ابمس امشعب
رئاسة ادليورًة
اسدنادا اىل أحاكم امبند(أوال) من املادة (  )16وامبند ( اثمثا) من املادة ( )37من ادلس خور ضدر املاهون اليت:
رمق ( ) مس نة 2162
كاهون امخعدًل الول ملاهون اخلدمة اجلامعَة رمق ( )27مس نة 2112
املادة (( 6
ًلغى هص املادة -66-من املاهون وحيل حمهل الايت:
اوال – حيال موػف اخلدمة اجلامعَة اىل امخلاعد عند اكامهل سن ()16اخلامسة وامس خني عاما.
اثهَا :نلوزٍر متدًد خدمة حامل ملب الاس خاذًة من الاخذطاضات امنادرة من رشط امعمر بخوضَة من جملس اجلامعة مالس مترار خبدمذو
.
اجلامعَة مع اتًَد من انلجنة امعبَة اخملخطة
اثمثا -الٌشمل املخلاعد اذلي مل ًعد اىل اموػَفة وفلا الحاكم ىذا املاهون ابالمذَازات املنطوص علهيا فِو وٌس متر يف ثلايض راثبو امخلاعدي.
رابعا -مينح موػف اخلدمة اجلامعَة احملال اىل امخلاعد بسبب اكامهل امسن املاهوهَة او اذلٍن حيامون الس باب مرضَة بخلرٍر من جلنة ظبَة خمخطة
او املخوىف وىو يف اخلدمة ماكفأة ثعادل راثبو ملدة س خة اشير مبلِاس امراثب الاخري من اترخي الاحاةل اىل امخلاعد.
خامسا :حيخفغ حامل انللب امعلمي من محةل شيادة ادلكخوراه أو ما ًعادميا يف اجلامعات واملؤسسات امعلمَة امرضَنة يف خارج امعراق بللبو
امعلمي عند ثعَُنو يف اجلامعات امعراكِة ،وحيدسب راثبو املكي اسوة ابكراهو من موػفي اخلدمة اجلامعَة ،وحتدسب مدة اخلدمة اجلامعَة اميت
كضاىا حامل شيادة ادلكخوراه أو ما ًعادميا يف اجلامعات واملؤسسات امعلمَة امرضَنة يف خارج امعراق لغراض امخلاعد عند ثعَُنو يف
اجلامعات امعراكِة عىل أن خيدم فهيا عرش س نوات يف الكل.
سادسا :مينح موػف اخلدمة اجلامعَة املس متر يف امبحر امعلمي وفق ضوابط ثضعيا اموزارة ،خمططات انللب امعلمي بنس بة  %66نلمدرس
املساعد و %26نلمدرس و %76ملس خاذ املساعد و %61ملس خاذ من امراثب الامسي .
سابعا :مينح موػف اخلدمة اجلامعَة ماكفأة مامَة ملعوعة كدرىا ( )001110111اربعة مالًني دًنار ملك حبر ًنرش يف اجملالت امعاملَة
ذوات معامل امخأزري)) Impact Factorوىو ما ًعرف عاملَا مبلِاس كوة امبحر واجملةل اميت ثنرشه) ال ًلل عن املخوسط امعاملي مس نة امنرش
يف موضوع اخذطاضو.
اثمنا :حتدسب خدمة املعَد يف اجلامعات واملعاىد امعراكِة خدمة جامعَة مغرض امخلاعد منذ ثعَُنو بعد حطوهل عىل شيادة املاجس خري او ما
ًعادميا ،عىل ان خيدم بعدىا عرش س نوات يف الاكل كبل بلوغو امسن املاهوهَة نلخلاعد .
املادة ((2
ًلغى هص املادة ( )62من املاهون وحيل حمهل الايت:
ٌس خحق موػف اخلدمة اجلامعَة أو عَاهل راثبا ثلاعداي مساواي ملا ًخلاضاه اكراهو من راثب املكي وخمططات اخلدمة اجلامعَة عند احامخو
اىل امخلاعد يف احدى احلاالت الآثَة:
1.اذا أحِل اىل امخلاعد بسبب اكامهل امسن املاهوهَة وهل خدمة جامعَة ال ثلل عن ( )61عرش س نوات.

2.اذا أحِل اىل امخلاعد لس باب حصَة.
بناءعىل ظلبو واكهت هل خدمة جامعَة الثلل عن ( )26مخس وعرشٍن س نة.
3.اذا احِل اىل امخلاعد ً
4.اذا ثويف وىو يف اخلدمة.
املادة (( 7
ًنفذ ىذا املاهون من اترخي ورشه يف اجلرًدة امرمسَة.
الاس باب املوجبة:
حمثَنا جليود امكوادر امعلمَة امعراكِة ،ومن اجل جشجَع امبحر امعلمي واجياد كاعدة علمَة رضَنة و ثوفري امفرص دلمع رشحية أعضاء اميَأة
امخدرٌس َة من محةل الملاب امعلمَة ،واس خلعاهبا ،ومعاجلة موضوع ثلاعدمه.
رشع ىذا املاهون.

