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مممة تتمممإع إدمممداد ال ياسمممات  ة هكاديميع قمممة ظتوظيمممف هدئمممات ليممممة التعلممميإ لئمممماّ تممموييي مممموارد ظ مممييع ظالكفمممات   متممما المتعلع

ا  منها. ة من تحقيق هلداف الجامعة المتوخع ة، ظما يمكعن األق ام األكاديميع  والفعاليع

 

 التوظيف يي الجامعة اتسياس

 ممممةال داليممممة الجممممود ، مممممن خمممم    مممم   وتوظيممممف كممممادر ظ تلتمممملم الجامعممممة ممممة وظحديع ممممة حتعليميع تمممموييي خممممدمات هكاديميع

ل يمتلك الكفات  والخبي .  هكاديمي متميع

  يمممي اختيمممار معتممممد  يمممي ىلمممك دلممم  مبمممده تكممماي  الفمممي   ،ظالقيمممام ظمممت ياتات توظيمممف دادلمممةالجامعمممة تلتممملم

  .ويقًا لمعاريهإ ومهاراتهإ وم لع تهإ وقدراتهإ، دوّ تمييلاأليئل ظين الميشحين، وتقييمهإ 

 ة. خطط التوظيف  يتإع وضع ة يي الجامعة ظناًت دل  هلدايها االستياتيجيع  ال نويع

 ا الم تندظيف هيع ميشح ما لإ ُت تكمل اإل ياتات المنصوصة يي ل ال يمكن تو. 

 ة  ميعهإ ق اإل ياتات المنصوصة يي ل ه الورقة ظتوظيف هدئات الهيمة التعليميع  .تتعلع

   ممممة يتممممولع  إدار ممممة لجنممممةالتوظيممممف األكمممماديمي دمليع لها وُي مممميف دلمممم  دملهمممما دميممممد الكليع مممما تن مممميق  ،ي ممممكع همع

لا ة اإل ياتات ييتوالع  .مكتب الموارد الب ييع

 :ة لجنة التوظيف ظالت اور مع رئيس الق إ، دل  ال كل اآلتي  ي كعل دميد الكليع

 رئي اً  رئيس الق إ 

 ي غين ظدوام كلع يين ث ثة من هسات   الق إ المتفيع  هدئاًت متغيع

 .دئوًا ييها ، ودليه يكوّ رئيس الق إُيمكن للعميد هّ يتولع  رئاسة اللجنة إّ ارتأى ىلك م حظة:

  المهام اآلتيةاألكاديمي لجنة التوظيف ظُتناط: 

 .وضع معاييي االختيار 

 ة الست م الطلباتتحديد يتي  اإلد ّ وا  لمهلة النهائيع

  ة  .واختيار األيئل ظينهادراسة ال يي ال اتيع

 .إ يات مقاظ ت التوظيف 

 .حين  انتخا  األيئل ظين الميشع

  حين ة. الم تويين لل يوط إل ريع توصية ظتوظيف الميشع   دميد الكليع
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