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 (3112)لسنة ( 1)تعليمات العمل اإلضافي ألعضاء الهيئة التدريسية رقم 
  3112لسنة ( 151)من نظام رقم ( 32)صادرة بمقتضى أحكام المادة 

 نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية وتعديالته

 

من تاريخ اعتبارًا ويعمل بها " تعليمات العمل اإلضافي ألعضاء الهيئة التدريسية " تسمى هذه التعليمات  (:1)المادة 
 .إقرارها

 

يجوز تكليف أعضاء الهيئة التدريسية من جميع الرتب األكاديمية للقيام بالتدريس اإلضافي بقرار   -أ(: 2)المادة 
وتوصية من عميد الكلية المختص للفصل الدراسي من رئيس الجامعة بناًء على تنسيب رئيس القسم 

على أن ال يزيد عدد الساعات المعتمدة للتدريس اإلضافي التي يكلف بها عضو هيئة , األول والثاني
 .ساعات معتمدة في الفصل الدراسي الواحد( 3)التدريسية على 

 

من عميد الكلية وتوصية رئيس القسم لرئيس الجامعة في حاالت خاصة يقدرها, وبناًء على تنسيب  -ب          
المعني, زيادة ساعات التدريس اإلضافي ألعضاء هيئة التدريس من رتبة أستاذ مساعد وأستاذ 

ساعات معتمدة داخل الجامعة وخارجها في كل من الفصل الدراسي ( 6)مشارك لتصبح بحد أقصى 
 .األول والثاني

 

لعضو الهيئة التدريسية إذا زاد عبؤه التدريسي في كل من الفصل تصرف مكافأة العمل اإلضافي  -أ(: 3)المادة 
- :الثاني على الساعات المعتمدة اآلتية الدراسي األول أو

 (    الثاني/األول)الفصل                              الرتبة                        
 ساعات          9    األستاذ                                                    
 ساعة          12(                          بعقد)أستاذ                         
 ساعة          12  المساعد            /األستاذ المشارك                        

 ساعة   11  مدرس مساعد             / المدرس                         
يكون العبء المقرر لعضو هيئة التدريس من الساعات المعتمدة خالل الفصل الصيفي على النحو  -ب           

- :اآلتي
 الفصل الصيفي                               الرتبة                         

 ساعات 5.1 األستاذ                                                        
 ساعات 5.1  (                          بعقد)أستاذ                         
 ساعات 5.1  المساعد             /األستاذ المشارك                        
  اتساع 9     مدرس مساعد           / المدرس                         
 (445/31/3112)ساعات بناًء على قرار مجلس العمداء رقم  (9)إلى  (5.5)ومن  (5.5)ساعات إلى  (3)العبء التدريسي من  تم تعديل

  13/2/3112تاريخ 
 

اإلضافي عن كل ساعة نظرية أو ساعتين تصرف لعضو الهيئة التدريسية المكلف بالتدريس  -أ(: 4)المادة 



2 

 

- :عمليتين المبالغ المحددة فيما يأتي
 ديناراً  21األستاذ                            ( 1
 ديناراً  22   األستاذ المشارك                ( 2
 ديناراً  11األستاذ المساعد                   ( 3
 اراً دين 12   المدرس المساعد      /المدرس(  4
 دنانير 12  حملة البكالوريوس              (  1

 

 .تعتمد رتبة عضو هيئة التدريس في بداية أي فصل دراسي لغايات العمل اإلضافي -ب            
 

ة النقل وحوافز راتبه وعالو يصرف لعضو هيئة التدريس الذي يكلف بالتدريس خالل الفصل الصيفي  -أ (:1)المادة 
تدريس بحد  ثالث ساعات (3) البرامج غير العادية وعالوة اإلدارة وأية مكافآت أخرى عن كل

وفقًا للمعادلة  ,سبعة ونصف ساعة ويكون من ضمنها ساعات التكليف اإلداري (5.1)أقصى 
 -:التالية

  (x 12أ من تعليمات العمل اإلضافي /1الراتب وفق المادة  x ميو  52)               
361 

 

لهيئة التدريسية المكلف اإلجازة المستحقة لعضو اعن المستحقات في الفصل الصيفي  حسبت - ب
 إجازة أسابيع عشرة (12) أعاله لقاء( أ)تكون المكافأة المنصوص عليها في الفقرة  , بحيثبالتدريس

لمن عمل من بداية إجازة أسابيع  خمسة (1)لقاء لمن عمل من بداية الفصل الدراسي األول و 
إجازات أو عمل  ي الثاني أينهاية الفصل الدراسالفصل الدراسي الثاني, وال يستحق من يعين في 

 .بغض النظر عن عدد أيام الفصل الدراسي إضافي
 تحذف -ج

 

تراعى نسبة العبء التدريسي الفعلي إلى العبء الكامل ونسبة عدد الطلبة الفعلي إلى الحد األدنى   -د
 .من هذه التعليمات( 11)للمادة لعدد الطلبة في المواد الدراسية وفقًا 

 

من هذه التعليمات يصرف لعضو هيئة التدريس المكلف ( 15)مع مراعاة ما ورد في المادة   -ه          
العمل اإلضافي وفقًا للمعادلة  أجور ساعات معتمدة (9)عن زيادة بالتدريس في الفصل الصيفي 

 -:التالية
 (أ من هذه التعليمات/4أجر الساعة حسب المادة  xعدد ساعات التدريس )

 

يجوز لعضو هيئة التدريس خالل الفصل الصيفي وبموافقة خطية مسبقة من رئيس الجامعة التدريس  -و          
ساعات معتمدة ( 6)خارج الجامعة, على أن ال يتجاوز مجموع عبئه التدريسي خالل الفصل عن 

 .الجامعة وخارجهاداخل 
 تحذف -ز
من ( ب/3)األعباء التدريسية خالل الفصول الصيفية بنسبة العبء المقرر وفقًا ألحكام المادة  تصرف -ح
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 .من هذه التعليمات( 1)من المادة ( ج)و ( أ)هذه التعليمات إلى المعادلتين الواردتين في الفقرتين 
 13/2/3112تاريخ  (445/31/3112)بناًء على قرار مجلس العمداء رقم  تعديلالتم 

 .يعامل المحاضرون المتفرغون معاملة نظرائهم في الرتب األكاديمية (:6)المادة 
 

والدوائر  يعفى من يكلف بالتدريس من العمداء ونوابهم ومساعديهم ورؤساء األقسام ومدراء المراكز -أ (:5)المادة 
ساعات معتمدة من العبء ( 3)والوحدات اإلدارية من أعضاء هيئة التدريس من  والمكاتب

 .للفصل الدراسي األول والثاني التدريسي المقرر مقابل العبء اإلداري
 

ال تدفع مكافأة عمل إضافي لعضو هيئة التدريس لقاء قيامه بالتدريس للساعات التي خفضت له  -ب            
 .بدل العمل اإلداري في الفصل الدراسي األول أو الثاني

 

ثالث ساعات معتمدة ألعضاء هيئة التدريس المعينين في المناصب اإلدارية من  (3)تحسب  -ج            
والوحدات اإلدارية  والدوائر والمكاتبم ومساعديهم ورؤساء األقسام ومدراء المراكز العمداء ونوابه

 يدعاسمو  باو ن فيلكت سيئر لا نم ةقفاو مب زو جيو  ,ضمن العبء المقرر خالل الفصل الصيفي
 .ةعماجلا سيئر  هر ر قي ءبعب سير دتلا ةئيه ءاضعأ نم ءار دملاو  ءادمعلا

يكون الحد األعلى للعبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس المعينين في المناصب اإلدارية من  -د
ومدراء المراكز والوحدات اإلدارية المكلفين بالتدريس العمداء ونوابهم ومساعديهم ورؤساء األقسام 

 .ساعات تدريس معتمدة (9)خالل الفصل الصيفي 
 

أن يكون التكليف بقرار مسبق من فقط بدل اإلجازات السنوية لقاء أعباء إدارية يشترط فيمن يكلف  -ه           
 (5.5)أة رئيس الجامعة ونوابه بما يعادل وتحسب مكاف رئيس الجامعة في بداية الفصل الصيفي

 .معتمدة للفصل الصيفي ةساع
 

 .يستثنى من العبء التدريسي المقرر للفصل الدراسي رئيس الجامعة ونواب الرئيس -و
 

إذا حصل عضو هيئة التدريس على إجازة سنوية أو طارئة خالل الفصل الدراسي األول أو الثاني  -ز           
 .رصيد إجازاته الذي يكلف به خالل الفصل الصيفيفتحسم من 

بالعبء المقرر, وله رصيد إجازات عضو هيئة التدريس بدل تكليفه في الفصل الصيفي  لماكيحسم  -ح
 نيفلكملا ريغل لثانيا يسار دلاوالفصل  لو ألاالفصل الدراسي )ان يستوفي اسبوع من إجازته ما بين 

  .(ةير ادإ ءابعأب
  تحذف -ط

 13/2/3112تاريخ  (445/31/3112)بناًء على قرار مجلس العمداء رقم  (5) مقر  ةداملا تعديلتم 

يجوز لعضو الهيئة التدريسية, بموافقة خطية مسبقة من رئيس الجامعة وبناء على تنسيب من عميد  -أ (:8)المادة 
, إلقاء محاضرات خارج الجامعة على أن ال يتجاوز عددها ثالث رئيس القسم الكلية وتوصية من

 .الفصل الدراسي الواحد ساعات معتمدة خالل 
 

 .ال يجوز ألعضاء هيئة التدريس المعينين بمناصب إدارية القيام بالتدريس خارج الجامعة -ب           
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الماجستير الذين  ةجر د ةلمح نم نيغر فتملا نير ضاحممللبالنصاب الكامل يكون العبء التدريسي  (:9)المادة 
( 9)و الثانيساعة معتمدة خالل الفصل الدراسي األول أو ( 11)يقومون بتدريس مواد عملية أو نظرية 

مكافأة تعادل بدل اإلجازات معتمدة خالل الفصل الصيفي, وتصرف لهم خالل الفصل الصيفي  تاساع
 .مالمستحقة عن ذلك العا

 13/2/3112تاريخ  (445/31/3112)بناًء على قرار مجلس العمداء رقم  (9) مقر  ةداملا تم تعديل

 

األيام التي يتغيبها عضو  نيغر فتملا نير ضاحملاو يحسم من المكافأة التي تصرف لعضو هيئة التدريس (: 12)المادة 
, على أن يتم تزويد وحدة الشؤون المالية بكشوفات تبين الفصل الصيفيهيئة التدريس عن العمل خالل 

 ةيمسر لا ماهملا كلذ نم ىنثتسيو  ,أيام وساعات عمل أعضاء الهيئة التدريسية الفعلية خالل ذلك الفصل
 .ةعماجلا سيئر  نم اهب فلكي يتلا

 13/2/3112تاريخ  (445/31/3112)بناًء على قرار مجلس العمداء رقم  (11) مقر  ةداملا تم تعديل

 

- :يدخل في العبء التدريسي اإلضافي لعضو هيئة التدريس -1 (:11)المادة 
أما المواد التي يشترك في تدريسها مع , منفرداً مجموع الساعات المعتمدة للمواد التي يّدرسها  - أ

وتوزع المكافأة , آخرين فيوزع عبؤها بينهم حسب الساعات التي يدرسها كل منهم من هذه المواد
 .بينهم على هذا األساس

 نصف ساعة تدريس معتمدة تحسب الساعة العملية الفعلية األسبوعية ولكامل الفصل الدراسي -ب              
يتم احتساب العبء للمواد التي يكون فيها جزء نظري وجزء عملي بناًء على الساعات المعتمدة  -ج     

 .للنظري ونصف الساعات الفعلية للعملي
ساعة تدريس فعلية في الفصل الدراسي ( 16)يكون الحد األعلى لتدريس الساعة المعتمدة الواحدة  -2

 .الواحد
 

- :اإلشراف على الرسائل الجامعية -3 
وفقًا لتعليمات منح درجتي الماجستير يكون التكليف باإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه  -أ  

 .والدكتوراه النافذتين
دينار تدفع في ( 622)ا وحتى تخرج الطالب مبلغ رسالة يشرف عليهعن كل للمشرف  يصرف -ب 

 .بينهمانهاية الفترة وفي حال وجود مشرف مشارك يقسم المبلغ مناصفًة 
  .(ج) ةر قفلا فذح  -ج
 .(د) ةر قفلا فذحت - د
المملكة ( خارج)ال يجوز تكليف أو االستمرار بتكليف عضو هيئة التدريس الحاصل على إجازة   -هـ

 .باإلشراف على الرسائل الجامعية خالل إجازته
 

لغايات صرف العمل اإلضافي, يحسب لعضو الهيئة التدريسية الذي يشرف على مشاريع التخرج  -4
طالبين لقسم هندسة العمارة في كلية ( 2)وعن كل أربعة طالب ( 4)ساعة معتمدة واحدة عن كل 

 .الهندسة
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نحو يكون احتساب العبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس لمادة التدريب الميداني على ال -1
- :اآلتي

 
 العبء الكلية الرقم

 طالب( 12)ساعة معتمدة لكل  كلية الهندسة .1

2. 
األمير الحسين بن عبداهلل الثاني 

 لتكنولوجيا المعلومات
 

 طالب( 12)ساعة معتمدة لكل 
 طالب( 8)ساعة معتمدة لكل  الموارد الطبيعية والبيئة .3
 طالب( 8)معتمدة لكل ساعة  التربية البدنية وعلوم الرياضة .4
 طالب( 8)ساعة معتمدة لكل  كلية العلوم التربوية .1
 طالب( 8)ساعة معتمدة لكل  كلية الملكة رانيا للطفولة .6
 ساعات معتمدة لكل مادة تدريب ميداني( 3) كلية العلوم الطبية المساندة .5
 ساعات معتمدة لكل مادة تدريب ميداني( 3) كلية التمريض .8
 طالب( 12)ساعة معتمدة لكل  معهد الملكة رانيا للسياحة والتراث .9

 طالب( 12)ساعة معتمدة لكل  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية .12
 طالب( 12)ساعة معتمدة لكل  كلية اآلداب .11

 -:يكون الحد األدنى ألعداد الطلبة المسجلين في المواد الدراسية على النحو اآلتي -6
 ينالصيفيول األول والثاني و الحد األدنى للفص المتطلبات

 62 متطلب جامعة
 32 متطلب كلية

 21 متطلب تخصص
 12 دراسات عليا

 22 ندوة
 18 العملي/ المختبرات 

عشر طالب فتلغى الشعبة إال إذا كان من ( 12)إذا قل عدد الطلبة المسجلين في المادة الدراسية عن  -أ -5
 .ضمنهم طلبة خريجون

من هذه المادة يعدل ( 6)الحد األدنى الوارد في البند عن إذا قل عدد الطلبة المسجلين في المادة الدراسية  - ب
العبء التدريسي للمادة الدراسية بنسبة عدد الطلبة المسجلين إلى الحد األدنى لعدد الطلبة ولكافة الفصول 

 .الدراسية
 31/2/2113 خير ات (544/13/2113)ءادمعلا سلجم رار ق ىلع ءً انب (ب/5) حبصتل (ذ/5) و اهفذحب (د+ج/11/2) داو ملا ليدعت مت

 :يعين مجلس القسم من بين أعضاء هيئة التدريس فيه منسقًا لشعب المادة الواحدة وفقًا لآلتي -أ (:12)المادة 
 .أن يكون التكليف في بداية الفصل الدراسي وأن يكون عضو هيئة التدريس من أحد مدرسي المادة -1
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 .ال يجوز لعضو هيئة التدريس التنسيق ألكثر من مادة واحدة خالل الفصل الدراسي -2
يحسب للمنسق عبئًا مقداره ساعة معتمدة واحدة خالل الفصل الدراسي على أن ال تقل عدد الشعب  -3

 .ثمان  ( 8)عن 
 

تحسب المواد التي يدرسها عضو هيئة التدريس في الفصل األول أو الثاني إذا قل عدد الطلبة  -ب
ن أن يؤدي ذلك إلى المسجلين فيها عن الحد األدنى ألغراض إكمال عبئه التدريسي كاماًل دو 

 .أعباء إضافية
 

 يف نيلجسملا ةبلطلا دادعأ على أساسلعضو هيئة التدريس العمل اإلضافي تحسب األعباء لغايات  (:13)المادة 
 لك ةيادب نم عبار لا عو بسألا ةيادب يفو  ,يسار د لصف لك ةيادب نم عباسلا عو بسألا ةيادب يف ةبعشلا
 .يفيص لصف

 31/2/2113 خير ات (544/13/2113) ءادمعلا سلجم رار ق ىلع ءً انب (21) ةداملا ليدعت مت
 

على كل قسم في كليات الجامعة وضع الجدول الدراسي بحيث يؤدي كل عضو هيئة تدريس أو  -أ (:14)المادة 
 .محاضر متفرغ العبء التدريسي المقرر كامالً 

 

القبول والتسجيل بعد مضي أسبوعين من بداية التدريس في الفصل الدراسي  ترفع األقسام ووحدة -ب            
على األكثر كتبًا خطية لرئاسة الجامعة تبين فيها أسماء أعضاء الهيئة التدريسية الذين لم يستوفوا 

 .وعلى رؤساء األقسام بيان المبررات والخطة المستقبلية لتالفي ذلك, نصابهم التدريسي
 

ح أكثر من شعبة للمادة الواحدة التي تحتوي على جزء نظري وجزء عملي فيجب مراعاة عند طر  -ج          
 .توحيد الجزء النظري ولكافة الشعب وطرح العدد الكافي من الشعب للجزء العملي منها

 

سيكلفون تحدد المواد التي ستطرح في الفصل الصيفي وأسماء أعضاء الهيئة التدريسية الذين  -د           
 .بالتدريس قبل ثمانية أسابيع على األقل من بداية الفصل

 

بقرار من عميد الكلية بناًء على تنسيب مجلس , تفتح شعب جديدة للمواد المغلقة التي ليس لها بديل _ هـ          
 .مع مراعاة استكمال جميع أعضاء الهيئة التدريسية في القسم ألعبائهم التدريسية, القسم المختص

 

من قبل عضو هيئة التدريس ( وفق النموذج المقرر)يعبأ كشف ساعات العمل اإلضافي المعتمد  -أ (:11)المادة 
ويتم تدقيقه وتوقيعه من ( أو نهاية الفصل الدراسي)المكلف بالعمل اإلضافي في نهاية كل شهر 
عن أيام وال يجوز إدراج ساعات عمل إضافية , الجهات المعنية في الجامعة حسب األصول

 .العطل الرسمية
 

تتولى وحدة القبول والتسجيل تدقيق كشوفات العمل اإلضافي في ضوء العبء التدريسي لعضو   -ب   
الهيئة التدريسية في الفصل الدراسي وفقًا لقرار التكليف ويتم توقيعها من مدير وحدة القبول 

 .والتسجيل إقرارًا بصحتها
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المالية بصرف المكافأة المستحقة لعضو الهيئة التدريسية المكلف بالتدريس تقوم وحدة الشؤون   -ج          
وطبقًا لقرار التكليف المسبق الصادر عن رئاسة , اإلضافي بعد تدقيق الكشوفات الخاصة بذلك

 .الجامعة
 

مال أعضاء على األقسام مراعاة توزيع األعباء اإلضافية بعدالة وحسب المجاالت المعرفية بعد استك (:16)المادة 
 .هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ألعبائهم التدريسية المقررة

 

يجوز في حاالت خاصة وبموافقة خطية مسبقة من رئيس الجامعة وبتوصية من رئيس القسم وعميد  (:15)المادة 
ثالث ساعات إضافية داخل الجامعة زيادة ( 3)الكلية المعني السماح لعضو هيئة التدريس بتدريس 

من هذه التعليمات على أن يكون التكليف في ( ب/3)و ( 2)عن األعباء اإلضافية المقررة في المادة 
 . بداية الفصل

 

يجوز الموافقة لعضو هيئة التدريس الذي يكلف بالعمل خالل الفصل الصيفي بقرار من رئيس  -أ (:18)المادة 
الجامعة المشاركة في أي مؤتمر أو ورشة عمل أو دورة تدريبية خارج المملكة خالل الفصل 

, باستثناء العمداء فيجوز المشاركة لمدة ثالثة أيام تدريسية فقط فقط ينتدريسي يومينالصيفي لمدة 
 .ى أن تكون في مهام رسميةعل

يجوز الموافقة بقرار من رئيس الجامعة على المشاركة في أي مؤتمر أو ورشة عمل أو دورة تدريبية   -ب          
 .داخل المملكة على أن ال تتعارض مع محاضراته التدريسية اليومية

 

 .يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات (:19)المادة 
 

تلغي هذه التعليمات أية تعليمات أو قرارات سابقة متعلقة بالعمل اإلضافي ألعضاء الهيئة التدريسية  (:22)المادة 
 .في الجامعة

 
 


