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 الئحــــــة 

 كادیمیة ھیئة األالعضاء أشئون 

 ( الباب األول ) 
 كادیمیةھیئة األالتعیین أعضاء 

) 1مـــادة (  

عضویة   الكویت  جامعة  األكادیمیةتعتبر  بناء   الھیئة  في  األساسي  الركن  فیھا 

 جامعة عصریة ومتمیزة .

من   احتیاجاتھا  بتحدید  الجامعة  األكادیمیة وتقوم  الھیئة  ما    على  أعضاء  ضوء 

األكادیمیة    تقترحھ والوحدات  العلمیة  التي    األخرى األقسام  والمبادئ  السیاسات  وفق 

العلمي   والبحث  التدریس  في  الجامعة  أھداف  یحقق  بما  وذلك  الجامعة  إدارة  تتبعھا 

 ومجاالت خدمة المجتمع .
 ) 2مـــادة (

الجدد من    دیمیة أعضاء الھیئة األكابحسن اختیار    الكفیلةتوفر الجامعة اإلمكانیات  

المختلفة    اإلعالنأھمھا   بالجھات  واالتصال  الرصینة  والتزكیات  الشخصیة  والمقابالت 

ونظام   خطة  إلى  باإلضافة  وذلك  العالي  والتعلیم  البحوث  ومؤسسات  الجامعات  مثل 

 . اء ی من الكویتیین األكف  أكادیمیةأعضاء ھیئة  إلعدادبعثات الجامعة  

تحدید االحتیاجات   الھیئة األكادیمیةمن  ویستند في  الخطة األكادیمیة    أعضاء  إلى 

والمیزانیة المعتمدتین لكل كلیة وعلى أساس قیام أعضائھا بكامل واجباتھم في التدریس  

 . وسائر األنشطة الجامعیة واإلرشادوالبحث العلمي 



 المكتب الفني إدارة  –جامعة الكویت   ]  5[                                   كادیمیةھیئة األالشئون أعضاء  الئحة 
 

  
 
2 

 )2()1( )3مـــادة (

 في جامعة الكویت :  أعضاء الھیئة األكادیمیةشروط تعیین 

یك  -1 وال أن   ، والسمعة  السلوك  حسن   ، السیرة  محمود  مھامھ  ون  ألداء  صحیاً  ئقاً 

 . الوظیفیة

كما   -2 یعادلھا  ما  أو  الفلسفة  دكتوراه  درجة  على  الحصول  الجامعة  في  للتعیین  یشترط 

الكامل   باالنتظام  صادرة  للتعیین  المطلوبة  العلمیة  شھاداتھ  جمیع  تكون  أن  یشترط 

 . ( مجلس الجامعات الحكومیة)الكویت مدة من جامعة ولیس باالنتساب من جامعات معت

وثیق   -3 أو   ، المطلوب  التخصص  ھو  العلمیة  شھاداتھ  في  المبین  تخصصھ  یكون  أن 

تقدیر حسب  المطلوب  بالتخصص  معدل  الصلة  یقل  وأال   ، المختصة  العام   ھاللجان 

للتخر المطلوب  المعدل  عن  األولى  الجامعیة  اإلجازة  درجة  في  التخصص  ج  ومعدل 

 من جامعة الكویت .  

حاصالً یجب أن یكون المتقدم للتعیین    أستاذ مساعدوفي حالة التعیین بدرجة  

الدكتوراه   درجة  جامععلى  من  معتمدة  جامعة  الدراسات من  ألغراض  الكویت      ة 

ل  العلیا یكون  وأن  الدكتوراه  دی ،  درجة  على  حصولھ  بعد  أبحاث  ثالثة  األقل  على  ھ 

 لمیة محكمة وفقاً لنظام الترقیات في جامعة الكویت ، وأن  منشورة في مجالت عتكون 

مستل تكون  أو  ـال  الدكتوراه  ة  أو  الماجستیر  رسالة  من  ان  مقتبسة  وعلى  ھو  ،  یكون 

منھا   واحد  في  األول  خالل  أو ،  الباحث  األقل  على  واحد  بحث  بینھا  من  یكون  ن 

 . السنوات الثالث قبل التقدم للتعیین بالجامعة 

للتعیین    مشاركبدرجة أستاذ أو أستاذ  للتعیین   -4 یشترط استیفاء عدد األبحاث المطلوب 

الترقیات بجامعة الكویت ،   لنظام  المعنیة وفقاً  باإلضافة إلى معاییر الترقیة  في الدرجة 

 . األخرى 

 
 . 2120لسنة    ) 32(قرار وزاري رقم   )1(
ا  )2( بنود  ترقیم  تعدیل أعید  بعد  (  لمادة  (   ) وإلغاء5بند رقم (  ة ف) وإضا10،  8البنود  )  9البند رقم 

 . 2014) لسنة 13( رقم   بموجب القرار الوزاري
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التربیة ووزیر  (بناًء على تكلیف من  مدیر الجامعة  عند الحاجة أن یقوم  یجوز   -5 وزیر 

العالي أكثر  )التعلیم  أو  لجنة  المطلوبة أل  بتشكیل  األكادیمیةللتعیینات  الھیئة  ،    عضاء 

على أن یكون  ،  بدرجة أستاذ    أعضاء الھیئة األكادیمیة  منخمسة  وتتكون كل لجنة من  

 عمید الكلیة المعنیة أو من ینوب عنھ ،  من بینھم 

اللجانوتختص   وظائف    ھذه  لشغل  المتقدمین  طلبات  الھیئة  بفحص  أعضاء 

الجامعة    ادیمیةاألك وتعیین  ،  بأقسام  اختیار  في  اللجان  ھذه  الھیئة  وتلتزم  أعضاء 

لمدیر    األكادیمیة توصیاتھا  ترفع  أن  وقبل   ، للتعیین  علیھا  المنصوص  بالشروط 

 الجامعة بالتعیین تأخذ رأي القسم العلمي المختص.

ذ في جامعات ذات  بالنسبة لمن أثبتوا تمیزھم العلمي والبحثي من المعینین بدرجة أستا -6

تعیینھم في   العلمیة المختصة ، فإنھ یجوز  اللجان  تقدیر  سمعة علمیة راقیة ، وحسب 

 ذات الدرجة .

خالل العام الجامعي بشرط    مشاركیجوز تعیین أساتذة زائرین بدرجة أستاذ أو أستاذ   -7

للقواعد العلمیة وفقاً  الدرجة  المذكورة أعاله ، ویمنح  التعیین  المقررة   استیفاء شروط 

 بجامعة الكویت . 

یجوز التعیین بوظیفة أستاذ زائر بدرجة أستاذ إذا كان المتقدم یشغل درجة أستاذ في  -8

الكویت ،   أستاذ في جامعة  لدرجة  العلمي  النشر  ولكنھ غیر مستوف لشروط  جامعتھ 

أستاذ   أو  أستاذ  درجة  في  الزائر  األستاذ  تعیین  إعادة  جواز  تحقیقھ    مشاركمع  عند 

 وط الترقیة للدرجة المعنیة وفقاً لنظام الترقیات في جامعة الكویت . لشر

الدكتوراه   -9 درجة  على  الحاصلین  الجامعة  مبعوثي  غیر  من   ، للكویتیین  أو  بالنسبة 

والمستوفین لجمیع شروط التعیین  الحاصلین على درجة الدكتوراه من جامعة الكویت  

تدریس عبء  ل ، یتم انتدابھم ندباً كلیاً    ]4و (فقرة أولى)    3و   2و  1[المذكورة في البنود  

ثالث سنوات ، على أن یستوفوا خالل ھذه المدة الشرط  دراسي كامل في الجامعة لمدة 

 ) البند  الثانیة من  الفقرة  في  من    لیتم،  )  3الوارد  یتم  ما  تعیینھم في ضوء  في  النظر 

 .  تقییم ألدائھم
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إلغاء   -10 تم  الذي  البعثة  للمعید عضو  السماح بالنسبة  وفترة  المقررة  المدة  النتھاء  بعثتھ 

یعادلھا في ذ أو ما  الدكتوراه  ثم حصل على درجة  بھا ،  لھ  التخصص  المرخص  ات 

إلیھا الموفد  تعیینھ،  والجامعة  وظیفة    فیتم  مساعدفي  كلیاً    أستاذ  ندباً  انتدابھ  بعد   ،

الجامع في  كامل  دراسي  اعتیادیین ،  ة  لتدریس عبء  دراسیین  فصلین  وفي      ،  لمدة 

 . ضوء ما یتم من تقییم ألدائھ

من الحاصلین على درجة الدكتوراه من جامعة    أستاذ مساعدیجوز التعیین في وظیفة   -11

  ، إكلینیكي  أول  : محاضر  بین شاغلي وظیفة  الكویت من    مدرسمعتمدة من جامعة 

أول بجامعة الكویت ، ممن قضى خمس سنوات على األقل    مساعد  مدرسلغة أول ،  

وظیفتھ في جامعة الكویت ، ومارس التدریس لمدة فصلین دراسیین اعتیادیین على   في

) ، وحصل على    3و    2و    1األقل ، واستوفى شروط التعیین المذكورة في البنود (  

) و   ، ممتاز  سنوي  التقییم  80تقدیر  مركز  یجریھ  الذي  التقییم  في  األقل  على   (%

 والقیاس ، وذلك في آخر عامین متتالیین . 

 ) 4مـــادة (

من    العقود  وتجدید  للتعیینات  لجنة  العلمي  القسم  مستوى  على    خمسة تشكل 

، ویكون رئیس القسم مقررا لھا ، ویختار مجلس القسم   عن ثالثة  یقلأعضاء وبما ال  

بالقسم ممن أمضوا أربع سنوات على األقل بالجامعة    الھیئة األكادیمیةبقیة األعضاء من  

. وفي حالة تعذر تشكیل اللجنة في أي قسم    مشاركبیتھم عن أستاذ  على أال تقل رتبة أغل

  أعضاء الھیئة األكادیمیة السابقة من بین    علمي یتولى عمید الكلیة تشكیلھا بذات الشروط

  ) 1بالكلیة أو الجامعة .(

  أعضاء الھیئة األكادیمیة وتختص اللجنة بفحص طلبات المتقدمین لشغل وظائف   

 تجدید العقود ورفع التوصیات بشأنھا لعمید الكلیة . بالقسم ودراسة حاالت

 :  أعضاء الھیئة األكادیمیةوتتبع اإلجراءات التالیة الختیار وتعیین  

 
 .  2009) لسنة  53قرار وزاري رقم ( )1(
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شغل   -1 طلبات  فرز  مھمة  العلمي  بالقسم  العقود  وتجدید  التعیینات  لجنة  تتولى 

 لیة :وتراعى اللجنة عند المفاضلة القواعد التا  أعضاء الھیئة األكادیمیةوظائف 

والبحث  -أ  التدریس  مجال  في  القسم  الحتیاجات  الدقیق  التخصص  مالئمة 

 العلمي وخطة القسم األكادیمیة وبعثاتھ . 

 الخبرة التدریسیة الجامعیة والكفاءة البحثیة المتمیزة . -ب

 بالقسم . عضاء الھیئة األكادیمیةتركیبة الھرم األكادیمي أل -جـ

المب   -2 اللجنة توصیاتھا  بالمرشحین ویستحسن أن یكون  ترفع  الكلیة  دئیة إلى عمید 

أصلى   مرشح  العمید    احتیاطیان  اثنانلكل  وبموافقة  للجنة  ویجوز  األقل  على 

 لقاء المحاضرات واللقاء بأعضائھ .إدعوة بعض المرشحین لزیارة القسم و 

التعیی -3 لجنة  إلى  العلمیة  األقسام  للجان  المبدئیة  التوصیات  الكلیة  نات یحیل عمید 

والترقیات بالكلیة لمراجعة الترشیحات من حیث خبرة وكفاءة المرشح التدریسیة  

 والبحثیة واإلفادة بالتوصیة المناسبة . 

  ل تشكل بقرار من عمید الكلیة لجنة للمقابالت برئاستھ أو من ینیبھ وعضویھ ك -4
ر  من رئیس القسم العلمي ورئیس لجنة الترقیات بالكلیة أو من ینیبھ وعضو آخ 

وفق   المرشحین  مع  الشخصیة  المقابالت  إجراء  اللجنة  وتتولى   . العمید  یختاره 
تقدیرھا  فیھ  تبین  مرشح  كل  عن  موحد  تقریر  وإعداد  لذلك  الجامعیة  القواعد 

حاالت    للوظیفةلصالحیتھ   في  ویجوز  المقابلة   خاصة.  إجراء  عن  االستغناء 
 كلیة .وذلك بموافقة مدیر الجامعة بناء على اقتراح عمید ال

لجنة   -5 إلى  المقابالت  بنتائج  مشفوعة  النھائیة  التوصیات  الكلیة  عمید  یحیل 
حسب   المرشحین  من  لكل  العلمي  اللقب  لتحدید  بالكلیة  والترقیات  التعیینات 
بدوره   یحیلھا  الذي  الكلیة  إلى عمید  توصیاتھا  اللجنة  وترفع   . الجامعیة  اللوائح 

العلمی   نائبإلى   للشئون  النھائیة بشأنھا إلى مدیر  مدیر الجامعة  ة لرفع التوصیة 
 الجامعة . 



 المكتب الفني إدارة  –جامعة الكویت   ]  5[                                   كادیمیةھیئة األالشئون أعضاء  الئحة 
 

  
 
6 

من   الخطي  لالعتذار  األدبیة  المسئولیة  تقع  الكلیات  جمیع    المتقدمین وعلى 
االلتزام  وكذلك  طلب  كل  في  النھائي  البت  حال  االختیار  علیھم  یقع  لم  الذین 

 . بالجدول الزمني للتقویم الجامعي 

 ) 5مـــادة (
األكادی یعین عضو   ویجوز    میةالھیئة  عامین  أقصاھا  لمدة  األولى  للمرة  المتعاقد 

واألساتذة  ،  استثناء   األساتذة  حالة  الكلیة    المشاركین وفي  عمید  من  وبتوصیة  فقط 
 یتجاوز أربعة أعوام .  أن تزید المدة على ذلك وبما ال،  وموافقة مدیر الجامعة  

 ) 6مـــادة (
 ة القواعد التالیة :مع مراعا  الھیئة األكادیمیةیجوز تجدید عقد عضو 

لأل -1 التجدید  الواحد  مساعدالستاذ  یكون  المرة  في  سنتین  على  تزید  ال  ،  لمدة  ة 
الجامعة   لمجلس  والكلیة    ◌ً بناء  -ویجوز  العلمي  القسم  من  مقدم  تقریر    -على 

 . )1(التجدید بعد السنة السادسة ، لمدة سنة قابلة للتجدید 

لمدة ال تزید على أربع سنوات في   لمشاركینایكون التجدید لألساتذة واألساتذة   -2
 . المرة الواحدة 

بناًء على توصیة  تجدید    یجوز -3 للتجدید  القسم من  التعاقد لمدة أربع سنوات قابلة 
 . )2(  ذلك حتى سن السبعینالعلمي ومجلس الكلیة و 

 ال یجوز التعاقد بعد سن الثامنة والستین .   -4

للمتعاقد   -5 القصوى  و السن  ،  سبخمسة  عاما  التعاقد    ویمكنعون  سن تجدید  بعد 
للقانون رقم ( مع ربط ذلك  ،    2013) لسنة  103السبعین لمدة سنتین وذلك وفقاً 

 ) .3بالضوابط والمبررات لطلب التجدید (

ثماني   -6 مدة  أمضوا  الذین  المشاركین  واألساتذة  لألساتذة  العقود  تجدید  یكون 
) من  8) وذلك طبقاً لنص المادة (  سنوات على األقل بالجامعة ( تعاقد شخصي

 .  )7(  ھذه الالئحة وال یستثنى من ذلك اال بقرار من مدیر الجامعة

 
 .   2003لسنة   ) 7( قرار وزاري رقم ( 4)  

 . 2021) لسنة 1202رقم ( مدیر الجامعةقرار   )5(
 . 2021) لسنة  1202م (رق مدیر الجامعة قرار   )6(
 . 2022) لسنة  1006رقم ( مدیر الجامعةقرار   )7(
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 ) 7مـــادة (
  عضاء الھیئة األكادیمیةتستند عملیة مراجعة العقود إلى نتائج التقییم السنوي أل -1

وتجدید   للتعیینات  القسم  لجنة  وعلى  لذلك  المعتمد  الجامعي  التقییم  نظام  وفق 

الذاتیة  والقدرات  المنجزات  تقدیر  والترقیات  للتعیینات  الكلیة  ولجنة   ، العقود 

ھیئة   لكل عضو  التوجیھ    أكادیمیةالمتمیزة  أو  التشجیع  وتقدیم  مھامھ  إطار  في 

 ورفع اإلنتاجیة اإلبتكاریة البناءة . االستقرارالالزم لتحسین األداء وتوفیر 

 :  أعضاء الھیئة األكادیمیةقود تتبع اإلجراءات التالیة عند تجدید ع  -2

األكادیمي    تتولى -أ السجل  مراجعة  العقود  وتجدید  للتعیینات  القسم  لجنة 

والتقییم السنوي لھ وخاصة منذ آخر تجدید وترفع   الھیئة األكادیمیة  لعضو 

 بشأن التجدید لعمید الكلیة .  توصیاتھا

العلمیة الذي یحیلھا المدیر للشئون    نائبیرفع العمید توصیتھ النھائیة إلى   -ب

 . ر الجامعة إلصدار القرار النھائيبدوره بالتوصیة المناسبة إلى مدی 

 ) 8مـــادة (

1- ) المادة  من  منح عقود طویلة أل6استثناء  للجامعة  یجوز  الالئحة  ھذه  عضاء  ) من 

األكادیمیة ،    الھیئة  المتمیزة  إلنجازاتھم  ،  تقدیراً  بالجامعة  قضوھا  التي  المدة  أو 

ھذ واألساتذة  وتقتصر  األساتذة  على  العقود  خدمة    المشاركین ه  في  أمضوا  الذین 

 على األقل ، على اال تتجاوز مدة العقد عشر سنوات ،  سنوات  8الجامعة مدة 

 ).1سنوات ( 6وال تقل عن 

ترشیح    -2 األكادیمیةیستند  الھیئة  في   أعضاء  المرشح  تمیز  إلى  الطویلة  للعقود 

إلى   إضافةومساھمتھ في خدمة الجامعة والمجتمع  مجاالت التدریس والبحث العلمي  

 شواھد انتمائھ للجامعة وخدمة رسالتھا . 

 تتبع اإلجراءات التالیة لمنح العقود الطویلة :  -3

 
 . 2022) لسنة 1006قرار مدیر الجامعة رقم (  )1(
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بعد موافقة لجنة التعیینات وتجدید العقود    -یوصى رئیس القسم المختص   -أ

عضو    -بالقسم   بترشیح  الكلیة  عمید  األكادیمیة إلى  طویل  لعقد    الھیئة 

بنفس   المتمتعین  النظراء  بعض  تزكیات  مع  الترشیح  بمبررات  مشفوعا 

التعیین  بطلب  الشخص  یتقدم  أن  ویجوز   . الجامعة  مستوى  على  العقود 

   .على عقد طویل

یرفع عمید الكلیة توصیاتھ بشأن الترشیحات إلى مدیر الجامعة بعد موافقة  -ب

 مجلس الكلیة . 

توصیاتھ   -جـ الجامعة  مدیر  لالعتماد یعرض  الجامعة  مجلس  على  اإلیجابیة 

بعد االستئناس برأي اللجنة الجامعیة للعقود الدائمة التي تشكل بقرار من 

 مدیر الجامعة . 

 ) 9مـــادة (

 ھ  ــــالعقد خالل مدة سریان  إنھاءبالنسبة للعقود العادیة ال یجوز ألي من الطرفین  -1

سعة أشھر على األقل من تاریخ  إال بعد إخطار الطرف اآلخر كتابة بذلك قبل ت 

 الطرفین . باتفاقأو   اإلنھاء

العقد ، إخطار  الرغبة في تجدید  الطرفین ، في حالة عدم  وعلى أي من 

 .صالحیة العقد انتھاءالطرف اآلخر كتابیاً قبل تسعة أشھر على األقل من تاریخ 

 .  أدیبنافذا من تاریخ قرار مجلس الت  التأدیبيالعقد بالطریق  إنھاءویكون 

یجوز   -2 ال  الطویلة  للعقود  عضو    إنھاءبالنسبة  األكادیمیة عقد  في   الھیئة  إال 

 الحاالت التالیة :

 صدور قرار إدانة من مجلس تأدیبي .  -أ

 االستغناء عن تخصص العضو على مستوى برامج الجامعة.  -ب

 االستغناء بسبب الظروف المالیة القاھرة للجامعة . -ج

   . السبعینو الخامسة  بلوغ سن  -د
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التأدیبي   إنھاءویكون    القرار  العقد الطویل في الحالة (أ) نافذا من تاریخ 

وتسعة أشھر على األقل من  ،  وفي الحالتین (ب) ، (ج) بإخطار كتابي قبل سنة  

 . االستغناءتاریخ 

 الباب الثاني 
 أعضاء الھیئة األكادیمیة ترقیات 

 ) 10مـــادة (
الراغب في الترقیة بطلب إلى رئیس القسم مشفوعا    الھیئة األكادیمیةیتقدم عضو  

التدریسي   نشاطھ  متضمنا  األكادیمي  لسجلھ  كامل  وأنشطتھ    وإنتاجھ بملخص  العلمي 

 بالقسم والكلیة وأوجھ مشاركتھ في خدمة الجامعة والمجتمع .   األخرى

 ) 11مـــادة (
ترقیة   األكادیمیةتتم  الھیئة  ثالثة ھي    أعضاء  أساسیة  العلمي    نتاجاإل وفق معاییر 

ومستوي التدریس والمشاركة في أعمال اللجان والتطویر في القسم والكلیة والمساھمة  

 في خدمة الجامعة والمجتمع . 

 
 ) 12مـــادة (

مكونة من   للترقیات  العلمي  القسم  في  لجنة  الترقیة  في طلب  النظر    خمسة تتولى 

ال  أعضاء   بالتشاو  یشكلھا  ثالثة على    یقلوبما  الكلیة  وتكون  ر  عمید   ، القسم  رئیس  مع 

بین   من  رئیسھا  الكلیة  عمید  اختار  وإال  األساتذة  من  كان  إذا  القسم  رئیس  برئاسة 

أعضائھا األساتذة ویجوز أن تضم في عضویتھا أعضاء من خارج القسم العلمي ، ھذا 

ویجب أن یكون أغلب أعضاء اللجنة من األساتذة ، وأال تقل الرتبة العلمیة ألي من بقیة  

أستاذ  األ عن  (  مشاركعضاء  المادة  حكم  مراعاة  مع  شئون  18.  الئحة  من  أعضاء  ) 

 )1(. الھیئة األكادیمیة

 
 .  9200لسنة  )  53(قرار وزاري رقم )  1( 



 المكتب الفني إدارة  –جامعة الكویت   ]  5[                                   كادیمیةھیئة األالشئون أعضاء  الئحة 
 

  
 

10 

العلوم الطبیة    تتولى ویجوز أن   الكلیة في مركز  القسم   اختصاصاتلجنة    لجنــــة 

وإذا لم تكن لجنة القسم صالحة للنظر في طلب الترقیة أو تعذر تشكیل لجنة القسم أصال 

اللجن  الكلیة    االستشاریةة  تتولى  في  والترقیة  أن    اختصاصاتللتعیین  ولھا  القسم  لجنة 

 ) من الالئحة . 18تستعین في عملھا بمن تري من المختصین مع مراعاة تطبیق المادة (

 ) 13مـــادة (
تقوم لجنة القسم بإجراء تقییم أولي لطلب الترقیة یتم فیھ االطالع الوافي على ملف  

لمؤھالتھ على ضوء المعاییر األساسیة للترقیة ، ویجوز للجنة    جمالياإل المتقدم والتقدیر  

الترقیة  طلب  نظر  في  المضي  بعدم  مسببة  توصیة  تقدم  أن  التقییم  ھذا  ضوء          في 

 وإال فتتابع اللجنة عملھا توصال إلى وضع تقریرھا النھائي . 

ثالثة رأي  إلى  للمرشح  العلمي  لإلنتاج  تقییمھا  في  اللجنة  األساتذة    وتستند  من 

یكون   أن  على  ویتم    اثنانالمتخصصین  الجامعة  خارج  من  األقل  على    اختیارھم منھم 

 بواسطة لجنة الترقیات بالكلیة من القائمة الواردة في تقریر لجنة القسم العلمي . 

 ) 14مـــادة (
ترفع لجنة القسم تقریرا مفصال بتوصیاتھا إلى عمید الكلیة الذي یحیلھ بدوره إلى 

.  والترقیاتالتعیینات    لجنة الرابعة  المادة  إلیھا في  المشار  الكلیة    بالكلیة  لجنة  وتصدر 

 قرارھا بواحد من األمور التالیة :

 الموافقة على الترقیة . -أ

بیانات   -ب لتقدیم  المختص  العلمي  بالقسم  الترقیات  لجنة  إلى  الترقیة  طلب  إعادة 

 یة . إضافیة عن المرشح أو إجراء عملیات تقییم إضاف

وإخطار   -جـ المختص  للقسم  إعادتھ  مع  الترقیة  طلب  على  الموافقة    مشارك عدم 

 المدیر للشئون العلمیة بقرار الرفض عن طریق عمید الكلیة . 

 ) 15مـــادة (
إلى  الترقیة  على  بالموافقة  والترقیات  التعیینات  لجنة  توصیة  الكلیة  عمید  یرفع 

 مدیر الجامعة بعد موافقة مجلس الكلیة . 
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 ) 16مـــادة (
اللجنة   إلى  بالترقیة  الكلیة  توصیة  الجامعة  مدیر  للتعیینات   االستشاریةیحیل 

لمجلس    الترقیةوالترقیات في الجامعة لالستئناس برأیھا قبل رفع توصیاتھ النھائیة بشأن  

 الجامعة . 

 ) 17مـــادة (
بأسباب   كتابة  العضو  إخطار  المراحل وجب  أي من  في  الترقیة  إذا رفض طلب 

الرفض وفي ھذه الحالة ال یجوز لھ أن یتقدم للترقیة من جدید قبل مرور سنة من تاریخ  

 تقدیم طلبھ السابق للترقیة .

 ) 18مـــادة (
التامة  السریة  من  بإطار  بالترقیات  الخاصة  والتقاریر  المداوالت  جمیع          تحاط 

القرا واتخاذ  صالحیتھ  ومدي  المرشح  تقییم  في  یشارك  أن  یجوز  المتعلقة وال  رات 

 العلمیة على لقب المرشح . ألقابھمبترقیتھ إال من تعلو 

 الباب الثالث 
 م وواجباتھ  أعضاء الھیئة األكادیمیةقوق ح

 ) 19مـــادة (
عضو   األكادیمیةیستحق  التي    الھیئة  والمزایا  والتعویضات  البدالت  و  المرتب 

 واإلضافیة : لك باإلضافة إلى المرتبات األساسیةذجامعة ویشمل  تقررھا ال

وذلك  مؤثث  توفیر مسكن   -أ یختار  أیھما  الجامعة  تحددھا  أو عالوة سكن  مناسب 

 بالجامعة .  الرعایة السكنیةفي ضوء القواعد التي تنظمھا الئحة 

عالوة الصحي    الضمانتوفیر   -ب عنھم  یصرف  ممن  أسرتھ  وألفراد  للعضو 

وذلك الصحیة    اجتماعیة  المرافق  التابمن خالل  الصحةالحكومیة  لوزارة  ،    عة 

نفقات من  ذلك  یترتب على  ما  الجامعة  تحمل  االلتزام   مع  مع   ، ورسوم عالج 

أي  عن  التعویض  یتم  وال   ، الشأن  ھذا  في  الصحة  وزارة  تقرھا  التي  بالقواعد 

 )1(. فواتیر غیر صادرة من المرافق الصحیة الحكومیة التابعة لوزارة الصحة

 
 .  2018لسنة  ) 332(قرار وزاري رقم )  1( 
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بم  -جـ العضو  أبناء  تعلیم  في  الجامعة  الحق  وتتحمل  بالكویت  التعلیم  مراحل  ختلف 

 وذلك في الحاالت التي یحددھا مجلس الجامعة . ،  رسوم التعلیم الخاص  

 ) 20مـــادة (
 التي تحددھا الجامعة وھي :  ھواجبات  الھیئة األكادیمیةیؤدي عضو 

أعمال  -أ في  والمشاركة  وتوجیھھم  الطلبة  إرشاد  و  بالبحوث  والقیام  التدریس 
 والمجالس الجامعیة .  اللجان

خارجھا  -ب مؤسسات  من  أو  الجامعة  قبل  من  مھمات  من  العضو  بھ  یكلف  ما 

في الحالة األخیرة ویجوز أن یمنح في    بموافقتھبموافقة الجامعة ویكون التكلیف  

 مقابلھ مكافأة .
 ) 21مـــادة (

مل في  یقدم رؤساء األقسام العلمیة تقاریر سنویة إلى عمداء الكلیات عن سیر الع

یعدھا   التي  للتقاریر  ملخصات  تتضمن  األكادیمیةأقسامھا  الھیئة  نشاطھم   أعضاء         عن 

خالل العام الدراسي السابق ولرئیس القسم أن یعقب على تقاریر األعضاء   إنجازاتھمو  

 بما یراه ، مع بیان خطط ومشاریع القسم واقتراحات تطویره وتیسیر العمل بھ. 

إلى مدیر الجامعة تقاریر سنویة عن سیر العمل في كلیاتھم  ویقدم عمداء الكلیات  

قد یكون ھناك  المستقبلیة ، وما  تقاریر األقسام وخططھا ومشاریعھا  متضمنة خالصة 

 من اقتراحات لتیسیر العمل . 

 ) 22مـــادة (
شأن   في  ومجلسھا  الجامعة  قانون  یقررھا  التي  واألحكام  القواعد  مكافأة تسري 

 ومساءلتھم .  ادیمیة أعضاء الھیئة األك

 ) 23مـــادة (
ات  ــة المختلفة بما یراه من اقتراح ی أن یتقدم للھیئات الجامع الھیئة األكادیمیةلعضو 

 ي  ــــــي واإلداري فـــــأو تعدیالت في شئون التدریس والبحث العلمي والتنظیم األكادیم

 الجامعة .  
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 ) 24مـــادة (
 

للنظر یشكل   -أ لجنة  الجامعة  شكاو   مجلس  األكادیمیة   ىفي  الھیئة    أعضاء 

المختلفة  الجامعة  كلیات  یمثلون  األساتذة  من  عدد  من  تتكون           وتظلمــاتھم 

 في عضویتھا  مساعدوھمأو عمداء الكلیات أو  نوابھوال یشارك مدیر الجامعة أو 

شكاوي   -ب في  بالنظر  اللجنة  األكادیمیةتختص  الھیئة  من    أعضاء  تظلماتھم  و 

ات األكادیمیة الصادرة في شأنھم فیما یتعلق بالترقیات ، وإنھاء العقود قبل  القرار

 نفاذ مدتھا القانونیة . 
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 الباب الرابع 

 المھمات العلمیة وإجازات التفرغ 
 )25مادة (

الجامعة   -أ األكادیمیةتشجع  الھیئة  في   أعضاء  المشاركة  على  فیھا  والباحثین 

واإلقلیمیة والدولیة وتقدیم البحوث والدراسات    المؤتمرات والندوات العلمیة المحلیة

جازات التفرغ للمؤسسات العلمیة والجامعات  ابالزیارات العلمیة والمیدانیة و  والقیام  

 المھمات العلمیة . من في الخارج وغیر ذلك  

أل -ب األكادیمیة  القدرات  وتطویر  بتنمیة  خاصا  اھتماما  الجامعة  الھیئة  تولي  عضاء 

جازات علمیة مخصصة لمواصلة أبحاثھم وتكوینھم  ا  یتیین من خالل الكو   األكادیمیة

العلمي والعملي في مراكز البحوث والجامعات بعد حصولھم على الدرجات العلمیة 

لتعی بعد مضي  نھم ویكون اإلیفاد في االی الالزمة  العلمیة  سنتین على األقل جازات 

إیفـــاد   فیكون   ، الطبیة  العــلوم  مركز  كلیات  عدا   ، بالجامعة  التدریس  في 

 .اإلكلینیكیین بعد التعیین مباشرة  

اال  ولمدة  وتكون  شامل  بمرتب  العلمیة  واحدجازة  جامعي  قابل  عام   غیر 

وتنتھي  ، على أن تبدأ االجازة مع بدایة الفصل الدراسي األول أو الثاني ،  للتجدید  

مع نھایة الفصل الدراسي األول أو الثاني ، وذلك وفقاً للتقویم الجامعي المعتمد من  

وثالثة من أبنائھ المستحقین لھا صرف تذاكر السفر لھ ولزوجتھ  مجلس الجامعة وت 

جازة العلمیة ، باإلضافة إلى محطة واحدة في نفس لى الدولة التي سیقضي فیھا االإ

افقة من الجامعة أو المؤسسة العلمیة التي ستیسر لھ وسائل  الخط ، وبشرط تقدیم مو

 ) .1وأدوات البحث (

 
 .   2220) لسنة  273رقم ( مدیر الجامعة قرار  ) 1( 
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في   -جـ والندوات  المؤتمرات  عقد  على  فیھا  األكادیمیة  الوحدات  الجامعة  تشجع 

لھذا  الخارج  من  واألساتذة  العلماء  واستضافة  الجامعة  بأھداف  المتصلة  المجاالت 

 . ة بناء على اقتراح الوحدات المختصةالغرض للفترات التي یقررھا مجلس الجامع

 ) 1( )26مـــادة (
الجامعة   -1 تفرغ  اتمنح  (علمي  جازة  الكویتي  األكادیمیة  الھیئة  بمرتب  )  2لعضو 

الذي مضى على عملھ بالجامعة ست سنوات    مشاركشامل لألستاذ أو األستاذ ال

یتق طلب  على  بناًء  وذلك   ، األقل  لبدء  على  المحدد  الموعد  قبل  بھ  جازة االدم 

ط یكون  أن  على   ، شھور  لالبتسعة  مفصل  علمي  ببرنامج  مشفوعا  جازة لبھ 

 المطلوبة . 

منح   على اویكون  بناًء  الجامعة  مجلس  من  بقرار  العلمي  التفرغ  جازة 

 اقتراح رئیس القسم المختص وتوصیة عمید الكلیة بعد موافقة مجلس الكلیة .

، على أن  واحد    جامعيوال یجوز أن تزید مدة التفرغ العلمي على عام  

تبدأ اإلجازة مع بدایة الفصل الدراسي األول أو الثاني ، وتنتھي مع نھایة الفصل 

مجلس   من  المعتمد  الجامعي  للتقویم  وفقاً  وذلك   ، الثاني  أو  األول  الدراسي 

  ، ھذه  الجامعة  منح  تكرار  ست   اإلجازةویجوز  بالجامعة  العضو  أمضى  إذا 

 )3(سنوات تالیة النتھائھا .

على أن یقتصر منح إجازة التفرغ العلمي على أعضاء الھیئة األكادیمیة  

 )4الكویتیین فقط . (

التفرغ لھ فقط إن كانت    اجازهتذاكر سفر إلى محل    الھیئة األكادیمیةیُمنح عضو   -2

مراعـاة   مـع   ، سنـة  لمدة  كانت  إن  ولعائلتھ  ولھ   ، دراسي  لفصل  االجازة  مدة 

لتذاكــر وتذاكــر السفـر السنویــة ، إذا كان العضـو ممن  عــدم الجمــع بین ھذه ا

 یستحقونھا . 

 
 . 2011) لسنة    43)  قرار وزاري رقم ( 1(
 .  2/2022/ 22) بتاریخ   2/2022قرار مجلس الجامعة رقم (  )  2( 
 .   2022) لسنة  273رقم ( مدیر الجامعة قرار )  3( 
 .   2220) لسنة  463رقم ( مدیر الجامعة قرار )  4( 
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أعضاء الھیئة  % من عدد  10التفرغ العلمي أكثر من    بإجازةال یجوز أن یتمتع   -3

) فال 10في القسم العلمي في السنة ، وإذا كان عدد األعضاء أقل من (  األكادیمیة

 في السنة .أكثر من عضو واحد   باإلجازةیجوز أن یتمتع  

قواعد   -4 مراعاة  منح  امع  یجوز  ال  العلمي  التفرغ  أو  اجازة  علمیة  جازة اجازة 

للقیادیین علمیة  مھمة  أو  علمي  اال  تفرغ  انتھاء  على  سنتین  انقضاء  جازة قبل 

   جازة التفرغ العلمي أو مھمة علمیة للقیادیین سابقة .االعلمیة أو 

التدریبیة  -5 البرامج   في  االلتحاق  أن   یجوز  ما شابھھا على  أو  الزمالة  برامج  أو 

أو   العلمیة  اإلجازة  أثناء  األكادیمیة  الھیئة  عضو  بتخصص  صلة  ذات  تكون 

كما    ، المانحة  الجھة  موافقة  شریطة  للقیادیین  العلمیة  المھمة  أو  العلمي  التفرغ 

یجوز الحصول على منحة مالیة من تلك الجھات المانحة شریطة عدم تعارض  

 )1(ئح والقوانین المعمول بھا .ذلك مع اللوا

 
 ) 27مـــادة (

على اجازة علمیة بدون مرتب    ھبناء على طلب   الھیئة األكادیمیةل عضو  یجوز أن یحص  -أ

أو   أو دراسات أو ألداء خدمة علمیة  ببحوث  للقیام  تزید على عام واحد وذلك  لمدة ال 

بناء ع الجامعة  بقرار من مجلس  لى توصیة من  تعلیمیة في مؤسسة ذات عالقة وذلك 

 رئیس القسم وموافقة مجلس الكلیة .

على    -1 -ب الحصول  القیادیة  المناصب  أحد  یشغل  الذي  الكویتي  األكادیمیة  الھیئة  لعضو 

 ً ، على أن    عن كل سنة یقضیھا في ھذا المنصب  مھمة علمیة قیادیة لمدة فصالً دراسیا

ومنحة   شامل  بمرتب  سنة  كل  عن  أشھر  ستة  المالیة  المعاملة  المرتب  تكون  تعادل 

،    كز البحوث العلمیة في الخارج  أو الداخلاالشامل یقضیھا في إحدى الجامعات أو مر

 وتطبق على الفئات التالیة :

 نائب مدیر   مساعد  –نائب مدیر الجامعة  –أمین عام الجامعة  –(مدیر الجامعة 

 العمید).   مساعد –عمید الكلیة ومن في حكمھ  –الجامعة 

 
 15/3/2022) بتاریخ 343الجامعة رقم ( مدیر) قرار  1( 
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لمھمة العلمیة القیادیة فصالً دراسیاً لمن یشغل رئاسة القسم العلمي لمدة وتكون مدة ا  -2

ال تقل عن سنتین ، على أن تكون مدة المعاملة المالیة ستة أشھر بمرتب شامل ومنحة  

  ، الشامل  المرتب  لمدة      تعادل  الوظیفة  یشغل  لمن   ( دراسیین  فصلین   ) جامعي  وعام 

تقل عن   تكون أربع سنوات  ال  المالیة سنة بمرتب شامل ومنحة    على أن  المعاملة  مدة 

 . تعادل المرتب الشامل 

تذاكر   الحالة  لمتابعة دراستھ وبحوثھ ، ویمنح في ھذه  لھ  الفرصة  وذلك إلتاحة 

 .  سفر لھ ولعائلتھ 

العلمیة   القیادیة ال تجاوز عامین جامعیین    وفي جمیع األحوال تكون مدة المھمة 

لمناصب التي شغلھا عضو الھیئة األكادیمیة بشكل متصل  عن ا( أربع فصول دراسیة )  

الفصل  بدایة  مع  االجازة  تبدأ  بحیث  القیادیة  العلمیة  المھمة  جدولة  ویتم   ، منفصل  أو 

خالل   أو   ، الجامعي  العام  منتصف  إجازة  خالل  وتنتھي   ، الثاني  أو  األول  الدراسي 

وذلك  ، دراسي  فصل  بدایة  مع  تتزامن  أو   ، الصیفیة  الجامعي    اإلجازة  للتقویم  وفقاً 

 ) 1(. من مجلس الجامعة  المعتمد

،  الھیئة األكادیمیة سفر لعضو  التي تتحمل فیھا الجامعة تذاكر  في جمیع الحاالت والفئات   -جـ

واحد محطة  قاعدة  األبناء    ةتطبق  من  األكثر  على  وثالثة   ، الخط  نفس  في  فقط 

 ) .2المستحقین لتذاكر السفر (

 
 .   2220) لسنة  273رقم ( مدیر الجامعةقرار  ) 1 (
 . 1999  ) لسنة34قرار وزاري رقم ()  2( 
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 ـس البـــــاب الخامــ

 نتداب واإلعارة الندب واال

 ) 28مـــادة (

 تعاریف فیما یتعلق بتطبیق ھذه السیاسات والقواعد :

 :  أیام العمل الرسمي -أ 

أل  بالنسبة  بالجامعة  الرسمي  العمل  أیام  األكادیمیة تعتبر  الھیئة   عضاء 

 خمسة أیام باألسبوع باستثناء العطل واألعیاد الرسمیة .  

 : أوقات العمل الرسمي -ب 

  الرسمي یعتبر وقت العمل الرسمي بالجامعة ثماني ساعات في یوم العمل  

 على أن یكون منھا ست ساعات على األقل خالل الدوام اإلداري للجامعة .

على تكلیف    ءً اللقیام بمھام بن   الھیئة األكادیمیةیقصد بالندب اجازة عمل عضو   -جـ 

 .  من الجامعة

عضو   -د  عمل  اجازة  باإلعارة  األكادیمیةایقصد  بمھام    لھیئة    إلحدىللقیام 

 المؤسسات العربیة أو الدولیة بطلب منھا . 

عضو   -ھـ عمل  اجازة  باالنتداب  األكادیمیةیقصد  تتصل    الھیئة  بمھام  للقیام 

الجامعة   خارج  الوطنیة  والمؤسسات  الدولة  مؤسسات  إحدى  في  بتخصصھ 

 بطلب منھا .

 ل یوم عمل رسمي باألسبوع . %) یعاد25اإلعارة واالنتداب الجزئي ( -و 

 %) یعادل یومي عمل رسمي باألسبوع . 50اإلعارة واالنتداب النصفي ( -ز 

 %) یعادل خمسة أیام عمل رسمي باألسبوع .  100اإلعارة واالنتداب الكلي ( - حـ 
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 )29مادة (
 سیاســــات عامــــــة 

قدرات   -أ تنمیة  على  الجامعة  األكادیمیةتحرص  الھیئة  خالل  ف  أعضاء  من  یھا 

عن   اختصاصھم  مجال  في  والدولیة  والعربیة  الوطنیة  المؤسسات  في  إسھامھم 

 طریق اإلعارة والندب واالنتداب مع مراعاة احتیاجات الجامعة األساسیة .

بإعارة  -ب و"الدولیة"  "العربیة"  الكویت  دولة  بالتزامات  باإلیفاء  الجامعة  تسھم 

امن    اءی األكف المختصین   الھیئة  وقواعد   ألكادیمیةأعضاء  إمكانیاتھا  حسب  فیھا 

 اإلعارة فیھا .

لمھمة خاصة بالجامعة وذلك بقرار من مدیر    أعضاء الھیئة األكادیمیةیجوز ندب   -جـ

 .ة للشروط والقواعد الواردة أدناهالجامعة وال تخضع ھذه الفئ 

ف -د ھم  لمن  الكلي  االنتداب  أو  اإلعارة  یجوز  من ال  أقل  علمیة  درجة             ي 

  .مشارك أستاذ

 . لشروط والقواعد الواردة فیما بعدحسب ا النصفيأو  الجزئيیجوز االنتداب  -ھـ

الجھة   -و  على  فیھ  یجب  یوضح  خاص  طلب  تقدیم  عضو  االطالبة  الھیئة  سم 

والمسئولیات    األكادیمیة الوظیفیة  بالمھام  وبیان  وفترتھا  انتدابھ  ونسبة  المطلوب 

 . المطلوبة الموكلة إلیھ خالل الفترة 

والتفرغ   -ز الكلیة  واإلعارات  االنتدابات  من  االنتفاع  سنوات  مجموع  یتجاوز  ال 

 في الجامعة .  خدمتھ العلمي واالجازات العلمیة للكویتیین خمس سنوات طوال مدة 

االنتداب الكلي واالجازات العلمیة    بین  الھیئة األكادیمیة وز أن یجمع عضو  ال یج -ح

مي أو المھمات العلمیة القیادیة ، ویسمح لمن منح أیاً منھا  أو اجازات التفرغ العل

%) بما یعادل یوم عمل رسمي باألسبوع ، وذلك في  25باالنتداب الجزئي فقط ( 

، ویستثنى   األكادیمیةمجال تخصصھ  الھیئة  الطبیة    أعضاء  العلوم  بكلیات مركز 
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المبرمة  البروتوكوالت  أو  لالتفاقیات  انتدابھم وفقاً  یتم  الجامعة وجھات    الذین  بین 

 )  1%). (25أخرى من الحد األقصى المسموح بھ لالنتداب الجزئي (

 )30مادة (
 االنتـــداب الجزئــــي 

 : الشروط -أ 

 أن یكون الغرض ھو إجراء البحوث والدراسات . -1

 لفترة المطلوبة .لاستغناء القسم العلمي عن خدماتھ  -2

 / و). 29طلب رسمي من الجھة الطالبة حسبما ورد في ( -3

 موافقة الشخص المطلوب . -4

 ال تتجاوز المدة المطلوبة عاما دراسیا كامال في كل مرة .  -5

 :  الحقوق والواجبات -ب 

عضو   -1 األكادیمیةیحتفظ  األخرى   الھیئة  والمسئولیات  التدریسي  بالعبء 

 .  التي تحددھا لوائح الجامعة كاملة دون تخفیض

األكادیمیةیتمتع عضو   -2 ا  الھیئة  ولوائح بكامل  قانون  یحددھا  التي  لحقوق 

 . الجامعة 

 : اإلجراءات -جـ 

1- ) في  ورد  حسبما  رسمي  بطلب  الطالبة  الجھة  و)29تتقدم  عمید   /  إلى 

 .  الكلیة المختص قبل شھر على األقل من بدایة الفترة المطلوبة

 الحصول على موافقة رئیس القسم وعمید الكلیة المختصین .  -2

 ) 2. ( مدیر الجامعة أو من ینیبھ ار منیصدر بالموافقة قر -3

 
 . 2011  ) لسنة40قرار وزاري رقم ()  1( 
 . 7200لسنة  )  62( قرار وزاري رقم )  2( 



 المكتب الفني إدارة  –جامعة الكویت   ]  5[                                   كادیمیةھیئة األالشئون أعضاء  الئحة 
 

  
 

21 

 )1( )مكرر 30مادة (

 أعضاء الھیئة األكادیمیة نظام االستعانة بخدمات  
    :  التعریف  -أ

على   الجامعة  قدرات  تحرص  األكادیمیةتنمیة  الھیئة  خالل    أعضاء  من  فیھا 

نظام   طریق  عن  تخصصھم  مجال  في  الخاصة  التعلیمیة  المؤسسات  في  إسھامھم 

  عانة بخدماتھم مع مراعاة احتیاجات الجامعة األساسیة ،االست 

بخدمات   االستعانة  بنظام  األكادیمیة ویقصـد  الھیئة  عمل  ا"  :    أعضاء  جازة 

األكادیمیةعضو   في  الھیئة  بتخصصھ  تتصل  بمھام  في  للقیام  أو  الحكومیة    الجھات 

         ، ام الرسميب منھا خارج أوقات الدو إحدى المؤسسات التعلیمیة بالقطاع الخاص بطل

 ) 2(. "  العرضیة وال یسري ذلك على األعمال 

   : الشروط –ب 

عضو     -1 بتخصص  متصلة  خدمات  تقدیم  ھو  االستعانة  من  الغرض  یكون  أن 
 .  الھیئة األكادیمیة

الحصول على موافقــة القسم العلمي والكلیة المختصة بشرط أال یتعارض ذلك  -2
سیما القیام بالمحاضرات بعبء  مي والكلیة ، وال عضو بالقسم العلمع واجبات ال

 .  تدریسي كامل ومتابعة إجراء البحوث والدراسات
قابلة   – بحسب األحوال  – تكون االستعانة لمدة فصل دراسي أو سنة أكادیمیة -3

 .  للتجدید
بما ال یتجاوز ثماني ساعات في األسبوع وبعد مواعید العمل   -4 تكون االستعانة 

 .  الجامعة الرسمیة في
 . أن یكون قد مضى على تعیین العضو في الجامعة سنتان على األقل -5
6-  ، االستعانة  وبین  النصفي  أو  الجــزئــي  االنتـــداب  بین  الجمــع  یجـــوز          ال 

وال یجوز االستعانة  في جھتیــن في آن معــا ، وال یجـــوز االستعانـــة بمن 
 .  امعة ، وال بمن رخص لھ بفتح مكتب استشاريیشغل منصبا قیادیا في الج 

 
 . 2003) لسنة  24قرار وزاري رقم ()  1( 
 . 2018) لسنة  66قرار وزاري رقم ()  2( 
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   : الحقوق والواجبات   -جـ 

دون  -1 الجامعة  لوائح  تحدده  الذي  المقرر  التدریسي  بالعبء  العضو           یلتزم 

 . تخفیض ، ویلتزم بالقیام بواجباتھ األكادیمیة واإلداریة على نحو تام

 . ولوائح الجامعة  یتمتع العضو بكامل الحقوق التي یحددھا قانون -2

  : اإلجراءات  –د 

تقوم الجھة طالبة االستعانة بتقدیم طلب خاص بذلك إلى عمید الكلیة المعنیة قبل   -1

  الھیئة األكادیمیة فیھ اسم عضو   شھر على األقل من بدایة فترة االستعانة ، یوضح

إلیھ ستسند  التي  والمسئولیات  والمھام  خاللھا  االستعانة  المطلوب  خالل    والمدة 

 .  فترة االستعانة

 )1( . مدیر الجامعة أو من ینیبھیصدر باالستعانة قرار من  -2

 ) 31مــــــادة (
 النصفـــــــــي ـــداب ــــاالنتــ

 : الشروط -أ

 البحوث والدراسات والتطویر المھني .  إجراءأن یكون الغرض ھو  -1
 القسم العلمي عن خدماتھ للفترة المطلوبة . استغناء -2
 .  / و)29طلب رسمي من الجھة الطالبة حسبما ورد في ( -3
 موافقة الشخص المطلوب . -4
قد قضي مدة سنتین كاملتین من تاریخ   الھیئة األكادیمیة أن یكون عضو   -5

 تعیینھ بالجامعة على األقل . 
یتجاوز إجمالي   -6 المدة المطلوبة عاما دراسیا في كل مرة وأال  ال تتجاوز 

 المدة سنتین . 
 :  الحقوق والواجبات -ب

التدریسیة والمسئولیات   -1 التي تحددھا لوائح   األخرىتخفض أعباء العضو 

 %) من األعباء والمسئولیات االعتیادیة . 75الجامعة إلى (

 
 . 7200لسنة  ) 62(  قرار وزاري رقم )   1( 
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ما مقداره ( -2 الكویت  الراتب األساسي وطبیعة 25تستقطع جامعة  %) من 

 .  الھیئة األكادیمیةالعمل المستحق لعضو 

األكادیمیةعضو  یتمتع   -3 ولوائح   الھیئة  قانون  یحددھا  التي  الحقوق  بكامل 

%) فقط من المدة عند حساب المدة الالزمة 75الجامعة على أن یحسب (

 للترقیة العلمیة . 

أن یقدم تقریرا مكتوبا إلى عمید الكلیة   الھیئة األكادیمیةیجب على عضو   -4

نشاطا فیھ  موضحا  المقررة  المدة  نھایة  في  على  المختص  وإنجازاتھ  تھ 

 ضوء المھام الوظیفیة الواردة في خطاب الطلب .

 ویؤخذ ھذا التقریر بعین االعتبار عند بحث طلب تجدید المدة .

 : اإلجـــــــراءات -جـ

1- ) في  ورد  حسبما  بطلب رسمي  الطالبة  الجھة  مدیر 29  تتقدم  إلى   ( و   /

 األقل .  الجامعة قبل بدایة الفترة المطلوبة بثالثة أشھر على

 الحصول على موافقة مجلس القسم المختص وعمید الكلیة المختص .  -2

 یصدر بالموافقة قرار من مدیر الجامعة .  -3

 ) 32مــــــادة (

 واالنتداب الكلي  اإلعارة
 : الشروط -أ

 المھنیة .  واالستشاراتالبحوث والدراسات   إجراءأن یكون الغرض ھو  -1

 دماتھ للفترة المطلوبة .القسم العلمي عن خ  استغناء -2

 .  / و)29طلب رسمي من الجھة الطالبة حسبما ورد في ( -3

 موافقة الشخص المطلوب . -4

  إجماليیتجاوز    وأال ،  جاوز المدة المطلوبة عاما دراسیا في كل مرة  تت  ال -5

 . األستاذت في حالة اوثالث سنو  مشاركال األستاذالمدة سنتین في حالة 

 على األقل .  مشارك أستاذبرتبة  یئة األكادیمیةالھ أن یكون عضو  -6
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یتجاوز   -7 العلمي    باإلعارةالمتمتعین    إجماليأال  الكلي وبالتفرغ  واالنتداب 

 في القسم . أعضاء الھیئة األكادیمیة إجمالي% من 15

 :  الحقوق والواجبات -ب

ا  یحددھ التي   األخرىیعفى العضو من كافة أعبائھ التدریسیة ومسئولیاتھ  -1

 وبدالتھ ومخصصاتھ   اتبھر تتحمل الجامعة    الو   ،    قانون ولوائح الجامعة

إذا كان االنتداب للعمل داخل دولة الكویت ، وتتحمل  خالل المدة المقررة  

 عدا مكافأة الحوافز ، إذا كان االنتدابوبدالتھ ومخصصاتھ    راتبھالجامعة  

 )1( .للعمل خارج دولة الكویت 

لعضو   -2 األیجوز  االنتداب    كادیمیةالھیئة  أو  اإلعارة  فترة  ما خالل   الكلي 

 :یلــي

المقر -أ طلبة   واإلشرافرات  تدریس  أبحاث  مشاریع          على 

 الدراسات العلیا . 

 المشاركة في اجتماعات مجلس القسم .  -ب

 المشاركة في أعمال لجان القسم والكلیة والجامعة . -جـ

مثل المكتبات    الھیئة األكادیمیةاالستفادة من الخدمات الجامعیة لعضو   -د

 والمختبرات والحاسب اآللي ..... الخ .

الحصول على منح أبحاث من الجامعة شریطة موافقة جھة االنتداب   -ھـ

 أو اإلعارة .

 بمقر لھ بالقسم . االحتفاظ -و 

أو   -3 االنتداب  على  الموافقة  قرار  احتساب   اإلعارةیتضمن  طریقة  الكلیة 
 لترقیة العلمیة . المدة العتبارات ا

یجب على العضو وعلى الجھة الخارجیة كل على حدة تقدیم تقریر شامل   -4
نشاطات   الجامعة عن  المقررة   وإنجازاتإلى مدیر  الفترة  العضو خالل 

 
 . 2012ة  ) لسن52قرار وزاري رقم ( ) 1( 
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مھام   من  إلیھ  أسند  ما  ضوء  ھذان   وظیفیةعلى  ویؤخذ   ، ومسئولیات 
 التقریران بعین االعتبار عند بحث طلب تجدید المدة .

 :  ــراءاتـــج إلا -جـ

الجھ -1 (الطالب   ةتتقدم  في  ورد  حسبما  رسمي  بطلب  و29ة  مدیر   إلى)  / 

 .  األقلالجامعة قبل بدایة الفترة المطلوبة بفصل دراسي كامل على 

 الحصول على موافقة مجلس القسم ومجلس الكلیة المختصین .  -2

 یصدر بالموافقة قرار من مجلس الجامعة .  -3

 ) 33مــــــادة (

العیادي بكلیة الطب وفقاً    الھیئة األكادیمیة تتحمل الجامعة الراتب الشامل لعضو  

للعقد المبرم معھ ، وتتحمل وزارة الصحة البدالت اإلضافیة المكملة وفقا لالتفاق المبرم 

 بین الجامعة ووزارة الصحة . 

 ) 34مــــــادة (

الجامعة   لمجلس  وطنیة    -یجوز  بعض شرو  -لمصلحة    اإلعارة ط  التجاوز عن 

 واالنتداب . 
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 البـــاب الســادس 

 الخدمات االستشاریة والمكاتب المھنیة واالستشاریة

 ) 35مــــــادة (

ــ اریــــــــتع  ـــف ــــ

 :  االستشاریةالخدمـات  -أ

على   بناء  المختلفة  للمؤسسات  الجامعة  تقدمھا  التي  الخدمات  بھا  ویقصد 

 تكلیف مكتوب . 

 :   المكاتب االستشاریة -ب

أو   مھنیة  مكاتب  بھا  یدیرھا   استشاریةویقصد  أو  یملكھا  الجامعة  خارج 

 أو أكثر بالجامعة .  أكادیمیةجزئیا أو كلیا عضو ھیئة 

 ) 36مــــــادة (

 سیاســــــات عامـــــــة 

االستشاري   -أ العمل  الجامعة  األكادیمیةألتشجع  الھیئة  مجال    عضاء  في 

 ردة فیما بعد . اختصاصاتھم في حدود القواعد الوا

تقدم الجامعة الخدمات االستشاریة للمؤسسات المختلفة من خالل قنوات تحددھا  -ب

 الجامعة ووفق القواعد المعتمدة لذلك .

سم أو بمشاركة أو بإدارة ایجوز فتح مكاتب مھنیة أو استشاریة خارج الجامعة ب  -جـ

 ما بعد . وفق القواعد والشروط المبینة فی أعضاء الھیئة األكادیمیة 
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الدخول  -د استشاریاً  أو  مھنیاً  مكتباً  یدیر  أو  یشارك  أو  یملك  من  على         یحظر 

 في عالقات تعاقدیة مع الجامعة في مجال اختصاص المكتب المذكور . 

ال -ھـ الدولة عیتكفل  في  المعتمدة  المھنة  ترخیص  قواعد  بكافة  باإلیفاء  الطالب  ضو 

 والقوانین المتعلقة بذلك . 

سنوات ویجوز تجدیدھا لمدة   أربعالترخیص لفتح مكتب مھني أو استشاري  مدة   -و 

یُ  قدم في ھذا الشأن في میعاد أقصاه ثالثة شھور  أو مدد أخرى بناء على طلب 

ً  انتھاءقبل   )1(. الجامعیة االستشاريإلى لجنة العمل  الترخیص موجھا

 
 .  3201  ) لسنة21(  قرار وزاري رقم)  1
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 )1( )37مــــــادة (
 المكاتب المھنیة أو االستشاریة 

 :وطالشر -أ
بدرجة   -1 األقل  وأمضى سنتین على  الكویتیین  الطلب من  یكون صاحب  أن 

 ، ویستثنى من ھذا الشرط:مشاركأستاذ 

ال - الطبیةمشاركاألساتذة  العلوم  مركز  بكلیات  بتقدیم  ون  لھم  فیسمح   ،

 . مشاركور ترقیتھم إلى درجة أستاذ الطلب ف

األ  المساعدون  األساتذة - وطب  الطب  بكلیتي  وفقاً اإلكلینیكیون  سنان، 

 للضوابط التالیة:

وظیفة   -1 في  سنتین  أمضى  قد  المتقدم  یكون  مساعد أن    أستاذ 

 بالجامعة. 

یتم تجدید منح الترخیص لمرة واحدة، بعد أن یدرس مجلس الكلیة   -2

ومزاولة   المجتمع  خدمة  في  والمساھمة  والبحث  التدریس  تقاریر 

  المھنة بالمستشفى وإقرارھا. 

 عارا خالل الفترة المطلوبة. أال یكون منتدبا أو م -2

 استغناء القسم عن جزء من خدماتھ خالل الفترة المطلوبة.  -3
 : الحقوق والواجبات -ب

عضو   -1 األكادیمیةیحتفظ  األخرى   الھیئة  والمسئولیات  التدریسي  بالعبء 

 . ا لوائح الجامعة كاملة دون تخفیضالتي تحددھ

لتي یحددھا قانون  والواجبات ا  بكامل الحقوق  الھیئة األكادیمیةیتمتع عضو   -2

 . ولوائح الجامعة

   :اإلجراءات -جـ
 الحصول على موافقة مجلس القسم ومجلس الكلیة المختصین.  -1
 توصیة من لجنة العمل االستشاري الجامعیة.  -2
 یصدر بالموافقة قرار من مجلس الجامعة.  -3

 
 . 4201  ) لسنة16(  قرار وزاري رقم  )1(
 


