
  2008لعام ) 88(نظام رقم 

من ) أ(نظام ممارسة العمل األكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية صادر بمقتضى الفقرة 

 2005لسنة ) 4(من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم) 17(والمادة) 3(المادة

كليـات الجامعيـة   نظام ممارسة العمل األكاديمي في الجامعات وال(يسمى هذا النظام  -1المادة

  0ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ) 2008لسنة 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لهـا   -2المادة

  :غير ذلكأدناه ما لم تدل القرينة على 

  0قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ:      القانون

  0وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:      الوزارة

  0وزير التعليم العالي والبحث العلمي:      الوزير

العمل في الجامعات والكليات الجامعية في مجالي التدريس والبحـث  :    العمل األكاديمي

  0العلمي      

  0السجل الخاص بأسماء المسموح لهم بممارسة العمل األكاديمي:      السجل

  0رسة العمل األكاديميإجازة مما:      اإلجازة

لجنة إجازة ممارسة العمل األكاديمي في الوزارة المشكلة بمقتضـى  :      اللجنة

  0أحكام هذا النظام      

تسري أحكام هذا النظام على جميع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئـة البـاحثين    -3المادة

لجامعية الموصوفة في والمحاضرين المتفرغين  والراغبين في العمل في  الجامعات والكليات ا

  0القانون

لجنـة  (ر لجنة تسمى لعالي بناء على تنسيب الوزيتشكل بقرار من مجلس التعليم ا -أ-4المادة

تتألف من رئيس وثمانية أعضاء يتم اختيـارهم مـن بـين    ) إجازة ممارسة العمل األكاديمي

قابلة للتجديـد لمـدة   أعضاء هيئة التدريس العاملين في أي من الجامعات األردنية لمدة سنتين 

مماثلة وعلى أن يكون نصفهم من حملة رتبة األستاذية وتغطي تخصصاتهم حقـول المعرفـة   

  0المتعددة ما أمكن

تكون مدة العضوية في اللجنة عند تشكيلها ألول مرة أربع سنوات لنصف عدد األعضـاء  -ب

  0وسنتين للنصف اآلخر

  0يكون أمين عام الوزارة عضواً في اللجنة-ج



صرف لرئيس اللجنة وأعضائها مكافآت مالية مقدارها خمسون دينارا عن كل جلسة علـى  ت-د

  0أن ال يزيد ما يدفع من مكافآت للشخص الواحد على ألف دينار سنويا

  :جنة المهام والصالحيات التالية تتولى الل -أ-5المادة 

  0مالموافقة على منح اإلجازة وفقاً لألسس المنصوص عليها في هذا النظا-1

  0اإلشراف على قيد أسماء المجازين في السجل-2

  0إصدار الوثائق الخاصة باإلجازة-3

تجتمع اللجنة مرة على األقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة، ويتكون النصاب القـانوني    -ب

الجتماعاتها بحضور ما ال يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس من بيـنهم وتتخـذ   

  0راتها بأغلبيــة أصوات أعضائهاقرا

  :سس المبينة أدناه لمنح اإلجازة تعتمد اللجنة األ -أ-6المادة

أن يكون طالب اإلجازة حاصال على الدرجة الجامعية من جامعة معتـرف بهـا وتمـت    -1

  0معادلتها وفقاً للتشريعات النافذة

حاصالً على شهادة مهنية أن يكون طالب اإلجازة للتدريس في كليات الطب وكليات الفنون -2

  0سارية المفعول من مؤسسة أكاديمية أو مهنية معترف بها من الوزارة

  0أن يكون حاصالً على الثانوية العامة األردنية أو ما يعادلها-3

  0أن يتقن إحدى اللغات األجنبية -4

  0أن يتقن استخدام الحاسوب -5

 يجوز أن يتقدم للحصول عليهـا قبـل   إذا قررت اللجنة عدم منح المتقدم اإلجازة ، فال -ب 

  0مضي ستة أشهر على األقل من تاريخ ذلك القرار وبعد استكمال النواقص المطلوبة

  0يحق للمتقدم الطعن بقرار اللجنة المتضمن عدم منحه اإلجازة -ج

ال يقبل طلب التعيين للعمل األكاديمي دون الحصول على اإلجازة وقيد اسم طالب  -أ-7المادة

ين في السجل  وحصوله على دورات تدريبية تعقدها المراكز المختصة فـي الجامعـات   التعي

والكليات الجامعية ضمن تخصصه ، ويطبق ذلك على المبعوثين من تاريخ سريان أحكام هـذا  

  0النظام

من هذه المادة على المبعوثين السابقين وفق ترتيبـات خاصـة   ) أ(تسري أحكام الفقرة  -ب 

  0من الجامعات والكليات الجامعية شريطة موافقة اللجنة على هذه الترتيبات تصدر لهذه الغاية

من هذه المادة، يجوز ألي مـن الجامعـات   ) ب(و ) أ(على الرغم مما ورد في الفقرتين  -ج

والكليات الجامعية، وفي حالة الضرورة وعند الحاجة إلى التخصص، تكليف غير الحاصـلين  

لتدريس خالل فصل دراسي واحد وبصفة محاضر غير متفـرغ  على اإلجازة للعمل لديها في ا

  .ووفقا لإلجراءات المعتمدة لديها



لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يعتبر جميع أعضاء هيئة التـدريس والمحاضـرين     -8المادة

ه مجـازين ويـتم قيـد    المتفرغين العاملين في الجامعات والكليات الجامعية قبل سريان أحكام

  0لسجل وتصدر لهم اإلجازات الخاصة بهم عند الطلبهم في اأسمائ

 0اء على تنسيب اللجنة التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظاميصدر الوزير بن -9المادة
 


