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اھال وسھال بكم الى دورة تطویر أعضاء الھیئة التدریسیة 



نظرة على القوانین واألنظمة المطبقة1.الموضوعات
عالقة أعضاء الھیئة التدریسیة بالجامعة 2.

األردنیة 
عالقة أعضاء الھیئة التدریسیة بالطالبة3.



األھداف

التعریف بمختلف 
القوانین واألنظمة 

زیادة الوعي القانوني في 
مجال قوانین وأنظمة 

الجامعة

االجابة عن اي من استفساراتكم 
حول قوانین وأنظمة الجامعة



نظرة على القوانین واألنظمة المطبقة



اسس عمل مكتب معین او 
اي قرارات تصدر بموجب 

التعلیمات

التعلیمات

األنظمة 

القوانین

تطبیق القوانین واألنظمة ( أیھم أولى بالتطبیق )



بعض التشریعات المھمة المرتبطة بأعضاء الھیئة التدریسیة 

 أھم األنظمة والتعلیمات :

نظام وتعلیمات الھیئة التدریسیة●
التعلیمات المرتبطة باإلجازات●
تعلیمات التعیین ●

 أھم القوانین المرتبطة بأعضاء الھیئة التدریسیة :

قانون الجامعة االردنیة ●
قانون الجامعات االردنیة ●
قانون التعلیم العالي والبحث العلمي ●



عالقة أعضاء الھیئة التدریسیة بالجامعة األردنیة



تصنیف أعضاء الھیئة التدریسیة●
المحاضرین المتفرغین وغیر المتفرغین●
تثبیت أعضاء الھیئة التدریسیة ●
النقل والترقیة ●
االنتداب واإلعارة واإلیفاد●
اإلجازات ●
المھام وااللتزامات ●
المخالفات والعقوبات التأدیبیة●
انتھاء الخدمة ●

الموضوعات األساسیة : 



تصنیف أعضاء الھیئة التدریسیة
مدرس

استاذ مساعد

استاذ مشارك

أستاذ 



الشروط العامة ألعضاء الھیئة التدریسیة

حاصل على درجة علمیة أو شھادة مھنیة ●
في حقل اختصاصھ تمكنھ من التدریس 
في الجامعة، على أن تكون تلك الدرجة أو 
الشھادة مسبوقة بشھادة الدراسة الثانویة 
العامة أو ما یعادلھا، والدرجة العلمیة 

األولى بتقدیر ال یقل عن جید.
قادراً على أداء مھامھ كعضو ھیئة ●

تدریس.
غیر محكوم بجنایة أو بجنحة مخلة ●

بالشرف واألخالق واآلداب العامة.

حاصل على الدرجات العلمیة المشار إلیھا ●
سابقاً بالدراسة المنتظمة، وذلك من جامعات 

معترف بھا.
ً من الناحیة الصحیة بناء ً على تقریر ● الئقا

من اللجنة الطبیة التي  تعتمدھا الجامعة.



شروط المدرس●

شروط االستاذ مساعد●

شروط األستاذ مشارك ●

شروط االستاذ●

شروط خاصة بأعضاء الھیئة 
التدریسیة



شروط المدرس

حاصالً على درجة الماجستیر أو ما یعادلھا من ●
جامعة معترف بھا في حقل التخصص الذي 

سیعین فیھ.
 قد عمل مدة ال تقل عن ثالث سنوات متصلة ●

في مجال التدریس في الجامعة أو في جامعة أو 
معھد جامعي معترف بھما ونشر أو قبل لھ 
للنشر ما ال یقل عن بحثین في مجال تخصصھ 
غیر مستل أي منھما من الرسائل الجامعیة، وأن 
یكون باحثاً رئیساً في أحدھما، وذلك بعد 

حصولھ على درجة الماجستیر.

مالحظة : یجوز استثناء من یعین مدرساً في كلیة 
الفنون والتصمیم وقسم ھندسة العمارة من شرط نشر 
أو قبول نشر البحثین المذكورین سابقا شریطة أن 

یستعاض عنھما بما ال یقل عن عملین فنیین.



 شروط خاصة :
بالنسبة لكلیة الفنون والتصمیم وقسم ھندسة ●

العمارة: أن یكون قد قام بعملین فنیین أو معماریین 
بعد دراستھ تتوافر فیھما الشروط الواجب توافرھا 
في األعمال الفنیة والمعماریة المقبولة ألغراض 

الترقیات العلمیة.
بالنسبة لتخصصات الطب وطب األسنان ●

السریریة أن یكون حاصالً على شھادة 
االختصاص الفرعي أو الزمالة من أحد المراكز 

المتقدمة في الطب وفقاً لألسس التي یصدرھا 
المجلس لھذه الغایة.

شروط رتبة أستاذ مساعد 
 شروط عامة :

حاصالً على درجة الدكتوراه (PhD) أو ما ●
یعادلھا من جامعة معترف بھا، أو أن یكون 
حاصالً على شھادة مھنیة ساریة المفعول أو 

شھادة فنیة في التخصص تعادل درجة 
الدكتوراه من مؤسسة أكادیمیة أو مھنیة معترف 

بھا.
أن یكون قد نشر، أو قبل لھ للنشر بعد حصولھ ●

على الدكتوراه بحثین في مجال تخصصھ وأن 
یكون باحثاً رئیساً في أحدھما وذلك في مجلة 

معتمدة.

استثناءات: یستثنى الموفدون من الجامعة من شرط النشر أو األعمال الفنیة. 



شروط رتبة أستاذ مشارك
ً أدى إلى تقدم ● ً قیما ً علمیا  نشر إنتاجا

المعرفة، قام بھ بعد حصولھ على المؤھل 
العلمي، على أن تتوافر في ھذا اإلنتاج 
الشروط والمواصفات التي تتطلبھا الترقیة 
إلى رتبة أستاذ مشارك في الجامعة، وأن 
ً لإلجراءات  یتم تقییم ھذا اإلنتاج وفقا

المتبعة في الجامعة.

حاصالً على درجة الدكتوراه (PhD) أو ما ●
یعادلھا من جامعة معترف بھا، أو أن یكون 
حاصالً على شھادة مھنیة ساریة المفعول أو 
شھادة فنیة في التخصص تعادل درجة 
الدكتوراه من مؤسسة أكادیمیة أو مھنیة معترف 

بھا.
أن یكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة ال ●

تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معھد 
علمي أو فني من مستوى جامعي معترف 

بھما

 أو أن یكون قد اشغل ھذه الرتبة في جامعة أو معھد جامعي تعترف بھما  
الجامعة وحقق شروط الترقیة المعتمدة في الجامعة لھذه الرتبة.



شروط رتبة األستاذ 
أن یكون قد نشر وھو یشغل رتبة أستاذ مشارك ●

ً أدى إلى تقدم المعرفة على أن  ً قیما ً علمیا إنتاجا
تتوافر في ھذا اإلنتاج الشروط والمواصفات 
التي تتطلبھا الترقیة الى رتبة أستاذ في 
 ً الجامعة، وأن یتم تقییم ھذا اإلنتاج وفقا

لإلجراءات المتبعة في الجامعة.

حاصالً على درجة الدكتوراه (PhD) أو ما ●
یعادلھا من جامعة معترف بھا، أو أن یكون 
حاصالً على شھادة مھنیة ساریة المفعول أو 
شھادة فنیة في التخصص تعادل درجة 
الدكتوراه من مؤسسة أكادیمیة أو مھنیة معترف 

بھا.
ان یكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة ال تقل ●

عن خمس سنوات في جامعة أو في معھد علمي 
من مستوى جامعي معترف بھما.

أو أن یكون قد اشغل ھذه الرتبة في جامعة أو معھد جامعي تعترف بھما  الجامعة وحقق 
شروط الترقیة المعتمدة في الجامعة لھذه الرتبة.



المحاضرین المتفرغین



تثبیت أعضاء الھیئة التدریسیة



أحكام مدة التجربة 
مدة التجربة -الحد األعلى- :

ست سنوات لرتبة مدرس.●
 ثماني سنوات لرتبة أستاذ ●

مساعد أو أستاذ مشارك.
 ثالث سنوات لرتبة أستاذ.●

  في حال لم یصدر قرار 
بالتثبیت خالل مدة التجربة 
ً مع  تعتبر خدماتھ منتھیة حكما
نھایة الفصل الدراسي الذي 

تنتھي فیھ مدة التجربة

یجوز لمجلس العمداء أن :
 یمدد مدة التجربة سنة فسنة لمدة ال تتجاوز ●

الثالث سنوات. 
 إنھاء خدمة عضو الھیئة التدریسیة خالل مدة ●

تجربتھ، على أن یبلغ بذلك قبل ثالثة أشھر 
من تاریخ انتھاء  خدمتھ، وال یجوز إعادة 

تعیینھ في الجامعة.

إن استمرار عضو الھیئة التدریسیة غیر المثبت 
في الخدمة في الجامعة بعد انقضاء المدد المحددة 
في ھذه المادة ال یكسبھ حق التثبیت في الخدمة 
الدائمة فیھا وال یتم تثبیتھ وإن حقق شروط التثبیت 

بعد انقضاء ھذه المدد.



تثبیت عضو الھیئة التدریسیة

ینظر في التثبیت بتوافر الشروط التالیة:

اردني الجنسیة .●
 كـان ناجحاً في التدریس وفي عملھ الجامعي.●
 تمت ترقیتھ إلى رتبة أكادیمیة أعلى في الجامعة.●

 



النقل والترقیة



النقل بین الفئات 
 شروط عامة:

نشر بحثین اثنین على األقل في  أثناء خدمتھ الفعلیة في 
الجامعة تتوافر فیھما الشروط والمواصفات المطلوب 
توافرھا في اإلنتاج العلمي المطلوب للترقیة شریطة أن 

یكون باحثاً منفرداً أو رئیسیاً في أحدھما.

 شروط خاصة:

ینقل األستاذ المساعد واألستاذ المشارك من فئة ●
إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت 

لدیھ في الفئة المطلوب النقل منھا أقدمیھ في 
الراتب ال تقل عن خمس سنوات. 

أما المدرس فیشترط اال تقل اقدمیتھ في الراتب عن ●
ست سنوات في الفئة التي ُعین على أساسھا.



الترقیة
 یرقى عضو الھیئة التدریسیة الى رتبة استاذ مشارك او

 الى رتبة استاذ اذا توافر ما یلي:

 قد توافرت لدیھ في الرتبة التي ستتم ترقیتھ منھا ●

أقدمیة ال تقل عن خمس سنوات منھا ثالث سنوات 
على األقل متصلة في الجامعة عند تقدیم طلب 
الترقیة، ویجوز في حالة تحقیق عضو الھیئة 
التدریسیة لضعف النقاط المطلوبة للترقیة، اختصار 

المدة ألربع سنوات.
ناجحاً في تدریسھ.●
ناجحاً في عالقاتھ في العمل الجامعي.●

فاعالً في خدمة المجتمع وتنمیتھ.●
قد نشر، أو قبل لھ للنشر في مجالت معتمدة، وھو ●

یشغل الرتبة التي ستتم ترقیتھ منھا إنتاجاً علمیاً قیماً 
في مجال تخصصھ، وأن یكون قد نشر جزءاً من 

ھذا اإلنتاج العلمي أثناء خدمتھ في الجامعة، 
ویجوز أن تحسب ضمن اإلنتاج العلمي المعتمد 

للترقیة األعمال المھنیة أو الفنیة المتمیزة التي قام 
بھا وھو یشغل الرتبة.

قد حقق اإلنتاج العلمي الذي قدمھ للترقیة الحدود ●
الدنیا ألسس الترقیة التي یقرھا المجلس.



...الترقیة

یتخذ مجلس العمداء قراره بشأن الترقیة بعد االطالع على تقاریر المقیمین، وإذا تبین لھ أن ھناك تناقضاً بین نتائج 
تقاریر المقیمین وتوصیاتھم فلھ اتخاذ القرار الذي یراه مناسباً بشأن الترقیة.



االنتداب واإلعارة واإلیفاد



االنتداب واإلعارة

االنتداب    

یجوز انتداب عضو الھیئة التدریسیة للقیام بأعمال وظیفیة أخرى داخل الجامعة.



...االنتداب واإلعارة
اإلعارة

 یجوز إعارة عضو الھیئة التدریسیة المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إلى جھة ●
حكومیة أو إلى منظمة أو ھیئة دولیة للعمل في وظیفة قیادیة علیا أو إلى جامعة للعمل 

رئیساً لھا أو إلى جامعة رسمیة للعمل رئیسا أو نائب للرئیس فیھا.

المدة: فصل دراسي أو أكثر، على أن ال تتجاوز مدة اإلعارة في أي حال خمس سنوات، ●
وال یعار مرة أخرى إال بعد مضي مثلي مدة إعارتھ السابقة. وتعتبر مدة إعارة عضو 

الھیئة التدریسیة جزءاً من خدمتھ الفعلیة في الجامعة.

ال تتحمل الجامعة أي رواتب أو عالوات أو نفقات أو أي مبالغ أخرى مھما كان نوعھا أو ●
سببھا خالل مدة اإلعارة بما في ذلك مكافأة نھایة الخدمة ومساھمة الجامعة في صندوق 
االدخار وفي الضمان االجتماعي ویتحمل عضو الھیئة التدریسیة أو الجھة المعار إلیھا 

ھذه النفقات.



اإلیفاد
یجوز لعضو الھیئة التدریسیة القیام بزیارة علمیة أو إیفاده في دورات علمیة أو تدریبیة خارج الجامعة  في ●

تخصصھ ولیس للحصول على درجة الدكتوراه أو ما یعادلھا بقرار من الرئیس بناء على تنسیب من لجنة 
التعیین والترقیة، وتعتبر مدة إیفاد عضو الھیئة التدریسیة جزءاً من خدمتھ الفعلیة في الجامعة.

تكون مدة اإلیفاد أسبوعین كحد أدنى وسنة واحدة كحد أقصى.●
یكون إیفاد جامعة مصنفة من أول (200) جامعة أو معھد جامعي حسب تصنیف Q.S. للجامعة أو ●

للتخصص أو إلى مركز علمي مرموق عالمیاً توافق علیھ اللجنة.

 



اإلجازات



اإلجازات

إجازة التفرغ 
العلمي

إجازة دون راتب

إجازة اضطراریة
إجازة ألداء 
فریضة الحج

إجازة مرضیة

إجازة الطارئة

إجازة األمومة

اإلجازة السنویة



اإلجازة السنویة 
 -من حیث التوزیع :

توزع اإلجازة السنویة بین الفصول، باستثناء العاملین 
في مستشفى الجامعة من أعضاء ھیئة التدریس 

السریریین في كلیتي الطب وطب األسنان.

-احكام عامة: 

 ال یجوز ترصید اإلجازة السنویة لسنة أخرى.●

للرئیس تكلیف عضو الھیئة التدریسیة بالعمل ●
خالل إجازتھ السنویة.

 -من حیث المدة:

ستة أسابیع لعضو الھیئة التدریسیة اإلداري ●
وغیر اإلداري من األقسام السریریة في كل من 
كلیتي الطب وطب األسنان الذي یعمل في 

مستشفى الجامعة.
 ثمانیة أسابیع لإلداریین من أعضاء الھیئة ●

التدریسیة.
ً ألعضاء الھیئة التدریسیة ● أحد عشر أسبوعا

اآلخرین.                  �



إجازة التفرغ العلمي 
عند انتھاء اإلجازة:

على عضو الھیئة التدریسیة الذي منح إجازة تفرغ 
علمي أن یقدم إلى عمید  كلیتھ عند انتھاء إجازتھ 
العمل أو األعمال العلمیة أو الفنیة التي أعدھا خالل 
إجازتھ لیجري تقییمھا من قبل مجلس البحث العلمي، 
بناء ً على األسس التي وضعت في المخطط األصلي 
سابق الذكر، وترفع األعمال والتقییم إلى رئاسة 

الجامعة العتمادھا. 

 

شروطھا : 

تمنح لعضو الھیئة التدریسیة المثبت في الخدمة 1.
الدائمة في الجامعة. 

یشغل رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك.2.

قدم مخطط للعمل أو األعمال العلمیة أو المھنیة 3.
أو الفنیة التي سیعدھا خالل اإلجازة. 

 المدة :

سنة كاملة أو مجزأة لفصلین اثنین عن كل ست 
سنوات قضاھا ذلك العضو في خدمة الجامعة.



...إجازة التفرغ العلمي 
 عند انتھاء اإلجازة وعدم اعتماد العمل:

تسترد منھ جمیع المبالغ التي دفعت لھ.●
ویعتبر قد استوفى إجازة التفرغ العلمي.●
وال تحسب ھذه اإلجازة ألغراض الترقیة ومكافأة نھایة الخدمة واالدخار وألغراض استكمال المدة ●

للحصول على إعارة أو إجازة أخرى.

 أحكام عامة:
 یجوز وبموافقة من الرئیس العمل خالل ھذه اإلجازة في الجامعات في المؤسسات التعلیمیة أو مراكز ●

البحوث العلمیة داخل  المملكة أو خارجھا.
تحسب إجازة التفرغ العلمي خدمة فعلیة لجمیع األغراض باستثناء احتسابھا ألغراض الحصول على سنة ●

تفرغ علمي أخرى.



...إجازة التفرغ العلمي 
 --احكام عامة:

یجوز منح عضو الھیئة التدریسیة إجازة تفرغ علمي في السنة التي تسبق بلوغھ سن السبعین من العمر.●



س: ھل یجوز تقدیم االستقالة 
خالل مدة اإلجازة ؟



ج: ال تقبل استقالة عضو الھیئة التدریسیة من عملھ في الجامعة 
خالل إجازة التفرع العلمي أو قبل مرور مثلي مدة اإلجازة أو 

اإلجازات التي تمتع بھا خدمة فعلیة في الجامعة.

إال إذا ردت المبالغ التي دفعت لھ، وفي ھذه الحالة ال تحسب مدة 
ھذه اإلجازة ألغراض مكافأة نھایة الخدمة واالدخار. 



إجازة دون راتب 
شروطھا : 

تمنح لعضو الھیئة التدریسیة المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة. 1.

قد مضى على خدمتھ الفعلیة خدمة متصلة ال تقل عن خمس سنوات.2.

 استثناءات :
 یستثنى من شرط التثبیت والمدة الزمنیة عضو الھیئة التدریسیة الذي یعین وزیراً أو رئیس جامعة أردنیة.

 المدة :

فصل دراسي أو سنة أو أكثر وألكثر من مرة على أن ال تتجاوز خمس سنوات متصلة في المرة الواحدة.



...إجازة دون راتب 
 احكام عامة :

ال تمنح ھذه اإلجازة مرة ثانیة إال بعد مرور مثلي مدة اإلجازة الفعلیة نفسھا التي تمتع بھا.●

ال تعتبر اإلجازة دون راتب جزءاً من خدمتھ في الجامعة ألغراض منح إجازة التفرع العلمي والترقیة ومكافأة ●
نھایة الخدمة واالدخار، اال أنھا تحسب لھ أقدمیة في الراتب فقط إذا قضاھا في جامعة أو معھد علمي من 

مستوى جامعي معترف بھما وتعتمدھما الجامعة لھذه الغایة.



اإلجازة االضطراریة واإلجازة الطارئة
 اإلجازة الطارئة:

یجوز منح عضو الھیئة التدریسیة إجازة طارئة ال 
تزید مدتھا على خمسة أیام في الفصل الدراسي الواحد 

بقرار من العمید. 

وللرئیس منح العمید مثل تلك اإلجازة.

**ال تُخصم مدتھا من اإلجازة السنویة لعضو الھیئة 
التدریسیة أو العمید.**

 اإلجازة اإلضطراریة:

یجوز منح عضو الھیئة التدریسیة إجازة اضطراریة 
دون راتب لمدة ال تزید على سنة دراسیة لمرة واحدة 
طیلة مدة خدمتھ في الجامعة وذلك في حاالت خاصة 

یقدرھا رئیس الجامعة. 



إجازة ألداء فریضة الحج 
یجوز منح عضو الھیئة التدریسیة إجازة ال تزید مدتھا على خمسة عشر یوم عمل ألداء فریضة الحج وذلك بقرار 

من الرئیس بناءً على تنسیب من عمید الكلیة. 

**تمنح ھذه اإلجازة مرة واحدة طیلة مدة خدمتھ في الجامعة.**

إجازة األمومة
 تستحق عضو ھیئة التدریس أو المحاضر المتفرغ الحامل إجازة أمومة  قبل الوالدة وبعدھا لمدة عشرة أسابیع 

متصلة براتب كامل مع العالوات بناءً على تقریر طبي مصدق من اللجنة الطبیة العلیا. 
ال تقل المدة التي تُمنح من إجازة األمومة بعد الوالدة عن ستة أسابیع إال إذا كانت الوالدة مبكرة، ففي ھذه الحالة 

تُمنح إجازة األمومة كاملة بعد الوالدة.

إذا تمخضت الوالدة عن ولید میت فتُمنح عضو ھیئة التدریس إجازة مدتھا أربعة أسابیع بعد الوالدة.



اإلجازة المرضیّة 
لمدة ال تزید على أسبوع في الفصل الواحد بناءً ●

على تقریر طبي یعتمده العمید وإذا زادت مدة 
المرض على أسبوع ولم تتجاوز شھراً یتولى 
العمید عرض الموضوع على اللجنة الطبیة 

األولیة.
إذا زادت مدة المرض على شھر یعرض العمید ●

الموضوع على اللجنة الطبیة المركزیة التي لھا 
أن توصي لرئیس الجامعة بمنح عضو الھیئة 
التدریسیة إجازة مرضیة ال تزید على (3) 
ثالثة أشھر، وإذا زادت المدة عن ذلك  یتولى 

الرئیس عرض األمر على اللجنة الطبیة العلیا.

على عضو ھیئة التدریس إعالم رئیس القسم بغیابھ، 
وعلى رئیس القسم إعادة برمجة األعباء التي سیتغیب 
عنھا عضو ھیئة التدریس، وعلیھ إبالغ العمید بذلك 
وإحالة التقاریر الطبیة إلیھ لتُرفع إلى الملف الشخصي 

حسب األصول.

 للعمید منح عضو الھیئة التدریسیة إجازة مرضیة :

 لمرتین في الفصل الواحد ولمدة ال تزید على ●
ثالثة أیام لكل منھما دون الحاجة إلى تقریر 
طبي على أن یعلم عضو ھیئة التدریس رئیس 

قسمھ في الیوم األول لغیابھ.



...اإلجازة المرضیّة 

وفي جمیع األحوال یجب موافاة الجامعة بالتقاریر الطبیة المعتمدة المشار ●
إلیھا أوال ً بأول في أقرب فرصة بعد الشفاء من المرض للعرض على 

اللجنة الطبیة المختصة واعتمادھا.

 إذا أصیب عضو ھیئة التدریس بمرض وھو في
مھمة أو عمل خارج المملكة بموافقة الجامعة:

یجب علیھ إبالغ العمید بحالتھ، وللعمید منحھ ●
إجازة مرضیة لمدة أسبوع كحد أقصى بناء 
على شھادة من طبیب، ویمكن أن تمدد ھذه 
اإلجازة بموافقة الرئیس بناءً على تنسیب العمید 
لمدة أقصاھا أسبوعان بناء على شھادة طبیب 

مختص.

إذا استوجب المرض الغیاب بعد المدة ●
المشار إلیھا وجب الحصول على موافقة 
رئیس الجامعة بناءً على تقریر طبي من 
مستشفى، على أن یعتمد التقریر من 
السلطات األردنیة المختصة في ذلك البلد 

إن ُوجدت.



...اإلجازة المرضیّة 
 أحكام عامة:

ً خالل العام الجامعي تخصم المدة الزائدة من اإلجازة ● إذا زاد مجموع اإلجازات المرضیة على ثالثین یوما
السنویة لعضو الھیئة التدریسیة.

یتقاضى عضو الھیئة التدریسیة كامل راتبھ وعالواتھ خالل إجازتھ المرضیة المستمرة لمدة سنة بتوصیة من ●
اللجنة الطبیة العلیا.

یُعرض عضو الھیئة التدریسیة على اللجنة الطبیة العلیا بعد مرور سنة من اإلجازة المرضیة المستمرة. ●



المھام وااللتزامات



 مھام والتزامات أعضاء الھیئة التدریسیة

         التدریس والتقییم.

                    اإلرشاد األكادیمي.

                           خدمة المجتمع وتنمیتھ.

                                 إجراء البحوث والدراسات النظریة والتطبیقیة.

                                      االشتراك في المجالس واللجان الجامعیة، وفي تلك التي تشارك فیھا الجامعة.

 اإلشراف على الرسائل الجامعیة وعلى بحوث الطلبة وتقاریرھم وأنشطتھم 
العلمیة واالجتماعیة وتوجیھھم.

اضافة الى ما سبق: أي أمور أخرى یكلف بھا في نطاق خدمة الجامعة.



 ...مھام والتزامات أعضاء الھیئة التدریسیة

-العبء الدراسي : 
یكون الحد األعلى للعبء التدریسي:

لألستاذ (9) تسع ساعات معتمدة.1.

لألستاذ المشارك واألستاذ المساعد (12) اثنتي عشرة ساعة معتمدة.2.

للمدرس (15) خمس عشرة ساعة معتمدة.3.

للرئیس أن یخفض العبء التدریسي لعضو الھیئة التدریسیة الذي یتولى أعباء ومسؤولیات جامعیة أكادیمیة أو إداریة 
بموجب تعلیمات تصدر لھذه الغایة.



 ...مھام والتزامات أعضاء الھیئة التدریسیة

 ساعات العمل االسبوعي:

تكون ساعات العمل األسبوعي لعضو الھیئة التدریسیة (40) أربعین ساعة. 

توزع ھذه الساعات على ما یلي:

أ. التدریس والبحث العلمي.
ب. خدمة المجتمع وتنمیتھ.

ج. المھام الجامعیة األخرى على ان تحدد من قبل رئیس القسم وعمید الكلیة ویتم تقییم أدائھ فیھا في ضوء إنتاجیتھ.



س: ھل یجوز لعضو الھیئة 
التدریسیة أن یعمل خارج الجامعة 

؟



یجوز ! لكن بموافقة خطیة مسبقة من الرئیس بناءا على تنسیب من عمید الكلیة. 



المخالفات والعقوبات التأدیبیة



بعض المخالفات 

العمل خارج الجامعة دون موافقة خطیة من 1.
الرئیس.

القیام بأي عمل یتعارض مع مھامھ وواجباتھ 2.
الجامعیة.

 ممارسة أي نشاط حزبي أو طائفي أو إقلیمي 3.
داخل الجامعة.

القیام بأي عمل یسيء إلى سمعة الجامعة أو 4.
العاملین فیھا.

االشتراك في عضویة مجالس المؤسسات 5.
ومجالس إدارة الشركات ، إال إذا كان ممثالً 

للحكومة أو إذا كلف من الجامعة بذلك أو 
بموافقتھا.



 العقوبات التأدیبیة
"ال عقوبة إال بنص"  

                   التنبیھ.

                          اإلنذار.

                                اإلنذار النھائي.

                                    االستغناء عن الخدمة مع صرف جمیع االستحقاقات المالیة.

العزل من الجامعة مع الحرمان من مساھمة الجامعة المالیة في صندوق  
االدخار وال یعاد تعیینھ في الجامعة.



...العقوبات التأدیبیة
 اآلثار المترتبة على العقوبات التأدیبیة:

التنبیھ: إذا أوقعت ھذه العقوبة مرتین خالل ثالث سنوات متتالیة، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة اإلنذار.1.

اإلنذار: إذا أوقعت ھذه العقوبة تؤجل ترقیتھ لمدة سنتین من  تاریخ قرار المجلس بترقیتھ، وتوقف زیادتھ 2.
السنویة للمدة ذاتھا إذا كان برتبة أستاذ.

وإذا أوقعت علیھ ھذه العقوبة مرتین خالل خمس سنوات متتالیة، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة اإلنذار 
النھائي.

اإلنذار النھائي: إذا أوقعت ھذه العقوبة تؤجل ترقیتھ لمدة أربع سنوات من تاریخ قرار المجلس بترقیتھ، وتوقف 3.
زیادتھ السنویة للمدة ذاتھا إذا كان برتبھ أستاذ.

ویحال من أوقعت علیھ ھذه العقوبة إلى المجلس التأدیبي إذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك.



 ...العقوبات التأدیبیة

صالحیات ایقاع العقوبات:-

                   التنبیھ: لرئیس القسم وعمید الكلیة ورئیس الجامعة وللمجلس التأدیبي.

                          اإلنذار: لعمید الكلیة ورئیس الجامعة وللمجلس التأدیبي.

                                اإلنذار النھائي: لرئیس الجامعة وللمجلس التأدیبي.

                                    االستغناء عن الخدمة مع صرف جمیع االستحقاقات المالیة: للمجلس التأدیبي.

العزل من الجامعة مع الحرمان من مساھمة الجامعة المالیة في صندوق  
االدخار وال یعاد تعیینھ في الجامعة: للمجلس التأدیبي.



 ...العقوبات التأدیبیة

 المجلس التأدیبي

التكوین: خمسة أعضاء من أعضاء الھیئة التدریسیة في الجامعة ممن یحملون رتبة أستاذ والذین لم توقع علیھم -
أي عقوبة ویعین المجلس رئیساً  لھذا المجلس التأدیبي من بین أعضائھ، ولمجلس العمداء إعفاء أي منھم من  

عضویة المجلس التأدیبي أو قبول إعفائھ منھا.
المدة: سنتین قابلة للتمدید بقرار من مجلس العمداء. -
االجتماعات: یجتمع بدعوة من رئیسھ، ویكون اجتماعھ قانونیاً بحضور جمیع أعضائھ ویتخذ المجلس التأدیبي -

قراراتھ بأغلبیة أربعة من خمسة أعضاء.
الجلسات: جلساتھ سریة بما في ذلك الجلسة التي یتلى فیھا قرار المجلس. -



 ...العقوبات التأدیبیة

 أحكام عامة:-
ال یجوز إیقاع أي عقوبة تأدیبیة من حامل رتبة أدنى أكادیمیاً على حامل رتبة أعلى، وانما بتوصیة بإیقاع 1.

العقوبة إلى حامل الرتبة األعلى الذي یحق لھ إیقاعھا.

ال یجوز إیقاع أي عقوبة تأدیبیة أو تشدیدھا أو تخفیفھا قبل سماع أقوال عضو الھیئة التدریسیة وإتاحة الفرصة 2.
لھ للدفاع عن نفسھ وذلك من قبل الجھة التي لھا صالحیة النظر في اإلجراءات التأدیبیة المتخذة بحقھ.

 للرئیس تشكیل لجنة ثالثیة للتحقیق في المخالفة المنسوبة لعضو الھیئة التدریسیة یكون مقررھا أحد أعضاء 3.
الھیئة التدریسیة ممن ھم في الرتبة نفسھا أو في رتبة أعلى من رتبة عضو الھیئة التدریسیة الذي ارتكب 

المخالفة.



 ...العقوبات التأدیبیة

 أحكام عامة:-

4. للرئیس كف ید عضو الھیئة التدریسیة عن العمل في أي من الحاالت التالیة:-

أ. إذا أحیل إلى المجلس التأدیبي.

ب.إذا أحیل إلى المدعي العام بطلب من الجامعة.

ج. إذا أحیل إلى المحكمة بسبب ارتكابھ جنایة أو جنحة مخلة بالشرف أو األخالق أو اآلداب العامة.

5. للرئیس أن یحدد النسبة التي یتقاضاھا الموقوف عن العمل من راتبھ وعالواتھ على أن ال تزید على النصف.



إنھاء الخدمة



إنھاء الخدمة

إنھاء العقد.●

االستغناء عن الخدمة.●

العزل.●

االستغناء عن الخدمة.●

العزل.●

فقد شرط من شروط التعیین.●

 قبول االستقالة.●
إتمام السبعین من العمر، وفي ھذه الحالة یكون ●

انتھاء الخدمة اعتباراً من نھایة العام الجامعي 
الذي أتم فیھ سن السبعین.

انتھاء الخدمة حكماً.●

فقد الوظیفة.●

إنھاء العقد.●

 الوفاة.●

 تنتھي الخدمة في أي من الحاالت التالیة:



...إنھاء الخدمة
االستقالة

یقدم عضو الھیئة التدریسیة استقالتھ خطیاً إلى عمید الكلیة المعني قبل ثالثة أشھر على األقل من بدء أي فصل -
دراسي، وللرئیس عدم التقید بھذا الشرط الزمني إذا رأى مبرراً لذلك.

یبلغ عضو الھیئة التدریسیة القرار بشأن استقالتھ خالل مدة ال تزید على ثمانیة أسابیع من تاریخ تقدیمھا وإال -
اعتبرت مرفوضة.

 على عضو الھیئة التدریسیة الذي قدم استقالتھ أن یستمر في عملھ حتى قبولھا  وإال اعتبر فاقداً لوظیفتھ.-



...إنھاء الخدمة
فقدان الوظیفة

یعتبر عضو الھیئة التدریسیة فاقداً لوظیفتھ:

إذا تغیب عن عملھ دون عذر یقبلھ مجلس العمداء مدة تزید على ثالثة أسابیع متصلة أو أربعة أسابیع متقطعة خالل 
السنة، وللمجلس في حاالت خاصة ومبررة تعیینھ مرة أخرى في الجامعة.



...إنھاء الخدمة

 تنتھي خدمة عضو الھیئة التدریسیة في الجامعة اعتباراً من التاریخ الذي یحدده القرار الصادر بذلك أو من -
تاریخ حدوث الواقعة التي تنتھي بھا الخدمة.

  إذا انتھت خدمة عضو الھیئة التدریسیة في الجامعة بالوفاة تدفع الجامعة على الفور راتبھ وعالواتھ عن الشھر -
الذي توفي فیھ باإلضافة إلى راتب وعالوات الشھر التالي.

یجوز التعاقد مع عضو الھیئة التدریسیة الذي انتھت خدمتھ في الجامعة لبلوغھ سن السبعین محاضراً متفرغاً -
فیھا، وفق تعلیمات یصدرھا المجلس.

أحكام عامة: 



عالقة أعضاء الھیئة التدریسیة 
بالطلبة 



 التزامات أعضاء الھیئة التدریسیة تجاه الطلبة

         التدریس والتقییم.

                    اإلرشاد األكادیمي.

                           خدمة المجتمع وتنمیتھ.

 اإلشراف على الرسائل الجامعیة وعلى بحوث الطلبة وتقاریرھم وأنشطتھم العلمیة 
واالجتماعیة وتوجیھھم.

                                     اضافة الى ما سبق: أي أمور أخرى یكلف بھا في نطاق خدمة الجامعة.



سؤال وجواب 



نشكركم لحسن استماعكم ونتمنى 
لكم فصل دراسي ناجح

تقدیم: معتز الجعفري - مدیر مكتب خدمة مجتمع الجامعة 
للشؤون القانونیة

إعداد: مریانا أبو دیة - مكتب خدمة مجتمع الجامعة للشؤون 
القانونیة.


