تعليمات أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة
صادرة بموجب المادة ) ( ٦٤من نظام أعضاء الهيئة التدريسية رقم ) (١٤٣لسنة ٢٠٠٣
المادة (:)1
تسمى هذه التعليمات " تعليمات أعضات الهيئا التدريساي فا جتمعا مؤتا لساة ،"٢٠٠٤
اعتبترا من بداي العتم الجتمع 2006/٢٠٠٥
ويعمل بهت
ً

التعيين
المادة (:)2
يشالل مجلا العمادا مان باين أعضاتئ لجةا تسامى" لجةا التعياين والترقيا "برئتسا الارئي
وعضوي ست من األستتذة.
المادة (:)3
عضوا ف الهيئ التدريسي ف جتمع مؤت أن تتحقق في الشروط المةصوص
أ -يشترط فيمن يعين
ً
عليهت ف المواد ( )11،10،9،8،7،6من ةظتم أعضت الهيئ التدريسي المعمول ب ف الجتمع على أن
يلون حصول على درجتت العلمي مقترةت ً بتةتظتم ف الدراس ف جتمع أو معهد تعترف بهمت جتمع
مؤت .
ب -يلون تتريخ الحصول على الشهتدة أو الدرج العلمي المؤهل للتعيين هو تتريخ صدور قرار الجه
صتحب االختصتص الةهتئ بمةح تلك الشهتدة أو الدرج .
ج -يشترط فيمن يعين ف األقستم السريري ف للي الطب برتب أستتذ مستعد مت يل :
أن يلون حتصلً على درج البلتلوريو ف الطب والجراح أو مت يعتدلهت.
-1
أن يلون حتصلً ًً على رخص مزاول المهة من الجهت المعةي .
-2
أن يلون قد مضى على حصول على درج البلتلوريو مدة ال تقل عن خم سةوا .
-3
أن يلون قد تدرب تدريبت ً مبرمجت ً ف حقل االختصتص ف مستشفيت تعليمي وحصال علاى إحاد
-4
الشهتدا التتلي على األقل:
شهتدة الزمتل البريطتةي أو االيرلةدي أو اللةدي أو البورد األمريل أو مت يعتدلهت.
أ-
شهتدة االختصتص العتل األردةي أو العربي  ،شريط أن يقض مدة سةتين على األقل فا
ب-
تدريب دقيق ف حقل االختصتص بعد الحصول على الشهتدة ف مستشفيت أو مرالز معترف بهات
داخل األردن أو خترج وسنة إضتفي خترج األردن ف مستشفى معترف ب .
ً
أن يلاون حتصال ًً علاى شاهتدة المجلا الطبا األردةا لمزاولا االختصاتص امتحتةت(بعاد عاتم
-5
 ) ٢٠٠٣أو تقييمتً.
د -يجوز لمجل العمدا أن يضع أي شروط أخر يراهت ضروري للتحقق مان قادرة المتقادم للتعياين
عضوا ف الهيئ التدريسي على القيتم بتلواجبت والمهتم األلتديمي والبحثي .
ً
المادة (:)4
يرفع رئي القسم رأي مجل القسم ف التعيين إلى عميد الللي خلل مدة ال تتجتوز خمس عشار
يومت ً من تتريخ إحتل الطلاب إليا  ،وإذا لام يتسالم العمياد رأي القسام الخطا خالل المادة المحاددة ،فعليا أن
يعرض الموضوع مبتشرة على مجل الللي .
المادة (:) ٥
1

يجوز عةد تعيين األردة الحتصل على رتب جتمعي من جتمع تعترف بهت جتمع مؤت عضوا ً ف
ست لتحديد رتبت األلتديمي وراتب وأقدميت ف الجتمعا علاى حساب
الهيئ التدريسي  ،اعتمتد هذه الرتب أست ً
الشروط المةصوص عليهت ف ةظتم الهيئ التدريسي المعمول ب .
المادة (:)٦
أ -يجوز للمحتضر المتفار المعاين بعقاد حضاور جلسات مجاتل األقساتم األلتديميا والمشاترل فا
المةتقش  ،وال يحق ل التصوي على القضتيت المعروض ف مجل القسم.
ب -يعين أعضت الهيئ التدريسي الراغبين ف قضت إجتزة التفر العلما فا أحاد األقساتم األلتديميا
ف الجتمع بموجب عقود وبتلرتب المستحق  ،ويحق لهم حضور جلست مجاتل األقساتم ومةتقشا
القضتيت المعروض عليهت،و يحق لهم التصوي عليهت.
ج -يعتمل المحتضرون المتفرغون المعيةون بعقد برتب أستتذ أو أستتذ مشترك أو أستتذ مستعد معتملا
أعضت هيئ التدري من حيث التصوي والمشترل ف مةتقش القضاتيت المطروحا علاى مجاتل
األقستم ومجتل اللليت .
المادة (:)7
أ -يلون تتريخ تعيين عضو الهيئ التدريسي هو التتريخ الذي يحدده مجل العمدا .
ب -يتولى عضو الهيئ التدريسي المعين إبال رئاي قسام  ،خطيات ً باد مبتشارت العمال،وعلى رئاي
القسم إبل العميد المختص بذلك خطيت ً خالل ثلثا أياتم علاى األلثار ويتاولى العمياد إبال رئتسا
الجتمع بذلك خلل سبع أيتم على األلثر.
ج -إذا لم يبتشار عضاو الهيئا التدريساي عملا فا الجتمعا خالل مادة أقصاتهت أسابوعتن مان التاتريخ
المحدد لمبتشرت العمل دون عذر يقبل رئي الجتمع يعد مستةلفت ً عن العمل ويصابح قارار تعييةا
الغيت ً.
د -تةطبق أحلتم التعيين المعمول بهت ف الجتمع على المحتضرين المتفرغين عةد تعييةهم ف الجتمع .
المادة (:)8
إضتف إلى مت ورد ف ةص الماتدة ( )8مان ةظاتم الهيئا التدريساي فا جتمعا مؤتا  ،يشاترط فايمن يحاول مان
محتضر متفر إلى رتب مدر مت يل :
أ .أن يلون قد ةشر بحثت ً مةفرداً ،إذا لتة شاهتدات متسلسال فا التخصاص ةفسا ث وبحثاين مةشاورين أحادهمت
مةفاارد ،إذا لتةا شااهتدات غياار متسلساال  ،فا مجلا علميا متخصصا ومحلما ومفهرسا وصااتدرة عاان
مؤسس علمي وألتديمي  ،ومعتمدة من لجة الب ف اعتمتد المجال فا جتمعا مؤتا ألغاراض الترقيا
1
والةقل وتغيير المسمى الوظيف .
ب .أمت إذا لتن المتقدم من اللليت الطبي ( الطاب ،الصايدل  ،التماريض) فيشاترط أن أن يلاون قاد ةشار بحثات ً
يلاون فيا بتحثات ً رئيسايتً ،إذا لتةا شااهتدات متسلسال فا التخصااص ةفسا ث وبحثاين مةشااورين يلاون فا
أحاادهمت بتحثات ً رئيساتً ،إذا لتةا شااهتدات غياار متسلساال  ،فا مجلا علميا متخصصا ومحلما ومفهرسا
وصاتدرة عاان مؤسسا علميا وألتديميا  ،ومعتماادة ماان لجةا البا فا اعتمااتد المجاال فا جتمعا مؤتا
2
ألغراض الترقي والةقل وتغيير المسمى الوظيف .

( )1عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم ( )2012/148تاريخ .2012/5/2

( )2عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم ( )2019/2018-102تاريخ .2018/11/12

( )1عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم ( )2012/148تاريخ .2012/5/2
2

المادة (:)9
أ -يجوز الةظر ف تعديل رتب عضو الهيئ التدريسي أو راتب إذا قدم طلبًت بذلك خلل ست أشهر من
تتريخ تعيية ف الجتمع .
ب -يقدم طلب تعديل الرتب أو الراتب إلى رئي القسام لعرضا علاى مجلا القسام ومان ثام يرفاع إلاى
عميد الللي لعرض على مجل الللي والذي يرفع بدوره إلى رئتس الجتمع للب في .
ج -مع مراعتة الفقرة (أ) من هذه المتدة ،يجوز احتستب لتمل مدة خدم عضو الهيئ التدريسي المعاين فا
الجتمع إذا قضتهت ف التدري ف جتمع أردةيا رسامي أو جتمعا عتلميا  ،وبمات ال يزياد عان ةصاف هاذه
3
المدة إذا قضتهت ف التدري ف الجتمعت األخر

النقل والترقية
المادة( :)10
أ -يشترط لةقل عضو هيئ التدري من فئ إلى فئ أعلى ضمن الرتب الواحدة األمور التتلي :
أوالً :توافر لدي ف الفئ الت هو فيهت أقدمي ف الرتب والراتب ال تقل عن خم سةوا .
ثتةيت ً :أن يلون قد ةشر فعلً بحثين ف أثةت خدمت الفعلي ف جتمع مؤتا  ،وحصال علاى (  ) ١٠٠علما
حدًا أدةى وتحسب هذه العلمت وفقت ً لمت جت ف الماتدة (  ) ١٣مان هاذه التعليمات  ،ويشاترط فا البحاوث
المقدم للةقل أيضت ً مت يل :
 .1أن يلون المتقدم بتحثت ً رئيسيت ً ف أحدهمت على األقل.
 .2أن يلون البحثتن أصيلين ومن غير البحوث المستخلص من رستئل المتجستير والدلتوراه الت
أشرف عليهت.
ثتلثًت :أن ال يقل تقدير المتقدم فا تقيايم فعتليتا فا التادري عان (جياد) فا الساةتين األخيارتين مان خدمتا
الفعلي ف جتمع مؤت .
رابعًت :أن ال يقل تقديره ف التقييم المقدم من رئي القسم المعة وعميد الللي عن (جيد)
ب -يقدم طلب الةقل من فئ إلى فئ ضمن الرتب ةفسهت إلى رئي القسم معززا ً بةسخ أصلي من لل بحث،
لعرض على مجل القسم إلبدا الرأي في  ،ويرفع رئي القسم رأي مجل القسم إلى عميد الللي لعرضا
على مجل الللي  ،إلبدا الارأي فيا  ،ويرفاع عمياد اللليا الطلاب إلاى رئاي الجتمعا الساتلمتل إجارا ا
الةقل.
ج -يةطبق على اإلةتتج العلم المقدم لغتيت الةقل الشروط ةفسهت الت تةطبق على اإلةتتج المقدم لغتيت
الترقي بتستثةت اإلجرا ا المتبع ف تقييم اإلةتتج العلم .
ً
يلون قرار الةقل من فئ إلى فئ ضمن الرتب الواحدة ةتفدا من تتريخ صدور قرار مجل العمدا .
د-
ه -ال تحسب اإلجتزة دون راتب الت تمةح لعضو هيئ التدري ألغراض الةقل من فئ إلى فئ .

( )2أضيف نص المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم ( )2014/60تاريخ 2014/2/10
صدر قرار مجلس العمداء رقم ( )2014/496تاريخ  ،2014/9/17بإلغاء قراره رقم ( )2011/126تاريخ  2011 /4/19والمتضمن
إضافة الفقرة (ج) لنص المادة ( ،)9وأعيد الترقيم.
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و -إذا قرر مجل العمدا عدم الموافق على الةقل ،فلطتلب أن يتقدم بطلب جديد للةقل بعد مض ست أشهر
على األقل من تتريخ صدور ذلك القرار ،على أن يقدم بحثًت جديدًا واحدًا علاى األقال مان غيار األبحاتث
الت تقدم بهت ف المرة األولى.
المادة (: )11
أ -يجوز لألستتذ المستعد أو األستتذ المشترك أن يتقدم بطلب للترقي إلى الرتب األعلى قبل ست أشهر
مان اساتلمتل المادة القتةوةيا المشاترط للرتبا األعلاى ،إذا تاوافر فيا الشاروط القتةوةيا األخار
المطلوب لشغل الرتب .
ب -إذا تم إجرا ا الترقي قبل اةقضت المدة القتةوةي  ،يعد تتريخ استحقتق الترقي إلى الرتب األعلى
هو التتريخ الذي يتم ب اةقضت المدة القتةوةي للترقي .
المادة(:)12
بتإلضتف إلى الشروط األخر  ،يشترط أن يتقدم عضو هيئ التدري بإةتتج علم في إضتف جديدة
أ-
للعلم والمعرف قتم ب أثةت شغل الرتب المطلوب الترقي مةهت وهو يمتر عمل ف جتمع مؤت  ،أو
جتمع تعترف بهت جتمع مؤت  ،وأن يلون هذا اإلةتتج العلم ف مجتل تخصص .
تعتمد المبتدئ اآلتي ف قبول اإلةتتج العلم المقدم للترقي :
ب-
أوالً :يجوز أن يقبل هذا اإلةتتج دون الحتج إلى تقييم تقيي ًمت أوليًت إذا لتن:
 .1بحوثات ً مةشاورة ( أو مقبولا للةشار) فا دوريات تعتمادهت الجتمعا  ،علاى أن تلاون هاذه الادوريت
علميا متخصصا محلما و مفهرسا وتصادر بتةتظاتم عان الجتمعات والجمعيات والمرالاز العلميا
المتخصص  ،وأن تلون معتمدة من قبل )لجة اعتمتد المجل (.
 .2بحوثًت مةشورة ( أو مقبول للةشر) ،مستخلص من رستئل المتجستير أو الدلتوراه الت أشرف
عليهت المتقدم للترقي ف جتمع مؤت بصفت مشرفًت رئيسيًت ،شريط أن تلاون قاد ةشار (أو قبلا للةشار)
ف دوريت متخصصا ومحلما ومفهرسا تعتمادهت الجتمعا علاى أن ال يزياد عاددهت علاى بحثاين فا لال
ترقي .
 .3بحوثًت مةشورة فعلً ف وقتئع المؤتمرا والةدوا العلمي المتخصص الت يقيم البحوث
فيهت مقيمون مختصون ،ويحسب من هذه البحوث بحث واحد فقط.
 .4تقاترير عان حاتال طبيا )  ) Medical Case Reportsأو ( )Series Studiesمصاحوب
بمراجع األدبيت المتعلق بتلحتل  ،على أن تلون هذه التقترير مةشورة ( أو مقبول للةشر) ف دوريت
علمي متخصص محلم ومفهرس عتلميًت وتعتمدهت الجتمع  ،ويحتسب للمتقدم تقرياران حادا ً أعلاى فا
الترقي الواحدة.
 .5يجب أن تلون البحوث المقدم من أعضت هيئ التدري فا لليا الطاب مةشاورة أو مقبولا للةشار
ف دوريت علمي متخصص ومحلم ومفهرس عتلميًت.
ثتةيًت :يجوز أن يقبل عملن فقط من اإلةتتج العلم المقدم للترقيا بعاد إرساتل للتقيايم األولا مان قبال لجةا
البحث العلم ف الجتمع  ،وورود تقترير إيجتبي بشأة شريط أن ال يلون قد مضى على ةشره ألثار مان
خم سةوا إذا لتن هذا اإلةتتج من بين مت يل :
 .1لتبت ً مطبوع مةشورة فيهت إضتف للمعرف ف مجتل التخصص ،على أال يقل عدد للمت اللتتب عن
خمسين ألف للم .
ً
 .2لتبت ً مترجم مةشورة فعل ،و ال يحساب للمتقادم للترقيا ألثار مان لتاتب متارجم فا حقال تخصاص
المتقدم ،وأال يقل عدد للمتت عن متئ ألف للم .
4

 .3برا ا االختراع المعتمدة رسميًت وفقًت للقواةين األردةي الةتفذة ،وال يحسب للمتقدم ألثار مان بارا ة
واحدة ف الترقي .
ً
 .4لتبًت محقق مةشورة فعل تشتمل على دراس وافي لللتتب المحقق ،وال يحسب للمتقدم للترقي
ألثر من لتتب محقق واحد على أن يلون هذا اللتتب ف حقل تخصص المتقدم للترقي .
 .5رستئل علمي قصيرة ( )Short Communicationأو ملحوظ علمي (  )Technical Noteأو
مراجعا أدبيات موضاوع ( ،)Literature Reviewأو مراجاع علميا متخصصا شاتمل ( Review
 )Articleعلى أن تلون مةشورة فعلً ف مجل علمي متخصص ومحلم ومفهرس .
 .6بحوثات ً مةشاورة فعالً فا لتاب متخصصا  ،ويشاترط أن يقاوم علاى تحلايم هاذه البحاوث محلماون
صت صري ًحت ،وبمت ال يزيد على بحث واحد.
متخصصون ألغراض الةشر ،وأن يةص على ذلك ة ً
ثتلثًت :أن يلون المتقدم قد ةشر ( أو قبل ل للةشر) بحثين اثةين على األقل ق أثةت خدمت فا جتمعا مؤتا
من غير البحوث المستخلص من رستئل المتجستير والدلتوراه الت أشرف أو يشرف عليهت.
رابعًت :وف جميع األحوال ،يجب أن ال يقل عدد البحوث المةشورة فعلً عن بحثين للترقيا إلاى رتبا أساتتذ
مشترك ،وثلث بحوث للترقي إلى رتب أستتذ ،وذلك من غيار البحاوث المستخلصا مان رساتئل المتجساتير
والدلتوراه الت يشرف عليهت.
ست :أ .يحدد أعضت الهيئ التدريسي تخصصتتهم الدقيق ف قوائم ،وتوضاع ةساخ مان هاذه القاوائم فا
ختم ً
األقستم واللليت ولجة التعيين والترقي لإلطلع عليهت.
ب .يشترط أن يلون بحثتن على األقل من البحوث المقدم للترقي ف مجتل التخصص الدقيق للمتقادم علاى
أن يحدد ذلك مسبقًت ف طلب الترقي .
ستدست :يعد عضو الهيئ التدريسي بتحثت ً رئيسيت ًًً (أول) إذا ظهر اسم أول اسم على البحث المشترك.
المادة(:)13
أ -يقدر اإلةتتج العلم المقدم للترقي أو الةقل على الةحو اآلت :
 ١٠٠علم
البحث المةفرد ٦٠علم للبتحث الرئي
البحث المشترك مع آخر ٤٠علم للبتحث الثتة
 ٥٠علم للبتحث الرئي
 ٣٠علم للبتحث الثتة
 20علم للبتحث للثتلث

-البحث المشترك مع اثةين

(األول)
(األول)

-البحث المشترك مع ثلث بتحثين

 ٤٠علم
 ٣٠علم
 20علم
 10علمت

-البحث المشترك مع ألثر من ثلث بتحثين

 ٣٥علم للبتحث الرئي (األول)
 ٢٥علم للبتحث الثتة .
 ٢٠علم للبتحث الثتلث.
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للبتحث الرئي (األول)
للبتحث الثتة
للبتحث الثتلث
للبتحث الرابع

وتوزع الـ ( )20علم البتقي على عدد
البتحثين اآلخرين بتلتستوي
و بـ

يقدر البحث المستخلص من رستئل المتجستير أو الدلتوراه بـ ( )50علم للمشرف الرئي
ب-
( )20علم للمشرف المستعد.
 .1يقادر اللتاتب واللتاتب المتارجم والمحقاق فا موضاوع التخصاص الادقيق وبارا ة االختاراع
ج-
المسجل عتلميًت على الةحو التتل :
 ٨٠علم
المةفرد ٥٠علم للبتحث األول و  ٣٠للبتحث الثتة )
المشترك مع آخر ٤٠علم للبتحث الرئي و  ٢٠للبتحث الثتة و ٢٠
المشترك مع ألثر من واحدلبقي البتحثين بتلتستوي)
 .2تقدَّر برا ة االختراع المسجل محليت ً وفقت ً للقواةين األردةي الةتفذة والمحلم من جه صتحب ختصتص،
للمتقدم للترقي والت تلون ف حقل التخصص للمتقدم بـ ( )50خمساين علما  ،تاوزع وفاق الةساب الاواردة
4
ف المتدة ( )13فقرة (ج) البةد (.)1
يعتمل مت ورد ف المتدة (  /١٢ب) البةد الثتة الفقرا (  ) ٤،٣،٢،١معتمل بحث محلم
د-
مةشور بعد تحليم  ،وورود تقترير إيجتبي بشأة مهمت بلغ عدد صفحتت .
ه -يعطى التقرير عن حتل )  (case Reportأو المقتل القصيرة ()Short Communication
أو الملحوظ العلمي )  (Technical Noteأو مراجع أدبيت موضوع )(Literature Review
أو المراجع العلمي المتخصص الشتمل (  (Review Articleأو جز من لتاتب واألبحاتث المةشاورة فا
وقتئع المؤتمرا العلمي ( ) ٣٠علم توزع وفق الةسب الواردة ف المتدة (  ) ١٣فقرة (أ).
المادة (:)14
أ -يشترط ف األستتذ المستعد المتقدم للترقي إلى رتب أستتذ مشترك مت يأت :
 .1أن يقدم إةتتجت ً علميت ً ال يقل عن خمس بحوث ،وأن يلون اثةتن مةهت على األقل مةشورين فعلً وأن
يحصل على (  ) ٣٠٠علم على األقل.
 .2أن يلون بتحثت ً مةفردا ً ف بحثين من البحوث المقدم على األقل.
 .3أن ال يقل تقديره ف تقييم فعتليت ف التدري عن (جيد) ف السةتين األخيرتين من خدمت .
 .4أن ال يقل تقديره ف التقييم الذي يقدم رئي القسم والعميد عن (جيد).
ب -يشترط ف األستتذ المشترك المتقدم للترقي إلى رتب أستتذ مت يأت :
 .1أن يقدم إةتتجت ً علميت ً ال يقل عن ست بحوث وأن يلون ثلث مةهت مةشورة بتلفعل ،وأن يحصل على (
 ) ٤٠٠علم على األقل.
( )3أضيف نص المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم ( )2011/542تاريخ 2011/10/25

 -مالحظة :تم إلغاء البند ( )3من الفقرة (ج) منن المنادة ( )13والمتعلقنة بنالموتوا اكلرتروننبم بموجنب قنرار
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 .2أن يلون البتحث مةفردا ً ف بحثين من البحوث المقدم على األقل.
 .3أن يلون ةتجحت ً ف تدريس وعلقتت مع زملئ حسب تقرير رئي القسم وعميد الللي .
ج -يشترط ف عضو الهيئ التدريسي ف أي من اللليت العلمي أن يلون ضمن إةتتج المقادم إلاى رتبا
أعلى بحثتن على األقل بتللغ اإلةجليزي مةشوران ( أو مقبوالن للةشر) ف مجل علمي متخصص
ومحلم ومفهرس دوليت ً وتعتمدهت الجتمع .
د -يشترط ف عضو الهيئ التدريساي فا أي مان أقساتم اللغات األجةبيا فا لليا اآلداب فا تخصاص
اللغويت أو الصوتيت أو األدب المقترن أن يلون ضمن إةتتج العلم المقدم للترقي إلى رتب أعلاى
بحثتن على األقل بلغ أجةبي ( لغ االختصتص) ،وأن يلوةت مةشورين أو مقبولين للةشر ف مجال
علمي متخصص ومحلم ومفهرس وتعتمدهت الجتمع  ،أمت بقي التخصصت فيشترط أن تلون جميع
بحوث ملتوب بلغ التخصص.
المادة ()15
أ .يشترط ف األستتذ المستعد المتقدم للترقي إلى رتب أستتذ مشترك فا اللليات الطبيا  :لليا الطاب،
5
للي الصيدل  ،للي التمريض مت يل :
 .1أن يقدم إةتتجت ً علميت ً ال يقل عن خمس بحوث مةهت ثلث مةشورة على األقل.
 .2أن يلون من بين البحوث المقدما ثلثا علاى األقال يلاون فيهات المتقادم بتحثات ً رئيسايت ً ويعتبار االسام
األول من البحث المةشور (أو المقبول للةشار) البتحاث الارئي  ،شاريط أن يلاون واحادا ً مةهات علاى األقال
غير مستل مان رساتئل المتجساتير أو الادلتوراه أو مشاتريع التخارج التا أشارف أو شاترك فا اإلشاراف
عليهت.
 .3أن يلون قد ةشر ( أو قبال للةشار) ثلثا بحاوث علاى األقال أثةات خدمتا فا الجتمعا  ،إن لتةا قاد
حسب ل أقدمي ف الرتب عةد تعيية  ،شريط أن ال تقل خدمت ف الجتمع عن سةتين.
 .4تقديم مات ال يقال عان ثلثا بحاوث مان الحاد األدةاى المطلاوب للترقيا مةشاورة أو مقبولا للةشار فا
مجااال علميااا محلمااا ودوريااا ومتخصصااا ومفهرسااا  ،عتلميااا مااان حياااث هيئااا التحريااار والباااتحثين
واالةتشتر ،وتلون معتمدة ف قتعدة البيتةت ( )Thomson ISIعلى أن يلون ف بحثين مةهت على األقال
بتحثت ً رئيسيتً.
 .5أن ال يقل تقديره ف تقييم فعتليت ف التدري عن (جيد) ف السةتين األخيرتين من خدمت .
ب .يشاترط فا األساتتذ المشاترك المتقادم للترقيا إلاى رتبا أساتتذ فا اللليات الطبيا  :لليا الطاب ،لليا
6
الصيدل  ،للي التمريض مت يل :
 .1أن يقدم إةتتجت ً علميت ً ال يقل عن سبع بحوث على األقل.
 .2أن يلون من بين البحوث المقدم أربع بحوث على األقال يلاون فيهات المتقادم بتحثات ً رئيسايت ً ويعتبار
االسم األول من البحث المةشاور (أو المقباول للةشار) البتحاث الارئي  ،شاريط أن يلاون اثةاين مةهات علاى
(  )5 + 4تم توديد الرليات الطبية بموجب قرار مجلس عمداء رقم ( )2013/24تاريخ 2013/1/22

 -مالحظننة :تننم تعنندي نننص البننند ( )4مننن الفقنرتين (أ) و (ن) مننن المننادة ( )15وذلننب بعنندت اعتمنناد ا بوننا
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األقاال غياار مسااتلين ماان رسااتئل المتجسااتير أو الاادلتوراه أو مشااتريع التخاارج الت ا أشاارف أو شااترك ف ا
اإلشراف عليهت.
 .3أن يلون قد ةشر ( أو قبل للةشر) أربعا بحاوث علاى األقال أثةات خدمتا فا الجتمعا  ،إن لتةا قاد
حسب ل أقدمي ف الرتب عةد تعيية  ،شريط أن ال تقل خدمت ف الجتمع عن سةتين.
أن يلون قد ةشر ( أو قبل للةشر) أربع بحوث على األقل أثةات خدمتا فا الجتمعا  ،إن لتةا قاد
.4
حسب ل أقدمي ف الرتب عةد تعيية  ،شريط أن ال تقل خدمت ف الجتمع عن سةتين.
 .5تقديم مت ال يقل عن أربع بحوث من الحد األدةى المطلوب للترقيا مةشاورة ( أو مقبولا للةشار) فا
مجااال علميااا محلمااا ودوريااا ومتخصصااا ومفهرسااا  ،عتلميااا مااان حياااث هيئااا التحريااار والباااتحثين
واالةتشتر ،وتلون معتمدة ف قتعدة البيتةت ( )Thomson ISIعلى أن يلون ف ثلثا مةهات علاى األقال
بتحثت ً رئيسيتً.
 .6أن ال يقل تقديره ف تقييم فعتليت ف التدري عن (جيد) ف السةتين األخيرتين من خدمت .
المادة (:)16
ال يجوز للمتقدم للترقي أو الةقل أن يدرج ضمن بحوث أيًت من البحاوث التا سابق أن حساب لا فا ترقيا
ستبق  ،أو حصل بموجبهت على درج علمي أو رتب ألتديمي أو ةشر قبل تتريخ ترقيت أو حصول علاى
الدرج العلمي .
المادة (:)17
أ -يقدم طلب الترقي إلى رئي القسم المختص متضمةًت س ةسخ مان اإلةتاتج العلما ألجال عرضا علاى
مجل القسم ،إلبدا الرأي فيا  ،ويرفاع رئاي القسام رأي مجلا القسام إلاى عمياد اللليا الاذي يتاولى
عرض الموضوع على مجل الللي إلبدا الرأي في ورفعا إلاى رئتسا الجتمعا الساتلمتل إجارا ا
الترقي .
ب -تقترح اللجة المعةي بتلةظر ف أوراق الترقي قتئم تتضمن أسمت عشرة على األقل من المتخصصاين
ممن يحملون رتب ال تقل عن الرتب المطلوب الترقي إليهات مان داخال األردن أو خترجا لتقيايم اإلةتاتج
العلم .
ججج

المادة( :)١8
تةظر لجة التعيين والترقي ف طلب الترقي  ،ورأي مجل القسم ومجل الللي والتقرير المشترك وذلك من
أجل اتختذ القرار المةتسب بهذا الخصوص
المادة(:)19
يرسل اإلةتتج العلم إلى أربع من المحلمين يختترهم الرئي أو مان يفوضا  ،ويرفاق با ملخاص للسايرة
العلمي والعملي للمتقدم للترقي  ،وبيتن الرتب المراد الترقي إليهت ،مع اإلشترة إلى ضرورة تقديم تقاتريرهم
خالل شاهرين علاى األلثار مان تسالمهم اإلةتاتج العلما  ،علاى أن تتضامن هاذه التقاترير القيما العلميا للال
بحث،وأصتلت ومحتواه العلم  ،وبيتن مد استحقتق المرشح للترقي .
المادة (:)20
أ -تةظر لجة التعيين والترقي ف طلب المتقدم للترقي من جواةب المختلف بعد ورود العدد الذي تراه لتفيًت
من تقترير المقيمين على أن ال تقل عن ثلث  ،وترفع توصيتتهت إلى مجل العمدا  ،ليةظر ف الموضوع
ويتخذ القرار الذي يراه مةتسبًت.
ب -ف جميع األحوال تةظر لجة التعيين والترقي فا طلاب الترقيا مان جواةبا المختلفا بعاد مارور سات
اشهر من تتريخ السير ف اإلجرا ا .
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المادة(:)21
ف جميع الحتال ال يةظر ف الترقيا أو يصاو عليهات فا مجاتل الجتمعا إال أعضات الهيئا التدريساي
الذين هم ف رتب معتدل للرتب المطلوب الترقي إليهت أو أعلى مةهت.
المادة (:)22
مع مراعتة مت ورد ف المتدة (  ) ٢٠من هذه التعليمت تقدم لجة ملوة من ةتئب الرئي المختص وعميد
تقريرا مشتر ًلت عن عضو الهيئا التدريساي المتقادم للترقيا تقايم فيا لفتيتا فا
الللي المعة ورئي القسم
ً
التدري وعلقتت الجتمعي  ،وةشتطتت األخر داخل الجتمع وخترجهت.
المادة (:)23
أ -يتم تبليغ المتقدم للترقي بقرار مجل العمدا بخصوص ترقيت .
ب -إذا قرر مجل العمدا عدم الموافق على الترقي  ،فلطتلب الترقي ان يتقدم إليهت من جديد بعد مض ست
أشهر على األقل من تتريخ السير ف ترقيت ف لجة التعيين والترقيا علاى أن يقادم بحثًات جديادًا واحادًا
على األقل من غير األبحتث الت تقدم بهت ف المارة األولاى ويةطباق علاى هاذا البحاث الشاروط ةفساهت،
وبعد مض سة إذا تقدم للمرة الثتلث ويقدم ف هذه الحتل بحثين من غير األبحتث الت تقدم بهت ساتبقًت،
وبعد مض سةتين إذا تقدم للترقي للمرة الرابع مع ثلث بحوث من غير البحاوث التا تقادم بهات ساتبقًت،
وف الحتلتين األخيرتين يتحمل المتقدم تلتليف التحليم للترقي .
المادة (:)24
يصدر مجل العمدا قرار ترقي عضو هيئ التدري إلى رتب أعلى ابتدا من تتريخ موافق لجة التعياين
والترقيا علاى الساير فا اإلجارا ا علاى أن ال يترتاب علاى هاذا القارار أي تبعات متليا غيار الزياتدة
المةصوص عليهت ف ةظتم الرواتب والعلوا مع مراعتة مت ورد ف المتدة (  ) ١١من هذه التعليمت .

التثبيت
المادة (:)25
أ -يقدم عضو الهيئ التدريسي المستوف لشروط التثبي طلبًت إلى رئي القسم حسب الةموذج المعد لهاذه
الغتي والمعتمد من مجل العمدا .
ب -يقوم رئي القسم بعرض على مجل القسم التختذ التوصي المةتسب  ،ثم ترفع التوصي
إلى العميد لعرض على مجل الللي .
ج -يقوم عميد الللي برفع توصي مجل الللي إلى رئتسا الجتمعا لعرضاهت علاى لجةا التعياين والترقيا
الستلمتل إجرا ا التثبي .
د -ترفع لجة التعيين والترقي توصيتتهت إلى مجل العمدا التختذ القرار المةتسب ،ويلون تتريخ التثبي
اعتبترا من تتريخ قرار مجل العمدا .
ً
المادة(:)26
تعتمد المعتيير التتلي ألغاراض التثبيا بتإلضاتف إلاى مات ورد فا الماتدة (  ) ١٤مان ةظاتم أعضات الهيئا
التدريسي :
 .1أن يلون عضو هيئ التدري على رأ عمل ف الجتمع .
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 .2أن يلون حسن السيرة والسلوك.
 .3أن ال يقل تقديره ف األدا العلم والتدريس عن جيد ،وذلك وفق تقريري رئي القسم والعميد.
 .4أن ال يلون قد صدر بحق عقوب من درج إةذار فمت فوق ،فإذا صدر بحقا مثال هاذه العقوبا يؤجال
التثبي لمدة ال تقل عن سة .
المادة( :)٢7
ألغراض التثبي يعتمد الةموذج المقر من مجل العمدا المتضمن مت يل :
أ -األدا العلم ويشمل:
. ١القيتم بتلتدري .
. ٢إجرا البحوث والدراست المبتلرة.
. ٣برا ة االختراع واألعمتل اإلبداعي .
. ٤اإلشاراف علاى بحاوث الطالب وتقاتريرهم وةشاتطتتهم العلميا واالجتمتعيا وتاوجيههم توجي ًهات علميًات
وخلقيًت.
. ٥إجرا االمتحتةت والةدوا .
. ٦االشتراك ف المجتل واللجتن الجتمعي .
. ٧التفر لواجب العلم ف الجتمع  ،وبذل أقصى الجهاد للةهاوض برساتلتهت العلميا واالحتفاتظ بتلمساتو
الرفيع اللئق بملتة الجتمع ف ميتدين البحث والتدريب والتوجي واإلدارة.
ب -علقت عضو الهيئ التدريسي :
. ١بطلبت من حيث األدا والمستعدة واإلرشتد.
. ٢بزملئ ف القسم.
. ٣بزملئ ف الللي .
.٤المسؤولين والعتملين اآلخرين ف الجتمع .
ج -القدرا واإلملتةت وتشمل:
. ١روح المبتدرة وملل اإلبداع ،وقدرت على طرح أفلتر جديدة.
. ٢مثتبرت ف تحقيق أهداف الجتمع .
. ٣مقدرت اإلداري وتوفر عةصر القيتدة لدي .
. ٤مد التزام بتألعراف والقيم والتقتليد الجتمعي والةظتم العتم.
د -الرغب والقدرة على تحمل المسؤولي االعتيتدي والمسؤوليت اإلضتفي من خلل:
. ١عضوي اللجتن ومجلس القسم والللي والجتمع .
. ٢عضوي اللجتن من خترج الجتمع .
. ٣مد تمتع بروح الفريق وتقبل للرأي اآلخر.
ه -مد التزام بتلتفر للعمل ف الجتمع .
و -مد التزام بتلقواةين واألةظم والتعليمت والقرارا الصتدرة من الجهت المختص ف الجتمع .
ز -مد محتفظت على سمع الجتمع ومصتلحهت من خلل أدائ الجاتمع وسالول العاتم داخال الجتمعا
وخترجهت.
ح -مد التزام بتلمحتفظ على خصوصي جتمع مؤت بصفتهت جتمع عسلري مدةي ف آن واحد ممات
يتطلب الضبط والربط وااللتزام التتم بتلقتةون.
ط -المستهم ف خدم المجتمع المحل .
المادة( :)٢8
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أ -ف جميع األحوال ال يةظر ف طلبت التعيين والترقيا والةقال والتثبيا إال أعضات الهيئا التدريساي
ممن هم ف رتب المتقدم إليهت طتلب التعيين والترقي والةقل والتثبي أو ف رتب أعلى مةهت.
ب -ال يةظر ف طلبت التثبي إال المثبتون من أعضت الهيئ التدريسي .

مهام عضو الهيئة التدريسية
المادة( :)٢9
أ -يلون الةصتب التدريس لألستتذ (  )٩ستعت معتمدة ولألستتذ المشترك واألساتتذ المساتعد () 1٢
ستع معتمدة ،وللمدر والمدر المستعد (  )١٥ستع معتمدة.
ب -يلون الةصتب التدريس ألعضت هيئ التدري والمحتضرين المتفرغين المعيةين بعقود من حملا
درجا الادلتوراه (  ) ١٢اثةتا عشارة ساتع معتمادة بصارف الةظار عان الرتبا األلتديميا
والمحتضارين المتفارغين مان حملا المتجساتير والبلاتلوريو ( )١٥ساتع معتمادة ،ويحادد هاذا
الةصتب ف عقودهم.
المادة( :)30
يجوز لرئي الجتمع إةشت شعب أو ألثر داخل القسم األلتديم إذا رأ ضارورة لاذلك بةات علاى
أ-
تةسيب من مجل الللي وتوصي من مجل القسم.
يتولى المشرف على الشعب مت يل :
ب-
 .1تةسيق تدري مواد التخصص ف الشعب .
 .2تةسيق التقترير السةوي الت يعدهت أعضت الهيئ التدريسي ف الشعب عن ةشاتطتتهم وتقاديمهت إلاى
رئي القسم األلتديم ف تقرير موحد ف ةهتي شهر أيتر من لل عتم.

اإلجازات
المادة( :)٣1
أ -تلون اإلجتزة السةوي لعضو الهيئ التدريسي ف الجتمع لمت يل :
عت للل من أعضت الهيئ التدريسي .
 .1أحد عشر أسبو ً
 .2ثمتةي أستبيع لإلداريين من أعضت الهيئ التدريسي .
 .3ست أستبيع لعضو الهيئ التدريسي ف للي الطب المللف بأعمتل طبي إضتفي .
ب -يستوف عضو الهيئ التدريسي والمحتضر المتفر أسبوعين مت بين الفصلين األول والثتة من لل
عتم ثم يستوف بتق هذه اإلجتزا خلل العطل الصيفي  ،أمت بتلةسب ألعضت هيئ التدري أو المحتضرين
المتفرغين ف للي الطب ،فتحدد إجتزاتهم بموجب برةتمج يقره الرئي بةت على تةسيب من العميد.
ج -تلون هذه اإلجتزا عن دوام فصلين دراسيين ،بحيث يستحق عضو الهيئ التدريسي أو المحتضر
المتفر ةصف هذه اإلجتزة عن دوام فصلً دراسيًت واحدًا.
د -يتم توزيع إجتزا ةواب الرئي والعمدا ومديري المرالز بقرار من الرئي حسب طبيع عملهم،
ويتم توزيع إجتزا رؤست األقستم بقرار من الرئي بعد االستئةت برأي العميد المختص.
المادة( :)٣2
أ -يقادم طلاب اإلجاتزة علاى الةماوذج المعتماد إلاى الارئي
إلجرا ا اإلجتزة.
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المبتشار ويباين فيا اإليضاتحت اللزما

ب. -يبلغ رئي القسم العميد خطيًت عن عودة أو عدم عودة عضو الهيئ التدريسي أو المحتضر
المتفر من إجتزت حين اةتهتئهت خلل أسبوع.
المادة( :)٣3
أ -يجوز لرئي الجتمع أن يللف ةواب الرئي والعمدا ورؤسات األقساتم األلتديميا وأعضات هيئا
التدري اإلداريين للعمل خلل إجتزاتهم السةوي أو بعضهت ،وال يجوز أن تزيد مدة التللياف علاى ثمتةيا
أستبيع ،لمت ال يجوز تأجيال اإلجاتزة الساةوي أو تادويرهت،وال يساتحق الشاخص الملتفاأة إذا لام يصادر لا
تلليف رسم من الرئي مبتشرة.
ب -يساتحق رئاي الجتمعا ملتفاأة بادل إجتزاتا الساةوي  ،وال يجاوز لارئي الجتمعا وةاواب الارئي
والعمدا ورؤست األقستم أن يتقتضوا أي أجر عن أي عمل إضتف يللفون ب ف الجتمع خلل إجتزاتهم
السةوي إذا صدر تلليف من الرئي يمةحهم ملتفأة بدل إجتزاتهم السةوي .
ج -ال يجوز لمن يمةح ملتفأة عن بدل إجتزت السةوي أن يدر خلل هاذه اإلجاتزة باأجر ساوا داخال
الجتمع أو خترجهت ،وف هذه الحتل يحق لرئي الجتمع أن يللف بإلقت محتضرا ال تزياد علاى ثالث
ستعت ف األسبوع ف الفصل الصيف دون أجر.

إجازة التفرغ العلمي
المادة( :)٣4
أ -يقدم عضو الهيئ التدريسي طلب إجتزة التفر العلم وفق ةموذج معد لهذه الغتي متضمةًت:
 .1مخط ً
طت تفصيليًت للبحث أو البحوث الت سيقوم بهت عضو الهيئ التدريسي .
 .2ملتن أو أمتلن قضت إجتزة التفر العلم .
 .3بيتةًت بتلمهتم غير البحثي المتوقع أن يقوم بهت عضو الهيئ التدريسي خلل إجتزة التفر العلم .
 .4خط سير السفر والتسهيل المملن أن تقدمهت ل الجه األخر .
المادة (:)35
أ -تةظر مجتل األقستم واللليت ف طلبت إجتزا التفر العلما فا مادة ال تتجاتوز سات أساتبيع قبال
الفصل الذي ستمةح فيهت هذه اإلجتزة.
ب -يراعى عةد مةح إجتزة التفر العلم لفتي العدد المتبق لتغطي مواد التدري ف القسم ،وال يجوز أن
تزيد ةسب المتمتعاين بتإلجاتزا عان (  ) %٣٠مان القاتئمين علاى التادري فا ذلاك القسامث وفا حاتل
تستوي الةقتط تُعطى األولوي للحص ول على هذه اإلجتزة لمن لدي أبحتث تخدم أولويت البحاث الوطةيا
أو األبحتث ذا الصل بخدم المجتمع المحل  ( .تم تعديل ةص المتدة بموجب قرار مجل العمدا رقم
( )2018/244تتريخ .2018/6/25
ج -يجوز استثةت هذه الةسب ف حتال ختص يقدرهت رئي الجتمع وير أةهت ف مصلح الجتمع .

المادة( :)٣6
أ -علىىع عضىىو الهيئىىة التدريسىىية الىىزة مىىن لجىىازة تدىىرل علمىىي أن ي ىىدم للىىع عميىىد ليتى عنىىد انتهىىاء
لجازت ت ريرا ً وافيا ً عن البحث أو البحوث العلمية التي أعدها خالل لجازتى ليجىرة ت ييمهىا بمعرفىة
رئيس ال سم وعميد ال لية ،ويرفع الت ريىر والت يىيم للىع رئىيس الجامعىة أو مىن يدوضى ت اعتمىاده،
وفي حالة عدم اعتماده تسترد من جميع المبالغ التي دفعت ل ( تم تعديل نص المادة بموجىب قىرار
مجلس العمداء رقم  2017/406تاريخ )2016/7/18
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ب -على عضو الهيئ التدريسي أن يشير ف ملتن باترز مان البحاث المةشاور إلاى أن البحاث قاد أجاري
خلل إجتزة التفر العلم الممةوح ل من الجتمع .
المادة( :)٣7
أ -مع مراعتة مت ورد ف الفقرة (هـ) من المتدة (  ) ٣٣من ةظتم أعضت الهيئ التدريسي ف
الجتمع يجوز أن تصرف لعضاو الهيئا التدريساي الاذي يقضا إجاتزة التفار العلما خاترج الممللا بادل
بطتقت السفر ذهتبًت وإيتبًت ولمرة واحدة ،على أن تلون مدة اإلجتزة سة دراساي لتملا  ،وأن يقضا فصالً
دراسيًت مةهت على األقل ف الخترج ،على أن يحدد جه السفر وخط سايره وفقًات لقارار الموافقا علاى إجاتزة
التفر العلم  ،وإذا رغب عضو هيئ التدري ف تغيير خط السير بمت يزيد على تللف بطتقت السفر فعلي
أن يتحمل فرق التللف  ،وال تلتزم الجتمع بدفع بدل بطتقت السفر إذا دفع من جه أخر .
ب -تصرف لعضو الهيئ التدريسي المجتز إجتزة تفر علم مت يل :
 .1الرواتب والعلوا الت لتن يتقتضتهت بتستثةت علوة بدل الةقل.
 .2رواتب ثلث شهور مقد ًمت إذا لتن سيقض إجتزت ف الخترج ،وتصرف ل عةد السفر.
 .3سلف على حستب التأمين الصح إذا لتن يقض إجتزت أو جز ً ا مةهت فا الخاترج بمات ال يقال
عن فصل دراس  ،وتصرف ل وفقًت لترتيبت البلد الذي سيقض فيا اإلجاتزة وياتم تساديد هاذه
السلف حسب األصول بموجب وثتئق تقدم إلى الدائرة المتلي .
تم الموافق ف قرار مجل العمدا رقم ( )2011/535تتريخ  2011/10/25على تعديل تعليمت أعضت الهيئ التدريسي فا
جتمع مؤتا  ،وذلاك بإلغات الماواد مان ( )45-37والمتعلقا بتإلجاتزا المرضاي والطترئا واإلجاتزا الةتتجا عان إصاتبت
العمل ألعضت الهيئ التدريسي والمحتضرين المتفرغين ف الجتمعا  ،ماع مراعاتة إعاتدة التارقيم ،وتىم لصىدار هىزه التعليمىات
ب رار رقم ( )2011/202تاريخ .2011/11/29

إيفاد أعضاء الهيئة التدريسية
المادة( :)38
أ -إذا أوفد عضو الهيئ التدريسي ف دورة دراساي أو تدريبيا داخال الممللا أو خترجهات لمادة ال تزياد
على أربع اشهر ولم تدفع ل الجه التا أوفاد إليهات أيا مخصصات فتادفع لا الجتمعا أجاور السافر
ورسوم الدراس أو التدريب وأثمتن اللتب وتصرف ل علوة السفر التتلي :
 .1علوة لتمل لمدة (  )١٥خمس عشر يو ًمت.
 )%50( .2من العلوا عن الخمس عشر يو ًمت التتلي .
 )%25( .3من العلوا للمدة الت تل ذلك.
ب -إذا لتة المخصصت المتلي الت تدفعهت الجه الت أوفد إليهت الشخص تقل عن العلوة المةصاوص
عليهت ف الفقرة (أ) من هذه المتدة فتدفع ل الجتمع الفرق بين تلك المبتلغ والمخصصت الت تادفعهت
الجه الت أوفد إليهت ،وذلك بتإلضتف إلى أجور السفر ورسوم الدراس أو التدريب وأثمتن اللتب.
ج -إذا قدم للموفد ف دورة تدريبي أو دراسي تسهيل اإلقتم والطعتم فتدفع الجتمع ل (  ) %٥٠مان
علوة السفر الت يستحقهت.
د -إذا لتة مدة الدورة الدراسي أو التدريب ألثر من أربع اشهر فتطبق على الموفد أحلتم ةظتم البعثت
العلمي المعمول ب ف الجتمع .
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األساتذة الزائرون والمحاضرون المتفرغون
المادة( :)39
زائرا إذا لتن يحمل لقب الرتبا ذاتهات
زائرا أو أستتذًا مستعدًا
زائرا أو أستتذًا مشتر ًلت
يجوز أن يعين أستتذًا
ً
ً
ً
مان إحاد الجتمعات التا تعتارف بهات جتمعا مؤتا  ،وذلاك بتلتعتقاد معا للعمال فا الجتمعا لمادة يحاددهت
الرئي .
المادة( :)40
لمجل العمدا بةت ً على تةسيب الرئي وتوصي لجة التعيين والترقي  ،بعد أخذ رأي لل من مجل القسم
ومجلا اللليا التعتقاد ماع محتضارين متفارغين للعمال فا الجتمعا  ،ويلاون التعياين لهاذه الفئا علاى وفاق
الشروط الت تحدد ف العقد.
المادة(:(41
يجوز أن يحول األردة الحتصل على الدلتوراه الاذي ثبا اةتظاتم دراسات فا جتمعا تعتارف بهات جتمعا
مؤت  ،وعين محتضرا ً متفرغت ً إلى رتب أستتذ مستعد إذا حقق مت يل :
7
 .1أن يلون قد أمضى مدة ال تقل عن سة محتضرا ً متفرغت ً ف جتمع مؤت .
 .2أثب مقدرة وفتعلي ف التدري وحسن السلوك وعلق طيب مع زملئ ومع المسؤولين والطلب ،
ويعتمد لهذه الغتي تقويم الطلب وتقترير رئي القسم وعميد الللي .
 .3أن يقدم بحثت ً مةفردا ً أو مشترلت ً مةشورا ً أو مقبوالً للةشر ،ف مجل علمي محلم تعتمدهت الجتمع ،
وللجتمع الحق ف إعتدة تقييم البحث المقبول للةشر للتألد من مستواه العلم
 .4تحسب هذه المدة ألغراض الراتب واألقدمي .
 .5بتلرغم ممت ذلر ف البةود ( )4،3،2،1من هذه المتدة فإةا يجاوز لمجلا العمادا أن يعاين األردةا
8
الحتصل على درج الدلتوراه برتب أستتذ مستعد وفق الحتال الت يقدرهت المجل
المادة( :)42
محتضرا متفر ً
غات بعقاد،
يجوز أن يعين األردة الحتصل على درج الدلتوراه الذي لم يثب اةتظتم دراست
ً
وال يجوز تحويل إلى رتب أستتذ مستعد إال بعد تحقيق مت يل :
 .1أن يلون قد أمضى مدة ال تقل عن ثلث سةوا ف رتب محتضر متفر ف جتمع مؤت .
 .2أن يلون قد ةشر بحثين أحدهمت مةفرد ف مجل علمي محلم تعتمدهت الجتمع .
 .3أن يلون قد اثب مقدرة وفتعلي ف التدري وحسن السلوك وعلق طيب مع زملئ والمسؤولين
والطلب  ،ويعتمد لهذه الغتي تقويم الطلب وتقترير رئي القسم وعميد الللي .
 .4ال تحسب هذه المدة ألغراض األقدمي ف الرتب األلتديمي  ،وللن تحسب ألغراض الراتب فقط.
 .5ال تحسب ل األبحتث المقدم ألغراض تحويل إلى رتب أستتذ مستعد ف أي ترقي الحق .
المادة(  :)43يب مجل

العمدا ف الحتال الت لم يرد فيهت ةص ف هذه التعليمت .

( )6عدل نص البند ( )1و ( )3بموجب قرار مجلس العمداء رقم ( )2013/9تاريخ 2013/1/8

( )7أضيف نص المادة بموجب قرار مجلس عمداء رقم ( )2012/209تاريخ 2012/6/11
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اعتبترا من تتريخ ةفتذهت.
المادة( :)44تلغ هذه التعليمت أي تعليمت أو قرارا ستبق متعترض معهت،
ً
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