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 املقدمت

 مالسحي السحمن هللا بسم

 أحمين وصحبه آله وعلى محمد سيدها على والسالم والصالة

 أن الليبيت للعلىم والخكنىلىحيا بجامعت الخدزيس هيئت أعضاء إدازة يسس

 الجامعت ألسسة جقدم

 هيئت أعضاء إحساءاث دليل وخازحها الليبيت بالدولت العلميت وللمؤسساث

 وحسسيع باإلدازة العمل حسهيل في منها إسهاما بالجامعت الخدزيس

 يكىن  أن على حسصذ بحيث الجامعت مع للمخعاقدين إلاحساءاث

 إجباع من للقساء ويمكن والنماذج املعلىماث لجميع مسخىفيا الدليل

 . اسخفهام دون  إلاحساء

 هيئت أعضاء كافت هدعى فئهنا هىعه من ألاول  هى الدليل هرا أن وبما

 حتى وإضافاتها بمالحظاتها جىافينا أن الجامعيت وألاسسة الخدزيس

  إحاطت أكثر
ا
 .إلادازة هره خدمت في مسخقبال
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 بالجامعت الخدزيس هيئت أعضاء شئىن  مكخب كلمت

 السخُم السخمً هللا بظم

 إلى ًىم بهداٍ اَخدي ومً أحمعين وصحبه آله وعلى مدمد هللا زطىى  على والظالم والصالة

 . الدًً

 ....وبعد

اثأ مً إن ع َُئت أعضاء منخب ولٍى ع  َُئت ألعضاء دلُل إعداد َى بالجامعت الخدَز الخدَز

خالى  مً الهلُت تهدف التي الجىدة ضمان معاًير لخدقُق اإلاهمت الخطىاث أخد ذلو باعخباز

الاطخاذ  ٌعخبر التي الخعلُمُت بالعملُت الاَخمام مً البد ولرلو ، جدقُقها إلى ألامادًمُت بسمجها

ا أخد مً الجامعي  ال ًمنً الري ألاطخاذ على خاص بشهل هسلص الدلُل َرا وفي ، اإلاهمت عىاصَس

 ألثر والسقي الاَخمام إلى ًدفعه باألطخاذ الاَخمام فئن وبالخالي ، بدوهه الخعلُمُت العملُت جىجح أن

 بأعضاء إدازة خاصت د جىج أن الضسوزي  مً مان ذلو وعلى ، إليها ًيخمي التي الجامعُت باإلاؤطظت

ع َُئت ت وشئىنها واحباتها لها الخدَز  وحعمل الفئت َرٍ مصالح جسعى التي ؤلاداٍز

س على بهم مظخمس بشهل إمهاهُاتهم جطٍى  معاًير لخدقُق اإلاسحىة ؤلاضافت ًقدمىن  بدُث وجدٍز

 . مؤطظاجىا في الخعلُمُت بالعملُت النهىض في حظاَم التي الجىدة

سضها ًدبه ما مل إلى قىا ًىف أن هللا وظأى  . ٍو

 وبسماجه هللا وزخمت علُنم والظالم
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 الجامعيت مصطلحاث

 .الجامعت الليبيت للعلىم والخكنىلىحيا بها ًقصد :الجامعت 

 والخممممدٍزب الخممممدَزع بمهممممام جقممممىم علمُممممت وخممممدة أي بممممه ًقصممممد :القظممممم 

 .لجامعتبا العلمي والبدث

 .الجامعت زئِع :السئِع 

 إحمممماشة علممممى الحصممممىى  قصممممدب لجامعةةةةتبمممما مسممممجل شممممخ  أي :الطالممممب 

 .العلمي قظمه ًمىدها علمُت

 .بىجاح لجامعتبا الدزاطُت الخطت اطخنمل طالب اي :الخٍسج 

 َُئممممت واعضمممماء القظممممم زئممممِع ًضممممم مجلممممع :العلمممممي القظممممم مجلممممع 

 .بالقظم الخدَزع

 فصىى زبُع وصُف وخٍسف. 3 :الدزاطُت الظىت 

 لجامعتبا في للدزاطت شمىُت مدة :يس الدزا الفصل 

 زممممماو  عمممممددَا للطالممممب الدزاطممممُت اإلاسخلممممت َممممى :ي الممممدزاض ظممممخىي اإلا 

اث  . للخخسج الالشمت مظخٍى

 علمممى ًجمممب التمممي الدزاطمممُت اإلاقمممسزاث ممممً مجمىعمممت همممي :الدزاطمممُت الخطمممت 

 .دزاطتها الطالب

 ممممل فمممي اإلاعخممممدة الدزاطمممت خطمممت ضممممً دزاطمممُت ممممادة :ي المممدزاض اإلاقمممسز  

همممىن  .مدمممدد مظمممخىي  وجدبمممع جخصممم   ووصمممف ,واطمممم ,وزممممص, زقمممم لمممه ٍو

 .إلافسداجه مفصل
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مممممت مقمممممسزاث :الجامعمممممت مخطلبممممماث   طلبمممممت حمُمممممع جدزطمممممها معُىمممممت إحباٍز

 .البهالىزٍىض زخلت م في الجامعت

مممت مقمممسزاث :القظمممم مخطلبممماث   الدزاطمممُت الىخمممداث ممممً لعمممدد معُىمممت إحباٍز

 .القظم طلبت حمُع زطها

ممممت مقممممسزاث :اإلاظمممماهدة اإلاقممممسزاث   آخممممس قظممممم مممممً الطالممممب ًدزطممممها احباٍز

 .بالجامعت

ممممت اإلاداضممممسة :الدزاطممممُت الىخممممدة   أو العملممممي الممممدزض أو ألاطممممبىعُت الىظٍس

 .اإلاُداو 

ظممممممذ التمممممي الدزاطمممممُت الىخمممممداث مجممممممى  :الدزاسممممم ي العمممممبء   للطالمممممب ٌُ

 دزاس ي فصل في فيها الدسجُل

 ًضمممعها التمممي ألاطمممئلت علمممى جدخمممىي  التمممي الىزقمممت بهممما ًقصمممد :الامخدمممان وزقمممت 

 . مقسز  ألي اإلامخدً

 أطممئلت علممى الطالممب فيهمما ًجُممب التممي زاطممت الممو بهمما ًقصممد :إلحابممت ا لساطممت 

 العلمي القظم مً ومعخمدة الجامعت مً وصادزة الامخدان

قممممت :الفصمممملي الخقممممدًس أو اإلاعممممدى   الخقممممدًس معممممدى مخىطمممم  لحظمممما  طٍس

 .دزاس ي فصل مل نهاًت في الفصلي

قمممت :العمممام الخقمممدًس معمممدى   فمممي النلمممي الخقمممدًس معمممدى مخىطممم  لحظممما  طٍس

 الخخسج عىد ي دزاض فصل مل نهاًت

 معدلمممه اهخفممماض بظممم ب للطالمممب ًىحمممه المممري ؤلاشمممعاز : ألاممممادًمي ؤلاهمممراز 

 الترالمي
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 جدصمممُل جبمممين التمممي لؤلعمممماى اإلامىىخمممت الدزحمممت : الفصممملُت ألاعمممماى دزحمممت 

 . حعلُمُت أوشطت و وبدىر اخخبازاث مً ي دزاض فصل خالى الطالب

 الفصمممل نهاًمممت فمممي واخمممدة ممممسة ٌعقمممد إلاقمممسز ا فمممي اخخبممماز : النهممما   الامخدمممان 

 . اعادجه ًجىش  وال ي الدزاض

 مقممسز  مممل فممي الطالممب عليهمما ًدصممل التمممي الدزحمممت : النهمما   المخدممان ا دزحممت 

 . الدزاس ي للفصل النها   الاخخباز في

 دزحممممت إليهمممما مضممممافا الفصمممملُت ألاعممممماى دزحمممماث مجمممممى  :النهائُممممت الدزحمممت 

 .إلاقسز  النها   الاخخباز

 العلممممي القظمممم ممممً اإلاهلمممف الخمممدَزع َُئمممت عضمممى َمممى : ألاممممادًمي فاإلاشمممس  

 .الطال  مً معين عدد على إلشساف با
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 المتعاونين
  تاريخ التعيين

 أو التعاقد 
الدرجة 
 العلمية

 لميـــــؤهل العـــالم

تاريخ ورقم  ت اسم عضو هيئة التدريس القسم الجنسية
 معادلة المؤهل

 سنة
الحصول 

 عليه

 سة التعليميةالمؤس
 المانحة للمؤهل

 المؤهل

 8102 8102 رمحاض 10/10/8102 -
معهد باندونق للتقنٌة 

 اندونٌسٌا
 لٌبً ماجستٌر

هندسة 
نفط 
 وغاز

 0 صالح محمد صالح

- 10/10/8181 
محاضر 
 مساعد

- 8102 
اكادٌمٌة دراسات علٌا 

 مصراته
 لٌبٌة ماجستٌر

ادارة 
 اعمال

 6 خولة خلٌفة الشٌبانى

- 10/10/8102 
محاضر 
 مساعد

8102 8102 
معهد باندونق للتقنٌة 

 اندونٌسٌا
 لٌبً ماجستٌر

هندسة 
نفط 
 وغاز

 9 محمد الصعٌدى الفرجانى

 8102 8102 محاضر 10/12/8102 -
جامعة هٌدرسفلٌد 

 برٌطانٌا
 1 على عبدالسالم الشرٌف محاسبة لٌبً دكتوراه

- 10/12/8102 
محاضر 
 مساعد

8102 8102 
باندونق للتقنٌة معهد 

 اندونٌسٌا
 لٌبً ماجستٌر

هندسة 
نفط 
 وغاز

 5 مختار الطاهر النور

- 10/10/8102 
محاضر 
 مساعد

- 8102 
اكادٌمٌة دراسات علٌا 

 مصراته
 لٌبً ماجستٌر

ادارة 
 اعمال

 2 عارف عبدهللا الزروق

 8100 - استاد مساعد 10/12/8102 -
الجامعة النٌلٌن 

 السودان
 سودانٌة ماجستٌر

هندسة 
اتصاالت 
 وشبكات

 1 هبة هللا كمال ابراهٌم

 8100 - استاد مساعد 10/12/8102 -
الجامعة النٌلٌن 

 السودان
 سودانى دكتوراه

ادارة 
 اعمال

 8 احمد عمر الكروش

 1 بلقاسم عبدالبارى نجم كٌمٌاء عراقى دكتوراه جامعة برادفورد 0222 - استاد 10/10/8102 
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 لٌبً دكتوراه جامعة العلوم المالٌزٌة 8102 8102 استاد مساعد 10/18/8102 
تقنٌة 
 اسنان

 01 احمد عمران سالم

 00 فوزى عمر الشوٌل محاسبة لٌبً هدكتورا جامعة برادفورد 8112 8112 استاد 10/10/8102 

 8102 - استاد مساعد 10/12/8102 
اكادٌمٌة دراسات علٌا 

 مصراته
 06 نجاح على البركى قانون لٌبٌة ماجستٌر

 8110 - استاد 10/12/8102 
اكادٌمٌة دراسات 
 العلٌا بن غازي

 عراقً ماجستٌر
هندسة 
 مدنٌة

 09 مازن عبدالقادر صالح

 8102 - استاد مساعد 10/12/8102 
المدرسة الوطنٌة 
 للمهندسٌن تونس

 01 صالح حمدى كمبٌوتر تونسً دكتوراه

 سوري اهدكتور جامعة دمشق 8100 - استاد مشارك 10/10/8102 
ادراة 
 اعمال

 05 غسان غندور

 اردنً دكتوراه جامعة عمان 8100 - استاد مشارك 10/12/8181 
ادراة 
 اعمال

 02 محمد حسان

 8100 - استاد مساعد 10/18/8102 
جامعة الزعٌم 

 االزهرى
 01 محمد خلٌفة محمد  اقتصاد سودانً دكتوراه

 8108 - استاد مشارك 10/12/8102 
معهد البحوث 

العربٌة  تالدراساو
 القاهرة

 08 حسٌن محمد خلٌفة االطرش علم نفس لٌبً دكتوراه

 8100 - محاضر 10/12/8102 
جامعة المالٌزٌة 

 للتكنولوجٌا
 01 هاجر على سلٌمان حاسوب لٌبٌة ماجستٌر

 10/10/8102 
محاضر 
 مساعد

8102 8100 
اكادٌمٌة دراسات علٌا 

 مصراته
 لٌبً ماجستٌر

علوم 
 هندسٌة

 61 د على بازٌنةاحم

 10/10/8102 
محاضر 
 مساعد

8102 8102 
جامعة البحر االبٌض 

 المتوسط
تقنٌة 

 معلومات
 60 لطفٌة بشٌر الرقٌق ماجستٌر لٌبٌة

 8112 - محاضر 10/12/8102 
اآلداب جامعة 

 مصرات
علم 

 التفسٌر
 66 زٌنب كامل الطاهر ماجستٌر لٌبٌة
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 8108 - محاضر 10/12/8102 
الصناعٌة  كلٌة التقنٌة

 مصراته
هندسة 
 الكترونٌة

 69 شٌرٌن حمتدو صالح رماجستٌ فلسطٌنٌة

 8112 - استاد مشارك 10/18/8102 
الجامعة النٌلٌن 

 السودان
ادراة 
 اعمال

 61 زٌن العابدٌن مصطفى دكتوراه سودانً

 جامعة السودان للعلوم  8108 - استاد مساعد 10/12/8102 
ادراة 
 اعمال

 65 عبدالصمد عبدالرحمن جاب هللا دكتوراه سودانً
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 الىطني الخدزيس هيئت لعضى العلمي الخفسغ إحاشة

 :العلمي الخفسغ حعسيف

ظمممُت مهاممممه ممممً الخمممدَزع َُئمممت عضمممى أعفممماء َمممى  ذاث وشممماطاجه وحمُمممع الخدَز

 والخجمممماز  البدممممىر أحممممساء أو علمُممممت بدزاطمممماث للقُممممام لتهُئخممممه وذلممممو العالقممممت،

 أو علممممي هقممم  لظمممد اإلاخطىطممماث جدقُمممق أو لترحممممتوا الخمممألُف بأعمممماى والقُمممام

 جخصصمممه مجممماى فمممي علمُمممت خبمممرة اللدظممما  أو العاممممت اإلاصممم حت جقخضممميها خاحمممت

 مُمممدان فمممي العلمُمممت الخطمممىزاث أخمممس علمممى الاطمممال  ممممً وجمنُىمممه معلىماجمممه وجيشمممُ 

 .جخصصه

 -:إلاحساء اشتراطاث

 خفمممس ال فمممي ًسغمممب المممري الخمممدَزع َُئمممت لعضمممى العلمُمممت الدزحمممت جقمممل ال 

 .مظاعد أطخاذ دزحت عً مسة ألوى 

مممل شمممهس بنهاًمممت العلممممي الخفمممس  بئحممماشة اإلاخعلقمممت ؤلاحمممساءاث إنهممماء ضمممسوزة   أبٍس

 . حامعي عام مل مً )) 4 ((

 6 عمممً العلممممي القظمممم إلمممى العلممممي الخفمممس  إحممماشة طلمممب جقمممدًم ممممدة جقمممل ال 

 .ؤلاحاشة بداًت قبل أشهس

 8 (( أغظممطع شمممهس نهاًمممت لقبممم ؤلاحمماشة ممممً الخممماز ي الجمممصء إهجممماش ضممسوزة 

 .عام مل مً ))

د ال   .ماملت حامعُت طىت عً العلمي الخفس  إحاشة مدة جٍص
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 فمممي عليهمممما الحصممممىى  بقصمممد العلمممممي الخفممممس  إحممماشة مممممدة ججصئممممت ًجمممىش  ال 

 .مخعددة طىىاث

 الخفمممس  فمممي ًسغمممب المممري الخمممدَزع َُئمممت لعضمممى العلمُمممت الدزحمممت جقمممل ال 

 .مشازك أطخاذ دزحت عً الثاهُت للمسة

 الخفمممس  فمممي ًسغمممب المممري الخمممدَزع َُئمممت لعضمممى العلمُمممت الدزحمممت الجقمممل 

 . اطخاذ دزحت عً بعدَا وما الثالثت للمسة

 .العلمُت إلحاشجه ا فعلي ًخفس  أن 

 َُئمممت أعضمماء عممدد مممً % 20 مممً أللثمممر العلممممي الخفممس  إحمماشة مممىذ الًجممىش  

ع القمممائمين الخمممدَزع  عممممً شادث وإذا العلمممممي، القظممممم فممممي الفعلممممي بالخممممدَز

مممت حعطممم  % 20  زمممم الدزحمممت فمممي ألاقمممدم زمممم ممممسة ألوى  الخفمممس  لطالمممب ألاولٍى

 .ميشىزة بدىزا ألالثر زم عمسا ألالبر

 .اإلاعخمدة اإلاالُت اإلاخصصاث مساعاة ًجب ؤلاحاشة مىذ عىد 

 الثاهُمممت اإلامممسة فممي الخممدَزع َُئممت عضممى لممىفع الخفممس  إحمماشة مممىذ مممدة الجقممل 

 اإلاممسة فمممي العلمممي الخفمممس  علممى صمممىلهخ جمماٍز  ممممً طممىىاث أزبمممع عممً فمممى   فممما

 .لها الظابقت

مممسا العلممممي الخفمممس  إحممماشة علمممى الحاصمممل الخمممدَزع َُئمممت عضمممى ًقمممدم أن   جقٍس

ظممملمه أبدمممار ممممً أهجمممٍص عمممما  القظمممم زئمممِع إلمممى أبدازمممه ممممً وسممم  ممممع َو

 .العلمي

 .اإلاجاى َرا في اإلاشترلت الاجفاقُاث جفعُل على العمل 
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 :إلاحساء خطىاث

عا َُئمممت عضمممى ًخقمممدم   لغمممسض إحممماشة علمممى الحصمممىى  فمممي ًسغمممب المممري لخمممدَز

 العلممممي قظممممه زئمممِع إلمممى ؤلاحممماشة َمممرٍ علمممى الحصمممىى  بطلمممب العلممممي الخفمممس 

 .به القُام ًىىي  الري العلمي للعمل بم خ  مسفق

 الاطممممخيىا   او الممممدوزي احخماعمممه فممممي زأًممممه العلممممي القظممممم مجلممممع ًبمممدي 

 العلممممي القظمممم زئمممِع ًقمممىم اإلاىافقمممت خالمممت وفمممي عمممدمها ممممً اإلاىافقمممت ججممماٍ

 .الهلُت عمُد إلى الخفس  طلب باخالت

 .ث.ٌ .أ شؤون إدازة إلى العلمي الخفس  إحساء الهلُت عمُد ًدُل 

 ..ث.ٌ .أ شؤون لجىت على الاحساء ث.ٌ.أ شؤون إدازة مدًس ٌعسض 

 خالمممت وفمممي عمممدمها ممممً اإلاىافقمممت ججممماٍ زأيهممما .ث.ٌ .أ شمممؤون لجىمممت جبمممدي 

 .ث.ٌ.  بخفس  جىص ي مىافقتها

 للشممممؤون الجامعممممت ولُممممل إلممممى ؤلاحممممساء ث.ٌ.أ شممممؤون إدازة مممممدًس ًدُممممل 

 .الجامعت زئِع إلى ًدُله الري العلمُت

 ًدُمممل مىافقخمممه خالمممت وفمممي عمممدمها ممممً اإلاىافقمممت ججممماٍ الجامعمممت زئمممِع ًبمممدي 

 قمممساز إصمممداز إحمممساءاث الطمممخنماى العمممالي للخعلمممُم المممىشازة ولُمممل إلمممى ؤلاحمممساء

 .العلمي والبدث العالي خعلُمال وشٍس مً علمي جفس  إحاشة
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 والندواث املؤجمساث لحضىز  وطني جدزيس هيئت عضى إيفاد

 :بالخازج وامللخقياث

 :الاحساء اشتراطاث

 أو اإلامممؤجمس فمممي بمممه للمشمممازلت مقبمممىى  بدمممث الخمممدَزع َُئمممت لعممم  ًهمممىن  أن 

 .الىدوة

 اإلاقاممممت العلمُمممت والىمممدواث اإلامممؤجمس فمممي اإلاشمممازلت للمىفمممد طمممبق قمممد ًهمممىن  أن 

 .لُ ُا لداخ

 .الجامعت اللُ ُت للعلىم والخنىىلىحُا باطم اإلاشازلت جخم أن 

مممس بخقمممدًم الخمممدَزع َُئمممت عضمممى ًلتممم م   أحلهممما ممممً اإلاىفمممد اإلاهممممت عمممً جقٍس

 التمممي الىخمممائج وأَمممم فُمممه شمممازك المممري اإلامممؤجمس أعمممماى عمممً م خصممما ًخضممممً

 .أليها جىصل

 .اإلاؤجمس عً الصادزة واإلاطبىعاث ألابدار أَم الهلُت لدي ًىد  أن 

 . الخدَزع َُئت عضى مشازلت قبىى  على الىدوة أو اإلاؤجمس مىافقت 

 :إلاحساء خطىاث

 علممممي، ممممؤجمس خضمممىز  علمممى للمىافقمممت بطلمممب الخمممدَزع َُئمممت عضمممى ًخقمممدم 

 فمممي ًسغمممب المممري البدمممث ممممً وسمممخت معمممه مسفمممق بالخمممازج ملخقممم  أو همممدوة أو

 .العلمي قظمه زئِع إلى به اإلاشازلت

 .تالهلُ عمُد إلى ؤلاحساء العلمي القظم زئِع ًدُل 

 ث.ٌ.أ شؤون إدازة مدًس إلى ؤلاحساء الهلُت عمُد ًدُل 
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 .العلمُت للشؤون الجامعت ولُل إلى.ث.ٌ .أ شؤون إدازة مدًس ًدُل 

 ًدُممممل مىافقخمممه خالمممت وفمممي زأًمممه العلمُممممت للشمممؤون الجامعمممت ولُمممل ًبمممدي 

 . الجامعت زئِع إلى ؤلاحساء

 ث.ٌ.  بترشممممُذ ًقممممىم مىافقخممممه خالممممت وفممممي زأًممممه الجامعممممت زئممممِع ًبممممدي 

 العمممممالي للخعلمممممُم المممممىشازة ولُمممممل ومخاطبمممممت الىمممممدوة أو اإلامممممؤجمس لحضمممممىز 

 .زطمُت مهمت في إًفاد قساز إلصداز ؤلاحساءاث باقي الطخنماى
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 )معيد ػير ( جدزيس هيئت عضى حعيين

 -:إلاحساء حعسيف

 َُئمممت أعضممماء ممممً الجامعمممت اخخُاحممماث فمممي المممىق  طمممد إلمممى تهمممدف عملُمممت َمممى

 .أحلها مً أوشئذ التي زطالتها جدقُق مً العلمُت قظامألا لخخمنً الخدَزع

 -:إلاحساء شسوط

 
ا
مسةةةةاعد   محاضةةةةس" العلميخةةةةين الةةةةدزحخين علةةةةى للخعيةةةةين مشةةةةتركت شةةةةسوط/ أول

 "ومحاضس

 .لُ ُا مىاطني مً ًهىن  أن 

 .وجىحهاجه اللُبي اإلاجخمع بقُم ملت ما ًهىن  أن 

 طمممبق أو فبالشمممس  مخلمممت حىدمممت أو حىاًمممت فمممي علُمممه مدهىمممما ًهمممىن  أال 

 .جأدًبي بقساز فصله

 وظُفخمممه أداء حعمممى   التمممي العاَممماث ممممً وخالُممما ا صممم ي الئقممما ًهمممىن  أن 

ت وحعط   الخعُين في ألاولٍى

 .الجامعي الخعلُم بمسخلت جدَزع َُئت أعضاء لُهىهىا إعدادَم جم إلاً 

 الدزاسممم ي العمممام بداًمممت فمممي الجمممدد الخمممدَزع َُئمممت أعضممماء قبمممىى  ًهمممىن  أن 

 السبُمممع فصمممل بداًمممت قبمممل الجمممدد الخمممدَزع َُئمممت اءأعضممم قبمممىى  ًجمممىش  لمممما

 .الفصلي الىظام جطبق التي للهلُاث باليظبت عام مل مً

 التممممي الضممممىاب  وفممممق الخممممدَزع وطممممس   التربُممممت بأصممممىى  ملممممما ًهممممىن  أن 

 .العالي الخعلُم وشازة جدددَا
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 أو العلممممي القظمممم ممممً جىصمممُت بعمممد إال نهائُمممت بصمممفت ث.ٌ.  جث ُمممذ الًمممخم 

 ممممدتها والتمممي اخخبممماٍز فتمممرة خمممالى إدائمممه خقُمممُمعلى بىممماءا لهممما الخمممابع الهلُمممت

 .ماملت شمظُت طىت

 أو المممداخل فمممي لمخعممماون  ث.ٌ.  قضممماَا التمممي اإلامممدة الاعخبممماز عمممين فمممي جؤخممر 

 فصمممىى  ) ( أو دزاطمممِخين طممميخين لهمممل دزاطمممُت طمممىت بىاقمممع وجدظمممب الخمممازج

 -:لآلح  وفقا وذلو لمخعاون  قضاَا دزاطُت

o مسلمممص قبمممل ممممً بهممما معتمممرف بهممما دزض لتممميا اإلاؤطظممماث جهمممىن  أن 

 .الخعلُمُت اإلاؤطظاث واعخماد حىدة ضمان

o ظمممُت طممماعاجه عمممدد جقمممل ألا  فمممي اطمممبىعُا طممماعاث " 8 " عمممً الخدَز

 .الىاخدة الجهت

 مساعد محاضس دزحت على جدزيس هيئت عضى حعيين شسوط/ ثاهيا

 ىعلممم )حُمممد(عممممام بخقممممدًس ألاولممممى الجامعُممممت ؤلاحمممماشة علممممى خاصممممال ًهممممىن  أن 

 مممممً ٌعادلهمممما ممممما أو )اإلااحظمممممخير(العالُممممت ؤلاحمممماشة علمممممى ومخدصمممممال ألاقممممل

 اإلاؤطظممممماث واعخمممممماد حممممىدة ضمممممان مسلممممص بهمممما ٌعتممممرف التممممي الشممممهاداث

شممممتر  الخعلُمُممممت  ذاث فممممي عليهمممما اإلاخدصممممل العلمُممممت دزحاجممممه جهممممىن  أن َو

 .العلمي الخخص 

د أال   . طىت 50 عً عمٍس ًٍص

 المممىازدة الشمممسو  إلمممى باإلضمممافت)ظممممخيراإلااح( العالُمممت ؤلاحمممماشة لحملمممت ٌشمممتر  

 -:ألاح  الدزحت َرٍ لشغل
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o بعمممد طمممىىاث أزبمممع عمممً الجقمممل الجمممامعي الخمممدَزع مجممماى فمممي خبمممرة 

 .مظاعد مداضس دزحت شغله

o أزىممماء مدنممممت دوزٍمممت أو مجلمممت فمممي ميشممىز  علمممي بدمممث لمممه ًهمممىن  أن 

 .مظاعد مداضس لدزحت شغله فترة

 -:املطلىبت املسدنداث

 صلألا  العلمُت الشهاداث 

 الشهادة معادلت 

 معلق ملف 

 العائلي الىضع 

 صحُت شهادة 

 الظىابق مً خلى شهادة 

 خدًثت شمظُت صىز  " 4 "عدد 

 -:إلاحساء خطىاث

 عمممً الجامعمممت أعمممالن بعمممد جمممدَزع َُئمممت لعضمممى الخعُمممين فمممي الساغمممب ًخقمممدم 

 مصممممحىبا العلمممممي للقظممممم لخمممماب  بطلممممب الخممممدَزع َُئممممت ألعضمممماء خاحتهمممما

 .للخعُين اإلاطلىبت داثاإلاظدى على ًدخىي  بملف

 م جقمممدي ث.ٌ.  وظُفمممت لشمممغل اإلاخقمممدم ممممً العلممممي القظمممم زئمممِع ًطلمممب 

 جخصصه مجاى في مداضسة

ددد   .للشسو  اطدُفائه مً الخألد بعد إللقائها مىعدا معه ٍو
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 وخازحمممه م القمممع داخمممل ممممً مخخصمممت لجىمممت العلممممي القظمممم زئمممِع ٌشمممهل 

بلغه ث.ٌ.  وظُفت لشغل اإلاخقدم لخقُُم  .اإلاداضسة إلقاء دبمىع ٍو

 .ال جىت على مداضسجه ث.ٌ .  وظُفت لشغل م اإلاخقد ًلق  

 -:آلاجُت العىاصس وفق جقُُمه في ال جىت حشس  

o اإلاداضس جقدًم لغت 

o ٍالىطق طالمت" الىطق عُى  مً خلى" 

o اإلاعلىماث جىصُل على والقدزة اإلاىطق  الخفنير 

o الصخصُت وقىة بالىفع الثقت 

o ًاإلاظهس خظ 

 فممممي ث.ٌ.  وظُفممممت لشممممغل للمخقممممدم النهائُممممت الممممدزحاث ال جىممممت جسصممممد 

 الممممري اإلاخممممخ  م القممممع زئمممِع إلمممى الىمممممىذج حظمممملم زمممم الخقُمممُم هممممىذج

 .العلمي القظم مجلع على ؤلاحساء ٌعسض بدوزٍ

 ث.ٌ.  وظُفمممت لشمممغل اإلاخقمممدم مظمممدىداث فمممي العلممممي القظمممم مجلمممع ًىظمممس 

 .السف  أو باإلاىافقت فُه للبث الدوزي احخماعه في

 فمممي اإلاىافقمممت جمممدزج ؤلاحمممساء علمممى العلممممي القظمممم مجلمممع مىافقمممت المممتخ فمممي 

 عمُمممد إلمممى بمساطممملت العلممممي القظمممم زئمممِع ًدُلمممه المممري احخماعمممه مدضمممس

 .ث.ٌ.  وظُفت لشغل اإلاخقدم بملف مصحىبا الهلُت

 الهلُممممت مجلمممع احخمممما  فمممي ث.ٌ.  وظُفممممت لشمممغل اإلاخقمممدم ملمممف ٌعمممسض 

 .السف  أو باإلاىافقت فُه للبث الدوزي
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 احخمممما  مدضمممس فمممي ًمممدزج الطلمممب علمممى الهلُمممت مجلمممع مىافقمممت خالمممت فمممي 

 .الهلُت

 شمممؤون إلدازة ث.ٌ.  وظُفمممت لشمممغل اإلاخقممممدم ملمممف الهلُمممت عمُممممد ًدُمممل 

 .الهلُت مجلع ومدضس العلمي القظم بمدضس مسفقا ث.ٌ.أ

 مممممً والخألممممد اإلاظممممدىداث بفدمممم  الممممىطىُين ث.ٌ.أ شممممؤون منخممممب ًقممممىم 

 .ث.ٌ.أ شؤون لجىت على لعسضها اطُفائها

 مدضممممس فممممي جىصمممم ي أن فعليهمممما ث.ٌ.أ شممممؤون لجىممممت مىافقممممت خالممممت فممممي 

 إلممممى اإلادضمممس جدُممممل زمممم ث.ٌ.  وظُفمممت لشممممغل اإلاخقممممدم بخعُممممين احخماعهممما

 . الجامعت زئِع إلى إلخالخه العلمُت للشؤون الجامعت ولُل

 .جدَزع َُئت عضى حعُين قساز الجامعت زئِع ًصدز 
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 مؼترب جدزيس هيئت عضى مع الخعاقد

 :الاحساء حعسيف

 َُئممت أعضمماء مممً الجامعممت اخخُاحمماث طممد مممً الممىق  طممد إلممى تهممدف عملُممت َممى

 .أحلها مً أوشئذ التي زطالتها جدقُق مً العلمُت ألاقظام لخخمنً الخدَزع

 -:الشسوط

 وحممىد حعممرز خالمممت فممي إال مغتممربين جمممدَزع َُئممت أعضمماء مممع الخعاقممد الًجممىش  

 .الخخص  عهف خملت مً وطىُين جدَزع َُئت أعضاء

 ث.ٌ.  حعُممممين إحممممساء فممممي المممىازدة الشممممسو  اإلاغتممممربين ث.ٌ.أ علممممى جىطبمممق 

ظدثنى الدلُل َرا في اإلاىحىد معُد  -: آلاح  ذلو مً َو

o  اإلاىاطىت شس 

o حامعمممماتهم مممممً علمُممممت دزحمممماث علممممى اإلاخدصمممملين اإلاغتممممربين ث.ٌ.أ 

 .ألاصلُت

 -:املطلىبت املسدنداث

 ألاصل العلمُت الشهاداث 

 معلق ملف 

ت( صحُت ةشهاد   )اإلافعىى  طاٍز

 . الشهادة معادلت 

 .العائلي الىضع 

 .خدًثت شخصُت صىز " 4 " عدد 
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 - : الاحساء خطىاث

 اللُ ُممممت بالجامعمممماث جممممدَزع َُئممممت لعضممممى الخعاقممممد فممممي الساغممممب ًخقممممدم 

 العلمممممي للقظممممم لخمممماب  وبطلممممب الخممممازج فممممي اللُ ُممممت الظممممفازة فممممي بطلممممب

 .للخعاقد ىبتاإلاطل اإلاظدىداث ًدخىي  بملف مصحىبا اإلاخخ 

 مجمممماى فممممي مداضممممسة جقممممدًم اإلاعنممممي مممممً العلمممممي القظممممم زئممممِع ًطلممممب 

ددد جخصصه  .إللقائها مىعدا معه ٍو

 لخقُمممُم القظمممم داخمممل ممممً مخخصمممت لجىمممت العلمممممي القظممممم زئممممِع ًهلمممف 

بلغه ث.ٌ.  وظُفت لشغل اإلاخقدم  .اإلاداضسة إلقاء بمىعد ٍو

 .ال جىت أعضاء على مداضسجه ث.ٌ.  وظُفت لشغل اإلاخقدم ًلق  

 العىاصمممس خمممالى ممممً ث.ٌ.  وظُفمممت لشمممغل اإلاخقمممدم جقُمممُم فمممي ال جىمممت جبمممدأ 

 -:آلاجُت

o اإلاداضس جقدًم لغت. 

o ٍالىطق طالمت" الىطق عُى  مً خلى" 

o اإلاعلىماث جىصُل على القدزة. 

o اإلاىطق  الخفنير. 

o الراح  والىقد الىقد قبىى  على القدزة. 

o الىفس ي والاجصان بالىفع الثقت. 

o الصخصُت قىة. 

o العام باإلاظهس العىاًت. 
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 فممممي ث.ٌ.  وظُفممممت لشممممغل للمخقممممدم النهائُممممت الممممدزحاث ال جىممممت جسصممممد 

 اإلاخممممخ  العلمممممي القظممممم زئممممِع إلممممى الىمممممىذج حظمممملم زممممم الخقُممممُم همممممىذج

 .العلمي القظم مجلع على ؤلاحساء ٌعسض بدوزٍ الري

 أو المممدوزي احخماعمممه فمممي ؤلاحمممساء فمممي بمممالىظس العلممممي القظمممم مجلمممع ًقمممىم 

 علممممى مىافقخممممه خالممممت وفممممي عممممدمها، مممممً باإلاىافقممممت فُممممه للبممممث   ألاطممممخيىا

 القظممممم زئممممِع ًدُلممممه زممممم احخماعممممه مدضممممس فممممي اإلاىافقممممت ًممممدزج الاحممممساء

 وظُفمممت لشمممغل اإلاخقمممدم بملمممف مصمممحىبا الهلُمممت عمُمممد إلمممى بمساطممملت العلممممي

 .ث.ٌ. 

 الهلُممممت مجلمممع احخمممما  فمممي ث.ٌ.  وظُفممممت لشمممغل اإلاخقمممدم ملمممف ٌعمممسض 

 .السف  أو باإلاىافقت فُه للبث الاطخيىا   أو الدوزي

 .احخماعها مدضس في ًدزج ؤلاحساء على الهلُت مجلع مىافقت خالت في 

 بمدضمممس مسفقممما ث.ٌ.أ شمممؤون إدازة ممممدًس إلمممى ؤلاحمممساء الهلُمممت عمُمممد ًدُمممل 

 .الهلُت مجلع ومدضس العلمي القظم مجلع

 ممممممً والخألمممممد اإلاظمممممدىداث بفدممممم  ث.ٌ.أ شمممممؤون إدازة ممممممدًس ًقمممممىم 

 ث.ٌ.أ شؤون لجىت على عسضهال اطدُفائها

 احخماعهمممما مدضممممس فممممي جىصمممم ي ث.ٌ.أ شممممؤون لجىممممت مىافقممممت خالممممت فممممي 

 للشممممؤون الىلُممممل الظممممُد إلممممى اإلادضممممس ًدمممماى زممممم اإلاعنممممي مممممع بالخعاقممممد

 .الجامعت زئِع إلى وإخالخه لئلطال  العلمُت
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 َُئمممت أعضممماء ممممع بالخعاقمممد ًقمممىم اإلادضمممس الجامعمممت زئمممِع اعخمممماد خالمممت فمممي 

 ؤلاحمممممساءاث باطمممممخنماى ث.ٌ.أ شمممممؤون إدازة وجقمممممىم بيناإلاغتمممممر  الخمممممدَزع

 .الخعاقد َرا على اإلاترجبت
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 مخعاون  جدزيس هيئت عضى مع الخعاقد

 -:الشسوط

 علمممى وخاصمممال العلممممي الخخصممم  ذاث فمممي العلمُمممت دزحخمممه جهمممىن  أن ًجمممب 

 واعخمممممماد حمممممىدة ضممممممان مسلمممممص ممممممً الصمممممادزة الجمممممىدة ضممممممان شمممممهادة

 لُ ُا خازج مً ادةالشه ماهذ أن الخعلُمُت اإلاؤطظاث

 اإلاؤطظمممماث واعخممممماد حممممىدة ضمممممان مسلممممص مممممً العلمممممي اإلاؤَممممل معادلممممت 

 .البالد داخل مً للمخخسحين الجىدة ضمان والٌشتر  الخعلُمُت

 أو علمممي جفممس  باحمماشة ًخممممع إو بالخممازج للدزاطممت مىفممد غيممر ًهممىن  أن ًجممب 

ا أو مسجب بدون  إحاشة  .غيَر

 .الجامعت ولُل لىإ مىحه زطمي بخطا  العمل حهت مىافقت 

 -:املطلىبت املسدنداث

 ألاصلُت العلمُت الشهادة 

 الصحُت الشهادة 

 معلق ملف 

 . وإقامت مُالد شهادة 

 شمظُت صىز  " 4 " عدد 

 .بالجامعت ث.ٌ.أ إدازة عً صادز حعاون  عقد 

 :إلاحساء سير
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 القظمممم زئمممِع إلمممى بطلمممب مخعممماون  ث.ٌ لعضمممى الخعاقمممد فمممي الساغمممب ًخقمممدم 

 .ذلو عً الهلُت اعالن بعد اإلاطلىبت إلاظدىداثبا مصحىبا العلمي

 ججممماٍ الاطممميىا   أو المممدوزي احخماعمممه فمممي زأًمممه العلممممي القظمممم مجلمممع ًبمممدي 

 العلمممممي القظممممم زئممممِع ًقممممىم اإلاىافقممممت خالممممت وفممممي عممممدمها مممممً اإلاىافقممممت

 .الهلُت عمُد الى الاحساء بئخالت

 للشمممؤون الجامعمممت ولُمممل إلمممى مىافقخمممه خالمممت فمممي ؤلاحمممساء الهلُمممت عمُمممد ًدُمممل 

 .العلمُت

 وفممي عممدمها مممً اإلاىافقممت ججمماٍ زأًممه العلمُممت للشممؤون الجامعممت ولُممل ًبممدي 

 ث.ٌ.أ شؤون إدازة مدًس إلى ؤلاحساء ًدُل مىافقخه خالت

 بممالطسف فُمممه ل جامعمممت ًسممممص وسمم  زمممالر ممممً عقمممد ث.ٌ.أ إدازة ممممدًس ًدممسز  

مثلهمممما ألاوى  سمممممص زئِظممممها ٍو  زممممم الثمممماو  بممممالطسف اإلاخعمممماون  ث.ٌ لعضممممى ٍو

 .الهلُت عمُد إلى العقىد ًدُل

 بصمممفخه العقمممد علمممى بمممالخىقُع مخعممماون  ث.ٌ.  وظُفمممت لشمممغل اإلاخقمممدم ًقمممىم 

 .الثاو  الطسف

 ث.ٌ.أ شؤون إدازة مدًس إلى العقىد الهلُت عمُد ًدُل 

 الجامعت زئِع إلى العقىد ث.ٌ.أ شؤون إدازة مدًس ًدُل 

 ث.ٌ.أ نشؤو  إدازة إلى ًدليها زم العقىد الجامعت زئِع ٌعخمد 

 اإلاخعممماون  ث.ٌ.  إلمممى العقمممد ممممً وسمممخت بدظممملُم ث.ٌ.أ شمممؤون إدازة جقمممىم 

 .اإلاالُت الشؤون منخب إلى وسخت وإخالت بملفه وسخت وخفظ
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 جدزيس هيئت لعضى عمل مباشسة

 -:إلاحساء سير

 الخممممدَزع َُئممممت أعضمممماء لبىابممممت بالممممدخىى  الخممممدَزع َُئممممت عضممممى ًقممممىم 

 بالجامعت

ظمممُت اإلامممىاد ىشَمممعبخ العلممممي القظمممم زئمممِع ًقمممىم   َُئمممت أعضممماء علمممى الخدَز

 .العمل مباشسة همىذج خالى مً العلمي بالقظم الخدَزع

 اإلاباشمممسة بعمممد العممممل مباشمممسة هممممىذج خمممالى الخمممدَزع َُئمممت أعضممماء ٌظممملم 

 .اإلاخخ  العلمي القظم زئِع إلى بهم

صمممد  .   زمممم العممممل مباشمممسة هممممىذج علمممى اإلاخمممخ  العلممممي القظمممم زئمممِع ًُ

 .الهلُت عمُد إلى ًدُله

 ث.ٌ.أ شؤون إدازة إلى ًدُله زم الىمىذج الهلُت عمُد ٌعخمد 

دفمممظ الىممممىذج علمممى بالخصمممدًق ث.ٌ.أ شمممؤون إدازة ممممدًس ًقمممىم   وسمممخت ٍو

 ولُمممل إلمممى وسمممخت ًدُمممل زمممم ، ث.ٌ.  ى ؤلادازي  اإلالمممف فمممي الىممممىذج ممممً

 .اإلاالي القظم إلى زم العام الهاجب إلى إلخالخه بالجامعت العلمُت الشئىن 
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 شائسين أساجرة دعاءاسخ

 :إلاحساء قيىد

 .الدقُقت ؤلاحاشة على خاصل ًهىن  أن 

 .مظاعد اطخاذ دزحت عً العلمُت دزحخه جقل أال 

مممت حعطممم    ًىحمممد التمممي العلمُمممت م لؤلقظممما شائمممٍسً اطممماجرة اطمممخدعاء فمممي ألاولٍى

 .الدقُقت الخخصصاث بع  الخدَزع َُئت أعضاء في هق  بها

از دعىة جقخصس أال .   .مظخمسة بصىزة مدددًً أطاجرة ىعل ة الٍص

 ممممً شمممهس قبمممل العلمُمممت للشمممؤون الجامعمممت ولُمممل إلمممى اإلامممرلسة حظممملم أن 

 .الصائٍسً ألاطاجرة خضىز  لبرهامج اإلاددد اإلاىعد

 :إلاحساء سير

عمممد .   ألاطممماجرة ممممً اخخُاحاجمممه فيهممما ًىضمممح ممممرلسة العلممممي القظمممم مجلمممع ٌُ

 .اطخدعائهم وجاٍز  الصائٍسً

دُل   الهلُت عمُد إلى اإلارلسة لعلميا القظم زئِع ًُ

 العلمُت للشؤون الجامعت ولُل إلى ؤلاحساء الهلُت عمُد ًدُل 

بمممدي   عمممدمها ممممً اإلاىافقمممت اججممماٍ زأًمممه العلمُمممت للشمممؤون الجامعمممت ولُمممل ًُ

 .الهلُت عمُد إلى ًدُله زم ؤلاحساء ٌعخمد اإلاىافقت خالت وفي

 للشمممممسو  طبقممممما اإلاطلمممممىبين أطمممماجرة باطممممخدعاء الهلُمممممت عمُمممممد م ًقممممى 

 جدَزع َُئت عضى جسقُت .أعالٍ اإلارمىزة

 -:العلميت الدزحاث مخخلف بين للترقيت مشتركت شسوط -: أولا 
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 َُئممممت عضممممى جخصمممم  مممممع للُمقُمممممين الدقُقممممت الخخصصمممماث جخطممممابق أن 

 جسقُخه اإلاساد الخدَزع

 لعضمممى الحالُمممت الدزحمممت ممممً أعلمممى للُمقُممممين العلمُمممت المممدزحاث جهمممىن  أن 

 .جسقُخه ساداإلا الخدَزع َُئت

 فمممي لمخعممماون  الخمممدَزع َُئمممت عضمممى قضممماَا التمممي اإلامممدة الاعخبممماز فمممي جؤخمممر 

 أو دزاطمممِخين طممميخين لهمممل دزاطمممُت طمممىت بىاقمممع وجدظمممب أوالخمممازج المممداخل

 -:لآلح  وفقا وذلو لمخعاون  قضاَا فصىى  ) 4 (

o مسلمممص قبمممل ممممً بهممما معتمممرف بهممما دزض التمممي اإلاؤطظممماث جهمممىن  أن 

 .الخعلُمُت اإلاؤطظاث واعخماد حىدة ضمان

o ظمممُت طممماعاجه عمممدد ًقمممل أال  فمممي أطمممبىعُا طممماعاث ) 8 ( عمممً الخدَز

 .الىاخدة الجهت

o لآلح  وفقا الخدَزع َُئت لعضى العلمي الاهخاج جقُُم ًخم:- 

 دنمممم
ُ
 ًقبمممل اإلايشممممىزة،وال العلمُمممت واإلاساحمممع العلمُممممت النخمممب ممممً اإلا

 جسقُت مل في واخد عمل طىي  منها

 والًقبمممل ، اإلايشممممىزة الىممممادزة اإلاخطىطممماث أو النخممممب مممممً الخدقمممق 

 جسقُت مل في واخد عمل طىي  منها

 مممممت الترحمممممت
َ
 والًقبممممل اإلايشممممىزة، اإلاخخصصممممت العلمُممممت للنخممممب اإلادن

ظمممدثنى جسقُمممت ممممل فمممي واخمممد عممممل طمممىي  منهممما  الشمممس  َمممرا ممممً َو

ممممممت اللغمممممماث فممممممي الترحمممممممت فممممممي اإلاخخصصممممممين  والفسوظممممممُت الاهجليً 

ما  .وغيَر
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 اإلاعتممممرف الجهمممت ممممً صمممدزث التممممي ُمممتالعلم والابخهمممازاث الاختراعممماث 

 .الصالخُت بهرٍ لها

 بمممه حعتمممرف المممري وألادبممم  الفنمممي اإلاجمممالين فمممي اإلاميممم  ألابمممداعي ؤلاهخممماج 

د أال على ، الخقُُم لجان  .جسقي مل في واخد عمل عً عددَا ًٍص

 ممممً ألثمممر باليشمممس القبمممىى  طمممىد إصمممداز علمممى مضممم ى قمممد ًهمممىن  أال 

 مً اإلادة وجدظب طىت،

  رقُتالت طلب جاٍز. 

o جسقُت أخس جاٍز  بعد صادزة العلمُت ألاعماى جهىن  أن. 

o أو اإلااحظممممخير زطممممالت مممممً مظممممخلت العلمُممممت ألاعممممماى جهممممىن  أال 

 .الدلخىزاٍ أطسوخت

o س أخمممد لشمممف إذا إأل باألغلبُمممت الخقُمممُم لجمممان قمممسازاث جخخمممر  الخقممماٍز

 "الترقُممممت طالمممب" الباخمممث إخمممالى "مىطقُممممت مبمممرزاث" قاطعمممت وبأدلمممت

 ووظممممبتها لغيممممٍر علمُممممت أعممممماى وطممممسقت العلمممممي لبدممممثا بأخالقُمممماث

 خسممممان ث.ٌ.أ شممممؤون ل جىممممت ًدممممق الحالممممت َممممرٍ مثممممل وفممممي إلُمممه،

 هظممممس لفممممذ وخطمممما  ألاقممممل علممممى طممممىت إلاممممدة الترقُممممت مممممً اإلاعنممممي

 .الجامعت مً ًفصل الخنساز خالت وفي ألامادًمي ملفه في ًىدعان

o واخد همىذج في مقُم مً ألثر أشتراك ًجىش  ال. 

 -:محاضس دزحت إلى الخدزيس هيئت عضى جسقيت شسوط ًا :ثاهيا

 ٌشمممغل ممممان عىمممدما الجمممامعي الخمممدَزع فمممي طمممىىاث 4 أمضممم ى قمممد ًهمممىن  أن 

 .مظاعد مداضس دزحت
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 6 الجقمممل ممممدة الجامعُمممت الشمممهادة علمممى خصمممىله علمممى مضممم ى قمممد ًهمممىن  أن 

 .طىىاث

 مدنمممت دوزٍمماث أو مجممالث فممي ميشممىز  واخممد بدممث ألاقممل علممى لممه جهممىن  أن 

 .مظاعد دزحتمداضس ٌشغل نما عىدما

 .اإلاقُمين قبل مً البدث ًجاش إن 

 :مساعد أسخاذ لدزحت جدزيس هيئت عضى جسقيت شسوط -:ثالثا

 طمممىىاث أزبمممع عمممً جقمممل ال الجمممامعي الخمممدَزع مجممماى فمممي خبمممرة لمممه جهمممىن  أن 

 باليظمممممبت طمممممىىاث وزالزمممممت )اإلااحظمممممخير( العالُمممممت ؤلاحممممماشة لحملمممممت باليظمممممبت

 .مداضس دزحت ٌشغل مان عىدما دلخىزاٍال الدقُقت ؤلاحاشة لحملت

 عمممً الجقمممل ممممدة الجامعُمممت الشممهادة علمممى خصممىله علمممى مضممم ى قمممد ًهمممىن  أن 

 .طىىاث " 8 "

 عىمممدما مدنممممت دوزٍممماث أو مجمممالث فمممي ميشمممىزة أبدممار زالزمممت لمممه ًهمممىن  أن 

ا مداضس دزحت ٌشغل مان  .الخقُُم لجىت وججيَ 

 :ازكمش أسخاذ لدزحت جدزيس هيئت عضى جسقيت شسوط زابعا

 عمممً جقممل ال مممدة الجامعُممت الشممهادة عمممل خصممىله علممى مضمم ى قممد ًهمممىن  إن 

 .طىت 12

 طممىىاث طمممذ عمممً جقمممل ال الجمممامعي الخممدَزع مجممماى فمممي خبمممرة لمممه جهممىن  أن 

 باليظممممبت طممممىىاث وأزبممممع "اإلااحظممممخير " العالُممممت ؤلاحمممماشة لحملممممت باليظممممبت

 أطمممممخاذ دزحممممت ٌشمممممغل ممممممان عىممممدما المممممدلخىزاٍ الدقُقمممممت ؤلاحمممماشة لحملممممت

 . دمظاع
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 مدنممممت علمُممت دوزٍمماث أو مجممالث فممي ميشمممىزة أبدممار خمممع لممه جهمممىن  أن 

 العالُمممت ؤلاحممماشة لحملمممت باليظمممبت ، مظممماعد أطمممخاذ دزحمممت ٌشمممغل ممممان عىمممدما

 الدقُقممممت ة ؤلاحمممماش لحملممممت باليظممممبت ميشممممىزة أبدممممار أزبممممع و "اإلااحظممممخير"

 .الخقُُم لجىت "الدلخىزاٍ"

 خاذأس لدزحت جدزيس هيئت عضى جسقيت شسوط خامسا

 "الدلخىزاٍ" الدقُقت ؤلاحاشة على خاصل ًهىن  أن 

 طمممىىاث أزبمممع عمممً جقمممل ال الجمممامعي الخمممدَزع مجممماى فمممي خبمممرة لمممه جهمممىن  أن 

 .مشازك أطخاذ دزحت ٌشغل مان عىدما

ع أو ميشممىزة أبدممار خمممع لمممه جهمممىن  أن   ٌشمممغل ممممان عىممدما مبخنممسة مشمماَز

ما ، مشازك أطخاذ دزحت  .الخقُُم لجىت ججيَ 

 .مخخصصت عاإلاُت دوزٍاث أو مجالث في ميشىزة ىرالبد جهىن  أن 

 __:إلاحساء سير

 العلممممي قظمممه زئمممِع إلمممى بطلمممب جسقُخمممه اإلامممساد الخمممدَزع َُئمممت عضمممى ًخقممدم 

 .العلمُت وشاطاجه عً مامل مامل بملف مصحىبا

 الشممممسو  أن مممممً احخماعممممه مدضممممس فممممي العلمممممي القظممممم مجلممممع ًىصمممم ي 

 إلمممى القظمممم زئمممِع ًدُلمممه زمممم ؤلاحمممساء علمممى باإلاىافقمممت مظمممخىفاة والاحمممساءاث

 . الهلُت مجلع احخما 

 ألمممى الهلُمممت مجلمممع مدضمممس فمممي الترقُمممت ملمممف بئخالمممت الهلُمممت عمُمممد ًقمممىم 

 .ث.ٌ.أ
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 بعضمممى الخاصمممت اإلاعلىمممماث ممممً بالخألمممد بالهلُمممت ث.ٌ.أ شمممؤون إدازة جقمممىم 

 .الخدَزع َُئت أعضاء إدازة مً الىماذج في الخدَزع َُئت

ممممدون  ث.ٌ.أ ىممممتلج احخممممما  فممممي اإلالممممف ٌعممممسض .   احخماعهمممما مدضممممس فممممي ٍو

 للخقُُم إلخالخه للمىافقت

 مخضممممىا الترقُمممت ملمممف ث.ٌ.أ شمممؤون مجلمممع احخمممما  فمممي اإلادضمممس ٌعمممسض 

س  الخقُُم لجىت جقاٍز

 الترقُممممت شممممسو  اطممممدُفاء مممممً الخألممممد بعممممد ث.ٌ.أ شممممؤون لجىممممت جىصمممم ي 

 الخممممدَزع، َُئممممت عضممممى بترقُممممت احخماعهمممما مدضممممس فممممي الخقُممممُم وإًجابُممممت

 .العلمُت للشؤون الجامعت ولُل إلى إلادضسا وجدُل

 إلمممى علُمممه ألاطمممال  بعمممد اإلادضمممس العلمُمممت للشمممؤون الجامعمممت ولُممممل ًدُمممل 

 .لالعخماد الجامعت زئِع

 الشمممؤون منخمممب ممممدًس إلمممى ًدُلمممه اإلادضمممس الجامعمممت زئمممِع اعخمممماد خالمممت فممي 

 . القاهىهُت

عمممد   لمممىإ ًدُلمممه زمممم ث.ٌ.  جسقُمممت قمممساز القاهىهُمممت الشمممؤون منخمممب ممممدًس ٌُ

 . الجامعت زئِع

 .الترقُت قساز الجامعت زئِع ًصدز 

 حعُمممين .ٌ بدىفُمممر اإلالمممصمين علمممى القمممساز الجامعمممت زئمممِع منخمممب ممممدًس ٌعممممم 

 الترقُت لغسض الخدَزع َُئت لعضى العلمي ألاهخاج قُمين
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 :إلاحساء قيىد

 َُئمممت عضمممى جخصممم  ممممع ال جىمممت ألعضممماء المممدقُق الخخصممم  ًخطمممابق أن 

 .جسقُخه اإلاساد الخدَزع

 العلمُمممت الدزحمممت مممممً أعلمممى ال جىممممت ألعضممماء العلمُمممت المممدزحاث جهمممىن  أن 

 .جسقُخه اإلاساد الخدَزع َُئت لعضى الحالُت

 العلمُمممت الدزحمممت مممممً أعلمممى ال جىممممت ألعضممماء العلمُمممت المممدزحاث جهمممىن  أن 

 .جسقُخه اإلاساد الخدَزع َُئت لعضى الحالُت

 .الجامعت خازج مً على اإلاقُمين اخد ًهىن  أن 

 جهلفُمممه جممماٍز  ممممً شمممهٍسً أقصممماَا ممممدة خمممالى عملمممه إهجممماش ُماإلاقممم علمممى 

ٍس م وجقدي  ث.ٌ.أ شؤون لجان إلى جقٍس

 إلاحساء سير

 .العلمي الاهخاج لخقُُم مقُمين زالزت ث.ٌ.أ شؤون لجىت جخخاز 

 ؤلاهخمماج م جقيممي فممي للبممدء اإلاقُمممين بخهلُممف ث.ٌ.أ شمممؤون لجىمممت زئمممِع ًقممىم 

 . سقُخهج اإلاساد الخدَزع َُئت لعضى العلمي
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 الجامعت من وطني جدزيس هيئت عضى وهقل وإعازة هدب

 :إلاحساء اشتراطاث

 .إليها الاهخقاى الخدَزع َُئت عضى ًسغب التي الجهت مىافقت 

 أو إعممممازة أو اهخقمممماى علممممى الجامعممممت اللُ ُممممت للعلممممىم والخنىىلىحُمممما مىافقممممت 

 الخدَزع َُئت عضى هد 

 . حامعت مً ألثر في للعمل ًىد  أال 

 .ألاقل على طىت مدة الجامعتب حعُِىه على مض ى قد ًهىن  أن 

 .ألاخسي  اإلاالُت ومصاًاٍ مسجباجه صسف إليها اإلاعاز الجامعت جخدمل أن 

 : إلاحساء خطىاث

 أو الاعمممازة، أو ، الاهخقممماى فمممي ًسغمممب المممري الخمممدَزع َُئمممت عضمممى ًخقمممدم 

 الجهمممت بمىافقممممت مصمممحىبا العلمممممي قظممممه زئممممِع إلمممى لخممماب  بطلمممب الىمممد 

 .بها ًسغب التي

 المممدوزي القظمممم مجلمممع احخمممما  فمممي الطلمممب العلممممي لقظمممما زئمممِع ٌعمممسض 

 .الاطيىا   أو

 خالمممت وفمممي عمممدمها ممممً اإلاىافقمممت ججممماٍ زأًمممه العلممممي القظمممم مجلمممع ًبمممدي 

 إلممممى الطلممممب بئخالمممت العلمممممي م القممممع زئممممِع ًقممممىم الطلممممب علمممى اإلاىافقمممت

 باإلاىافقت القظم مدضس في بصىزة ا مسفق .الهلُت عمُد



 

 الجامعت الليبيت للعلىم والخكنىلىحيا
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 ألاطمممخيىا   أو المممدوزي احخماعهممما فمممي الطلمممب اىخُممم زأيهممما الهلُمممت إدازة جبمممدي 

 إلمممى الطلمممب بئخالمممت الهلُمممت عمُمممد ًقمممىم الطلممممب علمممى اإلاىافقممممت خالمممت وفمممي

 .ث.ٌ.أ شؤون إدازة مدًس

صممممد    ولُممممل إلممممى ًدُلممممه زممممم الطلممممب علممممى ث.ٌ.أ شممممؤون إدازة مممممدًس ًُ

 .العلمُت للشؤون الجامعت

 وفممي عممدمها مممً قممتاإلاىاف ججمماٍ زأًممه العلمُممت للشممؤون الجامعممت ولُممل ًبممدي 

 .الجامعت زئِع إلى بئخالخه ًقىم الطلب على مىافقخه خالت

صمممد    الشمممئىن  منخمممب ممممدًس إلمممى ًدُلمممه زمممم الطلمممب علمممى الجامعمممت زئمممِع ًُ

 .القاهىهُت

 عضمممى إعمممازة أو همممد  أو هقمممل قمممساز القاهىهُمممت الشمممؤون منخمممب ممممدًس ٌعمممد 

 .الجامعت زئِع إلى ًدُله زم الخدَزع، َُئت

صدز   .الىقل أو ؤلاعازة أو الىد  قساز معتالجا زئِع ًٌ

 أو اإلاىمممدو  أو للمعمممماز البمممدًل طلممممب عمممدم القظممممم مىافقمممت فممممي ٌشمممتر  

 بالقظم الخعلُمُت العملُت ذلو الٌعُق وأن جخصصه في اإلاىخقل
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 الخدزيس يئته لعضى مسجب بدون  إحاشة منح

 :إلاحساء قيىد

مممد أال  اإلاىفمممد المممصوج مسافقمممت خالمممت فمممي دزاطمممُت طمممىت عمممً اإلامىىخمممت ؤلاحممماشة ممممدة جٍص

 َُئمممت لعضمممى ؤلاحممماشة ممممدة جدظمممب الحالمممت َمممرٍ وفمممي الخمممازج فمممي الخمممدٍزب أو للعممممل

 .لصوحه بالخازج الخدٍزب أو العمل مدة بىفع الخدَزع

 :إلاحساء سير

 إحممماشة علمممى الحصمممىى  لغمممسض لخممماب  بطلمممب عالخمممدَز َُئمممت عضمممى ًخقمممدم 

 احخممممما  فممممي الطلمممب عمممسض لُمممخم العلممممي، قظممممه زئمممِع إلمممى مسجمممب بمممدون 

 .العلمي القظم مجلع

بمممدي   طلممممب علممممى اإلاىافقممممت ججمممماٍ زأًمممه اإلاخممممخ  العلمممممي القظممممم مجلممممع ًُ

 طلمممب العلممممي القظمممم زئمممِع ًدُمممل مىافقخمممه خالمممت وفمممي عمممدمها ممممً ؤلاحممماشة

 .الهلُت اإلاعني

 عمُمممد ًدُمممل مىافقتهممما خالمممت وفمممي مجلمممع علمممى ؤلاحمممساء الهلُمممت عمُمممد ضٌعمممس  

 ث.ٌ.أ شؤون إدازة مدًس إلى ؤلاحساء الهلُت

 .للشؤون الجامعت ولُل إلى ؤلاحساء ث.ٌ.أ شؤون إدازة مدًس ًدُل 

بمممدي   طلممممب علمممى اإلاىافقممممت ججممماٍ زأًممممه العلمُمممت للشممممؤون الجامعمممت ولُممممل ًُ

 الجامعت زئِع إلى ؤلاحساء ًدُل ىافقخهم خالت وفي عدمها مً ؤلاحاشة

صمممد    الشمممؤون منخمممب ممممدًس إلمممى ًدُلمممه زمممم الطلمممب علمممى الجامعمممت زئمممِع ًُ

 .القاهىهُت
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عمممد   لعضمممى مسجمممب بمممدون  إحممماشة ممممىذ قمممساز القاهىهُمممت الشمممؤون منخمممب ممممدًس ٌُ

 .الجامعت زئِع إلى ًدُله زم الخدَزع َُئت

صدز   .القساز الجامعت زئِع ًُ

 .بدىفُرٍ اإلالصمين على القساز الجامعت زئِع منخب مدًس ٌعمم 
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 الصواج لؼسض جدزيس هيئت لعضى إحاشة طلب

 :إلاحساء قيىد

د   .أطبىعين عً ؤلاحاشة مدة الجٍص

 الظمممىىي  ؤلاحممماشاث زصمممُد ممممً المممصواج لغمممسض ؤلاحممماشة ممممدة خصمممم الًجمممىش  

 .الخدَزع َُئت لعضى

 :إلاحساء سير

عا َُئمممت عضمممى م ًخقمممد   المممصواج لغمممسض إحممماشة علمممى الحصمممىى  بطلمممب لخمممدَز

 . العلمي قظمه زئِع إلى

 إلمممى الطلمممب ًدُمممل مىافقخمممه خالمممت وفمممي زأًمممه العلممممي القظمممم زئمممِع ًبمممدي 

 الهلُت عمُد

 شممؤون ة إداز إلمممى ًدُلمممه ؤلاحممماشة طلمممب علمممى الهلُمممت عمُمممد مىافقمممت خالمممت فممي 

 ث.ٌ .أ

 علُمممه والخصمممدًق ؤلاحممماشة ذجهممممى  بممممل   ث.ٌ .أ شمممؤون إدازة ممممدًس ًقمممىم 

 .العلمُت للشؤون الجامعت ولُل للظُد وإخالخه

دُلممممه ؤلاحمممماشة همممممىذج العلمُممممت للشممممؤون الجامعممممت ولُممممل ٌعخمممممد   إلدازة ٍو

 ث.ٌ .أ شؤون

 مممممىذ علممممى باإلاىافقممممت ث.ٌ.  بئخطممماز ث.ٌ .أ شممممؤون إدازة مممممدًس ًقمممىم 

 .ؤلاحاشة
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 لعضى حجال مناسك أداء لؼسض إحاشة على الحصىل  طلب

 وطني جدزيس هيئت

 -:إلاحساء قيىد

د أال   . ًىما 20 عً ؤلاحاشة مدة جٍص

 .الخدَزع َُئت لعضى الظىىي  السصُد مً ؤلاحاشة مدة جخصم ال 

 -:إلاحساء سير

 لخممماب  بطلمممب الحممم  مىاطمممو أداء فمممي الساغمممب الخمممدَزع َُئمممت عضمممى ًخقمممدم 

 إلى ؤلاحاشة على للمىافقت

 ممممً اإلاعخممممدة الحممم  وزمممائق ممممً صمممىزة معمممه مسفمممق العلممممي قظممممه زئمممِع 

 .ؤلاطالمُت ألاوقاف وشازة

صد    .الهلُت عمُد إلى ًدُله زم الطلب على العلمي قظمه زئِع ًُ

صممد    شمممؤون إدازة ممممدًس إلمممى ًدُلمممه زمممم الطلمممب علمممى الهلُمممت عمُمممد زئمممِع ًُ

 ث .ٌ .أ

 للشمممؤون عمممتالجام ولُمممل إلمممى الطلمممب ث .ٌ .أ شمممؤون إدازة ممممدًس ًدُمممل 

 العلمُت

صمممد    زئمممِع إلمممى ًدُلمممه زمممم الطلمممب علمممى العلمُمممت للشمممؤون الجامعمممت ولُمممل ًُ

 .الجامعت

دُممممل لطالبهمممما إحمممماشة الجامعممممت زئممممِع ًممممىذ   ث.ٌ.أ شممممؤون إلممممى ؤلاحممممساء ٍو

 .ؤلادازي  ملفه في لحفظها
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 الخدزيس
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 هيئت لعضى العلمي إلاهخاج جقييم لجنت مسخحقاث صسف

 الخدزيس

 : إلاحساء سير

عمممد   خظمممماباتهم وأزقممممام اإلاقُمممممين بأطممممماء قائمممممت ث .ٌ .أ لجىممممت زئممممِع ٌُ

 الجامعممممت ولُممممل إلممممى ؤلاحممممساء ًدُممممل زممممم لهمممما الخممممابعين اإلاصممممازف وأطممممماء

 .العملُت للشؤون

صمممد    زئمممِع إلمممى ًدُلمممه زمممم ؤلاحمممساء علمممى العلمُمممت للشمممؤون الجامعمممت ولُمممل ًُ

 .الجامعت

صمممد    الشمممؤون منخمممب ممممدًس إلمممى لمممهًدُ زمممم ؤلاحمممساء علمممى الجامعمممت زئمممِع ًُ

 .القاهىهُت

عمممد   ألعضممماء منأفممماة صمممسف بشمممأن قمممسازا القاهىهُمممت الشمممؤون منخمممب ممممدًس ٌُ

 .الجامعت زئِع إلى القساز ًدُل زم الخقُُم لجىت

صدز   .القساز الجامعت زئِع ًُ

 .بدىفُرٍ اإلالصمين على القساز الجامعت زئِع منخب مدًس ٌعمم 
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 مؼترب جدزيس هيئت لعضى ماليت سلفت طلب

 :إلاحساء قيىد

 ألوى  الجامعمممت معهمممم حعاقمممدث المممرًً ممممً الخمممدَزع َُئمممت عضمممى ًهمممىن  أن 

 . مسة

 :إلاحساء خطىاث

 مالُمممت طممملفت علمممى الحصمممىى  لطلمممب اإلاخقمممدم الخمممدَزع َُئمممت عضمممى ًقمممىم 

 ث .ٌ .أ شمممؤون ميظمممق إلمممى ٌظممملمه زممالُمممت طممملفت طلمممب هممممىذج بممممل  

 .بالهلُت

 ث .ٌ .أ شؤون إدازة مدًس إلى الطلب بالهلُت ث .ٌ .أ ميظق ًدُل 

صمممد    زمممم مىافقخمممه خالمممت فمممي الطلمممب علمممى ث .ٌ .أ شمممؤون إدازة ممممدًس ًُ

ت للشؤون الجامعت ولُل إلى ًدُله  .واإلاالُت ؤلاداٍز

مممت للشمممؤون الجامعمممت ولُمممل ٌعخممممد   مىافقخمممه خالمممت فمممي ؤلاحمممساء واإلاالُمممت ؤلاداٍز

 .لئلحساء اإلاالُت الشؤون منخب مدًس إلى ًدُله زم

 .الظلفت صسف إحساءاث باقي اإلاالُت الشؤون منخب مدًس ٌظخنمل 
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 مؼترب جدزيس هيئت لعضى سفس جراكس إصداز

 -:إلاحساء اشتراطاث

 ممممً شمممهٍسً قبمممل الظمممفس جمممرالس همممماذج مممملء الخمممدَزع َُئمممت عضمممى علمممى 

 .ألاقل على الدزاس ي العام نهاًت

 ازىممين عممدد أو شوحخمممه ماهمممذ إذا إال للممممسافقين طمممفس جمممرالس إصمممداز الًجممىش  

 .القصس أبىائه مً

 مممممع الخممممدَزع َُئممممت عضممممى ًدممممددَا التممممي السخلممممت مىاعُممممد جخضمممماز  أال 

 .الجامعي للعام الظىىي  ؤلاحاشة مىعد

 إلاىاعُمممد حغُيمممٍر مظمممؤولُت الجامعمممت جدمُمممل الخمممدَزع َُئمممت لعضمممى ًدمممق ال 

 .طيٍر خ  أو الحجص

د ال   .أشهس زالزت عً الخرلسة صالخُت دةم جٍص

 -:إلاحساء خطىاث

 .ٌ .أ شمممؤون ميظمممق إلمممى وحظممملُمه طمممفس جممرالس هممممىذج بمممملء ث.ٌ.  ًقممىم 

 .لها الخابع بالهلُت ث

 .ث .ٌ .أ شؤون إدازة إلى الىماذج بالهلُت ث .ٌ .أ شؤون ميظق ًدُل 

صممممد    مممممً لممممدالخأ بعممممد الىممممماذج علممممى ث .ٌ .أ شممممؤون إدازة مممممدًس ًُ

 للشممممؤون الجامعممممت لىلُممممل بمساطمممملت ًدُلهمممما زمممم المممرلس طمممالفت الاشمممتراطاث

ت  .واإلاالُت ؤلاداٍز



 

 الجامعت الليبيت للعلىم والخكنىلىحيا

 

 هيئت أعضاء شؤون دليل

 الخدزيس
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مممت للشمممؤون الجامعمممت ولُمممل ٌعخممممد   ممممً الخألمممد بعمممد الىمممماذج واإلاالُمممت ؤلاداٍز

 العاممممت الخمممدماث منخمممب ممممدًس إلمممى ًدُلهممما زمممم المممرلس طمممالفت ألاشمممتراطاث

 .بالجامعت

 الحجمممص ومممماالث أخمممد ممممع بالخيظمممُق العاممممت الخمممدماث منخمممب ممممدًس ًقمممىم 

 للمعىُين طفس جرالس إلصداز

 .ٌ .أ شمممؤون إدازة ممممدًس إلمممى الظمممفس جمممرالس الخمممدماث منخمممب ممممدًس ًدُمممل 

 .اإلاغتربين ث.ٌ.أ منخب إلى ؤلاحساء ًدُل بدوزٍ الري بالجامعت، ث

 للمعىُين الخرالس بدظلُم اإلاغتربين ث.ٌ.أ منخب ًقىم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجامعت الليبيت للعلىم والخكنىلىحيا

 

 هيئت أعضاء شؤون دليل

 الخدزيس

 

 45الصفحة  عالمية بسمعة المعرفة مجتمع بناء في وتميز,,,,,,, التعليم  في ريادة
 

 ججديد في زػبخه عدم مؼترب جدزيس هيئت ىعض خدماث إنهاء

 العقد

 -:إلاحساء سير

مممق عمممً الهلُممماث إلممى العقممىد ججدًممد هممماذج بدظممملُم ث .ٌ .أ إدازة جقممىم   طٍس

 .اإلايظقين

 ججدًمممد هممممىذج مممملء بشمممأن ث .ٌ .أ بئخطممماز العلممممي القظمممم زئمممِع ًقمممىم 

 دمبعمممم زأًممممه بئبممممداء الخممممدَزع َُئممممت عضممممى ًقممممىم الحالممممت َممممرٍ وفمممي زغبمممت

 .العلمي قظمه زئِع إلى ٌظلمه زم العقد ججدًد في السغبت

صد    .الهلُت عمُد إلى ًدُله زم الىمىذج على العلمي القظم زئِع ًُ

صممد    .ٌ .أ شممؤون إدازة مممدًس إلممى ًدُلممه زمممم الىممممىذج علممى الهلُممت عمُممد ًُ

 .ث

صممد    جامعممتال ولُممل إلممى ًدُلممه زممم الىممممىذج ث .ٌ .أ شممؤون إدازة ممممدًس ًُ

 العلمُت للشؤون

صمممد    إلممممى ًدُلممممه زممممم الىممممىذج علممممى العلمُممممت للشمممؤون الجامعممممت ولُممممل ًُ

 الجامعت زئِع

بلممممم  الىممممممىذج الجامعمممممت زئمممممِع ٌعخمممممد   ًدُممممل زمممممم بمساطممممملت ث.ٌ.  ٍو

 .ؤلاحساءاث باقي الطخنماى ث .ٌ .أ شؤون إدازة مدًس إلى الىمىذج
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 46الصفحة  عالمية بسمعة المعرفة مجتمع بناء في وتميز,,,,,,, التعليم  في ريادة
 

 زػبت عدم تحال في مؼترب جدزيس هيئت عضى خدماث أنهاء

 عقده ججديد في العلمي القسم

 -:إلاحساء سير

بمممدي الىممممىذج بمممملء الخمممدَزع َُئمممت عضمممى ًقمممىم .   ججدًمممد فمممي زغبخمممه ٍو

 .العقد

 إلبمممداء العلممممي القظمممم مجلمممع علمممى الىممممىذج العلممممي القظمممم زئمممِع ٌعمممسض 

 مسفمممق الهلُمممت عمُمممد إلمممى ؤلاحمممساء ًدُمممل الخجدًممممد زفممم  خالمممت وفممممي المممسأي

 .القظم احخما  بمدضس

عمممسض   وإخالممممت الممممسأي إلبممممداء الهلُمممت مجلمممع علممممى ؤلاحممممساء الهلُممممت عمُمممد ٌَ

 .الهلُت مجلع احخما  بمدضس مسفق ث .ٌ .أ شؤون إدازة إلى ؤلاحساء

صممد  .   الشممؤون ولُممل إلممى ًدُلممه زممم ؤلاحممساء .ث .ٌ .أ شممؤون إدازة مممدًس ًُ

 . العلمُت

صد     الجامعت زئِع إلى ًدُله زم ؤلاحساء على العلمُت الشؤون ولُل ًُ

بلممم  الىممممىذج، العلمُمممت الشمممؤون ولُمممل ٌعخممممد  دُمممل ، بمساطممملت اإلاعنمممي ٍو  ٍو

 .ؤلاحساءاث باقي الطخنماى .ث .ٌ .أ إدازة مدًس إلى الىمىذج
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 47الصفحة  عالمية بسمعة المعرفة مجتمع بناء في وتميز,,,,,,, التعليم  في ريادة
 

 

 يعخمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد

 هيئت الخدزيس اعضاء كخبم

 

 

 

 

 

 وكيل الشؤون العلميت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زئيس الجامعت

 

 

 

 

 


