الجامعة العربية األمريكية -فلسطين

نظام الهيئة التدريسية

لسنة 2022م

الفصــــــل األول
التعــريفات
المادة (:)1
يسمى هذا النظام نظام الهيئة التدريسية في الجامعة العربية األمريكية لسنة 2022م  ،ويعمل به من
تاريخ اقراره من مجلس إدارة شركة الجامعة العربية األمريكية.

المادة (:)2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرينة على خالف ذلك:

الجامـــعة :الجامعة العربية األمريكية – فلسطين
مجلس اإلدارة :مجلس إدارة الجامعة العربية األمريكية.
مــجلس الجامعة :مجلس الجامعة العربية األمريكية.
مـجلس العـمداء :مجلس عمداء الجامعة.
الرئـيـــــس :رئيس الجامعة.
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العمـــــيد :عميد الكلية في الجامعة.
لجــنة التعيين والتــــرقيــة :اللجنة التي يشكلها مجلس العمداء ،وتمارس صالحياتها المنصوص
عليها في هذا النظام.
الــــوزارة :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية.
اللجنة الطبية :هي اللجنة الطبية التي يشكلها مجلس العمداء للنظر في التقارير الطبية الخاصة
بالموظفين.

المادة (:)3
أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة هم:
أ -األساتذة.
ب -األساتذة المشاركون.
ج -األساتذة المساعدون.
د -المحاضرون.
ه -المدرسون.
المادة (:)4
تشكككل فككي الجامعككة لجنككة تسككمى لجنككة التعيككين والترقيككة ،يشكككلها مجلككس العمككداء مككن
األسكككاتذة وتتك ك لف مكككن :خمسكككة أعضكككاء مكككن حملكككة رتبكككة أسكككتاذ برئاسكككة رئكككيس
الجامعكككة ،علكككى ان تضكككم فكككي عضكككويتها نو و ال ايو و

ايو و يح لون و و

و و أس وو،

ولككرئيس الجامعككة انتككداب واحككد او أكثككر مككن أعضككاء هيئككة التكدريس فككي الجامعككة ممككن
يحملككون رتبككة أسككتاذ أو أسككتاذ مشككارك نسككتكمال النصككاب عنككد الضككرورة .وتمككارس
صالحياتها المنصوص عليها في هذا النظام.
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الفصل الثاني
تعيين أعضاء الهيئة التدريسية

المادة (:)5
 -1يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وفقا ً لإلجراءات التالية:
أ  -يرفع مجلس القسم التوصية بالتعيين إلى مجلس الكلية.
ب – في حال موافقة مجلس الكلية على التوصية يتم رفعها الى النائب األكاديمي.
ج – بعككد موافقتككه علككى التوصككية يرفعهككا النائككب األكككاديمي إلككى مجلككس العمككداء الككذ
يرفعها الى لجنة التعيين والترقية إذا تمت الموافقة عليها.
د  -تقككوم لجنككة التعيككين والترقيككة بدراسككة طلبككات التعيككين ورفككع توصككية الككى رئككيس
الجامعة.
هــــ ـ يرفكككع رئكككيس الجامعكككة التوصكككية لك كرئيس مجلكككس اردارة الكككذ يصك كدر القكككرار
النهائي بش ن التعيين.
 -2ينظر في اجراءات التعيين السابق ذكرها في مجلس القسم ومجلس الكلية ومجلس العمداء ،من هم
من حملة الرتبة المطلوب التعيين فيها أو أعلى منها.

المادة (:)6
بارضككافة الككى الشككروط والمككاهالت الخاصككة األخككري المنصككوص عليهككا فككي هككذا النظككام،
يشككترط فككيمن يعككين عضككوا ً فككي الهيئككة التدريسككية فككي الجامعككة أن تتككوفر بككه الشككروط العامككة
التالية:
أ -أن يكون قادرا ً على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس.
ب -أن يكككون نئقككا ً مككن الناحيككة الصككحية بنككاء علككى تقريككر مككن اللجنككة الطبيككة التككي
تعتمدها الجامعة.
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ج  -أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واآلداب العامة.
د  -أن يكككون يعمككل فككي أ جهككة أخككري بوظيفككة كاملككة ان فككي حالككة حصككوله علككى
اجازة التفرغ العلمي كما هو منصوص عليه في هذا النظام.

المادة (:)7
 -1مككع مراع كاة احكككام المككادة  )6مككن هككذا النظككام ،يشككترط فككيمن يعككين فككي رتبككة مككدرس
فككي الجامعككة أن يكككون قككد حصككل علككى درجككة الماجسككتير أو مككا يعادلهككا فككي حقككل
التخصص الذ سيعين فيه ،وأن تكون شهاداته مصدقة أو معادلة من الوزارة.
 -2إضككافة إلككى مككا ورد فككي الفقككرة السككابقة يعككين مدرس كا ً فككي كليككة طككب األسككنان كككل مككن
يحمككل درجككة الككدبلوم العككالي ،علككى أن تقككل مككدة الدراسككة بعككد البكككالوريوس عككن سككنة
واحدة ،وأن تكون شهاداته مصدقة أو معادلة من الوزارة.
المادة (:)8
 -1مع مراعاة احكام المادة  )6من هذا النظام ،يشككككترط فيمن يعين برتبة محاضككككر أن يكون
حاصكالً على درجتي ماجسكتير من جامعة أو جامعات معترف بها أو درجة ماجسكتير ولديه
خبره تدريسكية في نفس التخصكص ن تقل عن خمس سكنوات ،بارضكافة الى نشكر بحث في
مجلة علمية متخصصة محكمة ،وأن تكون شهاداته مصدقة و /أو معادلة من الوزارة.
 -2على الرغم مما ورد في الفقرة السابقة يعين محاضرا في كلية طب األسنان كل من:
أ .يحمل درجة ماجستير مدتها سنتان ،وتكون شهاداته مصدقة أو معادلة من الوزارة.
ب .يحمل درجتي ماجستير في تخصصين ذات عالقة بطب األسنان ،وتكون شهادته
مصدقة و /أو معادلة من الوزارة.
ج .أن يكون حاصال على شهادة األهلية الكفاءة)  )Eligibleللتقدم نمتحان شهادة
علمية مهنية عليا.
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المادة (:)9
 -1مع مراعاة احكام المادة  )6من هذا النظام ،يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في
الجامعة أن يكون قد حصل على درجة الدكتوراه  Ph.D.أو ما يعادلها من جامعة معترف
بها ،أو أن يكون قد حصل على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراه من ماسسة أكاديمية
او مهنية معترف بها ،وأن تكون شهاداته مصدقة و/أو معادلة من الوزارة.
 -2علككى الككرغم ممككا ورد فككي الفقككرة السككابقة ،يشككترط فككيمن يعككين برتبككة أسككتاذ مسككاعد فككي
كلية طب األسنان او كلية الطب:
أ -أن يككككون حاصكككال علكككى درجكككة البككككالوريوس فكككي تخصكككص الطكككب او طكككب
ألسنان ،وأن تكون شهاداته معادلة و/أو مصادقة من الوزارة.
ب ـ أن يكون حاصال على رخصة لمزاولة المهنة من الجهة المعنية في فلسطين.
ج ك أن يكككون قككد مضككى علككى حصككوله علككى درجككة البكككالوريوس مككدة ن تقككل عككن
 3سنوات.
د ـ أن يكون حاصال على إحدي الدرجات العلمية العليا التالية:
• درجة الدكتوراه مصدقة و /أو معادلة من الوزارة).
• شكككهادة مهنيكككة عليكككا أ  :شكككهادة البكككورد ،شكككهادة العضكككوية ،شكككهادة
الزمالككة ،شككهادة المجلككس الطبككي أو مككا يقابلهككا) حصككل عليهككا نتيجككة
إتمامككه برنككامت ن تقككل مدتككه عككن  3سككنوات مبنككي علككى أسككاس خطككة
مبرمجكككة ومتدرجكككة تنتهكككي بتقكككديم امتحكككان بارضكككافة الكككى درجكككة
الماجستير في التخصص المعني.
• شككهادة المجلككس الطبككي الفلسككطيني البككورد) بامتحككان ولككيس بككالتقييم
بارضافة الى درجة الماجستير في التخصص المطلوب.
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• شكككهادة البكككورد الفلسكككطيني بامتحكككان ولكككيس بكككالتقييم بارضكككافة الكككى
الحصككول علكككى شكككهادة انختصكككاص العكككالي مكككن جامعكككة أو مستشكككفى
جامعي معترف به وارقامة لمدة  3سنوات.

المادة (:)10
مككع مراعككاة احكككام المككادة  )6مككن هككذا النظككام ،يشككترط فككيمن يعككين برتبككة أسككتاذ
مشارك في الجامعة ما يلي:
أ -أن يكككون قككد حصككل علككى الماهككل العلمككي المنصككوص عليككه فككي المككادة )1/9
من هذا النظام.
ب -أن يكككون قككد شككةل رتبككة أسككتاذ مسككاعد مككدة ن تقككل عككن خمككس سككنوات فككي
جامعة أو معهد علمي بمستوي جامعي معترف بهما.
ج -أن يكون حاصال على رتبة أستاذ مشارك من جامعة معترف بها.

المادة (:)11
مككع مراعككاة أحكككام المككادة  )6مككن هككذا النظككام ،يشككترط فككيمن يعككين برتبككة أسككتاذ فككي الجامعككة
ما يلي:
أ -ان يكككون قككد حصككل علككى الماهككل العلمككي المنصككوص عليككه فككي المككادة  )1/9مككن
هذا النظام.
ب -ان يكككون قككد شككةل رتبككة أسككتاذ مشككارك مككدة ن تقككل عككن خمككس سككنوات فككي جامعككة
أو معهد علمي من مستو جامعي معترف بهما.
ج -ان يكون حاصال على رتبة أستاذ من جامعة معترف بها.
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المادة (:)12
أ -تبت لجنة التعيين والترقية فيما إذا كان ارنتاج العلمي للمتقدم ياهله للتعيين في الرتبة المتقدم لها
في الجامعة.
ب -يجوز ان تعتمد في تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الرتبة التي شةلها في أ جامعة
أخري تعترف بها الجامعة ،وتبت لجنة التعيين والترقية فيما يحتسب من اقدمية في الرتبة التي حصل
عليها من جامعة أخري.

المادة (:)13
يجوز احتساب الخبرة العملية ذات العالقة بالتخصص في غير البحث أو التدريس الجامعي ألغراض
تحديد الراتب فقط لمن يعين عضوا ً في الهيئة التدريسية في الجامعة ،وذلك على أساس كل سنتين
عمل من تلك الخبرة تحتسب كسنة واحدة في الخدمة كحد أعلى ،وبما ن يتجاوز عشر سنوات من
الخبرة.

المادة (:)14
يجوز بموافقة خطية من رئيس مجلس اردارة ان يعين حامل شهادة الدكتوراه المصدقة أو المعادلة
من الوزارة الذ لم يثبت انتظام دراسته محاضرا ً متفرغاً ،ويحول إلى أستاذ مساعد إذا قبلت له ثالثة
أبحاث للنشر في مجلة علمية محكمة ،ون يجوز له ان يستعمل هذه األبحاث من اجل الترقية الى رتبة
أستاذ مشارك.
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المادة (:)15
يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية المعين في أحد األقسام انكاديمية في أ كلية من كليات الجامعة
تعيينا ً مشتركا ً في قسم آخر من أقسامها أو في قسم من أقسام كلية أخري على أن تكون بين القسمين
عالقة مشتركة وفق األسس والشروط التالية:
أ -يتقدم عضو الهيئة التدريسية الذ يرغب في التعيين في قسم آخر من أقسام كليته أو من
أقسام كلية أخري بطلب رسمي إلى رئيس قسمه.
ب -يتم التعيين المشترك حسب ما ورد في المادة  )5من هذا النظام بناء على توصية من
مجلسي القسمين المعنيين ومجلسي الكليتين المعنيتين.
جـ -مع مراعاة أحكام الفقرة هك) من هذه المادة للعضو المعين تعيينا ً مشتركا ً جميع الحقوق
وعليه جميع الواجبات في القسم المعين فيه تعيينا ً مشتركاً.
د -يعتبر التعيين المشترك للعضو في القسم الثاني منتهيا ً حكما ً بانتهاء تعيينه في القسم األصلي
أل سبب من األسباب.
هـ -تكون جميع الشاون األكاديمية واردارية والمالية المتعلقة بالعضو في قسمه األصلي.
ون يستحق عضو الهيئة التدريسية المعين بقسم آخر بموجب أحكام هذه المادة أية بدنت مالية
خالفا لراتبه األصلي.

المادة ()16
 .1يجوز لرئيس مجلس اردارة منفردا او بتنسيب من رئيس الجامعة تعيين عضو الهيئة التدريسية
المتقدم للعمل في الجامعة مباشرة في حال حقق جميع الشروط التالية:
ا .عدد األبحاث يتجاوز  330بحثا.
ب .عدد انقتباسات ) Citationsيتجاوز .5000
ج .نتيجة بوابة البحث  )RG SCOREتتجاوز .45
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د .عدد األبحاث المنشورة في مجالت علمية لها معامل ت ثير  )impact Factorتتجاوز 50
بحثا ً.
 .2يجوز لرئيس مجلس اردارة استقطاب وتعيين عضو هيئة تدريس للعمل في الجامعة في حال حقق
الشروط التالية:
ا .ان يكون حامال لشهادة الدكتوراه.
ب .ان يكون من أصحاب الخبرات التي يحتاج لها الوطن.
ج .ان يكون ممن شةل او يشةل منصبا مرموقا في احدي الجامعات العربية او األجنبية.
د .ان يكون عضوا في أحد الماسسات التي تعمل في خدمة قطاع التعليم داخل الوطن او
خارجه.
 .3يجوز لرئيس مجلس اردارة استقطاب وتعيين عضو هيئة تدريس للعمل في الجامعة في حال حقق
ما يلي:
أ .ان يكون حامال لشهادة الدكتوراه.
ب .ان يكون مشهودا له بالتميز في مناصب قيادية محلية او عالمية.
ج .ان يكون له عالقات مع ماسسات حكومية او أهلية في العديد من دول العالم ويعتبر تعيينه
إضافة نوعية لعالقة الجامعة وشراكاتها مع ماسسات دولية تهتم بدعم التعليم العالي في فلسطين.

الفصل الثالث
عقد العمل
المادة (: )17
أ .ي،م عييح عض ايهيئ اي،د يس في ايج مع بعقد عنل مودد ايندة يندة سن ميالدل واحدة
ي،م جديده يسن ميالدل أخ ى كود أقصى

يك ف اي ب ايع ن م عدا

ع ى أ يبدأ ايعقد بف ،ة ج ب مد ه ( )3ثالث شه

عنالً بأحك م ق ن

االس ،ل

ايعنل ايس ي .
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ل .ي،م عييح عض ايهيئ اي،د يس

أس ،في ايج مع بعقد عنل مودد ايندة يندة سن

ب

ميالدل واحدة كود أقصى ع ى أ يبدأ ايعقد بف ،ة ج ب مد ه ( )3ثالث شه

بأحك م ق ن

ايعنل ايس ي.

عنالً

ج .إ ا م عييح عض ايهيئ اي،د يس قبل صدو ه ا اينظ م ف وسب ايود األع ى يندة ايعقد
اع ،اً مح

يخ عيينه.

د .إ ا نت ق عض هيئ اي،د ي

خالل مدة ايعقد ف س ي بوقه م

ب،ه ايس بق أو مدة ايعقد في ب،ه ايو ي

قى مح مدة ايعقد في

أيهن أقص .
ايج مع و ص

ه .لق مج اإلدا ة بن ًء ع ى نسيب مح
األك دلن وعنيد ايك ومج ايك ومج ايقسم اينعني ع ى اي ،ايي اس،ن ا عض هيئ
اي،د ي

ن ب اي

ي شؤو

بعن ه وب ي ،يي و يل عقد عن ه إيى عقد عنل غي مودد ايندة قبل ان،ه ء ايعقد

مودد ايندة بأ بع شه
ق ي ايقسم وايك

بش ط ا لك

م،ني از في اي،د ي

وفي عن ه ايج معي بن ء ع ى

بشأ مس هن ه في خدم ايج مع واينج،نع وبعد وقق ايش وط اي ا دة

في ع ن ت ايهيئ اي،د يس ايص د ة بن جب احك م ه ا اينظ م.
و .ال لع،ب عقد عنل عض هيئ اي،د ي

اي ي م و ي ه يعقد غي مودد ايندة مجددا بنف

ايش وط اي ا دة ف ه وي،م ق ع عقد عنل جديد (غي مودد ايندة) ألعض ء ايهيئ اي،د يس
اينع،ند في ايج مع .

المادة (:)18
تعتبر فترة عقد العمل محدد المدة لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في
الجامعة.

Page 10 of 25
نظام الهيئة التدريسية المعتمد من مجلس اإلدارة بتاريخ  2022/03/10م

الفصل الرابع
ترقية أعضاء الهيئة التدريسية

المادة (:)19
تتم ترقية عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بقرار من لجنة التعيين والترقية بعد تنسيب كل من
مجلس القسم ومجلس الكلية وتوصية من مجلس العمداء.

المادة (:)20
أ .لج ز ي ند س أو األس ،اينس عد او األس ،اينش ك أ ي،قدم بط ب ي  ،ق
األع ى قبل س ،أشه مح اس،كن ل ايندة اينش ،ط ي

األخ ى اينط ب يشغل اي

حسب ه ا اينظ م.

ل .إ ا نت إج اءات اي ،ق قبل انقض ء ايندة اينط ب لع،ب

ايى اي

األع ى إ ا ف ت ف ه ايش وط
يخ اي ،ق ايى اي

األع ى

ه اي ،يخ اي ي ي،م به انقض ء ايندة ايق ن ن .

المادة (:)21
بارضافة الى الشروط انخري ،يشترط للترقية ان يتقدم عضو الهيئة التدريسية بإنتاج علمي منشور
في مجالت علمية عالمية متخصصة ومحكمه ولها Impact Factorفيه إضافة جديدة للعلم والمعرفة
في مجال تخصصه الدقيق.
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المادة (:)22
أ .يشترط في المدرس المتقدم للترقية الى رتبة محاضر ما يلي:
 -1أن يكون حاصالً على درجتي الماجستير من جامعة أو جامعات معترف بها ،او
درجة ماجستير ولديه خبره في نفس التخصص ن تقل عن خمس سنوات
بارضافة الى نشر بحث في مجلة محكمة ومتخصصة ،على أن تكون شهاداته
مصدقة و/أو معادلة من الوزارة.
 -2ان ن يقل تقديره في التقرير المشترك عن جيد).
 -3أن يكون صادرا بحقه أ عقوبات خالل اخر ثالث سنوات.

ب .يشترط في األستاذ المساعد المتقدم للترقية الى رتبة أستاذ مشارك ما يلي:
 -1ان يقدم إنتاجا علميا ً تم نشره بعد حصوله على احدي الدرجات العلمية العليا مع
مراعاة أحكام المادة رقم  2-9نقطة د) ،وأن يكون باحثا ً رئيسيا ً أول) في بحثين
اثنين على األقل ،على أن يكون هذان البحثان من غير البحوث المستخلصة من رسائل
الماجستير والدكتوراه التي أشرف  /يشرف عليها ،وأن يحصل على  300عالمة)
على األقل.
 -2أ لك

مح ضنح األبو ث اينقدم ي  ،ق

مح

اس ،مس عد إيى

أس ،مش ك بوث واحد ع ى األقل ك حث أول يه مع مل أثي ع يني ( Influence
 )Factorفي مج ل خصصه ايدقيق.
 -3ان ن يقل تقديره في التقرير المشترك عن جيد).
 -4أن يكون صادرا بحقه أ عقوبات خالل اخر ثالث سنوات.
 -5أن يكون قد شةل رتبة أستاذ مساعد مدة ن تقل عن خمس سنوات في جامعة أو
معهد علمي من مستوي جامعي معترف بهما.
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ج -يشترط في األستاذ المشارك المتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ ما يلي:
 -1ان يقدم انتاجا ً علميا ً اجر وهو في رتبة استاذ مشارك ،وأن يكون باحثا ً رئيسيا ً اول)
في ثالثة بحوث على انقل ،على ان تكون هذه البحوث من غير البحوث المستخلصة من
رسائل الماجستير والدكتوراه التي أشرف  /يشرف عليها ،وان يحصل على 400
عالمة) على انقل.
 -2أ لك

مح ضنح األبو ث اينقدم ي  ،ق

مح

أس ،بوث

اس ،مش ك إيى

ع ى األقل في مج ل خصصه ايدقيق ويهم مع مل أثي ع يني ( )Influence Factorفي
مج ل خصصه ايدقيق.
 -3ان ن يقل تقديره في التقدير المشترك عن جيد)
 -4أن يكون صادرا بحقه أ عقوبات خالل اخر ثالث سنوات.
 - 5أن يكون قد شةل رتبة أستاذ مشارك مدة ن تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد
علمي من مستوي جامعي معترف بهما.

الفصل الخامس
مهام عضو الهيئة التدريسية
المادة (:)23
تشتمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة على ما يلي وذلك ضمن السياسة العامة لها:
 -1القيام بالتدريس وإجراء انمتحانات.
 -2اجراء البحوث والدراسات المبتكرة والمشاركة في الندوات العلمية.
 -3انشراف على بحوث الطلبة وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية وانجتماعية وتوجيههم علميا ً وخلقيا ً.
 -4اررشاد األكاديمي.
 -5انشتراك في المجالس واللجان الجامعية وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
 -6القيام با عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها الى التقدم وذلك بتكليف من رئيس الجامعة.
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 -7التفرغ لواجبه التدريسي والبحثي في الجامعة وبذل اقصى الجهد للنهوض برسالتها العلمية
وانحتفاظ بالمستوي الرفيع الالئق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه واندارة
وخدمة المجتمع.
 -8انلتزام بالساعات المكتبية.
 -9انشتراك في تقييم المناهت وتطويرها.
 .10انشتراك في اعداد برامت جديدة في حال تكليفه.

المادة (:)24
أ .لك

ايعبء اي،د يسي يعض هيئ اي،د ي :

 )18( .1س ع مع،ندة يألس ،في ايع م ايج معي (فص يح د اسييح اع ،دييح).
 (24( .2س ع مع،ندة يألس ،اينش ك واالس ،اينس عد واينو ض وايند س في
ايع م ايج معي (فص يح د اسييح اع ،دييح).

 (30( .3س ع مع،ندة ي نو ض وايند س في ب امج ايدب م اينهني اين،خصص
وب امج ايدب م اين ،سط.

ل .ايعبء اي،د يسي يعض ايهيئ اي،د يس اينك ف بنه م إدا ي :
 .1ن ال اي

 .2مس عدي اي

 )3( :س ع ت مع،ندة  /فصل د اسي اع ،دي.

وايعنداء ومس عد اين ب األك دلني ومد اء ايدوا

( )6س ع ت مع،ندة  /فصل د اسي اع ،دي.

ومد اء اين اكز:

 .3ؤس ء األقس م ومس عدي اين ال ومس عدي ايعنداء )9( :س ع ت مع،ندة  /فصل
د اسي اع ،دي.

 .4لج ز ب ،ص مح اي

ي

بنه م إدا ي مح عبئه األك دلني.

ج .ال لج ز ين ال اي

وايعنداء د ي

اع ،دييح).

د .لج ز ي عنيد ك ف عض هيئ اي،د ي

اإلدا ة اعف ء عض هيئ اي،د ي

مج

عبء إض في خالل ايع م ايج معي (فص يح د اسييح
ب،د ي

س ع ت مع،ندة (ال زيد عح ثالث س ع ت)

ب إلض ف إيى عبئه اي،د يسي أو ايق م بأعن ل إض ف مق بل مك فأة م ي

خ ص به ا ايشأ

ويج ز بن افق اي

اينك ف

ك ف عض هيئ اي،د ي

ودده ع ن ت

بعبء إض في أكث
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مح ثالث س ع ت ع ى أال يزيد مجن ع ايعبء اإلض في عح ست س ع ت ي فصل ايد اسي

االع ،دي.
ه .ال لج ز ي

ايقسم د ي

أكث مح ثالث س ع ت عبئ إض ف ب يفصل ايد اسي االع ،دي.

و .لج ز ي عنيد أ ي صي إيى مج

ايعنداء ب،خف ض ايعبء اي،د يسي يعض هيئ اي،د ي

اي ي ي ،يى مه م ومسؤوي ت ج مع إض ف

أو لق م بأبو ث ع ن م،نيزة.

الفصل السادس
إجازات أعضاء الهيئة التدريسية
اإلجازة السنوية
المادة (:)25
أ -تكون ارجازة السنوية ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي:
 -1ثمانية أسابيع ألعضاء الهيئة التدريسية المكلفين بمهام إدارية وتتم بالتنسيق مع الرئيس
المباشر.
 -2أحد عشر أسبوعا ً لكل من أعضاء الهيئة التدريسية اآلخرين والمحاضرين المتفرغين.
وتوزع هذه ارجازة بين الفصول وفقا ً للتعليمات التي يصدرها الرئيس إن إذا اقتضت طبيعة
العمل خالف هذا الترتيب ،وفي جميع األحوال تكون ارجازة سنوية ون يجوز ترحيلها كليا ً
أو جزئيا ً للسنة التي تليها.
ب -يتقاضى عضو هيئة التدريس راتبه كامالً مع العالوات خالل مدة ارجازة السنوية.
ج -لرئيس مجلس اردارة بتوصية من الرئيس تكليف عضو هيئة التدريس بالعمل خالل إجازته
السنوية شريطة ان تزيد مدة التكليف على ثالثة ارباع رصيد اجازته المستحقة ،مقابل مبلغ يعادل ما
يستحقه من راتب عن مدة ارجازة المكلف بها عدا بدل اننتقال والعالوة العائلية وعالوة السكن ان
وجدت.
د -يعتبر عضو الهيئة التدريسية الذ يقوم بالتدريس خالل الفصل الصيفي على رأس عمله وذلك
ألغراض عقد اجتماعات المجالس األكاديمية في الجامعة.
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إجازة الحج
المادة (:)26
للرئيس بعد اخذ رأ عميد الكلية المختص منح عضو الهيئة التدريسية إجازة ن تزيد مدتها عن واحد
وعشرون يوما ً مدفوعة الراتب ،بما فيها إجازة عيد األضحى ،ألداء فريضة الحت ،شريطة أن يكون
قد أمضى خمس سنوات على األقل في خدمة الجامعة ون تمنح له هذه ارجازة إن مرة واحدة طيلة
خدمته في الجامعة  ،على أن يتعارض منحها مع مصلحة العمل في الدائرة أو الكلية ،وأن يتم تقديمها
حسب األصول ،وعلى المتقدم لهذه ارجازة تقديم إثبات خروجه في ارجازة بعد عودته للمرجع
المختص بمنح ارجازة.

اإلجازة لوفاة أحد األقارب
المادة (:)27
يمنح عضو هيئة التدريس إجازة براتب كامل لمدة ثالثة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة
الثانية.

إجازة الوالدة واألمومة
المادة (:)28
تستحق عضو هيئة التدريس إجازة وندة مدتها سبعون يوما ً براتب كامل مع العالوات بناء على
تقرير طبي مصدق بشرط ان تكون قد امضت في العمل قبل كل وندة  )180يوما على انقل.
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اإلجازة المرضية
المادة ()29
أوال:
أ .يجوز ان يمنح عضو الهيئة التدريسية اجازات مرضية متفرقة ن يزيد مجموعها على
عشرة ايام في السنة انكاديمية بتقرير من طبيب ،وعلى ان يتم اعتمادها من طبيب
عيادة الجامعة ،و على عضو الهيئة التدريسية المريض و في جميع انحوال ،ان يعلم
رئيسه المباشر خطيا بمرضه ،وعدد انيام التي سيتةيب فيها ،و ذلك في اليوم انول من
تةيبه ،واذا زادت مدة انجازات المرضية المتفرقة عن عشرة ايام في السنة انكاديمية
تخصم المدة الزائدة من انجازة السنوية المستحقة لعضو الهيئة التدريسية عن تلك السنة
و اذا استنفد اجازته السنوية تخصم من راتبه.
ب .تمنح لعضو الهيئة التدريسية انجازة المرضية المتصلة إذا زادت على اسبوع ون
تتجاوز شهرا ً بنا ًء على تقرير من اللجنة الطبية ،ون تخصم هذه انجازة من اجازته
السنوية أو اجازاته المرضية المتفرقة.
ج  -إذا لم يشف عضو الهيئة التدريسية من المرض خالل شهر واحد من تاريخ مرضه،
تمدد اجازته المرضية للمدة التي تراها اللجنة الطبية ضرورية ،وعلى اللجنة الطبية أن
تحدد في تقاريرها المدة التي تري انها كافية لشفاء عضو الهيئة التدريسية ،وإذا قررت
اللجنة الطبية إعادة فحص عضو الهيئة التدريسية بعد انقضاء تلك المدة فال يسمح له
القيام بوظيفته ان إذا قررت اللجنة اهليته لمزاولة عمله بعد اعادة الفحص.
د .يتم تعويض المادة الدراسية من قبل عضو هيئة التدريس المريض او أ جهة تحددها
اردارة.
ثانياً:
يتقاضى عضو الهيئة التدريسية المريض عن اجازته المرضية راتبه وعالواته على
الشكل التالي:
أ .عن الثالثة أشهر انولى من المرض راتبه كامال مع العالوات.
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ب .عن الثالثة أشهر التي تليها من المرض نصف راتبه مع نصف العالوات.
ج .إذا لم يشف عضو الهيئة التدريسية المريض خالل ستة أشهر من تاريخ مرضه حسب
الفقرات السابقة ،يحق للجامعة إنهاء عمله بقرار من الرئيس ،على أن تدفع له في هذه
الحالة كافة حقوقه العمالية.
د .سو ي األحك م اي ا دة في ايفق ات ايسو بق مح ه ا اين دة ع ى اين ف غي ايننضوم
يهيئو اي،قو عود أمو اين ف ايننضو و و و و و ووم ي ،قو عود ف،ك

ايجو معو م زمو بودفع ايف

-إ

وجد -بيح م لس وو،وقه بن جب ه ا اين دة وبيح م لس وو،وقه مح هيئ اي،ق عد ايع م وفي

جن ع األح ال لوق ي جو معو اسو و و و و و وو ،داد مو م دفعوه مح قب هو بنو لعو دل مو لسو و و و و و وو،وق
اين ف ايوص ل ع ه مح هيئ اي،ق عد ايع م.

المادة (:)30
أ .إذا اصيب عضو الهيئة التدريسية بمرض وهو خارج البالد فانه يمنح اجازة مرضية لمدة ن
تتجاوز عشرة ايام بناء على تقرير طبي تصادق عليه اللجنة الطبية.
ب .إذا زادت مدة مرض عضو الهيئة التدريسية وهو خارج البالد على عشرة ايام فعليه ان يحصل
على تقرير طبي اخر.
ج  -على عضو الهيئة التدريسية اعالم الجامعة بمرضه وتزويدها بالتقارير الطبية بالسرعة الممكنة
في الحالتين المنصوص عليهما في هذه المادة.
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اإلجازة بدون راتب
وإجازة التفرغ العلمي
المادة (:)31
أ -لرئيس مجلس اردارة بتوصية من الرئيس ان يمنح عضو هيئة التدريس إجازة بدون راتب لمدة
ن تزيد على سنة واحدة وذلك بنا ًء على تنسيب العميد ،شريطة أن يكون لعضو هيئة التدريس
خدمة فعلية متواصلة في الجامعة ن تقل عن خمس سنوات ،وفي حانت استثنائية يجوز لرئيس
مجلس اردارة منح عضو هيئة التدريس الحاصل على إجازة بدون راتب لسنة واحدة حق
تمديدها لمدة سنتين أخريين .ويستثنى من شرط المدة الزمنية عضو الهيئة التدريسية الذ
يعين وزيرا ،أو أ حالة خاصة يقدرها رئيس مجلس اندارة ويري أنها في مصلحة الجامعة.
ب -يسر على ارجازة بدون راتب ألغراض الدراسة العليا الماجستير والدكتوراه) التعليمات
الخاصة بذلك.
ج -ن تعتبر ارجازة بدون راتب التي تمنح لعضو هيئة التدريس بموجب هذه المادة خدمة فعلية
له في الجامعة ألغراض المكافآت واألقدمية ،ويجوز ان تحسب له أقدمية في الراتب وألغراض
الترقية إذا عمل في التدريس الجامعي والبحث في جامعة او معهد معترف به خالل انجازة
الممنوحة له.
د -يجوز في حانت خاصة يقدرها الرئيس منح عضو هيئة التدريس إجازة اضطرارية دون
راتب لمدة ن تزيد على فصل دراسي واحد.

المادة (:)32
أ -لرئيس مجلس اردارة بناء على توصية لجنة التعيين والترقية ،منح عضو هيئة التدريس بعقد عمل
غير محدد المدة الذ يشةل رتبة استاذ مشارك او استاذ ،اجازة تفرغ علمي مدفوعة الراتب ولمدة
اقصاها عام واحد بعد خدمة فعلية في الجامعة لمدة ن تقل عن ستة سنوات في رتبته العلمية الحالية،
وشريطة أن يقدم مخططا للعمل أو األعمال العلمية أو المهنية أو الفنية التي سيعدها خالل ارجازة،
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وتقرير بعد انتهاء ارجازة يبين ارنجازات العلمية التي حققها خالل ارجازة  ،ون تحسب خدمة عضو
هيئة التدريس خالل اجازاته انخري في جامعات اخري لةرض اجازة التفرغ العلمي.
ب -ن يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذ منح إجازة تفرغ علمي تقاضي أية أجور من مكان قضاء
ارجازة إن بموافقة خطية مسبقة من رئيس مجلس اردارة ،وتكون األولوية في الحصول على إجازة
التفرغ العلمي لمن يرغب في إعداد بحث علمي خالل ارجازة.
ج -تحسب اجازة التفرغ العلمي ألغراض الترقية ومكاف ة نهاية الخدمة.
د -ن تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خالل إجازة التفرغ العلمي أو قبل
مرور سنة على انتهائها إن إذا قام عضو الهيئة التدريسية برد المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة
أ) من هذه المادة ،وفي هذه الحالة ن تحسب هذه ارجازة ألغراض مكاف ة نهاية الخدمة.

اإلجازة لحضور المؤتمرات العلمية
المادة (:)33
أ .لشكل مج

ايعنداء يجن سنى "يجن اي وث ايع ني".

ل .لضع مج

ايعنداء ع ن ت "ي جن اي وث ايع ني".

ج .لننح عضو و و و هيئ اي،د ي

إج زة يوضو و و و

اينؤ ن ات ايع ن أو ي نشو و و و ك في ندوات بن ء

ع ى ص "يجن اي وث ايع ني" وم افق

ايج مع .

الفصل السابع
المحاضرون غير المتفرغين
واألساتذة الزائرون
المادة (:)34
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أ -للرئيس بناء على تنسيب العميد تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام ب عمال التدريس
في الجامعة خالل فصل دراسي واحد او أكثر وفقا ً لألسس المقررة في الجامعة لمثل هذا التكليف.
ب -للرئيس دعوة أشخاص من خارج الجامعة رلقاء المحاضرات او القيام بمهام علمية او تدريبية
لمدة محدودة وذلك وفقا ً لألسس والشروط المعمول بها في الجامعة.
ج -للرئيس الموافقة على قيام اشخاص بتقديم خدمات تطوعية للجامعة وفقا ً للتعليمات ذات الصلة.

المادة (:)35
يجككوز لككرئيس مجلككس اردارة منفككردا ً او بتوصككية مككن رئككيس الجامعككة تعيككين عضككو الهيئككة
التدريسككية بعقككد أو لقككاء مكاف ك ة شككهرية فككي رتبككة أسككتاذ زائككر أو أسككتاذ مشككارك زائككر أو أسككتاذ
مسكككاعد زائكككر لمكككدة عكككام قابلكككة للتجديكككد لعكككام آخكككر إذا ككككان حاصك كالً علكككى الماهكككل العلمكككي
المنصككوص عليككه فككي المككواد  )11 ،10 ،9 ،8مككن هككذا النظككام ،ويحمككل الرتبككة مككن جامعككة
تعترف بها الجامعة.

الفصل الثامن
انتهاء الخدمة
المادة (:)36
أ -تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في إحدي الحانت التالية واعتبارا ً من التاريخ
الذ يحدده القرار الصادر بذلك او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة:
 -1قب ل االس،ق ي .

 -2ان،ه ء ايعقد وعدم جديدا.
 -3انه ء عقد ايعنل مح قبل ايج مع ألي سبب بن جب ق ن
 -4إ ن م ايس،يح مح ايعن

وفي ه ا ايو ي لك

اي ي أ م ف ه سح ايس،يح بدال مح

قبل ه ا اي ،يخ ف ك

ايعنل ايس ي.

ان،ه ء ايخدم اع ،ا مح نه ل ايع م ايج معي

يخ 2020/5/1 :م أم ب قي اين فيح اي يح م عيينهم

ايسح ايق ن ني ب ينس يهم ( )70سن .
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 -5اي ف ة س،ن ايج مع بدفع وا ه وعالوا ه عح ايشه اي ي في ف ه ب إلض ف إيى ا ب
وعالوات شه يح آخ يح ي ث،ه ايش عييح بن جب حص ا ث ص د عح ايجه ايش ع

اينخ،ص .
ب -يجوز للرئيس انهاء خدمة عضو هيئة التدريس في الحانت التالية:
 .1صدور قرار ت ديبي بحقه وفق األحكام الواردة في تعليمات انجراءات الت ديبية ألعضاء الهيئة
التدريسية
 .2المرض المزمن الذ يمنع عضو التدريس من القيام بعمله حسب ما جاء في المادة  28من هذا
النظام

المادة (:)37
أ -تقدم استقالة عضو هيئة التدريس خطيا ً إلى رئيس القسم المختص قبل أربعة أشهر من انتهاء السنة
الدراسية او نهاية عقده .ويقوم رئيس القسم برفع انستقالة إلى عميد الكلية.
ب -يرفع عميد الكلية انستقالة إلى نائب الرئيس للشاون األكاديمية الذ بدوره يقدم توصية للرئيس
بالخصوص المذكور ،وللرئيس اتخاذ القرار الذ

يراه مناسباً ،ويحق للرئيس عدم التقيد بالشرط

الزمني إذا رأي مبررا ً لذلك .وفي كل األحوال يقوم الرئيس بإبالغ عضو هيئة التدريس بالقرار خالل
مدة ن تزيد على ثمانية أسابيع من تاريخ تقديمها وإن اعتبرت نافذة حكماً.
ج -على عضو هيئة التدريس الذ قدم استقالته أن ينقطع عن عمله لحين نفادها وإن اعتبر فاقدا ً
لوظيفته.

المادة (: )38
يعتبر سن  )60الستين هو السن القانوني ن نهاء الخدمة في الجامعة لموظفي الهيئة التدريسية الذين
تم تعيينهم في الجامعة بداية من تاريخ 2020/5/1م ،اما باقي الموظفين الذين تم تعيينهم قبل هذا
التاريخ فيكون السن القانوني بالنسبة لهم هو  )70السبعين ،ولرئيس مجلس اردارة بناء على تنسيب
من الرئيس وتوصية من الجهات المختصة في القسم والكلية إعادة التعاقد مع الموظف بعقد عمل
خاص سنة فسنة على ان تزيد عدد السنوات عن خمس سنوات.
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المادة (:)39
يعتبر العقد بين الجامعة وعضو هيئة التدريس منتهيا ً بانتهاء المدة المبينة فيه إن إذا تم انتفاق بين
الطرفين خطيا ً على تجديده لم دة مماثلة ،أو مدة أخري ،وذلك قبل أربعة أشهر على األقل من تاريخ
انتهاء العقد.

المادة (:)40
يعتبر عضو هيئة التدريس فاقدا ً لوظيفته إذا تةيب عن عمله  -دون عذر يقبله مجلس العمداء  -مدة
تزيد على سبعة ايام متصلة أو خمسة عشر يوما منفصلة خالل السنة الواحدة شريطة إنذاره خطيا
على عنوانه المعروف للجامعة وذلك بعد غيابه ثالثة ايام في الحالة األولى أو عشرة ايام في الحالة
الثانية ،ون يجوز إعادة تعيينه أو استخدامه في الجامعة إن بقرار من رئيس مجلس اردارة.

المادة (:)41
تحدد األنظمة المالية المعمول بها في الجامعة وشروط العقد المبرم مع عضو هيئة التدريس وقانون
العمل الفلسطيني األحكام المالية المترتبة على انتهاء وانهاء خدمته.

الفصل التاسع
اإلجراءات التأديبية
المادة (:)42
يصدر مجلس الجامعة تعليمات انجراءات الت ديبية ألعضاء هيئة التدريس بموجب هذا النظام ويتم
المصادقة عليها من الجهات المختصة ،ويعمل بها من تاريخ صدورها.
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الفصل العاشر
أحكام عامة
المادة (:)43
تحدد رواتب أعضاء الهيئة التدريسية وعالواتهم ومكافآتهم وسائر حقوقهم وشاونهم المالية بموجب
سلم الرواتب والعالوات في الجامعة العربية األمريكية المعمول به

المادة (:)44
أ .ي،م عييح عضو و و و و و و هيئو اي،ود ي
اينق ة.

ل .ي قع

في ايجو معو بعقود وودد مد ه ب فو

ايط فيح حسو و و و و و ووب اين ازن

ايج مع ايعقد منثال عح ايج مع .

ج .لع،ب ايعقد مكنال يه ا اينظ م.

د .في ح ي ع ض أي مح شو وط وأحك م عقد ايعنل مع أحك م ه ا اينظ م فن أحك م وشو وط عقد
ايعنل ك

أويى ب ي،طبيق.

ه .في ح ي عدم وج د نص في ه ا اينظ م أو ايعقد ينع يج ح ي م لع،ب ق ن

ايعنل ايف سطيني

ه اين جع.

المادة (:)45
ن يجوز تعيين األقارب من الدرجة األولى في الجامعة ان باستثناء خطي من رئيس مجلس اردارة.

المادة ()46
تسر احكام هذا النظام بما ن يتعارض مع اننظمة المعمول بها في الجامعة.
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المادة (:)47
يصدر الرئيس التعليمات التنفيذية والتنظيمية الالزمة لتطبيق هذا النظام على ان ن تتعارض مع
أحكامه او تخالفها.

المادة (:)48
يلةي هذا النظام أ نظام او تعليمات او قرارات صادرة سابقا ً بخصوص أعضاء هيئة التدريس.

المادة (:)49
صــــــــدر اــــــــقا النظــــــــام

ــــــ ـ

ــــــ ـرار مــــــــن مجلــــــ ـ

اإلدارة بتــــــــاري 2022/03/10 :م

ويع ــــــل ــــــد مــــــن هــــــاري صــــــدور وه يعــــــد مــــــن الســــــيد رئــــــي
ل جل

مجلــــ ـ

ا دارة وي ــــ ـ

ا دارة ادخال اية هعديالت يرااا ضرورية على اقا النظام.
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