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 مؤتة جامعة في المتفرغين والمحاضرين التدريسية الهيئة ألعضاء اإلضافي لالعم تعليمات

 63/1/6002تاريخ  301/6002رقم  العمداء مجلس عن الصادرة

 6001 لسنة 361 رقم مؤتة  جامعة في والعالوات الرواتب نظام من( 36) المادة إلى ًاستنادا 

 :   3 المادة 

 جامعة في المتفرغين والمحاضرين سيةـ التدري ةـالهيئ ألعضاء افيـاإلض ـلالعم اتتعليم" التعليمات هذه تسمي

 .  إقرارها تاريخ من ًاعتبارا بها لويعم" مؤتة

 :   6 المادة

 رئيس من بقرار اإلضافي دريسـ              بالت القيام المتفرغين والمحاضرين التدريسية الهيئة أعضاء تكليف يجوز

 .  المختص الكلية عميد من وتنسيب القسم رئيس من توصية على بناء الجامعة

 :   1 المادة

 عبؤه زاد إذا ،اإلداري مركزه نـ    ع النظر بغض ،اإلضافي عمله لقاء مالية مكافأة التدريسية الهيئة لعضو يدفع

 :  يلي عما لالفص في التدريسي

   معتمدة ساعات ٩                                       األستاذ

 .  معتمدة ساعة ٢١       المساعد األستاذ و كالمشار األستاذ

 .  معتمدة ساعة ٢١                المساعد المدرس و المدرس

   معتمدة ساعة ٢١     ةاكادميمألا الرتبة عن النظر بصرف الدكتوراه درجة  حملة من بعقد المعين المتفرغ المحاضر

   معتمدة ساعة ٢١  البكالوريوس أو الماجستير درجة حملة من بعقد المعين المتفرغ المحاضر

 :   ٤ المادة 

 :  المتفرغ والمحاضر التدريس هيئة لعضو التدريسي العبء في ليدخ

 عضو من أكثر تدريسها في شتركـ      ي التي المواد أما ،ًمنفردا يدرسها التي للمواد المعتمدة الساعات مجموع. أ

 توزع كما ،المواد هذه في يدرسونها التي الساعات حسب بم      هم عبؤها فيوزع متفرغ محاضر أو تدريس هيئة

 .  األساس ذاـه على بينهم المكافأة

 أعضاء على المختبر لأعما عـ    توزي عند ويراعى ،تدريس ساعة نصف  المختبر في العملية الساعة تحسب.ب

 .  ًطالبا( ١٢) ـللك لاألق على عضو توافر التدريسية الهيئة

 جامعة في والدكتوراه الماجستير يـدرجت نحـم تعليمات وفق الجامعية لائالرس على اإلشراف ساعات تحسب.ج

 ،رسالة للك معتمدة ساعات ث           أعلى وبحد دراسي لفص لك في للمشرف واحدة معتمدة ساعة بواقع مؤتة

 .  فيه ً يسج ً  الطالب كان إذا الغاية لهذه  فص ً دراسماً  صيفيـال لالفص ويعد
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 :   ٥ المادة

 معتمدة ساعات ست( ٦) على المتفرغ المحاضر أو التدريسية الهيئة لعضو اإلضافي لالعم يزيد أن زيجو ال. أ

( تس   ع ٩، وبح   د أعل   ى (الرئيس عليها يوافق التي اليب   ررة الح   االت االس   تث ا مة في إال ،الدراسي لالفص في

 .  ٢ساعات يعتيدة في الفصل الدراسي

 على إداري لبعم المكلف المتفرغ المحاضر أو التدريسية ئةالهي لعضو اإلضافي العبء يزيد أن يجوز ال.ب

 .  القسم أو صصـالتخ في  هزم  من ألي إضافي عبء أعلى

 أو التدريسية الهيئة لعضو ستحقةـ      الم ازةـ      اإلج الصيفي لالفص لخ  بالتدريس التكليف قرار في يراعى. ج

 .  المكلف المتفرغ المحاضر

 :   2 المادة

التدريسية أو المحاضر المتفرغ المكلف بالتدريس اإلضافي عن كل ساعة تدريسية فعليةة "ُتصرف لعضو الهيئة 

المعمول به  0202( لسنة 66/أ( من نظام الرواتب والعالوات المعدل بالنظام رقم )3المبالغ المحددة في المادة )

 2 في الجامعة، على النحو التالي:

 دينارا   02    لرتبةاألستاذ أو المحاضر المتفرغ الحاصل على هذه ا -
 دينارا   02   األستاذ المشارك أو المحاضر المتفرغ الحاصل على هذه الرتبة -
 دينارا   02   األستاذ المساعد أو المحاضر المتفرغ الحاصل على هذه الرتبة -
 دينارا   00    المدرس أو المحاضر المتفرغ من حملة درجة الماجستير -
 دنانير 02   المدرس المساعد أو المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس -

  

 :   ٧ المادة

 :  المالية المكافأة صرف إجراءات

 خطية مطالبة لالفص نهاية يـ    ف اإلضافي لبالعم المكلف المتفرغ المحاضر أو التدريسية الهيئة عضو يقدم. أ

 إذ المتفرغين غير المحاضرين على اإلجراء هذا ينطبق وال ،ةـ  المالي أةـ  المكاف صرفـ  ل المعتمد النموذج وفق

 .  تواريخها مع درسوها التي التدريس ساعات اذجـنم تعبئة منهم يطلب

 وعميد القسم رئيس عليها صادقـ      وي ،ةـ      المالي للمكافأة المستحقة الصفية الساعات عدد المطالبة في تحدد.ب

 .  الكلية

 المحاضر أو التدريسية الهيئة لعضو المستحقة المالية المكافأة صرف المالية الشؤون وحدة مدير يتولى. ج

 .  الجامعة رئيس من بتكليفه الصادر القرار وءـض ىـعل وذلك ،إلضافيا  بالتدريس المكلف المتفرغ

 :   ٨ المادة

                                                           

 12/5/1111( تاريخ 151/1111رقم ) العمداء( مبوجب قرار جملس 5( مت تعديل نص املادة )1)

 11/11/1111( تاريخ 1111/1112-51وجب قرار جملس ااجاعع  رقم )( مب6( مت تعديل نص املادة )1)
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 قد كان إذا ذلك لمقاب ج   راً  أ يتقاضون ف  ،الصيفية إجازاتهم لخ  بالتدريس والعمداء ونوابه الرئيس لِّفُك إذا

 .   السنوية إجازاتهم لمقاب لهم مكافأة بدفع قرار صدر

 :   ٩ المادة

 :  الدراسي لالجدو إعداد إجراءات

 محاضر أو تدريس هيئة عضو ـ  لك ستوفيـ  ي بحي  التدريسية الخطة وضع الجامعة كليات في قسم لك على. أ

 .  منه المطلوب التدريسي النصاب متفرغ

 فيه مبين الجامعة لرئاسة خطم       اً  ًكتابا لالتسجي عملية انتهاء بعد لوالتسجي لالقبو وحدة واألقس       ام  ترفع. ب

 ذلك مبررات بيان ألقس        اما رؤساء وعلى ،التدريسي نصابهم يستوفوا لم الذين التدريسية الهيئة أعضاء أسماء

 .  ذلك لت في المستقبلية والخطة

 أكاديمي قسم أي في المتفرغين رينـ  والمحاض دريسـ  الت ةـ  هيئ ألعض  اء اإلضافي العبء تحديد عند يراعى. ج

 .  المقرر التدريسي للنصاب الجميع استيفاء

 المحاضرين و التدريسية الهيئة أعضاء أسماء بيان مع الصيفي لالفص في ستطرح التي المواد تحديد يتم. د

 .  لالفص ةبداي من لاألق على ابيعـأس ةـثماني لقب بالتدريس سيكلفون الذين المتفرغين

 :   30 المادة

 الكلية عميد تنسيب على بناء داءـ    العم سـ    مجل من بقرار لبدي لها ليس التي المغلقة للمواد جديدة شعب فتح يتم

 والمحاضرين التدريسية الهيئة أعضاء جميع لاستكما اةـ       مراع عـ       م ،تصـ       المخ القسم رئيس من وتوصية

 .  التدريسي لنصابهم القسم في المتفرغين

 :   33 لمادةا

 األعلى والحد األدنى الحد تحديد القسم مجلس رأي أخذ بعد العميد من وتنسيب العمداء مجلس من بقرار يتم

 كون مراعاة مع التشعيب لغايات األعلى الحد عن مئوية سبةـ  ن دـ  تحدي ذلكـ  وك ،الواحدة الشعبة في الطلبة لعدد

 :  المادة

 .  جامعة متطلب. أ

 .  كلية متطلب. ب

 جبارماً.إ ًمتطلبا. ج

 .  ًاختياريا ًمتطلبا. د

 .  المساعدة أو الحرة المتطلبات من.ـه

 :   36 المادة

 .  التعليمات هذه في نص عليها يرد لم التي الحاالت في العمداء مجلس يبت
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 :   31 المادة

 التدريسية ةالهيئ ألعض                              اء اإلضافي لبالعم متعلقة سابقة قرارات أو تعليمات أية التعليمات هذه تلغي

 عليها المنصوص اإلداريين التدريس هيئةألعض      اء  السنوية اإلجازات لبد باستثناء ،المتفرغين والمحاضرين

 .  التدريسية الهيئة أعضاء تعليمات في

   


