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 فً جامعة الحسٌن بن طالل العلمٌة ألعضاء الهٌئة التدرٌسٌة المهمةتعلٌمات 

 .2003 ( لعام 108من نظام الهٌئة التدرٌسٌة رقم )    50المادة الفقرة أ من استناداً لنص 

 

فً العلمٌة ألعضاء الهٌئة التدرٌسٌة  المهمةتعلٌمات  :"تسمى هذه التعلٌمات    :( 1المادة )

  "بن طالل جامعة الحسٌن

 .2018/2017ول للعام الجامعًألالفصل ا عتباراً منإوٌعمل بها  

ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذه التعلٌمات المعانً المخصصة   (:2المادة)

                   تدل القرٌنة على ؼٌر ذلك.لم لها أدناه ما 

 .جامعة الحسٌن بن طاللة : ــالجامع

  .ةـــــــــــــــــس: رئٌس الجامعـــالرئٌ

 .اللجنـــــــــــــــــة:  لجنة التعٌٌن والترقٌة

 .ة التدرٌسٌــــةـــــو الهٌئــــــعض ٌتبع لهاة : الكلٌة التً ـــــــالكلٌ

 .ة التدرٌسٌةــــــعضو الهٌئ ٌتبع لهاد: عمٌد الكلٌة التً ـــــــالعمٌ

 . ة التدرٌسٌــــــــةـــــعضو الهٌئ ٌتبع لهم : القسم الذي ــــــــالقس

 لس : مجلس الكلٌة.ــــالمج

 جامعة أو مركز أو معهد علمً  فًة عضو الهٌئة التدرٌسٌ ٌقوم بها مهمةالعلمٌة : أي  المهمة

 بؽرض القٌام بنشاط علمً. خارج المملكة    

  (:3المادة )

و موافقة أعلمٌة بناء على دعوة  بمهمةلقٌام ل للقسم لعضو الهٌئة التدرٌسٌة التقدم بطلب   .أ

  .قلألبثالثة شهور على ا المهمةمن قبل الجهة المستضٌفة للقٌام بنشاط علمً قبل بدء 

للجنة خالل  ٌرفع المجلس تنسٌبهوخالل أسبوعٌن  للعمٌدالقسم تنسٌبه مجلس ٌرفع  .ب

لجنة قبل ستة أسابٌع من بدء ، وتتم الموافقة بقرار من الرئٌس بناًء على توصٌة الأسبوعٌن

من قبل  مؽطاةالعلمٌة  المهمة، على أن ٌتضمن قرار الموافقة فٌما إذا كانت مخصصات المهمة

 . الجهة الداعٌة أم ال
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اس نوبعد االستئ روؾ ٌقدرهاولظ للرئٌسالفقرة )أ ( من هذه المادة على الرؼم مما جاء فً  .ج

لٌها فً الفقرة )أ( إالمشار  العلمٌة المهمةمة لبدء الالزعن المدة  صرؾ النظربرأي العمٌد 

 عاله.أ

فً الرتبة الواحدة عضو الهٌئة التدرٌسٌة ل العلمٌة المهماتمجموع مدة زٌد تن أٌجوز ال  -د

 .اً عشر شهر اثنً على

 أو تقدم لها ولم تمنح له ٌسٌة الذي ٌستحق إجازة تفرغ علمًلعضو الهٌئة التدر ال ٌجوز -ه

 كثر.أو أذا كانت لمدة فصل دراسً إ علمٌة مهمةب التقدم بطل

 المهمةعلى عضاء هٌئة التدرٌس فً القسم ألتوافر تطبق النسبة المعتمدة للتفرغ العلمً  - و

  .العلمٌة

على عضو الهٌئة التدرٌسٌة أن الوفاء بااللتزام وؼراض ألالعلمٌة  المهمةمدة  تحتسبال  -ز

قبل العلمٌة  المهمةمباشرة وأن ٌخدم فً الجامعة مثلً مدة العلمٌة  المهمةٌعود بعد انتهاء 

 خرى.أعلمٌة  لمهمةالتقدم 

بعد انتهائها مباشرة  المهمة العلمٌةٌقدم عضو الهٌئة التدرٌسٌة تقرٌراً علمٌاً مفصالً حول  -ح

 .العتمادهاللجنة لى إلى رفعه إلٌصار والكلٌة القسم من خالل  عمادة البحث العلمًلى إ

 العلمٌة ما ٌلً :  للمهمةٌشترط فً عضو الهٌئة التدرٌسٌة المتقدم  (:4المادة )

 .قل ألعلى امتصلتٌن امعة سنتٌن ٌكون قد أمضى خدمة  فعلٌة فً الجن أ - أ

قل من بحوث ألعلى انقاط  اربعما مجموعه خالل خدمته فً الجامعة  حققأن ٌكون قد  - ب

 و مقبوله للنشر.أعلمٌة منشورة 

المهمة مج العلمٌة وأن ال ٌقوم بأي عمل آخر خارج برنا المهمةكلٌاً لبرنامج  أن ٌتفرغ -ج

 .العلمٌة الموافق علٌه

 : ما ٌلً العلمٌة المهمةٌشترط فً  (:5المادة )

فٌها سواء باسمه  المهمةً سٌقضً من الجهة التو موافقة ألى دعوة رسمٌة إأن تستند  - أ

 .و باسم الجامعةأ الشخصً

 .لهٌئة التدرٌسٌةعضو ا اتخبر ضمنأن تكون  - ب

ً ومحدداً ٌستفٌد منه عضو الهٌئة التدرٌسٌة علمٌاً وٌنعكس على   - ج أن تتضمن برنامجاً واضحا

 .فائدة للجامعة ألكادٌمً وٌكون فٌهادائة ا

 .ٌة عن شهر واحد وال تزٌد على سنةالعلم المهمةال تقل مدة أن  - د

قة على إنهاء هٌئة التدرٌسٌة الموافالبناًء على طلب عضو حاالت ٌقدرها وفً ورئٌس لل -هـ

 .قبل انقضاء مدتها المهمة العلمٌة
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التدرٌسٌة ألؼراض الترقٌة  العلمٌة جزءاً من خدمة عضو الهٌئة المهمةتعتبر مدة  (:6لمادة )ا

ألؼراض العلمً ، وتعامل معاملة إجازة التفرغ الخدمة واالدخار والتأمٌن الصحً ومكافأة نهاٌة

 .دون راتببإجازة  جازة تفرغ علمً أولؽاٌات الحصول على إ احتساب النقاط

 :حكام المالٌة التالٌةألعلمٌة ا بمهمة الموفدتطبق على عضو الهٌئة التدرٌسٌة   (:7المادة )

ال تتحمل من قبل الجهة الداعٌة  مؽطاةالعلمٌة  المهمةإذا كانت مخصصات  -أ

 ٌة مبالػ مالٌة.أالجامعة 

             

ن لم تكن مؽطاة من الجهة الداعٌة على إٌابا إؾ تذكرة سفر بالدرجة السٌاحٌة ذهابا وتصر -ب

 ن ٌحدد ذلك فً قرار المهمة العلمٌة.أ

 العلمٌة من مخصصات البحث العلمً. بالمهمةتصرؾ النفقات المالٌة الخاصة  (:8المادة )

عداد نموذج خاص لهذه إب ؼراض تنفٌذ هذه التعلٌمات تقوم عمادة البحث العلمًأل( 9المادة )

 الؽاٌة.

 حكامها.أي تعلٌمات وتتعارض مع أخرى واردة فً أحكام أٌة أتلؽً هذه التعلٌمات  (:10المادة )

ٌة ا وأ م ٌرد علٌها نص فً هذه التعلٌماتالحاالت التً لفً ٌبت مجلس العمداء  :11)المادة )

 شكاالت تنشأ عن تطبٌقها.إ


