تعليمات العبء اإلضافي ألعضاء الهيئة التدريسية رقم ( )4لسنة 5002

تعليمـات رقم (  ) 4لسـنة 5002
تعليمات العبء اإلضافي ألعضاء الهيئة التدريسية
صادرة بمقتضى المادة ( / 50د ) من نظام الهيئة
التدريسية في الجامعة رقم ( )111لسنة 5002

المادة :1

تسمى هذه التعليمات " تعليمات العبء اإلضافي ألعضاء هيئة التدريس " ويعمل بهلا بلدءا ملن
. 5002/ 5 /6

المادة :5

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدنلاه ملا
لم تد القرينة على غير ذلك .
جامعة اليرموك
الجامعة :
رئيس الجامعة
الرئيس :
عميد أي كلية في الجامعة
العميد :
مدير المركز في الجامعة
مدير المركز :
نظام الهيئة التدريسية في الجامعة
النظام :
عضو هيئة التدريس  :األستاذ واألستاذ المشارك واألستاذ المساعد والمدرس

المادة :2

للرئيس  ،باقتراح من مجلس القسم األكاديمي ،وتنسيب من العميد ،أن يرفع النصاب التدريسلي
ألعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين ( )2ثالث ساعات معتمدة ،وله في الحلاتت
اتستثنائية التي تقتضيها الضرورة القصوى أن يرفلع النصلاب إللى (  ) 6سلت سلاعات معتملدة
كحد أقصى.

المادة :4

للرئيس وفي حلاتت مبلررة أن يصلر لعضلو هيئلة التلدريس اللذي يتلولى أعبلاء و مسلووليات
جامعية أو إدارية في الجامعة بدتا عن الساعات التي يقوم بتدريسها زيادة علن النصلاب المقلرر
له شريطة أن ت تزيد على (  ) 2ثالث ساعات معتمدة .

*المادة :2

إذا زاد النصاب التدريسي لعضو هيئة التدريس أو المحاضر المتفلر  ،عللى النصلاب المقلرر لله
فللي المللادة ( )50مللن النظللام فيصللر للله بللد عللن السللاعات التللي يقللوم بتدريسللها وف ل أجللور
سلاعات تللدريس المحاضللرين غيللر المتفللرغين ،وتعتبللر رتبللة عضللو الهيئللة التدريسللية عنللد بللدء
الدراسة للفص أساسا ا تحتساب المكافأة للعم اإلضافي في ذلك الفص .

المادة :6

تلغى جميع القرارات التي تتعارض مع هذه التعليمات.

المادة :1

الرئيس والعمداء مسوولون عن تنفيذ هذه التعليمات.

______________________________________________________________
*صدرت هذه التعليمات بموجب الصالحيات المخولة لألستاذ رئيس الجامعة استناداً لنص المادة ( /02د) من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة.

* مت تعديل املداة قم  )4من هذ التعليمدات مبوجب مراق قئيس اجلدامعة  ،ويعمل هبذا القراق اعتبداقاً من بداية الفصل األول للعدام اجلدامعي .6002/6002
*مت تعديل املداة  )5بقراق جملس العمداء يف جلسته قم ) )6006/40بتداقيخ .6006/00/8

