تعليمات العمل اإلضافي ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة للفصل الصيفي
للجناح المدني باستثناء كلية الطب
المادة األولى  :تس ّمى هذه التعليمات " تعليمات العمل اإلضافي ألعضاء الهيئة التدريسية في
جامعة مؤتة للفصل الصيفي "
الماااادة الثانياااة  -:أ .يكوووهن ه الوووك فصووول دراسوووي ها ووود هذلوووك وووتل الفتووورن موووا وووين هايوووة
الفصل الدراسي الثا ي ه داية الفصل الدراسي األهل.
ب .تكووهن موودن الفصوول الدراسووي الصوويفي عشوورن أسووا يع علووى موودار مسووة
أيووواي فوووي األسووو ه ه هاقوووع ( )48سووواعة للموووادن الها ووودن

يوووك تكوووهن

مدن الم اضرن الها دن ساعة.
ج .تكوووهن مووودن الم ا ضووورن الها ووودن عووود السووواعة الثا يوووة مسووواء سووواعة ه()15
دقيقة هعلى مدار أر عة أياي في األس ه .
الماااادة الثالثاااة  :يجوووهك تكليوووء أعضووواء الهيئوووة التدريسوووية فوووي الجامعوووة مووون جميوووع الرتوووب
األكاديميووووة اسووووتث اء كليووووة ال ووووب للقيوووواي التوووودري
الدراسوووي الصووويفي قووورار مووون رئوووي

اإلضووووافي فووووي الفصوووول

الجامعوووة وووا تء علوووى ت سووويب رئوووي

ي علووووى أال يكيوووود عوووودد السوووواعات
القسووووي هتهصووووية موووون عميوووود الكليووووة المع وووو ّ
المعتمووووودن للتووووودري

اإلضوووووافي علوووووى ( )9سووووواعات معتمووووودن فوووووي الفصووووول

الصيفي.
الماااادة الرابعاااة  :يكوووهن ال ووود األد وووى ألعوووداد ال ل وووة المسوووجلين فوووي الموووهاد الدراسوووية فوووي
الفصل الصيفي على ال ه التالي :
 مت ل ات الجامعة  :هاقع  60ال ا ت. مت ل ات الكلية  :هاقع  35ال ا ت. مت ل ات الت صص  :هاقع  30ال ا ت. الدراسات العليا  :هاقع  10تب. الم ت رات  /العملي :هاقع  18ال ا ت.هيجوووهك للج ووووة ال ر ووووامس الدراسووووي اسووووتث اء أيووووة وووواالت تقتضوووويها الضوووورهرن موووون
أ كاي هذه المادن .

المااادة المامسااة  :يجووهك لل الووب التسووجيل علووى الفصوول الصوويفي وود أقصووى ( )13سوواعة
معتمووودن هيجوووهك رفوووع هوووذا العوووبء لوووى ( )16سووواعة معتمووودن ذا كوووان
(.)1
ال الب متهقع ت رجه في ذلك الفصل.
ووود

الماااادة السادساااة  :أ .يجوووهك ل الوووب الدراسوووات العليوووا التسوووجيل علوووى الفصووول الصووويفي
أقصى ( )6ست ساعات معتمدن.
ب -يجوووهك م اقشوووة الرسوووائل الجامعيوووة ل ل وووة الدراسوووات العليوووا فوووي الفصووول
(.)2
الصيفي.
المااادة السااابعة  :ت ووأ أ كوواي هووذه التعليمووات فووي ووال تعارضووها مووع أيّووة تعليمووات أ وور
سووووا قة هي ووووت مجلوووو العمووووداء فووووي أيووووة شووووكاالت ت شووووأ عوووون ت يووووأ
صهصها أه تفسيرها .

( :)1توي تعووديل ووص المووادن ال امسووة مهجووب قوورار مجلو
.2018/3/19

العمووداء رقووي ( )2018/149توواري

( :) 2تووي تعووديل ووص المووادن السادسووة مهجووب قوورار مجلو
.2018/3/27

العمووداء رقووي ( )2018/156توواري

