابط املتعلقة بح�ساب العبء التدري�سي:

يح�سب العبء التدري�سي على اأ�سا�س املعادلة التايل:

�ساعات   + والتطبيقية  العملية  املقررات  �ساعات   + النظرية  املقررات  �ساعات 

التدريب امليداين

مع مراعاة ما يلي:

• كل �ساعة تدري�سية يف املقررات النظرية تعادل �ساعة يف العبء التدري�سي.	

• كل �ساعة تدري�سية يف املقررات العملية والتطبيقية تعادل �ساعة يف العبء 	

التدري�سي.

• �ساعات التدريب امليداين الذي مدته ف�سل درا�سي كامل تعادل )4( �ساعات 	

يف العبء التدري�سي كحد اأق�سى.

• �ساعات التدريب امليداين يف كلية العل�م ال�سحية فقط يتم تق�سيمها على 	

)4( للح�س�ل على ال�ساعات الفعلية املحت�سبة �سمن العبء التدري�سي.

ال�سوابط املتعلقة بح�ساب ال�ساعات الزائدة عن الن�ساب:

 )3( ب�اقع  التدري�س  هيئة  لع�س�  الزائدة  لل�ساعات  الأق�سى  احلد  يك�ن   .1

�ساعات بعد ا�ستيفائه للحد الأق�سى لن�سابه املخ�س�س مل�سماه ال�ظيفي.

التدري�س  هيئة  اأع�ساء  جميع  ا�ستكمال  بعد  الزائدة  ال�ساعات  ت�زيع  يتم   .2

بالق�سم للحد الأدنى للن�ساب املطل�ب ح�سب كل م�سمى وظيفي.

ال�سوابط العامة:

1. تك�ن الأول�ية يف ت�زيع ال�ساعات الزائدة عن الن�ساب لأع�ساء هيئة التدري�س 

لرئي�س  ثم  الهيئة  اأو خارج  داخل  املنتدبني  التدري�س  هيئة  لأع�ساء  ثم  بالق�سم 

ونائب رئي�س الق�سم.

2. ل يحمل اأع�ساء هيئة التدري�س من �ساغلي ال�ظائف الإ�سرافية )عدا رئي�س 

�ساعات  باأية  كليا  ندبا  املنتدبني  التدري�س  واأع�ساء هيئة  الق�سم(  رئي�س  ونائب 

زائدة.

3. يتم اإيقاف تخفي�س العبء التدري�سي لأع�ساء هيئة التدري�س املنتدبني ندبا 

جزئيا الذين تنطبق عليهم �س�ابط ومعايري الندب اجلزئي )البند رقم 1 من 

احلق�ق وال�اجبات بالفقرة ب - الندب اجلزئي من القرار رقم 1992/1085 

ب�ساأن �س�ابط ومعايري الت�سريح لأع�ساء هيئتي التدري�س والتدريب للعمل لدى 

القطاع اخلا�س والذي ين�س على اأن يخف�س العبء التدري�سي/ التدريبي بن�سبة 

ل تزيد عن 25 ٪(.

مبهام  املكلف  التدري�س  هيئة  لع�س�  الن�ساب  تخفي�س  الكلية  لعميد  يج�ز   .4

م�ؤقتة داخل الكلية اأو الهيئة بحد اأق�سى )3( �ساعات ولف�سلني درا�سيني فقط.

5. يج�ز لعميد الكلية زيادة العبء التدري�سي املقرر لع�س� هيئة التدري�س مل�اجهة 

ظروف ا�ستثنائية ولفرتة حمددة بحد اأق�سى )3( �ساعات.

6. تك�ن اأول�ية ت�زيع �ساعات املقررات العملية والتدريب امليداين ملدر�سي الكادر 

العام )مدر�سي املخترب- مدر�سي العملي - م�سريف التدريب امليداين ....الخ( 

ثم لأع�ساء هيئة التدري�س من حملة املاج�ستري.

ال�سوابط املتعلقة بتوزيع �ساعات تواجد ع�سو هيئة التدري�س بالكلية:

ال�ساعات  تك�ن  اأن  يجب  التدري�س  هيئة  لع�س�  الدرا�سي  اجلدول  ت�زيع  عند   

التدري�سية واملكتبية والإدارية م�زعة على كل اأيام الأ�سب�ع.
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اأ. ال�ساعات التدري�سية:

هي ال�ساعات التدري�سية الأ�سب�عية التي يق�م بها ع�س� هيئة التدري�س بتكليف 

من ق�سمه العلمي املخت�س وفقا ل�ساعات الن�ساب التدري�سي لكل م�سمى وظيفي.

ب. ال�ساعات املكتبية:

للقيام  اإىل مكتبه  التدري�س باحل�س�ر  بها ع�س� هيئة  يلتزم  التي  ال�ساعات  هي 

باملهام التالية:

1. الت�جيه والإر�ساد للطلبة املخ�س�سني له.

2. مقابلة طلبته والإجابة على اأ�سئلتهم وا�ستف�ساراتهم يف املقررات التي 

يق�م بتدري�سها.

3. متابعة تقارير واأبحاث وواجبات الطلبة وت�جيههم يف اإعدادها.

ح�ساب ال�ساعات املكتبية:

ال�ظائف  �ساغلي  غري  من  التدري�س  هيئة  لأع�ساء  املكتبية  ال�ساعات  حت�سب 

الق�سم  يخطر  اأن  على  الأ�سب�ع  يف  �ساعات   )6( عن  تقل  ل  بحيث  الإ�سرافية 

العلمي مب�اعيد هذه ال�ساعات ويتم اإعالنها للطلبة ب�سكل وا�سح.

ج. ال�ساعات الإدارية:

هي ال�ساعات التي متثل ما يق�م به ع�س� هيئة التدري�س من مهام اإدارية مثل:

- اجتماعات جمل�س الق�سم العلمي.

- اجتماعات جلان الق�سم العلمي املختلفة.

- اجتماعات جلان الكلية اأو الهيئة.

طريقة متابعة ال�ساعات الإدارية:

حما�سر  خالل  من  التدري�س  هيئة  لع�س�  الإدارية  ال�ساعات  متابعة  يتم 

الجتماعات التي تثبت التزامه بح�س�ر اجتماعات الق�سم العلمي واللجان التي 

كلف بع�س�يتها وغيابه عن ح�س�ر هذه الجتماعات بدون عذر مقب�ل يدخل يف 

تق�مي اأدائه من الناحية الإدارية.
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 تابع القرار رقم )2002/1474(

جدول رقم )1(

�ساعات الن�ساب لأع�ساء هيئة التدري�س

الن�ساب بال�ساعاتامل�سمى الوظيفي

1-2عميد كلية

2-4م�ساعد عميد الكلية

4-6رئي�س الق�سم

6-8نائب رئي�س الق�سم

6-8رئي�س مكتب

6-9اأ�ستاذ

8-10اأ�ستاذ م�سارك

8-10اأ�ستاذ م�ساعد

10-12حما�سر/ مدر�س

12-14مدر�س م�ساعد

تابع القرار رقم )2002/1474(

جدول رقم )2(

�ساعات الن�ساب لأع�ساء هيئة التدريب

الن�ساب بال�ساعاتامل�سمى الوظيفي

2مدير املعهد

4م�ساعد املدير

4-6رئي�س الق�سم

6-8رئي�س مكتب

8-10مدرب متخ�س�س اأ

8-10مدرب متخ�س�س ب

10-12مدرب متخ�س�س ج

12-14مدرب اأ

14-16مدرب ب

16-18م�ساعد مدرب اأ

16-18م�ساعد مدرب ب
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التاريخ: 2012/9/9

قرار رقم )2012/2115(

ب�ساأن اعتماد �سوابط تكليف اأع�ساء هيئتي التدري�س والتدريب

بكليات ومعاهد الهيئة بتدري�س �ساعات زائدة عن الن�ساب  

التدري�سي / التدريبي

املدير العام:

- بعد الطالع على اأحكام القان�ن ونظام اخلدمة املدنية وتعديالتهما.

- وعلى القان�ن رقم )1982/63( يف �ساأن اإن�ساء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.

تعديل  ب�ساأن  وتعديالته   2002/7/29 بتاريخ   1474 رقم  الهيئة  قرار  وعلى   -

بكليات  والتدريب  التدري�س  هيئتي  لأع�ساء  والتدريبي  التدري�سي  الن�ساب 

ومعاهد الهيئة.

بتاريخ   2012/3020 رقمي  املدنية  اخلدمة  لدي�ان  الهيئة  كتابي  وعلى   -

2012/4/3 و4717/ 2012 بتاريخ 2012/5/17.

- وعلى قرار جمل�س الإدارة يف اجتماعه رقم 121 املنعقد بتاريخ 2012/1/31 .

بتاريخ   2012/19  /286  / م  خ  م  رقم  املدنية  اخلدمة  دي�ان  كتاب  وعلى   -

.2012/7/1

- وبناء على ما تقت�سيه م�سلحة العمل.

تقـرر

التدري�س  امل�ستحقة لأع�ساء هيئتي  املالية  املكافاأة  اأوىل: اعتماد تعديل  مادة 

الن�ساب  عن  الزائدة  ال�ساعات  تدري�س  عن  الهيئة  ومعاهد  بكليات  والتدريب 

التدري�سي/ التدريبي لت�سبح كالتايل:

اأول: اأن تك�ن مكافاأة ال�ساعة الزائدة ال�احدة ب�اقع األف دينار )1000 د.ك( 

لي�سبح  زائدة  �ساعات  �ست  عن  يزيد  ل  ومبا  ال�احد  الدرا�سي  الف�سل  خالل 

احلد الأق�سى للمكافاأة عن ال�ساعات الزائدة ه� �ستة اآلف دينار )6000 د.ك( 

وذلك ملدة �سنتني.

ثانيًا: اأن تك�ن مكافاأة ال�ساعة الزائدة ال�احدة بعد انق�ساء مدة ال�سنتني ب�اقع 

�ستمائة و�سبعة و�ست�ن دينار )667 د.ك( لكل �ساعة من ال�ساعات الثالث الأوىل 

دينار  األفي  ه�  الأوىل  الثالث  ال�ساعات  عن  للمكافاأة  الأق�سى  احلد  لي�سبح 

ال�ساعات  تلي  ال�احدة )التي  الزائدة  ال�ساعة  واأن تك�ن مكافاأة  )2000 د.ك( 

الثالث الأوىل( ب�اقع ثالثمائة واأربعة وثالث�ن دينار )334 د.ك( وذلك لثالث 

�ساعات كحد اأق�سى باإجماىل مكافاأة قدرها األف دينار )1000 د.ك( لت�سبح 

ال�ساعات  لعدد  الأق�سى  احلد  )وه�  زائدة  �ساعات  �ست  عن  املكافاأة  اإجماىل 

الزائدة( ثالثة اآلف دينار )3000 د.ك(.

تكليف  عند  القرار  بهذا  املرفقة  واملعايري  بال�س�ابط  اللتزام  ثانية:  مادة 

ال�ساعات  بتدري�س  الهيئة  ومعاهد  بكليات  والتدريب  التدري�س  هيئتي  اأع�ساء 

الزائدة عن الن�ساب التدري�سي/ التدريبي.

مادة ثالثة: على جهات الخت�سا�س - كل فيما يخ�سه - تنفيذ هذا القرار 

والعمل مب�جبه وذلك اعتبارا من الف�سل الدرا�سي/ التدريبي الأول 2012/2011 

ويلغى كل ما يتعار�س معه من اأحكام واردة بقرارات اأخرى.

املدير العام
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التاريخ: 2012/9/9

تابع- قرار رقم )2012/2115(

�سوابط ومعايري تكليف اأع�ساء هيئتي التدري�س والتدريب

بكليات ومعاهد الهيئة بتدري�س �ساعات زائدة عن الن�ساب 

التدري�سي/ التدريبي

ه�  وتدريب  تدري�س  هيئة  لكل ع�س�  العتيادي  والتدريبي  التدري�سي  العبء   .1

وفق القرار رقم )2002/1474م( ب�ساأن تعديل الن�ساب التدري�سي والتدريبي 

لأع�ساء هيئتي التدري�س والتدريب بكليات الهيئة ومعاهدها.

�ساعات      �ست  عن  يزيد  ل  والتدريب  التدري�س  هيئتي  لع�س�  الإ�سايف  العبء   .2

)6 �ساعات( درا�سية وتدريبية.

اأ- ت�سرف مكافاأة لع�س� هيئتي التدري�س والتدريب نظري تدري�سه اأو تدريبه 

ثالث �ساعات )3 �ساعات( اإ�سافية اأوىل مقدارها األفا دينار، وعند تدري�سه 

اأو تدريبه ثالث �ساعات )3 �ساعات( اإ�سافية ثانية ت�سرف له مكافاأة قدرها 

الف�سل  نهاية  يف  النهائية  الدرجات  ر�سد  بعد  ال�سرف  ويتم  دينار،  األف 

العتيادي كما ه� وارد بجدول رقم )1( مرفق.

ب. )ب�سفة ا�ستثنائية( يتم �سرف خم�س�سات العبء التدري�سي والتدريبي 

الإ�سايف يف الهيئة ب�اقع ثالثة اآلف دينار )3000( دينار لكل ثالث �ساعات 

�سنتني  ملدة  �ساعات(   6( �ساعات  �ست  اأق�سى  وبحد  اإ�سافية  �ساعات(   3(

وارد  ه�  كما   2012/2011 الأول  التدريبي  الدرا�سي/  الف�سل  من  اعتبارا 

بجدول رقم )2( مرفق.

والت�سجيل خالل فرتة- حتددها  القب�ل  مع عمادة  بالتن�سيق  الكليات  تق�م   .4

والتدريب  التدري�س  هيئتي  اأع�ساء  اأ�سماء  باإعالن   - والت�سجيل  القب�ل  عمادة 

عملية  بدء  قبل  الإ�سافية  لل�سعب  الدرا�سية  والقاعات  املحا�سرات  وم�اعيد 

الت�سجيل للف�سل العتيادي املعني.

.3

طالب   )7( �سبعة  عن  املجم�عة  يف  امل�سجلني  الطلبة  عدد  يقل  األ  ي�سرتط   .5

عند نهاية فرتة الإ�سافة والت�سجيل املتاأخر كما ه� معم�ل به يف الف�سل العادي 

والف�سل ال�سيفي.

6. يحظر على ع�س� هيئتي التدري�س والتدريب اجلمع بني ال�ساعات الإ�سافية 

التدريب  ومراكز  معاهد  يف  اأو  الهيئة  يف  خا�سة  دورة  اأية  وبني  الن�ساب  عن 

وخدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر ودورات التنمية اخلا�سة.

7. يف حال تدري�س اأو تدريب �ست �ساعات )6 �ساعات( درا�سية اإ�سافية، ل ي�سمح 

لع�س� هيئتي التدري�س والتدريب بالنتداب وال�ستعانة به خارج الهيئة.

8. تق�م جلنة ال�س�ؤون العلمية بقطاع التعليم التطبيقي والبح�ث، وجلنة �س�ؤون 

�سع�بات  اأي  ودرا�سة  ال�س�ابط،  هذه  تنفيذ  مبتابعة  التدريب  بقطاع  التدريب 

ت�اجه تنفيذها.

9. يتم ت�زيع احلد الأدنى للن�ساب لأع�ساء هيئتي التدري�س والتدريب بالق�سم، 

كل ح�سب درجته العلمية ومن ثم يتم ت�زيع ال�ساعات الإ�سافية.

التدري�س  هيئتي  لع�س�  )الإ�سافية(  الن�ساب  عن  الزائدة  ال�ساعات  حت�سب   .10

والتدريب بعد تغطيته احلد الأعلى للن�ساب، كل ح�سب درجته العلمية.

11. �ساعات التدريب امليداين يف كلية العل�م ال�سحية وكلية التمري�س فقط يتم 

تق�سيمها على اأربعة )4( للح�س�ل على ال�ساعات الفعلية املحت�سبة �سمن العبء 

التدري�سي.

12. يج�ز تكليف العمداء وم�ساعدي العمداء ومن يف حكمهم بحد اأق�سى ثالث 

الثانية  ال�ساعة  بعد  تك�ن  اأن  ب�سرط  الن�ساب  زائدة عن  �ساعات(  �ساعات )3 

ظهرًا.
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التاريخ: 2012/9/9

تابع- قرار رقم )2012/2115(

�سوابط ومعايري تكليف اأع�ساء هيئتي التدري�س والتدريب بكليات 

ومعاهد الهيئة بتدري�س �ساعات زائدة عن الن�ساب التدري�سي / التدريبي

جدول مكافاآت ال�ساعات الإ�سافية )رقم 1(

لأع�ساء هيئتي التدري�س والتدريب يف كليات الهيئة ومعاهدها

�ست �ساعات خم�س �ساعات اأربع �ساعات ثالث �ساعات �ساعتان �ساعة واحدة

3000 د.ك 2668 د.ك 2334 د.ك 2000 د.ك 1334 د.ك 667 د.ك

جدول مكافاآت ال�ساعات الإ�سافية )رقم 2(

لأع�ساء هيئتي التدري�س والتدريب يف كليات الهيئة ومعاهدها

)ب�سفة ا�ستثنائية ملدة �سنتني(

�ست �ساعات خم�س �ساعات اأربع �ساعات ثالث �ساعات �ساعتان �ساعة واحدة

6000 د.ك 5000 د.ك 4000 د.ك 3000 د.ك 2000 د.ك 1000 د.ك

لئحة البعثات الدرا�سية
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التاريخ: 1996/12/31

قرار رقم )1996/2100(

ب�ساأن لئحة البعثات الدرا�سية

املدير العام 

- بعد الإطالع على اأحكام قان�ن و نظام اخلدمة املدنية.

اإن�ساء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي  82 يف �ساأن   / 63 - و على القان�ن رقم 

والتدريب .

- و على قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم 86/10 ب�ساأن لئحة البعثات والأجازات 

الدرا�سية.

الدرا�سية  والأجازات  البعثات  لئحة  ب�ساأن   86/65 رقم  الهيئة  قرار  على  و   -

وتعديالته. 

- و بناءًا على م�افقة جمل�س الإدارة يف اجتماعه رقم )65( بجل�سته املنعقدة يف 

96/11/20 على م�سروع الالئحة.

- وملقت�سيات م�سلحة العمل.

تقرر

مادة اأوىل: يعمل باأحكام الق�اعد ال�اردة يف الباب الأول املرافقة لهذا القرار 

يف كل ما يتعلق بنظام البعثات الدرا�سية بالهيئة.

القرار  هذا  تنفيذ  يخ�سه  فيما  كل   - الإخت�سا�س  جهات  على  ثانية:  مادة 

والعمل مب�جبه.

املدير العام
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الباب األول - البعثات الدراسية

الفصل األول
تعريف البعثة وأغراضها

مادة )1(

تعريف البعثة الدرا�سية:

هي املدة التي يتفرغ امل�ظف خاللها للح�س�ل على م�ؤهل يلي التعليم اجلامعي 

اأو حل�س�ر دورة تدريبية تقت�سيها م�سلحة العمل.

ول يعتد بالدرا�سات اجلزئية اأو غري املنتظمة وذلك كم�ستمع اأو كزائر اأو الدرا�سة 

عن طريق املرا�سلة اأو النت�ساب اأو كطالب اأبحاث خارجي،

تعريف املبعوث :

ه� امل�ظف املتفرغ يف بعثة درا�سية.

مادة )2(

الغر�س من البعثات الدرا�سية:

والتخ�س�سات  بالأعداد  العلمية  امل�ؤهالت  ت�فري  الدرا�سية  البعثات  ت�ستهدف 

وامل�ست�يات التي تقت�سيها م�سلحة العمل بالهيئة يف اإطار خطتها ال�سرتاتيجية 

واخلطة العامة للبعثات، وكذلك رفع كفاءة واأداء العاملني بها وا�ستكمال تاأهيلهم 

العلمي والتدريبي.

مادة )3(

اأنواع البعثات الدرا�سية ومددها: 

اأ- بعثة درا�سية للح�سول على درجة املاج�ستري اأو مايعادلها:

على  بناء   - للبعثات  العامة  للجنه  ويج�ز  �سنتني  مدتها عن  تزيد  ل  التي  وهي 

ت��سية امل�سرف على درا�سة املبع�ث ، واملكتب الثقايف املخت�س، وجلنة البعثات 

بالكلية التابع لها املبع�ث- متديدها �سنة واحدة فقط اإذا كانت طبيعة الدرا�سة 

تتطلب ذلك،

ب- بعثة درا�سية للح�سول على درجة دكتوراه الفل�سفة اأو ما يعادلها:

وهي التي ل تزيد مدتها عن اأربع �سن�ات، ويج�ز للجنة العامة للبعثات - بناء 

وجلنة  املخت�س،  الثقايف  واملكتب  املبع�ث،  درا�سة  على  امل�سرف  ت��سية  على 

كانت  اإذا  واحدة فقط  �سنة  ملدة  املبع�ث- متديدها  لها  التابع  بالكلية  البعثات 

طبيعة الدرا�سة تتطلب ذلك،

ج- بعثة درا�سية للح�سول على درجتي املاج�ستري والدكتوراه:

وهي التي ل تزيد مدتها عن �ست �سن�ات، ويج�ز للجنة العامة للبعثات - بناء 

وجلنة  املخت�س،  الثقايف  واملكتب  املبع�ث،  درا�سة  على  امل�سرف  ت��سية  على 

كانت  اإذا  واحدة فقط  �سنة  ملدة  املبع�ث- متديدها  لها  التابع  بالكلية  البعثات 

طبيعة الدرا�سة تتطلب ذلك،

- ويف جميع احلالت ال�سابقة ل يج�ز للمبع�ث ال�ستفادة من التمديد اأكرث من 

مرة ط�ال مدة خدمته.
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الفصل الثاني 
جهات االختصاص بشؤون البعثات

مادة )4(

للق�اعد  وفقًا  البعثات  والهيئة جلان  والكلية  العلمي  الق�سم  م�ست�ى  ت�سكل على 

والخت�سا�سات املبينة يف امل�اد التالية:

مادة )5(

- جلنة البعثات بالق�سم العلمي:

اأوًلً - ت�سكل جلنة البعثات بكل ق�سم علمي برئا�سة رئي�س الق�سم العلمي وع�س�ية 

اأع�سائه يتم تر�سيحهم من قبل رئي�س الق�سم العلمي وي�سدر بذلك  اأربعة من 

قرار من عميد الكلية.

ثانيًاً- تخت�س جلنة البعثات بالق�سم مبا يلي:

للبعثات  العامة  اخلطة  �س�ء  على  الق�سم  لبعثات  ال�سن�ية  اخلطة  اإعداد  اأ- 

بالهيئة.

يتم  التي  املتقدمني  طلبات  بني  من  لالإيفاد  املر�سحني  اأ�سماء  اختيار  ب- 

م�افاتهم بها من قبل اإدارة البعثات والعالقات الثقافية بالهيئة. وذلك بعد 

اأن تق�م باإجراء املقابلة ال�سخ�سية الأوىل لهم.

ج- عر�س اأ�سماء املر�سحني على جلنة البعثات بالكلية بعد ترتيب اأ�سمائهم 

ح�سب الأول�ية.

د- النظر فيما يحال اإليها من عميد الكلية من م��س�عات تخ�س املبع�ثني 

من الق�سم العلمي.

مادة )6(

- جلنة البعثات بالكلية:

اأوًلً - ت�سكل جلنة البعثات بكل كلية برئا�سة عميد الكلية وع�س�ية كل من:

1- م�ساعدي عميد الكلية.

2- ثالثة من اأع�ساء هيئة التدري�س يختارهم عميد الكلية ل تقل درجتهم 

عن وظيفة اأ�ستاذ م�ساعد وي�سدر بهم قرارًا �سن�يا من نائب مدير عام 

الهيئة للتعليم التطبيقي والبح�ث.

ثانيًاً- تخت�س جلنة البعثات بالكلية مبا يلي:

للبعثات  العامة  الكلية على �س�ء اخلطة  لبعثات  ال�سن�ية  اعتماد اخلطة  اأ- 

بالهيئة من حيث التخ�س�سات وامل�ؤهالت والأعداد املطل�بة.

على  قبل عر�سها  العلمية  بالأق�سام  البعثات  تر�سيحات جلان  البت يف  ب- 

اللجنة العامة للبعثات بالهيئة.

ج- اإبداء الراأي يف التقارير الدرا�سية التي ترد دوريا اإىل الهيئة عن مبع�ثي 

الكلية .

د- اإبداء الراأي يف طلبات متديد البعثة اأو وقفها اأو اإلغائها قبل العر�س على 

اللجنة العامة للبعثات بالهيئة.
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مادة )7(

- اللجنة العامة للبعثات:

اأوًلً: ت�سكل اللجنة العامة للبعثات برئا�سة مدير عام الهيئة وع�س�ية كل من:

1- ن�اب مدير عام الهيئة.

2- عمداء الكليات.

3- اأحد مديري معاهد التدريب - ممثال عن املعاهد.

4- مدير مكتب ال�س�ؤون القان�نية.

5- مدير مكتب التخطيط واملتابعة. 

6- مدير اإدارة البعثات والعالقات الثقافية - ع�س�ا ومقررا.

اأن  وللجنة  فيها،  العمل  بنظام  قرارا  اللجنة  م�افقة  بعد  الرئي�س  عن  وي�سدر 

ت�ستعني مبن تراه منا�سبا يف �سبيل اإجناز عملها،

ثانيًاً- تخت�س اللجنة العامة للبعثات مبا يلي: 

اأ- ر�سم وتن�سيق ال�سيا�سة العامة للبعثات وفقًا لحتياجات الهيئة.

ب- مراجعة اخلطط ال�سن�ية لبعثات الهيئة واإقرارها.

البعثات  جلان  ت��سيات  على  بناء  لالإيفاد  املر�سحني  اأ�سماء  اعتماد  ج- 

بالكليات.

د- البت يف احلالت اخلا�سة التي تتطلب العر�س عليها.

وفقًا   ، ال�ستثنائية  للمدد  املبع�ثني  بعثات  متديد  طلبات  يف  البت  هـ- 

البعثات  جلان  ت��سيات  على  بناء  وذلك  بالالئحة  ال�اردة  للق�اعد 

بالكليات.

و- البت يف اإلغاء البعثات للمبع�ثني بناء على ت��سيات اجلهات املعنية.

مقر  اأو  التخ�س�س  تغيري  اأو  للبعثة  امل�ؤقت  ال�قف  طلبات  يف  البت  ز- 

الدرا�سة.

ي- النظر يف امل��س�عات التي يحيلها اإليها مدير عام الهيئة.

جتتمع جلان البعثات مرة واحدة على الأقل كل ف�سل درا�سي، اأو كلما اقت�ست 

وتك�ن  اأع�سائها  اأغلبية  بح�س�ر  �سحيحة  جل�ساتها  وتك�ن  ذلك  اإىل  احلاجة 

قراراتها باأغلبية اأ�س�ات احلا�سرين ، و يف حالة الت�ساوي يرجح اجلانب الذي 

فيه الرئي�س.
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الفصل الثالث 
شروط اإليفاد في البعثات الدراسية

مادة )9(

ي�سرتط لإيفاد املوظف يف بعثة درا�سية ما يلي:

1- اأن يك�ن ك�يتي اجلن�سية حمم�د ال�سرية ومل ي�سبق احلكم عليه يف جناية اأو 

جنحة خملة بال�سرف اأو الأمانة.

2- األ يك�ن قد �سبق اإيفاده يف بعثة يف التخ�س�س نف�سه وانتهت بالإلغاء.

املعتمدة  اجلامعات  اإحدى  من  منا�سب  عال  م�ؤهل  على  حا�سال  يك�ن  اأن   -3

ومبعدل عام ل يقل عن ثالث نقاط يف نظام الأربع نقاط اأو �ست نقاط يف نظام 

الت�سع نقاط اأو ما يعادله.

لغري  بالن�سبة  ميالدية  �سنة  وثالثني  خم�سة  عن  الإيفاد  عند  �سنه  يزيد  األ   -4

العاملني بالهيئة واأربعني �سنة للعاملني بالهيئة.

5- اأن يجتاز املقابلة ال�سخ�سية بنجاح.

6- اأن ي�ستكمل اإجراءات الإيفاد خالل �سنة من تاريخ الرت�سيح.

7- احل�س�ل على قب�ل اأكادميي غري م�سروط من اإحدى اجلامعات املعتمدة من 

قبل املكتب الثقايف. 

8- اأن يك�ن لئقا طبيا.

9- األ تقل مدة خدمة املبع�ث للح�س�ل على درجة الدكت�راه عن �سنتني بالكلية 

بعد ح�س�له على درجة املاج�ستري وذلك فيما عدا مبع�ثي كلية الرتبية الأ�سا�سية.

ويج�ز بقرار من مدير عام الهيئة اإ�سافة اأو تعديل اأيه �سروط اأخرى قد تقت�سيها 

م�سلحة العمل وذلك بعد عر�سها على اللجنة العامة للبعثات.

10- اأن يح�سر ما يثبت ح�س�له على اللغة الأجنبية امل�ؤهلة لالإيفاد.

الفصل الرابع
حقوق المبعوثين وواجباتهم 

مادة )10(

درا�سة اللغة:

اأ- ي�سمح للمبع�ث بال�سفر اإىل مقر درا�سته قبل امل�عد املن�س��س عليه يف املادة 

مع  والتكيف  اأو�ساعه  لرتتيب  وذلك  �سه�ر  ثالثة  تتجاوز  ل  مبدة   )12( رقم 

اجلامعة اأو املعهد اأو البلد الذي اأوفد اإليه و حت�سب �سمن مدة البعثة.

الفرتة  انتهاء  بعد  الأكادميية  بدرا�سته  املبع�ث  التحاق  عدم  حالة  يف  و  ب- 

املقررة لرتتيب الأو�ساع امل�سار اإليها يف عاليه تق�م الهيئة باإلغاء بعثته الدرا�سية 

وحتميله ما يرتتب على ذلك من اآثار.

مادة )11(

الدرا�سة التمهيدية

ي�سمح للمبع�ث بدرا�سة م�اد متهيدية اأو م�اد يف م�ست�ى الدرا�سة اجلامعية ملدة 

اإذا كانت �سروط القب�ل تتطلب ذلك وحت�سب املدة من  ف�سل درا�سي واحد - 

�سمن فرتة البعثة.

مادة )12(

ت�ساريح ال�سفر والعودة

اأ- ي�سرح للمبع�ث بال�سفر خالل خم�سة ع�سر ي�ما قبل م�عد البعثة اأو الدرا�سة 

ويجب عليه الع�دة اإىل الك�يت عقب انتهاء بعثته اأو درا�سته اأو اإلغاء قرار اإيفاده 

خالل مدة ل تتجاوز ثالثني ي�ما.
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و حت�سب املدة املقررة للع�دة يف حالة اإلغاء قرار الإيفاد خالل 15 ي�م من تاريخ 

اإخطار املبع�ث بقرار الإلغاء.

ب- يجب التحاق املبع�ث داخل الك�يت بالبعثة من تاريخ بدء الدرا�سة كما يجب 

اأ�سب�ع من تاريخ ا�ستكمال متطلبات احل�س�ل على  ع�دته ملزاولة العمل خالل 

الدرجة العلمية.

ج- ويف جميع احلالت تاأخذ املدة املقررة للع�دة حكم البعثة يف اخلارج.

مادة )13(

القواعد املالية

ي�ستحق املبع�ث داخل الك�يت مرتبه الأ�سا�سي والعالوة الجتماعية املقررة وبدل 

ال�سكن وفقًا لل�س�ابط املعم�ل بها يف الهيئة وذلك ط�ال مدة بعثته.

اأما املبع�ث يف خارج الك�يت فيج�ز منحه بالإ�سافة اإىل مرتبه الأ�سا�سي والعالوة 

الجتماعية و بدل ال�سكن ، خم�س�سات مالية وفقًا للجدول املرافق.

مادة )14(

ت�سرف املخ�س�سات املالية للمبع�ث من تاريخ و�س�له مقر البعثة يف حدود املدد 

امل�سرح بها وحتى تاريخ انتهاء البعثة اأو تاريخ مغادرة مقر البعثة اأيهما اأ�سبق 

كاملة يف حالة  بها  امل�سرح  الع�دة  املالية عن فرتة  املخ�س�سات  اإليها  م�سافا 

النجاح.

مادة )15(

حتى  الدرا�سية  بعثته  اإلغاء  تقرر  الذي  للمبع�ث  املالية  املخ�س�سات  ت�سرف 

تاريخ مغادرته مقر البعثة فقط، ويف حدود املدة امل�سرح بها للع�دة مع اأحقيته 

يف �سرف تذاكر ال�سفر للع�دة النهائية له ولأفراد اأ�سرته املرافقني.

مادة )16(

 نفقات ال�سفر و م�سروفات النتقال

تزيد  اأولده ممن ل  وثالثة من  وزوجته  املبع�ث  �سفر  نفقات  الدولة  تتحمل  اأ- 

اأعمارهم عن ثمانية ع�سر عامًا من الك�يت اإىل مقر البعثة وكذلك ع�دتهم اإىل 

الك�يت عقب انتهائها.

ب- ويج�ز لهم جميعا بعد ذلك ال�سفر من مقر البعثة اأو الدرا�سة اإىل الك�يت 

انتهاء  على  املتبقية  املدة  تقل  األ  �سريطة  �سنتني  كل  الدولة  نفقة  على  والع�دة 

البعثة عن �ستة �سه�ر وذلك على اخلط�ط اجل�ية الك�يتية اأو ب�ا�سطتها بالدرجة 

ال�سياحية.

ق�ساء عطالتهم خارج  منهم يف  للراغبني  ال�سفر  تذاكر  �سرف  يج�ز  كما  ج- 

مقر البعثة اإذا طلبها قل ثالثة اأ�سهر من تاريخ ا�ستحقاقها و ب�سرط األ تقل املدة 

املتبقية على انتهاء البعثة عن �ستة اأ�سهر.

مادة )17(

تتحمل الدولة نفقات نقل الأمتعة الزائدة للمبع�ث ولأفراد اأ�سرته املرافقني له 

وذلك عند ال�سفر لأول مرة وعند الع�دة النهائية من مقر البعثة يف حدود 50 

كيل� جراما للمبع�ث و20 كيل�جراما للمرافقني له اأو ما يعادلها يف حالة ال�سحن 

ج�ًا اأو برًا اأو بحرًا.
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مادة )18(

نفقته  على  فعال  �سافر  اإذا  للمبع�ث  ال�سفر  تذاكر  النقدي عن  التع�ي�س  يج�ز 

اخلا�سة يف امل�اعيد امل�سم�ح بها �سريطة اأن يك�ن ال�سفر على اخلط�ط اجل�ية 

الك�يتية اأو ب�ا�سطتها وذلك وفقًاً للق�انني املعم�ل بها.

مادة )19(

على  بناء   - بعثته  مقر  خارج  م�ؤقتًا  املبع�ث  انتقال  على  امل�افقة  للهيئة  يج�ز 

ت��سيات امل�سرف على درا�سته وجلنة البعثات بالكلية التابع لها املبع�ث- وذلك 

اأو جمع بع�س البيانات املتعلقة ببعثته ملرة  اأو الدرا�سات  لإجراء بع�س البح�ث 

واحدة عند درا�سته للماج�ستري و مرة اأخرى عند درا�سته للدكت�راه و مبا ل يزيد 

عن �سهرين يف كل مرة و يج�ز مدها ملدة اأق�ساها �سهران بعد م�افقة اللجنة 

العامة للبعثات على اأن ت�سرف له املخ�س�سات املالية للبلد املنتقل اإليه م�سافا 

اإليها 25٪ من قيمة املخ�س�سات التي ت�سرف له مبقر بعثته عالوة على تذاكر 

ال�سفر ول يج�ز �سرف اأي خم�س�سات مالية اإذا كان النتقال اإىل الك�يت.

مادة )20(

الر�سوم الدرا�سية والأجهزة واملوؤمترات والكتب

البعثة ملدة  الأم يف مقر  اللغة  املبع�ث  تعليم زوجة  الدولة م�ساريف  تتحمل  اأ- 

اأق�ساها �سنة واحدة فقط، كما تتحمل بقيمة الر�س�م الدرا�سية اخلا�سة بتعليم 

زوجة واأبناء املبع�ث املرافقني له مبقر بعثته يف مرحلة ريا�س الأطفال وجميع 

مراحل التعليم العام ويف جميع الأح�ال ل تتحمل الهيئة نفقات ن�ساأت عن درو�س 

خ�س��سية قد تعطى للمبع�ث اأو لزوجته اأو لأولده.

املالية  الن�احي  الك�يتي من جميع  املبع�ث  معاملة  الك�يتية  املبع�ثة  تعامل  كما 

�سريطة اأن يك�ن الزوج ك�يتي اجلن�سية.

من  املبع�ث  لتمكني  الالزمة  العلمية  الأجهزة  �سراء  قيمة  الدولة  تتحمل  ب- 

متابعة برناجمه الدرا�سي و مبا ل يجاوز 600 دينار ك�يتي اأو ما يعادلها ط�ال 

مدة البعثة.

ج- يج�ز للمبع�ث - بعد م�افقة جلنة البعثات بالكلية التابع لها - ال�سرتاك يف 

م�ؤمتر اأو ندوة علمية ملرة واحدة �سن�يا وي�سرف له نظري ذلك مبلغ 800 دينار 

ك�يتي اإذا كان امل�ؤمتر اأو الندوة خارج مقر بعثته اأو 500 دينار ك�يتي اإذا كانت 

داخل مقر بعثته.

له  ي�سرف  كما  �سن�يًا  ك�يتي  دينار   400 ب�اقع  كتب  بدل  للمبع�ث  ي�سرف  د- 

250 دينارًا ك�يتيًا لطباعة ر�سالة املاج�ستري و350 دينار ك�يتي لطباعة ر�سالة 

الدكت�راه ملرة واحدة فقط.

مادة )21(

نفقات العالج

تتحمل الدولة نفقات عالج املبع�ث وزوجته واأولده املرافقني له مبقر البعثة وفقًا 

للق�اعد والنظم التي تقررها وزارة ال�سحة بهذا ال�ساأن كما تتحمل الدولة كافة 

النفقات املرتتبة على نقل اجلثمان اإىل الك�يت يف حالة وفاة اأي منهم .

مادة )22(

املكافاأة الت�سجيعية

مينح املبع�ث الذي يح�سل على امل�ؤهل العلمي امل�فد من اأجله - قبل انتهاء املدة 

الأ�سلية املقررة لبعثته - مكافاأة ت�سجيعية تعادل 25 ٪ من اإجمايل خم�س�سات 

املدة التي اخت�سرها من بعثته.
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مادة )23(

واجبات املبعوث

يلتزم املبع�ث بالتفرغ للدرا�سة تفرغا كامال و باأن يخ�س�س كل وقته لدرا�سته 

و باأل يبا�سر اأي عمل خالل مدة البعثة واأن يك�ن حمم�د ال�سرية حمافظًا على 

�سمعة بالده ومراعيًا لتقاليد البلد امل�فد اإليه.

مادة )24(

يف حالة عدم التحاق املبع�ث بدرا�سته نهائيًا اأو تاأخره عن اللتحاق بها دون اأن 

يك�ن على راأ�س عمله فاإنه يعترب منقطعا عن العمل ويتحمل ما يرتتب على ذلك 

من اآثار مبا يف ذلك ا�سرتداد كافة املخ�س�سات املالية التي �سرفت له.

مادة )25(

ل يج�ز للمبع�ث اأن ين�سحب من درا�سته كليا اأو جزئيا لأي �سبب من الأ�سباب 

دون م�افقة اللجنة العامة للبعثات ويف حالة خمالفته ذلك فاإنه يعد منقطعًا عن 

العمل ويتحمل ما يرتتب على ذلك من اآثار مبا يف ذلك ا�سرتداد كافة الرواتب 

والنفقات واملخ�س�سات املالية التي �سرفت له.

مادة )26(

اأو مقر بعثته لأي �سبب من الأ�سباب  ل يج�ز للمبع�ث تغيري تخ�س�سه العلمي 

اإل بعد م�افقة اللجان املخت�سة بالبعثات امل�سار اإليها يف الف�سل الثاين من هذه 

الالئحة.

مادة )27(

يلتزم املبع�ث الذي اأوفد للح�س�ل على درجة املاج�ستري مبزاولة العمل بالكلية 

املعني بها ملدة ل تقل عن �سنتني من تاريخ انهاء بعثته وذلك قبل تر�سيحه لالإيفاد 

يف بعثة درا�سية للح�س�ل على درجة الدكت�راه.

مادة )28(

يلتزم املبع�ث بخدمة الهيئة بعد انتهاء بعثته مدة مماثلة للمدة التي ق�ساها يف 

البعثة.

مادة)29(

يلتزم املبع�ث بتقدمي تقاريره الدرا�سية اإىل املكتب الثقايف املخت�س يف نهاية كل 

ف�سل درا�سي و يتم وقف �سرف خم�س�ساته املالية م�ؤقتًا حتى يثبت تقدميه لها.

مادة )30(

وقف البعثة:

اأ- يج�ز وقف البعثة وقفًا م�ؤقتًا ملدة اأق�ساها ف�سل درا�سي واحد وملرة واحدة 

فقط ط�ال مدة البعثة اإذا ما دعت ال�سرورة لذلك ويتم ال�قف بقرار من اللجنة 

العامة للبعثات بناء على ت��سية امل�سرف على درا�سة املبع�ث.

ب- بالن�سبة للم�فدين للماج�ستري والدكت�راه معًا يج�ز وقف البعثة وقفًا م�ؤقتًا 

ملدة ف�سل درا�سي واحد بعد احل�س�ل على درجة املاج�ستري اإذا تعذر احل�س�ل 

على قب�ل اأكادميي مل�ا�سلة درا�سة الدكت�راه.

ج- ويف جميع احلالت يك�ن ال�قف براتب كامل بدون خم�س�سات مالية.

د- ل حت�سب فرتة ال�قف �سمن املدة املقررة للبعثة.
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مادة )31(

اإلغاء البعثة:

اأوًل : يكون اإلغاء البعثة بقرار من مدير عام الهيئة وبعد موافقة اللجنة 

العامة للبعثات يف احلالت التالية:

اأ- اإذا ما رغب املبع�ث بذلك.

املقررة  الفرتة  انتهاء  عقب  الأكادميية  بدرا�سته  املبع�ث  يلتحق  مل  اإذا  ب- 

لدرا�سة اللغة.

يف  عليها  املن�س��س  واللتزامات  ال�اجبات  من  باأي  املبع�ث  اأخل  اإذا   - ج 

الالئحة.

د- اإذا كانت التقارير الدرا�سية تنبئ بعدم اإمكانية حتقيق الغر�س املق�س�د 

من الإيفاد.

هـ- اإذا قرر املجل�س الطبي العام عدم لياقته ال�سحية لال�ستمرار يف الدرا�سة.

و- اإذا مل يتمكن املبع�ث من احل�س�ل على امل�ؤهل الذي اأوفد من اأجله خالل 

املدة املقررة .

ز- اإذا انتهت اخلدمة بال�فاة.

ي- اأو لأية ا�سباب اأخرى تراها اللجنة العامة للبعثات.

والبدلت  املرتبات  من   ٪50 بعثته  تلغى  الذي  املبع�ث  من  ي�سرتد  ثانيًا: 

واملخ�س�سات والنفقات التي حتملتها الدولة خالل مدة البعثة فيما عدا الر�س�م 

الدرا�سية عن الزوجة والأولد املن�س��س عليها يف املادة )20( ونفقات العالج 

املن�س��س عليها يف املادة )21( من هذه الالئحة و ذلك من تاريخ �سدور قرار 

اللجنة العامة للبعثات بالإلغاء و�سحب البعثة.

مادة )32(

يعفى املبع�ث من الآثار املالية املرتتبة على اإلغاء البعثة اإذا ح�سل على امل�ؤهل 

اإذا كان  اأو  امل�فد من اأجله، ويف نف�س التخ�س�س خالل �سنة من تاريخ الإلغاء 

الإلغاء ب�سبب املر�س و بناء على ت��سية املجل�س الطبي العام اأو ال�فاة.

مادة )33(

يلزم كل مبع�ث مل يخدم الهيئة املدة املن�س��س عليها يف املادتني )27 و 28( 

برد كافة النفقات واملخ�س�سات املالية التي حتملتها الهيئة خالل مدة البعثة، 

انتهاء  بعد  الهيئة  بخدمة  التزامه  من  نفذه  ما  بقدر  بالرد  التزامه  من  ويعفى 

بعثته.

مادة )34( 

تنهى خدمة املبع�ث الذي مت تعيينه اأو نقله للهيئة بهدف اإيفاده يف بعثة درا�سية 

اإذا األغيت بعثته اأو �سحب قرار اإيفاده مع حتميله كافة الآثار املالية املرتتبة على 

ذلك.

مادة )35(

الأحكام النتقالية

اأوفدوا يف بعثات درا�سية قبل  الذين  اأحكام هذه الالئحة على املبع�ثني  ت�سري 

العمل بهذه الالئحة وما تزال بعثاتهم �سارية فيما عدا ما يلي:

اأ- املبع�ث الذي اأكمل اأو جتاوز - عند �سدور هذه الالئحة - احلد الأق�سى ملدة 

البعثة وفقًا لالئحة ال�سابقة فتعترب بعثته الدرا�سية ملغاة، و عليه الع�دة خالل 

املدة املقررة حم�س�بة من تاريخ اإخطاره بالإلغاء.

ب- احت�ساب مدة البعثة ال�سابقة على اإ�سدار هذه الالئحة �سمن املدة املقررة 

للمبع�ث.
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جدول املخ�س�سات املالية املرافق لالئحة البعثات الدرا�سية ال�سادرة 

بقرار الهيئة رقم »2100« ل�سنة 1996

مالحظاتاملخ�س�سات ال�سهريةالبالد

ال�ليات املتحدة الأمريكية- كندا- 

اجنلرتا - اأوروبا - اليابان

اإ�سافة اإىل بدل الكتب 400 د.ك

 ونفقات طباعة 

املاج�ستري والدكت�راه 340 د.كغري ذلك من البالد

مالحظة:

املخ�س�سات املالية عن ال�سهر الأول »900 د.ك« ت�سرف للمبع�ث قبل ال�سفر 

وملرة واحدة فقط.

التاريخ: 7 اأكتوبر 1997

تعميم رقم )1997/29(

ب�ساأن �سوابط حتميل الهيئة للر�سوم الدرا�سية اخلا�سة

بتعليم اأبناء املبعوث املرافقني له مبقر البعثة

اإىل جميع املكاتب الثقافية ب�سفارات دولة الك�يت باخلارج

نظرا لأن اأحكام الفقرة )اأ( من املادة رقم )20( من لئحة البعثات الدرا�سية 

ال�سادرة مب�جب القرار الإداري رقم 96/2100 ال�سادر يف 1996/12/31 قد 

وردت يف النح� التايل:

الر�سوم الدرا�سية والأجهزة واملوؤمترات والكتب:

البعثة ملدة  الأم يف مقر  اللغة  املبع�ث  تعليم زوجة  الدولة م�ساريف  تتحمل  اأ- 

اأق�ساها �سنة واحدة فقط كما تتحمل بقيمة الر�س�م الدرا�سية اخلا�سة بتعليم 

زوجة واأبناء املبع�ث املرافقني له مبقر بعثته يف مرحلة ريا�س الأطفال وجميع 

مراحل التعليم العام و يف جميع الأح�ال ل تتحمل الهيئة نفقات ن�ساأت عن درو�س 

خ�س��سية قد تعطى للمبع�ث اأو لزوجته اأو لأولده.

ونظرا لكرثة الت�ساوؤل عن كيفية حتمل الهيئة للر�س�م الدرا�سية اخلا�سة باأبناء 

املبع�ث املرافقني له مبقر بعثته يف مرحلة ريا�س الأطفال و جميع مراحل التعليم 

العام امل�سار اإليها يف اأعاله، فاإننا ن�د الإفادة باأن الهيئة �ستتحمل كامل الر�س�م 

الدرا�سية عنهم اإذا كان�ا ملتحقني باملدار�س التابعة للجهات احلك�مية يف مقر 

البعثة و�ستتحمل فقط ن�سف قيمة الر�س�م الدرا�سية عنهم اإذا كان�ا ملتحقني 

باملدار�س اخلا�سة يف اخلارج.

بعثات  امل�فدين يف  بتعميم ذلك على  و  والعمل مب�جبه  والإحاطة  العلم  برجاء 

درا�سية من قبل الهيئة لديكم . 

مع قب�ل وافر حتياتنا،،

املدير العام
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التاريخ: 19 / اإبريل / 1998

قرار رقم )1998/611( 

ب�ساأن تعديل بع�س اأحكام لئحة البعثات الدرا�سية

ال�سادرة بقرار الهيئة رقم 96/2100

املدير العام

- بعد الطالع على اأحكام قان�ن و نظام اخلدمة املدنية .

التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  اإن�ساء  �ساأن  يف   82/63 رقم  القان�ن  وعلى   -

والتدريب.

- وعلى القرار رقم 96/2100 ال�سادر بتاريخ 31 /12 /96 ب�ساأن لئحة البعثات 

الدرا�سية. 

- وعلى م�افقة جمل�س الإدارة يف اجتماعه رقم )69( بجل�سته املنعقدة بتاريخ 

.98 / 2/ 28

- وبناء على ما تق�سيه م�سلحة العمل.

تقــرر

مادة اأوىل: اإلغاء الفقرة )اأ( من املادة )10( من لئحة البعثات الدرا�سية 

ال�سادرة بالقرار رقم 96/2100 �سالف الذكر و اعتبارها كاأن مل تكن.

مادة ثانية: اإ�سافة الفقرة )ب( من املادة )10( اإىل املادة )12( لت�سبح 

الفقرة )د( و تعدل على النح� التايل:

لبدء  املحدد  التاريخ  يف  الأكادميية  بدرا�سته  املبع�ث  التحاق  عدم  حالة  »يف 

كافة  ا�سرتداد  يتم  و  يكن،  مل  كاأن  اعتباره  و  اليفاد  قرار  �سحب  يتم  الدرا�سة 

الرواتب و البدلت و املخ�س�سات و النفقات التي حتملتها الهيئة،

مادة ثالثة: تعديل الفقرة )ج( من املادة )20( لتك�ن على النح� التايل:

»ي�سمح للمبع�ث - بعد م�افقة جلنة البعثات بالكلية التابع لها - بال�سرتاك يف 

و ل   ، الدكت�راه  اأو  للماج�ستري  العلمية خالل مدة درا�سته  والندوات  امل�ؤمترات 

تتحمل الهيئة النفقات املالية اإل عن ح�س�ر امل�ؤمترات اأو الندوات العلمية التي 

تعقد يف خارج دولة الك�يت.

ويف جميع احلالت يك�ن احلد الأق�سى جلملة ما تتحمله الهيئة من هذه النفقات 

الفعلية ل يزيد عن )800( د.ك خالل مدة الدرا�سة للماج�ستري ، و مثلها خالل 

مدة الدرا�سة للدكت�راه.

مادة رابعة: على جهات الخت�سا�س - كل فيما يخ�سه- تنفيذ هذا القرار 

والعمل مب�جبه.

املدير العام
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التاريخ: 25 ابريل 2001م

قرار رقم )708 /2001( ب�ساأن تعديل ن�س البند )ب( من 

املادة )16( من لئحة البعثات الدرا�سية ال�سادرة بالقرار 

رقم 2100 / 1996

املدير العام:

اإن�ساء الهيئة العامة للتعليم  63 /82 يف �ساأن  - بعد الطالع على القان�ن رقم 

التطبيقي والتدريب.

- و على ن�س البند )ب( من املادة )16( من لئحة البعثات الدرا�سية ال�سادر 

بها القرار رقم 2100 / 96 بتاريخ 31 / 12 /1996.

بتاريخ    الثمان�ن والذي عقد  الهيئة يف اجتماعه  اإدارة  - و على م�افقة جمل�س 

.2001 / 3 / 18

- و بناء على ما تقت�سيه م�سلحة العمل.

تقرر

مادة اأوىل : يعدل ن�س البند )ب( من املادة )16( من لئحة البعثات 

الدرا�سية ال�سادرة بالقرار رقم )2100 / 1996( ال�سالف الذكر ليك�ن على 

النح� التاىل:

الك�يت  اإىل  الدرا�سة  اأو  البعثة  مقر  من  ال�سفر  ذلك  بعد  جميعا  لهم  »ويج�ز 

انتهاء  املتبقية على  املدة  تقل  ل  اأن  �سريطة  �سنة  كل  الدولة  نفقة  والع�دة على 

ب�ا�سطتها  اأو  الك�يتية  اجل�ية  اخلط�ط  على  وذلك  اأ�سهر،  �ستة  عن  البعثة 

بالدرجة ال�سياحية«.

مادة ثانية: على جهات الخت�سا�س - كل فيما يخ�سه - تنفيذ هذا القرار 

والعمل مب�جبه اعتبارًا من 18 / 3 / 2001 .

املدير العام

التاريخ: 25 ابريل 2001م

قرار رقم )711 /2001(

ب�ساأن تعديل ن�س املادة )32( من لئحة البعثات الدرا�سية 

ال�سادرة بالقرار رقم 2100 / 1996

املدير العام : 

اإن�ساء الهيئة العامة للتعليم  63 /82 يف �ساأن  - بعد الطالع على القان�ن رقم 

التطبيقي والتدريب.

- و على املادة )32( من لئحة البعثات الدرا�سية ال�سادر بها القرار رقم 2100 

/ 96 بتاريخ 31 / 12 /1996.

بتاريخ    الثمان�ن والذي عقد  الهيئة يف اجتماعه  اإدارة  - و على م�افقة جمل�س 

.2001 / 3 / 18

- و بناء على ما تقت�سيه م�سلحة العمل.

تقرر

مادة اأوىل: يعدل ن�س املادة )32( من لئحة البعثات الدرا�سية ال�سادرة 

بالقرار رقم )2100 / 1996( ال�سالف الذكر ليك�ن على النح� التايل:

»يعفى املبع�ث من الآثار املالية املرتتبة على اإلغاء البعثة اإذا ح�سل على امل�ؤهل 

امل�فد من اأجله ويف ذات التخ�س�س خالل �سنتني ميالديتني من تاريخ الإلغاء 

بناء على  املر�س وذلك  ب�سبب  الإلغاء  اإذا كان  اأو  الهيئة  امل�فد يف خدمة  وكان 

ت��سية من املجل�س الطبي العام اأو يف حالة ال�فاة.

مادة ثانية: على جهات الخت�سا�س - كل فيما يخ�سه - تنفيذ هذا القرار 

والعمل مب�جبه اعتبارًا من 18 / 3 / 2001 .

املدير العام
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التاريخ: 11 / مار�س / 2003

قرار رقم ) 524/ 2003(

ب�ساأن تعديل بع�س اأحكام لئحة البعثات الدرا�سية 

املدير العام 

- بعد الطالع على اأحكام قان�ن اخلدمة املدنية وتعديالته.

التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  اإن�ساء  �ساأن  يف   82/63 رقم  القان�ن  على  و   -

والتدريب.

- و على اأحكام لئحة البعثات الدرا�سية رقم 96/2100 .

بتاريخ  عقد  والذي   )88( رقم  اجتماعه  يف  الإدارة  جمل�س  قرره  ما  على  و   -

.2003/1/22

- و بناء على ما تقت�سيه م�سلحة العمل .

تقرر 

مادة اأوىل : تعدل بع�س اأحكام لئحة البعثات الدرا�سية رقم 96/2100 من 

املادة )20(بند )اأ( منه باإ�سافة فقرة جديدة للن�س وذلك على النح� التايل :

-وي�ستثنى من ذلك نفقات العالج لثالثة من اأبناء الزوج غري الك�يتي للمبع�ثة .

مادة ثانية : على جهات الخت�سا�س - كل فيما يخ�سه - تنفيذ القرار 

والعمل مب�جبه .      

املديرالعام

التاريخ: 12 / اإبريل / 2002 

قرار رقم )2002/643(

ب�ساأن الإعفاء من الآثار املالية املرتتبة على اإلغاء البعثات 

الدرا�سية ب�سبب احل�سول على املوؤهل خالل �سنتني من تاريخ الإلغاء

 املدير العام 

- بعد الطالع على اأحكام قان�ن و نظام اخلدمة املدنية وتعديالتهما .

التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  اإن�ساء  �ساأن  يف   82  /63 رقم  قان�ن  وعلى   -

والتدريب .

- و على قرار رقم 711/ 2001 ال�سادر بتاريخ 2001/4/21 ب�ساأن تعديل الفرتة 

الزمنية لتك�ن �سنتني بدل من �سنة لإعفاء امل�فد من الآثار املالية املرتتبة على 

اإلغاء البعثة عند ح�س�له على امل�ؤهل خالل املدة امل�سار اليها .

- و على كتاب دي�ان اخلدمة املدنية رقم 10805 امل�ؤرخ يف 9/10/ 2001 ب�ساأن 

على  ح�سلت  التي  احلالت  على   2001/711 رقم  القرار  تطبيق  على  امل�افقة 

امل�ؤهل خالل �سنتني يف تاريخ �سابق على هذا القرار . 

- وعلى ما قررته اللجنة العامة للبعثات يف اجتماعها اخلام�س الذي عقد بتاريخ 

.2002/1/21

- وبناء على ما تقت�سيه م�سلحة العمل.

 تقرر 

مادة اأوىل : يعفى املبع�ث من الآثار املالية املرتتبة على اإلغاء البعثة وترد اليه 

كافة املبالغ التي مت ا�ستقطاعها منه اذا ح�سل على امل�ؤهل امل�فد من اأجله خالل 

ال�سنتني من تاريخ الإلغاء - قبل 2002/1/21 .
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اإلغاء بعثته ومل يح�سل على امل�ؤهل قبل  اأما املبع�ث الذي مت   : مادة ثانية   

املالية  الآثار  من  يعفى  التاريخ  هذا  بعد  بعثته  اإلغاء  مت  الذي  اأو   2002/1/21

من  )ال�سنتني(  خالل  امل�ؤهل  على  احل�س�ل  ب�سبب  البعثة  اإلغاء  على  املرتتبة 

تاريخ الإلغاء ول ترد اإليه املبالغ التي مت ا�ستقطاعها منه خالل الفرتة ال�سابقة 

على ح�س�له لهذا امل�ؤهل. 

مادة ثالثة: على جهات الخت�سا�س - كل فيما يخ�سه - تنفيذ هذا القرار 

- والعمل مب�جبه .

                                                املدير العام 

التاريخ: 27 / نوفمرب / 2002 

قرار رقم )2002/2220(

ب�ساأن اإ�سافة ن�س جديد اإىل اأحكام لئحة البعثات الدرا�سية 

ال�سادرة بالقرار رقم 1996/2100 

املدير العام 

اإن�ساء الهيئة العامة للتعليم  82 يف �ساأن   /63 - بعد الطالع على القان�ن رقم 

التطبيقي والتدريب .

- وعلى م�افقة جمل�س اإدارة الهيئة يف اجتماعه رقم )87( والذي عقد بتاريخ 

.2002/ 10/15

- و بناء على ما تقت�سيه م�سلحة العمل .

 تقرر 

مادة اأوىل: اإ�سافة ن�س جديد اإىل اأحكام لئحة البعثات الدرا�سية ال�سادرة 

بالقرار رقم )96/2100( ليك�ن على النح� التايل :

الدرا�سي  العبء  درا�سة  بالت�سجيل يف  املبع�ث  الطالب  يلزم  مكرر(   29 )مادة 

الكامل املقرر من قبل اجلامعة امل�سجل بها، ويف حالة املخالفة ي�جه اإليه اإنذار 

اأقل  يف  الت�سجيل  تكرار  عند  ثان  اأكادميي  اإنذار  اإليه  ي�جه  كما  اأول،  اأكادميي 

املالية  املخ�س�سات  20٪ من  ويج�ز حرمانه من  الكامل،  الدرا�سي  العبء  من 

املقررة له اإذا مل يقبل عذره، ثم يعر�س اأمره على اللجنة العامة للبعثات يف حالة 

ا�ستمرار تكرار املخالفة يف ف�سل درا�سي اآخر . 

مادة ثانية : على جهات الخت�سا�س - كل فيما يخ�سه تنفيذ هذا القرار - 

والعمل مب�جبه، اعتبارًا من تاريخه .

املدير العام 
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التاريخ: 28 / فرباير / 2005 

قرار رقم )2005/549(

ب�ساأن تعديل بع�س اأحكام لئحة البعثات الدرا�سية ال�سادرة 

بقرار الهيئة رقم )1996/2100(

املدير العام 

-بعد الطالع على اأحكام قان�ن و نظام اخلدمة املدنية وتعديالتهما .

التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  اإن�ساء  �ساأن  يف   82/63 رقم  القان�ن  وعلى   -  

والتدريب. 

البعثات  لئحة  ب�ساأن   96/12/31 بتاريخ  ال�سادر   96/  2001 رقم  القرار  على  و   -

الدرا�سية. 

- وعلى م�افقة جمل�س الإدارة يف اجتماعه رقم )96( بجل�سته املنعقدة بتاريخ 

. 2005/1/4

- و بناء على ما تقت�سيه م�سلحة العمل .

تقرر 

مادة اأوىل: تعدل املادة )3( فقرة)اأ( من لئحة البعثات الدرا�سية ال�سادرة 

بالقرار رقم 2001 /96 �سالف الذكر على النح� التايل : 

اأ - بعثة درا�سية للح�س�ل على درجة املاج�ستري اأو ما يعادلها :

باجلامعات  للدرا�سة  بالن�سبة  �سنة  عن  مدتها  تزيد  ل  التي  هي  و   -1

الربيطانية، و يج�ز للجنة العامة للبعثات - بناء على ت��سية امل�سرف على 

درا�سة املبع�ث، و املكتب الثقايف املخت�س، و جلنة البعثات بالكلية التابع لها 

املبع�ث - متديدها �سنة واحدة فقط اذا كانت طبيعة الدرا�سة تتطلب ذلك.

2- و هي التي ل تزيد مدتها عن �سنتني بالن�سبة للدرا�سة بجامعات الدول 

الأخرى، و يج�ز للجنة العامة للبعثات - بناء على ت��سية امل�سرف على درا�سة 

املبع�ث - متديدها �سنة واحدة فقط اذا كانت طبيعة الدرا�سة تتطلب ذلك.

التاريخ: 13 / نوفمرب / 2005

 قرار رقم )2745 /2005( 

 ب�ساأن تعديل املادة )19( من لئحة البعثات الدرا�سية

املدير العام

- بعد الطالع على قان�ن و نظام اخلدمة املدنية وتعديالتهما.

-وعلى القان�ن رقم 82/63 يف �ساأن اإن�ساء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .

- وعلى القرار رقم 96/2001 ب�ساأن لئحة البعثات الدرا�سية وتعديالتها.

- و بناء على م�افقة جمل�س الإدارة يف اجتماعه رقم )99( والذي عقد بتاريخ 

 .2005/9/25

- و بناء على ماتقت�سيه م�سلحة العمل .

 تقرر 

96/2001 من لئحة  القرار رقم  املادة رقم )19( من  اأوىل : تعديل  مادة 

البعثا ت الدرا�سية لي�سبح الن�س على النح� التايل :

على  بناء  بعثته  مقر  خارج  م�ؤقتًا  املبع�ث  انتقال  على  امل�افقة  للهيئة  يج�ز   -

ت��سيات امل�سرف على درا�سته وجلنة البعثات بالكلية التابع لها املبع�ث - وذلك 

اأو جمع البيانات املتعلقة ببعثته ملرة واحدة  لإجراء بع�س البح�ث و الدرا�سات 

اأخرى عند درا�سته للدكت�راه ومبا ل يزيد عن  للماج�ستري، ومرة  عند درا�سته 

ثالثة اأ�سهر يف كل مرة، ويج�ز مدها ملدة اأق�ساها �سهران بعد م�افقة اللجنة 

العامة للبعثات، وعلى اأن ت�سرف له املخ�س�سات املالية للبلد املنتقل اإليه م�سافا 

اليها 25٪ من قيمة املخ�س�سات التي ت�سرف له مبقر بعثته عالوة على تذاكر 

ال�سفر، وت�سري الأحكام ال�سابقة على املبع�ث و ل� كان انتقاله لتحقيق الأغرا�س 

ال�سابقة من مقر بعثته باخلارج اإىل الك�يت .

 مادة ثانية: على جهات الخت�سا�س - كل فيما يخ�سه - تنفيذ هذا 

القرار والعمل مب�جبه ويلغي كل ما يتعار�س معه من قرارات اأخرى .

املدير العام 
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التاريخ: 22 / مايو / 2006     

 قرار رقم )2006/1302(

ب�ساأن تعديل بع�س اأحكام لئحة البعثات الدرا�سية ال�سادرة 

بقرار الهيئة رقم 96/2100

املدير العام :

- بعد الطالع على اأحكام قان�ن و نظام اخلدمة املدنية وتعديالته. 

التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  اإن�ساء  �ساأن  يف   82/63 رقم  القان�ن  على  و   -

والتدريب وتعديالته. 

- و على القرار رقم 96/2100 ال�سادر بتاريخ 96/12/31 ب�ساأن لئحة البعثات 

الدرا�سية .

- و على م�افقة جمل�س الإدارة يف اجتماعه رقم )96( بجل�سته املنعقدة بتاريخ 

. 2005/1/14

- و بناء على ما تقت�سيه م�سلحةالعمل.

تقرر 

البعثات  لالئحة  املرافق  املالية  املخ�س�سات  جدول  تعديل  اأوىل:  مادة 

الدرا�سية ال�سادرة بالقرار رقم 96/2100 و ذلك بزيادة املخ�س�سات ال�سهرية 

ملبع�ثي الدرا�سات العليا بن�سبة ٪20 .

مادة ثانية: على جهات الخت�سا�س - كل فيما يخ�سه - تنفيذ هذا القرار 

- و العمل مب�جبه اعتبارًاً من تاريخ م�افقة جمل�س الإدارة. 

املدير العام 

التاريخ: 5 / يونيو / 2007

قرار رقم )2007/1559(

تعديل قرار الهيئة رقم 987/ 2006 

ب�ساأن زيادة خم�س�سات ال�سهر الأول للمبعوثني 

 املدير العام :

-بعد الطالع على اأحكام قان�ن و نظام اخلدمة املدنية وتعديالتهما .

التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  اإن�ساء  �ساأن  يف   82/63 رقم  القان�ن  على  -و 

والتدريب .

- و على قرار الهيئة رقم 96/2100 ب�ساأن لئحة البعثات الدرا�سية .

-و على قرار الهيئة رقم 2006/987 ال�سادر بتاريخ 2006/4/19 ب�ساأن زيادة 

خم�س�سات ال�سهر الأول للمبع�ثني .

-و على كتاب اإدارة البعثات والعالقات الثقافية رقم 956 بتاريخ 2007/4/29 

و مرفقاته .

- و بناء على ما تقت�سيه م�سلحة العمل .

تقرر 

مادة اأوىل: تعديل املادة الوىل من قرار الهيئة رقم 2006/987 ب�ساأن زيادة 

خم�س�سات ال�سهر الأول للمبع�ثني لتك�ن على ال�جه التايل :

) زيادة خم�س�س ال�سهر الأول ملبع�ثي الهيئة وه� املبلغ الذي يدفع ملر ة واحدة 

ال�ارد ذكره بجدول املخ�س�سات املالية بقرار الهيئة رقم 96/2100 من لئحة 

البعثات الدرا�سية اإىل خم�سة اأ�سعاف املخ�س�س ال�سهري ( .

مادة ثانية: على جهات الخت�سا�س - كل فيما يخ�سه - تنفيذ هذا القرار 

- والعمل مب�جبه. 

املدير العام 
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التاريخ: 28 / يونيو / 2008

قرار رقم )2008/2359(

 ب�ساأن منح مبعوثي الهيئة مكافاأة ت�سجيعية وبدل طبيعة عمل 

املدير العام :

-بعد الطالع على اأحكام قان�ن و نظام اخلدمة املدنية وتعديالتهما .

- و على القان�ن رقم )82/63(يف �ساأن اإن�ساء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.

- و على كتاب دي�ان اخلدمة املدنية رقم 572 بتاريخ 2006/7/26  . 

- و على كتاب اإدارة البعثات والعالقات الثقافية رقم 2595 بتاريخ 2008/7/9 

الدرا�سي  للعام  للبعثات  العامة  للجنة  الرابع  الجتماع  حم�سر  به  واملرفق 

2009/2008 املنعقد بتاريخ 2008/2/18 .

- و بناء على ما تقت�سيه م�سلحة العمل.

تقرر

التدري�س  هيئة  واأع�ساء  البعثات  )معيدي  الهيئة  مبع�ثي  منح   : اأوىل  مادة 

امل�فدين يف بعثات درا�سية( مكافاأة ت�سجيعية وبدل طبيعة العمل امل�ستحقة لهم 

بجدول مرتبات الكادر اخلا�س وفقًاً للجدول املرفق.

مادة ثانية: على جهات الخت�سا�س - كل فيما يخ�سه - تنفيذ هذا القرار 

والعمل مب�جبه اعتبارًا من تاريخ �سدور هذا القرار . 

املدير العام

التاريخ: 28 / يوليو / 2008      

تابع قررار رقم )2008/2359(

ب�ساأن منح مبعوثي الهيئة مكافاأة ت�سجيعية وبدل طبيعة عمل

مكافاأة

ت�سجيعية

 بدل

املهنة

 بدل

طبيعة

العمل

 العالوة

الجتماعية

العالوة الدورية

ال�سنوية -
املرتب الأ�سا�سي

الوظيفة

متزوج اأعزب

عدد 

العالوات

قيمة 

العالوة

اآخر 

املرب�ط

اأول 

املرب�ط

480 290 590 315 222 8 10 750 670 حما�سر

480 260 475 301 208 8 10 675 595 مدر�س

480 130 415 291 203 8 10 595 515 مدر�س م�ساعد

110 - 320 278 190 5 10 415 365 معيد بعثة

- ي�قف �سرف بدل املهنة عند اللتحاق مبقر البعثة.
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التاريخ: 1 / اأغ�سط�س / 2011

قرار رقم )2011/1702(

ب�ساأن تعديل الفقرة )الرابعة( من املادة )التا�سعة( من لئحة 

البعثات الدرا�سية ال�سادرة بقرار الهيئة رقم 2100 / 1996

املدير العام

- بعد الطالع على اأحكام قان�ن و نظام اخلدمة املدنية وتعديالتهما.

اإن�ساء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي  82 يف �ساأن   / 63 - و على القان�ن رقم 

والتدريب.

- و على قرار الهيئة رقم 2100 / 1996 ال�سادر بتاريخ 31 /12/ 1996 ب�ساأن 

لئحة البعثات الدرا�سية.

من  )الرابعة(  الفقرة  تعديل  ب�ساأن   2004/1581 رقم  الهيئة  قرار  على  و   -

رقم  الهيئة  بقرار  ال�سادرة  الدرا�سية  البعثات  لئحة  من  )التا�سعة(  املادة 

.1996/2100

بتاريخ  واملنعقد   )120( رقم  اجتماعه  يف  الهيئة  اإدارة  جمل�س  قرار  على  و   -

.2011/6/22

- و بناء على ما تقت�سيه م�سلحة العمل.

تقرر

رقم  الهيئة  قرار  من  التا�سعة  املادة  من  الرابعة  الفقرة  تعديل  اأوىل:  مادة 

1996/2100 ب�ساأن لئحة البعثات الدرا�سية بالهيئة واملعدلة بقرار الهيئة رقم 

2004/1581 لت�سبح كالتاىل:

ميالدية  �سنة  اأربعني  عن  الدرا�سية  للبعثة  الطلب  تقدمي  عند  �سنه  يزيد  )األ 

بالن�سبة للعاملني بالهيئة وغريهم، وخم�س واأربعني �سنة لأع�ساء هيئتي التدري�س 

والتدريب للح�س�ل على درجة الدكت�راه(.

مادة ثانية: على جهات الخت�سا�س - كل فيما يخ�سه - تنفيذ هذا القرار 

الهيئة(  اإدارة  قرار جمل�س  تاريخ   (  2011/6/22 من  اعتبارًاً  والعمل مب�جبه 

ويلغى كل ما يتعار�س مع اأحكامه من قرارات اأخرى.

املدير العام 
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التاريخ: 29 / يونيو / 2010

قرار رقم )2010/2111( 

ب�ساأن تعديل قرار الهيئة رقم 2008/2359 ب�ساأن منح معيدي 

البعثات واأع�ساء هيئة التدري�س املوفدين يف بعثات درا�سية 

مكافاأة ت�سجيعية وبدل طبيعة عمل 

املدير العام

- بعد الإطالع على اأحكام قان�ن و نظام اخلدمة املدنية وتعديالتهما.

التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  اإن�ساء  �ساأن  يف   82/63 رقم  القان�ن  على  و   -

والتدريب.

بتاريخ   2006/19/572/ م  خ  م  رقم  املدنية  اخلدمة  دي�ان  كتاب  على  و   -

2006/7/26 ب�ساأن كادر اأع�ساء هيئتي التدري�س والتدريب.

- و على قرار الهيئة رقم 2008/2359 بتاريخ 2008/7/28 ب�ساأن منح مبع�ثي 

درا�سية(  بعثات  يف  امل�فدين  التدري�س  هيئة  واأع�ساء  البعثات  )معيدي  الهيئة 

مكافاأة ت�سجيعية وبدل طبيعة عمل وفقًا للجدول املرفق بهذا القرار اعتبارًا من 

تاريخ �سدوره.

- و على كتاب دي�ان اخلدمة املدنية رقم 201001014288 بتاريخ 2010/6/20 

ب�ساأن التقيد بتاريخ 2006/9/1 يف �سرف بدل طبيعة العمل واملكافاأة الت�سجيعية 

ملبع�ثي الهيئة.

- و بناء على ما تقت�سيه م�سلحة العمل.

تقرر

بتاريخ   2008/2359 رقم  الهيئة  قرار  من  الثانية  املادة  تعديل  اأوىل:  مادة 

ملعيدي  العمل  طبيعة  وبدل  الت�سجيعية  املكافاأة  ب�سرف  ذلك  و   2008/7/28

من  اعتبارًا  درا�سية  بعثات  يف  امل�فدين  التدري�س  هيئة  واأع�ساء  البعثات 

.2006/9/1

مادة ثانية: على جهات الخت�سا�س - كل فيما يخ�سه - تنفيذ هذا القرار 

والعمل مب�جبه ويلغى كل ما يتعار�س مع اأحكامه من قرارات اأخرى.

املدير العام
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التاريخ: 16 / �سبتمرب / 2010

قرار رقم )2010/2710(

ب�ساأن م�ساواة معيدي البعثات الدرا�سية بالهيئة بنظرائهم

يف جامعة الكويت ب�ساأن زيادة املخ�س�سات املالية

املدير العام 

- بعد الإطالع على اأحكام قان�ن و نظام اخلدمة املدنية وتعديالتهما.

- وعلى القان�ن رقم 82/63 يف �ساأن اإن�ساء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

- وعلى ما قرره جمل�س الإدارة يف الجتماع رقم 117 بتاريخ 2010/2/3.

- وعلى كتاب دي�ان اخلدمة املدنية رقم م خ م /2008/19/427 بتاريخ 2008/7/8.

- و بناء على ما تقت�سيه م�سلحة العمل.

تقرر

جامعة  يف  بنظرائهم  بالهيئة  الدرا�سية  البعثات  معيدي  م�ساواه  اأوىل:  مادة 

الك�يت ب�ساأن زيادة املخ�س�سات املالية ملبع�ثي الهيئة لت�سبح كالتايل:

1- �سرف 50٪ من قيمة املخ�س�س ال�سهري ملعيد البعثة املتزوج.

2- �سرف 10٪ لكل ابن من اأبناء املبع�ث وبحد اأق�سى ثالثة اأبناء.

بعثته  مقر  اإىل  الك�يت  من  وعائلته  للمبع�ث  نقدا  ال�سفر  اأج�ر  �سرف   -3

يتعلق  فيما  ال�سفر  نفقات  اإىل  بالإ�سافة  البعثة  انتهاء  عند  الع�دة  ونفقات 

بالدرا�سة.

وفقًا  الالزمة  املالية  العتمادات  ت�افر  عند  الزيادة  هذه  تنفيذ  ثانية:  مادة 

لالإجراءات املتبعة يف هذا ال�ساأن.

القرار  تنفيذ هذا  مادة ثالثة: على جهات الخت�سا�س - كل فيما يخ�سه - 

والعمل مب�جبه. 

املدير العام

التاريخ 31 / يوليو / 2011

قرار رقم )2011/1689(

ب�ساأن تعديل قرار الهيئة رقم 2009/1148 ب�ساأن اإ�سافة درا�سة اللغة 

الأجنبية للموفدين يف بعثات درا�سية اإىل القرار رقم 96/2100

املدير العام 

- بعد الإطالع على اأحكام قان�ن و نظام اخلدمة املدنية وتعديالتهما.

التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  اإن�ساء  �ساأن  يف   82/63 رقم  القان�ن  وعلى   -

والتدريب.

ب�ساأن   1996/12/31 بتاريخ  ال�سادر   1996/2100 رقم  الهيئة  قرار  -وعلى 

لئحة البعثات الدرا�سية .

الأجنبية  اللغة  درا�سة  اإ�سافة  ب�ساأن   2009/1148 رقم  الهيئة  قرار  وعلى   -

للم�فدين يف بعثات درا�سية اإىل القرار رقم 96/2100.

بتاريخ  واملنعقد   )120( رقم  اجتماعه  يف  الهيئة  اإدارة  جمل�س  قرار  على  و   -

 .2011 /6/22

- و بناء على ما تقت�سيه م�سلحة العمل .

تقرر 

مادة اأوىل: تعديل مدة درا�سة اللغة الأجنبية مل�فدي البعثات الدرا�سية لدرجتي 

املاج�ستري والدكت�راه ال�اردة بقرار الهيئة رقم 2009/1148 لت�سبح �سنة كاملة.

مادة ثانية: على جهات الخت�سا�س - كل فيما يخ�سه - تنفيذ هذا القرار 

والعمل مب�جبه اعتبارًا من 2011/6/22 )تاريخ قرار جمل�س اإدارة الهيئة( ويلغى 

كل ما يتعار�س مع اأحكامه من قرارات اأخرى.

املدير العام
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لئحة اإجازة التفرغ العلمي

لأع�ساء هيئتي التدري�س والتدريب
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التاريخ 2/اأبريل /2009 

قرار رقم )2009/835(

ب�ساأن ا�سدار لئحة اإجازة التفرغ العلمي لأع�ساء هيئتي التدري�س والتدريب

 املدير العام

- بعد الطالع على اأحكام قان�ن  ونظام اخلدمة املدنية وتعديالتهما .

- وعلى القان�ن رقم 82/63 يف �ساأن اإن�ساء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

- وعلى لئحة اإجازة التفرغ العلمي لأع�ساء هيئتي التدري�س والتدريب ال�سادرة 

بقرار الهيئة رقم 679/ 1990 وتعديالتها .

بتاريخ   96/2100 رقم  الهيئة  بقرار  ال�سادرة  البعثات  لئحة  وعلى   -

. 1996/12/31

 2009/3/1 113 بتاريخ  اإدارة الهيئة يف اجتماعه رقم  - وعلى م�افقة جمل�س 

على م�سروع لئحة اإجازة التفرغ العلمي .

- وبناء على ما تقت�سيه م�سلحة العمل .

تقرر

مادة اأوىل: يعمل باأحكام لئحة اإجازة التفرغ العلمي لأع�ساء هيئتي التدري�س 

والتدريب املرافقة لهذا القرار .

مادة ثانية: على جهات الخت�سا�س -كل فيما يخ�سه - تنفيذ هذا القرار 

اأحكام  مع  يتعار�س  ما  كل  ويلغى   ، �سدوره  تاريخ  من  اعتباًرا  مب�جبه  والعمل 

الالئحة املرفقة من اأحكام اأو قرارات اأخرى .

املدير العام 
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الفصل األول 
في تعريف )إجازة التفرغ العلمي( وأهدافها

مادة اأوىل:

تعريف اإجازة التفرغ العلمي:

هي الفرتة التي يتفرغ فيها ع�س� هيئة التدري�س / ع�س� هيئة التدريب للقيام 

اأو تاأليف كتاب بناء على طلبه وم�افقة جهات  باإجراء اأبحاث ودرا�سات علمية 

الخت�سا�س يف الهيئة.

مادة ثانية:

اأهداف اإجازة التفرغ العلمي:

•  امل�ساهمة يف الرتقاء بامل�ست�ى العلمي واملهني لأع�ساء هيئة التدري�س / التدريب 	

بالهيئة، وذلك باإتاحة الفر�س لهم للتفرغ للبحث العلمي اأو تاأليف كتاب.

•  تكثيف الإنتاج العلمي لع�س� هيئة التدري�س / التدريب وذلك باإتاحة الفر�سة 	

للخ��س يف م�سروعات بحث علمي كبرية اأو تاأليف كتاب تتطلب التفرغ التام 

لها.

•  تدعيم الروابط العلمية والأكادميية بني الهيئة وغريها من اجلهات الأخرى 	

ذات العالقة.

الفصل الثاني
شروط منح إجازة التفرغ العلمي لعضو هيئة التدريس / التدريب

مادة ثالثة: 

متنح اإجازة التفرغ العلمي لع�س� هيئة التدري�س / التدريب وفقا لل�سروط التالية:

اأ( ال�سروط املتعلقة بطالب احل�سول على اإجازة التفرغ العلمي:

اأو  اأو املعاهد  اأن يك�ن ع�س� هيئة تدري�س / تدريب باإ حدى الكليات   .1

املراكز التابعة للهيئة.

2. اأن يك�ن ك�يتي اجلن�سية.

3. مينح ع�س� هيئة التدري�س / التدريب اإجازة التفرغ العلمي، مرة واحدة 

فقط خالل امل�سمى ال�ظيفي ب�سرط مرور اأربعة �سن�ات مت�سلة من العمل 

الفعلي يف هذا امل�سمى ال�ظيفي نف�سه عند بداية متتعه بالإجازة.

العلمي خالل  التفرغ  باإجازة  يتمتع  ينطبق على من مل  البند )3( ل   .4

من  ال�سابقة  ال�سن�ات  له  حت�سب  حيث  ال�سابقة  ال�ظيفي  م�سماه  فرتة 

�سمن فرتة الأربع �سن�ات.

5. اأن ل يقل م�سماه ال�ظيفي عن »مدر�س« بالن�سبة لأع�ساء هيئة التدري�س 

وعن مدرب متخ�س�س بالن�سبة لأع�ساء هيئة التدريب.

العلمية  والدرا�سة  البحث  مع  يتنا�سب  م�ؤهل  على  حا�سال  يك�ن  اأن   .6

هيئة  لأع�ساء  املاج�ستري  عن  امل�ؤهل  هذا  يقل  واأل  لها  التفرغ  املطل�ب 

التدري�س والبكال�ري��س لأع�ساء هيئة التدريب.

غري  منح  العام  املدير  من  وبرت�سيح  ا�ستثنائية  حالت  يف  ويج�ز   .7

اأي خم�س�سات مالية مبا يف ذلك  بدون  تفرغ علمي  اإجازات  الك�يتيني 

املرتب وطبقا لل�سروط وال�س�ابط املن�س��س عليها يف هذه الالئحة.
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ب( ال�سروط املتعلقة بالبحث اأو الدرا�سة العلمية اأو تاأليف كتاب:

1. اأن ل يك�ن الغر�س منها ه� احل�س�ل على م�ؤهل علمي.

رفع  يف  ي�سهم  الكتاب  تاأليف  اأو  العلمية  الدرا�سة   / البحث  يك�ن  اأن   .2

م�ست�ى اأداء طالب الإجازة واجلهة التي يعمل بها.

منظمات  اأو  ومهنية  وبحثية  اأكادميية  م�ؤ�س�سات  يف  التفرغ  يك�ن  اأن   .3

علمية متخ�س�سة يف البحث العلمي والتط�ير ذات �سلة بطبيعة البحث 

داخل اأو خارج دولة الك�يت.

4. اأن تتطلب طبيعة البحث اأو الدرا�سة العلمية اأو تاأليف الكتاب، التفرغ 

التام لها ط�ال فرتة التفرغ العلمي.

بالتخ�س�س  مت�سال  الكتاب  تاأليف  اأو  الدرا�سة  اأو  البحث  يك�ن  اأن   .5

العام لطالب الجازة.

ج- ال�سروط العامة:

1. ل يج�ز الرتخي�س بالإجازة لأكرث من 10 ٪ من الأع�ساء يف اأي ق�سم 

علمي / تدريبي خالل ال�سنة الدرا�سية.

2. تك�ن الأول�ية ملنح اإجازة التفرغ العلمي ملن مل ي�سبق له احل�س�ل عليها.

3. اأن يتقدم طالب الإجازة بطلبه قبل امل�عد املحدد لبدء اإجازة التفرغ 

العلمي بعام درا�سي كامل، وي�ستثنى من ذلك �ساغل� ال�ظائف القيادية / 

الإ�سرافية املذك�رون يف املادة الرابعة بند 2-1.

4. يك�ن منح اجازة التفرغ العلمي لأع�ساء هيئة التدري�س / التدريب من 

اإما ملدة  وبناء على طلبه،  الإ�سرافية،  القيادية /  ال�ظائف  �ساغلي  غري 

ف�سل درا�سي واحد، اأو �سنة درا�سية كاملة كحد اأق�سى يف املرة ال�احدة.

على  ت�ستمل  ل  فاإنها  واحدا،  درا�سيا  ف�سال  الإجازة  مدة  كانت  اإذا   .5

الإجازات التي تليها �س�اء كانت اإجازة الربيع اأو ال�سيف.

الفصل الثالث 
شروط منح إجازة التفرغ العلمي لعضو هيئة التدريس / التدريب 

من شاغلي الوظائف القيادية واإلشرافية

مادة رابعة:

لإحدى  �سغله  مدة  انتهاء  بعد  التدريب   / التدري�س  هيئة  ع�س�  ملنح  ي�سرتط 

ال�ظائف القيادية / الإ�سرافية بالهيئة املن�س��س عليها بالبن�د التالية ما يلي:

اإجازة التفرغ العلمي لع�س� هيئة التدري�س / التدريب  1( يج�ز احل�س�ل على 

من �ساغلي ال�ظائف الآتية:

- مدير عام الهيئة.

- نائب مدير عام الهيئة.

- م�ساعد مدير عام الهيئة.

- عميد كلية ومن يف حكمه.

- مدير معهد.

- م�ساعد عميد كلية ومن يف حكمه.

- م�ساعد نائب املدير العام.

- م�ساعد مدير معهد.

- مدير اإدارة.

- مدير مكتب )مب�ست�ى مدير اإدارة( .

- مدير مركز.
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وللع�س� الذي اأم�سى مدة ل تقل عن اأربع �سن�ات يف وظيفته احل�س�ل على اإجازة 

تفرغ علمي مبرتب �سامل ومنحة تعادل املرتب ال�سامل ملدة ل تتجاوز ال�سنتني 

يق�سيها يف اإحدى اجلامعات اأو مراكز البح�ث العلمية يف خارج اأو داخل دولة 

الك�يت اأو ملدة ل تتجاوز ال�سنة وبذات املعاملة املالية اإذا كانت مدة �سغل ال�ظيفة 

ال�سرافية ل تقل عن �سنتني وذلك بعد تركهم لل�ظيفة الإ�سرافية وع�دتهم اإىل 

وظائفهم ال�سابقة كاأع�ساء هيئة تدري�س / تدريب بكليات اأو معاهد الهيئة.

2( يج�ز لع�س� هيئة التدري�س من �ساغلي وظيفة »رئي�س الق�سم العلمي« الذي 

تقل درجته عن  الذي ل  التدريبي«  الق�سم  »رئي�س  اأو  تقل درجته عن مدر�س  ل 

اللغات  مركز  وحدات  وروؤ�ساء  اللغات  مركز  مدير  اأو  »ج«  متخ�س�س  مدرب 

وروؤ�ساء املكاتب الن�عية، الذين ي�سدر بهم قرار من املدير العام )دون الخالل 

بال�سروط العامة املتعلقة بطالب احل�س�ل على اجازة التفرغ العلمي املذك�رة يف 

املادة الثالثة البند »اأ« ملنح اإجازة التفرغ العلمي( يج�ز له احل�س�ل على اإجازة 

درا�سي  ف�سل  ملدة  ال�سامل  املرتب  تعادل  ومنحة  �سامل  مبرتب  العلمي  التفرغ 

واحد اإذا كانت مدة �سغله لهذه ال�ظيفة ل تقل عن �سنتني اأو ملدة ل تتجاوز ال�سنة 

وبذات املعاملة املالية ، اإذا كانت مدة �سغله لل�ظيفة ل تقل عن اأربع �سن�ات . وله 

اأن يق�سيها يف اإحدى اجلامعات اأو مراكز البح�ث العلمية يف خارج الك�يت اأو 

داخلها ، وذلك بعد تركهم لل�ظيفة ال�سرافية وع�دتهم اإىل وظائفهم ال�سابقة 

كاأع�ساء هيئة تدري�س / تدريب بكليات الهيئة اأو معاهدها .

3( يج�ز ملن قام باإجازة التفرغ العلمي عن اإحدى ال�ظائف القيادية اأو الإ�سرافية 

ومل يكن قد قام بها عن وظيفته ال�سابقة كع�س� هيئة تدري�س / تدريب، اأن يق�م 

وظيفته  عن  بها  قام  التي  العلمي  التفرغ  اإجازة  من  النتهاء  بعد  مبا�سرة  بها 

القيادية اأو الإ�سرافية اأو العك�س .

املذك�رة  ال�ظائف  من  اإ�سرافية  اأو  قيادية  وظيفة  من  اأكرث  �سغل  ملن  يج�ز   )4

اأعاله اأن يجمع مدد �سغله لهذه ال�ظائف لي�ستحق مب�جبه اإجازة التفرغ العلمي 

اخلا�سة بال�ظائف الإ�سرافية. 

5( يف جميع الأح�ال ي�ستحق ع�س� هيئة التدري�س / التدريب اإجازة التفرغ العلمي 

اخلا�سة بال�ظائف القيادية اأو الإ�سرافية عند تب�ئه لها خالل ال�سن�ات املا�سية 

اأو  القيادية  لل�ظائف  �سغله  فرتة  جتاوزت  ل�  حتى  ال�سنتني،  تتعدى  ل  اأن  على 

الإ�سرافية اأكرث من اأربع �سن�ات، واأن ل تتعدى ال�سنة يف حال �سغله لل�ظيفة ملدة 

تقل عن الأربع �سن�ات، واأن ل تتعدى اإجازة التفرغ العلمي �سنة واحدة لرئي�س 

لل�ظيفة  �سغله  مدة  جتاوزت  ل�  حتى  التدريبي  الق�سم  رئي�س   / العلمي  الق�سم 

اأكرث من اأربع �سن�ات، على اأن ل تتعدى الف�سل الدرا�سي ال�احد، يف حال �سغله 

للمن�سب ملدة تقل عن اأربع �سن�ات.

الفصل الرابع
المميزات المالية

مادة خام�سة: 

1. يك�ن منح اإجازة التفرغ العلمي مبرتب �سامل لأع�ساء هيئة

 التدري�س / التدريب من غري �ساغلي ال�ظائف القيادية / الإ�سرافية.

ال�سياحية  الدرجة  على  �سفر  تذكرة  العلمي  التفرغ  اإجازة  املمن�ح  ي�ستحق   .2

ذهابا وع�دة، اإىل مقر اإجازة التفرغ، وتك�ن التذكرة له فقط اإذا كانت مدتها 

ف�سال درا�سيا واحدا، وله ولعائلته )الزوجة اأو الزوج وثالثة من اأبنائه حتت �سن 

الثامنة ع�سر( اإذا كانت مدة الإجازة �سنة درا�سية.

تفرغهم  مدة  تك�ن  الذين  الإ�سرافية   / القيادية  ال�ظائف  �ساغلي  3. يف حالة 

وذلك  ولعائلته  له  وع�دة  ذهابا  �سن�ية  �سفر  تذاكر  �سرف  يتم  �سنتني،  العلمي 

اأبنائه حتت  الزوج وثالثة من  الأعمال )الزوجة /  ال�احة / رجال  على درجة 

�سن الثامنة ع�سر(.

4. تك�ن التذاكر على اخلط�ط اجل�ية الك�يتية اأو ب�ا�سطتها اأو ح�سب ما تنظمه 

حال  يف  للع�دة  التذاكر  هذه  ت�سرف  ل  الأح�ال  جميع  ويف  والق�انني،  الل�ائح 

اإلغاء الجازة ب�سبب راجع اإىل من منحت له هذه الإجازة.
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على  درا�سية،  ملنح  امل�ستحقني  املبع�ثني  اأبناء  وعالج  تعليم  اأحكام  ت�سري   .5

املجازين للتفرغ العلمي خارج دولة الك�يت وعائالتهم.

6. مينح املجاز علميا تع�ي�سا عن قيمة �سراء الأجهزة العلمية مبا فيها جهاز كمبي�تر 

بحدود )600 د.ك( )�ستمائة دينار ك�يتي( اأو ما يعادله، ط�ال مدة الإجازة على اأن 

يتم ال�سرف وفقا للف�اتري التي يقدمها املجاز وذلك على النح� التايل:

- املجاز خارج الك�يت )يتم تقدمي الف�اتري الأ�سلية للمكتب الثقايف مبقر التفرغ(.

البعثات  اإدارة  اإىل  الأ�سلية  الف�اتري  تقدمي  )يتم  الك�يت  داخل  املجاز   -

والعالقات الثقافية(.

7. مينح املجاز للتفرغ العلمي ما قيمته )1500 د.ك( )األف وخم�سمائة دينار 

ك�يتي( ط�ال مدة الجازة على اأن يتم �سرفها على النح� التايل:

ال�ستهالكية فقط  للم�اد  ك�يتي(  دينار  -)750 د.ك( )�سبعمائة وخم�س�ن 

كالكيماويات،  بالتجارب،  اخلا�سة  امل�اد  وبع�س  كالقرطا�سية  املعمرة،  دون 

وامل�ستهلكات، اأو �سراء كتب علمية، اأو ا�سرتاك يف جمالت علمية.

- )750 د.ك( )�سبعمائة وخم�س�ن دينار ك�يتي( اأج�ر عمالة م�ؤقتة على اأن 

ل يزيد اأجر العامل ال�احد عن 375 دينار ك�يتي ط�ال مدة الإجازة.

- اأن يتم ال�سرف وفقا للف�اتري التي يقدمها املجاز وذلك على النح� التايل:

- املجاز خارج الك�يت )يتم تقدمي الف�اتري الأ�سلية للمكتب الثقايف مبقر التفرغ(.

البعثات  اإدارة  اإىل  الأ�سلية  الف�اتري  تقدمي  )يتم  الك�يت  داخل  املجاز   -

والعالقات الثقافية(.

مدة  خالل  واحدة  ملرة  م�ؤمتر  يف  ال�سرتاك  العلمي  للتفرغ  للمجاز  يج�ز   .8

دينار  وخم�س�ن  )�سبعمائة  د.ك(  مبلغ )750  ذلك  نظري  له  وي�سرف  الإجازة 

ك�يتي( اإذا كان داخل مقر التفرغ، وما يعادل )1200 د.ك( )األف ومائتني دينار 

ك�يتي( اإذا كان امل�ؤمتر خارج مقر التفرغ.

- املجاز خارج الك�يت )يتم تقدمي طلب الرت�سيح حل�س�ر امل�ؤمتر من خالل 

املكتب الثقايف يف مقر التفرغ(.

- املجاز داخل الك�يت )يتم تقدمي طلب الرت�سيح حل�س�ر امل�ؤمتر من خالل 

اإدارة البعثات والعالقات الثقافية(.

- اإذا كان التفرغ داخل الك�يت وامل�ؤمتر اأي�سا يف الك�يت، تتكفل الهيئة بر�س�م 

امل�ؤمتر فقط ل غري ويف جميع احلالت يجب اأن يك�ن امل�ؤمتر العلمي مرتبطا 

بطبيعة البحث العلمي اأو امل�سروع الذي تقدم به املتفرغ خالل اإجازته.

الإ�سرافية  اأو  القيادية  ال�ظائف  �ساغلي  من  علمي  تفرغ  اإجازة  املمن�ح�ن   .9

الذين ينطبق عليهم نظام ال�سنتني، يج�ز لهم ح�س�ر م�ؤمترين علميني خالل 

ال�سنتني ب�اقع م�ؤمتر واحد لكل �سنة درا�سية على اأن يك�ن متعلقا بطبيعة البحث 

العلمي اأو امل�سروع الذي يق�م به املتفرغ خالل اإجازته.

الفصل الخامس
إجراءات الحصول على إجازة التفرغ العلمي

مادة �ساد�سة:

اإجازة  لطلب  املعد  )النم�ذج  العلمي  التفرغ  اإجازة  لطلب  املتقدم  ي�ست�يف   .1

تفرغ علمي مبا يف ذلك تقدمي خمت�سر عن الدرا�سة اأو البحث( ويرفق به �س�ر 

الق�سم  اإىل جمل�س  بطلبه  ويتقدم  التفرغ،  م�افقة جهة  على  الدالة  املرا�سالت 

التابع له يف م�عد ي�سبق تاريخ بدء الإجازة مبا ل يقل عن �سنة درا�سية كاملة 

يف  املذك�رون  الإ�سرافية   / القيادية  ال�ظائف  �ساغل�  املادة  هذه  من  وي�ستثنى 

املادة الرابعة بند 1- 2 من الف�سل الثالث(.
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من�ذج  بيانات  ا�ستيفاء  التدريبي   / العلمي  الق�سم  جمل�س  رئي�س  يت�ىل   .2

متابعة اإجراءات اإجازة التفرغ العمي وذلك فيما يخ�س مقدم الطلب والق�سم 

العلمي / التدريبي، ويق�م بعر�س الطلب يف اأول اجتماع ملجل�س الق�سم التايل 

املعهد  مدير  اأو  الكلية  عميد  اإىل  الطلب  رفع  ويت�ىل  بالطلب،  التقدم  لتاريخ 

مرفقا به من�ذج املتابعة م�ست�فيا لت��سية جمل�س الق�سم واملرفقات بالإ�سافة 

اإىل �س�رة من حم�سر اجتماع جمل�س الق�سم العلمي الذي متت مناق�سة الطلب 

فيه.

يلي  املعهد،  اأو  بالكلية  العلمية  ال�سئ�ن  للجنة  اجتماع  اأول  الطلب يف  يعر�س   .3

تاريخ اجتماع جمل�س الق�سم الذي بحث فيه الطلب، ويتم ا�ستيفاء اجلزء اخلا�س 

اأو املعهد ويرفق به حم�سر اجتماع جلنة  بت��سية جلنة ال�سئ�ن العلمية بالكلية 

ال�سئ�ن العلمية بالكلية اأو املعهد الذي ن�ق�س فيه الطلب.

4. ير�سل الطلب مع مرفقاته اإىل نائب املدير العام للتعليم التطبيقي والبح�ث اأو 

نائب املدير العام للتدريب، لعر�سه على جلنة ال�سئ�ن العلمية بالهيئة قبل نهاية 

�سهر ماي� من كل عام.

5. يرفع نائب املدير العام للتعليم التطبيقي والبح�ث اأو نائب املدير العام ل�سئ�ن 

التدريب الطلب م�سف�عا بت��سية جلنة ال�سئ�ن العلمية اأو جلنة �سئ�ن التدريب 

بالهيئة، اإىل املدير العام متهيدا لتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ساأنه.

التفرغ  اإجازات  قرارات  يف��سه  اأو من  العايل  التعليم  وزير  ال�سيد/  ي�سدر   .6

العلمي.

املتقدم  اإخطار  ال�سابقة فيجب  اأي مرحلة من املراحل  اإذا رف�س الطلب يف   .7

بطلب اإجازة التفرغ العلمي كتابيا، برف�س طلبه مع بيان اأ�سباب الرف�س وذلك 

يف مدة اأق�ساها اأ�سب�ع واحد من تاريخ رف�س الطلب.

الفصل السادس
التزامات الحاصل على إجازة التفرغ العلمي

مادة �سابعة:

1. اأن يخ�س�س وقته خالل مدة الإجازة للعمل الذي تفرغ من اأجله واأل يقبل اأي 

عمل اآخر باأجر اأو بدون اأجر.

2. اأن ينجز العمل الذي تفرغ من اأجله يف م�عد اأق�ساه نهاية مدة الإجازة.

3. اأن يقدم تقريرا ختاميا لنتائج اإجازة التفرغ العلمي على النم�ذج املخ�س�س 

لذلك خالل اأ�سب�عني من تاريخ الع�دة للعمل مراعيا التايل:

- اأن يك�ن التقرير �سامال الدرا�سة التي اأجراها ع�س� هيئة التدري�س / 

التدريب على م��س�ع البحث والنتائج والت��سيات املتعلقة بتلك الدرا�سة 

ومرفقا به ن�سخة من البحث اأو الدرا�سة العلمية.

- اأن يقدم ن�سخة من م�س�دة الكتاب الذي قام بتاأليفه يف حالة ما اإذا كان 

تفرغه لتاأليف كتاب.

4. اأن يلتزم بالعمل يف الهيئة مدة مماثلة للفرتة التي ق�ساها يف اإجازة التفرغ 

العلمي ول ي�سري ذلك على �ساغلي وظائف املدير العام ون�ابه.

التي  املبالغ  كافة  منه  ت�سرتد  الالئحة  هذه  باأحكام  املجاز  اإخالل  حالة  يف   .5

�سرفت له من قبل الهيئة مع م�ساءلته تاأديبيا.
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التاريخ:18/مار�س/2010 

 قرار رقم )2010/877(

ب�شاأن اإ�شدار لئحة معايري واإجراءات �شغل الوظائف الإ�شرافية يف 

كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

املدير العام 

 - بعد الإطالع على اأحكام قانون ونظام اخلدمة املدنية وتعديالتهما.

التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  اإن�شاء  �شاأن  يف   82/63 رقم  القانون  وعلى   -  

والتدريب وتعديالته.

ب�شاأن   2003/10/11 بتاريخ  ال�شادر   2003/2200 رقم  الهيئة  قرار  وعلى   -  

معايري واإجراءات اختيار �شاغلي الوظائف الإ�شرافية بكليات الهيئة.

بتاريخ  املنعقد   116 رقم  اجتماعه  يف  الهيئة  اإدارة  جمل�س  قرار  وعلى   -  

.2009/9/28

 - وبناء على ما تقت�شيه م�شلحة العمل.

تقرر 

مادة اأوىل: يعمل باأحكام لئحة معايري واإجراءات �شغل الوظائف الإ�شرافية 

يف كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب املرافقة لهذا القرار.

القرار  تنفيذ هذا  ـ  يخ�شه  فيما  كل   - الخت�شا�س  على جهات  ثانية:  مادة 

 -  2011/2010 املالية  ال�شنة  بداية   -  2010/4/1 من  اعتبارا  والعمل مبوجبه 

ويلغى كل ما يتعار�س مع اأحكام الالئحة املرفقة من اأحكام اأو قرارات اأخرى.

املدير العام 
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التاريخ:18/مار�س /2010

معايري واإجراءات �شغل الوظائف الإ�شرافية يف كليات الهيئة 

اأوًل: عمداء الكليات:

جلنة اختيار العمداء:

1. ت�شكيل اللجنة:

على  الهيئة  عام  مدير  من  بقرار  الكلية  لعمادة  املر�شحني  اختيار  جلنة  ت�شكل 

النحو الآتي:

• اأحد اع�شاء جمل�س اإدارة الهيئة، رئي�شًا.	

• نائب املدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث، ع�شوًا ومقررًا.	

• ع�شو هيئة تدري�س من الكلية املعنية من حملة الدكتوراه، ع�شوًا، على اأن يتم 	

اإدارة الكلية املعنية، واأن تكون درجته الأكادميية:  اختياره من قبل جمل�س 

جميع احلا�شلني على درجة  رغبة  حال  ويف  الأقل،  م�شارك" على  "اأ�شتاذ 
اأحد  اختيار  يجوز  فاإنه  للعمادة،  الرت�شح  يف  م�شارك"  "اأ�شتاذ  اأو  اأ�شتاذ 

اأع�شاء هيئة التدري�س بدرجة "اأ�شتاذ م�شاعد". 

• ع�شو من خارج الهيئة، ويف�شل اأن يكون من جامعة مناظرة وبذات تخ�ش�س 	

الكلية .

• ع�شو من �شوق العمل )من اأ�شحاب الخت�شا�س(.	

2. �شروط التقدم ل�شغل وظيفة "عميد كلية"

اأن يكون املتقدم:

• ع�شو هيئة تدري�س من اأحد الأق�شام العلمية بالكلية.	

• "اأ�شتاذ 	 درجة  عن  الوظيفي  م�شماه  يقل  ول  الدكتوراه،  �شهادة  على  حا�شاًل 

م�شارك" ماعدا كلية الرتبية الأ�شا�شية، في�شرتط فيه اأن يكون بدرجة "اأ�شتاذ".

• قد �شغل وظيفة ع�شو هيئة تدري�س يف الكلية ملدة ل تقل عن )6( �شنوات 	

من العمل الفعلي كع�شو هيئة تدري�س بعد ح�شوله على درجة الدكتوراه، اأو 

ملدة ل تقل عن )8( �شنوات من العمل الفعلي كع�شو هيئة تدري�س، منها على 

الأقل )4( �شنوات بعد ح�شوله على درجة الدكتوراه.

• قد �شلم امللف التدري�شي، كما جاء بالئحة نظام واإجراءات العمل يف الأق�شام 	

بعد  البند  بهذا  ويعمل  املطلوبة،  البيانات  م�شتوفيًا  الهيئة  بكليات  العلمية 

اإقرار لئحة نظام واإجراءات العمل يف الأق�شام العلمية بف�شلني درا�شيني. 

• األ يكون قد �شدر بحقه حكم يف جرمية خملة بال�شرف اأو الأمانة، اأو قرار 	

تاأديبي ما مل يرد اإليه اعتباره.

• الف�شول 	 اأربعة  خالل  العلمي  الق�شم  جمل�س  اجتماعات  اأغلب  ح�شر  قد 

الدرا�شية ال�شابقة للتقدم ل�شغل وظيفة عميد، وي�شتثنى من ذلك فرتة وجود 

ع�شو هيئة التدري�س يف اإجازة التفرغ العلمي اأو انتدابه انتدابًا كاماًل.

• امل�شاركة الفاعلة يف جلان على م�شتوى الق�شم العلمي اأو الكلية اأو الهيئة على 	

األ تقل عن جلنة واحدة كل عام درا�شي خالل العامني ال�شابقني.

• األ يكون قد �شبق له �شغل وظيفة عميد يف الهيئة.	

• اأن يقدم برنامج عمل يف عملية التطوير الأكادميي والإداري بالكلية. 	

• اأن يتقدم بطلب اإىل نائب املدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث، يبني فيه 	

الرت�شيح وجميع  ا�شتمارة  الوظيفة، مت�شمنًا  ل�شغل هذه  الرت�شح  رغبته يف 

امل�شتندات املطلوبة.
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3. معايري املفا�شلة بني املر�شحني لوظيفة "عميد كلية "

تنق�شم معايري املفا�شلة بني املر�شحني للعمادة يف الكلية اإىل ق�شمني، لكل منهما 

وزن ن�شبي، وهما:

اأ. املعايري الأكادميية والإدارية       ٪70

ب. املقابلة ال�شخ�شية:         ٪30

اأ. املعايري الأكادميية والإدارية )٪70(:

1. امل�شمى الأكادميي )احلد الأق�شى 8 نقاط( 

- درجة اأ�شتاذ:                     )8 نقاط( 

- درجة اأ�شتاذ م�شارك       )6 نقاط( 

2. الإنتاج العلمى: )احلد الأق�شى 30 نقطة( 

 - لكل بحث علمي من�شور يف جملة علمية حمكمة مفهر�شة:   )3 نقاط( 

 - لكل بحث علمي من�شور يف جملة علمية حمكمة غري مفهر�شة )نقطة واحدة( 

 - لكل بحث من�شور يف موؤمتر �شدر عن )Proceeding(:        )نقطتان( 

 - لكل بحث من�شور يف موؤمترات مل ي�شدر عنها )Proceeding(: )نقطة واحدة( 

 - لكل كتاب تنطبق عليه �شروط جمل�س الن�شر العلمي/ براءة اخرتاع: )3 نقاط(

 لكل كتاب ل تنطبق عليه �شروط جمل�س الن�شر العلمي ومت اعتماده من الق�شم 

العلمي: )نقطة ون�صف( 

3. عدد �شنوات اخلربة يف العمل بالهيئة: )احلد الأق�شى 12 نقطة(:

 - حتت�شب بعد )8( �شنوات من العمل الفعلي بالهيئة:  )نقطة واحدة لكل �صنة( 

4. �شغل من�شب قيادي اأو اإ�شرايف: )احلد الأق�شى 12 نقطة( 

- لكل �شنة خربة بالكلية يف املنا�شب القيادية اأو الإ�شرافية من درجة رئي�س ق�شم، 

اأو ما يف حكمه، فما فوق: )نقطة ون�صف ( 

5. الإ�شهام يف تطوير املوؤ�ش�شات التعليمية املناظرة: )احلد الأق�شى 4 نقاط( 

- لكل م�شاركة يف ع�شوية جلنة اأو فريق عمل: )نقطة ون�صف( 

6. الإ�شهام يف تطوير املجتمع وخدمة �شوق العمل: )احلد الأق�شى 4 نقاط( 

- لكل م�شاركة يف ع�شوية جلنة اأو فريق عمل: )نقطة ون�صف( 

ب- املقابلة ال�شخ�شية )30 ٪( :

تقوم جلنة اختيار العمداء بتوزيع النقاط للمر�شح بعد املقابلة والنقا�س، وذلك 

وفقًا للجدول رقم )1( الآتي:

وزن املعياراملعيار )بند التقييم(م

9 نقاطبرنامج عمل املر�صح يف عملية التطوير الأكادميي والإداري يف الكلية 1

املهارات ال�شخ�شية:2

 - فن القيادة والإدارة 

 - التخطيط 

 - اأ�شلوب احلوار 

 - اتخاذ القرار 

 - البتكار

21 نقطة

جدول رقم )1(

- يتم قيا�س ال�صمات ال�صخ�صية عن طريق احلوار، ل على اأ�صا�س امل�صتندات املقدمة.
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4. اأ�شلوب عمل اللجنة:

 تبداأ اللجنة اأعمالها قبل نهاية فرتة عمل العميد احلايل بثالثة اأ�شهر على الأقل، 

على اأن تبا�شر عملها على النحو الآتي:

التدري�س املتقدمني للرت�شح،  اأع�شاء هيئة  اللجنة مبراجعة طلبات  1. تقوم 

للتاأكد من ا�شتيفاء �شروط �شغل وظيفة "عميد كلية" الواردة يف " اأوًل "، بند 

رقم )2( وترفق اللجنة مع كل طلب منوذج رقم )1( ا�شتمارة تر�شيح ل�شغل 

وظيفة "عميد كلية".

وتقييمهم،  ملقابلتهم  الوظيفة  هذه  ل�شغل  املر�شحني  اللجنة  ت�شتدعي   .2

ح�شب معايري املفا�شلة يف اجلدول رقم )1(.

الهيئة، بحيث  اإىل مدير عام  اللجنة تقريرا �شامال عن عملها  3. ترفع 

الأبجدية،  مرتبني ح�شب احلروف  للعمادة  ثالثة مر�شحني  على  ي�شتمل 

خالل مدة ل تتجاوز ثالثة �شهور من تاريخ اأول اجتماع لها.

4. يف حال ت�شاوي املر�شح الثالث والرابع يف عدد النقاط، ترفع اللجنة 

اأ�شماء املر�شحني الأربعة اإىل املدير العام لتخاذ القرار النهائي بذلك.

5. القرار النهائي يف اختيار عميد الكلية:

يعر�س مدير عام الهيئة اأ�شماء املر�شحني الثالثة على جمل�س اإدارة الهيئة مع 

تر�شيح من يراه منا�شبًا لعتماد قرار التعيني، ومن ثم ي�شدر املدير العام القرار 

التنفيذي اخلا�س بذلك.

6. مدة �شغل وظيفة عميد كلية:

مدة �شغل وظيفة عميد كلية �شنتان، قابلة للتجديد ملرة واحدة فقط بعد عملية 

التقييم. 

جلنة تقييم اأداء العمداء:

1. ت�شكيل اللجنة:

يقوم مدير عام الهيئة باإ�شدار قرار بت�شكيل جلنة لتقييم اأداء العمداء، وذلك 

على النحو الآتي:

• نائب املدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث، رئي�شًا.	

• ع�شو خارجي من جمل�س اإدارة الكلية، يختاره املدير العام، ع�شوًا.	

• ممثل عن اأع�شاء هيئة التدري�س يف الكلية املعنية، تختاره جلنة ال�شوؤن 	

العلمية بالكلية من غري اأع�شائها، ع�شوًا.

2. اأ�شلوب عمل اللجنة:

يقدم عميد الكلية تقريرًا وافيًا عن اإجنازاته خالل فرتة عمادته، عن الأن�شطة 

التي قام بها، وعن روؤيته امل�شتقبلية للتطوير.

كما يقدم نائب املدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث تقريرًا عن اأداء الكلية 

خالل ال�شنتني اإىل اللجنة من حيث:

• الأبحاث العلمية.	

• الأداء التدري�شي.	

• تطوير الربامج الدرا�شية وا�شتحداث اجلديد منها.	

• الرتقيات.	

• البعثات.	

• التعيينات.	

• اللتزام بالنظم واللوائح.	
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خالل  الكلية  اأداء  يف  النمو  معدلت  لقيا�س  اأدوات  مبثابة  اأعاله  البنود  وتعترب 

ال�شنتني ال�شابقتني.

 ويتم التقييم على الأ�ص�س التالية:

• 	 )٪40( الأداء خالل ال�شنتني:     

• 	 )٪30( املقابلة ال�شخ�شية:    

• راأي روؤ�شاء الأق�شام وبع�س العاملني بالكلية والطلبة:    )٪20( 	

• 	 )٪10( راأي املدير العام:     

 وتقوم اللجنة بتوزيع النقاط بعد املقابلة والنقا�س لتقييم الأداء خالل ال�شنتني، 

وذلك وفقًا للنموذج رقم )2(.

ويتم التجديد للعميد اإذا ح�شل على )70٪( من جمموع النقاط على الأقل، ويف 

حال عدم ح�شوله على هذه الن�شبة يتم اختيار عميد جديد وفقًا لالأ�شلوب املتبع 

يف هذا ال�شاأن.

ثانيًا: م�شاعدو عمداء الكليات لل�شئون الأكادميية:

اختيار م�شاعد العميد:

1. ت�شكيل اللجنة:

ي�شدر املدير العام الهيئة قرارًا بت�شكيل جلنة لختيار م�شاعد العميد لل�شوؤون 

التطبيقي  للتعليم  العام  املدير  نائب  من  مقدم  مقرتح  على  بناء  الأكادميية 

التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  ع�شوين  واأقدم  الكلية  عميد  من  وتتكون  والبحوث. 

من حملة الدكتوراه يف ذات الكلية ممن مل ي�شاركوا يف هذه اللجنة من قبل ول 

ي�شغلوا وظائف اإ�شرافية يف اأثناء عمل اللجنة، مع مراعاة مبداأ التدوير.

2. �شروط �شغل وظيفة م�شاعد العميد لل�شوؤون الأكادميية:

اأن يكون املتقدم:

• ع�شو هيئة تدري�س باأحد الأق�شام العلمية بالكلية.	

• درجة 	 عن  الوظيفي  م�شماه  يقل  ول  الدكتوراه،  �شهادة  على  حا�شاًل 

ويف حال عدم توفر )اأ�شتاذ م�شارك( يجوز اختيار  م�شارك"،  "اأ�شتاذ 
م�شاعد". "اأ�شتاذ 

• قد �شغل وظيفة ع�شو هيئة تدري�س يف الكلية ملدة ل تقل عن )6( �شنوات 	

من العمل الفعلي بعد ح�شوله على درجة الدكتوراه، اأو ملدة ل تقل عن 

)8( �شنوات من العمل الفعلي كع�شو هيئة تدري�س، منها على الأقل )4( 

�شنوات بعد ح�شوله على درجة الدكتوراه.

• يف 	 العمل  واإجراءات  نظام  بالئحة  جاء  كما  التدري�شي  امللف  ي�شلم 

بهذا  ويعمل  العلمي.  الق�شم  رئي�س  اإىل  الهيئة  بكليات  العلمية  الأق�شام 

البند بعد اإقراره بف�شلني درا�شيني.

• اأو 	 بال�شرف  خملة  جرمية  يف  ق�شائي  حكم  بحقه  �شدر  قد  يكون  األ 

الأمانة، اأو قرار ما مل يرد اإليه اعتباره.

• اأربعة الف�شول 	 العلمي، خالل  الق�شم  اأغلب اجتماعات جمل�س  ح�شوره 

الدرا�شية ال�شابقة للتقدم ل�شغل هذه الوظيفة.

• عن 	 تقل  األ  على  الكلية،  اأو  العلمي  الق�شم  جلان  يف  الفاعلة  امل�شاركة 

جلنة واحدة كل عام درا�شي للعامني ال�شابقني للتقدم ل�شغل الوظيفة، 

وي�شتثنى من ذلك فرتة وجود ع�شو هيئة التدري�س يف اإجازه تفرغ علمي 

اأو انتدابه انتدابًا كاماًل.

• تقدمي برنامج عمل اأو مقرتحات للتطوير الأكادميي بالكلية.	

• للمن�شب، 	 الرت�شح  يف  رغبته  فيه  يبني  الكلية،  عميد  اإىل  بطلب  يتقدم 

مت�شمنًا ا�شتمارة الرت�شيح وامل�شتندات املطلوبة.
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3. معايري املفا�شلة بني املر�شحني:

يف  الأكادميية  لل�شوؤون  العميد  مل�شاعد  املر�شحني  بني  املفا�شلة  معايري  تنق�شم 

الكلية اإىل ق�شمني، لكل منهما وزن ن�شبي وهما:

اأ. املعايري الأكادميية والإدارية:       ٪70 

ب. املقابلة ال�شخ�شية:       ٪30 

ويف حال ت�شاوي عدد النقاط بني مر�شحني، تكون الأولويه لالأعلى درجة علمية، 

ثم لالأقدم بالتعيني يف الكلية.

اأ. املعايري الأكادميية والإدارية )٪70(:

• امل�شمى الأكادميي )احلد الأق�شى 8 نقاط( 	

)8 نقاط(   - درجة اأ�شتاذ:      

)6 نقاط(   - درجة اأ�شتاذ م�شارك:     

)3 نقاط(   - درجة اأ�شتاذ م�شاعد:     

• الإنتاج العلمي )احلد الأق�شى 30 نقطة(:	

 - لكل بحث علمي من�شور يف جملة علمية حمكمة مفهر�شة    )3 نقاط( 

 - لكل بحث علمي من�شور يف جملة علمية حمكمة غري مفهر�شة )نقطة ون�صف( 

 - لكل بحث علمي من�شور يف موؤمتر �شدر عنه )Proceeding( )نقطتان( 

 - لكل بحث علمي من�شور يف موؤمترات مل ي�شدر عنها )Proceeding( )نقطة( 

 - لكل كتاب تنطبق عليه �شروط جمل�س الن�شر العلمي/ براءة اخرتاع )3 نقاط( 

 - لكل كتاب ل تنطبق عليه �شروط جمل�س الن�شر العلمي، ومت اعتماده من الق�شم 

العلمي. ) نقطة ن�صف( 

• عدد �شنوات اخلربة يف العمل بالهيئة )احلد الأق�شى 12 نقطة( 	

 - حتت�شب بعد 8 �شنوات من العمل الفعلي بالهيئة: )لكل �صنة نقطة ون�صف( 

• �شغل من�شب قيادي اأو اإ�شرايف )احلد الأق�شى 12 نقطة(: 	

- لكل �شنة خربة بالكلية يف املنا�شب القيادية اأو الإ�شرافية من درجة رئي�س ق�شم 

اأو ما يف حكمه، فما فوق:   )نقطة ون�صف( 

• الإ�شهام يف تطوير املوؤ�ش�شات التعليمية املناظرة )احلد الأق�شى 4 نقاط(: 	

- لكل م�شاركة يف ع�شوية جلنة اأو فريق عمل: )نقطة ون�صف( 

• الإ�شهام يف تطوير املجتمع وخدمة �شوق العمل )احلد الأق�شى 4 نقاط(: 	

 - لكل م�شاركة يف ع�شوية جلنة اأو فريق عمل: )نقطة ون�صف( 

 ب. املقابلة ال�شخ�شية )٪30(:

تقوم جلنة اختيار م�شاعد العميد لل�شوؤون الأكادميية بتوزيع النقاط للمر�شح بعد 

املقابلة والنقا�س، وذلك وفقا للجدول رقم )2( الآتي: 

وزن املعياراملعيار )بند التقييم(م

9 نقاطبرنامج عمل املر�صح يف عملية التطوير الأكادميي والإداري يف الكلية 1

املهارات ال�شخ�شية:2

 - فن القيادة والإدارة 

 - التخطيط 

 - اأ�شلوب احلوار 

 - اتخاذ القرار 

 - البتكار

21 نقطة

جدول رقم )2(

- يتم قيا�س ال�شمات ال�شخ�شية عن طريق احلوار، ل على اأ�شا�س امل�شتندات املقدمة.
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4. اأ�شلوب عمل اللجنة:

املتقدمني  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  طلبات  مبراجعة  اللجنة  تقوم   .1

كلية  عميد  "م�شاعد  وظيفة  �شغل  �شروط  ا�شتيفاء  من  للتاأكد  للرت�شيح، 

اللجنة مع  "ثانيًا، بند رقم )2( وترفق  الأكادميية" الواردة يف  لل�شوؤون 

كل طلب منوذج رقم )3( "ا�شتمارة تقييم مر�شح م�شاعد عميد لل�شوؤون 

الأكادميية". 

2. بعد النتهاء من عملية تفريغ املعلومات، تقوم اللجنة بفرز البيانات 

وتقدمي تقرير �شامل يبني فيه ترتيب ثالثة مر�شحني حا�شلني على اأكرب 

عدد من النقاط مرتبني ح�شب احلروف الأبجدية. 

التطبيقي  للتعليم  العام  املدير  نائب  اإىل  التقرير  هذا  اللجنة  ترفع   .3

والبحوث خالل مدة ل تتجاوز �شهرًا واحدًا من تاريخ اأول اجتماع لها.

5. القرار النهائي يف اختيار م�شاعد عميد لل�شوؤون الأكادميية:

الثالثة  املر�شحني  اأ�شماء  والبحوث  التطبيقي  للتعليم  العام  املدير  نائب  يرفع 

الأحرف  ح�شب  مرتبني  الأكادميية  لل�شوؤون  العميد  م�شاعد  لوظيفة  الأوائل 

الأبجدية اإىل املدير العام لي�شدر قرار تعيني اأحدهم.

6. مدة �شغل وظيفة م�شاعد عميد لل�شوؤون الأكادميية:

 مدة �شغل وظيفة م�شاعد عميد لل�شوؤون الأكادميية �شنتان، قابلة للتجديد ملرة 

واحدة فقط بعد عملية التقييم.

جلنة تقييم اأداء م�شاعد عميد لل�شوؤون الأكادميية 

1. ت�شكيل اللجنة:

لل�شوؤون  م�شاعده  اأداء  لتقييم  برئا�شته،  جلنة  بت�شكيل  الكلية  عميد  يقوم 

الأكادميية، وع�شوية ثالثة من اأع�شاء هيئة التدري�س يف الكلية املعنية من غري 

الق�شم العلمي التابع له م�شاعد العميد، ويتم اختيارهم من جلنة ال�شوؤون العلمية 

بالكلية، على اأن يكون اأحدهم على الأقل رئي�س ق�شم علمي.

2. اأ�شلوب عمل اللجنة:

عن  وافيًا  تقريرًا  املعنية  اللجنة  اإىل  الأكادميية  لل�شوؤون  العميد  م�شاعد  يقدم 

اإجنازاته والأن�شطة التي قام بها خالل فرتة عمله، وعن روؤيته امل�شتقبلية للتطوير.

كما يقدم عميد الكلية املعنية اإىل اللجنة تقريرًا عن اأداء م�شاعد العميد لل�شوؤون 

الأكادميية خالل ال�شنتني من حيث:

1. الإ�شهام يف منو الأبحاث العلمية.

2. الإ�شهام يف تطوير الربامج التدري�شية وا�شتحداث اجلديد منها.

3. اللتزام باللوائح والنظم.

4. الإ�شهام يف احل�شول على العتماد الأكادميي لربامج الأق�شام العلمية 

بالكلية

5. اإجنازات اأخرى.

وتعترب البنود اأعاله مبثابة اأدوات لقيا�س معدلت النمو يف اأداء الكلية خالل ال�شنتني.

- تقوم اللجنة بت�شلم النموذج )4(، الذي مت تعبئته من روؤ�شاء الأق�شام العلمية 

وروؤ�شاء املكاتب النوعية واملدير الإداري واملايل بالكلية.
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ويتم التقييم على الأ�ص�س الآتية:

 )٪50( 1. راأي اللجنة:      

الإداري  واملدير  النوعية،  املكاتب  وروؤ�شاء  العلمية،  الأق�شام  روؤ�شاء  راأي   .2

)٪50( واملايل:      

- تقوم اللجنة بتوزيع النقاط بعد املقابلة والنقا�س لتقييم الأداء خالل ال�شنتني، 

وذلك وفقًا للنموذج رقم )4( .

- تعد اللجنة تقريرا �شاماًل عن عملية التقييم، يبني فيه جمموع النقاط، وترفعه 

اإىل نائب املدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث.

 ويجدد مل�شاعد العميد لل�شوؤون الأكادميية، اإذا ح�شل على )70٪( من جمموع 

النقاط على الأقل، ويف حال عدم ح�شوله على هذه الن�شبة، يتم اختيار م�شاعد 

جديد لل�شوؤون الأكادميية، وفقًا لالأ�شلوب املتبع.

ثالثًا: م�شاعدو عمداء الكليات لل�شوؤون الطالبية:

يتم اختيار م�شاعد العميد لل�شوؤون الطالبية، وفقًا لالأ�شلوب الآتي:

جلنة اختيار م�شاعد العميد لل�شوؤون الطالبية 

1- ت�شكيل اللجنة:

يتم ت�شكيل اللجنة بقرار من املدير العام، بناء على مقرتح من نائب املدير العام 

للتعليم التطبيقي والبحوث، على اأن تتكون من اأقدم ثالثة اأع�شاء هيئة تدري�س 

من حملة الدكتوراه، ممن مل ي�شاركوا يف هذه اللجنة من قبل ول ي�شغلون وظائف 

اإ�شرافية يف اأثناء عمل اللجنة، مع مراعاة مبداأ التدوير.

2- �شروط �شغل وظيفة م�شاعد عميد لل�شوؤون الطالبية:

 اأن يكون املتقدم:

• ع�شو هيئة تدري�س باأحد الأق�شام العلمية للكلية.	

• الرتبية 	 بكلية  الوظيفي  م�شماه  يقل  ول  الدكتوراه،  �شهادة  على  حا�شاًل 

الأ�شا�شية عن درجة "اأ�شتاذ م�شارك"، وي�شتثنى من ذلك احلا�شلون على 

�شهادة الدكتوراه ممن م�شى على تعيينهم يف ذات الكلية مدة ل تقل عن 

)20( عامًا، واأن يكون بدرجة اأ�شتاذ م�شاعد يف الكليات الأخرى.

• قد �شغل وظيفة ع�شو هيئة تدري�س يف الكلية ملدة ل تقل عن )6( �شنوات من 	

اأو ملدة ل تقل عن )8( �شنوات  العمل الفعلي بعد ح�شوله على الدكتوراه، 

كع�شو هيئة تدري�س، منها على الأقل �شنتان يف العمل الفعلي بعد ح�شوله 

على درجة الدكتوراه. 

• األ يكون قد �شدر بحقه حكم يف جرمية خملة بال�شرف اأو الأمانة اأو قرار 	

تاأديبي ما مل يرد اإليه اعتباره.

• الف�شول 	 اأربعة  خالل  العلمي  الق�شم  جمل�س  اجتماعات  اأغلب  ح�شور 

الدرا�شية ال�شابقة للتقدم ل�شغل هذه الوظيفة.

• امل�شاركة الفاعلة يف جلان الق�شم العلمي اأو الكلية اأو الهيئة، على األ تقل عن 	

جلنة واحدة خالل اأربعة الف�شول الدرا�شية ال�شابقة. وي�شتثنى من ذلك من 

كان يف اإجازه التفرغ العلمي اأو منتدبًا انتدابًا كاماًل.

• للوظيفة 	 الرت�شح  يف  رغبته  فيه  يبدي  الكلية  عميد  اإىل  بطلب  يتقدم  اأن 

مت�شمنًا ا�شتمارة الرت�شيح وامللف التدري�شي. )يعمل به بعد ف�شلني درا�شيني 

كما جاء يف لئحة واجراءات العمل يف الأق�شام العلمية( وجميع امل�شتندات 

املطلوبة.



126127

3- معايري املفا�شلة بني املر�شحني:

تنق�شم معايري املفا�شلة بني املر�شحني مل�شاعد العميد لل�شوؤون الطالبية يف الكلية 

اإىل ق�شمني لكل منهما وزن ن�شبي وهما:

٪70 اأ. املعايري الأكادميية والإدارية:    

٪30 ب. املقابلة ال�شخ�شية:     

ويف حال ت�شاوي النقاط بني مر�شحني، فاإن الأولوية تكون لالأعلى درجة علمية، 

ثم لالأقدم بالتعيني يف الكلية.

اأ. املعايري الأكادميية والإدارية )٪70(: 

• امل�شمى الأكادميي: )احلد الأق�شى 7 نقاط( 	

)7 نقاط(  - اأ�شتاذ / اأ�شتاذ م�شارك    

)6 نقاط(  - اأ�شتاذ م�شاعد     

•  الأبحاث العلمية )احلد الأق�شى 14نقطة( 	

- لكل بحث من�شور يف جملة علمية حمكمة مفهر�شة    )3 نقاط( 

- لكل بحث علمي من�شور يف جملة علمية حمكمة غري مفهر�شة )نقطة ون�صف(

•  عدد �شنوات اخلربة يف العمل بالهيئة: )احلد الأق�شى 14 نقاط( 	

 - لكل �شنة عمل يف الكلية:                     )نقطة ون�صف(

•  �شغل وظيفة قيادية اأو اإ�شرافية )احلد الأق�شى 7 نقاط( 	

 - لكل �شنة خربة يف الوظائف القيادية اأو الإ�شرافية من درجة رئي�س ق�شم فما 

فوق:                   )نقطة ون�صف(.

• امل�شاركة يف ن�شاطات متعلقة بالطلبة )احلد الأق�شى 21نقطة( 	

)4 نقاط(  - رائد جمعية علمية:    

)4 نقاط(  - اإر�شاد الطلبة:     

)3 نقاط(  - جلنة اجلدول الدرا�شي بالق�شم العلمي:  

)3 نقاط(  - انتداب ملكتب التدريب امليداين:   

)7 نقاط(  - القدرة على التعامل مع الطلبة:  

ب- املقابلة ال�شخ�شية )٪30(:

تقوم جلنة اختيار م�شاعد العميد لل�شوؤون الطالبية بتوزيع النقاط للمر�شح بعد 

املقابلة والنقا�س، وذلك وفقًا للجدول رقم )3( الآتي: 

وزن املعيارالبنود )بند التقييم( م

مناق�شة برنامج عمل املر�شح يف عملية التطوير 1
9 نقاط

املهارات ال�شخ�شية والتزان النفعايل 2

القدرة على احلوار والتفاهم 

املعرفة التامة باللوائح املتعلقة بالطلبة 

 اتخاذ القرار 

القدرة على حل امل�شكالت

21 نقطة

جدول رقم )3( 

- يتم قيا�س ال�شمات ال�شخ�شية عن طريق احلوار، ل على اأ�شا�س امل�شتندات املقدمة.
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4. اأ�شلوب عمل اللجنة:

يف  للرت�شح  املتقدمني  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  طلبات  مبراجعة  اللجنة  تقوم   .1

لل�شوؤون  كلية  عميد  "م�شاعد  وظيفة  �شغل  �شروط  ا�شتيفاء  من  للتاأكد  الكلية، 

الطالبية" الواردة يف "ثالثًا" بند رقم )2(. وترفق اللجنة مع كل طلب منوذج 

رقم )5( "ا�شتمارة اختيار مر�شح م�شاعد عميد لل�شوؤون الطالبية".

كل  الطالبية  لل�شوؤون  م�شاعد عميد  لوظيفة  املتقدمني  اللجنة مبقابلة  تقوم   .2

على حدة، ملناق�شة البنود املذكورة يف اجلدول اأعاله.

3. تقوم اللجنة با�شتطالع راأي اآخر ثالثة روؤ�شاء اأق�شام يف الق�شم العلمي الذي 

يتبع له املر�شح.

4. بعد النتهاء من عملية تفريغ املعلومات وعملية ال�شتطالع، تقوم اللجنة بفرز 

البيانات وتقدمي تقرير �شامل عن عملها اإىل نائب املدير العام للتعليم التطبيقي 

والبحوث خالل مدة ل تتجاوز �شهرًا واحدًا من تاريخ اأول اجتماع لها، يبني فيه 

ترتيب املر�شحني الثالثة الأوائل، مرتبني ح�شب الأحرف الأبجدية.

5. القرار النهائي يف اختيار م�شاعد عميد لل�شوؤون الطالبية:

اأ�شماء  العام  املدير  اإىل  والبحوث  التطبيقي  للتعليم  العام  املدير  نائب  يرفع 

مرتبني  الطالبية،  لل�شوؤون  العميد  م�شاعد  لوظيفة  الأوائل  الثالثة  املر�شحني 

ح�شب الأحرف الأبجدية، لي�شدر قرار تعيني اأحدهم .

6. مدة �شغل وظيفة م�شاعد عميد لل�شوؤون الطالبية:

ملرة  للتجديد  قابلة  �شنتان،  الطالبية  لل�شوؤون  عميد  م�شاعد  وظيفة  �شغل  مدة 

واحدة فقط بعد عملية التقييم.

جلنة تقييم اأداء م�شاعد العميد لل�شوؤون الطالبية:

1- ت�شكيل اللجنة:

الطالبية  لل�شوؤون  العميد  م�شاعد  اأداء  لتقييم  بت�شكيل جلنة  الكلية  يقوم عميد 

برئا�شته وع�شوية ثالثة من اأع�شاء هيئة التدري�س، يختارهم من اأق�شام علمية ل 

ينت�شب اإليها م�شاعد العميد، على اأن يكون اأحدهم على الأقل رئي�س ق�شم علمي.

 2- اأ�شلوب عمل اللجنة:

يقدم م�شاعد العميد لل�شوون الطالبية تقريرًا وافيًا عن اإجنازاته والأن�شطة التي 

قام بها خالل فرتة عمله، وعن روؤيته امل�شتقبلية للتطوير. 

 كما يقدم عميد الكلية تقريرًا عن اأداء م�شاعده لل�شوؤون الطالبية خالل ال�شنتني 

اإىل اللجنة، من حيث:

 1. ا�شتحداث اآلية عمل متطورة، بالتعاون مع مكتبي الت�شجيل وال�شوؤون 

الطالبية.

2. الإ�شهام يف تطوير عملية الإر�شاد العلمي للطلبة.

3. الإ�شهام يف التن�شيق مع مكتب الإر�شاد والتوجيه الطالبي.

4. الإ�شهام يف منو ن�شاط اجلمعيات الطالبية بالأق�شام العلمية.

5. اإجنازات اأخرى.

ويتم التقييم على الأ�ص�س التالية:

1. راأي اللجنة:      )٪50( 

2. راأي روؤ�شاء الأق�شام العلمية، روؤ�شاء املكاتب النوعية، واملدير الإداري 

 )٪50( واملايل:      
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 - تقوم اللجنة بت�شلم النموذج )6( الذي مت تعبئته من روؤ�شاء الأق�شام وروؤ�شاء 

املكاتب النوعية واملدير الإداري واملايل يف الكلية.

- تعد اللجنة تقريرًا �شاماًل عن عملية التقييم، يبني فيه جمموع النقاط.

من   )٪70( على  ح�شل  اإذا  الطالبية  لل�شوؤون  العميد  مل�شاعد  التجديد  ويتم 

جمموع النقاط على الأقل، ويف حال عدم ح�شوله على هذه الن�شبة يتم اختيار 

م�شاعد عميد اآخر جديد لل�شوؤون الطالبية وفقًا لالأ�شلوب املتبع.

رابعًا: روؤ�شاء الأق�شام العلمية: 

جلنة اختيار رئي�س ق�شم علمي:

1- ت�شكيل اللجنة:

نائب  على  وعر�شها  الأق�شام  روؤ�شاء  اختيار  جلان  بت�شكيل  الكلية  عميد  يقوم 

الت�شكيل على  اأن يكون  للتعليم التطبيقي والبحوث لالعتماد، على  املدير العام 

النحو الآتي:

بالكلية  اآخر  علمي  ق�شم  من  الدكتوراه  حملة  من  تدري�س  هيئة  -ع�شو 

يختاره العميد، رئي�شًا.

الق�شم  جمل�س  ير�شحه  املعني،  الق�شم  من  تدري�س  هيئة  ع�شو   -

العلمي،ع�شوًا.

- اأقدم ع�شو هيئة تدري�س بالتعيني من حملة الدكتوراه من الق�شم املعني، 

ع�شوًا، 

"اأ�شتاذ  بدرجة  تدري�س  هيئة  ع�شو  يتوافر  مل  واإذا  التدوير،  مبداأ  مراعاة  مع 

اآخر. علمي  ق�شم  اأي  م�شاعد" من الق�شم العلمي ير�شح "اأ�شتاذ م�شاعد" من 

2. �شروط �شغل وظيفة رئي�س ق�شم علمي:

اأن يكون املتقدم: 

• يكون 	 واأن  بالكلية،  املعني  العلمي  الق�شم  يف  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  اأحد 

تخ�ش�شه من التخ�ش�شات الرئي�شية بالق�شم العلمي.

• الوظيفي 	 م�شماه  يقل  ول  )املاج�شتري(  اأو  الدكتوراه  �شهادة  على  حا�شاًل 

ويف  م�شارك"  "اأ�شتاذ  درجة  عن  الأ�شا�شية  الرتبية  كلية  من  للمر�شحني 

الكليات الأخرى عن درجة "اأ�شتاذ م�شاعد". وي�شتثنى من ذلك من م�شى 

على  يكون  واأن  عاما،   )20( عن  تقل  ل  مدة  الكلية  ذات  يف  تعيينهم  على 

الأقل بدرجة "اأ�شتاذ م�شاعد" يف كلية الرتبية الأ�شا�شية وبدرجة "حما�شر" 

بالن�شبة للكليات الأخرى.

• قد �شغل وظيفة ع�شو هيئة تدري�س يف الق�شم العلمي ملدة ل تقل عن )6( 	

�شنوات من العمل الفعلي واأل تقل درجته عن "حما�شر"، وبالن�شبة حلملة 

الدكتوراه اأن يكون قد اأم�شى �شنتني مت�شلتني من العمل الفعلي كع�شو هيئة 

تدري�س بعد احل�شول على املوؤهل.

• ي�شلم امللف التدري�شي، كما جاء بالئحة نظام واإجراءات العمل يف الأق�شام 	

العلمية بكليات الهيئة، ويعمل بهذا البند بعد ف�شلني درا�شيني من اإقراره.

• األ يكون قد �شدر بحقه حكم يف جرمية خملة بال�شرف اأو الأمانة، اأو قرار 	

تاأديبي ما مل يرد اإليه اعتباره.

• الف�شول 	 اأربعة  خالل  العلمي  الق�شم  جمل�س  اجتماعات  اأغلب  ح�شوره 

اأو  العلمي  التفرغ  اإجازه  يف  كان  من  ذلك  من  وي�شتثنى  ال�شابقة  الدرا�شية 

منتدبًا انتدابًا كاماًل.

• امل�شاركة الفاعلة يف جلان الق�شم العلمي، على األ تقل عن جلنة واحدة كل 	

عام درا�شي للعامني ال�شابقني، وي�شتثنى من ذلك من كان يف اإجازة التفرغ 

العلمي اأو منتدبًا انتدابًا كاماًل.
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• اأن يقدم برنامج عمل يف عملية التطوير الأكادميي والإداري للق�شم العلمي.	

• للوظيفة 	 الرت�شح  يف  رغبته  فيه  يبني  الكلية،  عميد  اإىل  بطلب  يتقدم  اأن 

مت�شمنًا ا�شتمارة الرت�شيح وامل�شتندات املطلوبة.

• الق�شم 	 يف  تتوافر  مل  اإذا  اإل  �شابقًا،  ق�شم  رئي�س  وظيفة  �شغل  قد  يكون  األ 

عليهم  تنطبق  ممن  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  الكافية  الأعداد  العلمي 

�شروط الرت�شح لهذا املن�شب.

3. معايري املفا�شلة بني املر�شحني لوظيفة "رئي�س ق�شم علمي"

تنق�شم معايري املفا�شلة بني املر�شحني لرئي�س ق�شم علمي يف الكلية اإىل ق�شمني، 

لكل منها وزن ن�شبي:

٪70 اأ. املعايري الأكادميية والإدارية:    

٪30 ب. املقابلة ال�شخ�شية:     

درجة  لالأعلى  تكون  الأولوية  فاإن  بني مر�شحني،  النقاط  ت�شاوي عدد  ويف حال 

علمية، ثم لالأقدم بالتعيني يف الكلية.

اأ. املعايري الأكادميية والإدارية )٪70(:

• امل�شمى الأكادميي )احلد الأق�شى 9 نقاط( 	

)9 نقاط(  - درجة اأ�شتاذ     

)7 نقاط(   - درجة اأ�شتاذ م�شارك    

)5 نقاط(   - درجة اأ�شتاذ م�شاعد    

)نقطة واحدة(   - درجة حما�شر     

•  الإنتاج العلمي: )احلد الأق�شى 30 نقطة(:	

)نقطتان(   - لكل بحث من�شور يف جملة علمية حمكمة مفهر�شة: 

 - لكل بحث علمي من�شور يف جملة علمية حمكمة غري مفهر�شة: )نقطة واحدة( 

- لكل بحث من�شور يف موؤ متر �شدر عنه )Proceeding(:          )نقطة واحدة( 

- لكل بحث من�شور يف موؤمترات مل ي�شدر عنها )Proceeding(:       )ن�صف نقطة( 

ـ لكل كتاب حمكم وتنطبق عليه �شروط لئحة الن�شر العلمي  )براء ة اخرتاع(: 

)نقطة واحدة( 

- لكل كتاب درا�شي:  )نقطة واحدة بحد اأق�صى 9 نقاط ( 

• عدد �شنوات اخلربة يف العمل بالهيئة: )احلد الأق�شى 21 نقطة( 	

- حتت�شب النقاط بعد )5( �شنوات من العمل الفعلي بالق�شم العلمي، لكل �شنة: )نقطتان( 

• �شغل وظيفة قيادية اأو اإ�شرافية:)احلد الأق�شى 5 نقاط( 	

 - حتت�شب لكل �شنة خربة يف الوظائف القيادية اأو الإ�شرافية: )نقطة واحدة( 

• و�شوق 	 املجتمع  وخدمة  التعليمية  املوؤ�ش�شات  تطوير  يف  الإ�شهام 

العمل: )احلد الأق�شى 5 نقاط( 

)نقطة واحدة(  - لكل م�شاركة يف ع�شوية جلنة اأو فريق عمل:  
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ب. املقابلة ال�شخ�شية )٪30( 

تقوم جلنة اختيار رئي�س الق�شم العلمي بتوزيع النقاط للمر�شح بعد املقابلة والنقا�س 

وذلك وفقًا للجدول رقم )4( الآتي:

وزن املعيارالبنود )بند التقييم( م

9 نقاطبرنامج عمل املر�صح يف عملية التطوير الأكادميي والإداري يف الق�شم1

املهارات ال�شخ�شية:2

 - فن القيادة والإدارة

- التخطيط

- اأ�شلوب احلوار

- اتخاذ القرار

- البتكار

- التزان النفعايل

- القدرة على حل امل�شكالت

21 نقطة

جدول رقم )4(

- يتم قيا�س ال�شمات ال�شخ�شية عن طريق احلوار، ل على اأ�شا�س امل�شتندات املقدمة.

4. اأ�شلوب عمل جلنة اختيار رئي�س ق�شم العلمى:

 1- تقوم اللجنة مبراجعة طلبات اأع�شاء هيئة التدري�س املتقدمني للرت�شح، 

الواردة  علمي"  ق�شم  "رئي�س  وظيفة  �شغل  �شروط  ا�شتيفاء  من  للتاأكد 

منوذج رقم )7(  اللجنة مع كل طلب  وترفق  بند رقم )2(.  "رابعاً"،  يف 

تر�شيح ل�شغل وظيفة "رئي�س ق�شم علمي".  "ا�شتمارة 
 2- ت�شتدعي اللجنة املتقدمني ل�شغل هذه الوظيفة ملقابلتهم، كاًل على حدة 

ملعرفة راأيهم يف و�شع الق�شم العلمي وما يقرتحونه من خطط.

3- ترفع اللجنة اإىل عميد الكلية تقريرًا �شاماًل عن عملها، بحيث ي�شتمل 

على ترتيب املر�شحني الثالثة الأوائل لرئا�شة الق�شم، ح�شب عدد النقاط 

الكلية التي ح�شل عليها كل مر�شح من بنود معايري التقييم )اأ، ب( خالل 

مده ل تتجاوز �شهرًا واحدًا من تاريخ اأول اجتماع لها.

 5. القرار النهائي يف اختيار رئي�س الق�شم العلمي:

 يعر�س عميد الكلية اأ�شماء املر�شحني احلا�شلني على اأعلى الدرجات، على نائب 

اأ�شماء املر�شحني  يتم عر�س  والبحوث، ومن ثم  التطبيقي  للتعليم  العام  املدير 

الثالثة الأوائل، مرتبني ح�شب الأحرف الأبجدية على مدير عام الهيئة لإ�شدار 

القرار النهائي بتعيني اأحدهم.

6. مدة �شغل وظيفة رئي�س الق�شم العلمي:

 مدة �شغل وظيفة رئي�س ق�شم علمي �شنتان، قابلة للتجديد ملرة واحدة فقط بعد 

عملية التقييم.

جلنة تقييم اأداء رئي�س الق�شم العلمي:

1. ت�شكيل اللجنة:

 يقوم عميد الكلية بت�شكيل جلنة لتقييم اأداء رئي�س الق�شم العلمي، ويتم اختيار 

اأع�شائها على النحو الآتي:

- عميد الكلية، رئي�شًا. 

 - ع�شوا هيئة تدري�س يف الكلية املعنية، يتم اختيارهما من جلنة ال�شوؤون 

العلمية بالكلية، ع�شوين. 
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2. اأ�شلوب عمل اللجنة:

بها  قام  التي  والأن�شطة  اإجنازاته  وافيًا عن  تقريرًا  العلمي  الق�شم  رئي�س  يقدم 

خالل فرتة عمله، وعن روؤيته امل�شتقبلية للتطوير. 

كما يقدم عميد الكلية تقريرًا عن اأداء الق�شم العلمي خالل ال�شنتني اإىل اللجنة 

من حيث:

• تطوير الربامج الدرا�شية وا�شتحداث اجلديد منها.	

• الإ�شهام يف احل�شول على العتماد الأكادميي لربامج ق�شمه.	

• تطوير اأداء العمل بالق�شم العلمي.	

• حل ال�شعوبات وامل�شكالت يف بيئة العمل.	

• الأبحاث العلمية.	

• الأداء التدري�شي.	

• الرتقيات.	

• البعثات.	

• التعيينات.	

• اللتزام بالنظم واللوائح.	

اأداء الق�شم العلمي  اأدوات لقيا�س معدلت النمو يف  وتعترب البنود اأعاله مبثابة 

خالل ال�شنتني.

 ويتم التقييم على الأ�ش�س التالية:

 )100٪( لالأداء خالل ال�شنتني.

 وتقوم اللجنة بتوزيع النقاط بعد املقابلة والنقا�س، لتقييم الأداء خالل ال�شنتني، 

وفقًا للنموذج رقم )8(.

خام�شًا: نواب روؤ�شاء الأق�شام العلمية: 

 تعتمد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الأ�شلوب الآتي، لختيار نواب 

روؤ�شاء الأق�شام العلمية:

 اأ- �شروط �شغل وظيفة " نائب رئي�س ق�شم علمي":

اأن يكون املتقدم:

• اأحد اأع�شاء هيئة التدري�س يف الق�شم العلمي املعني بالكلية.	

• الق�شم 	 تخ�ش�شات  اأحد  يف  الأقل  على  املاج�شتري  �شهادة  على  حا�شاًل 

يكون  اأن  منها  املتقدم  في�شرتط يف  الأ�شا�شية  الرتبية  كلية  ماعدا  العلمي، 

حا�شاًل على �شهادة الدكتوراه.

• قد �شغل وظيفة ع�شو هيئة تدري�س يف الق�شم العلمي ملدة ل تقل عن )4( اأربع 	

�شنوات من العمل الفعلي، واأل تقل درجته عن "مدر�س"، ماعدا كلية الرتبية 

الأ�شا�شية في�شرتط يف املتقدم منها األ تقل درجته عن "اأ�شتاذ م�شاعد".

• ي�شلم امللف التدري�شي، كما جاء بالئحة نظام واإجراءات العمل يف الأق�شام 	

بعد  البند  بهذا  ويعمل  العلمي  الق�شم  رئي�س  اإىل  الهيئة،  بكليات  العلمية 

اإقراره بف�شلني درا�شيني على الأقل.

• األ يكون قد �شدر بحقه حكم يف جرمية خملة بال�شرف اأو الأمانة، اأو قرار 	

تاأديبي مل يرد اإليه فيه اعتباره.

• اأربعة 	 خالل  العلمي  الق�شم  جمل�س  اجتماعات  اأغلب  يف  الفاعلة  امل�شاركة 

التفرغ  اإجازة  كان يف  ذلك من  وي�شتثنى من  ال�شابقة،  الدرا�شية  الف�شول 

العلمي اأو منتدبا انتدابًا كاماًل.

• امل�شاركة الفاعلة يف جلان الق�شم العلمي، على األ تقل عن جلنة واحدة كل 	

عام درا�شي من العامني ال�شابقني على الرت�شح.

• للوظيفة، 	 الرت�شح  يف  رغبته  فيه  يبني  الكلية  عميد  اإىل  بطلب  يتقدم  اأن 

مت�شمنًا ا�شتمارة الرت�شيح وامل�شتندات املطلوبة.
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ب. طريقة اختيار " نائب رئي�س ق�شم علمي ":

يتم تر�شيح ثالثة اأ�شماء من رئي�س الق�شم العلمي، وتعر�س على عميد الكلية.

ج.القرار النهائي:

 يعر�س عميد الكلية اأ�شماء املر�شحني احلا�شلني على اأعلى الدرجات على نائب 

اأ�شماء  يتم عر�س  ثم  ومن  لالعتماد،  والبحوث  التطبيقي  للتعليم  العام  املدير 

عام  مدير  على  الأبجدية  الأحرف  ح�شب  مرتبني  الأوائل  الثالثة  املر�شحني 

الهيئة، لإ�شدار القرار النهائي بتعيني اأحدهم.

د- اآلية تقييم اأداء نائب رئي�س ق�شم علمي:

يرفع رئي�س الق�شم العلمي تقريرًا عن اأداء نائب رئي�س الق�شم وفقَا للنموذج )9( 

التقرير  العميد هذا  يرفع  ثم  التجديد من عدمه، ومن  للبت يف  الكلية،  لعميد 

لنائب املدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث الذي يرفعه عند اعتماده للمدير 

العام، لإ�شدار القرار.

نظام ترقيات اأع�شاء هيئة التدري�س 

بكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
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قرار رقم )2005/2281(

ب�شاأن تعديل قرار الهيئة رقم )1997/440( فيما ت�شمنه من 

قواعد الرتقية لأع�شاء هيئة التدري�س بكليات الهيئة

املدير العام 

- بعد الطالع على اأحكام قانون ونظام اخلدمة املدنية وتعديالتهما. 

التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  اإن�شاء  �شاأن  يف   82/63 رقم  القانون  وعلى   -

والتدريب.

التدري�س  هيئة  اأع�شاء  ترقيات  وقواعد  نظام  ب�شاأن   97/440 القرار  وعلى   -

بكليات الهيئة.

بتاريخ   )92( رقم  اجتماعه  يف  الهيئة  اإدارة  جمل�س  موافقة  على  وبناء   -

ترقيات  نظام  على   2005/6/19 بتاريخ   )98( رقم  واجتماعه   2004/1/11

اأع�شاء هيئة التدري�س يف �شورته املعدلة.

- وبناء على ما تقت�شيه م�شلحة العمل.

تقرر 

 مادة اأوىل:

تعديل قرار الهيئة رقم )1997/440( فيما ت�شمنه من قواعد الرتقية لأع�شاء 

هيئة التدري�س بكليات الهيئة على النحو التايل:

تعريف الرتقية:

هي ح�شول ع�شو هيئة تدري�س على الدرجة العلمية التالية للدرجة التي ي�شغلها 

حاليًا وفقًا للنظام  املعمول به يف هذا املجال بالهيئة ويرتتب على ذلك ح�شوله 

على احلقوق الوظيفية للدرجة املرقى اإليها وحتمله واجباتها وم�شئوليتها.
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اأهداف نظام الرتقية:

- على م�شتوى الفرد:

1- اإيجاد حوافز لالرتقاء باأداء اأع�شاء هيئة التدري�س.

املو�شوعية  املعايري  خالل  من  التدري�س  هيئة  بني  التفا�شل  حتقيق   -2

للرتقية.

- على م�شتوى املوؤ�ش�شة:

ت�شجيع ع�شو هيئة التدري�س على الرتقاء باأدائه العلمي وم�شاركته يف الأعمال 

املطلوبة يف داخل الق�شم العلمي والكلية والهيئة.

- على م�شتوى املجتمع: 

 تن�شيط حركة الإنتاج العلمي والبحث التطبيقي والرتباط ب�شوق العمل وخدمة املجتمع.

 معايري الرتقية:

املعايري الرئي�شية وهي:

1- الأداء التدري�شي.

2- الإنتاج العلمي.

3- النمو املهني.

4- الرتباط ب�شوق العمل.

�شروط التقدم للرتقية:

1- احل�شول على املوؤهل العلمي املطلوب للدرجة العلمية املر�شح للرتقية 

اإليها.

2- ا�شتكمال احلد الأدنى من �شنوات اخلربة.

3- حتقيق احلد الأدنى من كل معيار من املعايري املطلوبة للرتقية.

 قواعد الرتقية:

اأوًل: مدر�س م�شاعد اإىل مدر�س:

يجوز الرتقية من درجة مدر�س م�شاعد اإىل مدر�س وفقًا للمعايري التالية:

وظيفة  يف  الفعلي  العمل  من  منف�شلة  اأو  مت�شلة  �شنوات   4 اأم�شى   -1  

مدر�س م�شاعد بالهيئة.

اأو طرق  اأو مهمة علمية يف جمال التخ�ش�س  2- �شارك يف دورة مهنية 

التدري�س. 

3- اجتاز دورة يف البحث العلمي اأو قدم بحثًا علميًا يف جمال التخ�ش�س 

من�شورًا اأو مقبوًل للن�شر.

4- كان تقييم اأداءه التدري�شي وفقًا لنظام تقييم اأع�شاء هيئة التدري�س 

بتقدير جيد جدًا على الأقل خالل اآخر �شنتني متت فيهما عملية تقييم 

الأداء التدري�شي لراغب الرتقية. 

5- �شاهم يف جلان علمية اأو فنية على م�شتوى الق�شم العلمي اأو الكلية اأو 

الهيئة.

ثانيًا: من مدر�س اإىل حما�شر:

يجوز الرتقية من درجة مدر�س اإىل حما�شر وفقًا للمعايري التالية:

وظيفة  يف  الفعلي  العمل  من  منف�شلة  اأو  مت�شلة  �شنوات   4 اأم�شى   -1

مدر�س بالهيئة.

2- �شارك يف عدد )2( دورة مهنية اأو مهمة علمية على الأقل يف جمال 

التخ�ش�س اأو طرق التدري�س.

3- كان تقييم اأداءه التدري�شي وفقًا لنظام تقييم اأع�شاء هيئة التدري�س 

بتقدير جيد جدًا على الأقل خالل اآخر �شنتني جرت فيهما عملية تقييم 

الأداء التدري�شي لراغب الرتقية.

4- قدم بحثًا علميًا حمكمًا يف جمال التخ�ش�س من�شورًا اأو مقبوًل للن�شر.

5- �شاهم يف جلان علمية اأو فنية على م�شتوى الق�شم العلمي اأو الكلية اأو 

الهيئة.
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 ثالثًا: من حما�شر اإىل حما�شر اأول:

يجوز الرتقية من درجة حما�شر اإىل حما�شر اأول وفقًا للمعايري التالية �شريطة 

ح�شوله على موؤهل املاج�شتري لكل من:

 1- اأم�شى 4 �شنوات مت�شلة اأو منف�شلة من العمل الفعلي يف وظيفة حما�شر 

بالهيئة.

جمال  يف  الأقل  على  علمية  مهمة   اأو  مهنية   دورة   )2( عدد  يف  �شارك   -2

التخ�ش�س اأو طرق التدري�س.

3- كان تقييم اأداءه التدري�شي وفقًا لنظام تقييم اأع�شاء هيئة التدري�س  بتقدير 

جيد جدًا على الأقل خالل اآخر �شنتني جرت فيهما عملية تقييم الأداء التدري�شي 

لراغب  الرتقية.

4- قدم اإنتاجًا علميًا يتكون من:

مقبولة  اأو  من�شورة  التخ�ش�س  جمال  يف  حمكمة  علمية  بحوث  ثالثة   -

للن�شر اثنان منها على الأقل ب�شفة اأ�شلية. 

- اأو بحثني علميني حمكمني يف جمال التخ�ش�س من�شورين اأو مقبولني 

للن�شر ب�شفة اأ�شلية اإ�شافة اإىل كتاب موؤلف.

5- �شاهم يف جلان علمية اأو فنية على م�شتوى الق�شم العلمي اأو الكلية اأو الهيئة.

رابعًا: من اأ�شتاذ م�شاعد اإىل اأ�شتاذ م�شارك:

يجوز الرتقية من درجة اأ�شتاذ م�شاعد اإىل اأ�شتاذ م�شارك وفقًا للمعايري التالية 

�شريطة ح�شوله على موؤهل الدكتوراه لكل من:

اأ�شتاذ  الفعلي يف وظيفة   العمل  اأو منف�شلة  من  �شنوات مت�شلة   4 اأم�شى   -1

م�شاعد بالهيئة.

2- �شارك يف عدد )2( دورة مهنية اأو مهمة علمية على الأقل يف جمال التخ�ش�س  

اأو طرق التدري�س. 

3- كان تقييم اأداءه التدري�شي  وفقًا لنظام تقييم اأع�شاء هيئة التدري�س بتقدير 

جيد جدًا على الأقل خالل اآخر �شنتني جرت فيهما عملية تقييم الأداء التدري�شي 

لراغب الرتقية.

4- قدم اإنتاجًا علميًا يتكون من:

- خم�شة اأبحاث علمية حمكمة يف جمال التخ�ش�س من�شورة اأو مقبولة 

للن�شر على اأن يكون املتقدم الباحث الأول يف اثنني منها على الأقل ومت 

ن�شر ثالثة منها.

- اأو اأربع بحوث علمية وكتاب علمي موؤلف يف جمال التخ�ش�س.

5- �شاهم يف جلان علمية اأو فنية اأو اأعمال ا�شت�شارية على م�شتوى الق�شم العلمي 

اأو الكلية اأو الهيئة واملجتمع.

خام�شًا: من اأ�شتاذ م�شارك اإىل اأ�شتاذ:

يجوز الرتقية من درجة اأ�شتاذ م�شارك اإىل اأ�شتاذ وفقًا للمعايري التالية لكل من:

اأ�شتاذ  وظيفة  يف  الفعلي  العمل  من  منف�شلة  اأو  مت�شلة  �شنوات   4 اأم�شى   -1

م�شارك بالهيئة.

جمال  يف  الأقل  على  علمية  مهمة  اأو  مهنية  دورة   )2( عدد  يف  �شارك   -2  

التخ�ش�س اأو طرق التدري�س.

3- كان تقييم اأداءه التدري�شي وفقًا لنظام تقييم اأع�شاء هيئة التدري�س بتقدير 

جيد جدًا على الأقل خالل اآخر �شنتني جرت فيهما عملية تقييم الأداء التدري�شي 

لراغب الرتقية. 

 4- قدم اإنتاجًا علميًا يتكون من:

 - ع�شرة اأبحاث علمية حمكمة من�شورة اأو مقبولة للن�شر على اأن يكون املتقدم 

الباحث الأول يف خم�شة منها على الأقل ومت ن�شر ن�شفها على الأقل.

5- �شاهم يف جلان علمية اأو فنية اأو اأعمال ا�شت�شارية على م�شتوى الق�شم العلمي 

اأو الكلية اأو الهيئة واملجتمع.
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مادة ثانية:

مبوجبه  والعمل  القرار  هذا  تنفيذ  يخ�شه  فيما  كل  الخت�شا�س  جهات  على 

2006/2005 ويلغى كل ما يتعار�س معه من  اعتبارًا من بداية العام الدرا�شي 

قرارات اأخرى. 

املدير العام 

املذكرة التف�شريية لنظام ترقيات 

اأع�شاء هيئة التدري�س بكليات الهيئة
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اأوًل: معايري الرتقية:

الأداء التدري�شي:

اأ- ي�شتمل الأداء التدري�شي على الآتي:

حتقق  بحيث  وتنفيذها  املحا�شرات  اإعداد  وكيفية  التدري�س  مهمة   -1

اأهدافها.

حل  يف  وامل�شاهمة  التفاعل  خالل  من  للطالب  العلمي  الإر�شاد   -2

م�شكالتهم الدرا�شية.

3- الإ�شراف على تهيئة الو�شائل التعليمية واإعداد التجارب يف املعمل.

4- الإ�شراف على الزيارات امليدانية والعلمية املتعلقة باملقرر الدرا�شي.

5- اإعداد المتحانات وما يتعلق بتنفيذها وتقييمها.

ب- يكون قيا�س ما �شبق ذكره من مفردات وفقًا للجزء اخلا�س بفاعلية الأداء 

التدري�شي يف نظام تقييم اأع�شاء هيئة التدري�س بالهيئة وعلى اأن ل يقل التقدير 

عن جيد جدًا خالل اآخر �شنتني جرت فيها عملية تقييم الأداء التدري�شي لراغب 

الرتقية.

الإنتاج العلمي:

اأ- ي�شتمل الإنتاج العلمي على الآتي:

اأو  جمالت  يف  للن�شر  املقبول  اأو  املن�شور  البحث  وهو  العلمي  البحث   -1

دوريات حمكمة.
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2- املوؤلفات العلمية )كتب موؤلفة(.

ب- ي�شرتط اأن ل يقل معدل التقدير العام عن جيد لكل منتج علمي �شواء كان 

بحثًا اأو كتابًا وذلك با�شتخدام مقيا�س يتدرج من واحد اإىل خم�شة على النحو 

التايل:

)1( - �شعيف 

)2( - مقبول 

)3( - جيد 

)4( - جيد جدًا 

)5( - ممتاز 

ال�شروط الواجب توافرها يف الأبحاث والكتب املقدمة للرتقية:

1- اأن ل تكون الأبحاث املقدمة للرتقية قد �شبق التقدم بها لرتقية �شابقة.

2- اأن ل تكون الأبحاث املقدمة م�شتقة ب�شورة مبا�شرة من ر�شالتي املاج�شتري 

والدكتوراه ولكن يتم اعتماد البحوث التي ت�شتند على تطور مادة اأو اأفكار وردت 

يف الر�شائل العلمية.

اأن يكون البحث العلمي يف جمال تخ�ش�س ع�شو هيئة التدري�س واأن يكون   -3

التدري�س  �شغل ع�شو هيئة  للن�شر خالل فرتة  اأو مقبوًل  العلمي من�شورًا  البحث 

للدرجة العلمية احلالية.

.)Originality( 4- اأن يت�شم البحث العلمي بالأ�شالة

5- اأن يكون الكتاب العلمي موؤلفًا.

6- اأن حتمل الأبحاث العلمية ا�شم الهيئة اأو كلياتها.

عدة  اأو  معينا  مو�شوعًا  يبحث  الذي  العلمي  اجلهد  املوؤلف  بالكتاب  يق�شد   -7

�شياغته  يف  مبتكر  نحو  على  التخ�ش�س  جمال  يف  فن  اأو  علم  يف  مو�شوعات 

واأ�شلوب معاجلته.

موا�شفات املجالت العلمية املن�شور بها الأبحاث املقدمة للرتقية:

يراعى اأن تتوافر يف املجلة اأو الدورية املطبوعة اأو اللكرتونية املن�شور بها البحث 

)اأو املقبول بها البحث للن�شر( املوا�شفات التالية:

1- اأن تكون املجلة العلمية اأو الدورية حمكمة.

العليا  املعاهد  اأو  �شادرة من اجلامعات  الدورية  اأو  العلمية  املجلة  تكون  اأن   -2

والتي يعتمدها جمل�س الق�شم العلمي.

3- اأو اأن تكون املجلة العلمية اأو الدورية �شادرة من املجامع اللغوية اأو املراكز 

اأو اجلمعيات املهنية التخ�ش�شية والتي  العلمية املتخ�ش�شة العربية والأجنبية 

يعتمدها جمل�س الق�شم العلمي.

ن�شر  يتم  اأي   )Abstracted( الدورية  اأو  العلمية  املجلة  تكون  اأن  يف�شل   -4

ملخ�شات اأبحاثها  يف جملة امللخ�شات التي لها نف�س التخ�ش�س.

5- اأن ت�شدر املجلة العلمية اأو الدورية دوريا وب�شكل منتظم.

6- اأن ليزيد  عدد الأبحاث املن�شورة يف عدد واحد من املجلة العلمية عن اثنني 

بالن�شبة للمتقدم للرتقية.

7- يف�شل ن�شر بحث واحد على الأقل يف جملة عاملية )دولية( اأو املجالت العلمية 

ال�شادرة عن كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. 

8- ينطبق على املجالت اللكرتونية جميع البنود الواردة اأعاله.
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النمو املهني:

ي�شمل النمو املهني:

1- اأن يكون ع�شو هيئة التدري�س املتقدم للرتقية قد �شارك يف عدد )2( على 

الأقل دورات تدريبية اأو مهام علمية، اأو دورة تدريبية ومهمة علمية واحدة خالل 

فرتة عمله يف م�شماه الوظيفي احلايل.

2- امل�شاركة الفاعلة يف اجتماعات جمل�س الق�شم العلمي خالل فرتة عمله يف 

م�شماه الوظيفي احلايل.

3- امل�شاركة باللجان العلمية والفنية )جلنتني على الأقل( على م�شتوى الق�شم 

العلمي اأو الكلية اأو الهيئة خالل فرتة عمله يف م�شماه الوظيفي احلايل.

الرتباط ب�شوق العمل وخدمة املجتمع:

ي�شمل الرتباط ب�شوق العمل وخدمة املجتمع على اأحد امل�شاهمات التالية:

1- ا�شت�شارات علمية اأو فنية خلدمة املجتمع و�شوق العمل.

2- ن�شر مقالت علمية اأو مهنية اأو تربوية يف و�شائل الإعالم والن�شر.

3- التطوير املهني للمجتمع من خالل التدري�س يف دورات  تدريبية تتعلق باملجال 

املهني اأو العلمي اأو الرتبوي.

اأو  املهني  املجال  يف  موؤمترات  اأو  ندوات  يف  امل�شاركة  اأو  حما�شرات  اإلقاء   -4

العلمي اأو الرتبوي.

5- الإ�شراف على ر�شائل املاج�شتري اأو الدكتوراه اأو امل�شاركة يف تقييمها وتقييم 

الأبحاث العلمية.

6- القيام باأعمال تطوعية خلدمة املجتمع.

ثانيَا: جلان الرتقيات 

 ت�شكيل جلان الرتقيات ومهامها:

1- جلنة الرتقيات يف الق�شم العلمي:

ي�شكل عميد الكلية جلنة الرتقيات يف الق�شم العلمي من ثالثة من اأع�شاء هيئة 

التدري�س ير�شحهم رئي�س الق�شم على اأن تكون رئا�شة اللجنة لأعلى الثالثة يف 

الدرجة العلمية، فاإذا ت�شاووا كانت الرئا�شة لأقدمهم يف الدرجة العلمية، على اأن 

تكون درجاتهم العلمية ل تقل درجتهم عن درجة املتقدم  للرتقية. ويف حالة عدم 

العاملني  بالأ�شاتذه  ي�شتعان  العلمي  الق�شم   العلمية  املذكورة يف  الدرجة  توافر 

بالأق�شام العلمية الأخرى ويف حالة عدم توافر العدد املطلوب داخل الكلية يتم 

ال�شتعانة بالأ�شاتذة العاملني بالكليات الأخرى، ويتبع نظام التدوير يف ت�شكيلها 

�شنويًا.

مهمة اللجنة:

1- درا�شة طلبات الرتقيات املقدمة من اأع�شاء هيئة التدري�س بالق�شم والتاأكد 

من انطباق �شروط الرتقية عليهم.

2- مراجعة معايري الرتقية ومدى حتقق احلد الأدنى منها.

ملرا�شلة  الكلية  اإىل عميد  تو�شياتها  ورفع  العلميني  املحكمني  اأ�شماء  اقرتاح   -3

املحكمني اأو تكليفهم وتلقي تقاريرهم يف هذا ال�شاأن.

4. ا�شتكمال اإجراءات الرتقية يف �شوء راأي املحكمني  ورفع تو�شياتها اإىل جلنة 

الرتقيات يف الكلية.
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2- جلنة الرتقيات يف الكلية:

جلنة  بت�شكيل  قرارًا  والبحوث  التطبيقي  للتعليم  العام  املدير  نائب  ي�شدر   

الرتقيات يف الكلية برئا�شة اأقدم اأ�شتاذ دكتور بالكلية وع�شوية اأربع اأ�شاتذة من 

الأق�شام العلمية بدرجة اأ�شتاذ دكتور ويف حالة عدم توافر العدد املطلوب داخل 

الكلية يتم ال�شتعانة بالأ�شاتذة العاملني بالكليات الأخرى ويتبع نظام التدوير يف 

ت�شكيلها �شنويًا.

مهمة اللجنة:

1- مراجعة تو�شيات جلان الرتقيات بالأق�شام العلمية.

2- ت�شجيل تو�شياتها ورفعها اإىل جلنة الرتقيات بالهيئة عن طريق عميد الكلية.

3- جلنة الرتقيات يف الهيئة:

يتم ت�شكيل جلنة الرتقيات بالهيئة بقرار من مدير عام الهيئة من خم�شة اأع�شاء 

ل تقل درجتهم العلمية عن اأ�شتاذ دكتور.

مهمة اللجنة:

1- مراجعة تو�شيات جلان الرتقيات بالكليات والتاأكد من �شالمة اإجراءاتها.

2- رفع تو�شياتها اإىل مدير عام الهيئة لعتمادها وا�شتكمال الإجراءات الالزمة 

ل�شت�شدار قرارات الرتقية.

ثالثًا: اإجراءات الرتقية 

البيانات يف منوذج  با�شتيفاء  الرتقية  الراغب يف  التدري�س  هيئة  يقوم ع�شو   -1

اإىل  ويقدمه  التدري�س  - منوذج رقم ت ت ب )1-9(  ترقية ع�شو هيئة  )طلب 

ن�شخ من كل مفردة من مفرادت  نائبه م�شفوعًا بخم�س  اأو  العلمي  الق�شم  رئي�س 

الإنتاج العلمي بالإ�شافة  اإىل امل�شتندات املطلوب تقدميها يف هذا ال�شدد وذلك يف 

اأي وقت خالل العام الدرا�شي )الف�شل الدرا�شي الأول والف�شل الدرا�شي الثاين(.

2- يقوم رئي�س الق�شم العلمي بفح�س الطلب والتحقق من مدى انطباق �شروط 

باإخطار  يقوم  اأن  الواردة  يف منوذج رقم ت ت ب)9-1( على  للرتقية  التقدم 

اأق�شاه  موعد  يف  الفح�س  هذا  بنتيجة  للرتقية  املتقدم  التدري�س  هيئة  ع�شو 

العلمي  الق�شم  يقوم رئي�س  املوافقة،  الطلب. ويف حالة  تاريخ تقدمي  اأ�شبوع من 

بعر�س طلب الرتقية على جلنة الرتقيات يف الق�شم العلمي.

3- تتوىل جلنة الرتقيات يف الق�شم العلمي النظر يف طلب الرتقية والتاأكد من 

ا�شتيفاء كافة ال�شروط املطلوبة،  والرد كتابيًا على ع�شو هيئة التدري�س املتقدم  

للرتقية يف حالة رف�س الطلب وذلك خالل اأ�شبوع عمل.

وذلك  املحكمني  من  ثالثة  للرتقية  املقدم  العلمي  الإنتاج  بتقييم  يقوم   -4

با�شتخدام منوذج رقم ت ت ب )9-2اأ( اأو رقم ت ت ب )9-2ب( على اأن ل يقل 

متو�شط التقدير لكل منتج علمي عن )3( درجات »جيد« ويجوز اأن يكون تقدير 

واحد  فقط من املحكمني درجتني )مقبول( لبحث  اأو كتاب، ول يتم العتداد 

بالإنتاج العلمي احلا�شل على تقدير �شعيف ويتم ا�شتبعاده، ويتوىل رئي�س جلنة 

الرتقيات بالكلية كافة املرا�شالت مع املحكمني وذلك يف موعد اأق�شاه اأ�شبوعان 

من تاريخ ا�شتالم الطلب من الق�شم العلمي.

5- يف حالة تاأخر اأحد املحكمني يف الرد لفرتة تزيد عن �شهرين ير�شل الإنتاج 

العلمي ملحكم بديل، وعند ورورد الردود من ثالثة  حمكمني تقوم جلنة الرتقيات 

اإليها من رئي�س  بالق�شم العلمي بدرا�شة الطلب يف �شوء ردود املحكمني املحال 

رئي�س  اإىل  الطلب  للطلب يحال  اللجنة  بالكلية ويف حالة رف�س  الرتقيات  جلنة 

جلنة الرتقيات بالكلية م�شفوعًا بالأ�شباب ب�شكل كتابي وذلك با�شتخدام منوذج 

ت ت ب )9-3( ويخطر رئي�س جلنة الرتقيات بالكلية ع�شو هيئة التدري�س بقرار 

اللجنة عن طريق رئي�س الق�شم العلمي على اأن ينتهي  العمل بهذا الإجراء يف كلتا 

احلالتني  املوافقة اأو الرف�س يف موعد اأق�شاه اأ�شبوعني عمل.

6- يف حالة موافقة جلنة الرتقيات يف الق�شم العلمي على الطلب تقوم بت�شجيل 

الرتقيات  جلنة   رئي�س  اإىل  وحتيله   )3-9( ب  ت ت  رقم  يف منوذج  تو�شياتها 

العلمي  الق�شم  يف  الرتقيات  جلنة  تو�شيات  يف  بالنظر  اللجنة  لتقوم  بالكلية 

تاريخ  من  اأ�شبوعان  اأق�شاه  موعد  يف  وذلك  للكلية  النهائية  التو�شيات  واتخاذ 

ا�شتالم الطلب.
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بت�شجيل  تقوم  الطلب،  على  الكلية  يف  الرتقيات  جلنة  موافقة  حالة  يف   -7

تو�شياتها يف منوذج رقم ت ت ب )9-3( وحتيل الطلب اإىل نائب املدير العام 

للتعليم التطبيقي والبحوث للعر�س على جلنة الرتقيات يف الهيئة وذلك للدرا�شة 

والنظر يف التو�شيات املرفوعة من الكلية واتخاذ التو�شيات النهائية  للجنة يف 

الرتقيات  جلنة  رئي�س  ويخطر  الطلب.  ا�شتالم  تاريخ  من  �شهر  اأق�شاه  موعد 

بالهيئة ع�شو هيئة التدري�س بقرار اللجنة عن طريق رئي�س الق�شم العلمي على 

موعد  يف  الرف�س  اأو  املوافقة  احلالتني  كلتا  يف  الإجراء  بهذا  العمل  ينتهي  اأن 

اأق�شاه اأ�شبوعني عمل. 

8- يف حالة موافقة جلنة الرتقيات يف الهيئة على الطلب تقوم بت�شجيل تو�شياتها 

التطبيقي  للتعليم  العام  املدير  نائب  ويحيل   )3-9( ب  ت  ت  رقم  منوذج  يف 

والبحوث الطلب اإىل مدير عام الهيئة لإ�شدار قرار يف الرتقية وذلك اإذا كانت 

الدرجة املرقى اإليها ل تتعدى درجة حما�شر اأول اأما اإذا كانت الرتقية اإىل درجتي 

اأ�شتاذ م�شارك اأو اأ�شتاذ فيقوم مدير عام الهيئة بعر�س الطلب على جمل�س اإدارة 

الهيئة، وي�شدر وزير التعليم العايل ورئي�س جمل�س اإدارة الهيئة قرار الرتقية بعد 

اعتماد الطلب. ويخطر رئي�س جلنة الرتقيات  بالهيئة ع�شو هيئة التدري�س بقرار 

اللجنة  عن طريق رئي�س الق�شم  العلمي على اأن ينتهي العمل بهذا الإجراء يف 

كلتا احلالتني املوافقة اأو الرف�س يف موعد اأق�شاه اأ�شبوعني عمل. 


