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  تعليمات الهئية التدريسية
  من نظام الهيئة التدريسية) 60(صادرة بموجب المادة 

  )2007(لسنة ) 41(في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 
  


 لعام ) عة البلقـــــاء التطبيقية تعليمات الهيئة التدريسية في جام( تسمى هذه التعليمات  F1WEא�د�

  .ويعمل بها اعتباراً من تاريــخ إصدارهــــــا) 2007(


 
F2א�د� WE يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل
  :القرينة على غير ذلك

  .جامعة البلقاء التطبيقية: الجامعة
  .الجامعةمجلس عمداء : المجلس
  .رئيس الجامعة : الرئيس 
  .لجنة التعيين والترقية في الجامعة :اللجنة
  .الكلية في مركز الجامعة أو الكلية الجامعية :  الكلية

  .القسم األكاديمي المتخصص في الكلية:  القسم 
  .المحاضرة لمدة ساعة أسبوعيا ولفصل دراسي واحد: المعتمدة الساعة

ة علمية محكمة ودورية متخصصة ومفهرسة عالمياً من حيث هيئمجلة : المجلة العالمية
  وتكون معتمدة في قاعدة بياناتين واالنتشار التحرير والباحث

)Thomson ISI  ( او ما يعادلها.  
  . مجلة علمية محكمة ودورية متخصصة ومعتمدة من اللجنة:  المجلة المعتمدة


 
F3א�د� WEوللرئيس بتفويض من ) لجنة التعيين والترقية(ل يختار المجلس خمسة من أعضائه لتشكي
المجلس، أن ينتدب واحداً أو أكثر من أعضاء المجلس اآلخرين الستكمال النصاب عند 

  .الضرورة
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 يكون منتظماً في دراسته  نيشترط في من يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة، أ F4WEא�د�

لدرجتي الدبلوم والماجستير إن وجدتا إما درجة  كجة الجامعية األولى، وكذلللدر
الدكتوراه فيشترط أن يكون منتظماً في دراسته أو حقق شرط اإلقامة الذي تطلبه الجامعة 
لمنح هذه الدرجة، وبما ال يتعارض مع شرط اإلقامة المحدد من قبل وزارة التعليم 

في الدرجة الجامعية أن تكون مسبوقة بشهادة  وفي جميع الحاالت يشترط. العالي
  .الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها


 يكون تاريخ الحصول على الشهادة أو الدرجة العلمية المؤهلة للتعيين هو تاريخ صدور  F5WEא�د�
  .قرار الجهة صاحبة االختصاص النهائي بمنح تلك الشهادة أو الدرجة


א�د�F6E
 Wي الطلب المقدم للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية ال يشترك في التصويت عند النظر ف
على األقل للرتبة  على القرار إال أعضاء الهيئة التدريسية الذين يحملون رتباً جامعية معادلة

  .المطلوب التعيين بها


 
F7א�د� WEال تتجاوز  يرفع رئيس القسم رأي مجلس القسم في التعيين إلى عميد الكلية خالل مدة
وللعميد إذا لم يتسلم رأي القسم الخطي خالل المدة . أسبوعين من تاريخ إحالة الطلب إليه

  .المحددة أن يعرض الموضوع مباشرة على مجلس الكلية
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F8א�د� WE للرئيس بعد اخذ رأي مجلس الكلية المعنية التعاقد مع عضو الهيئة التدريسية الذي انتهت
  .بعين من العمرخدمته بسبب إتمام الس


 
F9א�د� WE  ينظر في تعيين عضو هيئة التدريس في أية رتبة أكاديمية حددها النظام استناداً إلى بحوث
مهنية وأعمال فنية متميزة في مجال تخصصه، بعد اخذ رأي مجلس الكلية واللجنة وبعد 

ذوي تقييم هذه البحوث من قبل لجنة فنية متخصصة تعينها اللجنة من أساتذة من 
  .االختصاص والخبرة في ذلك الحقل


 F10WEא�د�
يجوز أن تعتمد في تعيين عضو هيئة التدريس في الجامعة الرتبة التي شغلها في جامعة 
  .أ 

  .أردنية رسمية أخرى وتحتسب له األقدمية في الرتبة سنة بسنة
بها  تبت اللجنة في الرتبة التي حصل عليها عضو هيئة التدريس في جامعة أخرى تعترف  .ب 

الجامعة بناء على اإلنتاج العلمي للمتقدم وفيما إذا كان يؤهله للتعيين في الرتبة واألقدمية 
 .في الجامعة



F11WEא�د� 

يكون تعيين عضو هيئة التدريس من تاريخ قرار المجلس، أو من تاريخ الحق وعلى   .أ 

مباشرته العمل  المعين مباشرة العمل اعتباراً من التاريخ المحدد، وإذا اقتضت الظروف
وللرئيس، ألسباب . قبل التاريخ المشار إليه يكون عمله بمكافأة يحددها الرئيس بقرار منه

يقدرها، الموافقة على تأجيل المباشرة أو تأخيرها عند الضرورة بما ال يتجاوز فصلين 
  .دراسيين

ه يقوم يتولى عضو هيئة التدريس إبالغ رئيس القسم خطياً بمباشرته العمل الذي بدور  .ب 
بإبالغ المباشرة أو عدمها خطياً إلى العميد خالل أسبوع على األكثر ويتولى العميد إبالغ 

  . ذلك إلى رئاسة الجامعة خالل أسبوع على األكثر
وإذا لم يباشر عضو هيئة التدريس عملـه خالل مـــدة أقصـاها أسبوعـان من   .ج 

ما يعتبر قرار تعيينه ملغى، إال إذا التاريخ المحدد لمباشرته، يعتبر مستنكفا عن العمل، ك
 .تقدم  بعذر يقبله الرئيس



F12WEא�د� 

يجوز النظر في تعديل رتبة عضو الهيئة التدريسية أو راتبه إذا قدم طلباً بذلك خالل ستة   .أ 

  .أشهر من تاريخ تعيينه في الجامعة
رأيه في الطلب،  يقدم طلب تعديل الرتبة أو الراتب إلى عميد الكلية بواسطة القسم ويبدي  .ب 

 .ويرفعه إلى رئاسة الجامعة للبت فيه
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 يمأل عضو الهيئة التدريسية سنوياً النموذج الخاص بالمعلومات المتعلقة بإنجازاته ونشاطاته  F13WEא�د�
كل عام، ويبدي رئيس ومساهماته، ويرفعه إلى رئيس القسم قبل نهاية شهر نيسان من 

  .القسم وعميد الكلية رأيهما فيه


 
F14א�د� WE  يتولى عميد الكلية إحالة أسماء أعضاء الهيئة التدريسية في تلك الكلية من غيرالمثبتين إلى
األقسام المعنية إلبداء الرأي في تمديد فترة التجربة أو عدم تمديدها وإنهاء عمل عضو 

  :ضوء ما يليالهيئة التدريسية وذلك في 
  .من هذه التعليمات) 37(النموذج المشار إليه في المادة    .أ 
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تقييم فعالية التدريس لعضو الهيئة التدريسية في مادة واحدة على األقل في الفصل   .ب 
 .الدراسي وذلك من خالل نموذج تقييم فعالية التدريس

بعض النظر ( اننموذج التقرير المشترك الذي يملؤه عميد الكلية ورئيس القسم المعني  .ج 
  ).األكاديمية اعن رتبتهم



F15WEא�د� 

  .يعرض عميد الكلية توصية مجلس القسم المتعلقة بتمديد فترة التجربة على مجلس الكلية  .أ 
يرفع عميد الكلية تنسيب مجلس الكلية والتقرير المشترك إلى رئيس الجامعة مع نهاية   .ب 

  .الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي


 على تمديد فترة  ييسري على تجديد العقود من حيث اإلجراءات والتقارير ما يسر F16WEא�د�
  .التجربة



F17א�د�WE
 

ينظر مجلس القسم في طلب تثبيت عضو الهيئة التدريسية الذي استوفى شروط التثبيت   .أ 

  .ويرفع تنسيب مجلس القسم إلى عميد الكلية
رفع تنسيب المجلسين                  يعرض عميد الكلية الموضوع على مجلس الكلية وي  .ب 

  .إلى رئيس الجامعة) القسم والكلية ( 
  .ية ورئيس القسم التقرير المشترك ويرفق مع تنسيب مجلس الكليةليملئ عميد الك  .ج 
لعضو الهيئة التدريسية غير المثبت او المثبت الذي يشغل رتبه أدنى من رتبه  زال يجو  .د 

  .وع تثبيته أن يبدي رأيه في موضوع التثبيتعضو الهيئة التدريسية المعروض موض
إذا قل عدد أعضاء هيئة التدريس الذين يحق لهم النظر في تثبيت عضو هيئة تدريس عن   .ه 

ثالثة يرفع رئيس القسم الطلب إلى عميد الكلية لعرض الطلب بحضور ممن يحق لهم 
الطلب عن  النظر في الطلب على مجلس الكلية وإذا قل عدد الذين يحق لهم النظر في

  .ثالثة يرفع العميد الطلب إلى رئاسة الجامعة


 ألغراض النقل وتمديد فترة التجربة " التقرير المشترك " تعتمد المعايير التالية في نموذج   F18WEא�د�
  :والترقية والتثبيت

  :التدريس  .أ 
  الكفاءة  -
 .للطلبه اإلرشاد األكاديمي ومراعاة الفروق الفردية -
مستواها واإلشراف على مشاريع تخرج الطلبة والتدريب إجراء االمتحانات و -

 .الميداني
 .متابعة نشاطات الطلبة وتقاريرهم -
المشاركة في تدريس طلبة الدراسات العليا واإلشراف على مشاريعهم  -

  .ورسائلهم
  : البحث العلمي  .ب 

  .إجراء البحوث والدراسات الميدانية والتطبيقية -
 .المشاركة في المؤتمرات العلمية -
 .صول على دعم بحث علمي من داخل وخارج الجامعة الح -
 .المشاركة في الورش العلمية  -
  .المشاركة في اعداد الورش العلمية والمؤتمرات والندوات -

  :خدمة الجامعة   .ج 
  .االشتراك في المجالس واللجان في الجامعة  -
 .التفرغ الكامل لواجباته التدريسية والبحثية في الجامعة  -
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 .ات لخدمة الطلبة والعاملين في الجامعةعقد دورالمشاركة في  -
 .عقد ندوات والقاء محاضرات تخصصية المشاركة في  -
 .مثابرته في تحقيق أهداف الجامعة -
  

 :خدمة المجتمع   . د
  .تقديم االستشارات  -
 .عقد دورات تدريبية  -
 .محاضرات عامة إلقاء -
 .المساهمة في تنمية المجتمع -
 . معةخارج الجا المشاركة في الجمعيات واللجان -
  

  :العالقات مع األخرين .هـ 
  .عالقاته مع الطلبة  -
 .عالقاته مع زمالئه في القسم  -
 .عالقاته مع زمالئه في الكلية  -
  .عالقاته مع العاملين في الجامعة -

  : صفات أخرى .و
  .التزامه باألعراف والقيم الجامعية والنظام العام - 
  .روح المبادرة والقدرة على طرح أفكار جديدة  - 
  .مدى تمتعه بروح الفريق وتقبله الرأي اآلخر -
  .مقدرته اإلدارية -
  .تعاونه مع عمادة الكلية -
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F19א�د�WEيشمل العبء األكاديمي ما يلي:  

  .المحاضرات النظرية •
 .الورش والمختبرات •
 .اإلشراف على مشاريع التخرج •
  .ني للطلبةاإلشراف على التدريب الميدا •


  F20WEא�د�
ساعات معتمدة، ولألستاذ المشارك ولألستاذ المساعد ) 9(يكون العبء األكاديمي لألستاذ   .أ 

  .ساعة) 15(ساعة معتمدة، وللمدرس والمدرس المساعد ) 12(
  :يحسب العبء األكاديمي لعضو الهيئة التدريسية علــى النحو التالي  .ب 

بساعة ) وريوس، ماجستير أو دكتوراه جامعي متوسط، بكال( الساعة النظرية  .1
  .معتمدة واحدة

ساعة ) 1.5(دكتوراه  .  فصول) 3( xساعة معتمدة ) 1(ماجستير : اإلشراف  .2
  .فصول ) x )5ونصف معتمدة 

  .ساعة معتمدة) 1) (دبلوم ( طالب ) 12: (مشروع التخرج .3
عة سا) 1) (ماجستير(طالب )  3. (ساعة معتمدة) 1) (بكالوريوس( طالب ) 6(

  .معتمدة
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يحدد العبء األكاديمي للساعة المعتمدة للتدريب بقرار من الرئيس : التدريب .4
  .بتنسيب من الكليات المعنية

المختبرات وورش العمل والعمل الميداني ( أما في مجال العمل التطبيقي مثل 
بقرار من الرئيس بعد اخذ ) الساعة المعتمدة ( ، فيتم تحديد )والمراسم والمشاغل 

وفي جميع األحوال ال يقل احتساب العبء األكاديمي للساعة . ي هذه الكلياترأ
  .العملية عن نصف ساعة معتمدة

تحسب الساعات المعتمدة إضافية لعضو الهيئة التدريسية الذي يقوم بمهمات إدارية بعد   .ج 
 .من هذه المادة) أ(اكتمال عبئه األكاديمي المذكور أعاله في الفقرة 

من هذه المادة ألعضاء هيئة ) أ(عباء األكاديمية الواردة في الفقرة للرئيس تخفيض اال  .د 
التدريس الذين يشغلون مواقع إدارية أو يكلفون من قبله بمهام تستدعي تخفيض عبئهم 

 .األكاديمي
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F21WEא�د� 


" نظــام الهيئـــــة التدريسية" من ) 29(من المادة ) أ(مع مراعاة أحكام الفقرة   .أ 
  :توزع اإلجازات السنوية ألعضاء الهيئة التدريسية على النحو التالي

يستوفي عضو الهيئة التدريسية في أي من الكليات إجازة أسبــوع من  .1
أصل إجازته السنوية خالل الفترة ما بين الفصلين الدارسيين األول والثاني 

م ثم يستوفي باقي هذه اإلجــــازة خـــالل الفصل من كل عا
  .الصيفي

يتم توزيع إجازات نواب الرئيس والعمداء ومديري المراكز بقرار من  .2
أما إجازات نواب العميد ومساعدي العميد . الرئيس حسب طبيعة عملهم

  .ورؤساء األقسام فتمنح من قبل العميد المختص
في جامعة البلقاء التطبيقية ) الهيئة التدريسيةنظام (من ) 29(مع مراعاة نص المادة   .ب 

  إذا كان مجازاً أو معاراً لمدة فصل وعمل الفصل –تحسب لعضو الهيئة التدريسية 
  .اإلجازة المستحقة له عن ذلك الفصل –اآلخر  
ال يجوز دفع بدل اإلجازة الصيفية لعضو الهيئة التدريسية إال إذا كلف من قبل رئيس   .ج 

  .الجامعة
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F22WEא�د� 


تقدم طلبات إجازات التفرغ العلمي أو االجازات بدون راتب قبل ثالثة أشهر على األقل   .أ 
من بداية الفصل الذي ستبدأ فيـه اإلجــازة المطلوبة وللرئيس عدم التقيد بالشرط 

  .الزمني لتقديم اإلجازة
ضمن طلب إجازة التفرغ العلمي مخططا للبحث أو األبحاث التي سيقوم بها عضو يت. 1    .ب 

  .هيئة التدريس ومكان إجرائها، وال يجوز تغيير البحث إال بموافقة الجامعة
يتضمن طلب اإلجـــازة بدون راتــب بيــان العمل الـذي سيقوم بـــــه .2     

  .ان قضائهاعضو هيئــــــة التدريس خالل هذه اإلجازة ومك
 .يجوز لمستحق اإلجازة أن يسحب طلب إجازته قبل شهر من بدئها  .ج 
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F23WEא�د� 

يراعي عند منح إجازة التفرغ العلمي أو اإلجازة بدون راتب كفاية العدد المتبقي في   .أ 

    .القسم، لتغطية أعباء التدريس واإلشراف فيه
من عدد %) 20(واحد على   ال يجوز أن تزيد نسبة المتمتعين باإلجازة بنوعيها في آن  .ب 

من يشغلون مناصب وزارية، لمعينين في ذلك القسم، باستثناء أعضاء الهيئة التدريسية ا
  .مجلسخاصة يقدرها ال ويجوز تجاوز هذه النسبة في حاالت

يجوز لعضو الهيئة التدريسية ان يجمع بين إجازة التفرغ العلمي واإلجازة بدون راتب   .ج 
  .ازة بمجموعها أربع سنواتشريطة أن ال تتجاوز اإلج

يجوز لعضو هيئة التدريس جمع أكثر من إجازة تفرغ علمي واحدة شريطة أن يخدم في   .د 
  .قبل حصوله على إجازة اخرىالجامعة لمدة تساوي عدد سنوات التفرغ العلمي 


 
F24א�د� WE مكان بارز من  منح إجازة تفرغ علمي أن يشير فيعلى عضو الهيئة التدريسية الذي
لبحث المنشور إلى أن البحث قد أجري خالل إجــازة التفرغ العلمي الممنوحة له من ا

  .الجامعة


  :تصرف لعضو الهيئة التدريسية الذي يقضي إجازة التفرغ العلمي F25WEא�د�

بطاقات السفر ذهاباً واياباً ولمرة واحدة عن كل سنة من سنوات التفرغ العلمي له   .أ 
المعالين إذا كانت في الخارج، على أن تكون مدة اإلجازة سنة  ولزوجته وثالثة من أبناءه

دراسية كاملة، وأن يقضي خمسة أشهر منها على األقل في الخارج، على أن تحدد جهة 
وإذا رغب عضو هيئة . السفر وخط سيره وفقاً لقرار الموافقة على إجازة التفرغ العلمي

  .قات السفر، فعليه أن يتحمل فرق التكلفةالتدريس في تغيير خط السير بما يزيد تكلفة بطا
  .الرواتب وجميع العالوات التي كان يتقاضاها  .ب 
سلفة ثالثة أشهر على راتبه إذا كان سيقضي إجازته في الخارج وتصرف هذه السلفة عند   .ج 

  .السفر
سلفة على حساب التأمين الصحي إذا كان يقضي إجازة أو جزءاً منها ال يقل عن خمسة   .د 

، وتصرف له هذه السلفة خالل وجوده في الخارج وفقاً لترتيبات البلد أشهر في الخارج
الذي سيقضي إجازته فيها، ويتم تسديد هذه السلفة حسب األصول بموجب وثائق أصولية 

  .يرسلها إلى الدائرة المالية


 تحتسب اإلجازة بدون راتب التي تمنح لعضو هيئة التدريس من ضمن خدمته ألغراض  F26WEא�د�
قدمية في الراتب فقط إذا قضاها في جامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف األ

  .بهما الجامعة

�ً����"��:
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F27WEא�د� 


يجوز للعميد أن يمنح عضو هيئة التدريس إجازة مرضية ال تزيد على ثالثة أيام في المرة   .أ 
طة أن يعلم عضو هيئة التدريس في أسرع وقت الواحدة دون الحاجة إلى تقرير طبي، شري

  .رئيس القسم عن غيابه خطياً ذاكراً عدد األيام والتاريخ ونوع المرض إن أمكن
يجوز للعميد أن يمنح عضو هيئة التدريس إجازة مرضية ال تزيد على عشرة أيام بناء   .ب 

عرض على تقرير طبي يعتمده طبيب الجامعة، وإذا زادت مدة المرض على ذلك يجب 
الموضوع على اللجنة الطبية األولية التي لها أن توصي باإلجازة المرضية لمدة أقصاها 

  .شهر
إذا زادت فترة المرض على شهر يعرض األمر على اللجنة الطبية    المركزية التي لها   .ج 

) 3(أن توصي إلى رئيس الجامعة بمنح عضو هيئة التدريس إجازة مرضية لمدة أقصاها 
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زادت المدة على ذلك فتكون اإلجازة المرضية بتوصية من اللجنة الطبية شهور، أما إذا 
  .العليا

وعـلـى  في جميع األحوال على عضو هيئة التدريس إعــالم رئيس القسم بمرضــه  .د 
رئيس القسم إعادة برمجة المحاضرات التي يتغيب عنها عضو هيئة التدريس وعليـه 

  .ة إليه لترفع إلى الملف الشخصي حسب األصولإبالغ العميد بذلك وإحالة التقارير الطبي
إذا زاد مجموع هذه اإلجازات المرضية عن ثالثين يومـاً خـــــالل العـــام   .ه 

الجامعي تحسب المدة الزائدة لالجازات المرضية من اإلجازة السنوية لعضو هيئة 
  .التدريس


 
F28א�د� WE ة راتبه وعالوته على الشكل يتقاضى عضو هيئة التدريس المريض عن إجازته المرضي
  :التالي

  .عن الشهور الستة األولى من المرض راتبه كامالً مع العالوات  .أ 
  .من راتبه مع العالوات%) 75(وعن الشهور الثالثة التي تليها من المرض  .ب 
يعاين عضو هيئة التدريس المريض بعد مرور تسعة أشهر من مرضه من قبل المرجع   .ج 

ن المرض قابل للشفاء خالل ثالثة أشهر أخرى فيتقاضى الطبي المختص فإذا تبين له أ
شهراً من بدء مرضه ) 12(المريض نصف راتبه مع نصف العالوات وإذا لم يشف خالل 

  .تنهى خدمته من المرجع المختص بالتعيين) حسب الفقرات السابقة(
إذا أصيب عضو هيئة التدريس بمرض وهو في مهمة خارج المملكة وجب عليه إبالغ   .د 

س الجامعة بحالته ولرئيس الجامعة منحه إجازة مرضية لمدة أقصاها عشرة أيام بناء رئي
على شهادة من طبيب واحد ويمكن تمديدها حسب الحاجة ولمدة أقصاها شهر بناء على 

  .شهادة طبيبين اثنين ويعلم عميد الكلية بذلك
امعة بناء وإذا استوجب المرض الغياب بعد ذلك يجب الحصول على موافقة رئيس الج

على تقرير طبي من مستشفى على أن يعتمد التقرير من السلطات األردنية المختصة في 
وفي جميع األحوال يجب موافاة الجامعة بالبريد المسجل بالتقارير الطبية المشار . ذلك البلد

إليها أوالً بأول في أقرب فرصة بعد المرض للعرض واالعتماد من المرجع المختص 
  .من هذه التعليمات) 46(من المادة ) ج.ب(ي البندين حسبما جاء ف

تنتهي التزامات الجامعة المالية الناشئة عن اإلجازات المرضية بالنسبة للمتقاعدين من   .ه 
  .أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين بانتهاء مدة عقودهم


  F29WEא�د�
الدة وبعدها لمدة عشرة أسابيع تستحق عضو هيئة التدريس الحامل إجازة أمومة قبل الو  .أ 

و  متصلة براتب كامل مع العالوات بناء على تقرير طبي مصدق من المرجع المختص
تبدأ إجازتها قبل اسبوعين من موعد الوالدة المتوقع و تنتهي بإنتهاء اليوم االخير من 

 .االسبوع العاشر إذا كان المولود حيا
بعد مة بإنتهاء اليوم األخير من االسبوع الثالث وإذا كان الوليد ميتا تنتهي إجازة األمو  .ب 

  .الوالدة


 يجوز للمرجع المختص بمنح اإلجازة منح عضو الهيئة التدريسية إذا استنفد إجازته العادية  F30WEא�د�

  .يوماً مجتمعة أو متفرقة) 14(إجازة طارئة ال يزيد مجموعها في السنة على
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       F31WEא�د�

  .تكون طلبات اإلجازات بجميع أنواعها واألجوبة عليها خطية  .أ 
تبدأ اإلجازة من يوم انفكاك عضو هيئة التدريس عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق   .ب 

  .الستئناف عضو هيئة التدريس للعمل
ة على إجازته إال ال يترك عضو هيئة التدريس عمله قبل أن يتسلم إشعاراً خطياً بالموافق  .ج 

  .في الحاالت االضطرارية التي يقدرها العميد
  .تحدد المراجع المختصة مدة كل إجازة توافق عليها  .د 
ال يجوز تقصير اإلجازة أو تأجيلها أو إلغاؤها أو قطعها بعد الموافقة عليها وإبالغها   .ه 

  .لعضو هيئة التدريس إال ألسباب تقتضيها مصلحة العمل


 هيئة تدريس ال يعود إلى عمله بعد انتهاء مدة إجازته يحسم من راتبه وعالواته  كل عضو F32WEא�د�
عن مدة غيابه ابتداءاً من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه إجازته، وإذا زادت مدة الغياب 
عن ثالثة أسابيع بال عذر مشروع يعتبر فاقداً لوظيفته اعتباراً من تاريخ الغياب بعد انتهاء 

  . اإلجازة


 
F33א�د� WE على رئيس القسم إبالغ العميد خطياً عن أي تغيب لعضو الهيئة التدريسية خالل يومين من
تغيبه، وعلى العميد أن يبلغ ذلك إلى رئاسة الجامعة خطياً خالل أسبوع، وتتبع اإلجراءات 

  .الستئناف عمله) أياً كان نوع إجازته(ذاتها عند عودة المجاز 
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F34WEא�د� 


يجوز في حاالت يقدرها رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس القسم ومجلس الكلية أن يقرر   .أ 
إيفاد عضو الهيئة التدريسية في دورة علمية ال تتجاوز مدتها ستة أشهر، وإذا زادت على 

  .ةذلك يطبق على إيفاده نظام البعثات العلمي
% 200يصرف لعضو الهيئة التدريسية الموفد في دورة علمية راتبه األساسي مضافاً إليه   .ب 

  .من راتبه األساسي



F35WEא�د� 

تساهم الجامعة في نفقات التأمين الصحي للموفد من أعضاء الهيئة التدريسية في دورة   .أ 

ال تزيد  من جميع نفقات التأمين الصحي على أن%) 85(علمية، بحيث تغطي الجامعة 
  .دينار شهرياً) 250(مساهمة الجامعة في أي حال على 

تصرف للموفد سلفة مالية على حساب مخصصات التأمين الطبي ويزود الموفد الدائرة   .ب 
  .المالية في الجامعة باإليصاالت والمستندات المتعلقة بصرف هــذه السلفة لتسويتها
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    F36WEא�د�

يجوز أن يعين عضو هيئة التدريس استاذاً زائراً أو أستاذاً مشاركاً زائراً أو أستاذاً مساعداً   .أ 
زائراً من كان يحمل الرتبة من إحدى الجامعات التي تعترف بها الجامعة وذلك بالتعاقد 

ل دراسي واحد على معه للتدريس والبحث في كليات الجامعة ومراكزها العملية لمدة فص
  .األقل قابالً للتجديد
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يجرى تعيين الزائرين من أعضاء الهيئة التدريسية بعقود تحدد شروط العمل والراتب وأي   .ب 
وعند النظر في تعيينهم ال يشترك في التصويت على . شروط أخرى يتم االتفاق عليها

دلة على األقل للرتبة القرار اال أعضاء الهيئة التدريسية الذين يحملون رتبا جامعية معا
  .المطلوب شغلها


 يشترط في من يعين محاضراً متفرغاً في الجامعة أن تتوفر فيه الشروط الواردة في المادة  F37WEא�د�

  .من هذه التعليمات) 4(
ن بقصد القيام بالتدريس والبحث في كليات الجامعة يين محاضرون متفرغيعيجوز ت  .أ 

معية المتوسطة من القادرين على القيام بذلك، دون النظر ومراكزها العلمية والكليات الجا
  .الى الدرجات العلمية التي يحملونها

يجري تعيين المحاضرين المتفرغين بعقود تحدد شروط العمل والراتب وأي شروط   .ب 
  .أخرى يتم االتفاق عليها 

فيما لو يكون التصويت على تعيين المحاضر المتفرغ تبعاً للرتبة التي كان سيحصل عليها   .ج 
  .هيئة تدريسية وعين عض


 يجري تقييم المحاضر المتفرغ من خالل النموذج المعد لهذه الغاية في ضوء المعايير  F38WEא�د�

من هذه التعليمات من قبل رئيس القسم وعميد الكلية وذلك في ) 37(الواردة في المادة 
  .بداية الفصل الدراسي الثاني من كل عام جامعي


 يجوز أن يعين حملة الدرجات الجامعية والشهادات المعروضة على اللجنة محاضرين   F39WEא�د�
متفرغين، براتب يحدد على ضوء مؤهالتهم ويبت في موضوع تعيينهم في عضوية الهيئة 

  .بعد معادلة درجاتهم أو شهاداتهم التدريسية
  

�����D�F

����OP6م 


  .تي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات للبت فيهاتحال إلى مجلس العمداء الحاالت ال  F40WEא�د�


 تلغى هذه التعليمات جميع األحكام المتعارضة معها الواردة في أي تعليمات أو قرارات    F41WEא�د�
  .سابقة

  
 

  


