تعليمات رقم ( )3لسنة 7102
تعليمات العمل اإلضافي ألعضاء الهيئة التدريسية
والمحاضرين غير المتفرغين في جامعة البترا
المادة (:)0

تسمى هذه التعليمات "تعليمات العمل اإلضايف ألعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة البرتا واحملاضرين
غري املتفرغني لسنة  ،"71021ويعمل هبا من تاريخ إقرارها من جملس اجلامعة.

المادة (:)7

يكون للكلمات االتية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاين املخصصة هلا املبينة أدناه ،ما مل تدل
القرينة على غري ذلك:
جامعة البرتا
اجلامعة:
رئيس اجلامعة
الرئيس:
أي عميد يف اجلامعة
العميد:
أي قسم أكادميي.
القسم:
مدير أي وحدة ،أو مركز أو ادارة يف اجلامعة.
املدير:
كل من يعمل يف اجلامعة من غري أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين غري املتفرغني
املوظف:
على أساس التفرغ الكامل.
احملاضر غري املتفرغ :هو الشخص الذي يكلف بالتدريس أو االشراف أو القيام بأعمال التدريب لفرتة
حمددة وال يعترب من العاملني يف اجلامعة.
جيوز تكليف أعضاء اهليئة التدريسية ،واحملاضرين غري املتفرغني القيام بالتدريس اإلضايف بقرار من رئيس
اجلامعة بناء على تنسيب م رربر من جملس القسم حيدد به احتياجات القسم من احملاضرين غري املتفرغني
قبل بداية أي فصل دراسي بناء على عدد املواد والشعب املطروحة للفصل وتوفر أعضاء هيئة التدريس،
وتوصية عميد الكلية ،وباستخدام النموذج املعد خصيصا هلذا الغرض موضحا به التخصص واملؤهل
العلمي وجهة التخرج وسنة التخرج واخلربات العلمية والعملية ،وحتويله إىل عمادة القبول والتسجيل
ألغراض التدقيق واضافة الشروحات ورفعها اىل رئيس اجلامعة.

المادة (:)5

ال جيوز تكليف حماضر غري متفرع سبق وأن مت تكليفه واستبعد بسبب خمالفته االنظمة والتعليمات
واألسس والقرارات سارية املفعول يف اجلامعة أو كان أداؤه غري مرض.

المادة (:)6

للرئيس بناء على تنسيب العميد إهناء تكليف احملاضر غري املتفرغ وفسخ العقد إذا مل يلتزم باألعمال
املكلف هبا أو قام مبخالفة األنظمة والتعليمات واألسس والقرارات سارية املفعول يف اجلامعة.

المادة (:)2

بناء على قرار التكليف املعتمد من جملس العمداء يتم التعاقد مع احملاضر غري املتفرغ من قبل رئاسة

المادة (:)3

 1أقرت يف جلسته رقم ( )7102/7102-3بقراره رقم  7102/7102-02بتاريخ 7102/10/12
 أقرت يف جلسته رقم ( ،)7102/7102-4بتاريخ 7102/17/12
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اجلامعة باستخدام "عقد مقاولة حماضر غري متفرغ" أو أستاذ ممارس.
المادة (:)8

تكون دائرة املوارد البشرية مسؤولة عن إدخال بيانات احملاضر غري املتفرغ على النظام احلاسويب.

المادة (:)9

أ .يصرف لعضو اهليئة التدريسية مكافأة لقاء عمله اإلضايف ،بغض النظر عن مركزه اإلداري ،إذا زاد
عبؤه التدريسي يف الفصل االعتيادي عما يأيت:
 9 :ساعات معتمدة
األستاذ
 07 :ساعة معتمدة
األستاذ المشارك
 07 :ساعة معتمدة
األستاذ المساعد
 02 :ساعة معتمدة
المدرس
المدرس المساعد  00 :ساعة معتمدة
( :حيدد وفق مؤهالته)
األستاذ الممارس

ب.
ج.
د.
ه.
و.
ز.

ال جيوز أن يزيد العبء اإلضايف داخل اجلامعة لعضو هيئة التدريس عن ثالث ساعات معتمدة.
ال يسمح لعضو اهليئة التدريسية أن يدرس أكثر من ثالث ساعات معتمدة يف جامعة أخرى ،إال
مبوافقة رئيس اجلامعة بعد توصية عميد الكلية ،وبناء على طلب خطي مسبق من اجلامعة املعنية.
ُيفض عبء العمداء ( )3ساعات معتمدة ،وال جيوز القيام بأعباء تدريسية إضافية هلم يف
الفصل االعتيادي.
حيق للعميد تدريس مادة واحدة بوزن ( )3ساعات معتمدة يف الفصل الدراسي الصيفي.
يكون احلد األعلى لعبء عضو هيئة التدريس يف الفصل الصيفي ( )2ساعات معتمدة.
يبت جملس العمداء باحلاالت اليت تتجاوز األعباء التدريسية أعاله بعد تقدمي العميد املعين
التربيرات الالزمة.

ح .يف حال تكليف املوظفني من اهليئة اإلدارية بالتدريس جيب أن ال يتجاوز العبء التدريسي 3
ساعات كحد أقصي ويصرف هلم نصف القيمة اليت تصرف لعضو هيئة التدريس املناظر.
المادة (:)01

يدخل يف العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس:
أ .جمموع الساعات املعتمدة للمواد اليت يدرسها منفردا ،أما املواد اليت يشرتك يف تدريسها أكثر من
عضو هيئة تدريس ،فيوزع عبؤها بينهم حسب الساعات اليت يدرسوهنا يف هذه املواد ،وتوزع
املكافأة بينهم (كل حسب رتبته) على هذا األساس.
ب .حيسب العبء التدريسي للمساقات العملية ،ساعة معتمدة واحددة لكدل سداعتني عمليتدني أسدبوعيا
للفصددل كددامال ،ويراعددى عنددد توزيددع أعمددال املختددرب علددى أعضدداء اهليئددة التدريسددية ت دوافر عضددو هيئددة
تدريسية على األقل لكل ( )71طالبا.
ج .حتسددب للمشددرف علددى رسددالة املاجسددتري سدداعة معتمدددة عددن كددل طالددب يشددرف عليدده يف كددل فصددل
دراس ددي وذل ددك بع ددد تس ددجيل الطال ددب للرس ددالة ،ومل دددة ال تزي ددد عل ددى ث ددالث فص ددول دراس ددية لطال ددب
املاجستري ويف حال وجود أكثر من مشرف يقسم العبء على املشرفني.
د .يك ددون احل ددد األدل لع دددد الطلب ددة املس ددجلني يف الش ددعب ال دديت يتقاض ددى عض ددو هيئ ددة الت دددريس لق دداء
تدريس ددها أجد درا إض ددافيا ك ددامال كم ددا ه ددو مب ددني أدن دداه ،وإذا ق ددل الع دددد ع ددن ذل ددك فيحس ددب الع ددبء
2

التدريس ددي مب ددا يتناس ددب م ددع ع دددد الطلب ددة وفق ددا لنظ ددام  ،Pro-Rataسد دواء كان ددت ه ددذه الش ددعب
مطروحة يف الفصل االعتيادي أو الصيفي.
 72 .0طالبا ملتطلبات اجلامعة( .باستثناء مادة مهارات حاسوبية سيكون العدد  71طالبا)
 02 .7طالبا يف الشعب النظرية و 01يف الشعب العملية.
 9 .3طالب يف مواد مشاريع التخرج والتدريب امليداين والندوات.
 2 .4طالب يف مادة مشروع التخرج لطلبة ختصص العمارة وختصص الصيدلة.
المادة (:)00

أ .على كل قسم يف كليات اجلامعة وضع اجلدول الدراسي حبيث يؤدي كل عضو هيئة تدريسية
النصاب القانوين املطلوب منه.
ب .يرفع العمداء بعد انتهاء عملية التسجيل خطيا باألعباء التدريسية لعمادة القبول والتسجيل
لتدقيقها متهيدا لتحضري التقرير النهائي لألعباء اإلضافية للهيئة التدريسية واحملاضرين غري املتفرغني
لعرضها على جملس العمداء وإقرارها وفق األصول.

المادة (:)07

أ .تصرف لعضو اهليئة التدريسية يف اجلامعة ،أو احملاضر غري املتفرغ املكلف بالتدريس اإلضايف عن
كل ساعة تدريسية فعلية قام هبا املبالغ احملددة فيما يأيت:
 72دينارا
األستاذ
 71دينارا
األستاذ املشارك
 02دينارا
األستاذ املساعد
 07دينارا
املاجستري

المادة (:)03

أ .تقوم الدائرة املالية باحتساب وصرف املكافأة املستحقة يف هناية الفصل الدراسي لعضو اهليئة
التدريسية يف اجلامعة ،أو احملاضر غري املتفرغ ،املكلف بالتدريس اإلضايف وحسب آلية الصرف
املعتمدة .بناء على كتاب من عمادة الكلية يفيد بإخالء طرف احملاضر غري املتفرغ من مجيع
الدوائر املعنية يف اجلامعة وتسليمه نتائج املادة الدراسية حسب التعليمات املتبعة بذلك وكتاب
موضح فيه عدد الساعات التدريسية اليت قام هبا وعدد أيام احلضور والغياب.

المادة (:)01

تلغي هذه التعليمات ،تعليمات العمل اإلضايف ألعضاء اهليئة التدريسية واحملاضرين املتفرغني رقم ()0
لعام .7103
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