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 التدريسية  الهيئة تعليمات
 في الجامعة العربية األمريكية 

 
 لوالفصل األ 

 التعريفات
 

  (:1المادة )
 الجامعة.قرارها من مجلس إبعد  اويعمل به ،تسمى هذه التعليمات "تعليمات الهيئة التدريسية في الجامعة العربية األمريكية

  (:2المادة )
اني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على ما وردت في هذه التعليمات المعيكون للكلمات والعبارات التالية حيث

 خالف ذلك:
 الجامعة العربية األمريكية  الجامعة:

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

من حملة رتبة خمسة أعضاء ) :منء من األساتذة وتتألف اللجنة التي يشكلها مجلس العمدا :والترقيةالتعيين  لجنة
صالحياتها المنصوص وتمارس  (تضم في عضويتها األساتذة من نواب الرئيسعلى أن برئاسة رئيس الجامعة، األستاذية 
رتبة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ممن يحملون  أكثر أو. ولرئيس الجامعة انتداب واحد هذه التعليماتعليها في 

 أستاذ مشارك الستكمال النصاب عند الضرورة. أوأستاذ 

 ة.الفلسطينيالتعليم العالي والبحث العلمي وزارة  الوزارة:
 

 الفصل الثاني
 لهيئة التدريسيةاتعيين 

 
  (:3)المادة 
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 اإلجراءات التالية:  الجامعة وفقيتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في  -1

 على مجلس العمداء لدراستها. الكليةقسم ومجلس يتم عرض توصية مجلس ال -أ

 لجنة التعيين والترقية. إلىترفع توصية مجلس العمداء  -ب

تخاذ القرار النهائي الرئيس الجامعة  إلىتقوم لجنة التعيين والترقية بدراسة طلبات التعيين ورفع توصية   -ت

 بالتعيين.

 أومن الرتبة المطلوب التعيين فيها  همِمَمن مجلس العمداء، القسم ومجلس الكلية ومجلس ينظر في طلب التعيين، في  -2

 على منها.أ

 
 (:4المادة )

على عضو هيئة التدريس المعين مباشرة العمل اعتبارًا من التاريخ المحدد في قرار تعيينه. وإذا اقتضت الظروف  -أ
ر منه. ولرئيس الجامعة، ألسباب يقدرها، مباشرته العمل قبل ذلك التاريخ، يكون عمله بمكافأة يحددها رئيس الجامعة بقرا

 ز فصلين دراسيين.و اتأخيرها اضطراريًا بما ال يتج أوتأجيل المباشرة طلب المرشح الموافقة على 
العميد خالل أسبوع على األكثر، ويتولى العميد إبالغ  إلىعدمها خطيًا  أو العمل على رئيس القسم إبالغ مباشرة -ب

 ل عشرة أيام على األكثر.رئيس الجامعة خال إلىذلك 
وإذا لم يباشر المعين عمله خالل مدة حدها األعلى ثالثة أسابيع من التاريخ المحدد لمباشرته، يعتبر مستنكفًا عن  -جـ

 إال إذا تقدم بعذر يقبله رئيس الجامعة. اً يغالعمل، كما يعتبر قرار تعيينه ال
 

 (:5المادة )
راتبه إذا قدم طلبًا بذلك خالل ستة أشهر من تاريخ تعيينه  أوو / يئة التدريسية يجوز النظر في تعديل رتبة عضو اله -أ

 في الجامعة.
 .والترقيةالتعيين  على توصية لجنة بناءً  يتم تعديل الرتبة بقرار من مجلس العمداء -ب
 .العميد نسيب منعلى ت بناءً  يتم تعديل الراتب بقرار من الرئيس -جـ
 

 (:6المادة )
رئدديس  إلدىيئدة التدريسدية سدنويًا تقريدرًا يتضدمن المعلومددات المتعلقدة ب نجازاتده ونشداطاته ومسداهماته، ويرفعده يقددم عضدو اله

 من العام الجامعي. ثانينهاية الفصل ال قبل شهرين منالقسم 
 

 (: 7المادة )
األقسدام المعنيدة دبدداء  إلدىيتولى عميدد كدل كليدة إحالدة أسدماء أعضداء الهيئدة التدريسدية فدي تلدك الكليدة مدن غيدر المثبتدين 

وإنهدداء عمددل عضددو الهيئددة التدريسددية وذلددك فددي ضددوء نمددوذ  )تمديددد فتددرة  ،عدددم تمديدددها أوالددرأي فددي تمديددد فتددرة التجربددة 
نشددطة كافددة األيشددتمل علددى و  ،عميددد الكليددة ورئدديس القسددم المعنيددان يددتم تعبئتدده بواسددطةتجربددة عضددو هيئددة التدددريس( الددذي 

 العلمي.نتاجه إخدمة الجامعة والمجتمع و  التدريبية ومساهماته في
 (:8المادة )
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عميددد ويقددوم  ،التجربددة علددى مجلددس الكليددة بتمديددد فتددرةيعددرع عميددد الكليددة توصدديات مجددالس األقسددام المتعلقددة  -1
للبدت فدي لعرضدها علدى مجلدس العمدداء  رئاسة الجامعة إلىتنسيب مجلس الكلية والوثائق المطلوبة  رفعبالكلية 

 عدم تمديدها. أولتجربة تمديد فترة ا
رئاسدة الجامعدة  إلدىاألكاديمية برفع التقارير المتعلقة بتثبيت رؤساء األقسام والعمداء  للشؤون يقوم نائب الرئيس  -2

 .عدم تمديدها أوتمديد فترة التجربة لعرضها على مجلس العمداء للبت في 
 

 
 الثالثالفصل 

 ترقية أعضاء الهيئة التدريسية
 

 (:9مادة )ال
 كان: إذا اً ليأو تقييمه تقييمًا  إلىمد المبادئ التالية في قبول ادنتا  دون حاجة تعت

متخصصة ن تكون هذه الدوريات علمية محكمة أمقبولة للنشر( في دوريات معترف بها، شريطة  أوبحوثًا منشورة ) -1
لدى الجهات المعنية  لمسجلة رسمياً وتعامل براءة االختراع ا ،وتصدر بانتظام عن الجامعات والجمعيات والمراكز العلمية

 صيلة.أكانت براءة االختراع  إذاصيل منشور أفي الدولة معاملة بحث 
الدكتوراه التي  أومقبولة للنشر( في دوريات علمية متخصصة مستخلصة من رسائل الماجستير  أوبحوثًا منشورة ) -2

قبلت للنشر( فيها هذه البحوث  أوالتي نشرت )ن تكون الدوريات أيشرف عليها المتقدم للترقية شريطة  أوأشرف 
من رسائل مختلفة، على أن يحتسب للمتقدم أربعة بحوث فقط من  همستلن تكون هذه البحوث أو  ،متخصصة ومحكمة

 هذه البحوث.

بحوثًا منشورة فعاًل في وقائع المؤتمرات العلمية المتخصصة التي يقيم فيها محكمون متخصصون، ويحسب للمتقدم  -3
 .بحثينهذه البحوث  من

مقبولة  أون تكون هذه التقارير منشورة )أتقارير عن حاالت مهنية مصحوبة بمراجعة األدبيات المتعلقة بالحالة، على  -4
كحد  تقريرينتعترف بها الجامعة، ويحسب للمتقدم  أوللنشر(، في دوريات علمية متخصصة محكمة ومصنفة عالميا 

 اعلى في الترقية الواحدة.

كتبًا مطبوعة منشورة فيها إضافة جديدة للمعرفة في مجال التخصص، على اال يقل عدد كلمات الكتاب عن خمسين  -5
 ألف كلمة. 

يكون موضوع الكتاب في  نأمترجمة منشورة، وال يحسب للمتقدم أكثر من كتاب مترجم واحد لكل ترقية ويشترط  كتباً  -6
 مائة ألف كلمة ويعتبر الكتاب بحثًا مشتركًا، وال يعتبر المترجم باحثاً  قل عدد كلماته عنيال أحقل تخصص المتقدم، و 

 رئيسيا.
( منشورة، وال يحسب للمتقدم أكثر من كتابين جامعيين مؤلفين لكل ترقية، Text Booksجامعية مؤلفة )كتبًا  -7

 ين ألف كلمةقل عدد كلماته عن خمس وسبعيال أيكون موضوع الكتاب في حقل تخصص المتقدم، و  نأويشترط 
تكون  دراسات متخصصة منشورة، ويشترط في هذه البحوث والدراسات ان أوبحوثًا منشورة في كتب متخصصة،  -8

  .محكمة من قبل متخصصين ألغراع النشر
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يكون موضوعها في حقل  أنالجزء، ويشترط  أواجزاء من كتب( محققة تشتمل على دراسة وافية للكتاب  أو)كتبًا  -9
 دم للترقية.تخصص المتق

جل أالمقيمين من  إلى، التعليماتمن هذه ( 9المادة )تا  العلمي اآلخر المنشور، سوى ما ورد في رسال ادنإيجوز  - 10  
 االطالع.

 
 (:10المادة )

 ( من نظام الهيئة التدريسية .22من المادة )(    (، )ب(الفقرتين يجب مراعاة ما ورد في 
 

ل في بحثين منشورين في دوريات علمية محكمة أو لرتبة )أستاذ( باحث ية المتقدم بطلب الترق يكون  أن .أ
 Thomson Reuters, Instituteسون رويترز )ب( بحسب تصنيف تومIF) متخصصة ذات معامل تأثير

for Scientific Information, Thomson Reuters ISI, Clarivate كونه باحث في  إلى( بادضافة
   Scopusات في دوريات علمية محكمة متخصصة ضمن قاعدة بيانمنشورة  اخرى  أبحاث ةثالث
 

في دوريات علمية محكمة ر ل في بحث منشو أو لرتبة )أستاذ مشارك( باحث المتقدم بطلب الترقية  يكون  ان .ب
 Thomson Reuters, Instituteسون رويترز )ب( بحسب تصنيف تومIF) متخصصة ذات معامل تأثير

for Scientific Information, Thomson Reuters ISI, Clarivate في  كونه باحث إلى( بادضافة
    Scopusات منشورين في دوريات علمية محكمة متخصصة ضمن قاعدة بيان خرينآبحثين 

 
 وتحسب النقاط كالتالي 

 (1جدول )

 عدد النقاط الشرط

 100 أكبر من )المعدل للفئة( * معامل التأثير

 80 عدل للفئة(*معامل التأثير اقل من )الم

  (Scopusغير موجود ولكن مصنف ) معامل التأثير

80 1st quartile Q1 

70 2nd quartile Q2 

60 3rd quartile Q3 

50 4th quartile Q4 

 40 (Scopusغير موجود وليست مصنفة ) معامل التأثير
 

 ,Thomson Reuters, Institute for Scientific Information* المعدل للفئة: هو معدل معامل التأثير للمجلة تبعا لتصنيف 

Thomson Reuters ISI, Clarivate  العام الذي نشر فيه البحثفي . 
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 لموقعهم في البحث على النحو التالي: ويتم احتساب النسب للباحثين تبعا  

 (2جدول )

 ,Thomson Reuters, Institute for Scientific Informationلتصنيف  ا  * المعدل للفئة: هو معدل معامل التأثير للمجلة تبع

Thomson Reuters ISI, Clarivate  .في كل عام 

 . باحثين فأكثر ةلبحث يحتوي ثالثا على الباحث الثالث فأعلى إذا كان ينطبق* * 
 

التـي تـدرس خططهـا الدراسية  اإلنسانيةأقسام العلوم  إلىعضاء الهيئة التدريسية المنتسبين أ لمتقدمين للترقية من ا  ج.
  .باللغة العربية

مة في دوريات علمية محكمنشورين ل في بحثين اثنين أو لرتبة )أستاذ( باحث المتقدم بطلب الترقية  ن يكون أ .1
 ب,أدوريات مصنفة حسب البندين  العلمي( أومشمولة في قائمة دوريات معدة من عمادة البحث متخصصة 

 منشورين في مجالت مصنفة ضمن سكوبس خرينآكونه باحث في بحثين  إلىبادضافة  (10هذه المادة ) من
(Scopus)  ات قائمة دوريوأيضًا باحث في بحث واحد منشور في دوريات علمية محكمة متخصصة ضمن

 .معدة من عمادة البحث العلمي
في دوريات علمية محكمة  في بحث منشور لأو لرتبة )أستاذ مشارك( باحث المتقدم بطلب الترقية  يكون ن أ .2

 أ، بدوريات مصنفة حسب البندين  أو( ميالعلمشمولة في قائمة دوريات معدة من عمادة البحث متخصصة 
  منشور في مجالت مصنفة ضمن سكوبس خرآفي بحث  كونه باحث إلى بادضافة (10من هذه المادة )

(Scopus ) قائمة منشور في دوريات علمية محكمة متخصصة ضمن  اخر في بحث واحد باحثوأيضًا
 .دوريات معدة من عمادة البحث العلمي

 النسبة النوع

 عدد النقاط

أكبر من 

)المعدل 

 للفئة( *

اقل من 

المعدل )

 للفئة( *

Scopus 
Non-

Scopus 

 80 100 % 100 منفرد

80 Q1 

40 
70 Q2 

60 Q3 

50 Q4 

مشترك مع 

 باحث اخر

 

 لأو% باحث  60

 

60 

 

48 

Q1 Q2 Q3 Q4  

48 42 36 30 24 

 16 20 24 28 32 32 40 % باحث ثان 40

مشترك مع 

 باحثين  

 20 25 30 35 40 40 50 لأو% باحث 50

 16 20 24 28 32 32 40  % باحث ثان40

 12 15 18 21 24 24 30 % باحث ثالث 30 

مشترك مع 

 3أكثر من 

 باحثين   

 20 25 30 35 40 40 50 لأو% باحث 50

 12 15 18 21 24 24 30 % باحث ثان30

 8 10 12 14 16 16 20 % للباحثين االخرين 20

 

35% 

Corresponding 

Author 

** 

35 28 

28 Q1 

14 
24.5 Q2 

21 Q3 

17.5 Q4 



6 

 وتحسب النقاط كالتالي
 Thomson Reuters, Institute for Scientificبحسب تصنيف تومبسون رويترز ) أبحاث مصنفة .1

Information, Thomson Reuters ISI, Clarivate )أو Scopus  ًمن  (2)وجدول  (1)لجدول  تبعا
 (10هذه المادة )

مشمولة في قائمة دوريات معدة من عمادة البحث علمية محكمة متخصصة  دورياتأبحاث مصنفة ضمن  .2
 (3يلي )جدول  كما العلمي

 (3جدول )

 وبحد أقصى  مقدم الطلبالدكتوراه التي أشرف/يشرف عليها  أويقدر البحث المستخلص من رسالة الماجستير  .د
 :فةرسائل مختل أربعمن  أبحاث فقط 4
 

 (4جدول )

 النسبة النوع

 عدد النقاط

 بند ت بند ا,ب

أكبر من 

)المعدل 

 للفئة( *

اقل من 

)المعدل 

 للفئة( *

Scopus 
Non-

Scopus 

قائمة دوريات 

معدة من 

عمادة البحث 

   العلمي

قائمة ليست في 

دوريات معدة 

من عمادة 

 البحث العلمي

 40 50 % 50 مشرف رئيسي

40 Q1 

20 

  

35 Q2 35 20 

30 Q3   

25 Q4   

 20 25 %  25 مشرف مشارك

20 Q1 

10 

  

18 Q2 17.5 10 

15 Q3  

13 Q4   

 عدد النقاط النسبة النوع

دة من عمادة قائمة دوريات مع

   البحث العلمي

قائمة دوريات معدة ليست في 

 من عمادة البحث العلمي

 40 70 % 100 منفرد

مشترك مع 

 باحث اخر

 24 42 لأو% باحث  60

 16 28 % باحث ثان 40

مشترك مع 

 باحثين  

 20 35 لأو% باحث 50

 16 28  % باحث ثان40

 12 21 % باحث ثالث 30 

مشترك مع 

 3 أكثر من

 باحثين   

 20 35 لأو% باحث 50

 12 21 % باحث ثان30

 8 14 % للباحثين االخرين 20

 35% 

Corresponding  

Author 

** 

24.5 14 

 



7 

 
 يقدر البحث المنشور في:  -ه

 (.Conference Proceedingsمؤتمرات عالمية متخصصة ) وقائع •
 (.Short Communicationsالبحوث القصيرة ) •
 (.Case Study)الة المهنية التقرير عن الح  •
 ألف كلمة. 50الكتب المحكمة والمنشورة بعدد كلمات ال يقل عن   •
 (.Textbooksالكتب الجامعية )  •
 المنشورة في كتب محكمة.البحوث   •
 جزاء من كتب محكمة ومنشورة. أ •

 على النحو التالي: جزءان /كتابان/وبحد أقصى بحثان
 عدد النقاط النسبة النوع

 25 % 25 منفرد

 مع اخرين مشترك
 20 لأو % مؤلف  20
 10 % لكل مؤلف اخر 10

 
ت المجلة لها ترتيبه في البحث بعد الباحث العاشر إال إذا كان في جميع الحاالت ال يحتسب للباحث أي نقاط إذا كان

 Corresponding Authorالباحث  وكان في عام نشر البحث 10معامل تأثير أكبر من 
 

من نظام  (22  ( من المادة ) (، )ب(ورد في دنى من النقاط، حسب ما قدم للترقية على الحد األحصول المت -8
 الهيئة التدريسية، هو مؤشر ألهلية عضو الهيئة التدريسية للتقدم للترقية، والبدء ب جراءات التقييم الخارجي.

 
 (:11المادة )

تقريرًا مشتركًا عن عضو الهيئة التدريسية المتقدم للترقية وفقًا للعناصر  عميد الكلية ورئيس القسم المعنيدان يقدم -أ 
 التالية: 

 بتعليمات القسم األكاديمي في هذا المجال( والتزامهالتدريس )مدى االلتزام بالمحاضرات وتنوع المساقات التي يدرسها  -1
 تا  العلمي:ادن -2

 منشورة في دوريات علمية محكمة متخصصة األبحاث ال •
 مشاريع تخر  الطلبة. أو الدراسات العلياطروحات أمناقشة  أوادشراف  •
 المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية في مجال تخصصه. •
 المساهمة في خدمة الجامعة والمجتمع. •
 المساهمة في الحصول على منح ونشاطات بحثية مدعومة. •
 وبراءات االختراع.الملكية الفكرية  •
 .العمل الفني األصلي والبرمجيات •
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 (:12المادة )
ها تدعم طلبه نأفنية متميزة يرى  أوعمال مهنية أ جز من نأتاجه العلمي تقريرًا بما نإيقدم مع  نألعضو هيئة التدريس 

 للترقية.
 
 (:13) المادة

حصل  أون حسبت له في ترقية علمية سابقة، أن يدر  ضمن بحوثه أيًا من البحوث التي سبق و أال يجوز للمتقدم 
رتبته  أو أبحاث قام بنشرها قبل حصوله على مؤهله العلمي األخير أو رتبة أكاديمية أوبموجبها على درجة علمية 

 .الحالية
 
 (:14) المادة
تا  ارسال االند لطلبه عموما بع أوتاجه العلمي رتبة أستاذ مشارك إضافة أي شيء دن إلىال يجوز لطالب الترقية  -أ

 يزودها بمعلومات إضافية. ، إال إذا طلبت لجنة الترقية منه أنالعلمي للمقيمين
يقدمه  رتبة أستاذ مشارك أن إلىتا  علمي بعد تاريخ تقديمه طلب الترقية لعضو الهيئة التدريسية الذي قبل له إن -ب

 رتبة أستاذ. إلىتاجه العلمي للترقية ضمن إن
 كان عنوان الباحث إذا العلمي الذي قام به عضو الهيئة التدريسية خالل إجازته مقبواًل ألغراع الترقيةيعتبر ادنتا   - 

affiliation هو الجامعة العربية االمريكية في البحث. 
 

 (:15المادة )

سيرة الذاتية تا  العلمي والرئيس القسم المختص متضمنًا نسخة ورقية وأخرى الكترونية من ادن إلىيقدم طلب الترقية  -أ
عبر الهيكلية للتحقق من استيفاء شروط اعتماده للتقييم الخارجي بحسب قائمة شروط خاصة  ليتم تقييمه داخلياً 

(checklistمعدة لهذا الغرع يتم تعميمها على الكليات ونشرها على موقع الجامعة االلكتروني )،  وتحدد المدة
سم، مجلس الكلية، ومكتب نائب الرئيس للشؤون األكاديمية حد أقصى في كل من مجلس القكالزمنية بأسبوعين 

 لتصدر قرارها بموضوع الترقية. ؛ورئاسة الجامعة قبل عرضه على لجنة التعيين والترقية
 

ال بعد مرور سنتين على عمله إالجامعة من جامعة اخرى، التقدم للترقية  إلىال يحق لعضو هيئة التدريس المنتقل   -ب
يقل عدد  أالقرار من مجلس العمداء على بتوصية من لجنة التعيين والترقية و حاالت خاصة استثناءً  بالجامعة، اال في

 سنوات بعد الترقية السابقة. 5سنوات الخبرة عن 

 
قائمة تتضمن أسماء خمسة عشر على األقل من المتخصصين الذين هم في  يقترح عميد الكلية ورئيس القسم المعنيان .ج

تا  العلمي، وتعامل هذه القائمة وذلك حسب نموذ  خاص لتقييم ادن ،في رتبة أعلى أوترقية إليها الرتبة المطلوب ال
 الحذف، ويراعى في المرشحين للتقييم: أوبسرية تامة، وللجنة التعيين والترقية تعديل القائمة بادضافة 

جامعة التي تخر  منها ومن جامعات ذات مستوى أكاديمي مرموق غير ال بموضوعتيهميكونوا معروفين  أن .1
 . المتقدم

وجامعات متعددة، ويفضل أال يزيد عدد المقيمين من جامعة واحدة عن اثنين ومن بلد واحد  يكونوا من بلدان أن .2
 عن أربعة. 
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ينهم دقيقة ومرتبطة بالمؤسسة التي يعمل بما في ذلك رقم الهاتف، ورقم الفاكس، والبريد و اتكون عن أن .3
 .ادلكتروني
 

في رتبة أعلى عن  أوقل عدد أعضاء الهيئة التدريسية في القسم من رتبة تعادل الرتبة المطلوب الترقية إليها  إذا  -د
عميد الكلية لعرضه على مجلس الكلية مباشرة بحضور أعضاء الهيئة  إلىيرفع رئيس القسم الطلب أعضاء ثالثة 

في المجلس أعضاء  وإذا كان أعلى،في رتبة  أوالترقية إليها التدريسية الموجودين في القسم الذين هم في الرتبة المطلوب 
 .هيئة تدريسية من رتبة أقل فلهم حق االشتراك في مناقشة الموضوع دون التصويت عليه

( من هذه المادة إذا قل عدد أعضاء الهيئة التدريسية في مجلس الكلية ضمن رتبة تعادل دمع مراعاة أحكام الفقرة )  -ه
رئاسة الجامعة لتشكيل لجنة من أجل دراسة  إلىفي رتبة أعلى عن ثالثة يرفع الطلب  أوب الترقية إليها الرتبة المطلو 

يكون جميع أعضاء هذه اللجنة من رتبة  الطلب واتخاذ التوصية المناسبة، وعرضها على لجنة الترقية، ويشترط أن
ت رتبته ائب الرئيس للشئون األكاديمية مقررها إذا كانيكون ن أعلى من الرتبة المتقدم إليها المرشح، على أن أوية و امس
 أعلى من الرتبة المتقدم إليها المرشح. أوية و امس
مجلس العمداء، إال  أومجلس الكلية  أوفي مجلس القسم  يصوت على الترقية، سواءً  جميع الحاالت ال يجوز أن في  -و

 أعلى منها. أوالمطلوب الترقية إليها أعضاء الهيئة التدريسية الذين هم في رتبة معادلة للرتبة 
 قرارها من مجلس العمداء.إر الترقية سارية المفعول اعتبارًا من تاريخ بتعت   -ح

 
 (:16المادة )

الرتبدة المرشدح  ثالثدة مدن المقيمدين ويرفدق بده ملخصدا للسديرة العلميدة للمتقددم للترقيدة مدع بيدان إلىتا  العلمي يرسل ادن -أ
 تددا إن لكددل تقددديراً تقريددر يتضدمن  إلددى بادضدافة تددا  العلمدديعدن االن تقريددرا شددامالً مددن المقيمددين تقدديم لهدا، ويطلددب مددن كدل 

 .الغرع(النموذ  المعد لهذا  )حسب علمي على حده
عددم قبددول  والترقيدةويحددق للجندة التعيدين  النهائيدة،يتوافدق مضددمون التقريدر مدع توصديته  نأاألصدل فدي تقريدر المحكدم  -ب

 مع فحوى التقرير. متناقضاً  كان إذالنهائي رأي المحكم ا
   بعد االطالع على رأي المقيمين.لجنة التعيين والترقية  إلىحوال القرار النهائي للترقية يعود في كل األ -ج
 
 (:17)المادة 

يدتم تدذكيره تدا  العلمدي، وإذا تدأخر عدن ذلدك يطلب من المقيم تقديم تقاريره خالل شهرين على األكثدر مدن تداريخ تسدلمه ادن
 مقيم آخر. إلىتا  العلمي قضت المدة دون تقديم تقرير يتم إرسال االنومنحه شهر إضافي، وإذا ان

 
 (:18المادة )
تقددل  أالقضدداؤها قبددل التقدددم بطلددب جديددد شددريطة حدددد المدددة التددي يجددب انت ،الترقيددةعدددم  والترقيــةت لجنــة التعيــين قــرر إذا 

تاجه العلمي إن إلىيضيف  القرار، وفي هذه الحالة على عضو الهيئة التدريسية أنالمدة عن ستة أشهر من تاريخ صدور 
 .ه التعليماتالواردة في هذ ، ويكون تقديم طلب الترقية الجديد وفقًا لإلجراءاتوالترقيةلجنة التعيين حدده تتاجًا جديدًا إن
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 الفصل الخامس

 مهام عضو الهيئة التدريسية
 
 

 (: 19)المادة 
مجاالت التدريس والبحث  رئيس قسمه تقريرًا سنويًا يتضمن نشاطه في إلىيقدم  نأ الهيئة التدريسيةعضو على  -أ

 العلمي وخدمة الجامعة والمجتمع.
جازاته وخططه شطة القسم وإنعميد الكلية يشتمل على سائر أن إلىيقدم تقريرًا سنويًا  نأعلى رئيس القسم العلمي  -ب

 المستقبلية.
 رئيس الجامعة. إلىيقدم تقريرًا عن الكلية ونشاطات األقسام  نأالكلية  على عميد -ج
ي من تقدم التقارير المنصوص عليها في الفقرات )أ( و )ب( و ) ( من هذه المادة قبل شهرين من نهاية الفصل الثان -د

 لهذه الغاية.المعتمد نموذ  الالعام الجامعي وفق 
 

 (:20المادة )
( أربعين ساعة توزع على التدريس والبحث العلمي 40سبوعي لعضو الهيئة التدريسية )األ العمل ساعاتتكون  -أ

وخدمة وتنمية المجتمع والواجبات الجامعية األخرى، ويتم تحديد مهام عضو الهيئة التدريسية من قبل رئيس 
يم أدائه فيها في ، ويتم تقيالهيئة التدريسية ( من نظام23ما ورد في المادة )القسم وعميد الكلية على ضوء 

 تاجيته.ضوء إن
على توصية العميد الموافقة  يوزع العبء الدراسي لعضو الهيئة التدريسية على خمسة أيام، ويجوز للرئيس بناءً  -ب

 على عدد أيام أقل من خمسة. يكون العبء الدراسي موزعاً  على أن
 

 (:21المادة )
ئيس بناًء على تنسيب من عميد الكلية، وتوصية بموافقة خطية مسبقة من الر يجوز لعضو الهيئة التدريسية   -أ

ز عدد هذه المحاضرات ثالث ساعات معتمدة و ايتج أالرئيس القسم، إعطاء محاضرات خار  الجامعة، على 
 .خالل الفصل الدراسي الواحد

من   مهنية ذات عالقة بتخصصه بموافقة مسبقة  أولعضو الهيئة التدريسية القيام بأعمال استشارية  يجوز -ب
 على تنسيب من عميد الكلية ورئيس القسم المختصين. بناءً  الرئيس

في جميع الحاالت يجب أال يتعارع عمل عضو هيئة التدريس الوارد في الفقرتين )أ ، ب( من هذه المادة مع   -ج
 يؤدي دعفائه من أي من أعبائه التدريسية. أن أوالتزاماته تجاه الجامعة 

ال إعقده مع الجامعة  تدريسية العمل في أي مؤسسة بوظيفة كاملة أثناء فترة سريانالهيئة ال وال يسمح لعض  -د
 جازة التفرغ العلمي.إفي حال حصوله على 
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 (:22المادة )
عضو الهيئة  نتداباوتعتبر مدة  ،عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفية أخرى داخل الجامعة نتدابايجوز 

 الفعلية في الجامعة ألغراع الترقية والمكافآت الممنوحة ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة. التدريسية جزءًا من خدمته
 
 

 الفصل السادس
 إجازات أعضاء الهيئة التدريسية

  
 

 اإلجازة بدون راتب
 وإجازة التفرغ العلمي

 
 (:23المادة )

األقددل مددن بدايددة الفصددل الددذي سددتبدأ فيدده  ة أشددهر علددىسددتبدددون راتددب قبددل  ةادجدداز  أوالتفددرغ العلمددي  ةقدددم طلددب إجدداز ي -أ
 ادجازة المطلوبة.

 يتضمن: يشترط أن -ب
إجرائهدا، وال يجدوز  التي سيقوم بهدا عضدو هيئدة التددريس ومكدان لألعمالطلب إجازة التفرغ العلمي مخططًا  -1

 .إال بموافقة الجامعة عملتغيير ال
 ئدددة التددددريس خدددالل هدددذه ادجدددازة ومكدددانالعمدددل الدددذي سددديقوم بددده عضدددو هي علدددى طلدددب ادجدددازة بددددون راتدددب -2

 .قضائها
  

 (:24)المادة 
ادجددازة بدددون راتددب كفايددة العدددد المتبقددي فددي القسددم لتغطيددة أعبدداء التدددريس  أويراعددى عنددد مددنح إجددازة التفددرغ العلمددي  -أ

 وادشراف فيه.
دريسدية المعيندين فدي القسددم، %( مدن عددد أعضدداء الهيئدة الت20واحدد علدى ) تزيدد نسدبة المجدازين فددي آن ال يجدوز أن -ب

ويدرى  ،ز هدذه النسدبة فدي حداالت خاصدة يقددرها مجلدس العمدداءو اباستثناء من يشغلون مناصب وزارية، ويجوز استثناء تج
 ها في مصلحة الجامعة.أن
مرعاه المادة رقم  راتب معيجوز لعضو الهيئة التدريسية أن يجمع بين سنة التفرغ العلمي وسنوات ادجازة بدون  - -جـ
 ( من نظام الهيئة التدريسية.31)

 
 
 (: 25) المادة 

 على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي:
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الفنية التي أعدها فدي إجازتده وذلدك خدالل شدهرين مدن تداريخ  أواألعمال العلمية  أوعميد كليته العمل  إلىيقدم  أن -أ    
 تهاء ادجازة.ان

أجدددري خدددالل إجدددازة التفدددرغ العلمدددي  تدددا  قددددادن أن إلدددىتدددا  العلمدددي المنشدددور دنبدددارز مدددن ا يشدددير فدددي مكدددان أن -ب    
 الممنوحة له من الجامعة.

 

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

 .يتقاضاه كان ذيال األساسيالراتب  -أ
 .صرف هذه السلفة عند السفرسيقضي إجازته في الخار  وت شهر على راتبه إذا كانأسلفة ثالثة  -ب

 
 

 األحكام العامة واإلجراءات المتعلقة باإلجازات 
 

  (:27) المادة
تكدون طلبدات ادجدازات بجميدع أنواعهدا واألجوبدة عليهدا  ،الهيئدة التدريسدية مدن نظدام (25ورد في المدادة )ا مع مراعاة م -أ

  من خالل النظام االلكتروني المخصص لهذا الغرع. أو خطياً 
 بدأ ادجازة من يوم انفكاك عضو هيئة التدريس عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق الستئنافه العمل.ت -ب
 بالموافقة على إجازته. لكترونياإ أوخطيا  ال يترك عضو هيئة التدريس عمله قبل أن يستلم إشعاراً  -جـ
يخ انتهائهددا والمكددان الددذي يددود أن يقضددي فيدده يبددين عضددو هيئددة التدددريس فددي طلددب ادجددازة تدداريخ ابتددداء ادجددازة وتددار  -د

 إجازته وعنوانه أثناء ادجازة.
 للمرجع المختص تحديد مدة ادجازة التي يوافق عليها حسبما تقتضي مصلحة العمل. -ده
قطعهدددا بعدددد الموافقددة عليهدددا وإبالغهدددا لعضددو هيئدددة التددددريس ألسدددباب  أوإلغاؤهدددا  أوتأجيلهددا  أوتقصدددير ادجدددازة  يجددوز -و
  قتضيها مصلحة العمل.ت

 
 (: 28)ة الماد

اته عن مدة غيابه ابتداء و تهاء مدة إجازته مباشرة يحسم من راتبه وعالعمله بعد ان إلىكل عضو هيئة تدريس ال يعود  -أ
   تهت فيه إجازته، إال إذا قدم عذرًا يقبله المرجع المختص بمنحه ادجازة.من اليوم التالي لليوم الذي ان

دون عذر مشروع يقبله مجلس العمداء،  سبعة أيامضو هيئة التدريس فاقدًا لوظيفته إذا زادت مدة غيابه على يعتبر ع -ب
طلدب ادجدازة المدذكور ه الثابدت فدي وذلك علدى عنواند ،العمل إلىبضرورة عودته  أيام ثالثةبعد غيابه  ه خطياً ذار نشريطة إ

  .ه التعليمات( من هذ27)في المادة 
 

 (: 29)المادة 
 العميد خطيًا عدن أي تغيدب لعضدو الهيئدة التدريسدية خدالل يدومين مدن تغيبده، وعلدى العميدد أن على رئيس القسم إبالغ -أ

   رئاسة الجامعة خطيًا خالل أسبوع. إلىيبلغ ذلك 
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ع نددو  عددودة عضددو هيئددة التدددريس المجدداز )أيددًا كددانعدددم تتبددع ادجددراءات الددواردة فددي الفقددرة )أ( مددن هددذه المددادة عنددد  -ب
 إجازته( الستئناف عمله.

 

 

 الفصل السابع
 االجراءات التأديبية ألعضاء هيئة التدريس 

 (:30المادة )
 لتأديبية ألعضاء هيئة التدريس.يصدر مجلس الجامعة تعليمات االجراءات ا

 
 

 الفصل الثامن 
 أحكام عامة 

  

 (:31)المادة 
 ي هذه التعليمات للبت فيها.مجلس العمداء الحاالت التي لم يرد عليها نص ف إلىتحال 

 


