
قرار مجلس العمداء رقم  المعدلة بموجب   مؤتة جامعة في التدريسية الهيئة أعضاء تعليماتال
 : 2019/ 4/2( تاريخ 229/2018/2019)

 
 مؤتة  جامعة في التدريسية الهيئة أعضاء تعليمات

 ٢٠٠٣ لسنة) ١٤٣ (رقم  التدريسية الهيئة أعضاء نظام من ) ٦٤ (المادة بموجب صادرة
(: 1المادة )  

 ميي  اعتبييارا  بهييا ويعميي   ،"٢٠٠٤ لسيي ة مؤتيية جامعيية فيي  التدريسية الهيئة تعليمات أعضاء" التعليمات هذه تسمى
 .٢٠٠٥/2006 الجامع  العام بداية

 

 التعيـين:
(: 2المادة )  

 ميي  سييتة وعضييةية الييي ي  بي اسيية "التعيييي  والتيةييية لج يية" تسييمى لج يية أعضييا   بييي  ميي  العمييداء مجليي  يشك 
 .األساتذة

 

(: 3المادة )  
 فيي  عليهييا الم صيية  فييي  الشيييوط تتحقيي  أن مؤتيية جامعيية فيي  التدريسييية الهيئيية فيي  عضيية ا يعييي  يشتيط فيم  .أ

 يكييةن  أن علييى الجامعيية فيي  بيي  المعميية  الهيئيية التدريسييية أعضيياء نظييام ( ميي 10،11، 9، 8، 7، 6) المييةا 
 .مؤتة جامعة بهما تعتيف معهد أو جامعة ف  الدراسة ف  بانتظام  مقتينا  العلمية    رجات  على حصةل 

 ويياحبة الجهيية قيييار تيياري  وييدور هيية للتعيييي  المؤهليية العلمييية الدرجيية أو الشييها ة علييى الحصيية  تيياري  يكييةن   .ب
 .الدرجة أو الشها ة تلك بم ح ال ها   االختصا 

 :يل  ما مساعد أستاذ بيتبة الطب كلية ف  السيييية األقسام ف  يعي  فيم  يشتيط .ج
 .يعا لها أو ما والجياحة الطب ف  البكالةريةس  رجة على حاول   يكةن  أن -1
 .المع ية الجهات م  المه ة مزاولة رخصة على حاول   يكةن  أن -2
 .س ةات خم  ع  ال تق  مدة البكالةريةس  رجة على حصةل  على مضى قد يكةن  أن -3

 الشييها ات علييى دحييد   وحصيي  تعليمييية فيي  مستشيي يات االختصييا  حقيي  مبيمجييا  فيي  تييدريبا   تييدرب قييد يكييةن  أن -4
 :األق  على التالية
 .يعا لها ما أو األمييك  البةر  الك دية أو أو االييل دية أو البييطانية الزمالة شها ة  .أ
  قييي  فيي  تييدريب األقيي علييى  سيي تي  مييدة يقضيي  أن العيبييية، شييييطة أو األر نييية العييال  االختصييا  شييها ة  .ب
 خارجيي  أو األر ن  اخيي  أو مياكييز معتيييف بهييا مستشيي يات فيي  الشييها ة الحصيية  علييى بعييد االختصييا  حقيي  فيي 

 .معتيف ب  مستشفى ف  خارج األر ن دضافية وس ة
 .تقييما   أو (2003 عام امتحانا  ) بعد لمزاولة االختصا  األر ن  الطب  المجل  شها ة على حاول   يكةن  أن -5

 

 فيي  عضييةا   للتعيييي  قييدرة المتقييدم ميي  للتحقيي  ضيييورية يياهييا أخييي   شيييوط أييية يضيي  أن العمييداء لمجليي  يجيية  . 
 .األكا يمية والبحثية والمهام بالةاجبات القيام على التدريسية الهيئة

 

(: 4المادة )  
 يةمييا  ميي  عشييي خمسيية تتجيياو  ال خييل  مييدة الكلييية عميييد دلييى التعيييي  فيي  القسيي  مجليي  رأي القسيي  ر ييي  ييف 
أن  يعييي   فعلييي  المحييد ة، المييدة خييل  الخطيي  القسيي  رأي العميييد ليي  يتسييل  وإذا دلييي ، الطلييب دحاليية تيياري 

 .الكلية مجل  على مباشية المةضةع
 



(: 5المادة )  
 الهيئييةفيي   عضييةا   مؤتيية جامعيية بهييا جامعيية تعتيييف ميي  جامعييية رتبيية علييى الحاويي  األر نيي  تعيييي  ع ييد يجيية 

 الشيييوط علييى حسييب فيي  الجامعيية وأقدميتيي  وراتبيي  األكا يمييية رتبتيي  لتحديييد أساسييا   هييذه اليتبيية اعتمييا  التدريسييية،
 . المعمة  ب  التدريسية الهيئة نظام ف  عليها الم صة 

 

(: 6المادة )  
 الم اقشيية، فيي  والمشييار ةاألكا يمييية  األقسييام مجييال  جلسييات حضييةر بعقد المعي  المتفيغ للمحاضي يجة  .أ

 .القس  ف  مجل  المعيوضة القضايا على التصةيت ل  يح  وال
 فيي  األكا يمييية أحييد األقسييام فيي  العلميي  التفيييغ دجييا ة قضيياء فيي  اليييايبي  التدريسييية الهيئيية أعضيياء يعييي  .ب

 القضييايا وم اقشيية األقسييام مجييال  جلسييات لهيي  حضييةر ويحيي  المسييتحقة، وباليتبيية عقيية  بمةجييب الجامعيية
 .عليها له  التصةيت ويح   عليها، المعيوضة

 أعضيياء معامليية مساعد أو أستاذ مشارك أستاذ أو أستاذ بيتبة بعقد المعي ةن  المتفييةن  المحاضيون  يعام  .ج
 ومجييال  األقسام مجال  على المطيوحة القضايا ف  م اقشة والمشار ة التصةيت حيث م  التدري  هيئة

 .الكليات
 

 

(: 7المادة )  
 .العمداء مجل  يحد ه الذي التاري  هة التدريسية الهيئة عضة تعيي  تاري  يكةن  .أ

 القسيي  ر ييي  مباشيييت  العميي ،وعلى بييدء خطيييا   قسييم ، ر ييي  دبييلغ المعييي  التدريسييية الهيئيية عضيية يتييةلى .ب
 بييذلك الجامعيية ر اسيية دبييلغ العميييد ويتييةلى على األكثييي أيام ثلثة خطيا  خل  بذلك المختص العميد دبلغ
 .األكثي على أيام سبعة خل 

 المحييد  التيياري  أسييبةعان ميي  أقصيياها مييدة خييل  الجامعيية فيي  عمليي  التدريسييية الهيئيية عضيية يباشييي ليي  دذا .ج
 .الغيا   تعيي   قيار ويصبح العم  مست كفا  ع  يعد الجامعة ر ي  يقبل  عذر  ون  العم  لمباشيت 

 .الجامعة ف  ع د تعيي ه  المتفييي  المحاضيي  على الجامعة ف  بها المعمة  التعيي  أحكام ت طب  . 
 

(: 8المادة )  
( ميي  نظييام الهيئيية التدريسييية فيي  جامعيية مؤتيية، يشييتيط فيييم  يحيية  ميي  8دضييافة دلييى مييا ور  فيي  نييص المييا ة )

 محاضي متفيغ دلى رتبة مدرس ما يل :
انت شها ات  متسلسلة ف  التخصييص نفسيي ح وبحثييي  م شييةري  أحييدهما أن يكةن قد نشي بحثا  م في ا ، دذا    .أ

م فيييي ، دذا  انيييت شيييها ات  يييييي متسلسيييلة، فييي  مجلييية علميييية متخصصييية ومحكمييية ومفهيسييية وويييا رة عييي  
مؤسسيية علمييية وأكا يمييية، ومعتمييدة ميي  لج يية البييت فيي  اعتمييا  المجييلت فيي  جامعيية مؤتيية ألييييا  التيةييية 

 ظيف .وال ق  وتغييي المسمى الة 
أمييا دذا  يييان المتقيييدم ميي  الكلييييات الطبيييية  ) الطيييب، الصيييدلة، التمييييي ( فيشيييتيط أن يكييةن قيييد نشيييي بحثيييا   .ب

يكييةن فييي  باحثيييا  ر يسيييا ، دذا  انييت شيييها ات  متسلسييلة فيي  التخصيييص نفسيي ح وبحثييي  م شيييةري   يكييةن فييي  
علميييية متخصصييية ومحكمييية ومفهيسييية أحيييدهما باحثيييا  ر يسيييا ، دذا  انيييت شيييها ات  يييييي متسلسيييلة، فييي  مجلييية 

وويييا رة عييي  مؤسسييية علميييية وأكا يميييية، ومعتميييدة مييي  لج ييية البيييت فييي  اعتميييا  المجيييلت فييي  جامعييية مؤتييية 
 ألييا  التيةية وال ق  وتغييي المسمى الةظيف .

 

 



(: 9المادة )  
مةافقيية مجليي  يجيية  تعيييي  عضيية هيئيية التييدري  الم تقيي  ميي  جامعيية رسييمية أخييي  دلييى الجامعيية وذلييك بعييد  .أ

 العمداء ف   لتا الجامعتي .
خدمييية مسييتمية فييي  الجامعيية ولكافييية الغاييييات  م هيييالم تقيي  افيي  الجامعييية هيئييية التيييدري   ةتعتبييي خدمييية عضيي  .ب

 .فيهاوت ق  حقةق  المالية دلى الجامعة فةر انتهاء عمل   
 بداية فص   راس .  علىم  جامعة رسمية أخي  دلى الجامعة    انتقا  أعضاء هيئة التدري   يكةن  .ج

 
 

(:  10المادة )  
هيئييية التيييدري  فييي  الجامعييية مييي  وحيييدة ت ظيميييية دليييى وحيييدة ت ظيميييية أخيييي  فييي  الجامعييية  ةيجييية  نقييي  عضييي  .أ

فيي   ييل الةحييدتي  وبقيييار ميي  مجليي  العمييداء، وتعتبييي  أو مجليي  المي ييز الكليييةو بتةوية م  مجلس  القس  
 خدمة العضة ف  الةحدة الم تق  دليها خدمة مستمية م  ما سبقها ولكافة الغايات.

 المي ز العلم (.  صد بالةحدة الت ظيمية ) الكلية،  تطبي  الفقية )أ( م  هذه الما ة يقلغايات   .ب
 

(:  11المادة )  
يشييتيط لتحةييي  عضيية هيئيية التييدري  المعييي  بيتبيية مييدرس دلييى عضيية هيئيية تييدري  بيتبيية أسييتاذ مسيياعد، أو  .أ

لييى مؤهيي  الييد تةراه مييا تحةي  المحاضي المتفيغ المعي  علييى مؤهيي  الماجسييتيي دلييى محاضييي متفيييغ معييي  ع
 يل :  

 .أو مجل  المي ز بخصة  التحةي أن تصدر تةوية م  مجلس  القس  والكلية   .1
المحاضيييي المتفييييغ  وأن يكيييةن مؤهييي  اليييد تةراه اليييذي حصييي  عليييي  عضييية هيئييية التيييدري  )الميييدرس( أ .2

 .لد  جامعة مؤتةالمعي  على  رجة الماجستيي معتيف ب   
فييي  أي وقيييت تتحقييي  فيييي   )أ( مييي  هيييذه الميييا ةيجييية  لمجلييي  العميييداء اتخييياذ القييييار المةويييةف فييي  الفقيييية  .ب

دال فييي   -دن وجيييد –وال ُيعيييد  ال صييياب التدريسييي  بيييد  سييياعات العمييي  ا ضييياف  الشييييوط المتطلبييية ليييذلك، 
 .الفص  الذي يل  الفص  الذي ت  في  التحةي 

يكةن سييان جمييي  الحقييةم المالييية المتيتبيية علييى التحةييي  اعتبييارا  ميي  بداييية الفصيي  الييذي يليي  الفصيي  الييذي  .ج
 ت  في  التحةي  )الفص  الدراس  األو ، الفص  الدراس  الثان ، الفص  الصيف (

ليييى  رجييية الماجسييتيي والمحييية  لمحاضيييي متفيييغ عليييى مؤهييي  اليييد تةراه تحسييب للمحاضيييي المتفييييغ المعييي  ع . 
 ليتبة أستاذ مساعد.    تحةيل لغايات  رجة الد تةراهح   بعد حصةل  على المدة الت  خدمها سابقا   

 

(:  12المادة )  
 تيياري  ميي  أشييهي سييتة بذلك خل  طلب ا قدم دذا راتب  أو التدريسية الهيئة عضة رتبة تعدي  ف  ال ظي يجة  .أ

 . الجامعة ف  تعيي  
 عميييد دلييى ييفيي  ثيي  القسيي  وميي  مجليي  علييى لعيضيي  القسيي  ر ييي  دلييى الياتييب أو اليتبيية تعييدي  طلييب يقييدم .ب

 .في  للبت الجامعة دلى ر اسة بدوره ييفع  والذي الكلية مجل  على لعيض  الكلية
قضيياها فيي    ييان قييددذا عضيية هيئيية التييدري  خدميية   اميي  مييدة  تحسبم  مياعاة الفقية )أ( م  هذه الما ة،  .ج

جامعيية ييييي أر نييية معتيييف بهييا فتحسييب ليي   وقضيياها فيي  جامعيية أخييي  ييييي رسييمية أ  دذاجامعة رسمية أما  
 ع     س تي  خدمة س ة واحدة وبحد أقصى خم  س ةات وذلك لغايات الياتب واألقدمية.  

 

 



 والترقية النقل
(:  13المادة )  
 :التالية الةاحدة األمةر اليتبة ضم  أعلى فئة دلى فئة م  التدري  هيئة عضة ل ق  يشتيط .أ

 .س ةات خم  ع  ال تق  والياتب اليتبة ف  أقدمية فيها هة الت  الفئة ف  لدية تةافيت أوال :  
 علميية ( ١٠٠ ) علييى وحصيي  جامعيية مؤتيية، فيي  الفعلييية خدمتيي  أث يياء فيي  فعل  بحثييي  نشي قد يكةن  ثانيا : أن

 البحيية  فيي  التعليمييات، ويشييتيط هييذه ميي  ( 16 ) المييا ة فيي  جيياء وفقييا  لمييا هييذه العلمييات وتحسييب أ نييى حييدا  
 :يل  ما أيضا   لل ق  المقدمة

 .على األق  أحدهما ف  ر يسيا   باحثا   المتقدم يكةن  أن   .1
 أشيييف التيي  والييد تةراه  الماجسييتيي رسييا   ميي  البحيية  المستخلصيية ييييي وميي  أويييلي  البحثييان يكييةن  أن .2

 .عليها
 خدمتيي  ميي  األخييييتي  السيي تي  )جيييد( فيي  عيي  التييدري  فيي  فعاليتيي  تقيييي  فيي  المتقييدم تقييديي يقيي  ال أن ثالثييا :
 .مؤتة جامعة ف  الفعلية
   )جيد( ع  وعميد الكلية المع   القس  ر ي  م  المقدم التقيي  ف  تقدييه يق  ال أن رابعا :

 بحييث، كيي  ميي  معز ا  ب سخة أوييلية القس  ر ي  دلى نفسها اليتبة ضم  فئة دلى فئة م  ال ق  يقدم طلب  .ب
 لعيضيي  الكلييية عميد دلى القس  مجل  رأي ر ي  القس  وييف  في ، اليأي  بداء القس  مجل  على لعيض 
 دجييياءات السييتكما  الجامعيية ر ييي  دلييى الطلييب الكلييية عميييد وييفيي  اليييأي فييي ،  بييداء الكلييية، مجليي  علييى
 .ال ق 

 لغايييات المقييدم علييى ا نتيياج ت طبيي  التيي  نفسييها الشيييوط ال قيي  لغايييات المقييدم العلميي  ا نتيياج ي طب  علييى  .ج
 .العلم  ا نتاج تقيي  ف  المتبعة ا جياءات باستث اء التيةية

 .العمداء مجل  ودور قيار تاري  م  نافدا   الةاحدة اليتبة ضم  فئة دلى فئة م  ال ق  يكةن قيار  . 
 .فئة دلى فئةم    ال ق  ألييا  التدري  هيئة لعضة تم ح الت  راتب  ون  ا جا ة ال تحسب .ه
 أشييهي سييتة مض  بعد جديد لل ق  بطلب يتقدم أن فلطالب  ال ق ، على المةافقة عدم العمداء مجل  دذا قير .و

ا يقييدم بحثيي ا أن علييى القيييار، ذلييك وييدور تيياري  ميي  األقيي  علييى ا جديييد   ييييي األبحييا  ميي  األقيي  علييى واحييد 
 .األولى المية ف  بها تقدم الت 

 

(:  14المادة )  
 ميي  أشييهي سييتة قبيي  اليتبيية األعلييى دلييى للتيةييية بطلبيي  يتقييدم أن المشييارك األسييتاذ أو المساعد لألستاذ يجة  .أ

 لشييغ  األخييي  المطلةبيية القانةنييية الشيييوط في  دذا تةافيت األعلى، لليتبة المشتيطة القانةنية المدة استكما 
 .اليتبة

 هيية األعلييى اليتبيية التيةييية دلييى اسييتحقام تيياري  يعييد القانةنييية، المييدة انقضيياء قبيي  التيةييية دجييياءات تمييت دذا .ب
 .للتيةية القانةنية المدة انقضاء ب  يت  الذي التاري 

(:  15المادة )  
 للعليي  جديييدة دضييافة في  بإنتاج علم  التدري  هيئة عضة يتقدم أن يشتيط األخي ، الشيوط دلى با ضافة .أ

 جامعيية أو مؤتيية، جامعيية فيي  عمليي  وهيية يمييارس م هييا التيةييية المطلييةب اليتبيية شييغل  أث يياء بيي  قييام والمعيفيية
 .تخصص  مجا  ف  ا نتاج العلم  هذا يكةن  وأن مؤتة، جامعة بها تعتيف

 :للتيةية المقدم العلم  ا نتاج قبة  ف  اآلتية المبا ئ تعتمد .ب
 



 أوال :  
الييدوريات علمييية  هييذه تكييةن  أن علييى الجامعيية، تعتمييدها وريييات  فيي  لل شييي(  مقبةليية أو ) م شييةرة بحةثييا   .1

 والمياكز العلمية المتخصصيية، والجمعيات الجامعات ع  وتصدر بانتظام مفهيسة و مّحكمة متخصصة
 .)المجلت اعتما  لج ة(قب    م  معتمدة تكةن  وأن

 المتقييدم أشيييف  عليهييا  التيي  الييد تةراه  أو الماجسييتيي رسييا   ،مستخلصيية ميي  لل شييي( مقبةليية أو م شييةرة ) بحةثيي ا  .2
  وريييات فيي  لل شييي(  )أو قبلييت نشيييت قييد تكييةن  أن شييييطة ،يا  ر يسيي  فا  بصييفت  مشييي  مؤتيية جامعيية فيي  للتيةييية

 .تيةية ك  ف  بحثي  يزيد عد ها على ال أن على الجامعة تعتمدها  ومّحكمة ومفهيسة متخصصة
ي  التيي  المتخصصيية العلمييية المييؤتميات وال ييدوات وقييا   فيي  فعييل   م شييةرة بحةث ا .3  البحيية  فيهييا مقيمييةن  يقييّ

 .فقط واحد البحة  بحث هذه م  ويحسب مختصةن،
 مصييحةبة  (Series Studies( أو ) ( Medical Case Reportsطبييية  حيياالت عيي  تقيياريي .4

  وريييّات فيي  مقبةليية لل شييي(  أو ) م شةرة التقاريي هذه تكةن  أن بالحالة، على المتعلقة األ بيات بمياجعة
 فيي  أعلييى حييدا   تقيييييان ويحتسييب للمتقييدم الجامعيية، وتعتمييدها ا  ييي عالم مّحكميية ومفهيسيية متخصصيية علمية
 .الةاحدة التيةية

 لل شييي فيي  مقبةليية أو م شييةرة الطييب كلييية فيي  هيئيية التييدري  أعضيياء م  المقدمة البحة  تكةن  أن يجب .5
 .عالميا  ومفهيسة   ومحكمة متخصصة علمية  وريات

 

 البحييث لج يية قبيي  ميي  األوليي  للتقيييي  بعييد درسييال  للتيةييية المقييدم العلميي  ا نتيياج ميي  فقييط عمييلن يقبيي  أن يجيية  :ثانيا  
 دذا س ةات خم  م  أكثي على نشيه مضى قد يكةن  ال أن شييطة بشأن  ديجابية تقاريي الجامعة، وورو  ف  العلم 

 :يل  ما بي  م  ا نتاج هذا كان
 عيي  كلمييات الكتيياب عييد  يقيي  أال علييى التخصييص، فيي  مجييا  للمعيفيية دضييافة فيهييا م شةرة مطبةعة كتبا   .1

 .كلمة ألف خمسي 
تخصييص  حقيي  فيي  متيييج  كتيياب ميي  أكثييي للمتقييدم للتيةييية يحسييب ال و فعييل ، م شييةرة متيجميية كتبييا   .2

 .كلمة ألف ما ة ع  كلمات  عد  يق  وأال المتقدم،
ا رسييمي ا المعتمييدة االختييياع بياءات .3  واحييدة ميي  بييياءة أكثييي للمتقييدم يحسييب وال ال افييذة، للقييةاني  األر نييية وفقيي 

 .التيةية ف 
 ميي  للتيةييية أكثييي للمتقييدم يحسييب وال المحقيي ، للكتيياب  راسيية وافييية علييى تشييتم  فعييل   م شييةرة محققة كتب ا .4

 .للتيةية المتقدم تخصص حق  ف  هذا الكتاب يكةن  أن على واحد محق  كتاب
علميييية  ملحةظيييةأو  (Short Paper) وأ( Short Communicationرسيييا   علميييية قصييييية ) .5

(Technical Note( أو مياجعيييية أ بيييييات مةضييييةع )Literature Review أو مياجيييي  علمييييية ،)
 متخصصيية مجليية علمييية فيي فعييل   م شييةرة تكييةن  أن ( علييىReview Articleمتخصصيية شيياملة )

 (18/2020/20121) تم تعديل نـ  المـادة بموجـب قـرار مجلـس العمـداء رقـم ) .ومفهيسةومّحكمة  
 .7/10/2020تاريخ 

 البحيية  محكمييةن  هييذه تحكييي  علييى يقييةم أن متخصصيية، ويشييتيط كتييب فيي  فعييل   م شييةرة بحةثييا   .6
ا ذلك على وأن ي ص ال شي، ألييا  متخصصةن  ا، نص   .واحد على بحث يزيد ال وبما وييح 

 

 ميي  جامعيية مؤتيية فيي  خدمتيي  أث يياء قيي  على األقيي  اث ي  بحثي  لل شي(  ل  قب  أو ) نشي قد المتقدم يكةن  ثالثا : أن
 .عليها أو يشيف أشيف الت  والد تةراه  الماجستيي رسا   م  البحة  المستخلصة ييي



 وثلثيية مشييارك، أسييتاذ رتبيية دلييى للتيةييية بحثييي  فعييل  عيي  الم شييةرة البحيية  عد  يق  ال أن يجب األحةا ، جمي  وف  رابعا :
 .عليها  يشيف الت  والد تةراه  رسا   الماجستيي م  المستخلصة البحة  ييي م  وذلك أستاذ، رتبة للتيةية دلى بحة 

 خامسا :  
 والكليييات فيي  األقسييام القييةا   هييذه ميي  نسيي  وتةضيي  قييةا  ، الدةيقيية فيي  تخصصيياته  التدريسييية الهيئيية أعضيياء يحييد  .أ

 .لإلطلع عليها  والتيةية التعيي  ولج ة
 يحييد  أن علييى الييدقي  للمتقييدم التخصييص مجييا  فيي  للتيةية البحة  المقدمة م  األق  على بحثان يكةن  أن يشتيط .ب

 .طلب التيةية ف  بقا  مس ذلك
 .المشتيك البحث على أو  اس  اسم  ظهي )أو ( دذا ر يسيا   باحثا   التدريسية الهيئة عضة يعد سا سا : 
(:  16المادة )  
 :اآلت  ال حة على ال ق  أو للتيةية المقدم العلم  ا نتاج يقدر .أ

 

 علمة  (100)     الم في   البحث •
 الي ي  )األو (  للباحث ( علمة60)    آخي  م  المشتيك البحث •

 الثان  للباحث ( علمة40)                              
 

 ( علمة للباحث األو  50)   اث ي  البحث المشتيك م   •
 الثان  للباحث ( علمة30)       
 للثالث للباحث ( علمة20)       

 

 الي ي )األو (  للباحث ( علمة40)   باحثي   ثلثة م  المشتيك البحث •
 الثان   للباحث ( علمة 30)             

 الثالث  للباحث ( علمة 20)      
 الياب   للباحث ( علمات10)      

 
 الي ي )األو (  للباحث ( علمة 35)  باحثي  ثلثة م  أكثي م  المشتيك البحث •

 .الثان   للباحث ( علمة 25)
 .الثالث للباحث ( علمة 20)

      عد   الباةية على علمة (20الي ) وتة ع
 الباحثي  اآلخيي  بالتساوي 

 

 (20و بييي ) الييي ي  ( علميية للمشيييف50بييي ) الييد تةراه  أو الماجسييتيي رسييا   ميي  المسييتخلص البحييث يقييدر .ب
 .المساعد للمشيف علمة

 عالميييا   المسييجلة وبياءة االختييياع الدقي  التخصص مةضةع ف  والمحق  المتيج  والكتاب الكتاب .  يقدر1 .ج
 : التال  ال حة على

 علمة  ( 80)    الم في   •
 الثان . للباحث (30) و  األو  للباحث علمة  ( 50)    آخي  م  المشتيك •
 ( 20)  و للباحث الثان  (20) و  الي ي  للباحث علمة  ( 40)  واحد  م  أكثي م  المشتيك •

 بالتساوي. الباحثي  لبقية                                   



والمحكميية ميي  جهيية ويياحبة  اختصييا ، تقدَّر بياءة االختياع المسييجلة محليييا  وفقييا  للقييةاني  األر نييية ال افييذة  .2
( خمسييي  علميية، تيية ع وفيي  ال سييب الييةار ة فيي  50للمتقدم للتيةية والت  تكةن ف  حق  التخصص للمتقييدم بييي )

 (.1( فقية )ج( الب د )16الما ة )
 

 بعييد محكيي  م شييةر بحييث معامليية ( ٤،٣،٢،١ ) الفقيييات الثييان  ب( الب ييد/ 15 ) المييا ة فيي  ور  مييا يعاميي  . 
 .وفحات  عد  بلغ مهما بشأن  ديجابية تقاريي وورو   ،تحكيم

أو ( Short Communicationالقصيييية ) المقاليية أو ( case Report)حاليية  يعطييى التقييييي عيي  .7
(Short Paper) العلمييية  الملحةظيية أو(Technical Note ) أ بيييات مةضييةع  مياجعيية أو

(Literature Review) الشيياملة )  المتخصصيية العلمييية المياجعيية أو(Review Article ميي  جييزء أو 
 المييا ة فيي  الييةار ة ال سييب وف  تة ع علمة ( ٣٠) المؤتميات العلمية وقا   ف  واألبحا  الم شةرة كتاب

 (18/2020/2021) تـم تعـديل نـ  المـادة بموجـب قـرار مجلـس العمـداء رقـم ) فقييية )أ(. ( 16 )
 .7/10/2020تاريخ 

 
  

(:  17المادة )  
 يأت :   مشارك ما أستاذ رتبة دلى للتيةية المتقدم المساعد األستاذ ف  يشتيط .أ

 وأن  م شييةري  فعييل   األقيي  علييى اث ييان م هييا يكييةن  وأن بحيية ، خمسيية عيي  يقيي  ال علميييا   دنتاجا   يقدم أن  .1
 .األق  علمة على ( ٣٠٠ ) على يحص 

 .األق  على المقدمة البحة  م  بحثي  ف  م في ا   باحثا   يكةن  أن .2
 .خدمت  م  األخييتي  ف  الس تي  )جيد( ع  التدري  ف  فعاليت  تقيي  ف  تقدييه يق  ال أن .3
 )جيد(. ع  والعميد القس  ر ي  يقدم  الذي التقيي  ف  تقدييه يق  ال أن .4

 

 :يأت  ما أستاذ رتبة دلى للتيةية المتقدم المشارك األستاذ ف  يشتيط .ب
 ) علييى يحصيي  وأن بالفعيي ، م هييا م شييةرة ثلثيية يكييةن  وأن بحيية  ستة ع  يق  دنتاجا  علميا  ال يقدم أن  .1

 .األق  على علمة ( ٤٠٠
 .على األق  المقدمة البحة  م  بحثي  ف  م في ا   الباحث يكةن  أن .2
 . الكلية وعميد القس  تقييي ر ي  حسب  مل   م  وعلقات  تدريس  ف  ناجحا   يكةن  أن .3
 رتبيية دلييى المقييدم ضييم  دنتاجيي  يكييةن  أن العلمييية الكليييات ميي  أي فيي  التدريسييية الهيئيية عضيية فيي  يشييتيط .ج

 متخصصيية علمييية مجييلت فيي  لل شييي( أو مقبييةالن ) م شييةران ا نجليزييية باللغيية األقيي  علييى بحثييان أعلييى
 .وتعتمدها الجامعة  وليا   ومفهيسة ومحكمة

 فيي  تخصييص كلييية اآل اب فيي  األج بييية اللغييات أقسييام ميي  أي فيي  التدريسييية الهيئيية عضيية يشييتيط فيي  . 
 أعلييى رتبيية دلييى للتيةييية المقييدم العلميي  ضييم  دنتاجيي  يكييةن  أن المقييارن  األ ب أو الصييةتيات أو اللغةيييات

 مجييلت فيي  لل شييي مقبييةلي  أو ) لغيية االختصييا (، وأن يكةنييا م شييةري  أج بييية بلغيية األقيي  علييى بحثييان
 تكييةن جمييي  أن فيشييتيط التخصصييات بقييية أمييا الجامعيية، وتعتمييدها ومفهيسيية متخصصيية ومحكميية علمييية
 التخصص. بلغة مكتةبة بحةث 

 
 

(:  18المادة )  



مشييارك فيي  الكليييات الطبييية:  لييية الطييب،  لييية  أسييتاذ رتبيية دلييى للتيةييية المتقييدم المسيياعد األسييتاذ فيي  يشييتيط .أ
 الصيدلة،  لية التميي  ما يل :

 أن يقدم دنتاجا  علميا  ال يق  ع  خمسة بحة  م ها ثلثة م شةرة على األق .   .1
أن يكييةن ميي  بييي  البحيية  المقدميية ثلثيية علييى األقيي  يكييةن فيهييا المتقييدم باحثييا  ر يسيييا  ويعتبييي االسيي   .2

  األو  ميي  البحييث الم شييةر )أو المقبيية  لل شييي( الباحييث الييي ي ، شييييطة أن يكييةن واحييدا  م هييا علييى األقيي 
يييييي مسيييت  مييي  رسيييا   الماجسيييتيي أو اليييد تةراه أو مشييياري  التخييييج التييي  أشييييف أو شيييارك فييي  ا شيييياف 

 عليها.  
أن يكييةن قييد نشييي ) أو قبيي  لل شييي( ثلثيية بحيية  علييى األقيي  أث يياء خدمتيي  فيي  الجامعيية، دن  انييت قييد  .3

 س تي .    حسبت ل  أقدمية ف  اليتبة ع د تعيي  ، شييطة أن ال تق  خدمت  ف  الجامعة ع 
تقيييدي  ميييا ال يقييي  عييي  ثلثييية بحييية  مييي  الحيييد األ نيييى المطليييةب للتيةيييية م شيييةرة أو مقبةلييية لل شيييي فييي   .4

مجلت علمية محكمة و ورية ومتخصصة ومفهيسة، عالمية م  حيث هيئيية التحييييي والبيياحثي  واالنتشييار، 
علييى األقيي  باحثييا   ( علييى أن يكييةن فيي  بحثييي  م هيياThomson ISIوتكييةن معتمييدة فيي  قاعييدة البيانييات )

 ر يسيا .  
 .خدمت  م  األخييتي  ف  الس تي  )جيد( ع  التدري  ف  فعاليت  تقيي  ف  تقدييه يق  ال أن .5

 

فيي  الكليييات الطبييية:  لييية الطييب،  لييية الصيييدلة،  أسييتاذ رتبة دلى للتيةية المتقدم المشارك األستاذ ف  يشتيط .ب
 كلية التميي  ما يل :  

 أن يقدم دنتاجا  علميا  ال يق  ع  سبعة بحة  على األق .   .1
أن يكييةن ميي  بييي  البحيية  المقدميية أربعيية بحيية  علييى األقيي  يكييةن فيهييا المتقييدم باحثييا  ر يسيييا  ويعتبييي  .2

شييي( الباحييث الييي ي ، شييييطة أن يكييةن اث ييي  م هييا علييى االسيي  األو  ميي  البحييث الم شييةر )أو المقبيية  لل 
األقيييي  ييييييي مسييييتلي  ميييي  رسييييا   الماجسييييتيي أو الييييد تةراه أو مشيييياري  التخيييييج التيييي  أشيييييف أو شييييارك فيييي  

 ا شياف عليها.  
أن يكييةن قييد نشييي ) أو قبيي  لل شييي( أربعيية بحيية  علييى األقيي  أث يياء خدمتيي  فيي  الجامعيية، دن  انييت قييد  .3

 اليتبة ع د تعيي  ، شييطة أن ال تق  خدمت  ف  الجامعة ع  س تي .  حسبت ل  أقدمية ف   
تقييدي  مييا ال يقيي  عيي  أربعيية بحيية  ميي  الحييد األ نييى المطلييةب للتيةييية م شييةرة ) أو مقبةليية لل شييي( فيي   .4

مجلت علمية محكمة و ورية ومتخصصة ومفهيسة، عالمية م  حيث هيئيية التحييييي والبيياحثي  واالنتشييار، 
( علييى أن يكييةن فيي  ثلثيية م هييا علييى األقيي  باحثييا  Thomson ISIمعتمييدة فيي  قاعييدة البيانييات )وتكييةن 
 ر يسيا .  

 .خدمت  م  األخييتي  ف  الس تي  )جيد( ع  التدري  ف  فعاليت  تقيي  ف  تقدييه يق  ال أن .5
 

(:  19المادة )  
ا بحةثيي  ضييم  يييدرج أن ال قيي  أو للتيةييية للمتقييدم يجيية  ال  تيةييية فيي  ليي  حسييبت سييب  أن التيي  البحيية  ميي  أييي 

 علييى حصييةل  أو تيقيتيي  تيياري  قبيي  نشيييت أو رتبيية أكا يمييية أو علمييية  رجيية علييى بمةجبهييا حصيي  أو سييابقة،
 . العلمية الدرجة

 
 

 

(:  20المادة )  



 

 علييى ألجيي  عيضيي  العلميي  ا نتيياج ميي  نسيي  سييت متضييم  ا المخييتص القسيي  ر ييي  دلييى التيةييية طلييب يقييدم .أ
 عييي  يتييةلى الذي الكلية دلى عميد القس  مجل  رأي القس  ر ي  وييف   ،في  اليأي  بداء القس ، مجل 

 .التيةية دجياءات الستكما  الجامعة دلى ر اسة ورفع  في  اليأي  بداء الكلية مجل  على المةضةع
 ميي  المتخصصييي  األقيي  علييى عشييية أسييماء تتضييم  قا ميية التيةييية أورام فيي  بييال ظي المع ييية اللج يية تقتييي  .ب

 ا نتيياج لتقيييي  خارجيي  األر ن أو  اخيي  ميي  دليهييا التيةييية المطلييةب اليتبيية عيي  تقيي  ال رتبيية يحملييةن  مميي 
 .العلم 

 

(: 21المادة )  
 ميي  وذلييك المشييتيك الكلييية والتقييييي ومجليي  القسيي  مجليي  ورأي التيةييية، طلييب فيي  والتيةييية التعيييي  لج يية ت ظييي
 الخصة  بهذا الم اسب القيار اتخاذ أج 

  
(:  22) المادة  

 العلمييية للسيييية ملخص ب  يفةض ، وييف  م  أو الي ي  يختاره  المحكمي  م  أربعة دلى العلم  ا نتاج ييس 
 شييهيي  خييل  تقييارييه  تقييدي  ضيييورة دلييى ا شييارة ميي  دليها، الميا  التيةية اليتبة وبيان ، للتيةية للمتقدم والعملية

 وأوييالت  لكيي  بحييث، العلمييية القيميية التقيياريي هييذه تتضييم  أن علييى العلميي ، ا نتيياج تسييلمه  األكثييي ميي  علييى
 للتيةية الميشح استحقام مد   وبيان ، العلم  ومحتةاه 

 

(: 23المادة )   
ا تييياه  الييذي ورو  العييد  بعييد المختلفيية جةانبيي  ميي  للتيةييية المتقييدم طلييب فيي  والتيةييية التعيييي  لج يية ت ظييي .أ  كافييي 

 المةضييةع فيي  لي ظييي العمييداء، مجليي  دلييى وتيف  تةوياتها ثلثة، ع  تق  ال أن على المقيمي  تقاريي م 
 .يياه م اسب ا الذي القيار ويتخذ

 أشييهي سييتة ميييور بعييد جةانب  المختلفة م  التيةية طلب ف  والتيةية التعيي  لج ة ت ظي األحةا  جمي  ف   .ب
 ا جياءات. ف  السيي تاري  م 

 

(:  24المادة )  
 الييذي  التدريسية الهيئة دال أعضاء الجامعة مجال  ف  عليها يصةت أو التيةية ف  ي ظي ال الحاالت جمي  ف 
 .م ها أو أعلى دليها التيةية المطلةب لليتبة معا لة رتبة ف  ه 

 
 

(:   25المادة )  
 

 وعميييد المخييتص نا ييب الييي ي  ميي  مكةنيي  لج يية تقييدم التعليمييات هييذه ميي  (  23 ) المييا ة فيي  ور  مييا مياعاة م 
ا تقييييي ا القسيي  ور ييي  المع يي  الكلييية  فيي  كفايتيي  فييي  تقييي  للتيةييية المتقييدم التدريسييية عضيية الهيئيية عيي  مشييتي  

 .وخارجها الجامعة  اخ  األخي   ، ونشاطات  الجامعية وعلقات  التدري 
 

(: 26المادة )  
 .تيقيت  بخصة  العمداء مجل  بقيار للتيةية المتقدم تبليغ يت  .أ

 سييتة مضيي  بعييد جديييد دليها م  يتقدم ان التيةية فلطالب التيةية، على المةافقة عدم العمداء مجل  قير دذا .ب
ا بحث ا يقدم أن على التعيي  والتيةية لج ة ف  تيقيت  ف  السيي تاري  م  األق  على أشهي ا جديد   علييى واحد 
 وبعييد نفسييها، الشيييوط البحييث هييذا علييى وي طبيي  األولييى فيي  المييية بهييا تقييدم التيي  األبحييا  ييييي ميي  األقيي 
 وبعييد سييابق ا، بهييا تقييدم التيي  األبحييا  ييييي ميي  بحثييي  الحالة هذه ف  ويقدم للمية الثالثة تقدم دذا س ة مض 



 سييابق ا، وفيي  بهييا تقييدم التيي  البحيية  ييييي ميي  بحيية  ثلثيية ميي  اليابعيية للمييية للتيةييية تقييدم دذا مضيي  سيي تي 
 .للتيةية التحكي  تكاليف  المتقدم يتحم  األخييتي  الحالتي 

 

(: 27المادة )  

 التعيييي  لج يية مةافقيية ميي  تيياري  ابتييداء أعلييى رتبيية دلييى التييدري  هيئيية عضيية تيةييية قيييار العمييداء مجليي  يصييدر
 الم صيية  الزيييا ة ييييي مالييية تبعييات أي القيييار هذا يتيتب على ال أن على ا جياءات ف  السيي على والتيةية
 .التعليمات هذه م  ( 14 ) الما ة ف  ور  ما مياعاة م  اليواتب والعلوات نظام ف  عليها

 

 

 التثبيت 
 

(: 28المادة )  
 لهييذه المعييد حسييب ال مييةذج القسيي  ر ييي  دلييى طلبييا   التثبيييت لشيييوط المسييتةف  التدريسييية الهيئيية عضيية يقييدم .أ

 .العمداء مجل  م  والمعتمد الغاية
 العميييد دلييى التةوييية تيفيي  ثيي  الم اسييبة، التةوييية التخيياذ القسيي  مجليي  علييى بعيضيي  القسيي  ر ييي  يقييةم  .ب

 .الكلية مجل  على لعيض 
 والتيةييية التعيييي  علييى لج يية لعيضييها الجامعيية ر اسيية دلييى الكلييية مجليي  تةوييية بيفيي  الكلييية عميييد يقييةم  .ج

 .التثبيت دجياءات الستكما 
 التثبيييت تيياري  الم اسييب، ويكييةن  القيييار التخيياذ العمييداء مجليي  دلييى تةوييياتها والتيةييية التعيييي  لج يية تيفيي   . 

 .العمداء مجل  قيار تاري  م  اعتبار ا
 

(:  29المادة )  
 الهيئيية أعضيياءنظييام  ميي  ( ١٤ ) المييا ة فيي  ور  مييا دلييى با ضييافة التثبيييت ألييييا  التالييية المعيياييي تعتمييد

 :التدريسية
 .الجامعة ف  عمل  رأس على التدري  هيئة عضة يكةن  أن .1
 .والسلةك السيية حس  يكةن  أن .2
 .والعميد القس  ر ي  تقيييي  وذلك وف  جيد، ع  والتدريس  العلم  األ اء ف  تقدييه يق  ال أن .3
 العقةبيية مثيي  هييذه بحقيي  وييدر فييإذا فييةم، فمييا دنييذار  رجيية ميي  عقةبيية بحقيي  وييدرت قييد يكييةن  ال أن .4

 س ة. ع  تق  ال لمدة التثبيت يؤج 
(:  30المادة )  

 :يل  ما المتضم  العمداء مجل  م  المقي ال مةذج يعتمد التثبيت ألييا 
 :ويشم  العلم  األ اء .أ

 .بالتدري  القيام .1
 .المبتكية والدراسات البحة  دجياء .2
 .ا بداعية واألعما  االختياع بياءة .3
ا واالجتماعييية وتييةجيهه  العلمييية ونشيياطاته  وتقييارييه  الطييلب بحيية  علييى ا شييياف .4 ا تةجيهيي   علمييي 

 .وخلقي ا
 .وال دوات االمتحانات دجياء .5
 .الجامعية واللجان المجال  ف  االشتياك .6



 بالمسييتة   واالحتفييا  بيسييالتها العلمييية لل هيية  الجهييد أقصييى وبييذ  الجامعة، ف  العلم  لةاجب  التفيغ .7
 .وا  ارة والتةجي  والتدريب ميا ي  البحث ف  الجامعة بمكانة الل   اليفي 

 :التدريسية الهيئة عضة علقات .ب
 .وا رشا  والمساعدة األ اء حيث م  بطلبت  .1
 .القس  ف  بزمل   .2
 .الكلية ف  بزمل   .3
 .الجامعة ف  اآلخيي  والعاملي  المسؤولي  .4

 :وتشم  وا مكانات القدرات .ج
 .جديدة طي  أفكار على وقدرت  ا بداع، ةوملك المبا رة رو  .1
 .الجامعة أهداف تحقي  ف  مثابيت  .2
 .لدي  القيا ة ع صي وتةفي ا  ارية مقدرت  .3
 .العام الجامعية وال ظام والتقاليد والقي  باألعياف التزام  مد   .4

 :خل  م  والمسؤوليات ا ضافية االعتيا ية المسؤولية تحم  على والقدرة اليغبة . 
 .والكلية والجامعة القس  ومجلس  اللجان عضةية .1
 .الجامعة خارج م  اللجان عضةية .2
 .اآلخي لليأي وتقبل  الفيي  بيو  تمتع  مد   .3

 .الجامعة ف  للعم  بالتفيغ التزام  مد   .ه
 .الجامعة ف  المختصة م  الجهات الصا رة والقيارات والتعليمات واألنظمة بالقةاني  التزام  مد   .و
 الجامعيية  اخيي  العييام وسييلة   أ ا يي  الجييامع  خييل  ميي  ومصييالحها الجامعيية سييمعة علييى محافظتيي  مييد   . 

 .وخارجها
 ممييا واحييد آن فيي  مدنييية عسييكيية بصييفتها جامعيية مؤتيية جامعيية خصةوييية علييى بالمحافظيية التزاميي  مييد   . 

 .بالقانةن  التام واليبط وااللتزام الضبط يتطلب
 .المحل  المجتم  خدمة ف  المساهمة .ط
 

(:  31المادة )  
 مميي  أعضيياء الهيئيية التدريسييية دال والتثبيييت وال قيي  والتيةييية التعيييي  طلبييات فيي  ي ظييي ال األحييةا  جمييي  فيي  .أ

 .م ها أعلى رتبة ف  أو وال ق  والتثبيت والتيةية التعيي  طالب دليها المتقدم رتبة ف  ه 
 .التدريسية الهيئة أعضاء م  المثبتةن  دال التثبيت طلبات ف  ي ظي ال .ب

  



 
 

 التدريسية  الهيئة عضو مهام
(:  32المادة )  
 سيياعة ( 1٢) واألسييتاذ المسيياعد المشييارك ولألسييتاذ معتمييدة سيياعات (٩ ) لألسييتاذ التدريس  ال صاب يكةن  .أ

 .معتمدة ساعة (١٥ ) المساعد والمدرس وللمدرس معتمدة،
  رجيية حمليية ميي  المعي ييي  بعقيية  المتفييييي  والمحاضيييي  التييدري  هيئيية ألعضيياء التدريسيي  ال صيياب يكييةن  .ب

 المتفييييي  والمحاضيييي  األكا يمييية اليتبيية ال ظييي عيي  بصيييف معتمييدة سيياعة عشييية اث تيي  ( ١٢ ) الييد تةراه 
 عقة ه . ف  ال صاب هذا ويحد  معتمدة، ساعة (١٥والبكالةريةس ) الماجستيي حملة م 

هيئيية التيييدري  عليييى  يي  رسيييالة جامعيييية بمثابيية سييياعة واحيييدة معتمييدة عييي   ييي  فصييي   دشيييياف عضييية يكييةن  .ج
 راسيي  عيييا ي يسيييتمي فيييي  ا شيييياف وبحييد أقصيييى ثلثييية فصييية   راسيييية لكيي  رسيييالة عليييى أن ال يزييييد عيييد  
ساعات ا شياف ف  هذه الحالة ع  ثل  ساعات معتمدة لألسييتاذ المسيياعد وسييتة سيياعات معتمييدة لألسييتاذ 

 لمشارك.واألستاذ ا
 

(:  33المادة )  
 ت سيييب ب يياء علييى لييذلك ضيييورة رأ   دذا األكييا يم  القسيي   اخيي  أكثي أو شعبة دنشاء الجامعة لي ي  يجة  .أ

 .القس  مجل  م  وتةوية الكلية مجل  م 
 :يل  ما الشعبة على المشيف يتةلى .ب

 .الشعبة ف  التخصص مةا  تدري  ت سي  .1
 دلييى وتقييديمها نشيياطاته  عيي  فيي  الشييعبة التدريسييية الهيئيية أعضيياء يعييدها التيي  السيي ةية التقاريي ت سي  .2

 .عام ك  م  أيار شهي نهاية ف  مةحد ف  تقييي األكا يم  القس  ر ي 
 

 اإلجازات
(:  34المادة )  
 :يل  كما الجامعة ف  التدريسية الهيئة لعضة الس ةية ا جا ة تكةن  .أ

 .التدريسية الهيئة أعضاء م  لك  أسبةع ا عشي أحد .1
 .التدريسية الهيئة أعضاء م  لإل اريي  أسابي  ثمانية .2
 . دضافية بأعما  طبية المكلف الطب كلية ف  التدريسية الهيئة لعضة أسابي  ستة .3

 ثيي  عييام كيي  والثان  م  الفصلي  األو  بي  ما أسبةعي  المتفيغ والمحاضي التدريسية الهيئة عضة يستةف  .ب
 المحاضيييي  أو التييدري  هيئيية ألعضيياء بال سييبة الصييي ية، أمييا العطليية خييل  ا جييا ات هييذه بيياق  يسييتةف 

 .العميد م  ت سيب على ب اء الي ي  يقيه بينامج بمةجب دجا اته  الطب، فتحد  كلية ف  المتفييي 
 المحاضييي أو الهيئيية التدريسييية عضيية يسييتح  بحيييث  راسيييي ، فصييلي   وام عيي  ا جييا ات هييذه تكييةن   .ج

ا فصل    وام  ع  ا جا ة هذه نصف المتفيغ  . راسي ا واحد 
 ويييت  عملهيي ، طبيعيية الييي ي  حسييب ميي  بقيييار المياكييز ومييدييي  والعمييداء الييي ي  نييةاب دجييا ات تة ييي  يييت  . 

 .المختص العميد بيأي بعد االستئ اس الي ي  م  بقيار األقسام رؤساء دجا ات تة ي 
 
 



(:  35المادة )  

  جييياءات ا يضيياحات الل ميية فييي  ويبييي  المباشييي الييي ي  دلييى المعتمييد ال مييةذج علييى ا جييا ة طلييب يقييدم .أ
 .ا جا ة

 ميي  المحاضييي المتفيييغ أو التدريسييية الهيئيية عضيية عة ة عدم أو عة ة ع  خطي ا العميد القس  ر ي  يبلغ . .ب
 .أسبةع خل  انتها ها حي  دجا ت 

 

(: 36المادة )  
 التييدري  هيئيية األكا يمييية وأعضيياء األقسييام ورؤسيياء والعمييداء الييي ي  نييةاب يكلييف أن الجامعيية لي ي  يجة  .أ

 أسييابي ، ثمانييية علييى التكليييف  مييدة أن تزيييد يجيية  وال بعضييها، أو السيي ةية دجييا اته  خييل  للعميي  ا  اريييي 
 تكليييف  ليي  يصييدر ليي  دذا المكافييأة الشييخص تييدوييها،وال يسييتح  أو السيي ةية ا جييا ة تأجييي  يجيية  ال كمييا

 .مباشية الي ي  م  رسم 
 والعمييداء الييي ي  الجامعيية ونييةاب لييي ي  يجيية  وال السيي ةية، دجا اتيي  بييد  مكافييأة الجامعيية ر ييي  يسييتح  .ب

 السيي ةية دجييا اته  خييل  الجامعيية ف  ب  دضاف  يكلفةن  عم  أي ع  أجي أي يتقاضةا أن األقسام ورؤساء
 .الس ةية دجا اته  مكافأة بد  يم حه  الي ي  م  تكليف  ودر دذا

 الجامعيية سييةاء  اخيي  ا جا ة بييأجي هذه خل  يدرس أن الس ةية دجا ت  بد  ع  مكافأة يم ح لم  يجة  ال .ج
 سيياعات ثييل  علييى تزيييد ال محاضيييات بإلقيياء أن يكلفيي  الجامعيية لييي ي  يحيي  الحاليية هذه وف  خارجها، أو
   .أجي  ون  الفص  الصيف  ف  األسبةع ف 

 
 العلمي التفرغ إجازة

(: 37المادة )  
 :متضم  ا لهذه الغاية معد نمةذج وف  العلم  التفيغ دجا ة طلب التدريسية الهيئة عضة يقدم .أ

 .التدريسية عضة الهيئة بها سيقةم الت  البحة  أو للبحث تفصيلي ا مخططا   .1
 .العلم  التفيغ دجا ة قضاء أماك  أو مكان .2
 .العلم  التفيغ دجا ة خل  الهيئة التدريسية عضة بها يقةم أن المتةق  البحثية ييي بالمهام بيان ا .3
 .الجهة األخي   ل  تقدمها أن الممك  والتسهيلت السفي سيي خط .4

 

(: 38المادة )  
 قبيي  أسييابي  سييتة ال تتجيياو  مييدة فيي  العلميي  التفيييغ دجييا ات طلبييات فيي  والكليييات األقسييام مجييال  ت ظييي .أ

 .ا جا ة هذه فيها ستم ح الذي الفص 
 يجيية   أن وال القسيي ، التييدري  فيي  مييةا  لتغطييية المتبقيي  العييد  كفاييية العلميي  التفيييغ دجييا ة ميي ح ع ييد يياعى  .ب

القسيي ح وفيي  حييا   ذلييك فيي  التييدري  القييا مي  علييى ميي  (% ٣٠ ) عيي  با جييا ات المتمتعييي  نسييبة تزيييد
  أبحا  تخييدم أولةيييات البحييث الةط ييية أو تساوي ال قاط ُتعطى األولةية للحصة  على هذه ا جا ة لم  لدي

 األبحا  ذات الصلة بخدمة المجتم  المحل .  
 .ف  مصلحة الجامعة أنها ويي   الجامعة ر ي  يقدرها خاوة حاالت ف  ال سبة هذه استث اء يجة  .ج
 
 
 
 



(: 39المادة )  
 ليتيي  ع ييد انتهيياء دجا تيي  تقيييييا  على عضة الهيئة التدريسية الذي م ح دجا ة تفيييغ علميي  أن يقييدم دلييى عميييد  .أ

وافيييا  عيي  البحييث أو البحيية  العلمييية التيي  أعييدها خييل  دجا تيي  ليجيييي تقييمهييا بمعيفيية ر ييي  القسيي  وعميييد 
الكلية، وييفيي  التقييييي والتقيييي  دلييى ر ييي  الجامعيية أو ميي  يفةضيي ح العتمييا ه، وفيي  حاليية عييدم اعتمييا ه تسييتي  

 م   جمي  المبالغ الت   فعت ل .
 خييل  أجيييي  قييد أن البحييث دلييى الم شييةر البحث م  بار  مكان ف  يشيي أن التدريسية الهيئة عضة على  .ب

 .الجامعة م  ل  المم ةحة العلم  التفيغ دجا ة
(:  40المادة )  

 الجامعة:  ف  التدريسية الهيئة أعضاء نظام م  ( ٣٣ ) الما ة م  )هي( الفقية ف  ور  ما مياعاة م 
 بطاقييات بييد  المملكيية العلميي  خييارج التفيييغ دجييا ة يقضيي  الييذي التدريسييية الهيئيية لعضيية تصيييف أن يجيية  .أ

ا السييفي ا ذهابيي    راسييي ا فصييل   يقضيي  وأن كامليية،  راسييية ا جييا ة سيي ة مييدة تكييةن  أن علييى واحييدة، ولمييية وإيابيي 
ا سييييه وخييط السييفي يحييد  جهيية أن علييى الخييارج، فيي  األقيي  علييى م هييا  التفيييغ دجييا ة علييى المةافقيية لقيييار وفقيي 

 أن فعلييي  السييفي بطاقييات تكلفيية علييى يزيييد بما السيي خط تغييي ف  التدري  عضة هيئة ريب وإذا العلم ،
 .أخي   جهة م   فعت دذا السفي بطاقات بد  بدف  الجامعة تلتزم وال التكلفة، يتحم  فيم 

 :يل  ما علم  تفيغ دجا ة المجا  التدريسية الهيئة لعضة تصيف .ب
 .بد  ال ق  علوة باستث اء يتقاضاها كان الت  والعلوات اليواتب .1
 .السفي ع د ل  الخارج، وتصيف ف  دجا ت  سيقض  كان دذا مقدم ا شهةر ثلثة رواتب .2
ا دجا ت  يقض  كان دذا الصح  التأمي  حساب على سلفة .3  فصيي  ع  يق  ال بما الخارج ف  م ها أو جزء 

ا ليي  وتصيييف  راسيي ،  األويية  حسييب السييلفة هييذه تسييديد ويييت  ا جييا ة فييي  سيقضيي  الييذي لتيتيبييات البلييد وفقيي 
 .المالية الدا ية دلى تقدم بمةجب وثا  

 

(: 41المادة )  
دذا وييا ف حصيية  عضيية هيئيية التييدري  بيتبيية أسييتاذ مشييارك علييى دجييا ة تفيييغ علميي  فيي  السيي ة التيي  أتيي  فيهييا  

سيي  السييبعي  أو وييا ف حصيية  عضيية هيئيية التييدري  بيتبيية أسييتاذ علييى ذات ا جييا ة و ييان ال قييا  وييحيا  فيي  
ليية للمييدة التيي  حصييل فيهييا علييى الس ة التيي  أتيي  فيهييا سيي  الخامسيية والسييبعي  فيع يييان ميي  التييزام الخدميية مييدة مماث

 تلك ا جا ة.
(:  42المادة )  

علييى عضيية هيئيية التييدري  الييذي يحميي  رتبيية األسييتاذية وبلييغ سيي  السييبعي  أن ييفيي  ب مييةذج مباشييية العميي  ع ييد 
بداييية  يي  عييام جييامع  تقيييييا  طبيييا  وييا را  عيي  اللج يية الطبييية العليييا فيي  الجامعيية يثبييت لياقتيي  الصييحية لمزاوليية 

األكا يم  ف  الجامعة، وذلك ب يياء  علييى تحةييي  ميي  عميييد الكلييية المع يي  ووفيي  نمييةذج معتمييد لهييذه الغاييية   العم 
 م  قب   ا ية المةار  البشيية ف  الجامعة.  

  



 
 التدريسية الهيئة أعضاء إيفاد

(: 43المادة )  
 علييى تزيييد ال لمييدة أو خارجهييا المملكيية  اخيي  تدريبييية أو  راسييية  ورة فيي  التدريسييية الهيئيية عضيية أوفييد دذا .أ

 ورسييةم السييفي أجييةر الجامعيية ليي  فتييدف  أييية مخصصييات دليهييا أوفييد التيي  الجهيية ليي  تييدف  وليي  اشييهي أربعيية
 :التالية السفي علوة ل  وتصيف وأثمان الكتب التدريب أو الدراسة

 .يةم ا عشي خمسة (١٥ ) لمدة كاملة علوة .1
 .التالية يةم ا عشي الخمسة ع  العلوات %( م 50) .2
 ذلك. تل  الت  للمدة العلوات م  %(25) .3

 الم صيية  عيي  العييلوة تقيي  الشييخص دليهييا أوفييد التيي  الجهيية تييدفعها التيي  المالييية المخصصييات كانييت دذا .ب
 تييدفعها التيي  والمخصصييات المبييالغ تلييك الفيييم بييي  الجامعيية ليي  فتييدف  المييا ة هييذه )أ( ميي  الفقييية فيي  عليهييا
 .الكتب وأثمان التدريب أو الدراسة ورسةم السفي أجةر با ضافة دلى وذلك دليها، أوفد الت  الجهة

 عييلوة ميي  (% ٥٠ ) ل  فتدف  الجامعة والطعام ا قامة تسهيلت  راسية أو تدريبية  ورة ف  للمةفد قدم دذا .ج
 .يستحقها الت  السفي

 البعثييات نظييام أحكييام علييى المةفييد فتطبيي  اشييهي أربعيية ميي  أكثييي التييدريب أو الدراسييية الييدورة مييدة كانييت دذا . 
 .الجامعة ف  ب  المعمة  العلمية

 
 المتفرغون  والمحاضرون  الزائرون  األساتذة

(: 44المادة )  
ا أسييتاذ ا أو  ا ييي ا أسييتاذ ا يعييي  أن يجة  ا أسييتاذ ا أو  ا ييي ا مشييار    ميي  ذاتهييا اليتبيية لقييب يحميي  دذا  ييان  ا ييي ا مسيياعد 
 .الي ي  لمدة يحد ها الجامعة ف  للعم  مع  بالتعاقد مؤتة، وذلك جامعة بها تعتيف الت  الجامعات دحد  
(: 45المادة )  

 القسيي  مجليي  ميي  كيي  أخييذ رأي بعييد والتيةييية، التعيييي  لج يية وتةوييية الييي ي  ت سيييب علييى ب يياء   العمييداء لمجل 
 الشيييوط وفيي  علييى الفئيية لهييذه التعيي  ويكةن  الجامعة، للعم  ف  متفييي  محاضيي  م  التعاقد الكلية ومجل 

 .العقد ف  تحد  الت 
(: 46المادة )  

 مؤتيية، جامعيية بهييا تعتيييف فيي  جامعيية  راسييت  انتظييام ثبت الذي الد تةراه  على الحاو  األر ن  يحة  أن يجة 
 :يل  ما دذا حق  مساعد أستاذ رتبة دلى متفييا   محاضيا   وعي 
 أمضى مدة ال تق  ع  س ة محاضيا  متفييا  ف  جامعة مؤتة.يكةن قد   أن   .1
 ويعتمييد والطلبيية، المسييؤولي  وميي  م   مل يي  طيبة وعلقة السلةك وحس  التدري  ف  وفاعلية مقدرة أثبت   .2

 .الكلية وعميد ر ي  القس  وتقاريي الطلبة تقةي  الغاية لهذه
أن يقيييدم بحثيييا  م فيييي ا  أو مشيييتي ا  م شيييةرا  أو مقبيييةال  لل شيييي، فييي  مجلييية علميييية محكمييية تعتميييدها الجامعييية،    .3

 وللجامعة الح  ف  دعا ة تقيي  البحث المقبة  لل شي للتأكد م  مستةاه العلم 
 .واألقدمية الياتب ألييا  المدة هذه تحسب   .4
ا ذ يييي فييي  الب ييية  ) .5 الميييا ة فإنييي  يجييية  لمجلييي  العميييداء أن يعيييي  األر نييي  ( مييي  هيييذه 4،3،2،1بييياليي  مميييّ

 الحاو  على  رجة الد تةراه بيتبة أستاذ مساعد وف  الحاالت الت  يقدرها المجل 



(: 47المادة )  
 وال بعقييد، حاضيييا  متفييييا  م انتظييام  راسييت  يثبييت ليي  الييذي الييد تةراه   رجيية علييى الحاويي  األر نيي  يعييي  أن يجيية 
 :يل  ما بعد تحقي  دال مساعد أستاذ رتبة دلى تحةيل  يجة 
 .مؤتة جامعة ف  متفيغ رتبة محاضي ف  س ةات ثل  ع  تق  ال مدة أمضى قد يكةن  أن .1
 .الجامعة محكمة تعتمدها علمية مجلت ف  م في  أحدهما بحثي  نشي قد يكةن  أن .2
 والطلبيية، والمسييؤولي   مل يي  ميي  طيبيية السلةك وعلقيية وحس  التدري  ف  وفاعلية مقدرة اثبت قد يكةن  أن  .3

 .الكلية وعميد القس  ر ي  وتقاريي الطلبة الغاية تقةي  لهذه ويعتمد
 .فقط الياتب ألييا  تحسب األكا يمية، ولك  اليتبة ف  األقدمية ألييا  المدة هذه تحسب ال .4
 .الحق  تيةية أي ف  أستاذ مساعد رتبة دلى تحةيل  ألييا  المقدمة األبحا  ل  تحسب ال .5
(:  48المادة )  

بأي عم  ف  الجامعة بما ف  ذلك  يجة  لي ي  الجامعة أن يكلف أيا  م  أعضاء الهيئة التدريسية القيام  
 أو مساعد الي ي  مقاب  مكافأة مالية شهيية يحد ها ر ي  الجامعة. الي ي   مستشار

(:  49) المادة  
 .التعليمات هذه ف  نص فيها يي  ل  الت  الحاالت ف  العمداء مجل  يبت
(: 50) المادة  

 .تاري  نفاذها م  اعتبارا   معها، متعارضة سابقة قيارات أو تعليمات أي التعليمات هذه تلغ  


