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يسمى هذا النظام "نظام الهيئة التدريسية" في جامعة عمان العربية لسنة  ،2020ويعمل به
اعتبار من تاريخ إقراره.
ا

2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم
ينص صراحة على غير ذلك:
الجامعة

:

جامعة عمان العربية.

المجلس

:

مجلس عمداء الجامعة.

اللجنة

:

لجنة التعيين والترقية.

الرئيس

3

:

رئيس الجامعة.

يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة التعييين والترقييةب برئا ية اليرئيس وعضيوية
يييتة ممييين هيييم برتبييية أ يييتاذ ،تتيييولى ممار ييية الصييياحيات المتعلوييية بشيييهون أعضييياء الهيئييية

التدريسية وفوا ألحكام هذا النظام.

4

يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته وإجازته إجازة تفرغ علمي

وإجازته دون راتب وانتدابه وإعارته ونوله من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وقبول
ا توالته وإنهاء خدمته بورار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة وتوصية كل من مجلس

الكلية ومجلس الوسم وذلك وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
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5

يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة ما يأتي:

أن يكون قد حصل على درجة علمية أو شهادة مهنية في حول اختصاصه تمكنه من

أ.

التدريس في الجامعة ،على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الد ار ة

ب.

أن يكون قد حصل على الدرجات العلمية المشار إليها في الفورة (أب من هذه المادة

ج.

قادر على أداء مهامه كعضو هيئة تدريس.
أن يكون ا

د.

6

الثانوية العامة أو ما يعادلها ،والدرجة العلمية األولى بتودير ال يول عن (جيدب.

بالد ار ة المنتظمة ،وذلك من جامعات معترف بها.

أن يكون الئوا من الناحية الصحية بناء على تورير من اللجنة الطبية التي تعتمدها
الجامعة.

ه.

أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف واألخاق واآلداب العامة.

أ.

يشترط فيمن يعين برتبة مدرس في الجامعة ،أن يكون:
حاصا على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة معترف بها في حول

.1
.2

التخصص الذي يعين فيه.

قد عمل مدة ال تول عن ثاث نوات متصلة في مجال التدريس في الجامعة أو
في جامعة أو معهد جامعي معترف بهما ونشر أو قبل له للنشر ما ال يول عن

بحثين في مجال تخصصه غير مستل أي منهما من الر ائل الجامعية ،وأن

ب.

يكون باحثا رئيسا في أحدهما ،وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير.

يجوز ا تثناء من يعين مدر ا في كلية الفنون والتصميم وقسم هند ة العمارة من شرط

نشر أو قبول نشر البحثين المنصوص عليهما في البند (2ب من الفورة (أب من هذه
المادة شريطة أن يستعاض عنهما بما ال يول عن عملين فنيين.

7

أ.

يشترط فيمن يعين برتبة أ تاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصا على درجة الدكتوراه

)(PhDأو ما يعادلها من جامعة معترف بها ،أو أن يكون حاصا على شهادة مهنية
ارية المفعول أو شهادة فنية في التخصص تعادل درجة الدكتوراه من مه سة

أكاديمية أو مهنية معترف بها ،وأن يكون قد نشر ،أو قبل له للنشر بعد حصوله على

الدكتوراه بحثين في مجال تخصصه وأن يكون باحثا رئيسا في أحدهما وذلك في مجلة
معتمدة وفوا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
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ب.

مع مراعاة أحكام الفورة (أب من هذه المادة ،يشترط فيمن يعين برتبة أ تاذ مساعد في

كلية الفنون والتصميم وقسم هند ة العمارة ،أن يكون قد قام بعملين فنيين أو معماريين

بعد د ار ته تتوافر فيهما الشروط الواجب توافرها في األعمال الفنية والمعمارية الموبولة

ألغراض الترقيات العلمية.

ج

يستثنى الموفدون من الجامعة من شرط النشر أو األعمال الفنية المنصوص عليها في

د.

مع مراعاة أحكام الفورة (أب من هذه المادة ،يشترط فيمن يعين برتبة أ تاذ مساعد في

الفورتين (أب و (بب من هذه المادة.

تخصصات الطب وطب األ نان السريرية أن يكون حاصا على شهادة االختصاص
الفرعي أو الزمالة من أحد المراكز المتودمة في الطب وفوا لأل س التي يصدرها
المجلس لهذه الغاية.

8

يشترط فيمن يعين برتبة أ تاذ مشارك في الجامعة ما يأتي:
أ.

أن يكون حاصا على المههل العلمي المنصوص عليه في المادة (7ب من هذا النظام.

ب.

وأن يكون قد شغل رتبة أ تاذ مساعد مدة ال تول عن خمس نوات في جامعة أو معهد

ج.

وأن يكون قد نشر إنتاجا علميا قيما أدى إلى تودم المعرفة ،قام به بعد حصوله على

علمي أو فني من مستوى جامعي معترف بهما.

المههل العلمي المنصوص عليه في المادة (7ب من هذا النظام ،على أن تتوافر في هذا

اإلنتاج الشروط والمواصفات التي تتطلبها الترقية إلى رتبة أ تاذ مشارك في الجامعة،

وأن يتم توييم هذا اإلنتاج وفوا لإلجراءات المتبعة في الجامعة.

أو أن يكون قد اشغل هذه الرتبة في جامعة أو معهد جامعي تعترف بهما الجامعة وحوق

د.

9

شروط الترقية المعتمدة في الجامعة لهذه الرتبة.

يشترط فيمن يعين برتبة أ تاذ في الجامعة ما يأتي:
أ.

أن يكون حاصا على المههل العلمي المنصوص عليه في المادة (7ب من هذه النظام.

ب.

وأن يكون قد شغل رتبة أ تاذ مشارك مدة ال تول عن خمس نوات في جامعة أو في

ج.

وأن يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أ تاذ مشارك إنتاجا علميا قيما أدى إلى تودم

معهد علمي من مستوى جامعي معترف بهما.

المعرفة على أن تتوافر في هذا اإلنتاج الشروط والمواصفات التي تتطلبها الترقية إلى

رتبة أ تاذ في الجامعة ،وأن يتم توييم هذا اإلنتاج وفوا لإلجراءات المتبعة في الجامعة.
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10

د.

أو أن يكون قد اشغل هذه الرتبة في جامعة أو معهد جامعي تعترف بهما الجامعة وحوق

أ.

إذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وفوا ألحكام هذا النظام ،فيكون الحد

شروط الترقية المعتمدة في الجامعة لهذه الرتبة.

األعلى لمدة تجربته وفوا للرتبة التي يعين فيها على النحو اآلتي:

.1

ت نوات لرتبة مدرس.

.2

ثماني نوات لرتبة أ تاذ مساعد أو أ تاذ مشارك.

.3

ثاث نوات لرتبة أ تاذ.

ب.

إذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية قبل صدور هذا النظام ،فيحسب الحد األعلى لمدة

ج.

إذا لم يصدر قرار بتثبيت عضو الهيئة التدريسية خال مدة التجربة المنصوص عليها

اعتبار من تاريخ تعيينه في الجامعة.
ا
تجربته

في الفورة (أب من هذه المادة ،تعد خدمته منتهية حكما مع نهاية الفصل الد ار ي الذي

تنتهي فيه مدة تجربته.

د.

يجوز للمجلس تمديد مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية نة فسنة لمدة ال تتجاوز في

ه.

إن ا تمرار عضو الهيئة التدريسية غير المثبت في الخدمة في الجامعة بعد انوضاء

مجموعها ثاث نوات.

المدد المحددة في هذه المادة ال يكسبه حق التثبيت في الخدمة الدائمة فيها وال يتم

تثبيته وإن حوق شروط التثبيت بعد انوضاء هذه المدد.

11

أ.

مع مراعاة أحكام الفورة (أب من المادة (10ب من هذا النظام ،ينظر في تثبيت عضو
الهيئة التدريسية إذا:
.1

.2

.3

.4

.5

كيان أردنيا.

كيان ناجحا في التدريس وفي عمله الجامعي.

تمت ترقيته إلى رتبة أكاديمية أعلى في الجامعة ،إال إذا ُعين برتبة أ تاذ أو كان
برتبة مدرس ،وفي الحالة األخيرة يستعاض عن الترقية بالنول إلى الفئة (أب من

رتبة مدرس.

لم تصدر بحوه عووبة اإلنذار ،وفي حال صدورها يهجل تثبيته مدة نة.

لم تصدر بحوه عووبة اإلنذار النهائي ،وفي حال صدورها يهجل تثبيته مدة ثاث
نوات.
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ب.

.1

للمجلس وأل باب يوتنع بها إنهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خال مدة
تجربته ،على أن يبلغ بذلك قبل ثاثة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته ،وال يجوز

.2
ج.

إعادة تعيينه في الجامعة.

للمجلس وفي حاالت يراها منا بة ،عدم التويد بالشرط الزمني إلباغ عضو

الهيئة التدريسية بانتهاء خدمته المنصوص عليها في البند (1ب من هذه الفورة.

يجوز بورار من الرئيس بناء على توصية اللجنة تعيين عضو الهيئة التدريسية الذي لم

تنته خدمته في الجامعة حكما على أن يوضع تحت التجربة من جديد إال إذا بق وأن
تم تثبيته في الخدمة الدائمة في الجامعة ففي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي

فصل د ار ي واحد على األقل.

12
13

تعد مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة.
توقف الزيادة السنوية لعضو الهيئة التدريسية بورار من مجلس العمداء من رتبة أ تاذ

أ.

مساعد فما فوق إذا توقف إنتاجه العلمي المنشور والموبول للترقية مدة نتين ما لم

ب.

يكن يشغل خال هذه المدة مركزا إداريا بمنصب عميد فما فوق.

تنتهي حكما خدمة عضو الهيئة التدريسية إذا

بق وأن ّثبت في الخدمة الدائمة في

الجامعة ولم ينشر ،أو يوبل له للنشر ،بحثا واحدا على األقل خال آخر خمس نوات
مركز إداريا خالها.
ا
ما لم يكن يشغل

14

ينول األ تاذ المساعد واأل تاذ المشارك من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت
لديه في الفئة المطلوب النول منها أقدميه في الراتب ال تول عن خمس

نوات .أما المدرس

فيشترط أال تول اقدميته في الراتب عن ت نوات في الفئة التي ُعين على أ ا ها .وفي
جميع األحوال يشترط لنول عضو الهيئة التدريسية نشر بحثين اثنين على األقل في أثناء
خدمته الفعلية في الجامعة تتوافر فيهما الشروط والمواصفات المطلوب توافرها في اإلنتاج

العلمي المطلوب للترقية شريطة أن يكون باحثا منفردا أو رئيسيا في أحدهما.
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15

أ.

يرقى عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أ تاذ مشارك أو إلى رتبة أ تاذ إذا كان:
.1

قد توافرت لديه في الرتبة التي تتم ترقيته منها أقدمية ال تول عن خمس نوات
منها ثاث نوات على األقل متصلة في الجامعة عند توديم طلب الترقية ،ويجوز
في حالة تحويق عضو الهيئة التدريسية لضعف النواط المطلوبة للترقية،

.2

اختصار المدة ألربع نوات.

ناجحا في تدريسه.

.3

ناجحا في عاقاته في العمل الجامعي.

.5

قد نشر ،أو قبل له للنشر في مجات معتمدة ،وهو يشغل الرتبة التي

.4

فاعا في خدمة المجتمع وتنميته.

تتم

ترقيته منها إنتاجا علميا قيما في مجال تخصصه ،وأن يكون قد نشر جزءا من
هذا اإلنتاج العلمي أثناء خدمته في الجامعة ،ويجوز أن تحسب ضمن اإلنتاج

العلمي المعتمد للترقية األعمال المهنية أو الفنية المتميزة التي قام بها وهو

.6
ب.

يشغل الرتبة.

قد حوق اإلنتاج العلمي الذي قدمه للترقية الحدود الدنيا أل س الترقية التي يورها

المجلس.

مع مراعاة أحكام الترقية وإجراءاتها المنصوص عليها في هذه المادة والتعليمات الصادرة

بموتضى أحكام هذا النظام يتخذ المجلس قراره بشأن الترقية بعد االطاع على توارير

المقيمين ،وإذا تبين له أن هناك تناقضا بين نتائج توارير المقيمين وتوصياتهم فله
اتخاذ الورار الذي يراه منا با بشأن الترقية.

16

أ.

للمجلس بناء على تنسيب من الرئيس:
.1

تسمية من عمل عضوا في الهيئة التدريسية أ تاذ شرف إذا كان حاصا على
رتبة أ تاذ أو أمضى خدمة فعلية في الجامعة ال تول عن خمس عشرة نة في

رتبة األ تاذية حوق خالها انجازات أكاديمية وبحثية متميزة وبنى

معة علمية

مرموقة وقدم للجامعة خدمات جليلة اهمت في تودمها ونموها وتطورها وانتهت

خدمته فيها بسبب إكماله ن السبعين ،أو أنهيت خدمته فيها بناء على طلبه،
يتمتع أ تاذ الشرف بجميع حووقه العلمية ،ويستفيد من الخدمات التي تودمها
الجامعة ،ولها أن تستفيد من خبرته بما في ذلك خبرته في التدريس واإلشراف

والبحث ويتم تنظيم عمل أ تاذ الشرف بموجب أ س يصدرها المجلس لهذه
الغاية بما فيها مودار المكافأة المالية التي يتواضاها.

Ref.: Board of Trustees Session (10/2019-2020), Decision No.: 04, Date: 11/07/2020, Rev. b
University Council Session (03/2018-2019), Decision No.: 13, Date: 13/05/2019, Rev. b
Deans' Council Session (23/2018-2019), Decision No.: 36, Date: 05/05/2019, Rev. b
6 16

.2

متميز إذا كان من أعضاء الهيئة
ا
تسمية عضو الهيئة التدريسية أ تاذا
التدريسية في الجامعة وال يزال على رأس عمله وحاصا على رتبة أ تاذ وأمضى
خدمة فعلية في الجامعة مدة ال تول عن خمس

نوات بعد ترقيته إلى رتبة

متميز من الناحية األكاديمية والبحثية وقدم للجامعة خدمات متميزة
ا
أ تاذ ،وكان
.3

وفق أ س يصدرها المجلس لهذه الغاية.

منح لوب أ تاذ فخري لمن يحمل رتبة أ تاذ في جامعة أخرى معترف بها وحوق

إنجازات ا تثنائية و معة وخبرة في مجال تخصصه

واء أكان أردنيا أم غير

أردني إذا كان هذا األمر يخدم مصلحة الجامعة ويساهم في تحويق أهدافها

وللجامعة اال تفادة من خبراته ،ويحق له اال تفادة من خدمات الجامعة المكتبية

ب.

وفق أ س يصدرها المجلس لهذه الغاية.

ال يتواضى األ تاذة الذين تتم تسميتهم وفوا للبندين (2ب و(3ب من الفورة (أب من هذه

المادة أي أجر أو بدل أو عائد مالي موابل ما يتم توديمه للجامعة من خدمات مهما كان

نوعها بسبب تسميتهم أ اتذة متميزين أو أ اتذة فخريين.

17

يتمتع عضو الهيئة التدريسية في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير
والنشر وتبادل الرأي في حدود الووانين واألنظمة المعمول بها.

18

أ.

تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يأتي:
.1

التدريس والتوييم.

.2

إجراء البحوث والد ار ات النظرية والتطبيقية.

.3
.4

.5

.6
.7

خدمة المجتمع وتنميته.

اإلشراف على الر ائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتواريرهم وأنشطتهم العلمية

واالجتماعية وتوجيههم.
اإلرشاد األكاديمي.

االشتراك في المجالس واللجان الجامعية ،وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.

أي أمور أخرى يكلف بها في نطاق خدمة الجامعة.
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ب.

على عضو الهيئة التدريسية التفرغ الكامل للعمل في الجامعة وال يجوز له العمل

خارجها إال بموافوة خطية مسبوة من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية ووفق

تعليمات تصدر لهذه الغاية.

19

تكون

أ.

اعات العمل األ بوعي لعضو الهيئة التدريسية (40ب أربعين

اعة توزع على

التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنميته والمهام الجامعية األخرى ،ويحدد

رئيس الوسم وعميد الكلية مهام عضو الهيئة التدريسية ،ويتم توييم أدائه فيها في ضوء

ب.

20

إنتاجيته.

مع مراعاة ما ورد في الفورة (أب من هذه المادة  ،يكون الحد األعلى للعبء التدريسي

لأل تاذ (9ب تسع اعات معتمدة ،ولأل تاذ المشارك واأل تاذ المساعد (12ب اثنتي عشرة
اعة معتمدة ،وللمدرس (15ب خمس عشرة اعة معتمدة.

ج.

للرئيس أن يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء

أ.

تكون اإلجازة السنوية ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يأتي:

ومسهوليات جامعية أكاديمية أو إدارية بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

.1
.2

.3

ب.

تة أ ابيع لعضو الهيئة التدريسية اإلداري وغير اإلداري من األقسام السريرية

في كل من كليتي الطب وطب األ نان الذي يعمل في مستشفى الجامعة.
ثمانية أ ابيع لإلداريين من أعضاء الهيئة التدريسية.

أحد عشر أ بوعا ألعضاء الهيئة التدريسية اآلخرين.

با تثناء العاملين في مستشفى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس السريريين في كليتي

الطب وطب األ نان ،توزع اإلجازة السنوية المنصوص عليها في الفورة (أب من هذه
المادة بين الفصول.

ج

ال يجوز ترصيد اإلجازة السنوية لسنة أخرى.

د

يعد عضو الهيئة التدريسية المكلف بالتدريس خال الفصل الصيفي على رأس عمله،

ه.

للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خال إجازته السنوية.

وذلك ألغراض عود اجتماعات مجالس األقسام ومجالس الكليات.
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21

يجوز منح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل

أ.

فيها رتبة أ تاذ أو أ تاذ مشارك إجازة تفرغ علمي لمدة نة كاملة أو مجزأة لفصلين
اثنين عن كل

ت

نوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة ،شريطة أن يودم

مخططا للعمل أو األعمال العلمية أو المهنية أو الفنية التي

يعدها خال اإلجازة،

ويتواضى عضو الهيئة التدريسية خال إجازة التفرغ العلمي راتبه وجميع عا واته

با تثناء عاوة التنول.
ب.

يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي وبموافوة من الرئيس أن
يعمل خال هذه اإلجازة في الجامعات في المه سات التعليمية أو مراكز البحوث العلمية

داخل المملكة أو خارجها.
ج.

تحسب إجازة التفرغ العلمي خدمة فعلية لجميع األغراض با تثناء احتسابها ألغراض

د.

على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يودم إلى عميد كليته عند

الحصول على نة تفرغ علمي أخرى.

انتهاء إجازته العمل أو األعمال العلمية أو الفنية التي أعدها خال إجازته ليجري

توييمها من مجلس البحث العلمي ،بناء على األ س التي وضعت في المخطط األصلي

الوارد في الفورة (أب من هذه المادة ،وترفع األعمال والتوييم إلى رئا ة الجامعة

العتمادها ،وإذا لم يتم اعتمادها تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له ،ويعد قد
ا توفى إجازة التفرغ العلمي ،وال تحسب هذه اإلجازة ألغراض الترقية ومكافأة نهاية

ه.

و.

الخدمة واالدخار وألغراض ا تكمال المدة للحصول على إعارة أو إجازة أخرى.

ال توبل ا توالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خال إجازة التفرع العلمي

أو قبل مرور مثلي مدة اإلجازة أو اإلجازات التي تمتع بها خدمة فعلية في الجامعة إالّ
إذا ردت المبالغ التي دفعت له ،وفي هذه الحالة ال تحسب مدة هذه اإلجازة ألغراض
مكافأة نهاية الخدمة واالدخار.

يجوز منح عضو الهيئة التدريسية إجازة تفرغ علمي في السنة التي تسبق بلوغه ن

السبعين من العمر وفي هذه الحالة يعفى من االلتزام المنصوص عليه في الفورة (هيب

من هذه المادة.
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22

أ.

يجوز أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي

أمضى في الجامعة خدمة فعلية متصلة ال تول عن خمس نوات إجازة دون راتب لمدة
فصل د ار ي أو نة أو أكثر وألكثر من مرة على أال تتجاوز خمس نوات متصلة في
المرة الواحدة وال يمنح إجازة ثانية بموتضى أحكام هذه المادة إال بعد مرور مثلي مدة

اإلجازة الفعلية نفسها التي تمتع بها.
ب.

يستثنى من شرط التثبيت وشرط المدة الزمنية المشار إليها في الفورة (أب من هذه المادة

ج.

يجوز في حاالت خاصة يودرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية إجازة اضطرارية

د.

ال تعد اإلجازة دون راتب التي تمنح ألي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية جزءا من

وزير أو رئيس جامعة أردنية.
ا
عضو الهيئة التدريسية الذي يعين

دون راتب لمدة ال تزيد على نة د ار ية لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

خدمته في الجامعة ألغراض منح إجازة التفرع العلمي والترقية ومكافأة نهاية الخدمة
واالدخار ،إال أنها تحسب له أقدمية في الراتب فوط إذا قضاها في جامعة أو معهد علمي

من مستوى جامعي معترف بهما وتعتمدهما الجامعة لهذه الغاية.

23

للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية منح عضو الهيئة التدريسية إجازة ال تزيد مدتها على
خمسة عشر يوم عمل ألداء فريضة الحج ،وتمنح هذه اإلجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في

الجامعة.

24

تحدد اإلجازة المرضية والطارئة وإجازة األمومة وشروط منحها بموجب تعليمات تصدر لهذه
الغاية.

25
26

يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفية أخرى داخل الجامعة.
أ.

يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إلى جهة
حكومية أو إلى منظمة أو هيئة دولية للعمل في وظيفة قيادية عليا أو إلى جامعة للعمل

رئيسا لها أو إلى جامعة ر مية للعمل رئيسا أو نائب للرئيس فيها وذلك لمدة فصل
د ار ي أو أكثر ،على أال تتجاوز مدة اإلعارة في أي حال خمس
أخرى إال بعد مضي مثلي مدة إعارته السابوة.

نوات ،وال يعار مرة
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ب.
ج.

مع مراعاة أحكام الفورة (جب من هذه المادة ،تعد مدة إعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا
من خدمته الفعلية في الجامعة.

ال تتحمل الجامعة أي رواتب أو عا وات أو نفوات أو أي مبالغ أخرى مهما كان نوعها
أو

ببها خال مدة اإلعارة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة ومساهمة الجامعة في

صندوق االدخار وفي الضمان االجتماعي ويتحمل عضو الهيئة التدريسية أو الجهة
المعار إليها هذه النفوات.

27

يجوز لعضو الهيئة التدريسية القيام بزيارة علمية أو إيفاده في دورات علمية أو تدريبية

أ.

خارج الجامعة بورار من الرئيس بناء على تنسيب من مجلسي الكلية والوسم ،وتعد مدة

28

إيفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة.

ب.

يصدر المجلس التعليمات الازمة لتنظيم األمور المتعلوة بالزيارة العلمية واإليفاد بما في

أ.

يجوز التعاقد مع عضو الهيئة التدريسية لواء مكافأة شهرية في رتبة أ تاذ زائر أو

ذلك األمور المالية منها.

أ تاذ مشارك زائر أو أ تاذ مساعد زائر إذا كان:

.1

.2

ب.

29

حاصا على المههل العلمي المنصوص عليه في المادة (7ب من هذا النظام.

ويحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة ،ويحوق شروط الرتبة في الجامعة.

ال تعد مدة خدمة عضو الهيئة التدريسية الذي تم التعاقد معه وفوا ألحكام الفورة (أب من
هذه المادة خدمة ألغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة واالدخار واإل كان.

للرئيس بناء على تنسيب كل من مجلس الكلية ومجلس الوسم ،الموافوة على التعاقد مع
محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

30

يجوز تعيين المحاضر المتفرغ الذي تم التعاقد معه للعمل في الجامعة عضوا في هيئتها
التدريسية إذا كان يحمل درجة الدكتوراه أو ما يعادلها وانطبوت عليه شروط التعيين المنصوص

عليها في المادة (5ب من هذا النظام ،ونشر أو قبل له للنشر ،بحثين على األقل أثناء خدمته

في الجامعة ويجوز أن تحسب مدة خدمته وبحوثه التي نشرها وهو محاضر متفرغ في الجامعة

ألغراض الترقية.
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31

للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية ،بعد أخذ رأي مجلس الوسم تكليف محاضرين

أ.

غير متفرغين للتدريس أو القيام بأعمال التدريب في الجامعة خال فصل واحد أو أكثر،

وذلك وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب.

للرئيس دعوة أشخاص من خارج الجامعة إللواء محاضرات أو القيام بمهام بحثية أو

ج.

للرئيس الموافوة على قيام أشخاص أو جهات محلية بتوديم خدمات تطوعية للجامعة

تدريسية أو تدريبية فيها لمدة محددة وذلك وفوا لأل س والشروط التي يوررها.
وفوا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

32

اعتبار من التاريخ الذي يحدده الورار
ا
تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة

أ.

الصادر بذلك أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحاالت

اآلتية:
.1

قبول اال توالة.

.2

اعتبار من نهاية
ا
إتمام السبعين من العمر ،وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة

.3

انتهاء الخدمة حكما.

.4

فود الوظيفة.

.6

اال تغناء عن الخدمة.

.8

فود شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.

.5
.7

.9

العام الجامعي الذي أتم فيه ن السبعين.

إنهاء العود.
العزل.

الوفاة.

ب.

إذا انتهت خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بالوفاة تدفع الجامعة على الفور

ج.

ن

راتبه وعا واته عن الشهر الذي توفي فيه باإلضافة إلى راتب وعا وات الشهر التالي.
يجوز التعاقد مع عضو الهيئة التدريسية الذي انتهت خدمته في الجامعة لبلوغه

محاضر متفرغا فيها ،وفق تعليمات يصدرها المجلس.
ا
السبعين
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33

يودم عضو الهيئة التدريسية ا توالته خطيا إلى عميد الكلية المعني قبل ثاثة أشهر

أ.

على األقل من بدء أي فصل د ار ي ،وللرئيس عدم التويد بهذا الشرط الزمني إذا رأى
مبرر لذلك.
ا

ب.

يبلغ عضو الهيئة التدريسية الورار بشأن ا توالته خال مدة ال تزيد على ثمانية أ ابيع

ج.

على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم ا توالته أن يستمر في عمله حتى قبولها وإال

من تاريخ توديمها وإال اعتبرت مرفوضة.
اعتبر فاقدا لوظيفته.

34

يعد عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يوبله المجلس مدة
تزيد على ثاثة أ ابيع متصلة أو أربعة أ ابيع متوطعة خال السنة ،وللمجلس في حاالت

خاصة ومبررة تعيينه مرة أخرى في الجامعة.

35

على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به ،والتويد بأحكام
الووانين واألنظمة والتعليمات والورارات المعمول بها ،وأن يمتنع في

المسهولية عن األمور اآلتية:

أ.

العمل خارج الجامعة دون موافوة خطية من الرئيس.

ب.

القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية.

ج.

ممار ة أي نشاط حزبي أو طائفي أو إقليمي داخل الجامعة.

ه.

االشتراك في عضوية مجالس المه سات ومجالس إدارة الشركات ،إال إذا كان ممثا

د.

36

ياق ذلك تحت طائلة

القيام بأي عمل يسيء إلى معة الجامعة أو العاملين فيها.

للحكومة أو إذا كلف من الجامعة بذلك أو بموافوتها.

إذا خالف عضو الهيئة التدريسية الووانين واألنظمة والتعليمات والو اررات المعمول بها توقع
عليه إحدى العووبات التأديبية اآلتية:

أ.

التنبيه ،فإذا أوقعت عليه هذه العووبة مرتين خال ثاث نوات متتالية ،ترفع في المرة

الثالثة إلى عووبة اإلنذار.
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ب.

اإلنذار ،فإذا أوقعت عليه هذه العووبة تهجل ترقيته لمدة نتين من تاريخ قرار المجلس

بترقيته ،وتوقف زيادته السنوية للمدة ذاتها إذا كان برتبة أ تاذ ،وإذا أوقعت عليه هذه

العووبة مرتين خال خمس

النهائي.
ج.

اإلنذار النهائي ،فإذا أوقعت عليه هذه العووبة تهجل ترقيته لمدة أربع نوات من تاريخ

قرار المجلس بترقيته ،وتوقف زيادته السنوية للمدة ذاتها إذا كان برتبه أ تاذ ،ويحال

من أوقعت عليه هذه العووبة إلى المجلس التأديبي إذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك.

د.

اال تغناء عن الخدمة مع صرف جميع اال تحواقات المالية.

ه.

37

نوات متتالية ،ترفع في المرة الثالثة إلى عووبة اإلنذار

العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق االدخار وال

يعاد تعيينه في الجامعة.

مع مراعاة أحكام المادة (35ب من هذا النظام توقع العووبات التأديبية المنصوص عليها في
المادة (36ب من هذا النظام وفوا للصاحيات اآلتية:

أ.

ب.
ج.

د.

لرئيس الوسم أن يوقع عووبة التنبيه.

لعميد الكلية أن يوقع عووبتي التنبيه واإلنذار ،ويجوز لمن أوقعت عليه عووبة اإلنذار
أن يستأنف الورار بذلك إلى الرئيس خال بعة أيام من تاريخ تبليغه بذلك.

للرئيس أن يوقع عووبة التنبيه وعووبة اإلنذار وعووبة اإلنذار النهائي.

للمجلس التأديبي أن يوقع أيا من العووبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36ب
من هذا النظام ،وفوا لجسامة المخالفة التأديبية المرتكبة.

38

ال يجوز إيواع أي عووبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديميا على حامل رتبة أعلى،

أ.

وفي هذه الحالة ترفع التوصية بإيواع العووبة إلى حامل الرتبة األعلى الذي يحق له

ب.

ج.

إيواعها.

ال يجوز إيواع أي عووبة تأديبية أو تشديدها أو تخفيفها قبل ماع أقوال عضو الهيئة
التدريسية وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه وذلك من قبل الجهة التي لها صاحية

النظر في اإلجراءات التأديبية المتخذة بحوه.

للرئيس تشكيل لجنة ثاثية للتحويق في المخالفة المنسوبة لعضو الهيئة التدريسية

يكون موررها أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن هم في الرتبة نفسها أو في رتبة أعلى
من رتبة عضو الهيئة التدريسية الذي ارتكب المخالفة.
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39

يشكل المجلس التأديبي االبتدائي لمدة

أ.

نتين قابلة للتمديد بورار من المجلس من

خمسة أعضاء من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة أ تاذ

والذين لم توقع عليهم أي عووبة ،ويعين المجلس رئيسا لهذا المجلس التأديبي من بين
ب.

أعضائه ،وللمجلس إعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منها.

يشكل المجلس التأديبي اال تئنافي لمدة نتين قابلة للتمديد بورار من المجلس برئا ة
أحد نواب الرئيس وعضوية أربعة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن

يحملون رتبة أ تاذ والذين لم توقع عليهم أي عووبة ،وللمجلس إعفاء أي منهم من
ج.

عضوية هذا المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منها.

للمجلس تعيين عضو احتياطي أو أكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحل محل أي

عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما بعذر موبول.

40

يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ،ويكون اجتماعه قانونيا بحضور جميع
أعضائه ويتخذ المجلس التأديبي ق ارراته بأغلبية أربعة من خمسة أعضاء.

41

يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي نسخة من الئحة المخالفة

أ.

المنسوبة إليه إلى مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته ،وذلك قبل موعد الجلسة

المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على األقل ،وله الرد خطيا على

42

الائحة خال تلك المدة.

ب.

لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي االطاع على جميع أوراق ملف

أ.

على الرئيس إحالة أي مخالفة تنطوي على جريمة جزائية إلى المدعي العام المختص

الدعوى ،وحضور جلسات المجلس التأديبي للدفاع عن نفسه.

التخاذ اإلجراءات الوانونية بشأنها وعليه وقف اإلجراءات التأديبية إلى حين صدور

ب.

الحكم النهائي في الوضية الجزائية.

ال يحول صدور الحكم في الوضية الجزائية بعدم مسهولية عضو الهيئة التدريسية أو

تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت إليه دون اتخاذ اإلجراءات التأديبية بحوه بموتضى

هذا النظام بما في ذلك احالته للمجلس التأديبي ويستمر في هذه الحالة نفاذ قرار

الرئيس بوقفه عن العمل.
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43

للرئيس كف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل في أي من الحاالت اآلتية:

أ.

.1

ب.

إذا أحيل إلى المجلس التأديبي.

.2

إذا أحيل إلى المدعي العام بطلب من الجامعة.

.3

إذا أحيل إلى المحكمة بسب ارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األخاق أو

اآلداب العامة.

للرئيس أن يحدد النسبة التي يتواضاها الموقوف عن العمل من راتبه وعا واته على أال
تزيد على النصف.

44

أ.

ينعود المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خال مدة ال تتجاوز

ب.

تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين

ج.

إذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال للمجلس التأديبي عن حضور جلسات

أ بوعين من تاريخ إحالة الدعوى إليه.

قرار المجلس.

رية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها

المحاكمة على الرغم من تبليغه دون عذر يوبله المجلس التأديبي فتتم محاكمته غيابيا.

45

يصدر المجلس التعليمات الازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

46

يلغى هذا النظام بعد إقراره أي نظام ابق ذات صلة ،على أن يستمر العمل بالتعليمات والو اررات
الصادرة بموتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفوا ألحكام هذا النظام خال مدة
ال تتجاوز نة من تاريخ نفاذه.
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