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 2005 لسنة) 48( رقم النظام أحكام بموجب معدل
 

 في نشره تاریخ من به ویعمل )2003 لسنة الهاشمیة الجامعة في التدریسیة الهیئة نظام( النظام هذا یسمى -1 المادة
 .الرسمیة الجریدة

 غیر على القرینة تدل لم ما أدناه، لها المخصصة المعاني النظام هذا في وردت حیثمــا التالیـة للكلمات یكون -2 المادة
 -:ذلك

 . الهاشمیة الجامعة : الجامعة
 . الجامعة عمداء مجلس: المجلس
 . الجامعة رئیس: الرئیس
 .النظام هذا حكامأل وفقاً  المشكلة والترقیة التعیین لجنة: اللجنة

 -:هو الجامعة في التدریسیة الهیئة عضو -3 المادة
 .ستاذاأل - أ

 .المشارك ستاذاأل -ب
 .المساعد ستاذاأل -ج
 .المدرس - د
 .المساعد المدرس- هـ

 التعیین والتثبیت
 تتولى عضائه،أ من ستة وعضویة الرئیس برئاسة)  والترقیة التعیین لجنة(  تسمى لجنة المجلس یشكل -4 المادة

 .النظام هذا حكامأل وفقا التدریسیة الهیئة عضاءأ بشؤون المتعلقة الصالحیات ممارسة
 راتب دون جازتهإ و  علمي تفرغ جازةإ جازتهإ و  وتثبیته وترقیته الجامعة في التدریسیة الهیئة عضو تعیین یتم -5 المادة

 من بقرار خدمته نهاءإ و  استقالته وقبول الواحدة الرتبة ضمن علىأ فئة الى فئة من ونقله عارتهإ و  وانتدابه
 .الكلیة ومجلس القسم مجلس من كل توصیة لىإ المستند اللجنة تنسیب على بناء المجلس

 الشروط إلى باإلضافة التالیة، مةالعا الشروط الجامعة في التدریسیة الهیئة في عضواً  یعین فیمن یشترط -6 المادة
 -:النظام هذا في علیها المنصوص األخرى الخاصة والمؤهالت

 في التدریس من تمكنه اختصاصه حقل في مهنیة شهادة أو جامعیة درجة على حصل قد یكون أن  -أ
 یعادلها، ما أو العامة الثانویة الدراسة بشهــادة مسبوقة الشهادة أو الدرجة تلك تكون أن على الجامعة،
  .األولى الجامعیة والدرجة

 .التدریس بخاصةو  الجامعي بالعمل القیام على قادراً  یكون أن -ب
 .الجامعة تعتمده الذي الطبي المرجع من تقریر على بناءً  الصحیة الناحیة من الئقاً  یكون أن  -ج

 الهاشمیة الجامعة في التدریسیة الهیئة نظام) 2003( لسنة)  151(  رقم نظام
 )25( المادة من) أ( الفقرة بمقتضى صادر

 2001 لسنة) 42( رقم الرسمیة االردنیة الجامعات قانون من
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 .مةالعا واآلداب بالشرف مخلة بجنحة أو بجنایة علیه محكوم غیر یكون أن  -د
 یعادلها ما وأ الماجستیر درجة على حاصالً  یكون نأ الجامعة في مساعد مدرس رتبة في یعین فیمن یشترط -7 المادة

 .فیه سیعین الذي التخصص حقل في
 -:یلي ما الجامعة في مدرس رتبة في یعین فیمن یشترط -أ -8 المادة

 .فیه سیعین الذي التخصص مجال في یعادلها ما أو الماجستیر درجة على حاصال یكون نأ   -1
 مجال في متصلة سنوات ثالث عن تقل ال مدة الماجستیر درجة على حصوله بعد عمل قد یكون وأن  -2

 .الجامعة بهما تعترف جامعي معهد وأ جامعة في التدریس
 مبرمجاً  تدریباً  تدرب قد یكون نأ سناناأل وطب الطب حقول في مدرس رتبة في یعین فیمن یشترط -ب

 درجة على حصل قد یكون نأو  سنوات ثالث عن تقل ال لمدة تعلیمي مستشفى وأ معهد في رجاً ومتد
 .الطب في العالي االختصاص شهادة وأ الماجستیر

 ما أو (.Ph.D) الدكتوراة درجة على حاصال یكون أن الجامعة في مساعد أستاذ رتبة في یعین فیمن یشـتـرط -9 المادة
 من الدكتوراة درجة تعادل تخصصیة شهادة على حاصال یكون أن أو الجامعة، ابه تعترف جامعة من یعادلها
 .الجامعة بها تعترف مهنیة أو أكادیمیة مؤسسة

 -:یلي ما الجامعة في مشارك أستاذ رتبة في یعین فیمن یشترط -أ -10المادة
 .امالنظ هذا من)  9( المادة في علیه المنصوص العلمي المؤهل على حاصال یكون أن . 1
 من علمي معهد أو جامعة في سنوات خمس عن تقل ال مدة مساعد أستاذ رتبة شغل قد یكون وأن . 2

 حصوله بعد به قام المعرفة تقدم إلى أدى قیماً  اعلمیً  اانتاجً  ونشر الجامعة بهما تعترف جامعي مستوى
 نتاجاإل هذا في فرتتوا نأ على النظام، هذا من) 9( المادة في علیه المنصوص العلمي المؤهل على

 .مشارك ستاذأ رتبة الى للترقیة الجامعة تطلبها التي والمواصفات الشروط
 بهما تعترف جامعي مستوى من علمي معهد وأ جامعة في مشارك ستاذأ رتبة شغل قد یكون نأ وأ  .3

 في علیه المنصوص العلمي المؤهل على حصوله بعد قیماً  علمیاً  انتاجاً  نشر قد یكون نأ على الجامعة
 .الجامعة في بها المعمول نظمةلأل اوفقً  مشارك ستاذأ رتبة لحمل یؤهله النظام هذا من) 9( المادة

 على حصوله على مضى قد وكان امساعدً  اأستاذً  یعمل لم من مشارك أستاذ رتبة في یعین أن یجوز -ب
 ونشر سنوات، عشر نع تقل ال مدة النظام هذا من) 9( المادة في علیه المنصوص العلمي المؤهل
 تطلبها التي والمواصفات الشروط نتاجاإل هذا في تتوافر نأ على المعرفة تقدم لىإ دىأ قیماً  علمیاً  انتاجاً 

 عمالاأل اعتبار ویجوز متمیزة فنیة وأ مهنیة بأعمال قام وأ مشارك، ستاذأ رتبة لىإ للترقیة الجامعة
 . اجنتاإل هذا من جزءاً  المتمیزة والفنیة المهنیة
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 المؤهل على حصوله على مضى قد كان ذاإ امشاركً  اأستاذً  یعمل لم من أستاذ رتبة في ینیع أن یجوز  -ب
 نتاجاً إ ونشر سنة، عشرین عن تقل ال مدة النظام هذا من) 9( المــادة في علیه المنصوص العلمي
 لبهاتط التي والمواصفات الشروط نتاجاإل هذا في تتوافر نأ على المعرفة تقدم إلى أدى قیماً  علمیاً 

 .متمیزة فنیة وأ مهنیة بأعمال قام وأ ستاذأ رتبة لىإ للترقیة الجامعة
 الزیادة لمقاصد الجامعي التدریس غیر في العملیة الخبرة احتساب التدریسیة الهیئة عضو تعیین عند یجوز  -12 المادة

 في الخبرة تلك تكون نأ شریطة الخدمة في واحدة سنة الخبرة تلك من سنتین كل باعتبار الراتب في السنویة
 .فیها تعیینه تم التي الفئة مربوط علىأ راتب راتبه یتجاوز ال نأ وعلى تخصصه مجال

 شغلها قد كان التي الرتبة تعتمد نأ الجامعة، في التدریسیة الهیئة في عضواً  شخص يأ تعیین عند یجوز،  -13 المادة
 تحدید لغایات وذلك الجامعة منهما بأي تعترف جامعي مستوى من علمي معهد وأ خرىأ جامعة أي في

 .النظام هذا في علیها النص ورد خرىأ حقوق يأو  قدمیتهأو  رتبته
 فیه توافرت ذاإ تثبیته في وینظر التجربة، تحت تعیینه بعد الجامعة في التدریسیة الهیئة عضو یكون -أ -14 المادة 

 -:التالیة الشروط
 .ردنیاً أ یكون نأ -١
 .الجامعة في فعلیـة خدمة متصلة سنوات خمس عن تقل ال مدة مضىأ قد -2
 .ةالجامع في وعالقاته تدریسه في ناجحاً  كان -3
 تثبیته في ینظر الحالة هذه ففي ستاذأ برتبة عین قد كان ذاإ الإ علىأ كادیمیةأ رتبة لىإ ترقیته تمت قد -4

 له قبل وأ بنشر، وقام الجامعة، في فعلیة خدمة متصلة سنوات ثالث عن تقل ال مدة مضي بعد
 خمس خالل یثبت لم ذاإ و  المعرفة، تقدم لىإ دتأ قیمة بحوث ثالثة عن یقل ال ما خاللها للنشر،
 .حكماً  منتهیة خدمته فتعتبر سنوات

  -:یلي ما الجامعة في أستاذ رتبة في یعین فیمن یشترط -أ -11 المادة
  .النظام هذا من) 9( المادة في علیه المنصوص العلمي المؤهل على حاصال یكون أن  -1
 معهد في أو جامعة في سنوات خمس عن تقل ال مدة مشارك أستاذ رتبة شغل قد یكون وأن  -2

 .الجامعة بهما تعترف جامعي مستوى من علمي
 یؤهله المعرفة تقدم إلى أدى قیماً  اعلمیً  انتاجً إ مشارك أستاذ رتبة یشغل وهو نشر قد یكون وأن  -3

 التي والمواصفات الشروط نتاجاإل هذا في تتوافر نأ على الجامعة في أستاذ رتبة لىإ الترقیة لىإ
 .ستاذأ رتبة لىإ للترقیة الجامعة تطلبها

 بهما تعترف جامعي مستوى من علمي معهد وأ جامعة في ستاذأ رتبة شغل قد یكون نأ وأ  -4
 للترقیة الجامعة تطلبها التي والمواصفات الشروط فیه تتوافر قیماً  علمیاً  نتاجاً إ ونشر الجامعة

 هذا من) 9( المادة في علیه المنصوص العلمي المؤهل على حصوله بعد وذلك ستاذأ لرتبة
 .النظام
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 هذه حكامأل وفقاً  جدید من التجربة تحت فیكون الجامعة في التدریسیة الهیئة عضو تعیین عیدأ ذاإ  -و
 .المادة

 والترقیـــــة النقـــــل

 بعد سنوات سبع عن تقل ال مدة مضىا قد یكون نا علىأ فئة لىإ فئة من المدرس لنقل یشترط -ب
 فیهما تتوافر بحثین عن یقل ال ما ونشر ساسهأ على عین الذي العلمي المؤهل على حصوله
 .للترقیة الجامعة تطلبها التي والمواصفات الشروط

 ویؤجل للترقیة، توافرها یجب التي القانونیة المدة من خیرتیناأل السنتین خالل نهائي نذارإ بحقه یصدر لم  -د
 بحقه صدر قد كان ذاإ للترقیة خرىاأل الشروط توافر تاریخ من قلاأل على سنتین لمدة ترقیته في النظر
 .نذاراإل ذلك مثل

 
 وتم الجامعة في فعلیة خدمة متصلة سنوات سبع عن تقل ال مدة مضىأ ذاإ المدرس تثبیت في ینظر  -ب

 ذاإ و  مساعد مدرس برتبة مضاهاأ قد یكون التي المدة ذلك في بما مدرس تبةر  من) أ( الفئة الى نقله
 .حكما خدمته فتنتهي سنوات عشر خالل یثبت لم

 .الجامعة في الفعلیة خدمته من جزءاً  التدریسیة الهیئة لعضو التجربة مدة تعتبر  -ج
 لعضو التجربة لمدة علىاأل حدال یكون المادة، هذه من) أ( الفقرة من )4( البند حكامأ مراعاة مع  -د 

 یثبت لم ذاإ و  تعیینه، تاریخ من ابتداء تحسب الجامعة في فعلیة خدمة سنوات عشر التدریسیة الهیئة
 .حكما منتهیة خدمته فتعتبر المدة هذه خالل

 على شهرأ ثالثة قبل بذلك یبلغ نأ على تجربته مدة خالل التدریسیة الهیئة عضو خدمة نهاءإ یجوز  -هـ
 .لذلك مبرراً  رأى ذاإ الزمني الشرط بهذا التقید عدم وللرئیس خدمته، نهاءإل المحدد التاریخ من قلاأل

 الفئة في لدیه توافرت إذا الواحدة الرتبة ضمن أعلى فئة إلى فئة من ریسیةالتد الهیئة عضو ینقل -أ  -15 المادة
 قیماً  علمیاً  نتاجاً إ للنشر، له قبل وأ نشر، و سنوات خمس عن تقل ال أقدمیة منها النقل المطلوب

 المطلوب والمواصفات الشروط فیه تتوافر نأ على تخصصه مجال في المعرفة تقدم الى دىأ
 .للترقیة المطلوب العلمي اجنتاإل في توافرها

 -:نكا اذا أستاذ رتبة إلى أو مشارك أستاذ رتبة إلى التدریسیة الهیئة ضوع یرقى -16 المادة
 احتسبت واذا سنوات خمس عن تقل ال الجامعة في أقدمیة منها ترقیته ستتم التي الرتبة في لدیه توافرت قد  -أ

 قد یكون نأ الحالة هذه في لترقیته فیشترط الجامعة، بها تعترف خرىا جامعة في سابقة كادیمیةأ خدمة له
 .الجامعة في فیها عین التي الرتبة في سنتین عن تقل ال مدة مضىأ

 تقدم إلى أدى اقیمً  اعلمیً  انتاجً إ منها ترقیته ستتم التي الرتبة یشغل وهو للنشر، له قبل وأ نشر، قد -ب
 في خدمته أثناء العلمي اإلنتاج هذا من اجزءً  نشر قد یكون أن على تخصصه، مجال في المعرفة

 التي المتمیزة الفنیة وأ المهنیة عمالاأل للترقیة المعتمد العلمي اإلنتاج ضمن تحسب أن ویجوز الجامعة،
 .الرتبة یشغل وهو بها قام

 .الجامعي العمل في وعالقاته تدریسه في ناجحا -ج
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 المادة هذه من) أ( الفقرة في علیها المنصوص قدمیةاأل بموجبها تمنح التي والشروط سساأل تحدد -ب
 .الغایة لهذه المجلس یصدرها تعلیمات بمقتضى

 بذلك خاصة شرف الئحة في سمهأ ویدرج الغایة لهذه تصمم ذهبیة میدالیة) المتمیز ستاذاأل(  یمنح -ب
 .یاهاإ منحه الجامعة ترى خرىأ میزات أي لىإ ضافةإ

 .الغایة لهذه الرئیس یصدرها تعلیمات بموجب المتمیزة الفنیة وأ المهنیة عمالاأل تحدد -ج
 خدمة في مضىأ ذاإ)  شرف ستـاذأ(  التدریسیــة الهیئة عضو تسمیة الرئیس، تنسیب على بناء للمجلس،  -20 المادة

 أعمالها تسییر في متفوقة خدمات خاللها وقدم ستاذأ برتبة وهو سنوات رعش عن تقل ال مدة الجامعة
 طلبه على بناءً  فیها خدمته نهیتأ أو السبعین، سن كمالهإ بسبب فیها خدمته وانتهت وتطورها، ونموها
 التأمین ذلك في بما الجامعة تقدمها التي الخدمات من ویستفید العلمیة، حقوقه بجمیع الشرف ستاذأ ویحتفظ

 یحددها مكافأة لقاء وذلك غیرهما، وفي واإلشراف التدریس في خبرته من تستفید أن وللجامعة الصحي،
 .الرئیس

 عضو الهیئة التدریسیة مهام
 

 والتعبیر التفكیر في الكاملة بالحریة الجامعي عمله نطاق في الجامعة في التدریسیة الهیئة عضو یتمتع -21 المادة
 حدود في وذلك خرىاأل الجامعیة نشطةواأل العلمي والبحث بالتدریس یتعلق افیم الرأي وتبادل والنشر
 .بمقتضاها الصادرة والتعلیمات الجامعة نظمةأو  الجامعیة بالقیم االلتزام مع بها المعمول نظمةواأل القوانین

 تزید ال لمدة والراتب الرتبة في قدمیةأ التدریسیة الهیئة عضو منح الرئیس، تنسیب على بناء للمجلس،  -أ -17 المادة
 المجاالت في وأ العلمي البحث مجال في متمیزة بأعمال قام ذاإ الواحدة لرتبةا في واحدة سنة على

 .الفنیة وأ المهنیة

 ال مدة الرتبة هذه في مضىأ ذاإ)  متمیزاً  ستاذاً أ(  ستاذاأل تسمیة الرئیس، تنسیب على بناء للمجلس،  -أ -18 المادة
 بذلك لها شهدت فائق مستوى من بحوث جراءإب وقام الجامعــــة في فعلیـة خدمة سنوات عشر عن تقل
 .الفنیــة وأ المهنیة المجاالت في متمیزة بأعمال قام وأ والعالمیة، المحلیة العلمیة، وساطاأل

 عشر عن تقل ال ما مدة مضىأ ذاإ ) متفوقاً  ستاذاً أ(  ستاذاأل تسمیة الرئیس، تنسیب على بناء للمجلس،  -أ -19 المادة
 هذه خالل وكان ستاذ،أ رتبة في قلاأل على سنوات خمس منها الجامعة، في الفعلیة الخدمة في سنوات
 .والفنیة المهنیة عمالاأل وأ العلمي والبحث التدریس مجاالت في امتفوقً  المدة

 بذلك خاصة شرف الئحة في سمها ویدرج الغایة لهذه تصمم ذهبیة میدالیة)  المتفوق ستاذاأل(  یمنح -ب
 .یاهاإ منحه الجامعة ترى خرىأ میزات أي لىإ ةضافإ
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 .نمیتهوت المجتمع خدمة- ح        
 

 نهایة في الرئیس لىإ ویرفعه قساماأل نشطةأو  الكلیة عن رأیه یتضمن تقریراً  الكلیة عمید یعد -٢
 .جامعي عام كل من الثاني الفصل

الزیادة السنویة لعضو الهیئة التدریسیة من رتبة أستاذ مساعد فما فوق إذا  توقف بقرار من المجلس  -ج
توقف إنتاجه العلمي المنشور أو المقبول للنشر، وتنطبق علیه شروط البحث المقبول للترقیة مدة 

 .خالل هذه المدة مركزًا إداریًا بمنصب رئیس قسم فأعلى سنتین ما لم یكن یشغل
الهیئة التدریسیة إذا سبق وأن ثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ولم  تنتهي حكمًا خدمة عضو  -د

ینشر أو یقبل له للنشر بحث واحد على األقل، وتنطبق علیه شروط البحث المقبول للترقیة خالل 
 .آخر خمس سنوات ما لم یكن یشغل مركزًا إداریًا خاللها

  ١/١١/٢٠١٨الذي تم نشرة بالجریدة الرسمیة بتاریخ ) ١٤٩١(اء رقم بناًء على قرار مجلس الوزر ) د +ج (الفقرتین تم إضافة 
 ٢٠١٨لسنة ) ١٢٣(نظام معدل لنظام الهیئة التدریسیة في الجامعة الهاشمیة رقم 

 هیئة عضو من كثرأ له یتوافر الذي للتخصص شعبة نشاءإ الكلیة، مجلس بموافقة القسم، لمجلس یجوز  -24 المادة
 مشرف الشعبة هذه شؤون دارةإ ویتولى القسم، مجلس نطاق في تعمل واحد تخصص حقل في تدریسیة

 .القسم رئیس تنسیب على بناءً  التخصص ذلك في التدریسیة الهیئة عضاءأ بین من الكلیة عمید یعینه

 -:یلي ما الجامعة في التدریسیة الهیئة عضو مهام تشمل -22 المادة
 .متحاناتاإل جراءإ و  التدریس  -أ         

 .المبتكرة والدراسات البحوث إجراء -ب
 وتوجیههم جتماعیةواال العلمیة نشطتهمأو  وتقاریرهم الطلبة بحوث وعلى الجامعیة الرسائل على اإلشراف -ج

 .واخالقیاً  علمیاً 
  .األكادیمي اإلرشاد -د
 .الجامعة فیها تشارك التي تلك وفي الجامعیة واللجان المجالس في شتراكاال -هـ
 .التقدم لىإ بها ویدفع بالجامعة ینهض عمل أي-  و
    الالئق المستوى على والمحافظة العلمیة برسالتها للنهوض الجهد وبذل الجامعة في العلمي لواجبه لتفرغا زــــــ        

 .دارةواإل والتوجیه والتدریس البحث میادین في الجامعة بمكانة

 نشطتهأ عن اسنویً  اتقریرً  شعبته مشرف أو قسمه رئیس إلى یقدم أن التدریسیة الهیئة عضو على -أ -23 المادة
 بخدمة المتعلقة األكادیمیة غیر نشطتهأ وعن العلمي والبحث واإلشراف التدریس في األكادیمیة
 رئیس إلى الشعبة عن موحداً  اتقریرً  یقدم أن الشعبة مشرف وعلى وغیرها واللجان وتنمیته المجتمع

 .القسم
 .الكلیة عمید لىإ ویرفعه القسم عن رأیه یتضمن تقریراً  یقدم نأ القسم رئیس على -١-ب
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 مهام یتولى الذي التدریسیة الهیئة لعضو التدریسي العبء یخفض أن الحاجة، اقتضت اذا للرئیس،  -ج
 .جامعیة ومسؤولیات

 ذاإ الإ الجامعة داخل یلقیها التي ضافیةاإل المحاضرات عن مكافآت أي التدریسیة الهیئة لعضو تصرف ال  -26 المادة
 .النظام هذا من) 25( المادة من) ب( الفقرة حكامأ بمقتضى له المخصص التدریسي العبء استوفى

 وتوصیة الكلیة عمید من تنسیب على وبناء الرئیس من مسبقة خطیة بموافقة التدریسیة، الهیئة لعضو یجوز  -27 المادة
 معتمدة ساعات ثالث عددها یتجاوز ال نأ على الجامعة خارج محاضرات لقاءإ القسم، رئیس
 .الواحد الدراسي الفصل خالل

 عارةواإل واالنتداب یفادواإل جازاتاإل

 .الرئیس یحددها مكافأة لقاء السنویة إجازته خالل بالعمل التدریسیة الهیئة عضو تكلیف للرئیس  -ج
 
 

 عمالاأل على توزع ساعة أربعین) 40( التدریسیة الهیئة لعضو األسبوعي العمل ساعات تكون   -أ  -25 المادة
 -:الیةالت
 .التدریس -1
 .الجامعیة الرسائل على شرافاإل -2
 .العلمي البحث -3
 .كادیمياأل رشاداإل -4
  . الطلبة مراجعات -5
 .الجامعة فیها تشارك التي تلك وأ الجامعیة واللجان المجالس في المشاركة -6
 .المجتمع وتنمیة خدمة -7
 .خرىاأل الجامعیة الواجبات -8

 عشرة ثنتيإ المساعد واألستاذ المشارك ولألستاذ معتمدة، ساعات تسع لألستاذ ریسيالتد العبء یكون  -ب
 .معتمدة ساعة عشرة خمس المساعد والمدرس وللمدرس معتمدة، ساعة

 :التالي النحو على جامعي معا كل عن الجامعة في التدریسیة الهیئة عضاءأل السنویة اإلجازة تكون  -أ  -28 المادة
 .التدریسیة الهیئة عضاءأل اسبوعً أ عشر حدأ -1
 .داریةإ بأعمال یقومون ممن التدریسیة الهیئة عضاءأل سابیعأ ثمانیة -2

  اوفقً  الدراسیة الفصول بین المادة هذه من) أ( الفقرة في علیها المنصوص السنویة اإلجازة توزع  -ب
 جمیع وفي ذلك، غیر الكلیة عمل طبیعة اقتضت إذا إال الغایة ذهله الرئیس یصدرها التي لتعلیماتل

 .تلیها التي للسنة ترصیدها یجوز وال سنویة اإلجازة تكون األحوال،
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 مرور قبل أو العلمي التفرغ إجازة خالل الجامعة في عمله من التدریسیة الهیئة عضو لةاستقا تقبل ال -و
 .المادة هذه من )ب( الفقرة بمقتضى له دفعت التي المبالغ ردت إذا إال انتهائها على سنة

 الزمنیة لمدةا شرط من رسمیة ردنیةأ لجامعة رئیساً  وأ وزیراً  یعین الذي التدریسیة الهیئة عضو یستثنى -ب
  .التثبیت وشرط راتب دون لإلجازة

 ألغراض الجامعة في الفعلیة خدمته من اجزءً  التدریسیة الهیئة لعضو تمنح التي راتب دون اإلجازة تعتبر ال  -31 المادة
 ویةالسن الزیادة لمقاصد له تحسب أنها الإ واالدخار، الخدمة نهایة ومكافأة والترقیة العلمي التفرغ جازةإ منح
 .الجامعي التدریس في قضاها ذاإ الراتب في

 تزید ال لمدة راتب دون اضطراریة جازةإ التدریسیة الهیئة عضو منح الرئیس یقدرها خاصة حاالت في یجوز  -32 المادة
 .واحد دراسي فصل على

 تزید ال إجازة تدریسیةال الهیئة عضو منح القسم ورئیس الكلیة عمید من كل برأي االستئناس بعد للرئیس  -33 المادة
 .الجامعة في خدمته مدة طیلة واحدة مرة اإلجازة هذه له وتمنح الحج فریضة ألداء سابیعأ ثالثة على مدتها

 .المجلس یصدرها تعلیمات بموجب منحها وشروط والطارئة المرضیة اإلجازة تحدد  -34 المادة

 رتبة فیها یشغل الذي الجامعة في الدائمة الخدمة في المثبت األردني یسیةالتدر  الهیئة عضو منح یجوز  -أ -29 المادة
 من كثرأل مجمعة وأ اثنین لفصلین مجزأة أو كاملة سنة لمدة علمي تفرغ جازةإ مشارك أستاذ أو أستاذ
 مخططاً  یقدم أن شریطة ا،أردنیً  بصفته الجامعة خدمة في العضو ذلك قضاها سنوات ست كل عن سنة

 .جازةاإل تلك خالل سیعدها التي البحوث وأ للبحث
 وتحسب العلمي التفرغ جازةإ خالل یستحقها التي العالوات وجمیع راتبه التدریسیة الهیئة عضو یتقاضى -ب

 .واالدخار الخدمة نهایة ومكافأة الترقیة غراضأل جازةاإل هذه
 هذه خالل یعمل أن الرئیس، من وبموافقة علمي، تفرغ إجازة منح الذي التدریسیة الهیئة لعضو یجوز -ج

 .خارجها أو المملكة داخل العلمیة البحوث مراكز أو الجامعات في اإلجازة
 عن یقل ال منها رئیسي جزء وأ سنة، لمدة علمي تفرغ جازةإ المجاز التدریسیة الهیئة عضو مضىأ ذاإ  -د

 من ربعةأو  الزوج مع سفره جورأ الجامعة له فتدفع العلمي البحث غراضأل المملكة خارج دراسي، فصل
 .الغایة لهذه المجلس یصدرها لتعلیمات اوفقً  اوایابً  اذهابً  واحدة ولمرة التفرغ سنة خالل والدهأ

 قسمه رئیس بوساطة كلیته عمید لىإ یقدم نأ علمي تفرغ إجازة منح الذي التدریسیة الهیئة عضو على -هـ
 خالل أعده الذي العلمي نتاجاإل به مرفقاً  العلمیة البحوث أو البحث عن اً یواف تقریراً  جازتةإ انتهاء عند

  یتم لم ذاإ و  العتماده الجامعة رئاسة إلى والتقییم التقریر ویرفع الكلیة عمید بمعرفة تقییمها لیجري إجازته
 .المادة هذه من )ب(الفقرة بمقتضــى له دفعت التي المبالغ جمیع منه فتسترد اعتماده

 لمدة راتب وند إجازة الجامعة في الدائمة الخدمة في المثبت التدریسیة الهیئة عضو یمنح أن یجوز  -أ  -30 المادة
 هذه مثل یمنح وال سنوات ثالث على مجموعها یزید ال أن على للتجدید قابلة سنة أو دراسي فصل

 .السابقة اإلجازة مدة مثلي مرور بعد إال المادة هذه أحكام بمقتضى جازةاإل
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 .الجامعة في به المعمول العلمیة البعثات نظام الحكام وفقا علمیة بعثة في المتفرغ المحاضر ایفاد یجوز  -ج
 

 من جزءاً  انتدابه مدة وتعتبر الجامعة داخل أخرى ةوظیف بأعمال للقیام التدریسیة الهیئة عضو انتداب یجوز  -36 المادة
 نهایة ومكافأة الراتب في السنویة والزیادة العلمي التفرغ واجازة الترقیة الغراض الجامعة في الفعلیة خدمته
 .واالدخار الخدمة

 مـــــــــــن الجامعة فیه تساهم وما علیه یترتب ما تغطیة التدریسیة الهیئة عضو الیها المعار الجهة تتحمل - ج
 أخـــــــــــــــــــرى مالیة مبالغ واي الخدمة نهایة ومكافأة االدخار وصندوق االجتماعي الضمان لغایات مبالغ

 .الجهة تلك في المعار یقضیها التي  العلمي التفرغ إلجازة تستحق

 الذي التدریسیة الهیئة عضو یقضیها التي العلمي التفرغ الجازة تستحق اخرى مبالغ أي الجامعة تتحمل  -ب
 .الجامعة في استعارته تمت

 الزائرون ساتذةالمحاضرون واأل

 خدمة المادة هذه من) أ( الفقرة احكام بموجب المعین التدریسیة الهیئة عضو خدمة مدة تعتبر ال  -ب
 .واالسكان واالدخار الخدمة نهایة ومكافأة الترقیة الغراض

 على الموافقة ،القسم ومجلس الكلیة مجلس من كل الىتوصیة المستند اللجنة تنسیب على بناء للمجلس،  -40 المادة
 المؤهلین من استاذ او مشارك استاذ او مساعد استاذ او مدرس برتبة متفرغین محاضرین عم التعاقد

 علمیة دورات في التدریسیة الهیئة عضو إیفاد ، القسم لسومج الكلیة مجلس تنسیب على بناء للرئیس،  -أ -35 المادة
 ألغراض الجامعة في الفعلیة خدمته من جزءا التدریسیة الهیئة عضو إیفاد مدة وتعتبر الجامعة، خارج
  .واإلدخار الخدمة نهایة ومكافأة الراتب في السنویة والزیادة العلمي التفرغ واجازة الترقیة

 ذلك في بما باالیفاد المتعلقة االمور لتنظیم الالزمة التعلیمات الرئیس تنسیب على بناء المجلس یصدر -ب
 .المالیة االمور

 وأ جامعة أي إلى الجامعة في الدائمة الخدمة في المثبت التدریسیة الهیئة عضو إعارة للمجلس یجوز  -أ -37المادة
 اإلعارة مدة التتجاوز أن على أكثر، أو دراسي فصل لمدة فیها للعمل دولیة وأ قلیمیةإ أو حكومیة جهة
 .السابقة إعارته مدة مثل مضي بعد إال أخرى مرة یعار وال سنوات، ثالث حال أي في

 والتفرغ الترقیة ألغراض معةالجا في الفعلیة خدمته من اجزءً  التدریسیة الهیئة عضو إعارة مدة تعتبر -ب
 .الراتب في قدمیةواأل واإلدخار الخدمة نهایة ومكافأة العلمي

 ما تغطیة الجامعة تتحمل ، اخرى رسمیة اردنیة جامعة من التدریسیة الهیئة عضو استعارة حال في -أ -38 المادة
 مدة وتعتبر الخدمة نهایة ومكافأة االدخار وصندوق االجتماعي الضمان لغایات مبالغ من علیها یترتب

 .منها اعیر التي الجامعة في العضو لخدمة استمراریة االعارة هذه

 مشارك استاذ او زائر استاذ رتبة في شهریة مكافأة لقاء او بعقد التدریسیة الهیئة عضو تعیین یجوز  -أ -39 دةالما
 -:كان اذا زائر مساعد استاذ او زائر

 .الجامعة بها تعترف جامعة من الرتبة یحمل -1
 . النظام هذا من) 9( المادة في علیه المنصوص العلمي المؤهل على وحاصالً  -2
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 المجلس یرى التي الشروط وفق الجامعة في للعمل وذلك بتدریسها سیكلفون التي المواد تدریس في
 .العقد في ادراجها

 في التدریسیة الهیئة في اعضوً  عادلهای ما وأ الدكتوراة درجة حملة من المتفرغ المحاضر تعیین تم اذا  -41 المادة
 نأو  منها جزء أي وا كاملة خدمته مدة الترقیة غراضألو  تعیینه عند له تحسب نأ فیجوز الجامعة

 وفق وذلك خرىا جامعة في وأ الجامعة في خدمته خالل نشرها التي البحوث بعض وأ كل یعتمد
 . المجلس یصدرها تعلیمات

 القیام وأ محاضرات لقاءإل الجامعة خارج من شخاصأ دعوة یقررها التي والشروط سسلأل وفقاً  للرئیس  -ب
 .محددة لمدة فیها علمیة مهامب

 نتهاء الخدمةإ

 .الوفاة -ح

 وٕاال بقبولها تبلیغه یتم نأ لىإ عمله عن ینقطع ال أن استقالته قدم الذي التدریسیة الهیئة عضو على -ج
 .لوظیفته افاقدً  اعتبر

 ثالثة على تزید مدة المجلس یقبله عذر دون عمله عن تغیب إذا لوظیفته ااقدً ف التدریسیة الهیئة عضو یعتبر  -45 المادة
 .المجلس من بقرار الإ الجامعة في استخدامه وأ تعیینه عادةإ یجوز وال متصلة سابیعأ

 

 غیر محاضرین تكلیف القسم، مجلس توصیة الى المستند الكلیة عمید تنسیب على بناء للرئیس،  -أ -42 المادة
 .الجامعة في المقررة سسلأل وفقاً  وذلك الجامعة في التدریب بأعمال القیام وأ للتدریس متفرغین

 بذلك الصادر القرار یحدده الذي التاریخ من ااعتبارً  الجامعة في التدریسیة الهیئة عضو خدمة تنتهي  -43 المادة
  -:التالیة الحاالت من أي في الخدمة بها تنتهي التي الواقعة حدوث تاریخ من أو المختصة الجهة عن

 ةاالستقال قبول  -أ
 .التثبیت عدم -ب
 .الوظیفة فقد  -ج
 .العقد نهاءإ وأ جلهأل عین الذي العمل انتهاء وأ الخدمة عن االستغناء  -د
 العزل  -هـ
 .النظام هذا في الواردة التعیین شروط من شرط فقد  -و
 أتم الذي جامعيال العام نهایة من ااعتبارً  الخدمة انتهاء یكون الحالة هذه وفي العمر، من السبعین إتمام  -ز

 .السبعین سن فیه

 بدء من األقل على أشهر ثالثة قبل المعني القسم رئیس إلى اخطیً  استقالته التدریسیة الهیئة عضو یقدم  -أ -44 المادة
  .لذلك امبررً  رأى إذا الزمني الشرط بهذا التقید عدم وللرئیس دراسي، فصل أي

 تقدیمها تاریخ من أسابیع ثمانیة على تزید ال مدة خالل استقالته بشأن قرارال التدریسیة الهیئة عضو یبلغ -ب
  .حكما مقبولة اعتبرت وٕاال
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 منظا بمقتضى لوظیفته فقده وأ التدریسیة الهیئة عضو استقالة قبول على المترتبة المالیة حكاماأل تحدد  -46المادة
 .الجامعة في بها المعمول العالقة ذات خرىاأل والتعلیمات نظمةواأل والتعویض المكافأة

 التأدیبیة اإلجراءات

 مــــن بذلك كلـــــّـــــــــف ذاإ الإ الشركات إدارة مجالس وأ المؤسسات دارةإ مجالس عضویة في االشتراك - ج
 .وبموافقته الرئیس

 .الجامعة العزل من  -ح
) 48( المادة في علیها المنصوص التأدیبیة العقوبات توقع ، النظام هذا من) 50( المادة أحكام مراعاة مع  -49 المادة

- :یةالتال للصالحیات وفقا منه
 العمید لىإ بذلك القرار یستأنف نأ علیه وقعتأ لمن ویجوز الخطي التنبیه عقوبة یوقع أن القسم لرئیس  -أ

 .خطیاً  لیهإ تبلیغها تاریخ من أیام سبعة خالل المختص

 واألنظمة القوانین بأحكام والتقید به، ةالمنوط الجامعیة والواجبات بالمهام القیام التدریسیة الهیئة عضو على  -47 المادة
 المسؤولیـــــــــــــــــــــــــــــة طائلة تحت التالیة األمور عن ذلك سیاق في یمتنع وأن بها، المعمول القراراتو  والتعلیمات
- :النظام هذا في علیها المنصوص التأدیبیة والعقوبات

 .فیها العاملین وأ الجامعة سمعة لىإ ساءةاإل وأ الجامعیة وواجباته مهامه مع یتعارض عمل بأي القیام - أ
  استغالل وأ الجامعة داخل إقلیمي أو طائفي دافع وأ صفة ذي نشاط أي أو بيحز  نشاط أي ممارسة  -ب

 .نشطةاال لهذه للدعوة عمله

 من أي علیه فتوقع بها المعمول والقرارات والتعلیمات واألنظمة القوانین سیةالتدری الهیئة عضو خالف إذا -48 المادة
- :التالیة التأدیبیة العقوبات

 إلى الثالثة المرة في ترفع متتالیة سنوات ثالث خالل مرتین العقوبة هذه علیه أوقعت فإذا الخطي، التنبیه   -أ
 .اإلنذار عقوبة

 إلى الثالثة المرة في ترفع متتالیة، سنوات خمس خالل مرتین قوبةالع هذه علیه أوقعت فإذا اإلنذار،  -ب
 .النهائي اإلنذار عقوبة

 بعد مخالفة أي ارتكب إذا التأدیبي المجلس الى العقوبة هذه علیه أوقعت من ویحال النهائي، اإلنذار  -ج
  .ذلك

 ثالث على تزید وال سنة عن التأخیر مدة تقل ال نأ على شروطها توافر بعد الترقیة في النظر تأخیر  -د
 .النظام هذا من) 16( المادة من) د( الفقرة في ورد ما مراعاة مع سنـوات

 على التأخیر مدة تزید ال نأ على فیه شروطه توافر بعد الدائمة، الخدمة في التثبیت في النظر تأخیر  -هـ
 .سنتین

 ثالث على یقافاإل مدة تزید ال نأ على هفی شروطه توافر بعد الدائمة الخدمة في التثبیت ثارآ وقف  -و
 .سنوات

 . المالیة المستحقات جمیع صرف مع الخدمة عن االستغناء  -ز



۱۲ 
 

 یستأنف نأ منهما أي علیه أوقعت لمن ویجوز واإلنذار، الخطي التنبیه عقوبتي یوقع أن الكلیة لعمید  -ب
 في تحقیق لجنة تشكیل وللعمید اخطیً  لیهإ تبلیغها تاریخ من أیام سبعة خالل الرئیس إلى بذلك القرار

 . العقوبتین هاتیین یقاعإ قبل التدریسیة الهیئة عضو لىإ المنسوبة المخالفات
 .النهائي اإلنذار وعقوبة نذاراإل وعقوبة الخطي التنبیه عقوبة یوقع أن للرئیس  -ج
 المادة في علیها المنصوص التأدیبیة العقوبات من يأ یقاعإ واالستئنافي االبتدائي بيالتأدی للمجلس  -د

  .لیهإ المقدمة التأدیبیة الدعوى ظروف مع یتناسب وبما له یتبین لما وفقا وذلك النظام، هذا من) 48(
 هذه وفي أعلى رتبة حامل على ىادن داریةإ وأ كادیمیةأ رتبة حامل من تأدیبیة عقوبة أي إیقاع یجوز ال  -أ -50 المادة

 .العقوبة یقاعإ له یحق الذي األعلى الرتبة حامل إلى العقوبة بإیقاع التوصیة ترفع الحالة
 وٕاتاحة التدریسیة الهیئة عضو أقوال سماع قبل تخفیفها أو تشدیدها أو تأدیبیة عقوبة أي إیقاع یجوز ال  -ب

 المتخذة التأدیبیة اإلجراءات في النظر صالحیة لها تيال الجهة من وذلك نفسه، عن للدفاع له الفرصة
  .بحقه

 الهیئة أعضاء من خمسة من المجلس من بقرار للتمدید قابلة سنة لمدة االبتدائي التأدیبي المجلس یشكل -أ -51 المادة
 من ائياالبتد التأدیبي المجلس لهذا ارئیسً  المجلس ویعین ستاذأ رتبة یحملون ممن الجامعة في التدریسیة

 .منها إعفائه قبول أو التأدیبي المجلس  عضویة من منهم أي عفاءإ وللمجلس أعضائه، بین
 الرئیس نواب حدأ برئاسة المجلس من بقرار للتمدید قابلة سنة لمدة االستئنافي التأدیبي المجلس یشكل -ب

 أي إعفاء وللمجلس ،ستاذأ رتبة یحملون ممن الجامعة في التدریسیة الهیئة أعضاء من ربعةأ وعضویة
 .منها إعفائه قبول أو التأدیبي المجلس هذا عضویة من منهم

 أصیل عضو أي محل لیحل  التأدیبیین المجلسین من كل في أكثر أو إحتیاطي  عضو تعیین للمجلس- ج
 .األسباب من سبب ألي منهما أي جلسات عن یتغیب

 منهما أي یعقدها جلسة يأل القانوني النصاب ویتكون رئیسه، نم بدعوة التأدیبیین المجلسین من كل یجتمع -52 المادة
 قراراته المجلسین من أي ویتخذ بینهم، من رئیسه یكون نأ على عضائهأ من ثالثة عن یقل ال ما بحضور

  .قلاأل على عضائهأ صواتأ غلبیةأب
 تستوجب أنها العمید ورأى بحقه، ىشكو  قدمت أو مخالفة التدریسیة الهیئة أعضاء من أي إلى نسبت إذا -أ -53 المادة

 وأ المخالفة أمر رفع علیه فیترتب یقاعها،إ صالحیة القسم رئیس أو هو یملك مما أشد تأدیبیة عقوبة
 حسب القسم رئیس ومطالعة مطالعته مع بشأنها أجریت التي بالتحقیقات معززة الرئیس إلى الشكوى
 .الحال مقتضى

 من) أ( الفقرة أحكام بمقتضى إلیه ترفع التي المخالفة بشأن ضروریة راهای التي اإلجراءات اتخاذ للرئیس -ب
 التأدیبیة العقوبة یقاعإ ذلك في بما المخالفة بهذه المتصلة الوقائع به تقضي لما وفقاً  وذلك المادة، هذه

 حملونی ممن التدریسیة الهیئة أعضاء من ثالثیة لجنة تشكیل أو المخالف على لصالحیاته اوفقً  المناسبة
 بحفظ ماإ المناسب جراءاإل الرئیس یتخذ التحقیق لنتائج اووفقً  معه للتحقیق حدهمأ وبرئاسة ستاذأ رتبة
 .االبتدائي التأدیبي المجلس إلى بإحالتها أو العقوبة یقاعإ أو المخالفة ملف
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 المنصوص ثیةالثال التحقیق لجنة رئیس فیتولى التأدیبي المجلس إلى المخالف تقدیم الرئیس قرر إذا -ج
 ذلك في بما التأدیبي المجلس أمام التحقیق لجنة تقریر عن الدفاع المادة هذه من) ب( الفقرة في علیها
 .والمرافعات البینات تقدیم

 

 .العمل عن توقیفه  

 .منهما أي قرار فیها یتلى التي الجلسة ذلك في بما سریة التأدیبیین المجلسین من كل جلسات تكون  -ب
 المجلسین من يوأل القسم، أداء بعد أقوالهم وسماع الخبراء أو الشهود دعوة التأدیبیین المجلسین من لكل -56 المادة

 جراءإ ذلك في بما فیها ینظر التي بالمخالفة یتعلق مرأ أي في للتحقیق أعضائه بین من لجنة أي تشكیل
 .بشأنها المناسب القرار إصدار من لتمكینه الخبراء بمعرفة الكشف

 مـــن جلســــــــــــــــــــــــة أي عن وكیله وأ التأدیبیین المجلسین من أي إلى المحال التدریسیة الهیئة عضو تغیب إذا  -57 المادة
 .غیابیة رةبصو  بحقه التأدیبیة جراءاتإلا فتتخذ الجلسات،  

 إلیه المنسوبة المخالفة الئحة من بنسخة التأدیبي المجلس إلى حیلأُ  الذي التدریسیة الهیئة عضو یبلغ  -أ -54 المادة
 الجلسة موعد من قلاأل على یامأ سبعة قبل وذلك إقامته، مكان في أو الجامعة في عمله مكان في

  .المدة تلك خالل الالئحة على اخطیً  الرد وله ،المخالفة في للنظر المحددة
 الدعوى، ملف أوراق جمیع على طالعاال التأدیبي المجلس إلى المحال التدریسیة الهیئة لعضو  -ب

 داخل من الغرض لذلك رسمیة وكالة بموجب عنه وكیل اختیار أو هبنفس المجلس جلسة وحضور
 التأدیبي المجلس رئیس تبلیغ یجب وكیل اختیار حال وفي ،عنه للدفاع خارجها من وأ الجامعة
 .المحاكمة جلسات بدء من قلاأل على ساعة وعشرین ربعأ قبل باسمه

 :التالیة الحاالت من أي في لالعم عن التدریسیة الهیئة عضو ید كف للرئیس - ج
 .التأدیبي المجلس لىإ حیلأ ذاإ  -1
 .العام المدعي لىإ حیلأ ذاإ -2
 .العامة دابواآل بالشرف مخلة جنحة وأ جنایة ارتكابه بسبب المحكمة لىإ حیلأ ذاإ -3

 صرف فیوقف المادة هذه من )ج( الفقرة حكامأل اوفقً  العمل عن التدریسیة الهیئة عضو ید كف تم ذاإ  -د
 مدة خالل عالواته ونصف راتبه نصف على یزید ال ما صرف للرئیس یجوز أنه على وعالواته راتبه  

 إحالة تاریخ من سبوعینأ التتجاوز مدة خالل التأدیبیة الدعوى في للنظر التأدیبي المجلس ینعقد  -أ -55 المادة
  .إلیه المخالفة



۱٤ 
 

 القانونیة المدة خالل القرار بحقه صدر من یستأنفه لم إذا انهائیً  االبتدائي التأدیبي المجلس قرار یعتبر -ج
 .المقررة

 هذا في علیها المنصوص التأدیبیة جراءاتباإل المتعلقة التبلیغات بجمیع قیامال الجامعة رئاسة تتولى  -59 المادة
 .النظام

 الجزائیة التهمة من تبرئته أو التدریسیة الهیئة عضو مسؤولیة بعدم الجزائیة القضیة في الحكم صدور نأ- ب
 .النظام هذا حكامأ بمقتضى بحقه التأدیبیة اإلجراءات اتخاذ دون یحول ال إلیه نسبت التي

 صولأ قانون في علیها المنصوص القضاة رد حكامأ تأدیبي مجلس أي عضاءأو  رئیس على تطبق  -61 المادة
 .به المعمول المدنیة المحاكمات

 .التأدیبیة اءاتاالجر  في الصادرة النهائیة األحكام الرئیس، من بقرار تنفذ، - 62 المادة
 حكام عامةأ

 .النظام هذا حكامأ لتنفیذ الالزمة التعلیمات الرئیس، تنسیب على بناء المجلـس، یصدر  -63 المادة
 التعلیمات تبقى أن على ،2000 لسنة) 33( رقم )الهاشمیة الجامعة في التدریسیة الهیئة نظام( یلغى  -64 المادة

 هذا ألحكام وفقا بها غیرها استبدال أو الغاؤها یتم أن إلى لمفعولا ساریة بمقتضاه الصادرة والقرارات
 .النظام

 
 

 
 
 
 

 في علیها المنصوص العقوبات من أي بإیقاع االبتدائي التأدیبي المجلس من قرار بحقه صدر لمن یحق -أ -58 المادة
 لدى القرار في الطعن النظام هذا من) 48( المادة من) ح(و) ز( و) و( و) هـ(و) د( الفقرات من أي

 ،االبتدائي التأدیبي المجلس قرار تبلیغه ریختا من یوما عشر خمسة خالل االستئنافي التأدیبي المجلس
 المجلس رئیس إلى االستئناف الئحة وتحال یصالإ مقابل الرئیس مكتب في خطیة بالئحة الطعن ویودع

 .فیها للنظر االستئنافي التأدیبي
 ذكرةبم االستئناف في للنظر االستئنافي التأدیبي المجلس سیعقدها التي الجلسة بموعد المستأنف یبلغ -ب

 عشر بخمسة للجلسة المحدد الموعد قبل وذلك إقامته، مكان أو الجامعة في عمله مركز في لیهإ تبلغ
 .األقل على یوما

 أن تأدیبیة مخالفة أي في بالتحقیق تقوم لجنة أي أو التأدیبیین المجلسین من أي أو الرئیس رأى إذا  -أ-60المادة
 المدعي لىإ القضیة الرئیس فیحیل جزائیة جریمة تشكل فیها التحقیق أو النظر یتم التي المخالفة

 الحكم صدور حین لىإ التأدیبیة جراءاتاإل وتوقف بشأنها القانونیة جراءاتاإل التخاذ المختص العام 
 .الجزائیة القضیة في النهائي


