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 نظام االستعانة بأعضاء ھیئة تدریس  
 غیر متفرغین من الكویتیین المحالین إلى التقاعد وسبق شغلھم  

 كما وافق علیھ مجلس الجامعة  ( امعةـــوظائف ھیئة تدریس بالج

 )1( ) 2017/ 1/ 15) الذي عقــد بتاریخ  2017/ 1رقم ( اعھ ــــفي اجتم
  --------------- 

یعمل بالنظام التالي في شأن االستعانة بأعضاء ھیئة تدریس غیر متفرغین    
 من الكویتیین المحالین إلى التقاعد وسبق شغلھم وظائف ھیئة تدریس بالجامعة :  

 أوالً :
غیر  تدریس  ھیئة  بأعضاء  الجامعة  كلیات  استعانة  الحاجة  عند  یجوز 

ظام االستفادة من خبرات متفرغین من الكویتیین المتقاعدین ، ویحقق ھذا الن
أعضاء ھیئة التدریس الكویتیین الذین تقاعدوا أو تمت استقالتھم من الجامعة  

 ، ویتم تكلیفھم في مجاالت التدریس والبحث العلمي وفق الشروط التالیة :
تكون االستعانة بقرار من مدیر الجامعة بناًء على توصیة لجنة التعیینات بالقسم   -1

قة عمید الكلیة المعنیة وذلك لمدة فصل دراسي واحد  العلمي المختص ومواف
 قابل للتجدید . 

یكون العبء التدریسي لعضو ھیئة التدریس غیر المتفرغ ست وحدات دراسیة   -2
في األسبوع أو ما یعادلھا بنظام الساعات ویؤخذ في االعتبار طبیعة الدراسة 

في الفصل الدراسي  اإلكلینیكیة في كلیات مركز العلوم الطبیة ، ویكون التدریس  
 االعتیادي .

یجوز عند الحاجة مشاركة عضو ھیئة التدریس غیر المتفرغ في لجان القسم   -3
 العلمي والكلیة والجامعة بصفة استشاریة . 

بعضو ھیئھ تدریس متفرغ في أكثر   –في نفس الوقت    –ال یجوز االستعانة   -4
 من كلیة من كلیات الجامعة عدا الدراسات العلیا .
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 ثانیاً : 
غیر  -1 الكویتیین  التدریس  ھیئة  أعضاء  من  بھ  االستعانة  یتم  فیمن  یشترط 

المتفرغین أن یكون قد شغل وظیفة عضو ھیئة تدریس بالجامعة لمدة عشرین 
 سنة على األقل . 

االعتیادي  -2 الدراسي  الفصل  عن  المتفرغ  غیر  التدریس  ھیئة  عضو  یتقاضى 
د آالف  بواقع ستة  اجمالیة  مكافأة  تدریس ست وحدات الواحد  حالة  في  ینار 

تصرف    , الساعات  بنظام  یعادلھا  ما  أو  المكافأة 50دراسیة  قیمة  من   %

الیھا أعاله في حالة تدریس من   المشار   وحدات دراسیة   4إلى    3اإلجمالیة 

 أو ما یعادلھا بنظام الساعات كحد أدنى في الفصل الدراسي االعتیادي .

 


