
BAU

    حقوق و واجبات 
أعضاء هيئة التدريس 

 



حقوق 
أعضاء هيئة التدريس 



حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس  3                   

أواًل: حقوق أعضاء هيئة التدريس

1.  المرتبات:

اعتباراً من 2013/9/1

الرتبة
متعاقد محليمتعاقد خارجي

ل.ل.$    

3,6505,475,000أستاذ مساعد

1
  عالوة دورية            

          $ 70
  =

105,000 ل.ل   

3,7205,580,000
23,7905,685,000
33,8605,790,000
43,9305,895,000

54,0006,000,000

4,1006,150,000أستاذ مشارك

1
عالوة دورية 

$ 80
 =

120,000 ل.ل

4,1806,270,000

24,2606,390,000
34,3406,510,000
44,4206,630,000
54,5006,750,000

4,6006,900,000أستاذ

1
عالوة دورية    

$ 100
 =

150,000 ل.ل.

4,7007,050,000
24,8007,200,000
34,9007,350,000
45,0007,500,000
55,1007,650,000
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2.  البدالت:

      $  1000 قدره  سكن  بدل  املعارين  التدريس  هيئة  ألعضاء  ُيصرف   •
شهريًا.

سنويًا   $ قدره 1200  مواصالت  بدل  التدريس  هيئة  ألعضاء  ُيصرف   •
للمعار و8000 ل.ل. عن كل يوم عمل فعلي للمعني.

واملعني  شهريًا   $ وقدره 1100  متثيل  بدل  املعار  الكلية  لعميد  ُيصرف   •
1.650.000 ل.ل. شهريًا.

واملعني   شهريًا   $ وقدره 250  متثيل  بدل  املعار  القسم  لرئيس  ُيصرف   •
375.000 ل.ل. شهريًا.

وإدارة  التجارة  وكلية  العملية  الكليات  يف  التدريس  هيئة  ألعضاء  ُيصرف   •
ل.ل.   و375.000  للمعارين  شهريًا   $ وقدره 250  تفرغ  بدل  األعمال 

للمعينني.

• ُيصرف ألعضاء هيئة التدريس املعارين يف كلييت الطب وطب األسنان بدل 
عيادة لألقسام اإلكلينيكية على النحو التايل :

600 $ يف حال وجود عيادة خارجية         - أستاذ  
450 $ يف حال وجود عيادة خارجية        - أستاذ مساعد 
       - مدرس          300 $ يف حال وجود عيادة خارجية

 ويعترب هذا املبلغ بدياًل عن بدل تفرغ.

للسفر واالنتقال وقدره  تذاكر  بدل  املعارين  التدريس  هيئة  ُيصرف ألعضاء   •
مرتب نصف شهر عند بداية كل عام جامعي.
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3.  إسهام الجامعة في المهمات العلمية:

• يصرف للمنتدبني للخارج يف مهمات علمية: 
السياحية  وبالدرجة  الكليات  لعمداء  األوىل  بالدرجة  سفر  تذاكر   -     

لآلخرين.
    - بدل إقامة قدره 200 $ عن الليلة الواحدة لإلقامة الكاملة.

وللمعار  لبنان  خارج  املهمة  تكون  عندما  للمعني  االستحقاق  هذا  ويسري 
خارج لبنان واإلسكندرية.

علمية  مؤمترات  حلضور  أو  للمشاركة  بأجر  خاصة  إجازات  على  احلصول   •
أو غريها من املهام اليت يوافق عليها رئيس اجلامعة، وتساهم اجلامعة يف متويل 
املهام العلمية واملؤمترات العلمية ذات الصفة الدولية اليت تنظمها منظمات أو 

مؤسسات علمية متميزة ألعضاء هيئة التدريس على النحو التايل:
       - التذكرة بالدرجة السياحية.

      - بدل إقامة قدره 200 $ عن الليلة الواحدة.
      - رسم االشرتاك املبكر للمؤمتر.

واحدة  مرة  املؤمترات  حلضور  اجلامعة  دعم  من  التدريس  هيئة  عضو  ويستفيد 
كل عامني ويكون بدل السفر ملدة أقصاها سبعة أيام يف دول القارة األمريكية 

والشرق األقصى ومخسة أيام يف باقي الدول.
للمؤمتر  املبكر  االشرتاك  احمللية رسم  العلمية  املؤمترات  للمشاركني يف  يصرف   •

مرة واحدة كل عامني. 
وقدره  إقامة  بدل  لبنان  امتحان خارج  دورات  للعمل يف  للمنتدبني  يصرف   •
اجلامعة  تتحمل  والتغذية كما  الواحدة، وتشمل اإلشراف  الليلة  100 $ عن 

إجيار الغرفة بالفندق.
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4. مكافآت اإلشراف 
والحكم على الرسائل وفحص اإلنتاج العلمي:

• ُتصرف مكافأة إشراف عند إجناز الرسائل على النحو التايل:
البيانالمبلغ )ل.ل(المبلغ )$(البند

اإلشراف 
على رسائل الماجستير

للمشرف المنفرد500750.000

للمشرف الرئيسي400600.000
في حال تعدد المشرفين

للمشارك في حال تعدد المشرفين250375.000

اإلشراف 
على رسائل الدكتوراه

للمشرف المنفرد8001.200.000

للمشرف الرئيسي600900.000
في حال تعدد المشرفين

للمشارك في حال تعدد المشرفين400600.000

املاجستري  لرسائل  واملناقشة  التدريس مكافأة نظري احلكم  ُينح أعضاء هيئة   •
والدكتوراه على النحو التايل: 

البيانالمبلغ )ل.ل(المبلغ )$(البند

مكافأة عضو 
لجنة المناقشة 

لرسائل الماجستير
لعضو لجنة المناقشة 200300.000

وتقسم بين المشرفين في حال تعددهم

مكافأة عضو 
لجنة المناقشة 

لرسائل الدكتوراه
لعضو لجنة المناقشة 300450.000

وتقسم بين المشرفين في حال تعددهم

إضافة إىل بدل إقامة لعضو جلنة املناقشة املنتدب من خارج لبنان يعادل مكافأة 
عضو هيئة التدريس الزائر عن املدة الفعلية لإلقامة حبد أقصى 4 ليال.
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للمتقدمني  العلمي  اإلنتاج  فحص  عن  مكافأة  التدريس  هيئة   عضو  ُينح   •
للمعار و375.000 ل.ل.  التدريس وقدرها 250 $  لوظائف أعضاء هيئة 

للمعني.

5.  تعويض نهاية الخدمة:

شهر،  مرتب  وقدره  اخلدمة  لنهاية  تعويضًا  املعار  التدريس  هيئة  عضو  ُينح   •
يصرف يف هناية كل عام جامعي.

الشهر  مرتب  وقدره  اخلدمة  لنهاية  تعويضًا  املعني  التدريس  هيئة  ُينح عضو   •
األخري بعدد سنوات اخلدمة يصرف عند انتهاء خدمته.

6.  اإلجازات السنوية:

أما  هبا،  العمل  يعطل  اليت  واألعياد  املناسبات  السنوية  اجلامعة  رزنامة  حتدد   •
تلك اليت يصرح بالسفر خارج لبنان خالهلا فيحددها رئيس اجلامعة.

• جيوز لرئيس اجلامعة السماح لعضو هيئة التدريس املعار بالسفر خارج لبنان 
وذلك يف الظروف القهرية فقط.

7.  اإلسهام بالنفقات الطبية: 

• االستشفاء: تعوض اجلامعة 75 % من تكاليف املستشفى اليت يتحملها عضو  
هيئة التدريس حبد أقصى 20.000 $ سنويًا. 

)معاينة-وصفة  املستشفى  خارج  الطبابة  تكاليف  اجلامعة  تعوض  الطبابة:   •
طبية-حتاليل-أشعة( طبقًا لنظام الصندوق الوطين للضمان االجتماعي.

* تشمل اخلدمات الطبية لعضو هيئة التدريس الزوجة واألوالد الذين هم على 
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عاتقه طبقًا لنظام الصندوق الوطين للضمان االجتماعي.
• الوالدة الطبيعية: 

    - بالدرجة اإلستشفائية األوىل75% من قيمة الفاتورة حبد أقصى 1500 $.
    - بالدرجة اإلستشفائية الثانية 75% من قيمة الفاتورة حبد أقصى 1000 $. 

    - بالدرجة اإلستشفائية الثالثة 75% من قيمة الفاتورة حبد أقصى 500 $.
هيئة  أعضاء  وجود  وأماكن  اللبنانية  األراضي  داخل  التقديات  هذه  تسري 

التدريس ألعمال اجلامعة ما عدا مجهورية مصر العربية بالنسبة للمعارين.
** تستثىن من التقديات الطبية:

التجميلية  واجلراحة  الطبية  والنظارات  االصطناعية  والقوالب  األسنان  طب 
واملعاجلة بالراحة أو النقاهة.

8.  مكافأة األستاذ الزائر:

البيانالمبلغ ) $ (البند

عن الليلة الواحدة210أستاذ

عن الليلة الواحدة190أستاذ مشارك

عن الليلة الواحدة175أستاذ مساعد

عن الليلة الواحدة5بدل مواصالت

واجبات
أعضاء هيئة التدريس 
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واجبات
أعضاء هيئة التدريس 
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ثانيًا: واجبات أعضاء هيئة التدريس

التفرغ للقيام باملهام التعليمية والبحثية وااللتزام مبعايري ونظم جودة التعليم وفق 
اسرتاتيجية اجلامعة وال سيما يف:

1.  إعطاء الدروس واحملاضرات والتمرينات العملية واإلسهام يف تقدم العلوم 
واإلشراف  املبتكرة  والدراسات  البحوث  بإجراء  وذلك  والفنون،  واآلداب 

على ما يعده الطالب منها واإلشراف على املختربات واملكتبات. 

2.  العمل على تطوير التعليم واتباع الوسائل احلديثة يف التدريس.

3.  اعتماد اللغة اإلجنليزية لغة للتدريس طبقًا ملا تنص عليه الئحة الكلية.

 40 بواقع  األسبوع  يف  أيام  مخسة  مدة  الكلية  يف  العمل  بدوام  االلتزم   .4
العلمية  الرتب  بني  تفرقة  دومنا  وذلك  يوميًا  مبعدل 8 ساعات  أسبوعيًا  ساعة 
على النحو التايل بيانه مع اإلشارة إىل أن العطلة األسبوعية هي يومي السبت 

واألحد:  
            - مهام تدريس     15 - 24  ساعة أسبوعيًا
  - دراسات عليا      8 - 12  ساعة أسبوعيًا
  - جلان وإشراف     6 - 10  ساعة أسبوعيًا

  - تنمية ذاتية         2 - 3    ساعة أسبوعياً  
   وجيوز بقرار من العميد تغيري توزيع الساعات حسب احتياجات العمل.

5. ختصيص ساعات مكتبية معلنة الستقبال الطالب واإلجابة عن استفساراهتم 
ومعاجلة مشاكلهم.

6.  القيام بأعمال االمتحانات ورصد الدرجات وإعالن النتائج.
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تقرير  ورفع  واملعامل،  واحملاضرات  الدروس  قاعات  داخل  النظام  حفظ    .7
شأنه  من  حادث  عن كل  القسم  رئيس  طريق  عن  الكلية  عميد  إىل  خطي 

اإلخالل بالنظام وما اختذ من إجراءات بشأنه.

8.  املشاركة يف أعمال اجملالس واللجان اليت يعينون هبا واإلسهام يف النشاط 
الثقايف واالجتماعي يف الكلية واجلامعة.

يف  األداء  بتطوير  تسمح  اليت  العمل  وورش  املراكز  نشاط  يف  املشاركة    .9
اجلامعة وخيدم تفاعلها مع اجملتمع.

واالجتماعية  الثقافية  النشاطات  يف  واملشاركة  الطالب  شؤون  رعاية    .10
والرياضية.

بالتقاليد  والتمسك  اجلامعة  إدارة  الصادرة عن  القرارات  11.  احرتام وتنفيذ 
اجلامعية والعمل على بثها يف نفوس الطالب.

أو  االستشارات  إعطاء  أو  احملاضرات  أو  الدروس  إلقاء  جواز  عدم    .12
اإلشراف على رسائل خارج اجلامعة إال برتخيص من رئيس اجلامعة بناء على 

موافقة جملس الكلية بعد أخذ رأي جملس القسم املختص.

املساعدين واملعيدين أي  التدريس واملدرسني  عدم مباشرة أعضاء هيئة    .13
القيام  األخص،  وعلى  أدائها،  وحسن  الوظيفية  واجباته  مع  يتعارض  عمل 
باألعمال التجارية أو إدارة الشركات أو رئاسة جمالس إدارهتا ولرئيس اجلامعة 
أن يقرر منعهم من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجباهتم 

الوظيفية وحسن أدائها.

14.  عدم إعطاء أعضاء هيئة التدريس واملنتدبني واملتعاقدين واملعاونني دروس 
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خصوصية مبقابل أو دون مقابل، واجلمع بني وظيفتهم وأي عمل ال يتفق وكرامة 
الوظيفة.

15.  االستعانة باملنتدبني احملليني املؤهلني متهيداً للتعاقد مع املميزين منهم.

16.  تقدمي عضو هيئة التدريس يف هناية العام اجلامعي تقريراً عن نشاطه العلمي 
والنشاطات األخرى إىل رئيس القسم للعرض على جملس القسم توطئة لتقدمي 
والبحوث  العلمي  والنشاط  القسم  يف  العمل  سري  عن  الكلية  عميد  إىل  تقرير 

اجلارية فيه.




