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 )٢٠١٣(لسنة ) ١(تعلیمات العمل اإلضافي ألعضاء الهیئة التدریسیة رقم 
  ٢٠٠٣لسنة ) ١٥١(من نظام رقم ) ٦٣(صادرة بمقتضى أحكام المادة 

 نظام الهیئة التدریسیة في الجامعة الهاشمیة وتعدیالته
 

من تاریخ اعتبارًا ویعمل بها " تعلیمات العمل اإلضافي ألعضاء الهیئة التدریسیة " تسمى هذه التعلیمات  ):١(المادة 
 .إقرارها

 

یجوز تكلیف أعضاء الهیئة التدریسیة من جمیع الرتب األكادیمیة للقیام بالتدریس اإلضافي بقرار   -أ): ٢(المادة 
وتوصیة من عمید الكلیة المختص للفصل الدراسي من رئیس الجامعة بناًء على تنسیب رئیس القسم 

على أن ال یزید عدد الساعات المعتمدة للتدریس اإلضافي التي یكلف بها عضو هیئة ، األول والثاني
 .ساعات معتمدة في الفصل الدراسي الواحد) ٣(التدریسیة على 

 

من عمید الكلیة وتوصیة رئیس القسم لرئیس الجامعة في حاالت خاصة یقدرها، وبناًء على تنسیب  -ب          
المعني، زیادة ساعات التدریس اإلضافي ألعضاء هیئة التدریس من رتبة أستاذ مساعد وأستاذ 

ساعات معتمدة داخل الجامعة وخارجها في كل من الفصل الدراسي ) ٦(مشارك لتصبح بحد أقصى 
 .األول والثاني

 

لعضو الهیئة التدریسیة إذا زاد عبؤه التدریسي في كل من الفصل تصرف مكافأة العمل اإلضافي  -أ): ٣(المادة 
- :الثاني على الساعات المعتمدة اآلتیة الدراسي األول أو

 )    الثاني/األول(الفصل                              الرتبة                        
 ساعات          ٩األستاذ                                                        
 ساعة          ١٢)                          بعقد(أستاذ                         
 ساعة          ١٢  المساعد            /األستاذ المشارك                        
 ساعة   ١٥               مدرس مساعد/ المدرس                         

یكون العبء المقرر لعضو هیئة التدریس من الساعات المعتمدة خالل الفصل الصیفي على النحو  -ب           
- :اآلتي

 الفصل الصیفي                               الرتبة                         
 ساعات ٧,٥              األستاذ                                           
 ساعات ٧,٥  )                          بعقد(أستاذ                         
 ساعات ٧,٥  المساعد             /األستاذ المشارك                        
  اتساع ٩     مدرس مساعد           / المدرس                         

) ٤٤٥/٢٠/٢٠١٨(ساعات بناًء على قرار مجلس العمداء رقم ) ٩(إلى ) ٧,٥(ومن ) ٧,٥(ساعات إلى ) ٦(التدریسي من تم تعدیل العبء 
  ١٢/٣/٢٠١٨تاریخ 

 
تصرف لعضو الهیئة التدریسیة المكلف بالتدریس اإلضافي عن كل ساعة نظریة أو ساعتین  -أ): ٤(المادة 



۲ 
 

- :عملیتین المبالغ المحددة فیما یأتي
 دیناراً  ٢٥األستاذ                            ) ١
 دیناراً  ٢٠   األستاذ المشارك                ) ٢
 دیناراً  ١٥األستاذ المساعد                   ) ٣
 دیناراً  ١٢   المدرس المساعد      /المدرس)  ٤
 دنانیر ١٠  حملة البكالوریوس              )  ٥

 

 .تبة عضو هیئة التدریس في بدایة أي فصل دراسي لغایات العمل اإلضافيتعتمد ر  -ب            
 

اته باستثناء راتبه وعالو یصرف لعضو هیئة التدریس الذي یكلف بالتدریس خالل الفصل الصیفي  -أ ):٥(المادة 
ثالث ) ٣(النقل وحوافز البرامج غیر العادیة وعالوة اإلدارة وأیة مكافآت أخرى عن كل  عالوة

 سبعة ونصف ساعة ویكون من ضمنها ساعات التكلیف اإلداري،) ٧,٥(ساعات تدریس بحد أقصى 
 -:وفقًا للمعادلة التالیة

 رصید إجازته الفعلي x )١٢ xي أ من تعلیمات العمل اإلضاف/٥الراتب وفق المادة  x میو  ٧٠(               
 رصید إجازته وفق النظام                                 ٣٦٥                                            

 

لهیئة التدریسیة المكلف المستحقات في الفصل الصیفي عن اإلجازة المستحقة لعضو ا حسبت - ب
 إجازة أسابیع عشرة) ١٠( أعاله لقاء) أ(تكون المكافأة المنصوص علیها في الفقرة  ، بحیثبالتدریس

لمن عمل من بدایة إجازة أسابیع  خمسة) ٥(لقاء لمن عمل من بدایة الفصل الدراسي األول و 
إجازات أو عمل  ي الثاني أيالفصل الدراسي الثاني، وال یستحق من یعین في نهایة الفصل الدراس

ثمانیة أسابیع لمن هو مكلف ) ٨(ومقابل ، النظر عن عدد أیام الفصل الدراسيبغض  إضافي
 .بالعمل اإلداري منهم بما في ذلك الرئیس ونوابه والعمداء ورؤساء األقسام

 ١٥/٨/٢٠١٨تاریخ ) ١٠١٨/٤٠/٢٠١٨(بموجب قرار مجلس العمداء رقم ) ب+أ/٥(تم تعدیل المادة رقم 
 تحذف -ج

 

التدریسي الفعلي إلى العبء الكامل ونسبة عدد الطلبة الفعلي إلى الحد األدنى  تراعى نسبة العبء  -د
 .من هذه التعلیمات) ١١(لعدد الطلبة في المواد الدراسیة وفقًا للمادة 

 

من هذه التعلیمات یصرف لعضو هیئة التدریس المكلف ) ١٧(مع مراعاة ما ورد في المادة   -ه          
العمل اإلضافي وفقًا للمعادلة  أجور ساعات معتمدة) ٩(عن بالتدریس في الفصل الصیفي زیادة 

 -:التالیة
 )أ من هذه التعلیمات/٤أجر الساعة حسب المادة  xعدد ساعات التدریس (

 

الصیفي وبموافقة خطیة مسبقة من رئیس الجامعة التدریس  یجوز لعضو هیئة التدریس خالل الفصل -و          
ساعات معتمدة ) ٦(خارج الجامعة، على أن ال یتجاوز مجموع عبئه التدریسي خالل الفصل عن 

 .داخل الجامعة وخارجها



۳ 
 

 تحذف -ز
ن م) ب/٣(تصرف األعباء التدریسیة خالل الفصول الصیفیة بنسبة العبء المقرر وفقًا ألحكام المادة  -ح

 .من هذه التعلیمات) ٥(من المادة ) ج(و ) أ(هذه التعلیمات إلى المعادلتین الواردتین في الفقرتین 
 ١٢/٣/٢٠١٨تاریخ ) ٤٤٥/٢٠/٢٠١٨(تعدیل بناًء على قرار مجلس العمداء رقم التم 

 .یعامل المحاضرون المتفرغون معاملة نظرائهم في الرتب األكادیمیة ):٦(المادة 
 

والدوائر  یعفى من یكلف بالتدریس من العمداء ونوابهم ومساعدیهم ورؤساء األقسام ومدراء المراكز -أ ):٧(المادة 
ساعات معتمدة من العبء ) ٣(والوحدات اإلداریة من أعضاء هیئة التدریس من  والمكاتب

 .للفصل الدراسي األول والثاني التدریسي المقرر مقابل العبء اإلداري
 

تدفع مكافأة عمل إضافي لعضو هیئة التدریس لقاء قیامه بالتدریس للساعات التي خفضت له ال  -ب            
 .بدل العمل اإلداري في الفصل الدراسي األول أو الثاني

 

ثالث ساعات معتمدة ألعضاء هیئة التدریس المعینین في المناصب اإلداریة من ) ٣(تحسب  -ج            
والوحدات اإلداریة  والدوائر والمكاتبالعمداء ونوابهم ومساعدیهم ورؤساء األقسام ومدراء المراكز 

ویجوز بموافقة من الرئیس تكلیف نواب ومساعدي ، ضمن العبء المقرر خالل الفصل الصیفي
 .ء من أعضاء هیئة التدریس بعبء یقرره رئیس الجامعةالعمداء والمدرا

یكون الحد األعلى للعبء التدریسي ألعضاء هیئة التدریس المعینین في المناصب اإلداریة من  -د
العمداء ونوابهم ومساعدیهم ورؤساء األقسام ومدراء المراكز والوحدات اإلداریة المكلفین بالتدریس 

 .تدریس معتمدةساعات  )٩(خالل الفصل الصیفي 
 

أن یكون التكلیف بقرار مسبق من فقط بدل اإلجازات السنویة لقاء أعباء إداریة یشترط فیمن یكلف  -ه           
 )٧,٥(وتحسب مكافأة رئیس الجامعة ونوابه بما یعادل  رئیس الجامعة في بدایة الفصل الصیفي

 .معتمدة للفصل الصیفي ساعة
 

 .المقرر للفصل الدراسي رئیس الجامعة ونواب الرئیس یستثنى من العبء التدریسي -و
 

إذا حصل عضو هیئة التدریس على إجازة سنویة أو طارئة خالل الفصل الدراسي األول أو الثاني  -ز           
 .فتحسم من رصید إجازاته الذي یكلف به خالل الفصل الصیفي

رصید إجازات عضو هیئة التدریس بدل تكلیفه في الفصل الصیفي بالعبء المقرر، وله  كاملیحسم  -ح
لغیر المكلفین  الثاني الدراسيوالفصل  األولالفصل الدراسي (ان یستوفي اسبوع من إجازته ما بین 

  .)بأعباء إداریة
  تحذف -ط

 ١٢/٣/٢٠١٨تاریخ ) ٤٤٥/٢٠/٢٠١٨(بناًء على قرار مجلس العمداء رقم  )٧(المادة رقم  تم تعدیل

یجوز لعضو الهیئة التدریسیة، بموافقة خطیة مسبقة من رئیس الجامعة وبناء على تنسیب من عمید  -أ ):٨(المادة 
، إلقاء محاضرات خارج الجامعة على أن ال یتجاوز عددها ثالث رئیس القسم الكلیة وتوصیة من



٤ 
 

 .معتمدة خالل الفصل الدراسي الواحد ساعات 
 

 .ال یجوز ألعضاء هیئة التدریس المعینین بمناصب إداریة القیام بالتدریس خارج الجامعة -ب           
 

الماجستیر الذین  ن المتفرغین من حملة درجةیمحاضر مللبالنصاب الكامل یكون العبء التدریسي  ):٩(المادة 
) ٩(و الثانيساعة معتمدة خالل الفصل الدراسي األول أو ) ١٥(یقومون بتدریس مواد عملیة أو نظریة 

معتمدة خالل الفصل الصیفي، وتصرف لهم خالل الفصل الصیفي مكافأة تعادل بدل اإلجازات  اتساع
 .المستحقة عن ذلك العام

 ١٢/٣/٢٠١٨تاریخ ) ٤٤٥/٢٠/٢٠١٨(مجلس العمداء رقم بناًء على قرار  )٩(المادة رقم  تم تعدیل

 

األیام التي یتغیبها عضو  والمحاضرین المتفرغینیحسم من المكافأة التي تصرف لعضو هیئة التدریس ): ١٠(المادة 
، على أن یتم تزوید وحدة الشؤون المالیة بكشوفات تبین الفصل الصیفيهیئة التدریس عن العمل خالل 

، ویستثنى من ذلك المهام الرسمیة عمل أعضاء الهیئة التدریسیة الفعلیة خالل ذلك الفصلأیام وساعات 
 .التي یكلف بها من رئیس الجامعة

 ١٢/٣/٢٠١٨تاریخ ) ٤٤٥/٢٠/٢٠١٨(بناًء على قرار مجلس العمداء رقم  )١٠(المادة رقم  تم تعدیل

 

- :التدریس یدخل في العبء التدریسي اإلضافي لعضو هیئة -١ ):١١(المادة 
أما المواد التي یشترك في تدریسها مع ، مجموع الساعات المعتمدة للمواد التي یّدرسها منفرداً  - أ

وتوزع المكافأة ، آخرین فیوزع عبؤها بینهم حسب الساعات التي یدرسها كل منهم من هذه المواد
 .بینهم على هذا األساس

 نصف ساعة تدریس معتمدة بوعیة ولكامل الفصل الدراسيتحسب الساعة العملیة الفعلیة األس -ب              
یتم احتساب العبء للمواد التي یكون فیها جزء نظري وجزء عملي بناًء على الساعات المعتمدة  -ج     

 .للنظري ونصف الساعات الفعلیة للعملي
فصل الدراسي ساعة تدریس فعلیة في ال) ١٦(یكون الحد األعلى لتدریس الساعة المعتمدة الواحدة  -٢

 .الواحد
 

- :اإلشراف على الرسائل الجامعیة -٣ 
وفقًا لتعلیمات منح درجتي الماجستیر یكون التكلیف باإلشراف على رسائل الماجستیر والدكتوراه  -أ  

 .والدكتوراه النافذتین
دینار تدفع في ) ٦٠٠(ا وحتى تخرج الطالب مبلغ رسالة یشرف علیهعن كل للمشرف  یصرف - ب

یقسم المبلغ مناصفًة  من داخل الجامعة أو خارجهانهایة الفترة وفي حال وجود مشرف مشارك 
 .بینهما

 ٢/١/٢٠١٩تاریخ ) ٥٠٧/١٦/٢٠١٩(بقرار مجلس العمداء ذي الرقم ) ب/١١/٣(تم تعدیل المادة 

  ).ج(حذف الفقرة   -ج
 ).د(تحذف الفقرة  - د
المملكة ) خارج(ال یجوز تكلیف أو االستمرار بتكلیف عضو هیئة التدریس الحاصل على إجازة   -هـ



٥ 
 

 .باإلشراف على الرسائل الجامعیة خالل إجازته
 

لغایات صرف العمل اإلضافي، یحسب لعضو الهیئة التدریسیة الذي یشرف على مشاریع التخرج  -٤
طالبین لقسم هندسة العمارة في كلیة ) ٢(وعن كل أربعة طالب ) ٤(ساعة معتمدة واحدة عن كل 

 .الهندسة
یكون احتساب العبء التدریسي ألعضاء هیئة التدریس لمادة التدریب المیداني على النحو  -٥

- :اآلتي
 

 العبء الكلیة الرقم
 طالب) ١٢(ساعة معتمدة لكل  كلیة الهندسة .١

٢. 
األمیر الحسین بن عبداهللا الثاني 

 المعلوماتلتكنولوجیا 
 

 طالب) ١٢(ساعة معتمدة لكل 
 طالب) ٨(ساعة معتمدة لكل  الموارد الطبیعیة والبیئة .٣
 طالب) ٨(ساعة معتمدة لكل  التربیة البدنیة وعلوم الریاضة .٤
 طالب) ٨(ساعة معتمدة لكل  كلیة العلوم التربویة .٥
 طالب) ٨(ساعة معتمدة لكل  كلیة الملكة رانیا للطفولة .٦
 ساعات معتمدة لكل مادة تدریب میداني) ٣( كلیة العلوم الطبیة المساندة .٧
 ساعات معتمدة لكل مادة تدریب میداني) ٣( كلیة التمریض .٨
 طالب) ١٢(ساعة معتمدة لكل  معهد الملكة رانیا للسیاحة والتراث .٩
 طالب) ١٢(ساعة معتمدة لكل  كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة .١٠
 طالب) ١٢(ساعة معتمدة لكل  كلیة اآلداب .١١

 -:یكون الحد األدنى ألعداد الطلبة المسجلین في المواد الدراسیة على النحو اآلتي -٦
 ینالصیفیول األول والثاني و الحد األدنى للفص المتطلبات

 ٦٠ متطلب جامعة
 ٣٠ متطلب كلیة

 ٢٥ متطلب تخصص
 ١٢ دراسات علیا

 ٢٠ ندوة
 ١٨ العملي /المختبرات 

عشر طالب فتلغى الشعبة إال إذا كان من ) ١٠(إذا قل عدد الطلبة المسجلین في المادة الدراسیة عن  -أ -٧
 .ضمنهم طلبة خریجون

من هذه المادة یعدل ) ٦(الحد األدنى الوارد في البند عن إذا قل عدد الطلبة المسجلین في المادة الدراسیة  - ت



٦ 
 

الدراسیة بنسبة عدد الطلبة المسجلین إلى الحد األدنى لعدد الطلبة ولكافة الفصول العبء التدریسي للمادة 
 .الدراسیة

 ١٢/٣/٢٠١٨تاریخ ) ٤٤٥/٢٠/٢٠١٨(بناًء على قرار مجلس العمداء) ب/٧(لتصبح ) ذ/٧(بحذفها و  )د+ج/١١/٣(تم تعدیل المواد 

 :یعین مجلس القسم من بین أعضاء هیئة التدریس فیه منسقًا لشعب المادة الواحدة وفقًا لآلتي -أ ):١٢(المادة 
 .أن یكون التكلیف في بدایة الفصل الدراسي وأن یكون عضو هیئة التدریس من أحد مدرسي المادة -١
 .ال یجوز لعضو هیئة التدریس التنسیق ألكثر من مادة واحدة خالل الفصل الدراسي -٢
یحسب للمنسق عبئًا مقداره ساعة معتمدة واحدة خالل الفصل الدراسي على أن ال تقل عدد الشعب  -٣

 .ثمانٍ ) ٨(عن 
 

تحسب المواد التي یدرسها عضو هیئة التدریس في الفصل األول أو الثاني إذا قل عدد الطلبة  -ب
ن أن یؤدي ذلك إلى المسجلین فیها عن الحد األدنى ألغراض إكمال عبئه التدریسي كامًال دو 

 .أعباء إضافیة
 

أعداد الطلبة المسجلین في  على أساسلغایات العمل اإلضافي تحسب األعباء لعضو هیئة التدریس  ):١٣(المادة 
الشعبة في بدایة األسبوع السابع من بدایة كل فصل دراسي، وفي بدایة األسبوع الرابع من بدایة كل 

 .فصل صیفي
 ١٢/٣/٢٠١٨تاریخ ) ٤٤٥/٢٠/٢٠١٨(بناًء على قرار مجلس العمداء ) ١٣(تم تعدیل المادة 

 

على كل قسم في كلیات الجامعة وضع الجدول الدراسي بحیث یؤدي كل عضو هیئة تدریس أو  -أ ):١٤(المادة 
 .محاضر متفرغ العبء التدریسي المقرر كامالً 

 

أسبوعین من بدایة التدریس في الفصل الدراسي ترفع األقسام ووحدة القبول والتسجیل بعد مضي  -ب            
على األكثر كتبًا خطیة لرئاسة الجامعة تبین فیها أسماء أعضاء الهیئة التدریسیة الذین لم یستوفوا 

 .وعلى رؤساء األقسام بیان المبررات والخطة المستقبلیة لتالفي ذلك، نصابهم التدریسي
 

الواحدة التي تحتوي على جزء نظري وجزء عملي فیجب مراعاة  عند طرح أكثر من شعبة للمادة -ج          
 .توحید الجزء النظري ولكافة الشعب وطرح العدد الكافي من الشعب للجزء العملي منها

 

تحدد المواد التي ستطرح في الفصل الصیفي وأسماء أعضاء الهیئة التدریسیة الذین سیكلفون  -د           
 .ع على األقل من بدایة الفصلبالتدریس قبل ثمانیة أسابی

 

بقرار من عمید الكلیة بناًء على تنسیب مجلس ، تفتح شعب جدیدة للمواد المغلقة التي لیس لها بدیل _ هـ          
 .مع مراعاة استكمال جمیع أعضاء الهیئة التدریسیة في القسم ألعبائهم التدریسیة، القسم المختص

 

من قبل عضو هیئة التدریس ) وفق النموذج المقرر(یعبأ كشف ساعات العمل اإلضافي المعتمد  -أ ):١٥(المادة 
ویتم تدقیقه وتوقیعه من ) أو نهایة الفصل الدراسي(المكلف بالعمل اإلضافي في نهایة كل شهر 
وال یجوز إدراج ساعات عمل إضافیة عن أیام ، الجهات المعنیة في الجامعة حسب األصول



۷ 
 

 .میةالعطل الرس
 

تتولى وحدة القبول والتسجیل تدقیق كشوفات العمل اإلضافي في ضوء العبء التدریسي لعضو   -ب   
الهیئة التدریسیة في الفصل الدراسي وفقًا لقرار التكلیف ویتم توقیعها من مدیر وحدة القبول 

 .والتسجیل إقرارًا بصحتها
 

المكافأة المستحقة لعضو الهیئة التدریسیة المكلف بالتدریس تقوم وحدة الشؤون المالیة بصرف   -ج          
وطبقًا لقرار التكلیف المسبق الصادر عن رئاسة ، اإلضافي بعد تدقیق الكشوفات الخاصة بذلك

 .الجامعة
 

على األقسام مراعاة توزیع األعباء اإلضافیة بعدالة وحسب المجاالت المعرفیة بعد استكمال أعضاء  ):١٦(المادة 
 .ة التدریس والمحاضرین المتفرغین ألعبائهم التدریسیة المقررةهیئ

 

یجوز في حاالت خاصة وبموافقة خطیة مسبقة من رئیس الجامعة وبتوصیة من رئیس القسم وعمید  ):١٧(المادة 
ثالث ساعات إضافیة داخل الجامعة زیادة ) ٣(الكلیة المعني السماح لعضو هیئة التدریس بتدریس 

من هذه التعلیمات على أن یكون التكلیف في ) ب/٣(و ) ٢(ضافیة المقررة في المادة عن األعباء اإل
 . بدایة الفصل

 

یجوز الموافقة لعضو هیئة التدریس الذي یكلف بالعمل خالل الفصل الصیفي بقرار من رئیس  -أ ):١٨(المادة 
الجامعة المشاركة في أي مؤتمر أو ورشة عمل أو دورة تدریبیة خارج المملكة خالل الفصل 

، باستثناء العمداء فیجوز المشاركة لمدة ثالثة أیام تدریسیة فقط فقط ینتدریسی یومینالصیفي لمدة 
 .ى أن تكون في مهام رسمیةعل

یجوز الموافقة بقرار من رئیس الجامعة على المشاركة في أي مؤتمر أو ورشة عمل أو دورة تدریبیة   -ب          
 .داخل المملكة على أن ال تتعارض مع محاضراته التدریسیة الیومیة

 

 .یبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم یرد علیها نص في هذه التعلیمات ):١٩(المادة 
 

تلغي هذه التعلیمات أیة تعلیمات أو قرارات سابقة متعلقة بالعمل اإلضافي ألعضاء الهیئة التدریسیة  ):٢٠(المادة 
 .في الجامعة

 

 


