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  2015( لسنة 23رقم ) نظام
 معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتةنظام 

 ( من25صادر بمقتضى الفقرة )أ( من المادة )
 قانون الجامعات األردنية الرسمية

 2001( لسنة 42رقم )
 

نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة لسنة يسمى هذا النظام )  -1المادة 
المشار إليه فيما يلي بالنص  2003( لسنة 143قرأ مع النظام رقم )( وي2015

 األصلي نظامًا واحدًا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم  -2المادة

 -تدل القرينة على غير ذلك:
 تة.جامعة مؤ  الجامعة: 

 مجلس عمداء الجامعة. المجلس:
 رئيس الجامعة.  الرئيس:
 لجنة التعيين والترقية المشكلة وفقًا ألحكام هذا النظام. اللجنـة:

 -عضو الهيئة التدريسية في الجامعة هو: -3المادة
 األستاذ. -أ
 األستاذ المشارك. -ب

 األستاذ المساعد. -ج
 المدرس. -د
 المدرس المساعد. -هـ

 
 بيتالتعيين والتث

 
يشكل المجلس مـن يـين أعضـائج لجنـة تسـمى ) لجنـة التعيـين والترقيـة ( يرئاسـة الـرئيس  -4المادة

وعضوية ستة من األساتذة، تتولى ممارسة الصالحيات المتعلقة بشؤون أعضاء الهيئـة 
 التدريسية وفقًا ألحكام هذا النظام.

تــج وتثبيتــج ونقلــج مــن فئــة  لــى فئــة يــتم تعيــين عضــو الهيئــة التدريســية فــي الجامعــة وترقي -5المــادة
أعلـــى  ـــمن الرتبــــة الواحـــدة وتجاغتـــج  جــــاغة تفـــر  علمـــي وتجاغتــــج دون راتـــ  وانتدابــــج 
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وتعارتج وقبول اسـتقالتج وتنهـاء مدمتـج بقـرار مـن المجلـس ينـاء علـى تنسـي  مـن اللجنـة 
 المستند  لى توصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم.

عضـــوًا فـــي الهيئـــة التدريســـية فـــي الجامعـــة الشـــروي العامـــة التاليـــة يشـــتري فـــيمن يعـــين  -6المـــاد
باإل ـــــافة  لـــــى الشـــــروي والمـــــؤهالت الخاصـــــة األمـــــر  المنصـــــو  عليهـــــا فـــــي هـــــذا 

 -النظام:
أن يكون حاصال على درجة جامعية أو شهادة مهنية في حقل امتصاصج تمكنج من  -أ

مسـبوقة بشـهادة الدراسـة التدريس في الجامعة، على أن تكون تلك الدرجـة أو الشـهادة 
 الثانوية العامة أو ما يعادلها والدرجة الجامعية األولى.

 أن يكون قادرًا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس. -ب

أن يكون الئقًا من الناحية الصحية يناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها -ج
 الجامعة.

 أو بجنحة مخلة بالشرف واآلداب العامة.أن يكون غير محكوم عليج بجناية  -د
 -يشتري فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة مايلي: -7المادة

أن يكـــون حاصـــاًل علـــى درجـــة البكـــالوريوس أو مـــا يعادلهـــا فـــي حقـــل التخصـــ   -أ
 الذي سيعين فيج.

وأن يكـــون قـــد عمـــل مـــدة ال تقـــل عـــن ممـــس ســـنوات فـــي مجـــال تخصصـــج بعـــد  -ب
 كالوريوس.حصولج على درجة الب

 -يشتري فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة ما يلي: -8المادة
أن يكـون حاصـاًل علــى درجـة الماجســتير أو مـا يعادلهـا فــي حقـل التخصــ   -أ

 الذي سيعين فيج.
وأن يكون قد عمل بعد حصولج على درجة الماجستير مدة ال تقل عن ثالث  -ب

د تعتــــرف يهمــــا ســـنوات فــــي مجــــال البحـــي أو التــــدريس فــــي جامعـــة أو معهــــ
 الجامعة.

يشــتري فــيمن يعــين فــي رتبــة أســتاذ مســاعد فــي الجامعــة أن يكــون حاصــاًل علــى درجــة  -9المــادة
( أو مــــا يعادلهــــا مــــن جامعــــة تعتــــرف يهــــا الجامعــــة. أو أن يكــــون .Ph.Dالــــدكتوراه )

حاصاًل على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراه مـن مؤسسـة أداديميـة أو مهنيـة 
 لجامعة.تعترف يها ا

 -يشتري فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي: -أ -10المادة
( 9أن يكون حاصاًل علـى المؤهـل العلمـي المنصـو  عليـج فـي المـادة ) -1

 من هذا النظام.
وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة ال تقل عن ممـس سـنوات فـي  -2

 الجامعة. جامعة أو معهد علمي من مستو  جامعي تعترف يهما
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وأن يكــون قــد نشــر  نتاجــا علميــًا قيمــًا أد   لــى تقــدم المعرفــة قــام بــج بعــد  -3
( مــن هــذا 9حصــولج علــى المؤهــل العلمــي المنصــو  عليــج فــي المــادة )

النظــــام، علــــى أن تتــــوافر فــــي هــــذا اإلنتــــاج الشــــروي والمواصــــفات التــــي 
 تطلبها الجامعة للترقية  لى رتبة أستاذ مشارك.

فــي رتبــة أســتاذ مشــارك مــن لــم يعمــل أســتاذًا مســاعدًا وكــان قــد مضــى علــى يجــوغ أن يعــين -ب
( من هذا النظام مدة ال تقل عن 9حصولج على المؤهل العلمي المنصو  عليج في المادة )

عشر سنوات ونشر  نتاجًا علميًا قيمـًا أد   لـى تقـدم المعرفـة علـى أن تتـوافر فـي هـذا اإلنتـاج 
ا الجامعــة للترقيـــة  لـــى رتبـــة أســتاذ مشـــارك أو قـــام ب عمـــال الشــروي والمواصـــفات التـــي تطلبهـــ

 مهنية أو فنية متميزة.
 -يشتري فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي: -أ-11المادة

( مــن هــذا 9أن يكــون حاصــاًل علــى المؤهــل العلمــي المنصــو  عليــج فــي المــادة ) -1
 النظام.

تقل عن ممـس سـنوات فـي جامعـة أو  وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة ال-2
 معهد علمي من مستو  جامعي تعترف يهما الجامعة.

وأن يكــون قــد نشــر وهــو يشــغل رتبــة أســتاذ مشــارك  نتاجــا علميــًا قيمــًا أد   لــى تقــدم  -3
المعرفة على أن تتوافر في هذا اإلنتـاج لشـروي والمواصـفات التـي تطلبهـا الجامعـة 

 للترقية  لى رتبة أستاذ.

غ أن يعــين فــي رتبــة أســتاذ مــن لــم يعمــل أســتاذًا مشــاركًا  ذا كــان قــد نشــر  نتاجــًا يجــو -ب
ـــــاج الشـــــروي  ـــــوافر فـــــي هـــــذا اإلنت ـــــى أن تت ـــــى تقـــــدم المعرفـــــة عل ـــــًا قيمـــــًا أد   ل علمي
والمواصــفات التــي تطلبهــا الجامعــة للترقيــة  لــى رتبــة أســتاذ أو قــام ب عمــال مهنيــة أو 

هـل العلمـي المنصـو  عليـج فـي المـادة فنية متميـزة ومضـى علـى حصـولج علـى المؤ 
 ( من هذا النظام مدة ال تقل عن عشرين سنة.9)

يجوغ عند تعيـين عضـو الهيئـة التدريسـية فـي الجامعـة احتسـاب الخبـرة العلميـة لـج فـي  -12المادة
غير التدريس الجامعي ألغراض تحديـد الراتـ  فقـذ وذلـك باعتبـار كـل سـنتين مـن تلـك 

 خدمة حدًا أعلى.الخبرة سنة واحدة في ال
يجوغ عند تعيين أي شخ  عضوًا في الهيئة التدريسية في الجامعـة أن تعتمـد الرتبـة  -13المادة

التـــي شـــغلها فـــي أي جامعـــة أمـــر  تعتـــرف يهـــا الجامعـــة، وذلـــك لغايـــات تحديـــد رتبتـــج 
 وأقدميتج وأي حقوق أمر  ورد الن  عليها في هذا النظام.

تدريســية فــي الجامعــة بعــد تعيينــج تحــت التجربــة، وينظــر فــي يكــون عضــو الهيئــة ال -أ-14المــادة 
 -تثبيتج  ذا توافرت فيج الشروي التالية:

 أن يكون أردنيًا. -1
 قد أمضى مدة ال تقل عن ممس سنوات متصلة مدمة فعلية في الجامعة. -2
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 أثبت جدارة في تدريسج وعالقاتج في الجامعة. -3

ي رتبــة أسـتاذ، ففــي هــذه تمـت ترقيتــج  لـى رتبــة أعلـى  ال  ذا كــان قـد عــين فـ -4
الحالــة ينظــر فــي تثبيتــج بعــد مضــي مــدة ال تقــل عــن ثــالث ســنوات متصــلة 
مدمة فعلية في الجامعة، وتذا لم يثبـت مـالل ممـس سـنوات فتعتبـر مدمتـج 

 في الجامعة منتهية حكمًا.

ينظــر فــي تثبيــت المــدرس  ذا أمضــى مــدة ال تقــل عــن ســب  ســنوات متصــلة مدمــة  -1-ب
 عة وأثبت جدارة في تدريسج وتم نقلج  لى فئة )أ( من رتبة مدرس.فعلية في الجام

ينظر في تثبيت المدرس المساعد  ذا أمضى مدة ال تقل عـن سـب  سـنوات متصـلة  -2
 مدمة فعلية في الجامعة.

 تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءًا من مدمتج الفعلية في الجامعة. -ج
( مـــن الفقـــرة )أ( مـــن هـــذه المـــادة، يكـــون الحـــد األعلـــى لمـــدة 4) مـــ  مراعـــاة أحكـــام البنـــد -د

التجربـة لعضــو الهيئــة التدريســية عشــر ســنوات مدمـة فعليــة فــي الجامعــة تحســ  ايتــداء 
 من تاريخ تعيينج، وتذا لم يثبت مالل هذه المدة فتعتبر مدمتج منتهية حكمًا.

تــج علــى أن يبلــ  يــذلك قبــل يجــوغ  نهــاء مدمــة عضــو الهيئــة التدريســية مــالل مــدة تجرب -هـــ
ثالثة أشهر على األقل من التاريخ المحدد إلنهـاء مدمتـج، وللمجلـس ينـاء علـى تنسـي  

 من الرئيس عدم التقيد يهذا الشري الزمني  ذا رأ  مبررًا لذلك.
 ذا أعيــد تعيــين عضــو الهيئــة التدريســية فيكــون تحــت التجربــة مــن جديــد وفقــًا ألحكــام  -15المــادة

 من هذا النظام. (14المادة )
 

 النقل والترقية
ينقـــل عضـــو الهيئـــة التدريســـية مـــن فئـــة  لـــى فئـــة أعلـــى  ـــمن الرتبـــة الواحـــدة  ذا  -أ-16المـــادة

تــوافرت لديــة فــي الفئــة المطلــوب النقــل منهــا أقدميــة ال تقــل عــن ممــس ســنوات، 
ونشــر بحثــين تــوافرت فيهمــا الشــروي والمواصــفات المطلــوب توافرهــا فــي اإلنتــاج 

 المطلوب للترقية. العلمي
يشتري لنقل المدرس من فئة  لى فئـة أعلـى أن يكـون قـد أمضـى مـدة ال تقـل عـن -ب

سب  سنوات بعد حصـولج علـى المؤهـل لعلمـي الـذي عـين علـى أساسـج ونشـر مـا 
ال يقـــل عـــن بحثــــين تتـــوافر فيهمــــا الشـــروي والمواصـــفات التــــي تطلبهـــا الجامعــــة 

 للترقية.
 -تدريسية  لى رتبة أستاذ مشارك أو  لى رتبة أستاذ  ذا كان:يرقى عضو الهيئة ال -17المادة
قــد تــوافرت لديــج فــي الرتبــة التــي ســتتم ترقيتــج منهــا أقدميــة فــي الجامعــة ال تقــل عــن  -أ

ممـس سـنوات، وتذا احتسـبت لـج مدمـة أداديميــة سـابقة فـي جامعـة أمـر  تعتـرف يهــا 
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دة ال تقـل عـن سـنتين الجامعة فيشـتري لترقيتـج فـي هـذه الحالـة أن يكـون قـد أمضـى مـ
 في الرتبة التي عين على أساسها في الجامعة.

قــد نشــر وهــو يشــغل الرتبــة التــي ســتتم ترقيتــج منهــا  نتاجــًا علميــًا قيمــًا أد   لــى تقــدم  -ب
المعرفــة فــي مجــال تخصصــج، علــى أن يكــون قــد نشــر جــزءًا مــن هــذا اإلنتــاج أثنــاء 

عتمــــد للترقيــــة األعمــــال مدمتــــج فــــي الجامعــــة، ويجــــوغ أن تحســــ   ــــمن اإلنتــــاج الم
 المهنية أو الفنية المتميزة التي قام يها وهو يشغل الرتبة.

 قد أثبت جدارة في تدريسج وعالقاتج في العمل الجامعي. -ج
لم يصدر بحقج  نذار نهائي مالل مدمتج في الرتبة، ويؤجل النظر في ترقيتج لمدة  -د

  للترقية  ذا كان قد صدر سنة واحدة على األقل من تاريخ توافر الشروي األمر 
 بحقج مثل ذلك اإلنذار.

للمجلس يناء على تنسي  الرئيس، منح عضو الهيئة التدريسية أقدمية في الرتبة  -أ-18المادة
والرات  ال تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة  ذا كان قد قام ب عمال متميزة 

 هنية أو الفنية في الجامعة.في مجال البحي العلمي والتدريس أو في المجاالت الم
تحدد األسـس والشروي التي تمنح بموجبها األقدمية المنصو  عليها فـي الفقرة )أ(  -ب

 من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
للمجلس، يناء على تنسي  الرئيس، تسمية األستاذ ) أستاذًا متميزًا(  ذا أمضى في  -أ-19المادة

ستاذ مدة ال تقل عن عشر سنوات مدمة فعلية في الجامعة وقام بإجراء بحوث رتبة أ
من مستو  فائق شهدت لها يذلك األوساي العلمية المحلية والعالمية أو قام ب عمال 

 متميزة في المجاالت المهنية أو الفنية.
حة يمنح )األستاذ المتميز( ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية، ويدرج أسمج في الئ-ب

 شرف ماصة يذلك،   افة  لى أي ميزات أمر  تر  الجامعة منحج  ياها.
للمجلس، يناء على تنسي  الرئيس، تسمية األستاذ )أستاذًا متفوقًا(  ذا أمضى مدة  -أ-20المادة

ال تقل عن عشر سنوات في الخدمة الفعلية في الجامعة، منها ممس سنوات على 
ه المدة متفوقًا في مجاالت التدريس والبحي األقل في رتبة أستاذ، وكان مالل هذ
 العلمي أو األعمال المهنية والفنية.

يمنح )األستاذ المتفوق( ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية، ويدرج أسمج في الئحة -ب
 شرف ماصة يذلك،   افة  لى أي ميزات أمر  تر  الجامعة منحج  ياها.

تسمية عضو الهيئة التدريسية )أستاذ شرف(  ذا  للمجلس، يناء على تنسي  الرئيس، -21المادة
أمضى في مدمة الجامعة مدة ال تقل عن عشر سنوات وهو يرتبة أستاذ، وقدم مالل 
عملج في الجامعة مدمات متفوقة في تسيير أعمالها ونموها وتطورها، وانتهت مدمتج 

ويحتفظ أستاذ فيها بسب   دمالج سن السبعين، أو أنهيت مدمتج فيها يناًء على طلبج، 
الشرف بجمي  حقوقج العلمية، ويستفيد من الخدمات التي تقدمها الجامعة، بما في ذلك 



 6 

الت مين الصحي، وللجامعة أن تستفيد من مبرتج في التدريس واإلشراف وفي غيرهما، 
 وذلك لقاء مكاف ة يحددها الرئيس.

مجلس كلية الط  ألقابًا شرفية للجامعة أن تمنح بقرار من الرئيس يناًء على تنسي   -22المادة
لالمصائيين الذين يتم امتيارهم من المستشفيات والمعاهد الخاصة بالتشخي  

 -والعالج في المملكة على النحو التالي:
لق  أستاذ مساعد سريري )أدلينيكي( لألمصائي الذي حصل على المؤهل العلمي  -أ

ط  في الجامعة، ومضى مدة الالغم للتعيين في وظائف الهيئة التدريسية في كلية ال
ال تقل عن ممس سنوات على حصولج على شهادة البكالوريوس في الط  والجراحة 

 أو ما يعادلها.
لق  أستاذ مشارك )أدلينيكي( لألمصائي الذي تتوافر فيج الشروي المنصو  عليها  -ب

في الفقرة )أ( من هذه المادة وكان قد مضى على حصولج على المؤهل العالي 
 عليج في الفقرة )أ( من هذه المادة مدة ال تقل عن عشر سنوات. المنصو 

لق  أستاذ سريري )ادلينيكي( لألمصائي الذي تتوافر فيج شروي التعيين في رتبة  -ج
 أستاذ في الجامعة وفقًا لقانون الجامعة وأنظمتها.
 مهام عضو الهيئة التدريسية

ملــج فــي الجامعــة بحريــة التفكيــر والتعبيــر يتمتــ  عضــو الهيئــة التدريســية فــي نطــاق ع -23المــادة 
والنشــــر وتبــــادل الــــرأي فيمــــا يتعلــــق بالتــــدريس والبحــــي العلمــــي واألنشــــطة الجامعيــــة 
األمــر ، وذلــك فــي حــدود القــوانين المعمــول يهــا مــ  االلتــزام بــالقيم الجامعيــة وأنظمــة 

 الجامعة والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
 -لتدريسية في الجامعة ما يلي:تشمل مهام عضو الهيئة ا -24المادة
 التدريس وتجراء االمتحانات. -أ
  جراء البحوث والدراسات المبتكرة. -ب

اإلشــراف علــى الرســائل الجامعيــة وعلـــى بحــوث الطلبــة وتقــاريرهم وأنشــطتهم العلميـــة  -ت
 واالجتماعية وتوجيههم علميًا وأمالقيًا.

 اإلرشاد األداديمي. -د
 لجامعية وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.االشتراك في المجالس واللجان ا -هـ
 أي عمل ينهض بالجامعة ويدف  يها  لى التقدم. -و
التفر  لواجبـج العلمـي فـي الجامعـة وبـذل الجهـد للنهـوض يرسـالتها العلميـة والمحافظـة  -غ

 على المستو  الالئق بمكانة الجامعة في ميادين البحي والتدريس والتوجيج واإلدارة.
 تم  وتنميتج.مدمة المج-ح
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يجــوغ لمجلــس القســم، بموافقــة مجلــس الكليــة،  نشــاء شــعبة للتخصــ  الــذي يتــوافر لــج  -25المــادة
أدثر من عضو هيئة تدريسية في حقل تخص  واحد تعمـل فـي نطـاق مجلـس القسـم، 
ويتـــولى  دارة شـــؤون هـــذه الشـــعبة مشـــرف يعينـــج عميـــد الكليـــة مـــن يـــين أعضـــاء الهيئـــة 

 خص  وذلك يناء على تنسي  رئيس القسم.التدريسية في ذلك الت
يلتزم عضو الهيئة التدريسية يتقديم تقرير سنوي  لى رئـيس قسـمج أو مشـرف شـعبتج  -أ-26المادة

تقريرًا عن أنشطتج األداديمية في التدريس واإلشراف والبحـي العلمـي وعـن أنشـطتج 
ف الشـعبة أن غير األداديمية المتعلقة بخدمة المجتمـ  واللجـان وغيرهـا وعلـى مشـر 

 يقدم تقريرًا موحدًا عن الشعبة  لى رئيس القسم.
يلتـزم رئـيس القســم يتقـديم تقريــر يتضـمن رأيـج عــن القسـم وأنشــطتج  لـى عميــد  -1-ب

 الكلية.
يعــد عميــد الكليــة تقريــرًا يتضــمن رأيــة عــن الكليــة، وأنشــطة األقســام ويرفعــج  لــى  -2

 ي.الرئيس في نهاية الفصل الثاني من كل عام جامع
تكــون ســاعات العمــل األســبوعي لعضــو الهيئــة التدريســية أربعــين ســاعة تــوغ  علــى  -أ-27المــادة

 -األعمال التالية:
 التدريس. -1
 اإلشراف على الرسائل الجامعية. -2

 البحي العلمي. -3

 اإلرشاد األداديمي. -4

 مراجعات الطلبة. -5

 ة.المشاركة في المجالس واللجان الجامعية أو تلك التي تشارك فيها الجامع -6

 الواجبات الجامعية األمر . -7

يكــون العــ ء التدريســي لألســتاذ تســ  ســاعات معتمــدة، ولألســتاذ المشــارك واألســتاذ -ب
المساعد اثنتي عشرة ساعة معتمدة، وللمدرس والمدرس المسـاعد ممـس عشـرة سـاعة 

 معتمدة.
 للرئيس  ذا اقتضت الحاجة أن يخفض الع ء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الـذي-ج

 يتولى مهام ومسؤوليات جامعية.
 ذا اســتوفى عضــو الهيئــة التدريســية العــ ء التدريســي المخصــ  لــج بمقتضــى أحكــام  -28المــادة

( مــن هـذا النظــام فتصـرف لــج المكافـحت عــن المحا ــرات 27الفقـرة )ب( مــن المـادة )
 اإل افية التي يلقيها دامل الجامعة.

افقة مطية مسبقة من الـرئيس ينـاء علـى تنسـي  مـن يجوغ لعضو الهيئة التدريسية بمو  -29المادة
عميد الكلية المستند  لى توصية رئـيس القسـم  لقـاء محا ـرات مـارج الجامعـة علـى ان 

 ال يتجاوغ عددها ثالث ساعات معتمدة أسبوعيًا مالل الفصل الدراسي الواحد.
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 اإلجاغات واإليفاد واالنتداب واإلعارة

 
نوية ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي تكون اإلجاغة الس -أ-30المادة

 -دما يلي:
ستة أسايي  لعضو الهيئة التدريسية في كل من كليـة الطـ  المكلـف ب عمـال  -1

 طبية   افية.
 ثمانية أسايي  ألعضاء الهيئة التدريسية ممن يقومون ب عمال  دارية. -2

 .أحد عشر أسبوعًا ألعضاء الهيئة التدريسية اآلمرين -3
تــوغ  اإلجــاغة الســنوية المنصــو  عليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة يــين الفصــول -ب

ــًا للتعليمــات التــي يصــدرها المجلــس لهــذه الغايــة،  ال  ذا اقتضــت طبيعــة عمــل الكليــة  وفق
مالف هـذا الترتيـ ، وفـي جميـ  األحـوال تكـون اإلجـاغة سـنوية وال يجـوغ ترصـيدها للسـنة 

 التي تليها.
تكليـــف عضـــو الهيئـــة التدريســـية بالعمـــل مـــالل  جاغتـــج الســـنوية لقـــاء مكافـــ ة للـــرئيس  -ج

 يحددها الرئيس.
للـــرئيس بعـــد االســـتئناس يـــرأي كـــل مـــن عميـــد الكليـــة ورئـــيس القســـم مـــنح عضـــو الهيئـــة  -31المـــادة

التدريســية  جــاغة ال تزيــد مــدتها علــى ثالثــة أســايي  ألداء فريضــة الحــ ، وتمــنح لــج هــذه 
 ة طيلة مدة مدمتج في الجامعة.اإلجاغة مرة واحد

 تحدد اإلجاغة المر ية والطارئة وشروي منحها بموج  تعليمات يصدرها الرئيس. -32المادة
 
يجــوغ مــنح عضــو الهيئــة التدريســية األردنــي المثبــت فــي الخدمــة الدائمــة فــي الجامعــة  -أ-33المــادة

مـدة سـنة كاملـة أو والذي يشغل فيها رتبة أسـتاذ أو أسـتاذ مشـارك  جـاغة تفـر  علمـي ل
مجــزأة لفصــلين أثنــين عــن كــل ســت ســنوات قضــاها ذلــك العضــو فــي مدمــة الجامعــة 
بصفتج أردنيـًا، شـريطة أن يقـدم مخططـا للبحـي أو البحـوث التـي سـيعدها مـالل هـذه 

 اإلجاغة.
(: يتقاضى عضو الهيئة التدريسية خالل إجازة التفرغ العلميي راتهيه وعالواتيه 1)  -ب

 النقل، وتحسب له هذه اإلجازة لجميع الغايات.باستثناء عالوة 
( ميين راتييب وعييالوات 100%(: يجييوز صييرا مةافييية بييهرية تنسييهة ) ت يييد عيين )2)

عضييو الهيئيية التدريسييية الييذج أمضييى إجييازة التفييرغ العلمييي فييي جامعيية عالمييية 
مرموقة أو مرك  بحث عالمي متمي  وتفرغ لهحوثيه العلميية خيالل اإلجيازة، وفي  

 التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. التعليمات
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يجــوغ لعضــو الهيئــة التدريســية الــذي مــنح  جــاغة تفــر  علمــي وبموافقــة مــن الــرئيس أن  -ج
 يعمل مالل هذه اإلجاغة دامل المملكة أو مارجها.

 يجوز الجمع تين إجازات التفرغ العلمي على أن تمنح هذه اإلجازة سنويًا. -د
يسية المجاغ  جاغة تفر  علمي هذه اإلجاغة مارج المملكـة  ذا أمضى عضو الهيئة التدر  -هـ

ألغراض البحي العلمي فيجوغ أن تدف  لج الجامعة أجور سفره مالل سنة التفر  ولمرة 
 واحدة ذهابًا وتيابًا وفقًا لتعليمات يصدرها الرئيس.

  علمي أن يقدم  لـى عميـد كليتـج عنـد على عضو الهيئة التدريسية الذي منح  جاغة تفر  -و
انتهـــاء  جاغتـــج تقريـــرًا وافيـــًا عـــن البحـــي أو البحـــوث العلميـــة التـــي أعـــدها مـــالل  جاغتـــج 
ليجــري تقييمهــا بمعرفــة رئــيس القســم وعميــد الكليــة، ويرفــ  التقريــر والتقــويم  لــى رئاســة 

ذي دفعــت لــج الجامعــة العتمــاده، وفــي حالــة عــدم اعتمــاده تســترد منــج جميــ  المبــال  الــ
 بمقتضى أحكام هذه المادة.

ال تقبـــل اســـتقالة عضـــو الهيئـــة التدريســـية مـــن عملـــج فـــي الجامعـــة مـــالل  جـــاغة التفـــر   -غ
مدمــة فعليــة لــج فــي الجامعــة  ال  ذا رد  مثييل مييدة التفييرغ العلميييالعلمــي أو قبــل مــرور 

 المبال  التي دفعت لج بمقتضى أحكام هذه المادة.
ن يمــنح عضــو الهيئــة التدريســية المثبــت فــي الخدمــة الدائمــة فــي الجامعــة يجــوغ أ -1-أ-34المــادة

 جــاغة دون راتــ  لمــدة فصــل دراســي أو ســنة قايلــة للتجديــد ســنة فســنة علــى أن ال يزيــد 
وال يمــنح  جــاغة ثانيــة بمقتضــى أحكــام هــذه المــادة  ال بعــد  سيينوات أربييعمجموعهــا علــى 

 مرور مثلي مدة اإلجاغة السابقة.
من أحكـام الفقـرة )أ( مـن هـذه المـادة عضـو الهيئـة التدريسـية الـذي يعـين فـي يستثنى  -2

 .الفئة العليا فيأو موظفًا  منص  وغير أو رئيس جامعة أردنية رسمية
ال تعتبــر اإلجــاغة دون راتــ  التــي تمــنح ألي عضــو مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية  -ب 

هايــة الخدمــة واالدمــار،  ال  ذا جــزءًا مــن مدمتــج فــي الجامعــة ألغــراض الترقيــة ومكافــ ة ن
قضاها في جامعة أردنية رسمية وفي كـل األحـوال تحسـ  لـج أقدميـة فـي الراتـ  فقـذ  ذا 

 قضاها في التدريس الجامعي.
مــ  مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة، علــى أي جامعــة أردنيــة رســمية  -ج 

ليهــا فــي هــذه المــادة، أن تقــوم أمضــى فيهــا عضــو الهيئــة التدريســية اإلجــاغة المنصــو  ع
يتحويـــل مســـتحقاتج الماليـــة الخاصـــة بمكافـــ ة نهايـــة الخدمـــة واالدمـــار عـــن تلـــك المـــدة  لـــى 

 الجامعة.
يجــوغ فــي حــاالت ماصــة يقــدرها الــرئيس مــنح عضــو الهيئــة التدريســية  جــاغة ا ــطرارية دون  -35المــادة

 لرتبة.رات  لمدة ال تزيد على فصل دراسي واحد، ولمرة واحدة في ا
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يجوغ بقرار من الرئيس يناًء على تنسي  مجلـس الكليـة المسـتند  لـى توصـية مجلـس القسـم  -أ-36المادة
 يفــاد عضــو الهيئــة التدريســية فــي دورات علميــة مــارج الجامعــة، وتعتبــر مــدة اإليفــاد جــزءًا مــن 

 مدمتج الفعلية في الجامعة ألغراض الترقية واإلدمار ومكاف ة نهاية الخدمة.
يصدر المجلس يناء على تنسي  الرئيس التعليمات الالغمة لتنظيم األمـور المتعلقـة باإليفـاد  -ب 

 بما في ذلك األمور المالية.
يجـوغ  يفـاد المحا ـر المتفـر  فــي بعثـة علميـة وفقـًا ألحكــام نظـام البعثـات العلميـة المعمــول  -ج 

 يها في الجامعة.
سـية للقيـام ب عمـال وظيفيـة أمـر  دامـل الجامعـة، يجوغ انتداب عضـو الهيئـة التدريأ.  -37المادة

 لجميع الغايات.وتعتبر مدة انتدابج جزءًا من مدمتج الفعلية في الجامعة 
كليية إليى أخيرو أو إليى مركي  مين مرااي  الجامعية  مينب. يجوز نقيل عضيو الهيئية التدريسيية 

 بقرار من المجلس تناًء على توصية من اللجنة.
عضــو الهيئــة التدريســية المثبــت فــي الخدمــة الدائمــة فــي الجامعــة  لــى  يجــوغ  عــارة -أ-38المــادة

أو دوليــة للعمــل فيهــا لمــدة فصــل دراســي أو أدثــر،  نيييةردأردنييية أو رييير أ جهــة حكوميــة
علــى أن ال تتجــاوغ مـــدة اإلعــارة ثـــالث ســنوات، وأن ال يعـــار مــرة أمـــر   ال بعــد مضـــي 

 مثلي مدة  عارتج السابقة.
لجمييع عضو الهيئة التدريسية جزءًا من مدمتج الفعلية في الجامعة  تعتبر مدة  عارة -ب 

 .الغايات
تتحمييل الجهيية المعييار إليهييا عضييو الهيئيية التدريسييية رواتهييه وعالواتييه ومسيياهمة  -ج 

الجامعيية فييي صييندوا ا)دخييار ومةافييية نهاييية الادميية ولجييازة التفييرغ العلمييي عيين مييدة 
يسيييية فيييي دفيييع مسييياهمته فيييي صيييندوا اإلعيييارة عليييى أن يسيييتمر عضيييو الهيئييية التدر 

 ا)دخار.
 

 المحا رون المتفرغون واألساتذة الزائرون 
يجوغ تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد أو لقاء مكاف ة شهرية في رتبـة أسـتاذ غائـر  -أ-39المادة

 -أو أستاذ مشارك غائر أو أستاذ مساعد غائر  ذا كان:
 يحمل الرتبة من جامعة تعترف يها الجامعة. -1
وحاصاًل على المؤهل العلمي المنصو  عليج  -2

 ( من هذا النظام.9في المادة )

ال تعتبر مدة مدمة عضو الهيئة التدريسية المعين بموج  أحكام الفقرة )أ( مـن هـذه  -ب
 المادة مدمة ألغراض الترقية ومكاف ة نهاية الخدمة واالدمار واإلسكان.

كل من مجلس الكلية ومجلس القسم، الموافقة علـى للمجلس يناًء على تنسي  اللجنة و  -40المادة
التعاقــد مــ  محا ــرين متفــرغين مــؤهلين فــي تــدريس المــواد التــي ســيكلفون يتدريســها 

 وذلك للعمل في الجامعة وفق الشروي الواردة في العقد.
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تحســ  للمحا ــر المتفــر  المعــين عضــوًا فــي الهيئــة التدريســية فــي الجامعــة ألغــراض  -41المــادة
مــدة مدمتــج كاملــة أو أي جــزء منهــا، كمــا يعتمــد كــل أو بعــض  والتفييرغ العلمييي الترقيــة

البحوث التي نشرها مالل مدمتج في الجامعة أو في جامعة أمر  وهو يرتبة محا ـر 
 متفر  حاصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها وفقًا لتعليمات يصدرها الرئيس.

لكلية، واالستئناس يرأي مجلس القسم ووفقًا لألسس للرئيس يناًء على تنسي  عميد ا -أ-42المادة
المقــررة فــي الجامعــة تكليــف محا ــرين غيــر متفــرغين للتــدريس أو القيــام ب عمــال 

 التدري  في الجامعة مالل فصل واحد أو أدثر.
للــرئيس وفقــًا لألســس والشــروي التــي يقررهــا دعــوة أشــخا  مــن مــارج الجامعــة  -ب 

 هام علمية فيها لمدة محددة.اللقاء محا رات أو القيام بم
 

 انتهاء الخدمة
 
تنتهــي مدمــة عضــو الهيئــة التدريســية فــي الجامعــة اعتبــارًا مــن التــاريخ الــذي يحــدده  -43المــادة 

القرار الصادر يذلك عن الجهة المختصة أو من تاريخ حـدوث الواقعـة التـي تنتهـي 
 -يها الخدمة في أي من الحاالت التالية:

 قبول االستقالة. -أ
 م التثبيت.عد -ب

 فقد الوظيفة. -ج
 االستغناء عن الخدمة أو انتهاء العمل الذي عين ألجلج أو  نهاء العقد. -د
 العزل. -هـ
 فقد شري من شروي التعيين الواردة في هذا النظام. -و
 تمــام الســبعين مــن العمــر، ويكــون انتهــاء الخدمــة فــي هــذه الحالــة اعتبــارًا مــن  -غ

 أتم فيج سن السبعين.نهاية العام الجامعي الذي 
 الوفاة. -ح

يقــدم عضــو الهيئــة التدريســية اســتقالتج مطيــًا  لــى عميــد الكليــة المخــت  قبــل ثالثــة  -أ-44المــادة
أشهر على األقل من يدء أي فصل دراسي، وللرئيس عـدم التقيـد يهـذا الشـري الزمنـي 

  ذا رأ  مبررًا لذلك.
قالتج مالل مدة ال تزيد على   ثمانيـة يبل  عضو الهيئة التدريسية القرار بش ن است -ب 

 أسايي  من تاريخ تقديمها وتال اعتبرت مقبولة حكمًا.
على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالتج أن ال ينقطـ  عـن عملـج  لـى أن يـتم -ج

 تبليغج بقبولها وتال اعتبر فاقدًا لوظيفتج. 
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 ذا تغيـــ  عـــن عملـــج دون عـــذر يقبلـــج  يعتبـــر عضـــو الهيئـــة التدريســـية فاقـــدًا لوظيفتـــج -45المـــادة
المجلس مدة تزيد على ثالثة أسايي  متصلة، وال يجوغ  عادة تعيينج أو استخدامج في 

 الجامعة  ال بقرار من المجلس.
تحـــدد األحكـــام المتعلقـــة بـــاألمور الماليـــة المترتبـــة علـــى قبـــول اســـتقالة عضـــو الهيئـــة  -46المـــادة

نظــام المكافــ ة والتعــويض وصــندوق االدمــار التدريســية أو فقــده لوظيفتــج بمقتضــى 
 المعمول بج في الجامعة.

 
 اإلجراءات الت ديبية

 
علــى عضــو الهيئــة التدريســية القيــام بالمهــام والواجبــات الجامعيــة المنوطــة بــج، والتقيــد  -47المــادة

ب حكــام القــوانين واألنظمــة والتعليمــات والقــرارات المعمــول يهــا، وان يمتنــ  فــي ســياق 
أي مــــــن األمــــــور التاليــــــة تحــــــت طائلــــــة المســــــؤولية والعقوبــــــات الت ديبيــــــة ذلــــــك عــــــن 

 -المنصو  عليها في هذا النظام:
القيــــام بــــ ي عمــــل يتعــــارض مــــ  مهامــــج وواجباتــــج الجامعيــــة أو اإلســــاءة  لــــى ســــمعة  -أ

 الجامعة أو العاملين فيها.
ممارســـة أي نشـــاي حزبـــي أو أي نشـــاي ذي صـــفة أو دافـــ  طـــائفي أو  قليمـــي دامـــل  -ب

 امعة أو استغالل عملج للدعوة لهذه األنشطة.الج

االشــتراك فــي عضــوية مجــالس  دارة المؤسســات ومجــالس  دارة الشــركات  ال  ذا كلــف -ج
 يذلك من الرئيس أو بموافقتج.

 ذا مالف عضو الهيئة التدريسية القوانين واألنظمة والتعليمات والقـرارات المعمـول يهـا  -48المادة
 -وبات الت ديبية التالية:فتوق  عليج أي من العق

التنبيــج، فــإذا أوقعــت عليــج هــذه العقوبــة مــرتين مــالل ثــالث ســنوات متتاليــة ترفــ  فــي  -أ
 المرة الثالثة  لى عقوبة اإلنذار.

اإلنـذار، فــإذا أوقعــت عليــج هـذه العقوبــة مــرتين مــالل ممـس ســنوات متتاليــة ترفــ  فــي  -ب
 المرة الثالثة  لى عقوبة اإلنذار النهائي.

ار النهـــائي، ويحـــال مـــن أوقعـــت عليـــج هـــذه العقوبـــة  لـــى المجلـــس التـــ ديبي  ذا اإلنـــذ -ج
 أرتك  أي مخالفة بعد ذلك.

ت مير النظـر فـي الترقيـة بعـد تـوافر شـروطها فيـج علـى أال تقـل مـدة التـ مير عـن سـنة  -د
 وال تزيد على ثالث سنوات.

اإليقـــاف علـــى ثـــالث   يقـــاف رثـــار التثبيـــت فـــي الخدمـــة الدائمـــة، علـــى أن ال تزيـــد مـــدة -هــــ
 سنوات.

 االستغناء عن الخدمة م  صرف جمي  المستحقات المالية. -و
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 العزل من الجامعة م  الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق اإلدمار. -غ
( مــن هــذا النظــام، توقــ  العقوبــات الت ديبيــة المنصــو  50مــ  مراعــاة أحكــام المــادة ) -49المــادة

 -( من هذا النظام وفقًا للصالحيات التالية:48عليها في المادة )
لــرئيس القســم أن يوقــ  عقوبــة التنبيــج ويجــوغ لمــن أوقعــت عليــج أن يســت نف  -أ

 القرار يذلك  لى العميد المخت  مالل سبعة أيام من تاريخ تبليغج.
لعميد الكلية أن يوق  عقـوبتي التنبيـج واإلنـذار، ويجـوغ لمـن أوقعـت عليـج أي  -ب

القرار يذلك  لى الرئيس مالل سبعة أيام مـن تـاريخ تبليغـج  منهما أن يست نف
وللعميــــد تشــــكيل لجنــــة تحقيــــق فــــي المخالفــــات المنســــوبة  لــــى عضــــو الهيئــــة 

 التدريسية قبل  يقا  أي من هاتين العقوبتين.

 للرئيس أن يوق  عقوبة التنبيج وعقوبة اإلنذار وعقوبة اإلنذار النهائي.-ج
ي مـــن العقوبـــات الت ديبيـــة المنصـــو  عليهـــا فـــي للمجلـــس التـــ ديبي  يقـــا  أ -د

( مـــن هـــذا النظـــام، وذلـــك وفقـــًا لمـــا يتبـــين لـــج وبمـــا يتناســـ  مـــ  48المـــادة )
 ظروف المخالفة الت ديبية.

ال يجوغ  يقا  أي عقوبة ت ديبية من حامل رتبة أداديميـة أو  داريـة أدنـى علـى حامـل  -أ-50المادة
صـية بإيقـا  العقوبــة  لـى حامـل الرتبـة األعلــى رتبـة أعلـى، وفـي هـذه الحالــة ترفـ  التو 

 الذي يحق لج  يقا  العقوبة.
ال يجوغ  يقا  أي عقوبـة ت ديبيـة أو تشـديدها أو تخفيفهـا قبـل سـما  أقـوال عضـو  -ب

الهيئــة التدريســية وتتاحــة الفرصــة لــج للــدفا  عــن نفســج، وذلــك مــن الجهــة التــي لهــا 
 تخذة بحقج.صالحية النظر في اإلجراءات الت ديبية الم

يشـكل، بقـرار مـن المجلـس، المجلـس التـ ديبي االيتـدائي لمـدة سـنة قايلـة للتمديـد مـن  -أ-51المادة
ممســة مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي الجامعــة ممــن يحملــون رتبــة أســتاذ ويعــين 
المجلس رئيسًا لهذا المجلس الت ديبي من يين أعضـائج وللمجلـس  عفـاء أي مـنهم مـن 

 لت ديبي االيتدائي أو قبول  عفائج منها.عضوية المجلس ا
يشكل المجلس الت ديبي االستئنافي لمدة سنة قايلـة للتمديـد بقـرار مـن المجلـس يرئاسـة -ب

أحــد نــواب الــرئيس وعضــوية أربعــة مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي الجامعــة ممــن 
ــــس التــــ ديبي  ــــاء أي مــــنهم مــــن عضــــوية المجل ــــون رتبــــة أســــتاذ، وللمجلــــس  عف يحمل

 الستئنافي أو قبول  عفائج منها.ا
للمجلــس تعيــين عضــو احتيــاطي أو أدثــر فــي كــل مــن المجلســين التــ ديبيين  -ج

ليحـل محـل أي عضـو أصـيل يتغيـ  عـن جلسـات أي منهمـا ألي سـب  مــن 
 األسباب.
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يجتمـ  كــل مـن المجلســين التـ ديبيين يـدعوة مــن رئيسـج ويتكــون النصـاب القــانوني ألي  -52المـادة
أي منهمـــا بحضـــور مـــا ال يقـــل عـــن ثالثـــة مـــن أعضـــائج علـــى أن يكـــون  جلســـة يعقـــدها

 رئيسج من يينهم ويتخذ أي من المجلسين قرارتج ب غلبية أصوات أعضائج على األقل.
 ذا نسبت  لى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكو  بحقج، ورأ   -أ-53المادة

ا يملــك هــو أو رئــيس القســم صــالحية العميــد أنهــا تســتوج  عقوبــة ت ديبيــة أشــد ممــ
 يقاعها، فيترت  عليج رف  أمر المخالفة أو الشـكو   لـى الـرئيس معـزغة بالتحقيقـات 
 التي أجريت بش نها م  مطالعتج أو مطالعة رئيس القسم حس  مقتضى الحال.

للــرئيس اتخــاذ اإلجــراءات التــي يراهــا  ــرورية بشــ ن المخالفــة أو الشــكو  التــي ترفــ  -ب
بمقتضـــى أحكـــام الفقـــرة )أ( مـــن هـــذه المـــادة، وذلـــك وفقـــًا لمـــا تقضـــي بـــج الوقـــائ   ليـــج 

المتصلة يهذه المخالفة أو الشكو  بما فـي ذلـك  يقـا  العقوبـة الت ديبيـة المناسـبة وفقـًا 
لصـالحياتج علـى المخـالف أو تشـكيل لجنـة ثالثيـة للتحقيـق معـج يرئاسـة أحـد أعضــاء 

أستاذ، ووفقًا لنتائ  التحقيق يتخذ الرئيس اإلجـراء  الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة
 المناس   ما بحفظ ملف المخالفة أو  يقا  العقوبة أو  حالتها  لى المجلس الت ديبي.

 ذا قــرر الـــرئيس تقــديم المخـــالف  لـــى المجلــس التـــ ديبي فيتـــولى رئــيس لجنـــة التحقيـــق -ج
الــدفا  عـــن تقريــر لجنـــة الثالثيــة المنصــو  عليهـــا فــي الفقـــرة )ب( مــن هــذه المـــادة 

 التحقيق أمام المجلس الت ديبي بما في ذلك تقديم المرافعات والبينات.
يبلـــ  عضـــو الهيئـــة التدريســـية المحـــال  لـــى المجلـــس التـــ ديبي ينســـخة مـــن الئحـــة  -أ-54المـــادة 

المخالفـة المنســوبة  ليـج فــي مكـان عملــج فـي الجامعــة أو فـي مكــان  قامتـج، وذلــك 
األقـــل مــن موعــد الجلســة المحـــددة للشــرو  فــي النظــر فـــي  قبــل ســبعة أيــام علــى

 المخالفة، ولج الرد مطيًا على الالئحة مالل تلك المدة.
لعضو الهيئة التدريسية المحال  لى المجلس الت ديبي اإلطـال  علـى جميـ  أوراق -ب

ملف اإلجراءات الت ديبيـة، وحضـور المحادمـة ينفسـج أو امتيـار وكيـل عنـج لـذلك 
امـــل الجامعـــة أو مـــن مارجهـــا ليحضـــر معـــج جلســـات المحادمـــة الغـــرض مـــن د
 للدفا  عنج.

للرئيس توقيف عضـو الهيئـة التدريسـية المحـال  لـى المجلـس التـ ديبي أو المـدعي -ج
العام أو المحكمة عن العمل، وفي هذه الحالة يوقف صرف راتبج وعالواتج علـى 

الواتــج مــالل انــج يجــوغ للــرئيس صــرف مــا ال يزيــد علــى نصــف راتبــج ونصــف ع
 مدة توقيفج عن العمل.

 ذا صدر القرار النهائي للمجلس الت ديبي أو الحكم القضـائي القطعـي يتبرئـة عضـو  -أ-55المادة
الهيئة التدريسية، عن المخالفة المسلكية التي أسندت  ليج حس  مقتضى الحال، 

 ل.فيستحق راتبج كاماًل م  العالوات عن المدة التي أوقف ماللها عن العم
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أما  ذا أدت محادمة عضو الهيئة التدريسية أمام المجلس الت ديبي  لـى  دانتـج أو -ب
أوقعــــت عليــــج عقوبــــة ت ديبيــــة غيــــر عقوبــــة االســــتغناء عــــن مدمتــــج، أو العــــزل، 
فيســتحق راتبــج كــاماًل مــ  العــالوات عــن المــدة التــي أوقــف ماللهــا عــن العمــل  ذا 

سـتة أشـهر فيسـتحق نصـف راتبـج  دانت ال تزيد على ستة أشهر، وتذا غادت على
 م  نصف عالواتج عن المدة الزائدة عن األشهر الستة.

ال يســتحق عضــو الهيئــة التدريســية الــذي صــدر قــرار باالســتغناء عــن مدمتــج أو -ج
عزلـج أي جزء من راتبج وعالواتج اعتبـارًا مـن تـاريخ  حالتـج  لـى المجلـس التـ ديبي 

لفـة المسـلكية التـي ارتكبهـا والتـي أسـندت أو المدعي العام أو المحكمـة عـن المخا
 ليـج حسـ  مقتضــى الحـال علــى أن ال يطلـ  منــج رد المبـال  التــي تقا ـاها مــن 
راتبج وعالواتج مالل مدة  يقافج عن العمل بمقتضى أحكام الفقرة )ج( مـن المـادة 

 ( من هذا النظام.54)
ديبيــــة مــــالل مــــدة ال تتجــــاوغ ينعقــــد المجلــــس التــــ ديبي للنظــــر فــــي اإلجــــراءات الت  -أ-56المــــادة

 أسبوعين من تاريخ  حالة المخالفة  ليج.
تكون جلسات كل من المجلسين الت ديبيين سرية بما في ذلك الجلسـة التـي يتلـى                     -ب 

 فيها قرار المجلس.
القسـم،  لكل من المجلسين التـ ديبيين دعـوة الشـهود أو الخبـراء وسـما  أقـوالهم بعـد  داء -57المادة

وألي من المجلسين تشـكيل أي لجنـة يراهـا مناسـبة مـن يـين أعضـائج للتحقيـق فـي أي 
أمــر يتعلــق بالمخالفـــة التــي ينظـــر فيهــا بمـــا فــي ذلـــك  جــراء الكشـــف الحســي بمعرفـــة 

 الخبراء لتمكينج من  صدار القرار المناس .
التـــ ديبيين عـــن أي   ذا تغيـــ  عضـــو الهيئـــة التدريســـية المحـــال  لـــى أي مـــن المجلســـين-58المـــادة

 جلسة من الجلسات، فتتخذ اإلجراءات الت ديبية بحقج بصورة غيايية.
يحق لمن صدر بحقج قرار من المجلس الت ديبي االيتـدائي بإيقـا  أي مـن العقوبـات  -أ-59المادة

( مــن 48المنصــو  عليهــا فــي أي مــن الفقــرات )د( و )هـــ( و )و( و )غ( مــن المــادة )
القــرار لــد  المجلـس التــ ديبي االســتئنافي ويـود  الطعــن يالئحــة  هـذا النظــام الطعــن فـي

مطية في مكت  الرئيس مقايل  يصال من مدير هذا المكتـ  وتحـال الئحـة االسـتئناف 
  لى رئيس المجلس الت ديبي االستئنافي للنظر فيها.

يبل  المسـت نف بمـذكرة بموعـد الجلسـة التـي سـيعقدها المجلـس التـ ديبي االسـتئنافي  -ب
للنظر في االستئناف  لى مركز عملج في الجامعة أو  لى مكان  قامتـج، وذلـك قبـل 

 الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يومًا على األقل.
يعتبر قرار المجلس الت ديبي االيتدائي قطعيـًا  ذا لـم يسـت نفج مـن صـدر القـرار بحقـج -ج

 مالل المدة القانونية المقررة.   
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الجامعة القيام بجمي  التبليغات المتعلقة باإلجراءات الت ديبية المنصو  تتولى رئاسة  -60المادة
 عليها في هذا النظام.

 ذا رأ  الـرئيس أو أي مـن المجلسـين التـ ديبيين أو أي لجنـة تقـوم بـالتحقيق فــي أي  -أ-61المـادة
مخالفة ت ديبية أن المخالفة التي يجري النظر فيها تشـكل جريمـة جزائيـة فيحيـل الـرئيس 
القضــــية  لــــى المــــدعي العــــام المخــــت  التخــــاذ اإلجــــراءات القانونيــــة بشــــ نها وتوقــــف 

 اإلجراءات الت ديبية  لى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية.
 ن صـــدور حكـــم فـــي القضـــية الجزائيـــة بعـــدم مســـؤولية عضـــو الهيئـــة التدريســـية أو -ب

دون اتخــاذ اإلجــراءات الت ديبيــة  تبرئتــج مــن التهمــة الجزائيــة التــي نســبت  ليــج ال يحــول
 بحقج بمقتضى أحكام هذا النظام.

 تنفذ األحكام القطعية الصادرة في القضايا الت ديبية بقرار من الرئيس. -62المادة
تطبق على رئيس وأعضاء أي مجلس ت ديبي أحكام رد القضاة المنصـو  عليهـا فـي  -63المادة

 .قانون أصول المحادمات المدنية المعمول بج
 

 أحكام عامة
يصدر المجلـس ينـاء علـى تنسـي  الـرئيس التعليمـات الالغمـة لتنفيـذ أحكـام هـذا النظـام  -64المادة

 على أن ال تتعارض م  أحكامج.
علـى أن تبقـى  1998( لسـنة 67يلغى )نظام الهيئة التدريسية فـي جامعـة مؤتـة( رقـم ) -65المادة

مفعــول  لــى أن يــتم الغا هــا أو اســتبدال التعليمــات والقــرارات الصــادرة بمقتضــاه ســارية ال
 غيرها يها وفقًا ألحكام هذا النظام.

 
 
 
 


