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 (: تسمية1مادة ) 
 

 "النظام الداخلي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة العربية املفتوحة  تسمى هذه الالئحة "

 

 (: تعريفات2مادة )
 

 ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:يكون للكلمات واملصطلحات اآلتية حيثما ترد في هذه الالئحة املعاني الواردة أدناه

 الجامعة العربية املفتوحة الجامعة

 رئيس الجامعة الرئيس

 مجلس أمناء الجامعة  املجلس

 املقر الرئيس للجامعة املقر

 الجامعة في بلد الفرع الفــــرع

 مدير الجامعة في بلد الفرع  املدير

 عمادة البرامج األكاديمية  العمادة

 عميد البرنامج األكاديمي في الجامعة/ املقر الرئيس عميد البرنامج

 عميد الكلية
 املنسق على مستوى الفرع /عميد أحد البرامج األكاديمية في فرع الجامعة  

 العميد املحلي

 املركز اإلقليمي
أو مدينة أو  ق به الدارسون في منطقة جغرافيةيلتحو  الذي ينشأ في بلد الفرع املركز الذي 

 بالفرع
ً
 .قرية ويكون مرتبطا

 

 

 تعريف عضو هيئة التدريس (:3املادة )
 

 في الجامعة هو:هيئة التدريس عضو 

 األستاذ .أ

 األستاذ املشارك .ب

 األستاذ املساعد .ج

  )وبما ال يتعارض ذلك مع الالئحة املعمول بها في بلد الفرع(املحاضر  .د
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 تعيين أعضاء هيئة التدريس   (:4املادة )
 

 أعضاء هيئة التدريس املتفرغين: .1

 مديرحسب االجراءات املعتمدة بقرار من  ( أعاله(3)حسب تعريفهم في املادة ) املتفرغين التدريسيتم تعيين أعضاء هيئة 

 تعيينات على النحو التالي:لل  لجنةتشكيل بناء على توصية من خالل الجامعة 

  مدير الجامعة
ً
 رئيسا

 للرئيس عميد البرنامج األكاديمي 
ً
 نائبا

  العميد املحلي
ً
 عضوا

  منسق البرنامج في الفرع
ً
 عضوا

  برتبة أعلى أو مساوية للعضو تحت التعيين  هيئة تدريس من البرنامجعضو 
ً
 عضوا

 

 تفرغين:عضاء هيئة التدريس غير املأ .2

استيفاؤهم لألنظمة واألعراف ى راععلى أن ي  تعيينات للبتوصية من خالل لجنة  غير املتفرغينتم اختيار املحاضرين ي 

 تعيينات على النحو التالي:وتشكل لجنة ال، ونظم الجامعةاملتبعة في دولة الفرع 

  أو مساعده مدير الجامعة
ً
 رئيسا

 للرئيس العميد املحلي
ً
 نائبا

  منسق املقرر بالفرع
ً
 عضوا

  أي عضو هيئة تدريس من تخصص آخر يختاره رئيس اللجنة
ً
 عضوا

 

 للشئون األكاديمية.كتب نائب رئيس الجامعة إلى مسير الذاتية من كافة التعيينات رسل نسخ الوت  

 

 من الجامعة على استقطاب كفاءات تدريسية من بلد الفرع كمحاضرين غير متفرغين وملدة محددة، يمكن االكتفاء 
ً
وحرصا

رفع ملدير الجامعة بالتوصية في االستعانة به في تد ريس بتقرير من )العميد املحلي/ عميد الكلية /منسق البرنامج في الفرع(، وي 

املقررات الجامعية، إذا كان يعمل في جامعة زميلة في بلد الفرع ويحمل رتبة أستاذ مساعد على األقل في ذات التخصص بعض 

 املطلوب فيها.

 

 عامةالتعيين الشروط  (:5املادة )
 

  نباإلضافة إلى الشروط واملؤهالت الخاصة األخرى املنصوص عليها في هذا النظام الداخلي، يجب أن تتوافر في م  
ً
 يعين عضوا

 الشروط العامة التالية: هيئة التدريسفي 
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على أن تكون تلك الدرجات  ،أن يكون قد حصل على درجات أو شهادات جامعية في حقل االختصاص الذي سيعين فيه .1

ومسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة ، أو الشهادات صادرة عن جامعات معترف بها ومعتمدة لدى الدول املضيفة

 أو ما يعادلها والدرجة الجامعية األولى. 

 في نفس مجال التخصص. املتقدمأن تتسق الشهادات الحاصل عليها  .2

 بلد الجامعة.ته معادلة من الجهات املعنية في أن تكون شهاد .3

 بشكل كامل لعمله في الجامعة.  .4
ً
 أن يكون متفرغا

. أن يجيد اللغة التي .5
ً
 وتحدثا

ً
 تدرس بها املقررات التي سيقوم بتدريسها إجادة تامة كتابة

 استخدام تقنيات املعلومات، واألنظمة التعليمية املعلوماتية التي تستخدمها الجامعة في عمليات التدريس، أن يجيد .6

 والتقويم. 

 يجب  .7
ً
 من الناحية الصحية بناء أن يكون الئقا

ً
 الجامعة.ه على تقرير طبي تعتمد ا

 وأ، أو األمانة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أن يكون غير محكوم عليه .8
ا

أن صدر بحقه قرار من املجالس و يكون سبق ال

 أو لجان التحقيق. التأديبية

 

 املحاضر (:6املادة )
 

 :املحاضر ما يلي برتبة عيينفي من ييشترط ،  من هذا النظام (5إضافة إلى الشروط العامة املنصوص عليها في املادة )

1.  
ً
ويفضل من  ،جامعة معترف بها ن فيه منعيا على درجة املاجستير على األقل في حقل التخصص الذي سي   أن يكون حاصال

 د.عله خبرة في التعليم املفتوح أو التعلم عن ب  

2.  
ً
يتسق مع التخصص  في حقلمعترف بها لدى الجامعة ودولة الفرع،  على درجة البكالوريوس من جامعة أن يكون حاصال

  املطلوب، بتقدير ال يقل عن "جيد
ً
 " أو ما يعادله، ويفضل أن يكون لديه خبرة في التدريس الجامعي.جدا

 

 األستاذ املساعد (:7املادة )
 

ن  ، من هذا النظام (5إضافة إلى الشروط العامة املنصوص عليها في املادة )  ي:يعين برتبة أستاذ مساعد ما يل يشترط في م 

ويفضل من له  ،جامعة معترف بها لدى الجامعة ودولة الفرع يكون قد حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها منأن  .1

 .عدب   خبرة في التعليم املفتوح أو التعلم عن

  ،يفضل أن يكون لدى املتقدم خبرة في التدريس الجامعي .2
ً
  وأن يكون قد نشر أبحاثا

ً
معتبرة في  مجالت علميةفي  علمية

 التخصص.

 

 األستاذ املشارك :(8املادة )
 

ن  يشترط في ، من هذا النظام (5إضافة إلى الشروط العامة املنصوص عليها في املادة )  ي:رتبة أستاذ مشارك ما يلبيعين م 
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1.  
ً
 .من هذا النظام "1البند " (7على املؤهل األكاديمي املنصوص عليه في املادة ) أن يكون حاصال

 قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة ال تقل عن أربع سنوات في جامعة معترف بها. أن يكون  .2

3.  
ً
  أن يكون قد نشر إنتاجا

ً
  علميا

ً
 لوائح التعيين والترقيةو  ، تم إجراؤه بعد حصوله على رتبة أستاذ مساعد، وفق شروطقيما

 في الجامعة.

الجامعة للترقية إلى  ودولة الفرع، وحقق شروط شغل رتبة أستاذ مشارك في جامعة معترف بها لدى الجامعةأن يكون قد  .4

 رتبة أستاذ مشارك.

 

 األستاذ (:9املادة )
 

ن  ، من هذا النظام (5إضافة إلى الشروط العامة املنصوص عليها في املادة )  رتبة أستاذ ما يلي:بيعين يشترط في م 

1.  
ً
 .من هذا النظام" 1البند "( 7على املؤهل األكاديمي املنصوص عليه في املادة ) أن يكون حاصال

 أن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة ال تقل عن خمس سنوات في جامعة معترف بها.  .2

3.  
ً
  أن يكون قد نشر إنتاجا

ً
  علميا

ً
 التعيين والترقيةولوائح  ، تم إجراؤه بعد حصوله على رتبة أستاذ مشارك، وفق شروطقيما

 في الجامعة. 

إلى رتبة  للترقية جامعة معترف بها لدى الجامعة ودولة الفرع، وحقق شروط الجامعةرتبة أستاذ في أن يكون قد شغل  .4

 أستاذ.

 

 عضو هيئة التدريس الزائر  (:10)املادة 
 

 :عضو هيئة التدريس "الزائر" بصفة ، يجوز تعيينمن هذا النظام (7مع مراعاة ما ورد في املادة )

 عد "زائر"أستاذ مسا .أ

 أستاذ مشارك "زائر" .ب

 ،أستاذ "زائر"  .ج

 وذلك 
ً
 لألسس واإلجراءات التالية: ملن يحمل رتبة مناظرة من جامعة معترف بها، وفقا

1.  
ً
 .من هذا النظام"1البند "( 7على املؤهل األكاديمي املنصوص عليه في املادة ) أن يكون حاصال

 األكاديمية. ، بعد التنسيق مع نائب رئيس الجامعة للشؤون يجري التعيين بقرار من مدير الجامعة .2

 يكون التعيين ملدة محدودة، لفصل دراس ي أو عام دراس ي. .3

 يجري التعيين وفق عقد خاص يبرمه مدير الجامعة مع طرف التعيين املعني. .4

 للتعيين كعضو هيئة تدريس، وفي هذه الحالة يجري النظر في الطلب وفق  .5
ً
يجوز ملن يعين بصفة زائر أن يتقدم الحقا

 النافذة بهذا الخصوص، بما في ذلك تحديد الرتبة األكاديمية املستحقة وفق النظم واللوائح النافذة.إجراءات الجامعة 
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 الخبرةسنوات (: احتساب 11املادة )
 

الرتبة التي اعتماد  ،بعد التنسيق مع نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديميةو  ،يجوز عند تعيين عضو هيئة التدريس .أ

استيفائه ي جامعة أخرى تعترف بها الجامعة ودولة الفرع، وذلك لغايات تحديد رتبته وأقدميته وراتبه، شريطة أشغلها في 

 املنصوص عليهما في هذا النظام.املؤهالت العلمية  و املذكورة للشروط

الخبرة  سنوات باحتسابعد التنسيق مع نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية، و  ،يجوز عند تعيين عضو هيئة التدريس .ب

في املجال األكاديمي السابق على التعيين بواقع كل سنة بسنة، ويجوز احتساب الخبرة التي تزيد عن ستة أشهر كسنة كاملة، 

 تحتسب مدة الخبرة التي تسبق الحصول على املؤهل العلمي األدنى املطلوب للرتبة األكاديمية التي تم التعيين ع
ا

لى على أال

 أساسها، ويكون 
ً
 للشروط املحددة.لاالحتساب وفقا

ً
 سلم املرتبات املعتمد في الجامعة ووفقا

 

 (: تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس 12املادة )
 

 .تتضمن فترة تجربة -فصلين دراسيين-منها  األولىعلى أن تكون السنة فترة سنتين لتدريس اليعين أعضاء هيئة  .أ

 .حسب رغبة الطرفينلفترات مماثلة د فترة التعيين تجدي يمكن  .ب

  خرل اإنهاء العقد بعد إخطار الطرف  يجوز ألي من الطرفين  .ج
ً
قد تاريخ انتهاء العهور على األقل من بذلك قبل ثالثة ش كتابة

 .قد نتيجة قرار تأديبي حسب النظامإنهاء الع ،ويستثنى من ذلك .الطرفين أو باتفاق

 من خ هيئة التدريستعتبر مدة التجربة لعضو   .د
ً
 دمته الفعلية في الجامعة. جزءا

 ءبنا ،يجوز تعيين عضو هيئة التدريس على أساس التعيين املنتظم بعد انقضاء السنتين األولى والثانية .ه
ً
على أداء يخضع  ا

 ما تقره أنظمة ولوائح الجامعة لهذا الغرض.  حسبو لعملية تقييم داخلية 

 . (سنتين ثم سنتين )أي  تجديد العقد ملدة أربع سنوات بالتتالي يجوز  .و

نائب رئيس الجامعة بعد ورود توصية نهائية من الجامعة  رئيسألعضاء هيئة التدريس بقرار من ألول مرة العقد ديد تجيتم  .ز

 .من قبل مدير الجامعة فيما يليالتجديد  على أن يتم، يةاألكاديم للشئون 

 

 مهام عضو هيئة التدريس (:13املادة )
 

 توزع على بعض أو كل املهام التالية: ،ساعة 40 إلى 35ما بين  األسبوعي لعضو هيئة التدريسأن تكون ساعات العمل  .أ

 الجامعة.  االختبارات وفق لوائحكافة أنواع  التدريس واملشاركة في إعداد الواجبات الدراسية و 

 املشاركة في إعداد املواد التعليمية والدراسية من حيث التأليف والتصميم واإلنتاج. 

 الحديثة للمعلومات.  باستخدام التقنيات ،املشاركة في تطوير وسائل وطرق التدريس بأسلوب التعليم املفتوح 

 .إجراء البحوث والدراسات املبتكرة 

 ع.املجتم وفي خدمةالجامعية، وفي نشاطات الجامعة، واللجان  ،املشاركة بفاعلية في أعمال املجالس 

 ونشاطاتهم العلمية. ،وتقاريرهم ،وث الطالبوبح ،اإلشراف على الرسائل الجامعية 
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 ا.التي يكلف به املساهمة في كل األعمال املرتبطة بضمان الجودة في النواحي األكاديمية، وفق املهام 

 وذلك  ،البرامج الحالية والعمل على تطوير ،وبرامج لخدمة املجتمع ،املبادرة الخالقة في استحداث برامج أكاديمية

 .تبعة في الجامعةوفق اإلجراءات امل

 .أي مهام أخرى تكلفه بها إدارة الجامعة 

يتولى أعباء ومسؤوليات  الذي أن يخفض العبء التدريس ي لعضو هيئة التدريس الجامعةملدير ، اقتضت الحاجةإن  .ب

 ية. أو مسؤوليات تنسيقية مع القطاعات الصناعية واإلنتاج ،إدارية

 

  .ج
 
 استوفىإذا كان قد  أو األعمال اإلضافية داخل الجامعة، إال ،عن املحاضراتدفع لعضو هيئة التدريس أي مكافآت ال ت

 مع مراعاة ساعات العمل األسبوعي لعضو هيئة التدريس  ،النصاب التدريس ي املخصص له واملهام املوكلة إليه
ً
هذه ل وفقا

 املادة.

 

 في الجامعة (: حرية عضو هيئة التدريس14املادة )
 

ي يتمتع عضو هيئة التدريس في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير، والتعبير، والنشر، وتبادل الرأي ف

حدود القوانين  وضمن االلتزام بأنظمة البلدمع ضرورة ما يتعلق بالتدريس والبحث العلمي والنشاطات الجامعية األخرى، 

 .املعمول بها الجامعية واألنظمة واللوائح

 

 التكليف والعمل خارج الجامعة (:15املادة )
 

 :أن يشارك في عمل خارج الجامعة مع مراعاة التاليمدير الجامعة يجوز لعضو هيئة التدريس، بموافقة خطية مسبقة من 

 عدم منافسة الجامعة في برامجها و/ أو مهامها. 

  موافقة صريحة من الجامعةعدم استعمال موارد الجامعة لألغراض االستشارية دون. 

   مدير سمح لعضو هيئة التدريس بقضائه خارج الجامعة لذلك الغرض بقرار من د حجم ذلك العمل والوقت الذي ي  حدا ي

 في جميع األحوال  الجامعة، ويشترط
ا

 بأي عمل خارج الجامعة مع واجباته الجامعية.هيئة التدريس عضو  قياميتعارض  أال

 أخذ نسبة من املردود املالي الحق في ير الجامعة، يحدد فيه نوع املشاركة وحدودها. وللجامعة أخذ إذن مكتوب من مد

 الذي يعود على العضو من جراء هذا التكليف.
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 السنويةاإلجازات  (:16املادة )
 

 في الجامعة عن كل عام جامعي كما يلي: عضاء هيئة التدريستكون اإلجازة السنوية أل  .أ

 عنه ؛ تكون في فترة الصيف أو فترة إجازة معتمدة من الجامعة، وتسقط  ألعضاء هيئة التدريس ثمانية أسابيع

 في حال عمل العضو في هذه الفترة مقابل أجر مادي إضافي.

  ألعضاء هيئة التدريس القائمين بأعمال إدارية.م عمل ثالثون يو 

 

  البند "أ"توزع اإلجازة السنوية املنصوص عليها في  .ب
ً
ذا إالنافذة لهذه الغاية، إال  للوائح من هذه املادة بين الفصول وفقا

 سنوية وال يجوز ترصيدها للسنة التي تليها.  اقتضت طبيعة العمل خالف ذلك، وفي جميع األحوال تكون اإلجازة

 

ذ املوافقة على ، بعد أخيجوز لإلداريين من أعضاء هيئة التدريس ترصيد إجازتهم السنوية لسنتين متتاليتين فقط .ج

 صيد، شريطة استنفاذها  قبل انتهاء العالقة التعاقدية مع الجامعة.ر الت

 

 (: امللكية الفكرية17املادة )
 

 التفاقالتعليمية لواد امللكافة حقوق الطبع والتصميم   تملك الجامعة .أ
ً
يات لمقررات املستمدة من جامعة أخرى وفقا

 إلى ملكية  واملسجلة، والبرامج املحوسبة ، واملذاعة،ثنائية، بما في ذلك املكتوبة
ً
نتاج املواد التوضيحية من إمنها، إضافة

 .ي مقرر تطرحه الجامعةأا يتعلق بالعاملين في م

 إن بيع مثل هذه املواد وتوزيعها لغير الطلبة املسجلين في مقررات الجامعة ال يتم إال وفق إجراءات م   .ب
 
، ة من الجامعةر  ق

 لهذا الغرض. املحددةكما أن بيعها لطلبة الجامعة يتم من خالل ترتيبات الجامعة 

، التي يكتبها أو يحررها عضو هيئة البند "أ" من هذه املادة إن حق الطبع والنشر في ما يتعلق بالكتب غير املحددة في .ج

 للجامعة إذا ك
ً
ان بتكليف أو بدعم منها؛ وفي هذه الحالة تكون امللكية التدريس خالل فترة عمله في الجامعة يكون ملكا

 مشتركة وفقا ألحكام اللوائح الداخلية املعمول بها.

 أصولها تكون  .د
ً
إن أي اختراع أو كشف علمي يتوصل إليه عضو هيئة التدريس خالل فترة عمله في الجامعة ومستخدما

 ألحك
ً
ي أوفي ما عدا ذلك، فإن  ام اللوائح الداخلية املعمول بها.ملكيته مشتركة بين الجامعة وعضو هيئة التدريس وفقا

 يتوصل إليه عضو هيئة التدريس يؤول إليه. علمي فاختراع أو كش

 

 وشروط منحهااملرضية اإلجازات  (:18املادة )
 

خاصة بذلك وشروط منحها بموجب لوائح بمختلف أنواعها )بما فيها إجازة األمومة( اإلجازات املرضية  كافة أنواع تحدد

 يصدرها مجلس الجامعة، ووفقا للقوانين واألنظمة واللوائح النافذة في دولة الفرع.
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 (: التفرغ العلمي19) املادة
 

 بناءو  رئيس الجامعة،يجوز بقرار من  .أ
ً
 ومدير على موافقة من اللجنة األكاديمية وتوصية من مجلس العمادة املختص ا

 تمتعه وأ ،ض ي ست سنوات على خدمته الفعليةتفرغ علمي ملدة سنة بعد م  منح عضو هيئة التدريس إجازة الجامعة، 

أو تمتعه بإجازة تفرغ  ،ملدة فصل دراس ي واحد بعد مض ي ثالث سنوات على خدمته الفعلية وأ ،بإجازة تفرغ علمي سابقة

 .ملطلوبةو الندب أو اإلعارة ضمن املدة اأو اإليفاد أراتب  ال تحتسب مدة اإلجازة بدون . علمي سابقة

 .التفرغ العلمي أو البحوث التي سيقوم بإجرائها في أثناء إجازة ،يتقدم بمخطط للبحث أنعضو هيئة التدريس على  .ب

 يلي: يصرف لعضو هيئة التدريس الذي منح إجازة تفرغ علمي ما .ج

 .الرواتب والعالوات التي يتقاضاها باستثناء عالوة اإلدارة )إن وجدت( .1

  تذاكر .2
ً
  السفر ذهابا

ً
 ، شريطةعمله مقرا وذلك إذا كان يقض ي إجازة التفرغ العلمي خارج البلد الذي يقع فيه ه،ل وإيابا

 حصول املوافقة من الجهة األخرى وأن تكون هذه الجهة معتمدة لدى الجامعة.

 أمعلى حساب التسلفة  .3
ً
  خالل وجودهله هذه السلفة للوائح النافذة، وتصرف  ين الصحي وفقا

ً
لترتيبات  في الخارج وفقا

يرسلها أصولية بموجب وثائق  ما هو متعارف عليه، حسب السلفةالبلد الذي سيقض ي إجازته فيه، ويتم تسديد هذه 

 .للدائرتين املالية واإلدارية في الجامعة

 املختص تقرير  إلى الرئيس بواسطة العميدأن يقدم عضو هيئة التدريس الذي منح إجازة تفرغ علمي على  .د
ً
 وأعن البحث ا

لدى  مدة، ويشترط نشرها في مجالت معتويجري تقييمها من قبل اللجنة األكاديمية، البحوث التي أعدها خالل إجازته

 عضو هيئة التدريس يقدم في حالة لم  الجامعة.
 
 مثل هذا التقرير ت

 
 البندمقتض ى رفت له بجميع املبالغ التي ص  ه رد منست

 .هذه املادةمن "ج" 

مدة اإلجازة  ضعفو قبل مرور أ ،في الجامعة خالل إجازة التفرغ العلمي عملهمن  هيئة التدريسقبل استقالة عضو ت   ال .ه

 .ةمن هذه املاد البند "ج"فعت له بمقتض ى املبالغ التي د  ، إال إذا رد على خدمته الفعلية في الجامعة بعد انتهاء اإلجازة

 

 بدون راتب(: منح االجازة 20املادة )
 

  بناًء على موافقة من اللجنة األكاديمية، منح عضو هيئة التدريس الذي قض ى في خدمة الجامعة و يجوز بقرار من الرئيس

 بدون راتب ملدة سنة واحدةثالث سنوات على األقل 
ً
أو بعض السنة، قابلة للتجديد ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات،  إجازة

 يمنح عضو هيئة التدريس إجازة
ا

ثانية بدون راتب بمقتض ى أحكام هذه املادة إال بعد خدمته في الجامعة مدة  ويشترط أال

 تساوي على األقل مثلي مدة اإلجازة السابقة. 

  ،من خدمته في الجامعة ألغراض الترقية واملكافآت 
ً
ال تعتبر اإلجازات بدون راتب التي تمنح ألي عضو هيئة تدريس جزءا

 واملكافآت األخرى مثل نهاية الخدمة.، واألقدمية، وإجازة التفرغ العلمي
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 الندب (:21املادة )
 

  عضو هيئة التدريس الجامعة في بلدي الفرعين املعنيين، ندب العمادة املختص ومديري يجوز للرئيس بتوصية من مجلس

أو بعض السنة للقيام بأعمال وظيفة أخرى في الجامعة، بما في ذلك العمل في غير مكان عمله في أي من  ملدة سنة واحدة

 فروع الجامعة أو مراكزها التعليمية.

 .من خدمته الفعلية في الجامعة ألغراض الترقية واملكافأة واألقدمية 
ً
 تعتبر مدة ندب عضو هيئة التدريس جزءا

 

 سلم املرتبات (:22املادة )
 

تحددها أنظمة الجامعة ولوائحها الخاصة بسلم فالعالوات ، أما هريس ملرتب يحدده العقد املبرم معيخضع عضو هيئة التد

 الرواتب.

 

 الرئيسأعضاء هيئة التدريس في املقر : (23) املادة
 

 لهذه الالئحة يتم 
ً
 بقرار من رئيس الجامعة.إذا كان عضو هيئة التدريس يعمل في املقر الرئيس فإن صدور القرارات وفقا

 

 استقالة عضو هيئة التدريس (:24املادة )
 

  
ً
إلى العميد املختص إذا كان يعمل ه، و يعمل في في الفرع الذيالجامعة  إلى مدير يقدم عضو هيئة التدريس استقالته خطيا

 عدم التقيد بهذا الشرط الزمني الجامعةوملدير  .ر على األقل من بدء أي فصل دراس يقبل ثالثة أشهوذلك  ،في املقر الرئيس

 إذا 
ً
 .لذلكرأى مبررا

   عة وتحت توقيع رئيس الجاماملعني، الجامعة مدير  توقيع  تحتعضو هيئة التدريس  استقالةالقرار النهائي لقبول يكون

  .إن كان عضو هيئة التدريس يعمل في املقر الرئيس

  على عضو هيئة التدريس الذي قدم استقالته 
ا

 قبولهايتم ينقطع عن عمله حتى أال
 
 ، وإال ا

ً
لوظيفته حسب  عتبر فاقدا

 .للجامعة النظام الداخلي

 

 فقدان الوظيفة  (:25املادة )
 

  تدريس هيئة عضو يعتبر .أ
 
  (15) دةمل عمله عن بتغي   إذا لوظيفته فاقدا

 
 في عليها املنصوص األيام عدد أو) متصلة يوما

 بتبليغ يقم ولم ،الجامعة مدير أو 1الرئيس عليه يوافق مشروع عذر دون  (وجوده حال في املعني البلد في العمل قانون 

  البشرية واملوارد املباشر رئيسه
ً
 العضو باعتبار القرار يصدر ،الحالة هذه وفي .متاحة وسيلة بأي غيابه مدة خالل كتابيا

                                                             
 الرئيس ومدير الجامعة المعني فيما عدا ذلكيكون رئيس الجامعة مسؤوالً عن األعضاء التابعين للمقر  1
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  املفعول  ساري  القرار ويعتبر لوظيفته فاقدا

 
 .بتغي  لل األول  اليوم من اعتبارا

  التدريس هيئة عضو يعتبر .ب
 
  (21) دةمل عمله عن بتغي   إذا لوظيفته فاقدا

ً
 في عليها املنصوص األيام عدد أو) متقطعة يوما

 بتبليغ يقم ولم ،ةالجامع مدير أو 2 الرئيس عليه وافقي مشروع عذر دون  (وجوده حال في املعني البلد في العمل قانون 

  البشرية واملوارد املباشر رئيسه
 
 العضو باعتبار القرار يصدر الحالة، هذه فيو ة.متاح وسيلة بأي غيابه مدة خالل كتابيا

 
 
  املفعول  ساري  القرار ويعتبر لوظيفته فاقدا

 
 .عمله عن العضو فيه بتغي   الذي األخير اليوم من اعتبارا

  اعتبر الذي للعضو يحق .ج
 
  عشر خمسة خالل القرار على االعتراض لوظيفته فاقدا

 
 االعتراض ويقدم صدوره تاريخ من يوما

  الجامعة مدير أو 2لرئيس
 
 الواردة األسبابب املختص املرجع اعاقتن حال وفي ، اعتراضه في إليها استند التي األسباب متضمنا

عاد بحقه الصادر القرارا املختص املرجع لغيي   ،االعتراض في  املعمول  العمل قوانينو  يتعارض ال بما وظيفته، إلى ملوظفا وي 

 .املعني البلد في بها

 

 انتهاء الخدمة(: 26مادة )
 

  لتاليةا لحاالتا بإحدى التدريس هيئة عضو خدمة تنتهي
ً
 حدوث تاريخ أو ذلك،ب الصادر القرار يحدده لذيا التاريخ نم اعتبارا

 :الخدمة بها تنتهي التي الواقعة

 هتجديد عدمو  العقد إنتهاء. 

 املعنيين قبل من هاقبولو  االستقالة. 

 ين الذي العمل ءانتها أو ،الخدمة عن االستغناء  العقد. انتهاء أو ،األجله ع 

 يحدد والذي ،التقاعد سن بلوغ: 

1.  
ً
  املعني. البلد في عليها املنصوص والعمال العمل وأنظمة والقوانين لألحكام وفقا

 سن  العمل قانون  فيها يحدد لم التي للبلدان بالنسبة املعتمد السن وهو ،الستين سن بلوغب .2
ً
 البلدان أو ،تقاعدلل ا

  التقاعد فيها يكون  ال التي
ً
  لخدمةا انتهاء كون ي لحالةا ذهه وفي .يالتقاعد سنال بلوغب ملزما

ً
 العام هايةن من اعتبارا

  فسنٍة، سنة دريسالت هيئة وعض خدمة تمديد يكون  نأ على التقاعد، سن يهف أتم الذي الجامعي
ً
 من اعتبارا

 قادمة سنوات ولخمس السن إتمام

 العمل عن االنقطاع أو الوظيفة فقدان. 

  تأديبية. قرارات أو جنائي حكم صدور 

  الجامعة. في التأديب الئحة عليه نصت مما أي صدور 

 النظام هذا في الواردة التعيين شروط من شرط فقدان 

 الوفاة. 

 

                                                             
 يكون رئيس الجامعة مسؤوالً عن األعضاء التابعين للمقر الرئيس ومدير الجامعة المعني فيما عدا ذلك 2
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 الجزائية  ى الدعاو  :(27مادة )
 

 التهمة عن ناشئة بحقه تأديبية إجراءات أي اتخاذ يجوز  فال املخالف، التدريس هيئة عضو ضد جزائية دعوى  أقيمت إذا .أ

 .الدعوى  تلك يف النهائي الحكم صدور  قبل إليه املوجهة الجزائية

 

 املنسوبة الجزائية التهمة من تبرئته أو املخالف التدريس هيئة عضو مسؤولية بعدم الجزائية الدعوى  في القرار صدور  إن .ب

 .الداخلي لنظاما هذا أحكام بمقتض ى حقهب التأديبية راءاتاإلج اتخاذ مباشر بشكل يوقف ذلك فإن إليه

 

 (: أحكام عامة28مادة )
 

لغي هذا النظام ما سبقه من أنظمة  تخص " .أ  في الجامعة العربية املفتوحة". النظام الداخلي ألعضاء هيئة التدريسي 

 .مجلس األمناءقبل من تاريخ إقراره من  ذا النظاميعمل به .ب

 .يئة التدريس العاملين في الجامعةتسري أحكام هذا النظام على أعضاء ه  .ج

 .ا النظامتنفيذ األحكام الصادرة بموجب هذ دراء مسؤولون عنرئيس الجامعة وامل .د

 كل ما لم يرد به نص في هذه الالئحة يتم الرجوع فيه إلى الئحة شئون املوظفين.   .ه

 


