الندب واإلعارة
املادة التاسعة و الستون
جيوز ندب عضو هيئة التدريس و من يف حكمه للعمل لدى اجلهات احلكومية
بقرار من جملس اجلامعة بناءً على توصية جملسي القسم و الكلية املختصني ,وتتحمل
اجلامعة راتبه وبدل النقل الشهري ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك.

املادة السبعون
جيوز إعارة خدمات عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه بقرار من جملس
اجلامعة بناءً على توصية جملسي القسم و الكلية املختصني .كما جيوز جمللس
اجلامعة إلغاء قرار اإلعارة قبل انتهاء املدة.

املادة احلادية و السبعون
يشرتط إلعارة عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه ما يأتي- :
.1

أن يكون قد أمضى ثالث سنوات على األقل يف اجلامعة .وجمللس اجلامعة يف
حاالت الضرورة االستثناء من ذلك.

.2

أالّ يزيد عدد املعارين عن عضو هيئة تدريس واحد أو  %11من أعضاء هيئة
التدريس يف كل قسم يف السنة الواحدة.

.3

أن ميضي من سبق أن أعريت خدماته مدة يف العمل باجلامعة ال تقل عن مدة
إعارته السابقة.

.4

أ ّال يرتتب على اإلعارة إخالل بسري الدراسة خالل مدة اإلعارة.

.5

أي شروط أخرى يراها جملس اجلامعة.

املادة الثانية و السبعون
تكون اإلعارة للجهات اآلتية- :
 .1اجلامعات و الكليات اجلامعية يف الداخل و اخلارج.
 .2الوزارات و اجلهات احلكومية.
 .3املؤسسات العامة أو اخلاصة.
 .4احلكومات و اهليئات اإلقليمية أو الدولية.

املادة الثالثة و السبعون
تكون اإلعارة ملدة سنة قابلة للتجديد مدة أو مدداً ال تزيد كل منها عن سنة,
وال جيوز أن تزيد مدة اإلعارة عن مخس سنوات متصلة و جيوز جمللس اجلامعة استثنا ًء
جتاوز هذه املدة حبد أقصى قدره سنتان ,على أالّ يزيد جمموع فرتات اإلعارة عن عشر
سنوات طوال فرتة عمل عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه باجلامعة أو أي جامعة
أخرى.

املادة الرابعة و السبعون
تتحمل اجلهة املستعرية راتب املعار و بدالته ومكافآته من تاريخ املباشرة لديها
ويعامل املعار فيما خيتص بأقدميته والعالوات املستحقة له كما لو كان يف اجلامعة
على أن يؤدي خالهلا احلسميات التقاعدية و أن يتم تقويم و احتساب مدة اإلعارة
ألغراض الرتقية وفق ًا للمادة ( )24من هذه الالئحة.

املادة اخلامسة و السبعون
جيوز أن يتضمن قرار املوافقة على اإلعارة تكليف املعار باإلسهام يف بعض
األعمال األكادميية مثل التدريس أو اإلشراف العلمي أو التدريب أو غري ذلك على أال
تتحمل اجلامعة أي نفقات نتيجة لذلك.

