الثالث :الرواتب والعالوات
املادة الثامنة
.1

حتدد الرواتب وفقاً للجداول الواردة يف امللحق رقم ( )1املرافق هلذه الالئحة بعد
حتديد اجلدول املناسب للوظيفة اليت سيتم التعاقد عليها وتعترب التعليمات امللحقة
بكل جدول جزءاً متمماً له ،وجيوز للجامعة التعاقد براتب يقل عن املوضح يف
اجلداول املشار إليها إذا اتفق الطرفان على ذلك.

.2

بعد إقرار اجلامعة ترقية عضو هيئة التدريس واليت متت من خارج اجلامعة من
درجة علمية إىل درجة أعلى جيوز أن يعطى عند جتديد عقده بداية راتب الدرجة
املرقى إليها ،فإذا كان راتبه قبل الرتقية يزيد أو يتساوى مع بداية راتب الدرجة
املرقى إليها جاز أن يعطى الراتب الذي يعلو مباشرة الراتب الذي كان يتقاضاه
يف درجته السابقة ومينح العالوة السنوية من الدرجة املرقى إليها .أما من تتم
ترقيته من قبل اجلامعة فيعطى الراتب الذي يعلو مباشرة الراتب الذي كان
يتقاضاه يف درجته السابقة ،ثم مينح العالوة السنوية من الدرجة املرقى إليها عند
جتديد عقده.

.3

جيوز نقل املتعاقد من غري أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين واملعيدين عند
جتديد عقده من درجة إىل درجة أعلى منها داخل الفئة نفسها إذا توافرت فيه
الشروط املطلوبة.

.4

جيوز جمللس اجلامعة عند وصول املتعاقد لنهاية مربوط الدرجة املعني عليها،
منحه عالوة تلك الدرجة ،بعد كل سنتني بتوصية من رئيسه.

املادة التاسعة
 .1جيوز جمللس اجلامعة زيادة الرواتب احملددة وفق جدول الرواتب بنسبة ال تتجاوز  %05من
الراتب املستحق ملن يتم التعاقد معه من أوربا أو أمريكا أو أية بلدان متقدمة يف مستواها
حيددها جملس اجلامعة.
 .2جيوز جمللس اجلامعة التعاقد مع ذوي التخصصات النادرة ،أو ذوي السمعة العلمية ،أو
اخلربة ،أو املهارة العالية ،أو املؤهالت املمتازة املكتسبة بإحدى اجلامعات املشهورة ،من
أعضاء هيئة التدريس ،ومن يف حكمهم ،وكذا األطباء ،بزيادة ال تتجاوز نسبة %155
من الراتب املستحق .ولرئيس جملس اجلامعة باالتفاق مع رئيس الديوان العام للخدمة
املدنية تطبيق أحكام هذه الفقرة على الفئات األخرى.
 .3جيوز التعاقد مع ذوي اخلربة ،أو السمعة العلمية املتميزة ،للعمل كأعضاء هيئة تدريس
بالتجاوز عن الشروط العلمية احملددة بقواعد التوظيف مبوافقة جملس اجلامعة بناء على
توصية من اجمللس العملي.

املادة العاشرة
 .1يعطى املتعاقد  -من أعضاء هيئة التددريس ومدرسدي اللتدات واحملاضدرين و املعيددين -
الددذي سددبقت لدده خدمددة يف التدددريس اجلددامعي بعددد حصددوله علددى املؤهددل أو اللقددب العلمددي
عالوات سنوية طبق ًا جلداول الرواتب الواردة يف امللحق رقم (.)1
 .2جيوز احتساب اخلربات ألعضاء هيئدة التددريس ومدرسدي اللتدات واحملاضدرين واملعيددين
يف غددري التدددريس اجلددامعي إذا كانددت يف جمددال التخص د

وبعددد ا صددول علددى املؤهددل

العلمي الذي مت التعاقد معه على أساسه بواقع سنة لكل سنتني وذلك ألغدرا
كما جيوز احتسابها ألغرا
جملس الكلية املعنية.

التوظيدف

الرتقية العلميدة بقدرار مدن اجمللدس العلمدي بندا تء علدى توصدية

 .3حتتسددب اخلددربة عنددد التعاقددد لتددري أعضدداء هيئددة التدددريس واحملاضددرين ومدرسددي اللتددات
واملعيدين بعد ا صول ع لى آخر مؤهدل وحتتسدب الددورة يف التخصد

الديت تدتم بعدد هدذا

املؤهل بقدر مدتها وال جيمع بني مدة الدورة ومدة اخلدمة يف آن واحد ويشدرتط يف اخلدربة
أو املؤهل أن يصدرا من جهة تقتنع بها اجلامعة.

املادة احلادية عشرة
حتتسب اخلربة ملن يتم التعاقد معهم مدن الفئدات احملدددة يف املدادة الثانيدة مدن هدذه الالئحدة
حبددد أقصددى نددس سددنوات عنددد بدددء التعاقددد وجيددوز جمللددس اجلامعددة يف ا دداالت االسددتثنائية
التجاوز عن هذه الشرط وحبد أقصى نس عشرة سنة.

املادة الثانية عشرة
ال أعلدى لده عالقدة بطبيعدة عمدل الوظيفدة املتعاقدد
جيوز أن مينح املتعاقدد الدذي حيمدل مدؤه ً
عليها عالوات سنوية بعدد سنوات الدراسة عن املؤهل األعلى للوظيفة املتعاقدد عليهدا حبيدث ال
تزيد العالوات عن عالوتني بفرتة الدراسة بني البكالوريوس واملاجستري وثدال عدالوات لفدرتة
الدراسددة بددني املاجسددتري و الدددكتوراه ونددس عددالوات لفددرتة الدراسددة بددني البكددالوريوس و
الدكتوراه وفق جداول الرواتب املبينة بامللحق ( )1للوظيفة املتعاقد عليها.

املادة الثالثة عشرة
جيوز منح املتعاقد عالوة سنوية ال تزيد عن  %0من الراتب وال تتجاوز ما هو حمدد جبدداول
الرواتب لكل فئة ويعد يف حكم من أكمل سنة هلذا التر

من أمضى عشرة أشهر ونصف

من فرتة عقده السابق ممن ترتبط مدة عقده بالعام الدراسي.

املادة الرابعة عشرة
ال جيوز ا جز على راتب املتعاقد إال ألمر صادر من اجلهة املختصة نظاماً .وملدير اجلامعة
دون حاجة إىل أي إجراءات اقتطاع أي مبالغ تكون مستحقة للدولة قبل املتعاقد من أي مبالغ
مستحقة له قبل اجلامعة و فيما عدا دين النفقدة ال جيدوز أن يزيدد املقددار احملجدوز شدهري ًا عدن
ثلث الراتب وعند التزاحم تكون األولوية لدين النفقة ثم ملستحقات الدولة.

