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أعضاء هيئة التدريس ,واحملاضرون ,ومدرسو اللغات ,واملعيدون
شروط التعيني:
األستاذ املساعد:
يعني يف هذه الوظيفة احلاصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادهلا أو من صلنل
على اللقب م جامعة تعرتف بها اجلامعة.

األستاذ املشارك:
يعني يف هذه الوظيفة م صلل على اللقب م جامعة تعرتف بها اجلامعة.

األستاذ:
يعني يف وظيفة أستاذ م صلل على اللقب م جامعة تعرتف بها اجلامعة.

احملاضرون:
يشرتط يف اختيار احملاضر أن يكون م احلاصلني على درجة املاجستري على األقل
أو أية درجة علمية أخرى تعتربها اجلامعة معادلة للماجستري ويعني بأول املربوط عدا :
أ  -احملاضر يف ختللات اهلندسنة واللنيدلة والعلنوا اليةينة التيةيقينة نيعني
باملربوط الثاني.
ب  -احملاضر يف ختلص الليدلة اإلكلينيكية يعني باملربوط الثالث.
ج  -احملاضر يف ختلص اليب الةشري وطب األسنان يعني باملربوط الرابع.

مدرسو اللغات:
يشرتط يف م يعنني يف تندريإ دصندى الل نات األجنةينة باجلامعنة أن تتنو ر لدين أي
م املؤهالت اآلتية:
 .1أن يكون صاصالً على درجة الةكالوريوس يف الل ة اليت يقوا بتدريسها بتقدير
عاا (جيد) على األقل وعلى دبلوا تدريإ الل ة كل ة أجنةية باإلضا ة دىل خربة
يف تدريسها ال تقل ع سنة ويفضل م سةق ل تدريسها لليالب العرب.
 .2أو أن يكننون صاص نالً علننى درجننة الةكننالوريوس يف الل ننة الننيت يقننوا بتدريسننها
بتقندير عناا (جيند) علنى األقنل باإلضنا ة دىل خنربة يف تدريسنها ملندة ال تقنل عن
ثالث سنوات ويفضل م سةق ل تدريسها لليالب العرب.
 .3أو أن يكون صاصال على درجة املاجسنتري يف الل نة النيت يقنوا بتدريسنها كل نة
أجنةية ويفضل م تكون لدي خربة يف تدريسها ملدة ال تقل ع سننة ومن سنةق
ل تدريسها لليالب العرب.

املعيدون:
يعني املعيد بأول املربوط م رتةة معيد عدا- :
(أ) املعيند يف ختللننات اهلندسنة و اللننيدلة و العلننوا اليةينة التيةيقيننة ننيعني
باملربوط الثاني.
(ب) املعيد يف ختلص الليدلة اإلكلينيكية يعني باملربوط الثالث.
(ج) املعينند يف ختلننص اليننب الةشننري وطننب األسنننان ننيعني بنناملربوط الرابننع
ويشننننرتط يف اختيننننار املعينننندي أن يكونننننوا منن ن احلاصننننلني علننننى ننننهادة
الةكالوريوس وتقدير جيد جداً على األقل.

الباحثون ,ومساعدوهم ,والفنيون
ويتم التعيني وفق الشروط اآلتية:
الدرجةةة األو  :النندكتوراه يف التصلننص أو مننا يعادهلننا بعنند دراسننة ملنندة ثننالث سنننوات
على األقل بعد الةكالوريوس.
الدرجة الثانية :درجة املاجستري يف التصلص أو ما يعادهلا.
الدرجة الثالثة :درجة الةكالوريوس يف التصلص أو ما يعادهلا.
ويتم تعيينهم على أول املربوط عندا خنريك كلينة اهلندسنة أو اللنيدلة أو العلنوا
اليةية التيةيقية نيعني يف املربنوط الثناني و اللنيدلة اإلكلينيكينة بناملربوط الثالنث
ويعني خريك اليب وطب األسنان باملربوط الرابع ويشرتط يم يعني بوظيفنة باصنث أو
مساعد باصث أو ين أن يكنون من محلنة الةكنالوريوس( أو منا يعادهلنا) بدرجنة جيند
جدًا وجيوز استثنا ًء ومبوا قة جملإ اجلامعة االكتفاء بتقدير جيد.

تعليمات جدول رواتب األطباء البشريني:
عند تقدير الرواتب و قاً هلذا اجلدول جيب مراعاة ما يلي:
(أ)

الةكنننالوريوس يف الينننب بعننند دراسنننة سنننن سننننوات أو

نننإ سننننوات

بالنسةة ليب األسنان منها سنة حتضريية والةاقي تعليمية.
(ب)

اخلننننربة املعتننننربة يف حتدينننند الراتننننب هنننني الننننيت تقضننننى يف مستشننننفيات
صكومية أو جامعية أو أهلية معرتف بها وال تدخل يف ذلن

نرتة االمتيناز

أو اخلربة اليت تقضى يف العيادات اخلاصة أو يف املستشفيات غري معرتف
بها.
(ج)

يسنننتاق الراتنننب علنننى أسننناس التنننباا اليةينننب بنننالتفر الكامنننل للعمنننل
احلكومي و أداء عمل دضايف ال يقل ع ثالث ساعات يف اليوا الواصد.

(د)

جيب أن يتو ر لندى اليةينب عنند التعاقند خنربة عملينة ال تقنل مندتها عن
سنتني وذل

(ه)

يما عدا احلاالت اليت يتعذر يها تيةيق هذا الشرط.

يلرف لألطةاء م األساتذة و األساتذة املساعدي و املدرسي النذي هلنم
خربة أعضاء هيئة التدريإ باجلامعات مكا أة مقيوعة مقندارها راتنب
هري يف السنة تلرف يف نهاية السنة.

(و)

يعامل اليةيب الشرعي معاملة اليةيب الةشري.

تعليمات جدول رواتب املهندسني:
أ  -يعامل و ق جدول رواتب املهندسني األ صاص الذي يتم التعاقند معهنم علنى
وظننا مب مبسننمى مهننندس مثننل مهننندس كهربننا ي أو مهننندس معمنناري ومننا
اب ذل .
ب  -اخلنننربة املعتنننربة يف حتديننند الراتنننب هننني النننيت تقضنننى يف أعمنننال هندسنننية
وتكننون ثابتننة بشننهادة صننادرة عن جهننات صكوميننة أو نقابننات أو

عيننات

هندسية معرتف بها.
ج  -يسنننتاق الراتنننب علنننى أسننناس التنننباا املتعاقننند بنننالتفر الكامنننل للعمنننل
احلكومي.
د  -جيب أن تتو ر لدى املتعاقد خربة عملية ال تقل مدتها ع سنتني وذلن
عدا احلاالت اليت يتعذر يها تيةيق هذا الشرط.

يمنا

العاملون يف اجملاالت التخصصية
 .1يقلد بالوظا مب التصللية اليت ييةق عليها هذا اجلدول علنى سنةيل احللنر
ما يلي:
أ)

اجملموعة العامة للوظا مب التصللية – عدا األطةاء واملهندسني صسنةما
هو مةني يف دليل التلنيمب.

ب)

الوظا مب اليت تكون مسنمياتها ملننفة يف مرتةنة ال تقنل عن السادسنة
أخلا ي تنظيم باصث تنظنيم وددارة أخلنا ي ختينيب باصنث ختينيب
أخلنننا ي ميبانينننة باصنننث ميبانينننة النننل أسننناليب كمةينننوتر منننربمك
أخلننا ي دصلنناء مفننت ,أثننار أخلننا ي تلنننيمب أخلننا ي امتاانننات
أخلنننننا ي مكتةنننننات مرتجنننننم النننننل صسنننننابات ااسنننننب أخلنننننا ي
مسنننتودعات أخلنننا ي اجتمننناعي باصنننث اجتمننناعي أخلنننا ي رياضنننة
أخلنننا ي قنننوى عاملنننة باصنننث صنننافي منننذيع ومراقنننب أخةنننار مراقنننب
ميةوعات مراقب برامك خمرج منفذ مهنندس زراعني مراجنع صسنابات
منننندقق صسننننابات مراقننننب صسننننابات اننننرر صننننافي د ليننننبي باصننننث
اقتلنننادي باصنننث دصلننناء باصنننث قضنننايا باصنننث تننندريب مننندقق منننالي
أخلا ي حبوث تارخيينة باصنث نفسني باصنث ثقنايف باصنث خميوطنات
باصننث وثننا ق باصننث مكتةننات باصننث ا تمننان زراعنني باصننث دعالمنني
أخلننا ي غابننات أخلننا ي قينناس ذكنناء أخلننا ي دراسننات دسننالمية
أخلا ي مواصفات ت ذية أخلا ي معامل علوا كيميا ي مدرب انرر
أخةار أخلا ي ت ذية باصث دصلا ي انرر جملنة د لينبي مننتك وأينة
وظيفة أخرى يرى ر يإ جملإ اجلامعة دضا تها لذل .

 .2يتع ني أن يكون املؤهل يف نفنإ ختلنص الوظيفنة ويسنتثنى من ذلن الوظنا مب
اليت ال يوجد هلا عادة ختلص يف اجلامعات.

العاملون يف اجملاالت اإلدارية والكتابية
يشرتط

يم يعني للعمل يف أصد هذه اجملاالت أن تتو ر الشروط الواردة أعاله.

رواتب املساعدين الفنيني و احلرفيني
ال
ويتم التعيني و ق الشروط الواردة يف اجلدول و يف صال التعاقد مع من ال ممنل منؤه ً
علمي ًا جيوز:
 .1اعتةار أربع سنوات م اخلربة معادلة للشهادة االبتدا ية.
 .2اعتةار أربع سنوات م اخلربة حلامل االبتدا ية معادلة للمتوسية.

تعليمات جدول رواتب التعليم العام
أ)

ييةق هذا اجلدول على م يش ل وظيفة مدرس.

ب) ال جيننوز التعاقننند يف جمنننال التعلنننيم العننناا مننع نننصص ال يتنننو ر لدينن أصننند
املننؤهالت املنلننوص عليهننا يف جنندول الرواتننب املوضننن أعنناله واسننتثناءً م ن
ذل دذا كان بني املتعاقدي السارية عقودهم عند تيةيق هنذا اجلندول من
ال تتننو ر ي ن هننذه الشننروط يسننتمر براتة ن وجيننوز منا ن العننالوة السنننوية
املقررة.
ج) جينننب أن تتنننو ر لننندى الشنننصص النننذي ينننتم التعاقننند معنن يف جمنننال التعلنننيم
العننناا  -دذا مل يكنن مؤهلن ن تربوين ناً  -خنننربة عملينننة ال تقنننل عنن سننننتني
باستثناء املؤهالت النادرة اليت ال ميك تسديد االصتياج ل .
د)

جيوز مننن من ممنل منؤهال ننادراً عنالوة ال تتاناوز  %22من الراتنب املقنرر
صسب هذا اجلدول ومدد جمل اجلامعة املؤهالت النادرة اليت يشملها هنذا
الوصمب يف بداية كل عاا دراسي.

