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 55_ استبقاء أعضاء هيئة التدريسسياسة _السياسة األكاديمية
 

 المحتويات: 
 الهدف / الغرض 
 المصدر / السلطة 
  الفئات المعنية بمعرفة هذه السياسة 
 توصيف السياسة 
 التعريفات 
 بنود السياسة 
  اإلجراءات 
 

 1رقم اإلصدار: 

   2016أكتوبر  11 :تاريخ السريان

 2016أكتوبر  11التنفيذية: مراجعة لجنة اإلدارة 

 2016أكتوبر  11: اعتماد رئيس الجامعة

 2018مايو  28اعتماد اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء الجامعة: 

 
 

 الهدف / الغرض
  واللوائح الخاصة باستبقاء أعضاء هيئة التدريس بالجامعةالتعريف بكل القواعد ذه السياسة إلى هتهدف 

 

  السلطةالمصدر/
 لها.  المصاحبةهذه السياسة واإلجراءات تنفيذ ول عن االشراف ويعد مكتب نائب رئيس الجامعة للشؤن األكاديمية هو المسؤ

 

 الفئات المعنية بمعرفة هذه السياسة
 رئيس الجامعة 
  نائب رئيس الجامعة 
 القانونير / الخبير رالمستشا 
 عميد الكلية 
 رئيس القسم مدير اإلدارة / 
  هيئة التدريسأعضاء 
 المالية/  ةموظفو المحاسب 
 الطالب 
 جميع الموظفين  
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 السياسة فيوصت
يعد استبقاء أعضاء هيئة التدريس جزء ال يتجزأ من العالقة بين الجامعة وأعضاء هيئة التدريس العاملين بها. حيث توفر األمن 

 الستبقاءوفرص التطوير المهني مما يعزز رسالة وأهداف الجامعة. تحدد هذه السياسة اللوائح والقواعد االزمة الوظيفي 
 أعضاء هيئة التدريس

 

 بنود السياسة 
. وتجدد هذه العقود بناء على قابل للتجديد سنوات ثيتم توظيف أعضاء هيئة التدريس عادة على عقد لمدة ثال .1

 احتياجات القسم المختص وجدارة عضو هيئة التدريس 
في تعيين وتوظيف ودعم وتطوير أعضاء هيئة التدريس المتنوعين مجهودات وموارد كبيرة تستثمر الجامعة  .2

 والمؤهلين
أعضاء هيئة التدريس وقد تتضمن هذه  الستبقاء الستخدامها االزمه تحدد كل كلية المبادئ التوجيهية والمعايير .3

 :االتيالمعايير 
 البرنامج  احتياجات •
 فعالية التدريس •

o  تتضمن زيارة النظير 
o  استخدام التكنولوجيا 
o  لعضو هيئة التدريستقييم الطلبة 
o  استخدام المصادر والموارد اإللكترونية 
o  نهج تدريسي يتمحور حول المتعلم/الطالباستخدام 
o  داء الطالب العلمي لتحسين التعليم والتعلم وااستخدام البحث 
o  لتحقيق أهداف التعلم  أمكندمج التعلم التجريبي ان 
o  واستخدام اساليب تربوية مبتكرة 

 فعالية البحث العلمي  •
 األكاديمي \المؤسسي  لالعتمادوالمطلوبة  المتخصصةتطلبات الحفاظ على الم •
  المجتمعالجامعة وة المساهمة في خدم •
 التقييم السنوي لعضو هيئة التدريس  •
 التطوير المهني  •
 والقدرة على التكيف  وااللتزامالزمالة  •
 واستخدام التكنولوجيا  االبتكارأساليب تربوية قائمة على  •
 مساهمات تقييم مخرجات التعلم لتعزيز البرامج األكاديمية وجودة الخريجين  •

الجامعة وعضو هيئة التدريس. وبناء علية، فإن الشفافية استبقاء أعضاء هيئة التدريس هو قرار رئيسي لكل من  .4
 ى مجتمع الجامعةلوالموضوعية والنزاهة خالل هذه العملية لهم بالغ التأثير ع

 

 اإلجراءات 
 فيما يلي خطوات عملية استبقاء أعضاء هيئة التدريس:

محدثة لرئيس القسم مع ملخص ألنش�طته خ�الل الع�امين الذاتية ال سيرتهة التدريس المهتم بتجديد عقده عضو هيئ ميقد .1
واألنش�طة البحثي�ة  الماضيين ويتضمن ذلك المقررات التي قام بتدريسها والتقييمات الخاصة بك�ل مق�رر ق�ام بتدريس�ه

س�بتمبر  15خالل فترة العامين. أخر موعد لتق�ديم نم�وذج تجدي�د العق�ود ه�و  ة الجامعة والمجتمعوالمساهمة في خدم
 مارس بالنسبة للعقود المنتهية في يناير. 15بالنسبة للعقود المنتهية في يوليو و

نائب العميد للشؤون األكاديمي�ة وق�د تقوم الكلية المعنية بتشكيل لجنة استبقاء أعضاء هيئة التدريس. يرأس هذه اللجنة  .2
 أعضاء من خارج الكلية  اللجنة تتضمن



3 
 

ث�م  القس�مالخاصة بالكلية بمراجعة المستندات المقدمة من قبل عضو هيئة التدريس وتقي�يم رئ�يس  االستبقاءتقوم لجنة  .3
ذلك، توصي اللجن�ة  الىة على مقدم الطلب. باإلضاف االستبقاءتقوم بتقديم توصياتها والتي قد تتضمن قبول أو رفض 

على مق�دم الطل�ب. يج�ب عل�ى اللجن�ة تق�ديم تبري�را ك�امالً  االستبقاءسنوات التجديد وذلك في حال قررت اللجنة بعدد 
 وشامالً لكل توصياتها.

على عضو هيئة الت�دريس ويق�دم توص�ياته لنائ�ب رئ�يس الجامع�ة  باالستبقاءيقوم عميد الكلية بصياغة قراره الخاص  .4
 للشؤون األكاديمية

اجع نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية كل التوصيات من جميع الكليات ويتخذ القرار النهائي في ه�ذا الش�أن. ير .5
 إذاده لمناقش�ة حال�ة معين�ة قد يطلب نائب رئيس الجامعة المزيد من اإليضاحات أو لقاء عمداء الكلي�ات ُك�ل عل�ى ح�و

 تطلب األمر ذلك. 
 


