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0182-2017تعليمات الهيئة التدريسية في الجامعة العربية االمريكية   

 
 التدريسية  الهيئة تعليمات

 في الجامعة العربية األمريكية 
 

 الفصل األول
 التعريفات

 
  (:1المادة )

جلس ا من مبعد اقراره اتسمى هذه التعليمات "تعليمات الهيئة التدريسية في الجامعة العربية األمريكية ويعمل به
 الجامعة .

  (:2المادة )
ينة ل القر ا وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تديكون للكلمات والعبارات التالية حيثم

 على خالف ذلك:
 الجامعة العربية األمريكية  الجامعة:

 مجلس عمداء الجامعة  مجلس العمداء:
 رئيس الجامعة  الرئيس:
 أي عميد في الجامعة  العميد:

 ن حملةمخمسة أعضاء : ) ء من األساتذة وتتألف مناللجنة التي يشكلها مجلس العمدا الترقية:التعيين و  لجنة
وتمارس  (تضم في عضويتها األساتذة من نواب الرئيسعلى أن برئاسة رئيس الجامعة، رتبة األستاذية 

يس صالحياتها المنصوص عليها في هذا النظام. ولرئيس الجامعة انتداب واحد او اكثر من أعضاء هيئة التدر 
 بة أستاذ أو أستاذ مشارك الستكمال النصاب عند الضرورة.في الجامعة ممن يحملون رت

 ة.وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني الوزارة:
 

 الفصل الثاني
 لهيئة التدريسيةاتعيين 

 
  (:3المادة)

  
 اإلجراءات التالية:  الجامعة وفقضو الهيئة التدريسية في يتم تعيين ع -1

 على مجلس العمداء لدراستها. الكليةيتم عرض توصية مجلس القسم ومجلس  -أ
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 ترفع توصية مجلس العمداء الى لجنة التعيين والترقية. -ب

لقرار خاذ اتالتقوم لجنة التعيين والترقية بدراسة طلبات التعيين ورفع توصية الى رئيس الجامعة   -ت

 النهائي بالتعيين.

 

لتعيين داء، من هم من الرتبة المطلوب القسم ومجلس الكلية ومجلس العمامجلس ينظر في طلب التعيين، في  -2

 فيها او اعلى منها.

 
 (:4المادة )

لى عضو هيئة التدريس المعين مباشرة العمل اعتبارًا من التاريخ المحدد في قرار تعيينه. وإذا اقتضت ع -أ
ة، لجامعارئيس الظروف مباشرته العمل قبل ذلك التاريخ، يكون عمله بمكافأة يحددها رئيس الجامعة بقرار منه. ول

 ن.ن دراسييتأجيل المباشرة أو تأخيرها اضطراريًا بما ال يتجاوز فصليطلب المرشح ألسباب يقدرها، الموافقة على 
 أو عدمها خطيًا إلى العميد خالل أسبوع على األكثر، ويتولى العميد العمل ئيس القسم إبالغ مباشرةر على  -ب

 يام على األكثر.إبالغ ذلك الى رئيس الجامعة خالل عشرة أ
إذا لم يباشر المعين عمله خالل مدة حدها األعلى ثالثة أسابيع من التاريخ المحدد لمباشرته، يعتبر و  -جـ

 إال إذا تقدم بعذر يقبله رئيس الجامعة. ياغمستنكفًا عن العمل، كما يعتبر قرار تعيينه ال
 

 (:5المادة )
أو راتبه إذا قدم طلبًا بذلك خالل ستة أشهر من و / يسية جوز النظر في تعديل رتبة عضو الهيئة التدر ي -أ

 تاريخ تعيينه في الجامعة.
 .الترقية التعيين و بناء على توصية لجنة تم تعديل الرتبة بقرار من مجلس العمداءي -ب
 .العميد نسيب منبناء على ت تم تعديل الراتب بقرار من الرئيسي -جـ
 
 

 الفصل الثالث
 )المهني(االكاديمي  التثبيت

 
 (:6المادة )

ي تثبيت عضو فينظر من نظام الهيئة التدريسية ( 16والمادة ) (15)مع مراعاة احكام الفقرة )أ( من المادة  -أ
 تجربة وفقًا للعناصر التالية:لفترة الالهيئة التدريسية الخاضع 

لهيئة التدريسية ان نظام ( م 15من المادة )  نقضاء فترة التجربة المنصوص عليها في الفقرة ) أ (ا  -1
 .المعمول به في الجامعة
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روط الترقيـة أن يكون قد ترقى الى رتبة اكاديمية أعلى مـن رتبتـه التـي عـين بهـا فـي الجامعـة وذلـك حسـب شـ  -2
 المعمول بها في الجامعة .

  (ة )التقرير المشتركعلى التقارير المقدمة من القسم والكلي تميزه في التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع بناءً   -3
 :لية يتم النظر في تثبيت اعضاء هيئة التدريس من رتبة مدرس أو محاضر اذا استوفى الشروط التا  -4

 انقضاء فترة التجربة .  -أ
 تميزه في التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع حسب تقارير القسم والكلية ) تقرير مشترك (.  -ب
متخصصـــه محكمـــه فـــي مجـــال تخصصـــه دوريــه علميـــه  ل فـــينشــره بحـــي علمـــي واحـــد علـــى األقـــ  -ج

 الدقيق .
سم المعنيـان عميد الكلية ورئيس القمن عن عضو الهيئة التدريسية الخاضع للتجربة التقرير المشترك يقدم  -ب

ئيس ئب الر التقرير المشترك يتعلق برئيس القسم فيقدمه العميد ونا ، وإذا كان)بغض النظر عن الرتب األكاديمية(
قدمه يلرئيس اوفي حالة نواب  للشئون األكاديمية، وفي حالة العميد يقدمه نائب الرئيس للشئون األكاديمية والرئيس

   .الرئيس
ك تقرير المشتر يشترط في عضو الهيئة التدريسية المطلوب تثبيته أن ال يقل تقديره في أي فقرة من فقرات ال -ج

 د.عن جي
لجنة التعيين و الترقية و توصية مجلس القسم و  مداء، بناء على تنسيبعيتم التثبيت بقرار من مجلس ال -د

 مجلس الكلية.

 
 (:7المادة )

رفعـه الـى يقدم عضو الهيئة التدريسية سنويًا تقريرًا يتضمن المعلومات المتعلقـة بننجازاتـه ونشـاطاته ومسـاهماته، وي
 عي.من العام الجام ثانينهاية الفصل ال قبل شهرين منرئيس القسم 

 
 (: 8المادة )

معنيـة يتولى عميد كل كلية إحالة أسماء أعضاء الهيئـة التدريسـية فـي تلـك الكليـة مـن غيـر المثبتـين إلـى األقسـام ال
ج إلبداء الرأي فـي تمديـد فتـرة التجربـة أو عـدم تمديـدها وإنهـاء عمـل عضـو الهيئـة التدريسـية وذلـك فـي ضـوء نمـوذ

لـى عيشـتمل و عميد الكلية ورئيس القسم المعنيان  يتم تعبئته بواسطة( الذي )تمديد فترة تجربة عضو هيئة التدريس
 كافة االنشطة التدريبية ومساهماته في خدمة الجامعة والمجتمع وانتاجه العلمي .

 
 

 (:9المادة )
ويقـوم  تـرة التجربـة علـى مجلـس الكليـة.ف  يعرض عميـد الكليـة توصـيات مجـالس األقسـام المتعلقـة بتمديـد -1

لعرضــها علــى مجلــس  تنســيب مجلــس الكليــة والوثــائق المطلوبــة إلــى رئاســة الجامعــة رفــعبكليــة عميــد ال
 للبت في تمديد فترة التجربة أو عدم تمديدها.العمداء 
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رئاسـة  يقوم نائب الـرئيس للشـئون األكاديميـة برفـع التقـارير المتعلقـة بتثبيـت رقسـاء األقسـام والعمـداء إلـى -2
 .تمديد فترة التجربة أو عدم تمديدهامداء للبت في الجامعة لعرضها على مجلس الع

 
 

 الفصل الرابع
 ترقية أعضاء الهيئة التدريسية

 
 (:10مادة )ال

 أوال: تعتمد المبادئ التالية في قبول اإلنتاج دون حاجة الى تقييمه تقييمًا أوليا اذا كان:

ن تكون هذه الدوريات علمية محكمة حوثًا منشورة )او مقبولة للنشر( في دوريات معترف بها، شريطة اب -1
ل . وتعامImpact Factorوأن يكون لها  وتصدر بانتظام عن الجامعات والجمعيات والمراكز العلميةمتخصصة 

تراع ة االخبراءة االختراع المسجلة رسميا لدى الجهات المعنية في الدولة معاملة بحي اصيل منشور اذا كانت براء
 اصيلة.

لصة من رسائل الماجستير او الدكتوراه مستخفي دوريات علمية متخصصه او مقبولة للنشر( ) بحوثًا منشورة -2
هذه  التي اشرف او يشرف عليها المتقدم للترقية شريطة ان تكون الدوريات التي نشرت )او قبلت للنشر( فيها

متقدم بحثان ،على أن يحتسب للمن رسائل مختلفةمستلة محكمة وان تكون هذه البحوث و البحوث متخصصة 
 فقط من هذه البحوث.

رة فعاًل في وقائع المؤتمرات العلمية المتخصصة التي يقيم فيها محكمون متخصصون، ويحسب بحوثًا منشو  -3
 للمتقدم من هذه البحوث بحثان.

 االت مهنية مصحوبة بمراجعة األدبيات المتعلقة بالحالة، على ان تكون هذه التقارير منشورةتقارير عن ح -4
او مقبولة للنشر(، في دوريات علمية متخصصة محكمة ومصنفة عالميا او تعترف بها الجامعة، ويحسب )

 للمتقدم تقريران كحد اعلى في الترقية الواحدة.

 
ى أن يتم قة عل،غير المذكور في البند أوال من المادة الساب قبل اإلنتاج العلمي المقدم للترقيةثانيًا : يجوز ان ي  

 ورود تقارير إيجابية بشأنه اذا كان هذا اإلنتاج: و قيم داخليارساله الى م
ة منشورة فيها إضافة جديدة للمعرفة في مجال التخصص، على اال  يقل عدد كلمات الكتاب عن كتبًا مطبوع -1

 خمسين الف كلمة.
يكون موضوع  تبًا مترجمة منشورة، وال يحسب للمتقدم اكثر من كتاب مترجم واحد لكل ترقية ويشترط انك -2

وال  الكتاب في حقل تخصص المتقدم، واال يقل عدد كلماته عن مائة ألف كلمة ويعتبر الكتاب بحثًا مشتركًا،
 يعتبر المترجم باحثا رئيسيا.
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سب للمتقدم اكثر من كتابين جامعيين مؤلفين لكل ترقية، ( منشورة، وال يحText Booksكتبا جامعية مؤلفة ) -3
 وع الكتاب في حقل تخصص المتقدم، واال يقل عدد كلماته عن خمس وسبعين ألف كلمة.ويشترط ان يكون موض

رة في كتب متخصصة، او دراسات متخصصة منشورة، ويشترط في هذه البحوث والدراسات ان بحوثًا منشو  -4
تكون محكمة من قبل متخصصين ألغراض النشر، وتعتبر الدراسة المتخصصة معادلة لبحي منشور، وال 

 ب للمتقدم اكثر من دراسة واحدة في الترقية الواحدة.يحس

كثر جزاء من كتب( محققة تشتمل على دراسة وافية للكتاب او الجزء، وال يحسب للمتقدم للترقية اكتبًا )او ا -5
 من ثالثة كتب )او اجزاء( محققة لكل ترقية، ويشترط ان يكون موضوعها في حقل تخصص المتقدم للترقية.

 
لى ا، لمادةأوال و ثانيًا من هذه اوز ارسال اإلنتاج العلمي اآلخر المنشور، سوى ما ورد في الفقرتين ثالثًا: يج

 المقيمين من اجل االطالع.
 
 

 (:11المادة )
 ( من نظام الهيئة التدريسية .20من المادة )(  ج (، )ب(يجب مراعاة ما ورد في الفقرتين  -1
ة المحقق، وتعامل الكتب المطبوعة والمؤلفة و نقاط يد عددها بتقدر البحوث المقدمة للترقية ألغراض تحد -2

 او أجزاقها معاملة هذه البحوث، وذلك على النحو التالي:

 نقطة 100    البحي المنفرد: -
 لكل منهما نقطة 50   البحي المشترك مع اخر: - 
 للباحي الرئيسي )األول( نقطة 50   البحي المشترك مع اثنين: - 
 للباحي الثاني ةنقط 25      
 للباحي الثالي نقطة 25      
 للباحي الرئيسي )األول( نقطة 50  البحي المشترك مع ثالثة او اكثر: - 

 لكل من الباحثين االخرين نقطة 20

 
   
 رقية :يقدر البحي المستخلص من رسالة الماجستير او الدكتوراه التي اشرف / يشرف عليها المتقدم للت  -3

 للمشرف المشارك. نقطة 20ئيسي وللمشرف الر  نقطة 30

نقطة للباحي االول  30لمؤتمرات عالمية متخصصة يقدر بـ   Proceedingsالبحي المنشور في   -4
 نقطة لبقية الباحثين على ان يحتسب له بحثان فقط. 15،

 يقدر الكتاب المترجم على النحو التالي: -5
 نقطة 30     المترجم المنفرد: -
 لكل منهما نقطة 15   اخر:المترجم باالشتراك مع  -



 

6 

0182-2017تعليمات الهيئة التدريسية في الجامعة العربية االمريكية   

 لكل منهم نقاط 10  المترجم باالشتراك مع اكثر من مترجم واحد: -
 

 
 يقدر التقرير عن الحالة المهنية على النحو التالي:   -  6

 نقطة 30     التقرير المنفرد: -
 لكل منهما نقطة 20   التقرير المعد باالشتراك مع اخر: -
 لكل  نقطة 15لألول، و نقطة 20  ع اثنين فأكثر:التقرير المعد باالشتراك م -

 من المشتركين اآلخرين
 ط  بنقا(: تقدر البحوث القصيرة المقدمة للترقية ألغراض تحديد عددها Communicationبحي قصير )  -7

 وذلك على النحو التالي:

 نقطة 30    :البحي المنفرد -
 لكل منهما نقطة 20   البحي المشترك مع اخر: - 
 للباحي الرئيسي )األول( نقطة 15   :البحي المشترك مع اثنين - 
 للباحي الثاني نقطة 10      
 للباحي الثالي نقطة 10      
 للباحي الرئيسي )األول( نقطة 15   :البحي المشترك مع ثالثة او اكثر - 
 عالمات لكل من )الباحثين االخرين( 10      

، فيؤخذ بالحسبان البحي الكامل  (Communicationبحي القصير )وفي حالة نشر بحي كامل بموضوع ال
 فقط.

ن م 2، ب/ 1ب/ تين ان حصول المتقدم للترقية على الحد االدنى من النقاط ، حسب ما ورد في الفقر   -8
يئة نظام الهيئة التدريسية المعمول به في الجامعة ، هو مؤشر ألهليه عضو اله( من 20المادة )

قرير ي ضوء تف للجنة التعيين و الترقيةللترقية، والقرار النهائي بالترقية يرجع التدريسيه للتقدم 
 المحكمين الخارجيين.

 

 (:12)  المادة
قدم عميد الكلية ورئيس القسم المعنيـان تقريرًا مشتركًا عن عضو الهيئة التدريسية المتقدم للترقية وفقًا ي  -  أ

 للعناصر التالية: 
ي ف بتعليمات القسم األكاديمي رسها و التزامه ات وتنوع المساقات التي يدلتزام بالمحاضر مدى اال(  التدريس  -1

 هذا المجال(
 اإلنتاج العلمي:  -2

  Impact Factorذات  متخصصة  المنشورة في دوريات علمية محكمة األبحاث        -

 ة.تخرج الطلبة اطروحات الماجستير أو مشاريع أو مناقش اإلشراف        -
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 المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية في تخصصه        -
 خدمة الجامعة:  -3 

 االشتراك في المجالس واللجان الجامعية    -
 أي أعمال تنهض بالجامعة وتدفع بها إلى التقدم    -
 مي في الجامعةلواجبه العل  التفرغ    -

 ي خدمة المجتمع:المساهمة ف  -4 
 نمية المجتمعمساهمته في ت    -
 المشاركة في المحاضرات العامة    -
 المشاركة في المؤتمرات والندوات    -
 المشاركة في الجمعيات واللجان    -

 ات األخرى:الخصائص والصف  - 5
 .تقييم الطلبة     -
 مدى تمتعه بروح الفريق وتقبله الرأي اآلخر    -
 لجامعية والنظام العاممدى التزامه باألعراف والقيم والتقاليد ا    -
 مقدرته اإلدارية، وتوافر عنصر القيادة لديه    -
 روح المبادرة، والقدرة على طرح أفكار جديدة    -

لعميـد االتقرير المشترك يتعلـق بـرئيس القسـم فيقدمـه العميـد ونائـب الـرئيس للشـئون األكاديميـة، وفـي حالـة  وإذا كان
 والرئيس، وفي حالة نواب الرئيس يقدمه الرئيس. يقدمه نائب الرئيس للشئون األكاديمية

شترط في عضو الهيئة التدريسية المتقدم للترقية أن ال يقل تقديره في أي فقـرة مـن فقـرات التقريـر المشـترك ي  -ب 
 عن جيد.

 
 (:13المادة )

دعم نها تاميزة يرى لعضو هيئة التدريس ان يقدم مع انتاجه العلمي تقريرًا بما انجز من اعمال مهنية او فنية مت
 طلبه للترقية.

 
 (:14) المادة

و ال يجوز للمتقدم ان يدرج ضمن بحوثه أيًا من البحوث التي سبق وان حسبت له في ترقية علمية سابقة، ا
 خير.أو أبحاث قام بنشرها قبل حصوله على مؤهله العلمي األ حصل بموجبها على درجة علمية او رتبة أكاديمية

 
 (:15) المادة
ارسال  يجوز لطالب الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك إضافة أي شيء إلنتاجه العلمي أو لطلبه عموما بعد ال -أ

 ، إال إذا طلبت لجنة الترقية منه أن يزودها بمعلومات إضافية.االنتاج العلمي للمقيمين
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ن ة إلى رتبة أستاذ مشارك أعضو الهيئة التدريسية الذي قبل له إنتاج علمي بعد تاريخ تقديمه طلب الترقيل -ب
 يقدمه ضمن إنتاجه العلمي للترقية إلى رتبة أستاذ.

 عتبر اإلنتاج العلمي الذي قام به عضو الهيئة التدريسية خالل إجازته مقبواًل ألغراض الترقية.ي -ج
 

 (:16المادة )
و في  العلمي والسيرة الذاتية اربع نسخ ورقية من اإلنتاجيقدم طلب الترقية إلى رئيس القسم المختص متضمنًا  -أ

ذ لعرضه على مجلس القسم، واتخا حال توفر نسخة الكترونية من االنتاج العلمي يكتفي بنسخة ورقية واحدة
ن معلى األكثر  اسبوعينالتوصيـة المناسبة، ويرفع رئيس القسم توصية مجلس القسم إلى عميد الكلية خالل 

ذ على األكثر التخا اسبوعينعرض الطلب على مجلس الكلية خالل  تاريخ تقديم الطلب ويتولى عميد الكلية
لى قية، وععلى األكثر الستكمال إجراءات التر  خالل أسبوعالتوصية المناسبة بشأنه، ورفعها إلى رئاسة الجامعة 

 تيفاءى اس، وعلى اللجنة أن تقرر مدخالل أسبوعينالترقية التعيين و رئيس الجامعة رفع طلب الترقية إلى لجنة 
االت وفي جميع الح. من تقديم الطلب الى القسم المطلوبة خالل شهرينللشروط  أم عدم استيفاء الطلبالطلب 

 بموضوع الترقية اقرارهلجنة التعيين و الترقية  صدر ت
رور سنتين مال يحق لعضو هيئة التدريس المنتقل الى الجامعة من جامعة اخرى ، التقدم للترقية اال بعد  -ب

 .بموجب قرار من مجلس العمداءعمله بالجامعة ، و يمكن في حاالت خاصة عدم التقيد بهذا الشرط على 
صصين يقترح عميد الكلية ورئيس القسم المعنيان قائمة تتضمن أسماء خمسة عشر على األقل من المتخ -ج

ئمة ذه القاالعلمي، وتعامل هالذين هم في الرتبة المطلوب الترقية إليها أو في رتبة أعلى وذلك لتقييم اإلنتاج 
 يم:الترقية تعديل القائمة باإلضافة أو الحذف، ويراعى في المرشحين للتقيالتعيين و بسرية تامة، وللجنة 

ن يكونوا معروفين بموضوعيتهم ومن جامعات ذات مستوى أكاديمي مرموق غير الجامعة التي تخرج أ -
 . منها المتقدم للترقية

جامعة واحدة عن اثنين ومن  وجامعات متعددة، ويفضل أن ال يزيد عدد المقيمين منأن يكونوا من بلدان  -
 بلد واحد عن أربعة.

 .وينهم دقيقة بما في ذلك رقم الهاتف، ورقم الفاكس، والبريد اإللكترونيأن تكون عنا -
ة أعلى إليها أو في رتب ذا قل عدد أعضاء الهيئة التدريسية في القسم من رتبة تعادل الرتبة المطلوب الترقيةإ -د

 يرفع رئيس القسم الطلب إلى عميد الكلية لعرضه على مجلس الكلية مباشرة بحضور أعضاءأعضاء عن ثالثة 
 وإذا كان في ،الهيئة التدريسية الموجودين في القسم الذين هم في الرتبة المطلوب الترقية إليها أو في رتبة أعلى 

 .ة أقل فلهم حق االشتراك في مناقشة الموضوع دون التصويت عليهالمجلس أعضاء هيئة تدريسية من رتب
تبة دة إذا قل عدد أعضاء الهيئة التدريسية في مجلس الكلية ضمن ر ( من هذه المادمع مراعاة أحكام الفقرة ) -ه

ة من لجن يلتعادل الرتبة المطلوب الترقية إليها أو في رتبة أعلى عن ثالثة يرفع الطلب إلى رئاسة الجامعة لتشك
ذه أجل دراسة الطلب واتخاذ التوصية المناسبة، وعرضها على لجنة الترقية، ويشترط أن يكون جميع أعضاء ه

مية ألكاديااللجنة من رتبة مساوية أو أعلى من الرتبة المتقدم إليها المرشح، على أن يكون نائب الرئيس للشئون 
 المتقدم إليها المرشح.مقررها إذا كانت رتبته مساوية أو أعلى من الرتبة 
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ي جميع الحاالت ال يجوز أن يصوت على الترقية، سواء في مجلس القسم أو مجلس الكلية أو مجلس ف  -و
 ها.على منالعمداء، إال أعضاء الهيئة التدريسية الذين هم في رتبة معادلة للرتبة المطلوب الترقية إليها أو أ 

 من تاريخ قرار لجنة التعيين و الترقية.الترقية سارية المفعول اعتبارًا  تعتير -ي
 

 (:17المادة )
رسل اإلنتاج العلمـي إلـى ثالثـة مـن المقيمـين ويرفـق بـه ملخصـا للسـيرة العلميـة للمتقـدم للترقيـة مـع بيـان الرتبـة ي -أ

ن باالضـافة الـى تقريـر يتضــم شـاماًل عـن االنتـاج العلمـي المرشـح لهـا، ويطلـب مـن كـل مـن المقيمـين تقـديم تقريـرا 
 .) حسب النموذج المعد لهذا الغرض ( علمي على حده لكل إنتاج  تقديراً 

ترقيه عدم األصل في تقرير المحكم ان يتوافق مضمون التقرير مع توصيته النهائية ، ويحق للجنة التعيين وال -ب
 قبول رأي المحكم النهائي اذا كان متناقضا مع فحوى التقرير.

   بعد االطالع على رأي المقيمين.عود الى لجنة التعيين والترقية ئي للترقية يفي كل االحوال القرار النها -ج
 

 (: 18المادة )
 ططهـاخالمتقدمين للترقية من اعضاء الهيئة التدريسية المنتسبين الى أقسام العلوم االنسـانية التـي تـدرس  -أ

ي فـمنشـورا يل علـى ان يكـون باللغة العربية ، لهم الحق للتقدم للترقية بموجب انتاج علمي اص الدراسية 
دوريـــات علميـــة متخصصـــه محليـــة واقليميـــة وان تصــــدر بأنتظـــام عـــن الجامعـــات والجمعيـــات والمراكــــز 

 العلمية المتخصصه.
 
 (:19)المادة

يـتم  يطلب من المقيم تقديم تقاريره خالل شهرين على األكثر من تاريخ تسلمه اإلنتاج العلمي، وإذا تـأخر عـن ذلـك
 هر إضافي، وإذا انقضت المدة دون تقديم تقرير يتم إرسال االنتاج العلمي إلى مقيم آخر.تذكيره ومنحه ش

 
 (:20المادة )
ريطة أن حدد المدة التي يجب انقضاقها قبـل التقـدم بطلـب جديـد شـتعدم الترقية  ت لجنة التعيين و الترقيةقرر إذا 

حالـة علـى عضـو الهيئـة التدريسـية أن يضـيف ال تقل المـدة عـن سـتة أشـهر مـن تـاريخ صـدور القـرار، وفـي هـذه ال
 تقـًا لججـراءا، ويكون تقديم طلـب الترقيـة الجديـد وفلجنة التعيين و الترقيةحدده تإلى إنتاجه العلمي إنتاجًا جديدًا 

 .ه التعليماتالواردة في هذ
 

 :(21)المادة 
 مية األستاذ )أستاذ شرف(: المتعلقة بتس ( من نظام الهيئة التدريسية21)ألغراض تطبيق أحكام المادة 

رئيس الجامعة العتبارات يقدرها أن ينسب لمجلس العمداء تسمية عضو الهيئة التدريسية، الذي تنطبـق عليـه ل -أ 
 الشروط الواردة في المادة السابقة، أستاذ شرف.
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يــة كتبيــة والمرفقألســتاذ الشــرف أن يحــتفب بمكتبــه فــي الكليــة واإلفــادة مــن دعــم البحــي العلمــي والخــدمات الم -ب
 وغيرها التي تقدمها الجامعة ألعضاء هيئة التدريس فيها.

كافأة يحددها مرئيس الجامعة تكليف أستاذ الشرف بالتدريس واإلشراف على الرسائل الجامعية لقاء ل يجوز -جـ
 الرئيس وفقًا ألحكام نظام الرواتب والعالوات المعمول به في الجامعة.

 
 الفصل الخامس

 الهيئة التدريسية مهام عضو
 
 

 (: 22)المادة 
مجاالت التدريس  لى عضو الهيئة  التدريسية ان يقدم الى رئيس قسمه تقريرًا سنويًا يتضمن نشاطه فيع -أ

 والبحي العلمي وخدمة الجامعة والمجتمع.
 سم وإنجازاتهلى رئيس القسم العلمي ان يقدم تقريرًا سنويًا الى عميد الكلية يشتمل على سائر أنشطة القع -ب

 وخططه المستقبلية.
 لى عميد الكلية ان يقدم تقريرًا عن الكلية ونشاطات األقسام الى رئيس الجامعة.ع -ج
ير المنصوص عليها في الفقرات )أ( و )ب( و )ج( من هذه المادة قبل شهرين من نهاية الفصل تقدم التقار  -د

 الغاية.لهذه المعتمد نموذج الالثاني من العام الجامعي وفق 
 

 
 (:23المادة )

( أربعين ساعة توزع على التدريس 40العمل األسبوعي لعضو الهيئة التدريسية )  تكون ساعات -أ
ة والبحي العلمي وخدمة وتنمية المجتمع والواجبات الجامعية األخرى، ويتم تحديد مهام عضو الهيئ

الهيئة  ( من نظام22مادة )ما ورد في الالتدريسية من قبل رئيس القسم وعميد الكلية على ضوء 
 ، ويتم تقييم أدائه فيها في ضوء إنتاجيته.التدريسية

ميد يوزع العبء الدراسي لعضو الهيئة التدريسية على خمسة أيام، ويجوز للرئيس بناء على توصية الع -ب
 الموافقة على أن يكون العبء الدراسي موزعا على عدد أيام أقل من خمسة.

 
 (:24المادة )

، بموافقة خطية مسبقة من الرئيس بناًء على تنسيب من عميد الكليةو الهيئة التدريسية يجوز لعض  -أ
وتوصية رئيس القسم، إعطاء محاضرات خارج الجامعة، على أن ال يتجاوز عدد هذه المحاضرات 

 .ثالث ساعات معتمدة خالل الفصل الدراسي الواحد
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  فقة مسبقة ارية أو مهنية ذات عالقة بتخصصه بموايجوز لعضو الهيئة التدريسية القيام بأعمال استش  -ب
 على تنسيب من عميد الكلية ورئيس القسم المختصين. بناء من الرئيس

 في جميع الحاالت يجب أال يتعارض عمل عضو هيئة التدريس الوارد في الفقرتين )أ ، ب( من هذه   -ث
 ن أعبائه التدريسية.المادة مع التزاماته تجاه الجامعة أو أن يؤدي إلعفائه من أي م

الهيئة التدريسية العمل في أي مؤسسة بوظيفة كاملة أثناء فترة سريان عقده مع  وال يسمح لعض  -ج
 الجامعة اال في حال حصوله على اجازة التفرغ العلمي.

 
 (:25المادة )

ئة الهي نتداب عضويجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفية أخرى داخل الجامعة. وتعتبر مدة ا
ي دريس فالتدريسية جزءًا من خدمته الفعلية في الجامعة ألغراض الترقية والمكافآت الممنوحة ألعضاء هيئة الت

 الجامعة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل السادس
 إجازات أعضاء الهيئة التدريسية

  
 

 اإلجازة بدون راتب
 وإجازة التفرغ العلمي

 
 (:26المادة )

لـذي سـتبدأ ة أشهر على األقل مـن بدايـة الفصـل استبدون راتب قبل  ةتفرغ العلمي أو اإلجاز ال ةقدم طلب إجاز ي -أ
 فيه اإلجازة المطلوبة.

 يشترط أن يتضمن: -ب
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لتـي سـيقوم بهـا عضـو هيئـة التـدريس ومكـان إجرائهـا، ا لألعمـالي مخططـًا طلب إجـازة التفـرغ العلمـ -1
 إال بموافقة الجامعة  عملوال يجوز تغيير ال

لــب اإلجــازة بــدون راتــب العمــل الــذي ســيقوم بــه عضــو هيئــة التــدريس خــالل هــذه اإلجــازة ومكــان ط -2
 قضائها

  
 (:27)المادة 

راعـــى عنـــد مـــنح إجـــازة التفـــرغ العلمـــي أو اإلجـــازة بـــدون راتـــب كفايـــة العـــدد المتبقـــي فـــي القســـم لتغطيـــة أعبـــاء ي -أ
 التدريس واإلشراف فيه.

%( مـن عـدد أعضـاء الهيئـة التدريسـية المعينـين فـي 20علـى ) ازين في آن واحـدال يجوز أن تزيد نسبة المج -ب
القسم، باستثناء من يشغلون مناصب وزارية، ويجوز استثناء تجـاوز هـذه النسـبة فـي حـاالت خاصـة يقـدرها مجلـس 

 العمداء ويرى أنها في مصلحة الجامعة.
لعلمي وسنوات اإلجازة بدون راتب شريطة أن ال يجوز لعضو الهيئة التدريسية أن يجمع بين سنة التفرغ ا -جـ

 تتجاوز اإلجازة بمجموعها أربع سنوات.
 
 (: 28) المادة 

 على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي:
أن يقـدم إلـى عميــد كليتـه العمــل أو األعمـال العلميــة أو الفنيـة التــي أعـدها فــي إجازتـه وذلــك خـالل شــهرين  -أ    

 انتهاء اإلجازة. من تاريخ
قــد أجـــري خــالل إجــازة التفـــرغ   أن يشــير فــي مكـــان بــارز مــن اإلنتـــاج العلمــي المنشــور إلـــى أن اإلنتــاج -ب    

 العلمي الممنوحة له من الجامعة.
 

 (:29)المادة 
 تصرف لعضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرغ علمي:

 كان يتقاضاه ذيال األساسيالراتب  -أ
 السفر ة اشهر على راتبه إذا كان سيقضي إجازته في الخارج وتصرف هذه السلفة عندسلفة ثالث -ب

 
 

 األحكام العامة واإلجراءات المتعلقة باإلجازات 
 

  (:30) المادة
كون طلبات اإلجـازات بجميـع أنواعهـا واألجوبـة ت ،سيةالهيئة التدري ( من نظام24ا ورد في المادة )مع مراعاة م -أ

 عليها خطية.
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 مل.تبدأ اإلجازة من يوم انفكاك عضو هيئة التدريس عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق الستئنافه الع -ب
 ال يترك عضو هيئة التدريس عمله قبل أن يستلم إشعارًا خطيًا بالموافقة على إجازته. -جـ
ا والمكـان الـذي يـود أن يقضـي يبين عضو هيئة التدريس في طلب اإلجازة تاريخ ابتداء اإلجـازة وتـاريخ انتهائهـ -د

 فيه إجازته وعنوانه أثناء اإلجازة.
 للمرجع المختص تحديد مدة اإلجازة التي يوافق عليها حسبما تقتضي مصلحة العمل. -هـ
جــوز تقصــير اإلجــازة أو تأجيلهــا أو إلغاقهــا أو قطعهــا بعــد الموافقــة عليهــا وإبالغهــا لعضــو هيئــة التــدريس ي  -و

 لحة العمل. ألسباب تقتضيها مص
 

 (: 31)ة الماد
ل عضــو هيئــة تــدريس ال يعــود إلــى عملــه بعــد انتهــاء مـدة إجازتــه مباشــرة يحســم مــن راتبــه وعالواتــه عــن مــدة كـ -أ

نحـــه غيابـــه ابتـــداء مـــن اليـــوم التـــالي لليـــوم الـــذي انتهـــت فيـــه إجازتـــه، إال إذا قـــدم عـــذرًا يقبلـــه المرجـــع المخـــتص بم
   اإلجازة.

دون عذر مشروع يقبلـه مجلـس  سبعة أياملى علتدريس فاقدًا لوظيفته إذا زادت مدة غيابه يعتبر عضو هيئة ا -ب
لـب طبضرورة عودته إلى العمل وذلك علـى عنوانـه الثابـت فـي  بعد غيابه ثاللثة أيامه خطيا نذار العمداء، شريطة إ

 . ه التعليمات( من هذ30اإلجازة المذكور في المادة )
 

 (: 32)المادة 
مــن تغيبــه، وعلــى  يس القســم إبــالغ العميــد خطيــًا عــن أي تغيــب لعضــو الهيئــة التدريســية خــالل يــومينعلــى رئــ -أ

   العميد أن يبلغ ذلك إلى رئاسة الجامعة خطيًا خالل أسبوع.
عـودة عضـو هيئـة التـدريس المجـاز )أيـًا كـان عـدم تتبع اإلجـراءات الـواردة فـي الفقـرة )أ( مـن هـذه المـادة عنـد  -ب

 الستئناف عمله. نوع إجازته(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السابع
 االجراءات التأديبية ألعضاء هيئة التدريس 

 (:33المادة )
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 الفصل الثامن 
 أحكام عامة 

  
 (:34)المادة 

 ي هذه التعليمات للبت فيها.تحال إلى مجلس العمداء الحاالت التي لم يرد عليها نص ف
 


