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 م2121لسنة )         ( قرار رئيس اجلامعة رقم  

 بشأن الئحة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم

 رئيس اجلامعة  

 اجلامعات واملعاهد العليا والكليات األهلية.م بشأن 2115( لسنة13بناء على القانون رقم) -

م بشأن 2115( لسنة13م بشأن الالئحة التنفيذية للقانون رقم)2117( لسنة 141وعلى القرار اجلمهوري رقم)  -

 اجلامعات واملعاهد العليا والكليات األهلية .

 م بشأن قانون التعليم العايل 2111( لسنة 13وعلى القرار اجلمهوري رقم ) -

 موافقة وإقرار جملس األمناء وبعد  -

 // قـــــــــــــــــــــرر//

 واألهداف: التسمية والتعاريف

 املعرفة والعلوم احلديثة هيئة التدريس ومساعديهم جبامعة أعضاءبالئحة الالئحة  هذه(: تسمى 1) مادة

املعرفـة والعلـوم   جبامعـة   يف هيئة التدريس ومساعديهم املتفـرني  لليـا    أعضاءعلى  ه الالئحةسري هذت( : 2) مادة

 احلديثة

املوضح قرين لل منـها مـاي يـدل السـياق علـى       يقصد باأللفاظ والعبارات الواردة يف هذا النظام  املعىن :(3مادة )

 :ذلكخالف 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي الوزارة 

 وزير التعليم العايل والبحث العلمي الوزير 

 املعرفة والعلوم احلديثةجامعة  اجلامعة 

 املعرفة والعلوم احلديثة جملس أمناء جامعة جملس األمناء 

 املعرفة والعلوم احلديثة جملس جامعة جملس اجلامعة 

 املعرفة والعلوم احلديثة رئيس جامعة الرئيس 
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يف اجلامعـة   ومسـاعديهم  هيئـة التـدريس   أعضـاء لتعـي    ةظمـ الئحـة إ  وضـض ضـوابن من   ال ههذ دف( هت4مادة ) 

 :إ  ؤدييمبا  من واجبات ممن حقوق وما عليه موماهل

  يهم وضمان استقرارهم يف اجلامعةهيئة التدريس ومساعد أعضاءرفد اجلامعة بأفضل الكوادر من. 

 هيئة التدريس ومساعديهم يف اجلامعة. أعضاءلية واضحة وعادلة الختيار وتعي  آ إجياد 

   والبحثي وخدمة اجملتمض. واإلداريلادميي هيئة التدريس ومساعديهم من التحس  والتطوير املستمر لألداء األ أعضاءمتك 

  هيئة التدريس ومساعديهم. أعضاءلدى  الوظيفيحتس  مستوى الرضا والوالء 

 وأهدافها ضمان جودة خمرجات اجلامعة مبا يسهم يف حتقيق رؤية اجلامعة ورسالتها. 

 

 التوظيف

 نائب رئيس اجلامعة للشئون األلادميية النائب األلادميي 

 اجلامعةأي للية من لليات  الكلية 

 عمادة أي للية من لليات اجلامعة العمادة 

 جملس أي للية من لليات اجلامعة جملس الكلية 

 القسم العلمي التابض ألي للية من لليات اجلامعة القسم 

 جملس أي قسم من األقسام األلادميية يف أي للية من لليات اجلامعة جملس القسم 

 األقسام األلادميية يف أي للية من لليات اجلامعةرئيس أي قسم من  رئيس القسم 

 الربنامج األلادميي ضمن القسم العلمي مينح شهادة يف التخصص الربنامج 

 
اللجنة العليا لالختيار 

 والتعي 
 اللجنة املكلفة بالبت يف اختيار وتعي  أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم يف اجلامعة

 احلاصل على شهادة الدلتوراه أو ما يعادهلا وهو: األستاذ، األستاذ املشارك، األستاذ املساعدالشخص  عضو هيئة التدريس 

 
مساعدو أعضاء هيئة 

 التدريس
 املدرس واملعيد )مساعد الباحث(

 املعرفة والعلوم احلديثةالنظام األساسي جلامعة  يالنظام األساس 

 هيئة التدريس يف طلبات الترقية من أعضاء اللجنة املكلفة بالنظر والبت اللجنة األلادميية 

 الترقية 
منح عضو هيئة التدريس لقبا  علميا  أعلى من اللقب احلاصل عليه حسب أحكام هذه الالئحة ولوائح 

 اجلامعة ذات العالقة

 اجمللس التأدييب 
ومساعديهم عند  هيئة التدريساجمللس الذي يشكل بقرار من رئيس اجلامعة ويقوم بالتحقيق مض أعضاء 

 ثبوت ارتكاب أي خمالفة من أحدهم عند ثبوت ارتكاب أحد منهم ألي خمالفة
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 االستقطاب: -أ

 هم:االستقطاب باملستهدفون  :(5مادة )

  العلوم الشرعية وتدريسهابطلب  ولذلك العلماء املشهورون اجلامعةاملتفوقون من خرجيي. 

  معات اليمنية والعربية والعاملية.اجلااملتفوقون من خرجيي 

 الوسائل اآلتية: لل أو بعض (: تتمثل وسائل االستقطاب يف6مادة )

 املختلفة. اإلعالميف وسائل  اإلعالن 

  للجامعة.ومساعديهم هيئة التدريس  أعضاءاتفاقيات التعاون واملشارلة مض مؤسسات التعليم العايل مبا حيقق توفري توقيض 

  التعاون مض بعض اجلامعات احمللية.توقيض اتفاقيات 

  التعليم العايل والبحث العلمي. وزارة املشهورة بعد موافقة الشرعية املدارس العلميةتوقيض اتفاقيات تعاون مض 

 شروط التقدم للوظيفة:  - ب

 :الشروط العامةأوال  :

 يت:يف اجلامعة اآل األلادميية(: يشترط يف من يتقدم لشغل أي وظيفة من الوظائف 7مادة )

  املوثوقة يف حقل اختصاصه. الشرعية العلمية اإلجازات أوالشهادات املهنية  أواحلصول على الدرجات العلمية 

 ولذلك الدرجة  األو  اجلامعيةامة والدرجة املادة مسبوقا بشهادة الثانوية الع ه( من هذ1يف الفقرة ) املؤهل املشار إليهن يكون أ

، والدرجة العلميـة الثالثـة للمتفـوق  لشـغل وظيفـة أسـتاذ مسـاعد فـأعلى ،          مدرس مساعد لشغل وظيفةالعلمية الثانية للمتقدم  

ها بقانون اجلامعـات  مض مراعاة اإلجراءات املنصوص عليويستثىن من ذلك علماء الدين واملشغول  باإلفتاء وتدريس العلوم الشرعية 

 .األهلية والئحته التنفيذية

 ن يكون متفرنيا  للعمل يف اجلامعة أ 

 الصحية.البدنية و ن يكون الئقا من الناحيةأ 

 ومن املعروف  بالوسطية واالعتدال وعدم التطرف ن يكون حسن السرية والسلوك قومي اخللقأ ،.  

 اآلداب العامة. بوأ بالشرف واألمانةال يكون قد صدر يف حقه حكم يف جرمية من اجلرائم املخلة  أن 

 :الشروط اخلاصةثانيا : 

 :اآليت( : يشترط يف من يتقدم لشغل وظيفة مساعد باحث يف اجلامعة 8مادة )

  علـى   الليسانس يف حقل التخصص الذي سيع  فيه من جامعـة معتـرف  ـا وبتقـدير جيـد جـدا        أواحلصول على درجة البكالوريوس

للتخصصات اليت ي يتقدم لشغلها أحد ممن  وحيق للجنة العليا لالختيار والتعي  استثناء هذا التقدير وااللتفاء بتقدير جيد ، األقل

 .حيملون تقدير جيد جدا 

 دراسته. أثناء ختصصي عدم الرسوب يف أي مقرر دراسي 

  العلمي.االستعداد للتدريس والبحث 

  املختلفة للعملية التعليمية وتطويرها. األنشطةالقدرة على املشارلة يف 
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 ( يشترط يف من يتقدم لشغل وظيفة مدرس مساعد يف اجلامعة اآليت:9مادة )

 التخصص الذي سيع  فيه بتقدير ال يقل عن جيد جدا .يف حقل من جامعة معترف  ا  أو ما يعادهلا على درجة املاجستري احلصول 

 .القدرة على التدريس يف جمال ختصصه العام والدقيق 

 العام والدقيق القدرة على إجراء البحوث العلمية يف جمال ختصصه. 

 .القدرة على املشارلة يف األنشطة املختلفة للعملية التعلمية وتطويرها 

 يت:مساعد يف اجلامعة اآل أستاذ( يشترط يف من يتقدم لشغل وظيفة 11مادة )

   يف حقل التخصص الذي سيع  فيه ما يعادهلا من جامعة معترف  ا أوعلى درجة الدلتوراه احلصول. 

 .القدرة على التدريس يف جمال ختصصه العام والدقيق 

  العام والدقيق إجراء البحوث العلمية يف جمال ختصصهالقدرة على. 

  مية وتطويرهاياملختلفة للعملية التعل األنشطةالقدرة على املشارلة يف. 

 طوير الربامج واملقررات الدراسية.االستعداد لت 

 يت:اآلمشارك يف اجلامعة  أستاذ( : يشترط يف من يتقدم لشغل وظيفة 11مادة )

  يف حقل التخصص الذي سيع  فيه  او ما يعادهلا من جامعة معترف أاحلصول على درجة الدلتوراه. 

  ربض أال تقل عن العلمية يف جمال ختصصه العام والدقيق ،مض خربة يف جمال العمل األلادميي  وإجراء البحوثالقدرة على التدريس

بعـد  ربة اخلـ  هيكون قد التسـب هـذ  ، وأن معهد علمي من مستوى جامعي معترف به أوللية جامعية معترف  ا  أوجامعة أي سنوات يف 

 .الدلتوراه درجة حصوله على

 مشارك من جامعة معترف  ا. أستاذ إ مساعد  أستاذعلى قرار الترقية من  احلصول 

 قييم الربامج واملقررات الدراسية.القدرة على تطوير وت 

  طار ختصصه.إستري والدلتوراه يف على رسائل املاج شرافاإلالقدرة على 

  اجلامعة. العملية التعليمية والبحث العلمي يف تطوير إ اليت ترمي  األنشطةاالستعداد للمشارلة يف خمتلف 

  التأهيل وإعادةاالستعداد للمشارلة يف تنفيذ برامج التدريب والتأهيل. 

 (: يشترط يف من يتقدم لشغل وظيفة أستاذ يف اجلامعة اآليت:12مادة )

  يف التخصص املطلوب معترف  ااحلصول على درجة الدلتوراه أو ما يعادهلا من جامعة. 

 يف جامعة أو للية جامعية معترف  ا أو معهد علمي أستاذ مشارك يف اجلامعة أو ة رجدقل يف ألمخس سنوات على ا أن يكون قد أمضى

 ك.ذلمن مستوى جامعي معترف به ل

 إ  أستاذ من جامعة معترف  ا. مشاركعلى قرار الترقية من أستاذ  احلصول 

  تطوير وتقييم الربامج واملقررات الدراسية.القدرة على 

 طار ختصصه.إشراف على رسائل املاجستري والدلتوراه يف إلالقدرة على ا 

 اجلامعة. العملية التعليمية والبحث العلمي يف االستعداد للمشارلة يف خمتلف األنشطة اليت ترمي إ  تطوير 

 وإعادة التأهيل.  االستعداد للمشارلة يف تنفيذ برامج التدريب والتأهيل 
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 :والتعي  االختيار:إجراءات  ثالثا

 ( استالم الوثائق وفحصها:13مادة )

 باجلامعة إدارة املوارد البشرية إ الغاية وتقدميه  همنوذج استمارة طلب التوظيف املعد هلذأقدم للتوظيف بتعبئة تاملقوم ي. 

  لافة الوثائق املطلوبـة  بعد تعبئتها مرفقا  ا   وظيفحيتوي على استمارة طلب التيسلم املتقدم للتوظيف إلدارة املوارد البشرية ملفا

 منه.

  مـن اسـتيفائها األوراق   هيئة التدريس ومسـاعديهم للتألـد    أعضاءاملتقدم  للتوظيف من  ملفاتاملوارد البشرية بفحص  إدارةتقوم

 والوثائق املطلوبة

  هيئة التدريس ومساعديهم حسب التخصصات العلمية واملؤهالت  أعضاءمن  للتوظيف املوارد البشرية لشوفات للمتقدم  إدارةتعد

 العلمية ذات العالقة. األقسام إ وترسلها 

 املفاضلة: إجراءات( 14مادة )

 :يتم فحص لافة الوثائق املقدمة من طالب التوظيـف مـن قبـل القسـم العلمـي للتألـد مـن مـدى مالءمتـها للتخصـص            فحص الوثائق

قسـام  ألبالترشـيح للمفاضـلة مـن عدمـه وترفـض ا      التوظيـف ، ويف ضوء ذلك يتم تقرير مدى أحقية طالب واستيفائها للشروطاملطلوب 

، ومن مث يقوم العمداء برفض أمساء من  للمراجعة واالعتماد على جمالس للياهتمعمداء الكليات لعرضها العلمية أمساء املرشح  إ  

 .والتعي  لالختيارمت اعتمادهم ، مبوجب حماضر اجتماع جمالس للياهتم، إ  رئاسة اجلامعة لتحيلهم بدورها إ  اللجنة العليا 

  :املدرسون املساعدون اللجنة العليا لالختيار والتعي خيضض املتقدم لوظيفة معيد لالختبارات التحريرية اليت حيددها  االختبارات ،

 للتألد من الكفاءات املطلوبة. حسب ما تقرره اللجنة العلياء لالختيار والتعي  واألساتذة املساعدون لالختبارات الالزمة

 :مجاعية اليت حتددها اللجنة العليا لالختيار والتعي . أو ت املناسبة فرديةخيضض املتقدم للمقابال املقابالت 

 يكلف املتقدم للوظيفة بتقدمي حماضرة يف إطار ختصصه يف القسم العلمي  دف :تقدمي مسنار: 

  مستواه العلمي يف إطار التخصص.تقييم 

 مستواه العلمي يف إطار التخصصات ذات العالقة. تقييم 

 مستواه العلمي يف املعلومات العامة. تقييم 

 مدى قدرته على  التدريس والتعامل مض الطلبة. قياس 

 :اللجنة العليا لالختيار والتعي ( 15مادة )

    وعضـوية عمـداء    األلادمييـة يشكل رئيس اجلامعة جلنة تسمى اللجنة العليا لالختيار والتعي  يراسها نائب رئيس اجلامعـة للشـؤون

 الكليات ورئيس القسم املعين وممثل للموارد البشرية.

 .تتو  اللجنة عملية االختيار والتعي  يف ضوء الشروط املذلورة سابقا 

  العتماد النتيجة.، وتقوم برفعها إ  رئيس اجلامعة تعد اللجنة العليا لالختيار والتعي  قوائم باملرشح  الذين مت اختيارهم 

  :ـدالتــعــاقــــ –د 
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التوظيـف يـتم التعاقـد     إجـراءات من  وانتهائه للتوظيفبعد حتقق الشروط العامة واخلاصة يف املتقدم  :(16مادة )

 يت:معه حتت التجربة بناء على اآل

 اجلامعة  واعتمادها من قبل رئيس توصية اللجنة العليا لالختيار والتعي. 

  إدارة املوارد البشريةقدم لشغل الوظيفة لتابة بواجباته وحقوقه وفقا لألمنوذج املعتمد يف تامل إعالميتم. 

  مرحلة جتربة ملدة فصل  دراسي  يف همساعد أويعترب عضو هيئة التدريس. 

 يتم أثناء مرحلة التجربة أداء تقييم عضو هيئة التدريس أو مساعده 

 يت:وفق اآل التدريس أو مساعده قد مض عضو هيئة( يتم جتديد التعا17مادة )

 األولفتـرة التجربـة لكـل مـن الفصـل الدراسـي        أثنـاء  القسم العلمي املختص وعمادة الكليةن ال تقل نتيجة تقييم أدائه من قبل أ 

 %.81والثاين عن 

  األو  لعام  جامعي  بعد اجتياز فترة التجربةأو مساعده يتم جتديد عقد عضو هيئة التدريس. 

  أثناء فترة العام  تقييم أداء عضو هيئة التدريس أو مساعده.يتم 

 التثبيت:  -ـه

 تية:ذا حتققت الشروط اآلإأو مساعده عضو هيئة التدريس  تعي ( يتم 18مادة )

 81عن  األو  ن ال تقل نتيجة تقييم أدائه لفترة التجربةأ.% 

 81التعاقد معه عن  جتديدال تقل نتيجة تقييم أدائه لفترة  أن % 

 81هيئة التدريس ومساعديهم املراد تثبيتهم عن  أعضاءال تقل نتيجة تقييم أدائه من قبل اللجنة اخلاصة بتقييم  أن.% 

 فترة الدوام. أثناءبدوام اجلامعة مض التواجد املستمر يف موقض العمل بااللتزام  التعهد 

 عد جتديد التعاقد معه. بليه خالل فترة التجربة وإبإجناز لافة املهام املوللة  التعهد بااللتزام 

 الواجبات

 واجبات التدريس: :وال أ

 يت:يف اآل ه( تتمثل واجبات التدريس لعضو هيئة التدريس أو مساعد19مادة )

 اآليت:ألعضاء هيئة التدريس ومساعديهم على النحو  األسبوعين يكون نصاب ساعات التدريس أ 

 ساعة. 12 :األستاذ -

 .ساعة14: املشارك األستاذ -

 ساعة.16املساعد:  األستاذ -
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 ساعة 18مدرس مساعد :  -

 .ساعة 18مساعد باحث: معيد /  -

   يت:جامعية على النحو اآل إداريةومسؤوليات  أعباءخيفض نصاب عضو هيئة التدريس الذي يتو 

 .%81نائب رئيس اجلامعة  -

 %.41 عميد الكلية -

 .%25رئيس القسم العلمي  -

 .%15نامج  مسؤول الرب -

   يف الفقـرة   لـه  احملـدد  بعـد التخفـيض   ساعات التـدريس  نصاب لثر منأجامعية  إداريةومسؤوليات  أعباءيف حالة تدريس من يتو

 مستحقات. أياملادة فال يصرف له  همن هذ (2)

  بعد  إالبدون مقابل  أوالدوام الرمسي سواء مبقابل  فترة أثناءال جيوز لعضو هيئة التدريس املتفرغ القيام باي عمل خارج اجلامعة

 .وافقة القسم العلمي وجملس الكليةم إ موافقة من رئيس اجلامعة استنادا 

  لعضـو هيئـة التـدريس أو مسـاعدة املتفـرغ عـن ثلـث عـدد سـاعات النصـاب            اإلضـافية ساعات احملاضـرات   إمجايليزيد جيوز أن ال

بناء على توصية جملس الكلية وحتسب  األلادمييةمبوافقة خطية من نائب رئيس اجلامعة للشؤون  إالخالل الفصل الدراسي  األسبوعي

تنفيـذها خـارج    ل% يف حـا 111الـدوام الرمسـي و   أثنـاء %من قيمتها الفعليـة يف حـال تنفيـذها    51 بواقض اإلضافيةجور الساعات أ

 الدوام الرمسي.

 مـدير الشـؤون    إشـعار يف حالة وجود عذر يربر التـأخر عـن موعـد احملاضـرة فعليـة      االلتزام مبواعيد احملاضرة النظرية والعملية و

 .ساعة على األقل 12بـبذلك قبل احملاضرة  األلادميية

 اخلاصة به األسبوعية زام بالساعات املكتبيةااللت. 

 رر يدرسه إ  رئاسة القسم العلميالرفض بكشوفات حضور ونيياب الطلبة شهريا لكل مق. 

  األسبوعي هل مهامه الفصلية وجدولرئاسة القسم العلمي بداية لل فصل دراسي وتشم إ الرفض خبطته الفصلية. 

     تطوير وتسليم حمتويات ملف املقرر لامال لرئاسة القسم العلمي بداية لل فصل دراسي وذلك لكل مقرر يدرسه ويـتم تسـليم امللـف

 الدراسي.ورقيا وإلكترونيا هناية الفصل 

 األلادمييةاملسؤول اخلاص بالشؤون  أوالنظام   إ  إدارة اإللكتروينملف املقرر  حتميل. 

  حماضرة بداية لل فصل دراسي وذلك لكل مقـرر يدرسـه ويـتم تسـليم اخلطـة ورقيـا        أولتسليم الطلبة نسخة من خطة املقرر يف

 عرب مسؤول النظام. وإلكترونيا

 القسم.بعد التنسيق مض رئيس  إالجملموعات احملاضرات أو ضم ا وأمالنتغيري مواعيد  عدم 

  يدرسه.استخدام طرق تدريس متنوعة ومالئمة لطبيعة لل مقرر  

 العلمية واالجتماعية. وأنشطتهمعلى حبوث الطلبة وتقاريرهم  اإلشراف 
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  وتسـليم منـاذج االمتحـان النـهائي      السنوية والتكميلية لكـل املقـررات الـيت يدرسـها     وأوضض مناذج االختبارات النصفية والفصلية

يف  تصـحيح دفـاتر االمتحـان النصـفي والنـهائي     و والدور التكميلي لكنترول اجلامعة قبل بدء االمتحانات النهائية بأسبوع على األلثـر  

 .إال مبوافقة خطية من النائب األلادميي أي دفتر خارج اجلامعة إخراج له مقر اجلامعة وال حيق 

 عد التنسيق مض رئيس القسـم ب إالي مقرر النصفي أو النهائي أل ختبار االيري موعد غاالختبارات النهائية وعدم تجبداول  اإللتزام 

 .وموافقة العميد / أو النائب األلادميي

 األقلالنتيجة النهائية ألعمال الفصل قبل االختبارات النهائية بأسبوع على  إعالن. 

   االختبارات  بنظاميد رية والتقاملشارلة يف اللجان االختبا. 

  حول سري خطة لل مقرر  يف األسبوع السابض واألسبوع الثاين عشر من الفصل الدراسي  رئاسة القسم العلمي إ رفض تقرير دوري

 .حبسب النماذج املعتمدة من القسم يدرسه

 

 ــهنـيـة:املواجـبــات ال :ا اثانـيـ 

 اآليت:يف  هالواجبات املهنية لعضو هيئة التدريس ومساعد ( تتمثل21)مادة  

  بشكل مستمر ختصصهمتابعة ما يستجد يف جمال.  

  القسم. رئيس إليه من قبلاملوللة  اإلداريه األعمال إجنازاملسامهة يف 

 عة.واللوائح اخلاصة باجلام وااللتزام باالنضباط واحترام املواعيد واألنظمة التقيد بأخالقيات املهنة 

  وتشجيض الطالب على ذلك.اخلاصة  ا لكترونية املكتبة اإل لرفدالبحث عن مصادر جديدة 

 

 :واجـبات البــحـثـية والـعلـمـيةال :ثالـثـا

 باآليت: لعضو هيئة التدريس ومساعده ( تتمثل الواجبات البحثية والعلمية21مادة ) 

 علـى   واحـد  مجـاعي  أوحبـث فـردي    إجنـاز ن يـتم  خطته الفصلية علـى أ ه البحثية ضمن مهام يضمن عضو هيئة التدريس ومساعده

 .لل عام دراسياألقل 

  واخلارجية.الداخلية العلمية املشارلة الدورية يف املؤمترات 

  احملكمة.اإلسهام الفاعل يف املؤمترات والندوات والكتابة يف اجملالت 

 :الواجبات املتعلقة خبدمة اجملتمض رابعاَ:

  عضو هيئة التدريس ومساعده املتعلقة خبدمة اجملتمض يف اآليت:( تتمثل واجبات 22مادة )

 اختصاصهخدمات استشارية أو تدريبية أو تنفيذية جلهات حكومية أو خاصة وفق ضوابن ولوائح اجلامعة ويف حدود  تقدمي. 

  خطة القسم. حسباملشارلة بفاعلية يف أنشطة القسم العلمي والكلية املرتبطة خبدمة اجملتمض 

  .العمل على توجيه حبوث خترج الطلبة مبا يسهم يف حل املشكالت اجملتمعية 

 احلـقــوق
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  :احلقوق املالية - أ

 :وعلى النحو التايلواملرتبات  األجوريف  لعضو هيئة التدريس ومساعده ( تتمثل احلقوق املالية23مادة )

 املعتمد باجلامعة. األجوراملرتبات ومرتبا شهريا يصرف له هناية لل شهر ميالدي وفقا هليكل  هيعطى عضو هيئة التدريس ومساعد 

 القانونية.لالستقطاعات  هختضض مجيض املستحقات املالية اليت حيصل عليها عضو هيئة التدريس ومساعد 

 العالوة السنوية حمل عالوة الترقيةوال حتل ، حبسب درجته العلمية  هالعالوات السنوية لعضو هيئة التدريس ومساعد متنح. 

 للفترة اليت عمل فيهـا   إجازةاملقررة بدل  اإلجازات أثناءالذي يكلف بعمل من قبل اجلامعة  يصرف لعضو هيئة التدريس ومساعده

 وفقا لقانون العمل.

 املالية. لالئحةعلى الرحالت العلمية وفقا   إشرافبدل  هيستحق عضو هيئة التدريس ومساعد 

 ومراجعتها وحتكيمها وفقـا للعقـد املوقـض     ملصلحة اجلامعةما يقوم به من تأليف للكتب  مقابل ماليا نظريق عضو هيئة التدريس يستح

 اجلامعة.بينه وب  

  بورقة حبثيـة مقبولـة يف مـؤمتر خـارجي حبيـث تصـرف اجلامعـة        باسم اجلامعة املشارلة يستحق عضو هيئة التدريس مقابال ماليا عن

 باجلامعة. املعتمدةورسوم اشتراك وفقا لالئحة املخصصات سفر للعضو تذالر سفر وبدل 

  اآللية املنظمة لذلك.حيق لعضو هيئة التدريس التقدم بطلب دعم مادي إلجراء حبث علمي وفق 

  اجلامعـة  باسـم   هن يقـرن امسـ  أحبث علمـي يف اجملـالت العلميـة احملكمـة شـريطة      يصرف لعضو هيئة التدريس دعم مايل مقابل نشر

 وتتحمل اجلامعة التكاليف وفقا لالئحة املعتمدة.

على عدة عناصر ، ولكل عنصر منـها نسـبته املئويـة ، وعلـى      مرتب عضو هيئة التدريس ومساعده يوزع( 24مادة )

 :النحو التايل

  51        ساعات مكتبية(        –نظري  –املهام التدريسية )عملي % 

                                                        21               املهام البحثية % 

  15                                                   واإلشراقيةاملهام اإلدارية% 

                                     15           املهام اخلريية وخدمة اجملتمض% 

 

 املالية:نيري  احلقوق - ب

 :اإلجازات

 :يتاآليف  املستحقة لعضو هيئة التدريس ومساعده اإلجازات( تتمثل 25مادة )  

 سـنوية  إجـازة ، الرمسية املقررة حبسب القوان  النافـذة يف بالدنـا    اإلجازات إ باإلضافة  يستحق عضو هيئة التدريس ومساعده 

 الواردة يف التقومي اجلامعي. اإلجازات( يوما براتب لامل تتضمن 61) قدرها
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  أو مساعده يكون له احلق يف إجازة مرضية حسب ما تنص عليه القوان  النافذة.يف حالة حدوث مرض لعضو هيئة التدريس 

 تفـرغ علمـي ملـدة عـام عـن لـل       إجـازة  مساعد فأعلى احلصول على  أستاذتدريس املتفرغ لليا احلاصل على درجة حيق لعضو هيئة ال

 .عمل يف اجلامعة سنواتمخس 

  حبسب  ما نص عليه قانون العمل اليمين. اإلجازاتتسري 

 ا يسـتحقه مـن تـذالر سـفر لـه      مـ  إ مـدة التفـرغ العلمـي باإلضـافة      أثنـاء مرتباته لاملـة   التدريس ومساعده يتقاضى عضو هيئة

 .اوإيابثالثة من أوالده ذهابا ولزوجته و

 ـيةالترق

 املتبعة يف الترقية :  اإلجراءات(: 26مادة )

إليه عضـو هيئـة التـدريس أو      رئيس القسم العلمي املنتسب إ وفقا للنموذج املعد لذلك الترقية عضو هيئة التدريس طالبيقدم 

 مرفقاَ به ما يأيت: جملس اجلامعةأو إ    اللجنة املختصة بالترقيات إ

 عيينه يف الرتبة العلمية السابقةقرار ت. 

 نسخة من الرسائل العلمية. 

 حباث املنشورةألثالث نسخ من لل حبث من ا. 

 

 :البت يف طلب الترقية املتبعة يف اإلجراءات

 .التألد من استيفاء الشروط املطلوبة للترقية 

  الترقية. طلباختيار ثالثة حمكم  من جملس اجلامعة للحكم على 
 

 :ما يأيت ستاذ مشاركدرجة أ  إالترقية يف رط تش(: ي27مادة )

  على األقل على درجة أستاذ مساعد مخس سنوات حصول عضو هيئة التدريسأن يكون قد مر على. 

  درجة الدلتوراهمخس سنوات على األقل يف جمال التدريس اجلامعي باجلامعة من تاريخ حصوله على فترة أن يكون قد قضى. 

 والثالث  فعالَ نشر اثن  منها وان يكون قد لة من رسائله العلمية،قثالث أحباث جديدة ونيري مست على األقل أن يكون قد أجنز

املطبوعة واملنشورة يف حقل ختصص طالب الترقية معاملة البحوث  وتعامل الكتبعلمية حمكمة ومعروفة،  جملةمقبول للنشر يف 

 ، وال جيوز أن حيسب له ألثر من لتاب واحد من جمموع الكتب لغرض الترقية.

  .أن تكون عدد األحباث املنفرة أثن  على األقل 

 

 

 (: يشترط الترقية ا  درجة أستاذ اآليت:28مادة )

  مشارك.أن يكون قد سبق ترقيته إ  أستاذ 

 .أن يكون قد قضى مخس سنوات على األقل يف جمال التدريس اجلامعي باجلامعة من تاريخ حصوله على درجة أستاذ مشارك 
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 فعـالَ  منـها  أربعـة نشـر  وأن يكـون قـد   لة مـن رسـائله العلميـة،    قونيري مسـت  نشر مخسة أحباث جديدة  على األقل أن يكون قد 

وتعامل الكتب املطبوعة واملنشـورة يف حقـل ختصـص طالـب الترقيـة      كمة ومعروفة، مقبول للنشر يف جمالت علمية حم مساواخل

 معاملة البحوث ، وال جيوز أن حيسب له ألثر من لتاب واحد من جمموع الكتب لغرض الترقية.

  على األقل. الثةثأن تكون عدد األحباث املنفرة 

 .حبسب الدرجة اليت رقي إليهامستحقات الترقية عضو هيئة التدريس الذي مت ترقيته (: يستحق 29مادة )

 

 املخالفات والعقوبات

 يت:جملسا  تأديبيا على النحو اآل هو نائبأيشكل رئيس اجلامعة  :(31مادة )

 املتخصصون يف القانون يرشـحهم عميـد لليـة الشـريعة والقـانون مـن األسـاتذة        هيئة التدريس يف اجلامعة  عضاءأ من ثالثة

 جة العضو احملال للمجلس التأدييب.ال تقل الدرجة العلمية ألي منهم عن درواألساتذة املشارلون حبيث 

 دارة القانونية باجلامعة مقررا للمجلس.مسؤول اإل 

  (1) الفقرة يف هيئة التدريس املذلورين أعضاءقدم أيتو  رئاسة اجمللس. 

  عضاء اجمللس مبربر تقبله رئاسة اجلامعـة خـالل   أبداء االعتراض على أي عضو من إ  اجمللس التأدييب إحيق للعضو احملال

 بتشكيل اجمللس. هيام من علمأثالثة 

  ريـت معـه والوثـائق املتعلقـة باملخالفـات      حيق للعضو احملال للمجلس التأدييب االطالع على مجيض حماضر التحقيقات الـيت اج

 املنسوبة اليه.

  حـ  صـدور القـرار النـهائي يف قضـيته حبيـث ال       إحيق لرئيس اجلامعة توقيف العضو احملال للمجلس التأدييب عن العمل  

 تزيد عن مخسة عشر يوما .

       سـبوع مـن تـاريخ العلـم بـأمر توقيـض       جيوز للعضو احملال للتحقيق الذي صدر حبقـه أي جـزاء مـن اجلـزاءات الـتظلم خـالل أ

 ، ويقدم إ  رئيس اجلامعة.اجلزاء

 

 

 

 

 

 

 

 انتهاء اخلدمة
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 تية:سباب اآلاأل بواحد أو ألثر من  هو مساعدأتنتهي خدمة عضو هيئة التدريس  :(31مادة )

 .الوفاة 

  لادمييـة  نائب رئيس اجلامعـة للشـؤون األ  قبول االستقالة بعد املوافقة عليها من قبل رئيس القسم العلمي وعميد الكلية واعتماد

 التايل.الدراسي قل من بدء الدراسة يف الفصل على األشهرين قبل  تقدميهاشريطة 

  و انتهاء العقد.أاالستغناء 

  بعـد توصـية    هذه الالئحة أو أنظمة ولوائح اجلامعـة األخـرى ذات العالقـة   فقدان شرط من شروط استمرار التثبيت الواردة يف

 جملس الكلية وموافقة جملس اجلامعة.

  سنة للمؤمن  61،جل  املنصوص عليها يف قانون التأمينات االجتماعية ألحد اأاملؤمن عليه عضو هيئة التدريس أو مساعده بلوغ

 أي مخسة وثالث  سنة خدمة. شهرياَ اشترالاَ 421ذا لان لديه أو إسنة للمؤمن عليها  55عليه و

 نظمة اجلامعة ولوائحها والقوان  النافذة يف اجلمهورية اليمنية.أيف حقة قرار فصل حبسب  ذا اختذإ 

 

 ختاميةحكام أ

تعـرض علـى جلنـة      تعديل إو الفقرات اليت حتتاج أو املواد هذه الالئحة أتضمنها تاحلاالت اليت ي  :(32مادة )

 .هذه الالئحةو تعديلها يف أبإضافتها مناء العتمادها والتوجيه   جملس األإبشأهنا  ورفض مقترح العمداء لدراستها 

بنـاء علـى   ولتسهيل العمـل  ـا    هذه الالئحةالالزمة لتنفيذ  والتعليمات يصدر رئيس اجلامعة القرارات :(33مادة )

 لادميية.توصية من نائب رئيس اجلامعة للشؤون األ

 .ا خيصهوعلى املعني  يف اجلامعة تنفيذها لال  فيميعمل  ذه الالئحة من تاريخ صدورها، (:34مـادة ) 

 

 صادر برئاسة الجامعة                                                         

م1/0208/ 81  بتاريخ   

هـ82/8/8441الموافق   

 وهللا الموفق ،،،،،،،

 

 حممد علي مهدي د/ 

 رئيس اجلامعة


