نظام رقم ( )1لسنة 2018
نظام الهيئة التدريسية في جامعة البترا
صادر مبقتضى نص املادة ( – 34أ) ) من القانون رقم ( )18لعام  2018قانون اجلامعات األردنية

املادة (:)1

يسمى هذا النظام "نظام اهليئة التدريسية يف جامعة البرتا لسنة  ،"2018ويعمل به ابتداء من
اتريخ إقراره من جملس األمناء.

املادة (:)2

يكون للكلمات اآلتية حيثما وردت يف هذا النظام املعاين املخصصة هلا أدانه ،ما مل تدل القرينة
على غري ذلك:
اجلامعة  :جامعة البرتا
اجمللس  :جملس عمداء اجلامعة
الرئيس  :رئيس اجلامعة
اللجنة  :جلنة التعيني والرتقية
البحث  :اإلنتاج العلمي املقبول لغاايت الرتقية

املادة (:)3

يشكل اجمللس من بني أعضائه جلنة تسمى (جلنة التعيني والرتقية) برائسة الرئيس ،وعضوية ستة ممن
هم برتبة أستاذ ،تتوىل ممارسة الصالحيات املتعلقة بشؤون أعضاء هيئة التدريس وفقا ألحكام هذا
النظام.

املادة (:)4

يتم تعيني عضو اهليئة التدريسية يف اجلامعة ،وترقيته ،وإجازته ،وإجازة تفرغ علمي ،وإجازته دون
راتب وانتدابه ،وقبول استقالته ،وإهناء خدمته بقرار من اجمللس بناء على تنسيب من اللجنة،
وتوصية كل من جملس القسم ،وجملس الكلية.
عضو هيئة التدريس يف اجلامعة هو:
أ .األستاذ.
ب .األستاذ املشارك.
ج .األستاذ املساعد.
د .املدرس.
ه .املدرس املساعد.
و .األستاذ املمارس.

 يف جلسته رقم ( )2009/1بتاريخ 2009/01/22
 يف جلسته رقم ( )2018/3بتاريخ 2018/03/25
**يف جلسته رقم ( )2018/5بتاريخ 2018/06/27
*** يف جلسته رقم ( )2018/11بتاريخ  2018/11/22وموافقة جملس التعليم العايل يف جلسته رقم ( )6بتاريخ .2019/3/28
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التعيني
املادة (:)5

عني عضوا يف اهليئة التدريسية يف اجلامعة الشروط العامة اآلتية:
يشرتط فيمن ي َ
أ .أن يكون قد حصل على درجة علمية ،أو شهادة مهنية يف حقل اختصاصه متكنه من
التدريس يف اجلامعة ،على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية
العامة أو ما يعادهلا ،والدرجة اجلامعية األوىل.
ب .أن يكون قد حصل على الدرجات العلمية املشار إليها يف الفقرة (أ) من هذه املادة ابلدراسة
املنتظمة ،من جامعات معرتف هبا.
ج .أن يكون قادرا على القيام ابلعمل اجلامعي.
د .أن يكون الئقا من الناحية الصحية ،بناء على تقرير من اللجنة الطبية اليت تعتمدها اجلامعة.
هّ .أال يكون حمكوما جبناية أو جبنحة خملة ابلشرف واألخالق واآلداب العامة.

املادة (:)6

عني برتبة مدرس يف اجلامعة ،ابستثناء من يعني منهم يف كلية العمارة والتصميم ،أن
يشرتط فيمن ي َ
يكون حاصال على درجة املاجستري أو ما يعادهلا من جامعة معرتف هبا يف حقل التخصص الذي
سيعني فيه.

املادة (:)7

عني برتبة أستاذ مساعد يف اجلامعة:
يشرتط فيمن ي َ
أ .أن يكون حاصال على درجة الدكتوراه ( )Ph.Dأو ما يعادهلا من جامعة معرتف هبا ،أو أن
يكون حاصال على شهادة مهنية سارية املفعول أو شهادة فنية يف التخصص تعادل درجة
الدكتوراه من مؤسسة أكادميية أو مهنية معرتف هبا ،وأن يكون قد نشر حبثا واحدا على
األقل ،أو قبل له للنشر يف جملة معتمدة.
ب .مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه املادة ،يشرتط فيمن ي عَني برتبة أستاذ مساعد يف كلية
العمارة والتصميم ،أن يكون قد قام بعمل فين ،أو معماري واحد على األقل بعد دراسته،
تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها يف األعمال الفنية واملعمارية املقبولة ألغراض الرتقيات
العلمية.

املادة (:)8

يشرتط فيمن ي َعني برتبة أستاذ مشارك يف اجلامعة ما يلي:
أ .أن يكون حاصال على املؤهل العلمي املنصوص عليه يف املادة ( )7من هذا النظام.
ب .وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة ال تقل عن مخس سنوات يف جامعة أو معهد
علمي أو فين من مستوى جامعي معرتف هبما.
ج .وأن يكون قد نشر إنتاجا علميا قيما أدى إىل تقدم املعرفة ،قام به بعد حصوله على املؤهل
العلمي املنصوص عليه يف املادة ( )7من هذا النظام ،على أن تتوافر يف هذا اإلنتاج الشروط
واملواصفات اليت تتطلبها الرتقية إىل رتبة أستاذ مشارك يف اجلامعة ،وأن يتم تقييم هذا اإلنتاج
وفقا لإلجراءات املتبعة يف اجلامعة.
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املادة (:)9

يشرتط فيمن ي َعني برتبة أستاذ يف اجلامعة ما يلي:
أ .أن يكون حاصال على املؤهل العلمي املنصوص عليه يف املادة ( )7من هذا النظام.
ب .وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة ال تقل عن مخس سنوات يف جامعة أو يف معهد
علمي من مستوى جامعي معرتف هبما.
ج .وأن يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك إنتاجا علميا قيّما أدى إىل تقدم املعرفة على
أن تتوافر يف هذا اإلنتاج الشروط واملواصفات اليت تتطلبها الرتقية إىل رتبة أستاذ يف اجلامعة،
وأن يتم تقييم هذا اإلنتاج وفقا لإلجراءات املتبعة يف اجلامعة.

املادة (:)10

يشرتط عند التعاقد مع عضو هيئة التدريس الذي بلغ سن السبعني ما يلي*:
أ .أن يكون برتبة أستاذ.
ب .أن يكون قد عمل يف التدريس اجلامعي مدة ال تقل عن ( )12سنة ،وان ال يكون قد توقف
إنتاجه العلمي احملكم يف جمال ختصصه يف السنوات اخلمس األخرية من تعيينه ،أو من اتريخ
جتديد عقده.

املادة (:)11

أ.
ب.

املادة (:)12

*

ينظر يف جتديد عقد عضو اهليئة التدريسية إذا كان:
 .1انجحا يف التدريس ويف عمله اجلامعي ،وبتوصية من رئيس القسم ،وعميد الكلية
املختصني.
 .2مل تصدر حبقه عقوبة اإلنذار ،خالل فرتة عمله يف اجلامعة.
 .1للرئيس وألسباب يقتنع هبا إهناء خدمة عضو هيئة التدريس خالل م دة جتربته مبا يتفق
مع أحكام قانون العمل األردين *** ،على أن يبلغ بذلك قبل ثالثة أشهر من اتريخ
انتهاء خدمته ،وال جيوز إعادة تعيينه يف اجلامعة.
 .2وللرئيس يف حاالت يراها مناسبة ،عدم التقيد ابلشرط الزمين إلبالغ عضو هيئة
التدريس ابنتهاء خدمته املنصوص عليها يف البند ( )1من هذه الفقرة.

ت وقف الزايدة السنوية لعضو هيئة التدريس بقرار من جملس العمداء من رتبة أستاذ مساعد فما
فوق ،إذا توقف إنتاجه العلمي املنشور واملقبول للرتقية مدة مخس سنوات ،ما مل يكن يشغل يف
هذه املدة مركزا إداراي مبنصب عميد فما فوق.

بناء على قرار جملس هيئة االعتماد يف جلسته رقم ( )2011/6اتريخ  2011/3/2القرار رقم ()2011/6/152
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الرتقية
املادة (:)13

أ .ي رقّى عضو اهليئة التدريسية إىل رتبة أستاذ مشارك ،أو إىل رتبة أستاذ إذا كان:
قد توافرت لديه يف الرتبة اليت ستتم ترقيته منها أقدمية يف رتبته اجلامعية ال تقل عن مخس
ِ
ضعف النقاط املطلوبة للرتقية ،اختصار
سنوات ،وجيوز يف حالة حتقيق عضو هيئة التدريس ل ْ
املدة ألربع سنوات.
 .1انجحا يف تدريسه.
 .2انجحا يف عالقاته يف العمل اجلامعي.
 .3فاعال يف خدمة اجملتمع وتنميته.
 .4قد نشر ،أو ق بل له للنشر يف جمالت معتمدة ،وهو يشغل الرتبة اليت ستتم ترقيته منها
إنتاجا علميا قيما يف جمال ختصصه ،وجيوز أن حتسب ضمن اإلنتاج العلمي املعتمد
للرتقية األعمال املهنية ،أو الفنية املتميزة اليت قام هبا وهو يشغل الرتبة.
 .5قد حقق اإلنتاج العلمي الذي قدمه للرتقية احلدود الدنيا ألسس الرتقية اليت يقرها
اجمللس.
ب .1 .مع مراعاة أحكام الرتقية وإجراءاهتا يتخذ اجمللس قراره بشأن الرتقية وفق نتائج تقارير
املقيمني.
 .2إذا تبني للمجلس أن هناك تناقضا بني نتائج تقارير املقيمني وتوصياهتم ،فله اختاذ القرار
الذي يراه مناسبا بشأن الرتقية.

املادة (:)14

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية عضو اهليئة التدريسية أستاذ شرف ،إذا أمضى خدمة يف
اجلامعة مدة ال تقل عن مخس عشرة سنة وهو برتبة أستاذ ،وقدم خالل عمله يف اجلامعة خدمات
سن السبعني ،أو
مميزة يف تسيري أعماهلا ،ومنوها ،وتطورها ،وانتهت خدمته فيها بسبب إكماله ّ
أهنيت خدمته فيها بناء على طلبه ،وحيتفظ أستاذ الشرف جبميع حقوقه العلمية ،ويستفيد من
اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة ،وهلا أن تستفيد من خربته يف التدريس واإلشراف ويف غريمها ،وذلك
لقاء مكافأة حيددها الرئيس.

مهام عضو اهليئة التدريسية
املادة (:)15

يتمتع عضو اهليئة التدريسية يف نطاق عمله اجلامعي ابحلرية الكاملة يف التفكري ،والتعبري ،والنشر،
وتبادل الرأي ،وذلك يف حدود القوانني واألنظمة املعمول هبا.

املادة (:)16

أ .تشمل مهام عضو اهليئة التدريسية يف اجلامعة ما أييت:
 .1التدريس والتقييم.
 .2إجراء البحوث ،والدراسات النظرية والتطبيقية.
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ب.
املادة (:)17

أ.

ب.

ج.
د.

 .3خدمة اجملتمع ،وتنميته.
 .4اإلشراف على الرسائل اجلامعية ،وعلى حبوث الطلبة ،وتقاريرهم ،وأنشطتهم العلمية،
واالجتماعية ،وتوجيههم.
 .5التفرغ الكامل لواجبه العلمي يف خدمة اجلامعة.
 .6اإلرشاد األكادميي.
 .7االشرتاك يف اجملالس ،واللجان اجلامعية ،ويف تلك اليت تشارك فيها اجلامعة.
 .8أي أمور أخرى يكلف هبا يف نطاق خدمة اجلامعة.
ال جي وز لعضو اهليئة التدريسية العمل خارج اجلامعة إال مبوافقة خطية مسبقة من الرئيس،
بناء على تنسيب من عميد الكلية ،ووفق تعليمات خاصة تصدر هلذه الغاية.
تكون ساعات العمل األسبوعي لعضو اهليئة التدريسية ( )40أربعني ساعة توزع على
التدريس والبحث العلمي ،وخدمة اجملتمع ،وتنميته ،واملهام اجلامعية األخرى ،ويتم حتديد
مهام عضو اهليئة التدريسية من رئيس القسم ،وعميد الكلية ،ويتم تقييم أدائه فيها يف
ضوء إنتاجيته.
مع مراعاة ما ورد يف الفقرة (أ) من هذه املادة ،يكون احلد األعلى للعبء التدريسي
لألستاذ ( )9تسع ساعات معتمدة ،ولألستاذ املشارك ،واألستاذ املساعد ( )12اثنيت
عشرة ساعة معتمدة ،وللمدرس املساعد ( )15مخس عشرة ساعة معتمدة ،وحيدد عبء
األستاذ املمارس وفق مؤهالته العلمية بقرار من الرئيس.
للرئيس أن خيفض العبء التدريسي لعضو اهليئة التدريسية الذي يتوىل أعباء ومسؤوليات
جامعية أكادميية ،أو إدارية مبوجب تعليمات خاصة يصدرها ،ويعود عبء عضو اهليئة
التدريسية بعد انتهاء مهامه اإلدارية إىل ما ورد يف الفقرة (ب) من هذه املادة.
ميارس الرئيس صالحياته وواجباته كعضو يف اهليئة التدريسية للجامعة ،ويتبع إحدى
الكليات أو االقسام األكادميية فيها أبعلى مربوط رتبة االستاذية.

اإلجازات
املادة (:)18

أ .تكون اإلجازة السنوية ألعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعة كما يلي:
 .1أحد عشر أسبوعا ألعضاء اهليئة التدريسية ،يف الفصل الصيفي ،وأسبوع ما بني
الفصلني األول والثاين.
 .2ويف حال تفرغ عضو اهليئة التدريسية إلجراء حبوثه العلمية يف جامعات أو مراكز يف
اخلارج يتم منحه ثالثة شهور "إجازة حبث علمي صيفي" يف عطلته الصيفية مدفوعة
السفر والتكاليف وفق تعليمات يف هذا اخلصوص.
 .3مثانية أسابيع لإلداريني من أعضاء اهليئة التدريسية ،وينطبق عليهم ما ينطبق على ما ورد
يف رقم ( )1من هذه املادة.
وزع اإلجازة السنوية املنصوص عليها يف الفقرة (أ) من هذه املادة بني الفصول ،وال جيوز
ب .ت ّ
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ترصيدها.
ج .ي ع ّد عضو اهليئة التدريسية املكلف ابلتدريس يف الفصل الصيفي على رأس عمله ،وذلك
ألغراض عقد اجتماعات جمالس األقسام ،وجمالس الكليات.
د .للرئيس تكليف عضو اهليئة التدريسية ابلعمل يف أثناء إجازته السنوية.
ه .يستحق عضو هيئة التدريس يف حال استقالته يف أثناء العام اجلامعي ويف حال إعفائه من
شروط العقد املربم معه ،نسبة مئوية من أايم اإلجازة السنوية تساوي نسبة دوامه إىل العام
اجلامعي.
املادة (:)19

أ.

ب.

ج.
د.

ه.
املادة (:)20

جيوز منح عضو اهليئة التدريسية الذي يشغل يف اجلامعة رتبة أستاذ ،أو أستاذ مشارك ،إجازة
تفرغ علمي ملدة سنة كاملة أو جمزأة لفصلني اثنني عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو
يف خدمة اجلامعة ،شريطة أال يؤثر ذلك على األعباء التدريسية يف قسمه العلمي ،وأن يقدم
خمططا للعمل ،أو األعمال العلمية ،أو املهنية ،أو الفنية اليت سيعدها يف اإلجازة ،ويتقاضى
عضو اهليئة التدريسية يف إجازة التفرغ العلمي راتبه ،وعالواته مجيعها ،ويبقى خاضعا ملظلة
الضمان االجتماعي.
جيوز لعضو اهليئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي ،ومبوافقة من الرئيس أن يعمل وهو
يف هذه اإلجازة يف اجلامعات ،أو مراكز البحوث العلمية ،أو املؤسسات ذات العالقة خارج
اململكة دون أن يؤثر ذلك على التزاماته البحثية .وضمن قائمة اجلامعات اليت يوافق عليها
جملس العمداء.
حتسب إجازة التفرغ العلمي خدمة فعلية جلميع األغراض ،عدا احتساهبا ألغراض احلصول
على سنة تفرغ علمي أخرى.
على عضو اهليئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم إىل عميد كليته عند انتهاء
إجازته تقريرا عن العمل ،أو األعمال العلمية ،أو الفنية اليت أعدها يف إجازته ليجري تقييمها
من جملس البحث العلمي ،بناء على األسس اليت وضعت يف املخطط األصلي الوارد يف الفقرة
(أ) من هذه املادة ،وترفع األعمال والتقييم إىل رائسة اجلامعة العتمادها ،وإذا مل يتم اعتمادها
تسرتد منه املبالغ مجيعها اليت دفعت له ،وي ع ّد مستوفيا إجازة التفرغ العلمي ،وال حتسب هذه
اإلجازة ألغراض الرتقية ومكافأة هناية اخلدمة ،وألغراض استكمال املدة للحصول على إجازة
أخرى.
إذا قدم عضو هيئة التدريس استقالته من عمله يف اجلامعة خالل إجازة التفرغ العلمي فيلتزم
برد كافة املبالغ اليت قبضها من اجلامعة خالل فرتة التفرغ العلمي وتعترب مستحقة عند الطلب.

أ .جيوز أن مينح عضو اهليئة التدريسية يف اجلامعة إجازة دون راتب ملدة فصل دراسي أو سنة،
شريطة أن يكون قد أمضى خدمة يف اجلامعة مدة ثالث سنوات على األقل.
ب .يستثىن عضو اهليئة التدريسية الذي ي ع ّني رئيس جامعة أردنية من شرط املدة الزمنية املشار
إليها يف الفقرة (أ) من هذه املادة.
ج .يستثىن من شرط املدة الزمنية عضو اهليئة التدريسية الذي ي ع ّني وزيرا.
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د .جيوز يف حاالت خاصة يق ّدرها الرئيس منح عضو اهليئة التدريسية إجازة اضطرارية دون راتب
ملدة ال تزيد على فصلني دراسيني.
ه .ال ت ع ّد اإلجازة دون راتب اليت متنح ألي عضو من أعضاء اهليئة التدريسية جزءا من خدمته
يف اجلامعة ألغراض منح إجازة التفرغ العلمي والرتقية ،ولكنها حتسب له أقدمية يف الراتب
فقط ،إذا قضاها يف جامعة ،أو معهد علمي من مستوى جامعي تعرتف هبما اجلامعة.
و .للرئيس منح عضو هيئة التدريس إجازة اضطرارية ملدة أسبوع براتب يف الفصل الدراسي
الواحد.
املادة (:)21

للرئيس بعد أخذ رأي كل من عميد الكلية ،ورئيس القسم منح عضو اهليئة التدريسية إجازة ال تزيد
مدهتا على مخسة عشر يوم عمل ألداء فريضة احلج ،ومتنح هذه اإلجازة مرة واحدة طيلة مدة
خدمته يف اجلامعة.

املادة (:)22

حت ّدد اإلجازة املرضية والطارئة ،وشروط منحها مبوجب قانون العمل األردين ،شريطة أن يكون
عضو اهليئة التدريسية قد أمضى عاما دراسيا كامال على األقل يف خدمة اجلامعة ،وت ع ّد أايم
اجلمع والسبت واألعياد الدينية والعطل الرمسية جزءا ال يتجزأ من هذه اإلجازة وحتسب من
ضمنها.
مينح عضو اهليئة التدريسية إذان ابلتغيب عن عمله براتب كامل مع العالوات ملدة مخسة أايم
عمل يف حال زواجه ،وملرة واحدة طيلة مدة خدمته يف اجلامعة.
متنح عضو اهليئة التدريسية إجازة أمومة حسب قانون العمل األردين.
تفصيل اإلجازة املرضية الطويلة كما جاء يف النص الوارد يف نظام املوظفني ،على النحو اآليت:
إذا مل يشف املوظف من املرض يف شهر من اتريخ مرضه ،وقدم تقارير طبية بذلك ،مت ّدد
إجازته املرضية وتصرف رواتبه وعالواته على الشكل اآليت:
 .1عن الشهرين األولني من املرض يصرف راتبه كامال مع العالوات.
 .2عن الشهرين التاليني من املرض يصرف نصف راتبه مع نصف العالوات.
 .3يعاين املوظف املريض بعد مرور أربعة أشهر من مرضه من اللجنة الطبية ،فإذا تبني هلا أن
املرض قابل للشفاء يف شهرين آخرين ،مت ّدد اإلجازة املرضية ملدة شهرين وتكون دون
راتب.
إذا مل يشف املوظف يف ستة أشهر من اتريخ مرضه حسب الفقرات السابقة ،تنتهي خدماته
بقرار من الرئيس.

أ.

ب.
ج.
د.

ه.

االنتداب واإليفاد
املادة (:)23

جيوز انتداب عضو اهليئة التدريسية للقيام أبعمال وظيفة أخرى داخل اجلامعة.
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املادة ( :)24أ .جيوز إيفاد عضو اهليئة التدريسية يف دورات علمية خارج اجلامعة بقرار من الرئيس ،بعد
أخذ رأي كل من جملس القسم ،وجملس الكلية ،وت ع ّد مدة إيفاد عضو اهليئة التدريسية
جزءا من خدمته الفعلية يف اجلامعة ألغراض الرتقية ،والتفرغ العلمي.
ب .يصدر الرئيس بعد االستئناس برأي اجمللس التعليمات الالزمة لتنظيم األمور املتعلقة
ابإليفاد ،مبا يف ذلك األمور املالية منها.
املادة (:)25

للجامعة االحتفاظ حبق جتديد عقد عضو هيئة التدريس الذي مت طلبه للعمل يف جامعة أو
جهة حكومية أو دولية عند عودته ،يف حال رغبته.
األساتذة الزائرون واحملاضرون

املادة (:)26

أ .جيوز تعيني عضو اهليئة التدريسية بعقد ،أو لقاء مكافأة شهرية ،يف رتبة أستاذ زائر ،أو أستاذ
مشارك زائر ،أو أستاذ مساعد زائر إذا كان:
 .1حاصال على املؤهل العلمي املنصوص عليه يف املادة ( )7من هذا النظام.
 .2حيمل الرتبة من جامعة تعرتف هبا اجلامعة ،وحيقق شروط الرتبة يف اجلامعة.
املعني وفقا ألحكام الفقرة (أ) من هذه املادة خدمة
ب .ال ت ع ّد مدة خدمة عضو اهليئة التدريسية ّ
ألغراض الرتقية.

املادة (:)27

للرئيس ،بناء على تنسيب كل من جملس القسم ،وجملس الكلية ،املوافقة على التعاقد مع
أشخاص للعمل يف اجلامعة ،وفق الشروط اليت يرى إدراجها يف العقد.

املادة (:)28

للرئيس ،بناء على تنسيب عميد الكلية ،بعد أخذ رأي جملس القسم ،تكليف حماضرين غري
متفرغني للتدريس أو القيام أبعمال التدريب يف اجلامعة لفصل واحد ،أو أكثر ،وذلك وفق أسس
يقررها الرئيس.
أ .للرئيس دعوة أشخاص من خارج اجلامعة إللقاء حماضرات ،أو القيام مبهام حبثية ،أو تدريسية،
أو تدريبية فيها ملدة حمددة ،وذلك وفقا لألسس والشروط اليت يقررها.
ب .للرئيس ،املوافقة على قيام أشخاص ،أو جهات حملية ،بتقدمي خدمات تطوعية للجامعة ،وفقا
لتعليمات يصدرها هلذه الغاية.

انتهاء اخلدمة
املادة (:)29

أ .تنتهي خدمة عضو اهليئة التدريسية يف اجلامعة ابتداء من التاريخ الذي حيدده القرار الصادر
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بذلك ،أو من اتريخ حدوث الواقعة اليت تنتهي هبا اخلدمة يف أي من احلاالت اآلتية:
 .1قبول االستقالة.
 .2ال جيوز ان تزيد سن عضو هيئة التدريس على سبعني عاما.
 .3على الرغم مما ورد يف البند ( )2من هذه الفقرة يستمر عضو هيئة التدريس الذي يشغل
رتبة االستاذية يف العمل اىل حني بلوغه سن اخلامسة والسبعني شريطة ان يكون الئقا
صحيا ملمارسة اعماله االكادميية.
 .4انتهاء العقد.
 .5االستغناء عن اخلدمة( .وتبليغه خطيا بذلك قبل ثالثة أشهر من انتهاء العقد).
 .6العزل.
 .7ف ْقد شرط من شروط التعيني الواردة يف هذا النظام.
 .8الوفاة.
العجز الطيب
.9
ْ

ب .إذا انتهت خدمة عضو اهليئة التدريسية يف اجلامعة ابلوفاة ،تدفع اجلامعة على الفور راتبه
وعالواته عن الشهر الذي تويف فيه ،ابإلضافة إىل راتب وعالوات الشهرين التاليني ،وتؤول
مستحقاته املالية إىل ورثته الشرعيني.
املادة (:)30

املادة (:)31

أ .يق ّدم عضو اهليئة التدريسية استقالته خطيا إىل عميد الكلية املعين قبل ثالثة أشهر على األقل
من هناية العقد ،وللرئيس عدم التقيد هبذا الشرط الزمين إذا رأى مربرا لذلك.
ب .يبلغ عضو اهليئة التدريسية القرار بشأن استقالته يف مدة ال تزيد على مثانية أسابيع من اتريخ
تقدميها وإال ع ّدت استقالته مرفوضة.
ج .على عضو اهليئة التدريسية الذي قدم استقالته أن يستمر يف عمله حىت قبوهلا وإال ع ّد فاقدا
لوظيفته.
ي ع ّد عضو اهليئة التدريسية فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله اجمللس مدة تزيد على
ثالثة أسابيع متصلة ،وال جيوز إعادة تعيينه مرة أخرى يف اجلامعة.

املخالفات واإلجراءات التأديبية
املادة (:)32

على عضو اهليئة التدريسية القيام ابملهام والواجبات اجلامعية املنوطه به ،والتقيد أبحكام القوانني،
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واألنظمة والتعليمات ،والقرارات املعمول هبا ،وأن ميتنع يف سياق ذلك عن األمور اآلتية ،وذلك
حتت طائلة املسؤولية:
أ .العمل خارج اجلامعة دون موافقة خطية من الرئيس.
ب .القيام أبي عمل يتعارض مع مهامه ،وواجباته اجلامعية.
ج .ممارسة أي نشاط حزيب ،أو طائفي ،أو إقليمي داخل اجلامعة.
د .االشرتاك يف عضوية جمالس املؤسسات ،وجمالس إدارة الشركات ،إال إذا كلف بذلك من
اجلامعة ،أو مبوافقتها.
ه .القيام أبي عمل يسيء إىل مسعة اجلامعة ،أو العاملني فيها.
و .القيام أبي فعل أو تصرف أو عمل يتناىف مع االخالق العامة و/أو خادش للحياء العام.
املادة (:)33

إذا خالف عضو اهليئة التدريسية القوانني واألنظمة والتعليمات ،والقرارات املعمول هبا ،توقع عليه
إحدى العقوابت التأديبية اآلتية:
أ .التنبيه ،فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتني خالل ثالث سنوات متتالية ،ترفع يف املرة الثالثة
إىل عقوبة اإلنذار.
ب .اإلنذار ،فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة ،تؤجل ترقيته ملدة سنتني من اتريخ قرار اجمللس برتقيته،
وتوقف زايدته السنوية للمدة ذاهتا إذا كان برتبة أستاذ ،وإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتني
خالل مخس سنوات متتالية ،ترفع يف املرة الثالثة إىل عقوبة اإلنذار النهائي.
ج .اإلنذار النهائي ،فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة ،تؤجل ترقيته ملدة أربع سنوات من اتريخ قرار
اجمللس برتقيته ،وتوقف زايدته السنوية للمدة ذاهتا إذا كان برتبة أستاذ ،وحيال م ْن أوقعت عليه
هذه العقوبة إىل اجمللس التأدييب إذا ارتكب أي خمالفة بعد ذلك.
د .االستغناء عن اخلدمة.
ه .العزل من اجلامعة ،وال يعاد تعيينه يف اجلامعة مرة أخرى.

املادة (:)34

مع مراعاة أحكام املادة ( )35من هذا النظام ،توقع العقوابت التأديبية املنصوص عليها يف املادة
( )36من هذا النظام وفقا للصالحيات اآلتية:
أ .لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه.
ب .لعميد الكلية أن يوقع عقوبة التنبيه أو اإلنذار ،وجيوز ملن أوقعت عليه عقوبة اإلنذار أن
يستأنف القرار بذلك إىل الرئيس يف سبعة أايم من اتريخ تبليغه بذلك.
ج .للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه ،أو عقوبة اإلنذار ،أو عقوبة اإلنذار النهائي.
د .للمجلس التأديب ي أن يوقع أاي من العقوابت التأديبية املنصوص عليها يف املادة ( )36من هذا
النظام ،وذلك وفقا ملا يتبني له ،ويتناسب مع ظروف املخالفة التأديبية املرفوعة إليه.

املادة (:)35

أ .ال جيوز إيقاع أي عقوبة أتديبية من حامل رتبة أدىن أكادمييا على حامل رتبة أعلى ،ويف هذه
احلالة ترفع التوصية إبيقاع العقوبة إىل حامل الرتبة األعلى الذي حيق له إيقاعها.
ب .ال جيوز إيقاع أي عقوبة أتديبية ،أو تشديدها ،أو ختفيفها قبل مساع أقوال عضو اهليئة
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التدريسية ،وإاتحة الفرصة له للدفاع عن نفسه ،وذلك من اجلهة اليت هلا صالحية النظر يف
اإلجراءات التأديبية املتخذة حبقه.
املادة (:)36

أ .يشكل اجمللس التأدييب االبتدائي ملدة سنة قابلة للتمديد بقرار من اجمللس من مخسة أعضاء
ابإلضافة إىل عضوين احتياط من أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعة ممن حيملون رتبة أستاذ،
والذين مل توقع عليهم عقوبة ،وللمجلس إعفاء أي منهم من عضوية هذا اجمللس التأدييب ،أو
قبول اعفائه منها ،ويف كل األحوال يف حال غياب أي عضو وألي سبب فيحل حمله العضو
االحتياط.
ب .يشكل اجمللس التأدييب االستئنايف ملدة سنة قابلة للتمديد بقرار من اجمللس برائسة أحد نواب
الرئيس وعضوية أربعة ابإلضافة إىل عضوين احتياط من أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعة ممن
حيملون رتبة أستاذ ،والذين مل توقع عليهم أي عقوبة ،وللمجلس إعفاء أي منهم من عضوية
هذا اجمللس التأدييب ،أو قبول اعفائه منها ،ويف كل األحوال يف حال غياب أي عضو وألي
سبب فيحل حمله العضو االحتياط.

املادة (:)37

جيتمع كل من اجمللسني التأديبيني بدعوة من رئيسه ،ويكون اجتماعه قانونيا حبضور أعضائه
مجيعهم ،ويتخذ اجمللس التأدييب قراراته أبغلبية أربعة من مخسة أعضاء ،أو أبغلبية ثالثة أعضاء على
أن يكون الرئيس من بينهم.

املادة (:)38

أ .يبلَغ عضو اهليئة التدريسية احملال إىل اجمللس التأدييب بنسخة من الئحة املخالفة املنسوبة إليه
إىل مكان عمله يف اجلامعة أو مكان إقامته ،وذلك قبل موعد اجللسة احملددة للشروع يف النظر
يف املخالفة بسبعة أايم على األقل ،وله الرد خطيا على الالئحة خالل تلك املدة.
ب .لعضو اهليئة التدريسية احملال إىل اجمللس التأدييب االطالع على مجيع أوراق ملف الدعوى،
وحضور جلسات اجمللس التأدييب للدفاع عن نفسه ،وله احلق يف توكيل حمامي.

املادة (:)39

أ .على الرئيس إحالة أي خمالفة تنطوي على جرمية جزائية إىل املدعي العام املختص الختاذ
اإلجراءات القانونية بشأهنا ،وعليه وقف اإلجراءات التأديبية إىل حني صدور احلكم النهائي
يف القضية اجلزائية.
ب .للرئيس إحالة أي خمالفة تنطوي على جرمية جزائية إىل املدعى العام املختص الختاذ اإلجراءات
القانونية بشأهنا وال حيول ذلك دون اختاذ اإلجراءات التأديبية حبق عضو اهليئة التدريسية
املخالف وفق أنظمة وتعليمات اجلامعة و/أو وفق قانون العمل األردين.

املادة (:)40

أ .للرئيس ك ف يد عضو اهليئة التدريسية عن العمل يف أي من احلاالت اآلتية:
 .1إذا أحيل إىل اجمللس التأدييب.
 .2إذا أحيل إىل املدعي العام بطلب من اجلامعة.
 .3إذا أحيل إىل احملكمة بسبب ارتكابه جناية ،أو جنحة خملة ابلشرف ،أو األخالق ،أو
اآلداب العامة.
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ب .للرئيس أن حيدد النسبة اليت يتقاضاها املوقوف عن العمل من راتبه ،وعالواته ،على أن ال تزيد
على النصف.
املادة (:)41

أ .ينعقد اجمللس التأدييب للشروع يف النظر يف الدعوى التأديبية خالل مدة ال تتجاوز ثالثة
أسابيع من اتريخ إحالة الدعوى إليه.
ب .تكون جلسات كل من اجمللسني التأديبيني سرية مبا يف ذلك اجللسة اليت يتلى فيها قرار
اجمللس.

املادة (:)42

يصدر جملس اجلامعة التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

املادة (:)43

يلغى نظام اهليئة التدريسية يف جامعة البرتا رقم ( )1لسنة ( ،)2009على أن يستمر العمل
ابلتعليمات والقرارات الصادرة مبقتضاه ،إىل أن تلغى ،أو تعدل ،أو يستبدل غريها هبا وفقا ألحكام
هذا النظام.
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