
 

 
 

 بجامعة الكویت الئحة وظیفة مدرس مساعد 
 ة  ـــــــــس الجامع ــا مجلــق علیھـــا وافـــكم

 )1(  18/6/2002و  24/6/1998و   16/3/1980بتاریخ 
-------------------------- 

 ) 1مادة (

أعباء  تحمل  في  التدریس  ھیئة  لمساعدة  مساعد  مدرس  وظیفة  تستحدث 

والنشاطات  والمیدانیة  المختبریة  الدراسات  على  كاإلشراف  المساندة  التدریس 

لوظیفتي   مناظرة  الوظیفة  ھذه  وتعتبر   ، والنظریة  العلمیة  الكلیات  في  األخرى 

 مھندس مختبر في كلیة الھندسة والبترول ومدرس لغة في مركز تدریس اللغات . 

 ) 2مادة (
انیات الكلیات مباشرة ، على أن في میز  ینمساعدالتدرج وظائف المدرسین  

 . ابات أو وظائف المعیدین المنتھیةتحول إلیھا المخصصات التي تصرف على االنتد

 ) 3مادة (
 توصیف الوظیفة : 

مساعد دواما كامال في القسم ویقوم بكل ما یعھد بھ إلیھ من الیعمل المدرس  

على   كاألشراف   ، المساندة  التدریس  بأعباء  خاصة  المختبریة  مھام  الدراسات 

والمیدانیة والنشاطات األخرى المناظرة في الكلیات النظریة وما یتبع ذلك من أعمال  

 إداریة وفقا لتوجیھات القسم واحتیاجاتھ . 

 

 
بتاریخ    1 اجتماعھا  في  والموظفین  التدریس  ھیئة  شئون  لجنة  وافقت  الھیئة    22/6/2014)  المرافقة ألعضاء  الترقیات  الئحة  على 

 المساعد ).األكادیمیة المساندة بجامعة الكویت ( ............. والمدرس 
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 ) 4مادة (
 للوظیفة : االختیارشروط 

 مساعد:الیشترط في المدرس  -1

ة  أن یكون حاصال على درجة ماجستیر في مادة التخصص من جامع -أ

 .  معتمدةالكویت أو جامعة أخرى 

(  أن یكون   -ب تقدیر عام جید جداً       )   9من    6أو    4من    3حاصالً على 

البكالوریوس   شھادة  في  األقل  على  یعادلھ  ما  ترشیح  أو  ویجوز   ،

  ) جداً  جید  عام  تقدیر  على  الحاصلین            5أو    4من    2.67الكویتیین 

 . )2ي شھادة البكالوریوس () أو ما یعادلھ على األقل ف 9من 

أن تكون لدیھ خبرة بمجال التدریس في تخصصھ لمدة عامین  یفضل   -جـ

 .  بعد حصولھ على شھادة الماجستیر

 مدة العقد سنة قابلة للتجدید .  -2

 ) 5مادة (
المدرس   األساسي الیعامل  للمرتب  بالنسبة  اللغة  مدرس  معاملة  مساعد 

أن   على   . األخرى  وظیفة  والمزایا  في  یعینون  الذین  الحالیون  المعیدون  یحتفظ 

 مدرس مساعد ، بمرتباتھم ومیزاتھم الحالیة بصفة شخصیھ . 

 ) 6مادة (
 إجراءات اإلعالن والترشیح واالختبار : 

الصحف  -1 في  عام  كل  الوظیفة  عن  باإلعالن  العلمیة  األقسام  تقوم 

 المحلیة وفي الصحف العربیة إذا لزم األمر . 

 
 . 2006/ 4/ 12قرار مجلس الجامعة بتاریخ  )  2(  
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عم -2 وأسس  تتم  إجراءات  وفق  األقسام  قبل  من  والترشیح  التقییم  لیات 

 موحدة یضعھا مجلس الكلیة المختص . 

 ) 7مادة (

في   80/1981تسرى أحكام ھذه الالئحة اعتباراً من تاریخ بدء السنة المالیة  

 م .  1/7/1980

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


