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 أمانة مجمس الجامعة

 

 -للجامعات لصسف بدل اجلامعة : األعلى توصيات اللجنة املشكلة باجمللس
 توصيات المجنة المشكمة بالمجمس األعمى لمجامعات بوضع الضوابط الالزمة لصرف بدل الجامعة بعد زيادتو بشأن

م وبما يتواءم مع آلية العمل ويتفق مع 2102( لسنة 84أنو سيتم صرف بدل الجامعة طبقًا لنصوص القانون رقم )
 .بأن ىناك (م بشأن تنظيم الجامعات والئحتو التنفيذية في ىذا الشأن0972( لسنة 49ل نصوص القانون رقم )مجم

 -ضوابط عامة : -:أوال -
يقوم مجمس القسم فى بداية الفصل الدراسى بتوزيع األعباء المطموبة عمى اعضاء ىيئة التدريس والمدرسين  .0

لمتطمبات قانون تنظيم الجامعات مع األخذ فى االعتبار االوضاع  ، وذلك طبقاً المساعدين والمعيدين بالقسم
 .الخاصة بالمستشفيات والعيادات بكميات الطب

الساعات المطموبة لمقوافل الخاصة ببعض الكميات واالطالع سواء بالمكتبات العامة او الخاصة ومراجعة  .2
 .القسمالرسائل العممية .... ألخ تحسب من ضمن النصاب الذى يقرره 

الميام المكمف بيا عضو ىيئة التدريس داخل وخارج الجامعة تحتسب ضمن أيام التفرغ عمى أن يكون  .3
 .التكميف من قبل مجمس الكمية أو رئيس الجامعة

المقصود بساعات العمل االيام األربعة المحددة فى القانون ىى المدة الزمنية المحددة بجداول التشغيل التى  .4
 .م واالعباء األخرى المنصوص عمييا بالقانون والئحتة التنفيذيةحددىا مجمس القس

أعضاء ىيئة التدريس ومعاونوىم يكون ليم الحرية الكاممة بعد االنتياء من االعباء المكمفين بيا خالل  .5
( مثال : أعمال االستشارات القانونية أو اليندسية ... ألخاالربعة أيام أن يمارسوا أية اعمال أخرى مقابل )

 .وبما ال يتعارض مع القيام بيذه األعباء
األعمال التى يقوم بيا اعضاء ىيئة التدريس ومعاونوىم وترتبط بخدمة الجامعة بشكل مباشر أو غير مباشر  .6

مثل حضور المجان العممية أو المجان التى يتم تشكيميا بقرار من مجمس الكمية أو الجامعة أو رئيس الجامعة 
 .رغ المشار إليياتدخل ضمن أيام التف
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 ثانيا : ضوابط الوحدات ذات الطابع اخلاص -
افآت مقابل العمل يومين أسبوعيا خالف يمنح مديرو الوحدات الخاصة ونوابيم واعضاء مجالس إداراتيا مك .0

اتيام التفرغ المنصوص عمييا بقانون تنظيم الجامعات باإلضافة إلى ساعات العمل فى غير أوقات العمل 
 .لمقواعد المطبقة فى ىذا الشأن الرسمية طبقاً 

يمنح مديرو المستشفيات ومعاونوىم وأعضاء مجالس اإلدارة مكافآت مقابل العمل يومين أسبوعيا بخالف أيام  .2
 .التفرغ المنصوص عمييا بقانون تنظيم الجامعات باإلضافة إلى العمل فى غير أوقات العمل الرسمية

برامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة أو التعميم المفتوح أو ما فى بالنسبة لمتدريس فى شعب المغات أو ال .3
حكميا يتم التدريس لمدة يومين بحد أقصى خالف أيام التفرغ المنصوص عمييا بقانون تنظيم الجامعات أو 

 .بعد ساعات اليوم الدراسى
 .نتدابات بدقةاالنتدابات الخارجية ال تزيد عن يومين بأى حال من االحوال ويجب متابعة اال .4
يمنح أعضاء ىيئة التدريس الذين يرخص ليم بمزاولة المينة داخل الجامعة أو القيام بأعمال االستشارة  .5

والخبرة ومعاونوىم مكافآت نظيرال قياميم بيذه االعمال فى اليومين خالف أيام التفرغ المنصوص عمييا 
 .بقانون تنظيم الجامعات أو فى غير أوقات العمل الرسمية

يمنح مستشارو رئيس الجامعة ومستشارو النواب مكافأة العمل يومين خالف أيام التفرغ المنصوص عمييا  .6
 .بقانون تنظيم الجامعات أو فى غير أوقات العمل الرسمية

يكون التأكد من التزام السادة اعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بيذه الضوابط من خالل قياميم بتقديم تقرير  .7
ين سنويًا ( لمجمس القسم المختص بنشاطيم العممى والبحثى إضافة إلى مدى توافر شروط صرف فعمى ) مرت

 البدل فى حقيم دون إلزام بالتوقيع فى دفاتر الحضور واإلنصراف.

 ثالثًا : االعتراز  -
يجوز لعضو ىيئة التدريس االعتذار عن االستفادة بالزيادة المقررة فى بدل الجامعة حال عدم استطاعتو  -

، االلتزام بيذه الضوابط الى سبب من االسباب ، وذلك بعد موافقة مجمس القسم و مجمس الكمية عمى ذلك
م ، كما أنو 2102لسنة  84وفى ىذه الحالة يصرف البدل بالقيمة السابقة عمى الزيادة الواردةبالقانون رقم 
تدريس أو معاونييم فإنو يرفع تبين لمجمس القسم عدم انطباق شروط صرف البدل عمى أحد أعضاء ىيئة ال

تقريرًا بذلك لعميد الكمية لمعرض عمى مجمس الكمية لوقف صرف الزيادة بالنسبة لو عن طريق السمطة 
 .المختصة بذلك قانوناً 
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  -ساز :ــــــــــالق -
ن مجمس القسم ىو  –أحيط المجمس عممًا  - عضاء ىيئة التدريس أمسئول عن توزيع األعباء والميام عمى الوا 

وتختمف طبيعة الجدول  ومجمس الكمية والبد من عمل جدول لكل عضو ىيئة تدريس ويعتمد من مجمس القسم
 تفرغيمفالبد من  ألخرالميام واألعباء تختمف من جدول  نويكون جدول التدريس ثابت لك ألخرىمن كمية 

م وبما يتوائم مع آلية 2102( لسنة84وذلك لصرف بدل الجامعة وذلك طبقًا لمقانون رقم ) لمعمل ربعة أيامأ
والئحتو  تنظيم الجامعات قانون بشأن 0972( لسنة 49العمل ويتفق مع مجمل نصوص القانون رقم )

 .  التنفيذية
م استمارة استرشادية لمتدريس والميام واألعباء لتوزيعيا عمى السادة أعضاء ىيئة يبتعم سيادتووقد قام  -

 .التدريس ومعاونييم بالكميات المختمفة 


