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7102لسنة ( 34) نظام رقم
1

 

 ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية اإلجازات دون راتبنظام 
 من قانون الجامعات األردنية( 63)من المادة ( أ)صادر بمقتضى الفقرة 

 0222لسنة ( 02)رقم 
 

لسنة  الرسمية اإلجازات دون راتب ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعاتنظام ) يسمى هذا النظام :1المادة 

 .ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية( 7112
التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل والعبارات يكون للكلمات  :2المادة 

 :ذلكالقرينة على غير 
 .األردنية قانون الجامعات :القانون 
 .الرسمية الجامعة :الجامعة 
 .المختصة رئيس الجامعة :الرئيس 

عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في          :عضو الهيئة التدريسية                 

 .الجامعات وفقاً ألحكام القانون
أي نظام آخر، تسري أحكام هذا النظام على أعضاء الهيئة التدريسية في على الرغم مما ورد في  :4المادة 

 .الجامعات الرسمية
  :3المادة 

  (أ 
يجوز منح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي  .1

أمضى فيها خدمة فعلية متصلة ال تقل عن خمس سنوات إجازة دون راتب لمدة فصل 

ثر وألكثر من مرة على أن ال تتجاوز هذه اإلجازة ثماني سنوات دراسي أو سنة أو أك

 .متصلة في المرة الواحدة

من هذه الفقرة إال ( 1)ال يمنح عضو الهيئة التدريسية إجازة ثانية بمقتضى أحكام البند  .7

 .بعد مرور مثل مدة اإلجازة الفعلية نفسها التي تمتع بها 
من هذه المادة ( أ)الزمنية المشار اليهما في الفقرة يستثنى من شرط التثبيت وشرط المدة  (ب 

 .الذي يعين وزيراً أو رئيس جامعة أردنية رسمية عضو الهيئة التدريسية

  (ج 

ال يجوز أن تزيد نسبة أعضاء الهيئة التدريسية المجازين دون راتب في آن واحد  .1
ي الذي من عدد أعضاء الهيئة التدريسية المعينين في القسم األكاديم%( 01)على 

 .يتبع له عضو الهيئة التدريسية

من هذه الفقرة ( 1)لمجلس ابلعمداء في الجامعة تجاوز النسبة المشار اليها في البند  .7
 .في حاالت خاصة ومبررة

من هذه المادة ألعضاء الهيئة ( أ)تكون األولوية في منح اإلجازات وفقاً ألحكام الفقرة  (د 
ا النظام على أن تحسم منها مدة اإلجازة دون راتب التدريسية المجازين قبل نفاذ أحكام هذ

 .التي أمضوها قبل نفاذ أحكامه

ال تعتبر اإلجازة دون راتب التي تمنح لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته في الجامعة  (ه 
ألغراض منح إجازة التفرغ العلمي والترقية ومكافأة نهاية الخدمة واالدخار، إال أنها 

ي الراتب إذا قضاها في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي تحسب له أقدمية ف
 .معترف بهما وتعتمدهما الجامعة لهذه الغاية

إجازة دون راتب على حقه في الحصول على اإلعارة أو  ال يؤثر منح عضو الهيئة التدريسية :5المادة 
 .االنتداب وفقاً ألحكام النظام المطبق عليه في جامعته

في حاالت خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية إجازة اضطرارية دون راتب يجوز  :6المادة 

 .لمدة ال تزيد على سنة دراسية لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة
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في غير الحاالت المنصوص عليها في هذا النظام تسري على عضو الهيئة التدريسية أحكام  :7المادة 
 .جامعتهاألنظمة المطبقة عليه في 

 .أحكام هذا النظام يصدر مجلس التعليم العالي التعليمات الالزمة لتنفيذ :8المادة 
 


