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 أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين عقود تجديد

 (الكلياتدليل )

 .المتعاقدين التدريس هيئة أعضاء السادة عقود لتجديد الالزمة اإلجراءات إلتمام الشاشة هذه تستخدم

 من كل قبل من التجديد اعتماد يتم أن فينبغي أكاديمي معهد أو كلية في يعمل التدريس هيئة عضو كان حالة في

 (.القسم وكيلة اعتماد األمر يتطلب فال ذكر المتعاقد كان إذا) العميد – القسم رئيس – القسم وكيلة

 اعتماد فيتم أدناه الموضحة المساندة المعاهد أو العمادات إحدى في يعمل التدريس هيئة عضو كون حالة في أما

 .مباشرة المشرف أو العميد قبل من التجديد
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:رئيستين فئتين إلى الشاشة هذه أقسام تنقسم   

 التي واإلجراءات له، تصرف التي والبدالت المتعاقد، معلومات مثل ،معلوماتال بعرض خاصة قسامأ -

 :التالية األقسام وهي. المطلوبة واإلجراءات الطلب، على تمت

 عنهم العامة والمعلومات وتخصصاتهم الموظفين وأسماء أرقام على تحتوي: الطلبات. 

 طلب ةحال في وكذلك عدمه، أو التجديد حيث من المتعاقد طلب على وتحتوي: الطلب تفاصيل 

 .المتعاقد طلب مالحظات خانة في ذلك إظهار فيتم استثنائية لعالوة المتعاقد

 كل مرحلة على تم ذيال اإلجراءو هامسؤولين عنلان مراحل الطلب وتبي والتي: المتابعة، 

 .حاليا   المطلوب واإلجراء

 المتعاقد عليها المثبت المرتبة وتفاصيل معلومات وتبين: المرتبة. 

 حاليا   المتعاقد عليها يحصل التي البدالت وتبين: البدالت. 
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 :التالية األقسام وهي العميد – القسم رئيس – القسم وكيلة من كل قبل من المطلوبة باإلجراءات خاصة أقسام-2

 .نسبتها وتحديد للمتعاقد تمنح التي االستثنائية أو السنوية العالوة تحديد خالله من ويتم: العالوات -

  العالواتأنواع: 

o 1 من تتراوح سنوية عالوة منحه فيمكن الرواتب سلم في درجة آخر إلى يصل لم المتعاقد كان إذا 

– 5% 

o فيمكن سنوية عالوة خاللها يمنح ولم الرواتب سلم في درجة آخر على سنتين المتعاقد أمضي إذا 

 %5 – 1 بمقدار استثنائية عالوة منحه

o (بالعالوة الخاص االختيار مربع تفعيل عدم/تفعيل) المناسب الخيار بإتاحة تلقائيا   النظام سيقوم. 

 ،(التجديد عدم/ تجديد) المطلوب اإلجراء اختيار خاللها من ويتم: بالعميد أو بالقسم الخاصة إلجراءاتا -

 .األسباب وإبداء المتعاقد، تقدير وتحديد

 القسم ورئيس وكيلة القسم اعتماد عن يغني العميد اعتماد :مالحظة. 

 


