تعليمات أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة المعدلة بموجب قرار مجلس العمداء رقم
( )2019/2018/229تاريخ :2019/2/4
تعليمات أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة
صادرة بموجب المادة ) ( ٦٤من نظام أعضاء الهيئة التدريسية رقم ) (١٤٣لسنة ٢٠٠٣
المادة (:)1

تسمى هذه التعليمات" تعليمات أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة لسنة  ،"٢٠٠٤ويعمل بهلا اعتبلا ار مل

بداية العام الجامعي .2006/٢٠٠٥
التعيـين:
المادة (:)2

يشك مجلس العمداء مل بلي أعضلاه لجنلة تسلمى" لجنلة التعيلي والتقييلة "بقهاسلة اللقهيس وعضليية سلتة مل

األساتذة.
المادة (:)3
أ .يشتقط فيم يعي عضيا فلي الهيئلة التدريسلية فلي جامعلة مؤتلة أن تتحقل فيل الشلقوط المنصلي

عليهلا فلي

المليا ( )10،11 ،9 ،8 ،7 ،6مل نظلام أعضلاء الهيئلة التدريسلية المعملي بل فلي الجامعلة عللى أن يكلين

حصيل على رجات العلمية مقتقنا بانتظام في الدراسة في جامعة أو معهد تعتقف بهما جامعة مؤتة.

ب .يكين تاريخ الحصي عللى الشلها ة أو الدرجلة العلميلة المؤهللة للتعيلي هلي تلاريخ دلدور قلقار الجهلة دلاحبة
االختصا

النهاهي بمنح تلك الشها ة أو الدرجة.

ج .يشتقط فيم يعي في األقسام السقيقية في كلية الطب بقتبة أستاذ مساعد ما يلي:

 -1أن يكين حادل على رجة البكاليرييس في الطب والجقاحة أو ما يعا لها.
 -2أن يكين حادل على رخصة مزاولة المهنة م الجهات المعنية.

 -3أن يكين قد مضى على حصيل على رجة البكاليرييس مدة ال تق ع خمس سنيات.

 -4أن يكلين قلد تلدرب تلدريبا مبقمجلا فلي حقل االختصلا
التالية على األق :

فلي مستشلايات تعليميلة وحصل عللى ححلد الشلها ات

أ .شها ة الزمالة البقيطانية أو االيقلندية أو الكندية أو البير األمقيكي أو ما يعا لها.
ب .شها ة االختصلا

فلي حقل االختصلا

العلالي األر نيلة أو العقبيلة ،شلقيطة أن يقضلي ملدة سلنتي عللى األقل فلي تلدريب قيل

بعلد الحصلي عللى الشلها ة فلي مستشلايات أو م اقكلز معتلقف بهلا اخل األر ن أو خارجل

وسنة حضافية خارج األر ن في مستشفى معتقف ب .

 -5أن يكين حادل على شها ة المجلس الطبي األر ني لمزاولة االختصا

امتحانا ( بعد عام  )2003أو تقييما.

 .يجلي لمجللس العملداء أن يضل أيلة شلقوط أخلق ي اقهلا ضلقورية للتحقل مل قلدرة المتقلدم للتعيلي عضليا فلي
الهيئة التدريسية على القيام بالياجبات والمهام األكا يمية والبحثية.
المادة (:)4
يقف رهيس القسم رأي مجلس القسلم فلي التعيلي حللى عميلد الكليلة خلل ملدة ال تتجلاو خمسلة عشلق ييملا مل
تلاريخ ححاللة الطللب حليل  ،وإذا للم يتسللم العميلد رأي القسلم الخطلي خلل الملدة المحلد ة ،فعليل أن يعلق
الميضيع مباشقة على مجلس الكلية.

المادة (:)5

يجلي عنلد تعيلي األر نلي الحادل عللى رتبلة جامعيلة مل جامعلة تعتلقف بهلا جامعلة مؤتلة عضليا فلي الهيئلة

التدريسية ،اعتملا هلذه القتبلة أساسلا لتحديلد رتبتل األكا يميلة وراتبل وأقدميتل فلي الجامعلة عللى حسلب الشلقوط
المنصي

عليها في نظام الهيئة التدريسية المعمي ب .

المادة (:)6
أ .يجي للمحاضق المتفقغ المعي بعقد حضير جلسات مجالس األقسلام األكا يميلة والمشلار ة فلي المناقشلة،
وال يح ل التصييت على القضايا المعقوضة في مجلس القسم.

ب .يعلي أعضلاء الهيئلة التدريسلية اللقاببي فلي قضلاء حجلا ة التفلقغ العلملي فلي أحلد األقسلام األكا يميلة فلي
الجامعلة بميجلب عقلي وبالقتبلة المسلتحقة ،ويحل لهلم حضلير جلسلات مجلالس األقسلام ومناقشلة القضلايا
المعقوضة عليها ،ويح لهم التصييت عليها.

ج .يعام المحاضقون المتفقبين المعينين بعقد بقتبة أستاذ أو أستاذ مشارك أو أستاذ مساعد معاملة أعضاء

هيئة التدريس م حيث التصييت والمشار ة في مناقشة القضايا المطقوحة على مجالس األقسام ومجالس

الكليات.

المادة (:)7
أ .يكين تاريخ تعيي عضي الهيئة التدريسية هي التاريخ الذي يحد ه مجلس العمداء.
ب .يتليلى عضلي الهيئلة التدريسلية المعلي حبللغ رهليس قسلم  ،خطيلا بلدء مباشلقت العمل ،وعلى رهليس القسلم
حبلغ العميد المختص بذلك خطيا خل ثلثة أيام على األكثق ويتيلى العميد حبللغ رهاسلة الجامعلة بلذلك
خل سبعة أيام على األكثق.

ج .حذا للم يباشلق عضلي الهيئلة التدريسلية عملل فلي الجامعلة خلل ملدة أقصلاها أسلبيعان مل التلاريخ المحلد
لمباشقت العم

ون عذر يقبل رهيس الجامعة يعد مستنكفا ع العم ويصبح ققار تعيين الغيا.

 .تنطب أحكام التعيي المعمي بها في الجامعة على المحاضقي المتفقبي عند تعيينهم في الجامعة.
المادة (:)8

حضللافة حلللى مللا ور فللي نللص المللا ة ( )8مل نظللام الهيئللة التدريسللية فللي جامعللة مؤتللة ،يشللتقط فلليم يحللي مل
محاضق متفقغ حلى رتبة مدرس ما يلي:

أ.

أن يكين قد نشق بحثا منفق ا ،حذا انت شها ات متسلسلة في التخصص نفسل

وبحثلي منشليري أحلدهما

منفللق  ،حذا انللت شللها ات بيللق متسلسلللة ،فللي مجلللة علميللة متخصصللة ومحكمللة ومفهقسللة ودللا رة ع ل
مؤسسة علمية وأكا يميلة ،ومعتملدة مل لجنلة البلت فلي اعتملا المجللت فلي جامعلة مؤتلة ألبل اق
والنق وتغييق المسمى اليظيفي.

ب .أمللا حذا للان المتقللدم م ل الكليللات الطبيللة ( الطللب ،الصلليدلة ،التم لقي

التقييلة

) فيشللتقط أن يكللين قللد نشللق بحثللا

يكللين في ل باحثللا رهيسلليا ،حذا انللت شللها ات متسلسلللة فللي التخصللص نفس ل

وبحثللي منشلليري

يكللين فللي

أحللدهما باحثللا رهيسللا ،حذا انللت شللها ات بيللق متسلسلللة ،فللي مجلللة علميللة متخصصللة ومحكمللة ومفهقسللة

ودللا رة ع ل مؤسسللة علميللة وأكا يميللة ،ومعتمللدة م ل لجنللة البللت فللي اعتمللا المجلللت فللي جامعللة مؤتللة
ألب اق

التقيية والنق وتغييق المسمى اليظيفي.

المادة (:)9

أ .يجي تعيي عضلي هيئلة التلدريس المنتقل مل جامعلة رسلمية أخلق حللى الجامعلة وذللك بعلد ميافقلة مجللس
العمداء في لتا الجامعتي .
ب .تعتبللق خدمللة عض لي هيئللة التللدريس فللي الجامعللة المنتق ل منهللا خدمللة مسللتمقة فللي الجامعللة ولكافللة الغايللات
وتنق حقيق المالية حلى الجامعة فير انتهاء عمل فيها.

ج .يكين انتقا أعضاء هيئة التدريس م جامعة رسمية أخق حلى الجامعة على بداية فص

راسي.

المادة (:)10
أ .يجللي نق ل عض لي هيئللة التللدريس فللي الجامعللة م ل وحللدة تنظيميللة حلللى وحللدة تنظيميللة أخللق فللي الجامعللة
بتيدية م مجلسي القسم والكلية أو مجلس المق ز فلي لل اليحلدتي وبقلقار مل مجللس العملداء ،وتعتبلق
خدمة العضي في اليحدة المنتق حليها خدمة مستمقة م ما سبقها ولكافة الغايات.

ب .لغايات تطبي الفققة (أ) م هذه الما ة يقصد باليحدة التنظيمية ( الكلية ،المق ز العلمي).
المادة (:)11
أ .يشتقط لتحيي عضلي هيئلة التلدريس المعلي بقتبلة ملدرس حللى عضلي هيئلة تلدريس بقتبلة أسلتاذ مسلاعد ،أو
تحيي المحاضق المتفقغ المعي على مؤه الماجستيق حلى محاضلق متفلقغ معلي عللى مؤهل اللد تيراه ملا
يلي:
 .1أن تصدر تيدية م مجلسي القسم والكلية أو مجلس المق ز بخصي

التحيي .

 .2أن يك للين مؤهل ل ال للد تيراه ال للذي حصل ل عليل ل عض للي هيئ للة الت للدريس (الم للدرس) أو المحاض للق المتف للقغ
المعي على رجة الماجستيق معتقف ب لد جامعة مؤتة.

ب .يج للي لمجل للس العم للداء اتخ للاذ القل لقار الميد لليف ف للي الفقل لقة (أ) مل ل ه للذه الم للا ة ف للي أي وق للت تتحقلل فيل ل
الشللقوط المتطلبللة لللذلك ،وال ُيعللد النصللاب التدريسللي بللد سللاعات العم ل ا ضللافي – حن وجللد -حال فللي
الفص الذي يلي الفص الذي تم في التحيي .

ج .يكين سقيان جمي الحقيق الماليلة المتقتبلة عللى التحييل اعتبلا ار مل بدايلة الفصل اللذي يللي الفصل اللذي
تم في التحيي (الفص الدراسي األو  ،الفص الدراسي الثاني ،الفص الصيفي)

 .تحسللب للمحاضللق المتفللقغ المعللي علللى رجللة الماجسللتيق والمحللي لمحاضللق متفللقغ علللى مؤه ل الللد تيراه
المدة التي خدمها سابقا بعد حصيل على رجة الد تيراه لغايات تحييل لقتبة أستاذ مساعد.

المادة (:)12
أ .يجي النظق في تعدي رتبة عضي الهيئة التدريسية أو راتب حذا قدم طلبا بذلك خل ستة أشهق م تلاريخ
تعيين في الجامعة.

ب .يقلدم طللب تعلدي القتبلة أو ال اقتلب حللى رهليس القسلم لعقضل عللى مجللس القسلم ومل ثلم يقفل حللى عميلد
الكلية لعقض على مجلس الكلية والذي يقفع بدوره حلى رهاسة الجامعة للبت في .

ج .م مقاعاة الفققة (أ) م هذه الما ة ،تحسب ام مدة خدمة عضلي هيئلة التلدريس حذا لان قلد قضلاها فلي
جامعة رسمية أما حذا قضاها في جامعة أخلق بيلق رسلمية أو جامعلة بيلق أر نيلة معتلقف بهلا فتحسلب لل
ع

سنتي خدمة سنة واحدة وبحد أقصى خمس سنيات وذلك لغايات القاتب واألقدمية.
النقل والترقية

المادة (:)13
أ .يشتقط لنق عضي هيئة التدريس م فئة حلى فئة أعلى ضم القتبة الياحدة األمير التالية:
أوال :تيافقت لدية في الفئة التي هي فيها أقدمية في القتبة والقاتب ال تق ع خمس سنيات.

ثانيا :أن يكين قد نشق فعل بحثي في أثناء خدمتل الفعليلة فلي جامعلة مؤتلة ،وحصل عللى (  ) ١٠٠علملة
حلدا أ نلى وتحسلب هلذه العلملات وفقلا لملا جلاء فلي الملا ة (  ) 16مل هلذه التعليملات ،ويشلتقط فلي البحلي
المقدمة للنق أيضا ما يلي:

 .1أن يكين المتقدم باحثا رهيسيا في أحدهما على األق .

 .2أن يكلين البحثلان أدليلي ومل بيلق البحلي المستخلصلة مل رسلاه الماجسلتيق واللد تيراه التلي أشلقف
عليها.

ثالثلا :أن ال يقل تقلديق المتقلدم فلي تقيليم فعاليتل فلي التلدريس عل (جيلد) فلي السلنتي األخيلقتي مل خدمتل
الفعلية في جامعة مؤتة.

رابعا :أن ال يق تقديقه في التقييم المقدم م رهيس القسم المعني وعميد الكلية ع (جيد)
ب .يقدم طلب النق م فئة حلى فئة ضم القتبة نفسها حلى رهيس القسم معز ا بنسخة أدلية م كل بحلث،
لعقض على مجلس القسم بداء القأي في  ،ويقف رهيس القسم رأي مجلس القسم حلى عميد الكلية لعقض

على مجللس الكليلة ،بلداء اللقأي فيل  ،ويقفل عميلد الكليلة الطللب حللى رهليس الجامعلة السلتكما حجلقاءات

النق .

ج .ينطب على ا نتاج العلمي المقلدم لغايلات النقل الشلقوط نفسلها التلي تنطبل عللى ا نتلاج المقلدم لغايلات
التقيية باستثناء ا جقاءات المتبعة في تقييم ا نتاج العلمي.
.

يكين ققار النق م فئة حلى فئة ضم القتبة الياحدة نافدا م تاريخ ددور ققار مجلس العمداء.

ه .ال تحسب ا جا ة ون راتب التي تمنح لعضي هيئة التدريس ألب اق

النق م فئة حلى فئة.

و .حذا ققر مجلس العمداء عدم الميافقة على النق  ،فلطالب أن يتقدم بطلب جديد للنق بعد مضي ستة أشهق
عللى األقل مل تلاريخ دلدور ذللك القلقار ،عللى أن يقلدم بحثلا جديلدا واحلدا عللى األقل مل بيلق األبحلا

التي تقدم بها في المقة األولى.
المادة (:)14

أ .يجي لألستاذ المساعد أو األستاذ المشارك أن يتقدم بطلبل للتقييلة حللى القتبلة األعللى قبل سلتة أشلهق مل
استكما المدة القانينية المشتقطة للقتبة األعلى ،حذا تيافقت في الشقوط القانينية األخلق المطليبلة لشلغ

القتبة.

ب .حذا تملت حجلقاءات التقييلة قبل انقضلاء الملدة القانينيلة ،يعلد تلاريخ اسلتحقاق التقييلة حللى القتبلة األعللى هلي
التاريخ الذي يتم ب انقضاء المدة القانينية للتقيية.
المادة (:)15

أ .با ضافة حلى الشقوط األخق  ،يشتقط أن يتقدم عضي هيئة التدريس بإنتاج علمي في حضافة جديدة للعلم
والمعقفلة قلام بل أثنلاء شلغل القتبلة المطلليب التقييلة منهلا وهلي يملارس عملل فلي جامعلة مؤتلة ،أو جامعلة

تعتقف بها جامعة مؤتة ،وأن يكين هذا ا نتاج العلمي في مجا تخصص .

ب .تعتمد المبا ئ اآلتية في قبي ا نتاج العلمي المقدم للتقيية:

أوال :يجي أن يقب هذا ا نتاج ون الحاجة حلى تقييم تقييما أوليا حذا كان:

 .1بحيثلا منشليرة ( أو مقبيللة للنشلق) فلي وريلات تعتملدها الجامعلة ،عللى أن تكلين هلذه اللدوريات علميلة
محكمة و مفهقسة وتصدر بانتظام ع الجامعات والجمعيات والمقاكز العلمية المتخصصة،
متخصصة ّ
وأن تكين معتمدة م قب )لجنة اعتما المجلت(.

 .2بحيثلا منشليرة ( أو مقبيللة للنشلق) ،مستخلصلة مل رسلاه الماجسلتيق أو اللد تيراه التلي أشلقف عليهلا المتقلدم
للتقييلة فلي جامعلة مؤتلة بصلفت مشلقفا رهيسليا ،شلقيطة أن تكلين قلد نشلقت (أو قبللت للنشلق) فلي وريلات

ومحكمة ومفهقسة تعتمدها الجامعة على أن ال يزيد عد ها على بحثي في ك تقيية.
متخصصة ّ

 .3بحيثا منشيرة فعل فلي وقلاه الملؤتمقات والنلدوات العلميلة المتخصصلة التلي ي ّقليم البحلي فيهلا مقيملين
مختصين ،ويحسب م هذه البحي بحث واحد فقط.

 .4تقلاريق عل

حلاالت طبيلة )  ) Medical Case Reportsأو ( )Series Studiesمصلحيبة

بمقاجعة األ بيات المتعلقة بالحالة ،على أن تكين هذه التقاريق منشيرة ( أو مقبيلة للنشق) في ورّيلات

محكمة ومفهقسة عالميلا وتعتملدها الجامعلة ،ويحتسلب للمتقلدم تققيلقان حلدا أعللى فلي
علمية متخصصة ّ
التقيية الياحدة.

 .5يجب أن تكين البحي المقدمة م أعضاء هيئة التلدريس فلي كليلة الطلب منشليرة أو مقبيللة للنشلق فلي
وريات علمية متخصصة ومحكمة ومفهقسة عالميا.
ثانيا :يجي أن يقب عملن فقلط مل ا نتلاج العلملي المقلدم للتقييلة بعلد حرسلال للتقيليم األوللي مل قبل لجنلة البحلث

العلمي في الجامعة ،وورو تقاريق حيجابية بشأن شقيطة أن ال يكين قد مضى على نشقه أكثق م خمس سنيات حذا
كان هذا ا نتاج م بي ما يلي:

 .1كتبا مطبيعة منشيرة فيها حضافة للمعقفة فلي مجلا التخصلص ،عللى أال يقل علد كلملات الكتلاب عل
خمسي ألف كلمة.
 .2كتبلا متقجملة منشليرة فعلل ،و ال يحسلب للمتقلدم للتقييلة أكثلق مل كتلاب متلقجم فلي حقل تخصلص
المتقدم ،وأال يق عد كلمات ع ماهة ألف كلمة.

 .3بقاءات االختقاع المعتمدة رسميا وفقلا للقلياني األر نيلة النافلذة ،وال يحسلب للمتقلدم أكثلق مل بلقاءة واحلدة
في التقيية.

 .4كتبا محققة منشيرة فعل تشتم على راسة وافية للكتاب المحقل  ،وال يحسلب للمتقلدم للتقييلة أكثلق مل
كتاب محق واحد على أن يكين هذا الكتاب في حق تخصص المتقدم للتقيية.

 .5رسللاه علميللة قصلليقة ( )Short Communicationأو ملحيظللة علميللة(  )Technical Noteأو
مقاجعللة أ بيللات ميضلليع ( ،)Literature Reviewأو م اقج ل علميللة متخصصللة شللاملة ( Review

ومحكمة ومفهقسة.
 )Articleعلى أن تكين منشيرة فعل في مجلة علمية متخصصة ّ
 .6بحيثلا منشليرة فعلل فلي كتلب متخصصلة ،ويشلتقط أن يقليم عللى تحكليم هلذه البحلي محكملين
متخصصين ألب اق

النشق ،وأن ينص على ذلك نصا دقيحا ،وبما ال يزيد على بحث واحد.

ثالثا :أن يكين المتقدم قد نشق ( أو قب ل للنشق) بحثي اثني على األق قي أثناء خدمتل فلي جامعلة مؤتلة مل
بيق البحي المستخلصة م رساه الماجستيق والد تيراه التي أشقف أو يشقف عليها.

رابعا :وفي جمي األحيا  ،يجب أن ال يق عد البحي المنشيرة فعل ع بحثي للتقيية حلى رتبة أسلتاذ مشلارك،
وثلثة بحلي للتقييلة حللى رتبلة أسلتاذ ،وذللك مل بيلق البحلي المستخلصلة مل رسلاه الماجسلتيق واللد تيراه التلي

يشقف عليها.
خامسا:

أ .يحلد أعضلاء الهيئلة التدريسلية تخصصلاتهم الدييقلة فلي قلياهم ،وتيضل نسلخ مل هلذه القلياهم فلي األقسلام
والكليات ولجنة التعيي والتقيية لإلطلع عليها.

ب .يشتقط أن يكين بحثان على األق م البحي المقدملة للتقييلة فلي مجلا التخصلص اللدقي للمتقلدم عللى
أن يحد ذلك مسبقا في طلب التقيية.

سا سا :يعد عضي الهيئة التدريسية باحثا رهيسيا (أو ) حذا ظهق اسم أو اسم على البحث المشتقك.
المادة (:)16
أ .يقدر ا نتاج العلمي المقدم للتقيية أو النق على النحي اآلتي:
• البحث المنفق

( )100علمة

• البحث المشتقك م آخق

( )60علمة للباحث القهيس (األو )

• البحث المشتقك م اثني

( )50علمة للباحث القهيس (األو )

( )40علمة للباحث الثاني

( )30علمة للباحث الثاني

( )20علمة للباحث للثالث
• البحث المشتقك م ثلثة باحثي

( )40علمة للباحث القهيس(األو )

( )30علمة للباحث الثاني

( )20علمة للباحث الثالث
( )10علمات للباحث القاب
• البحث المشتقك م أكثق م ثلثة باحثي

( )35علمة للباحث القهيس(األو )
( )25علمة للباحث الثاني.

( )20علمة للباحث الثالث.

وتي ع الل ( )20علمة البايية على عد

الباحثي اآلخقي بالتساوي

ب .يقلدر البحلث المسلتخلص مل رسلاه الماجسلتيق أو اللد تيراه ب ل ( )50علملة للمشلقف اللقهيس و ب ل ()20
علمة للمشقف المساعد.

ج .1 .يقدر الكتاب والكتاب المتقجم والمحق في ميضيع التخصص الدقي وبقاءة االختقاع المسجلة عالميلا
على النحي التالي:
( )80علمة

• المنفق

• المشتقك م آخق

( )50علمة للباحث األو و ( )30للباحث الثاني.

• المشتقك م أكثق م واحد

( )40علمة للباحث القهيس و ( )20للباحث الثاني و ()20
لبقية الباحثي بالتساوي.

 .2تقدر بقاءة االختقاع المسجلة محليا وفقلا للقلياني األر نيلة النافلذة والمحكملة مل جهلة دلاحبة اختصلا

،

للمتقدم للتقيية والتي تكين في حق التخصص للمتقدم بل ( )50خمسلي علملة ،تلي ع وفل النسلب الليار ة فلي

الما ة ( )16فققة (ج) البند (.)1

 .يعامل ملا ور فلي الملا ة (  /15ب) البنلد الثلاني الفقلقات (  ) ٤،٣،٢،١معامللة بحلث محكلم منشلير بعلد
تحكيم  ،وورو تقاريق حيجابية بشأن مهما بلغ عد دفحات .

ه .يعطى التققيق ع حالة )  (case Reportأو المقالة القصيقة ()Short Communication
أو الملحيظة العلمية ) (Technical Noteأو مقاجعة أ بيات ميضيع )(Literature Review
أو المقاجعة العلمية المتخصصة الشاملة (  (Review Articleأو جزء م كتاب واألبحلا

المنشليرة فلي

وقاه المؤتمقات العلمية ( ) ٣٠علمة تي ع وف النسب اليار ة في الما ة (  ) 16فققة (أ).
المادة (:)17
أ .يشتقط في األستاذ المساعد المتقدم للتقيية حلى رتبة أستاذ مشارك ما يأتي:

 .1أن يقدم حنتاجا علميا ال يق ع خمسة بحلي  ،وأن يكلين اثنلان منهلا عللى األقل منشليري فعلل وأن
يحص على (  ) ٣٠٠علمة على األق .

 .2أن يكين باحثا منفق ا في بحثي م البحي المقدمة على األق .

 .3أن ال يق تقديقه في تقييم فعاليت في التدريس ع (جيد) في السنتي األخيقتي م خدمت .
 .4أن ال يق تقديقه في التقييم الذي يقدم رهيس القسم والعميد ع (جيد).
ب .يشتقط في األستاذ المشارك المتقدم للتقيية حلى رتبة أستاذ ما يأتي:

 .1أن يقدم حنتاجا علميا ال يق ع ستة بحي وأن يكين ثلثة منهلا منشليرة بالفعل  ،وأن يحصل عللى (
 ) ٤٠٠علمة على األق .

 .2أن يكين الباحث منفق ا في بحثي م البحي المقدمة على األق .
 .3أن يكين ناجحا في تدريس وعلقات م

مله حسب تققيق رهيس القسم وعميد الكلية.

ج .يشلتقط فلي عضلي الهيئلة التدريسلية فلي أي مل الكليلات العلميلة أن يكلين ضلم حنتاجل المقلدم حللى رتبلة
أعللى بحثلان عللى األقل باللغلة ا نجليزيلة منشليران ( أو مقبليالن للنشلق) فلي مجللت علميلة متخصصلة
ومحكمة ومفهقسة وليا وتعتمدها الجامعة.

 .يشلتقط فلي عضلي الهيئلة التدريسلية فلي أي مل أقسلام اللغلات األجنبيلة فلي كليلة اآل اب فلي تخصلص

اللغييلات أو الصليتيات أو األ ب المقلارن أن يكلين ضلم حنتاجل العلملي المقلدم للتقييلة حللى رتبلة أعللى

بحثلان عللى األقل بلغلة أجنبيلة ( لغلة االختصلا

) ،وأن يكينلا منشليري أو مقبليلي للنشلق فلي مجللت

علميلة متخصصلة ومحكملة ومفهقسلة وتعتملدها الجامعلة ،أملا بقيلة التخصصلات فيشلتقط أن تكلين جميل

بحيث مكتيبة بلغة التخصص.
المادة (:)18
أ .يشتقط فلي األسلتاذ المسلاعد المتقلدم للتقييلة حللى رتبلة أسلتاذ مشلارك فلي الكليلات الطبيلة :ليلة الطلب ،ليلة
الصيدلة ،لية التمقي

ما يلي:

 .1أن يقدم حنتاجا علميا ال يق ع خمسة بحي منها ثلثة منشيرة على األق .

 .2أن يكللين م ل بللي البحللي المقدمللة ثلثللة علللى األق ل يكللين فيهللا المتقللدم باحثللا رهيسلليا ويعتبللق االسللم
األو مل البحللث المنشللير (أو المقبللي للنشللق) الباحللث اللقهيس ،شلقيطة أن يكللين واحللدا منهللا علللى األقل

بيللق مسللت مل ل رسللاه الماجس للتيق أو الللد تيراه أو مش للاري التخللقج الت للي أشللقف أو ش للارك فللي ا شل لقاف

عليها.

 .3أن يكللين قللد نشللق ( أو قبل للنشللق) ثلثللة بحللي علللى األقل أثنللاء خدمتل فللي الجامعللة ،حن انللت قللد
حسبت ل أقدمية في القتبة عند تعيين  ،شقيطة أن ال تق خدمت في الجامعة ع سنتي .

 .4تقللديم مللا ال يق ل ع ل ثلثللة بحللي م ل الحللد األ نللى المطللليب للتقييللة منش ليرة أو مقبيلللة للنشللق فللي
مجلت علمية محكمة و ورية ومتخصصة ومفهقسة ،عالمية م حيث هيئة التحقيق والبلاحثي واالنتشلار،

وتكللين معتمللدة فللي قاعللدة البيانللات ( )Thomson ISIعلللى أن يكللين فللي بحثللي منهللا علللى األقل باحثللا
رهيسيا.

 .5أن ال يق تقديقه في تقييم فعاليت في التدريس ع (جيد) في السنتي األخيقتي م خدمت .

ب .يشتقط في األستاذ المشارك المتقدم للتقيية حلى رتبة أستاذ في الكليات الطبيلة :ليلة الطلب ،ليلة الصليدلة،
كلية التمقي

ما يلي:

 .1أن يقدم حنتاجا علميا ال يق ع سبعة بحي على األق .

 .2أن يكللين مل بللي البحللي المقدمللة أربعللة بحللي علللى األقل يكللين فيهللا المتقللدم باحثللا رهيسلليا ويعتبللق
االسللم األو مل البحللث المنشللير (أو المقبللي للنشللق) الباحللث اللقهيس ،شلقيطة أن يكللين اثنللي منهللا علللى
األقل ل بي للق مس للتلي مل ل رس للاه الماجس للتيق أو ال للد تيراه أو مش للاري التخ للقج الت للي أشل لقف أو ش للارك ف للي

ا شقاف عليها.

 .3أن يكللين قللد نشللق ( أو قبل للنشللق) أربعللة بحللي علللى األقل أثنللاء خدمتل فللي الجامعللة ،حن انللت قللد
حسبت ل أقدمية في القتبة عند تعيين  ،شقيطة أن ال تق خدمت في الجامعة ع سنتي .

 .4أن يكللين قللد نشللق ( أو قبل للنشللق) أربعللة بحللي علللى األقل أثنللاء خدمتل فللي الجامعللة ،حن انللت قللد
حسبت ل أقدمية في القتبة عند تعيين  ،شقيطة أن ال تق خدمت في الجامعة ع سنتي .
 .5تقلديم ملا ال يقل عل أربعللة بحلي مل الحللد األ نلى المطللليب للتقييلة منشليرة ( أو مقبيلللة للنشلق) فلي
مجلت علمية محكمة و ورية ومتخصصة ومفهقسة ،عالمية م حيث هيئة التحقيق والبلاحثي واالنتشلار،

وتكللين معتمللدة فللي قاعللدة البيانللات ( )Thomson ISIعلللى أن يكللين فللي ثلثللة منهللا علللى األق ل باحثللا
رهيسيا.

 .6أن ال يق تقديقه في تقييم فعاليت في التدريس ع (جيد) في السنتي األخيقتي م خدمت .

المادة (:)19

ال يجلي للمتقلدم للتقييلة أو النقل أن يلدرج ضلم بحيثل أيلا مل البحلي التلي سلب أن حسلبت لل فلي تقييلة

سلابقة ،أو حصل بميجبهلا عللى رجلة علميلة أو رتبلة أكا يميلة أو نشلقت قبل تلاريخ تققيتل أو حصليل عللى
الدرجة العلمية.
المادة (:)20
أ .يقلدم طللب التقييلة حللى رهليس القسلم المخلتص متضلمنا سلت نسلخ مل ا نتلاج العلملي ألجل عقضل عللى
مجلس القسم ،بداء القأي في  ،ويقف رهيس القسم رأي مجلس القسم حلى عميد الكلية الذي يتيلى عق

الميضيع على مجلس الكلية بداء القأي في ورفع حلى رهاسة الجامعة الستكما حجقاءات التقيية.

ب .تقتلق اللجنلة المعنيلة بلالنظق فلي أوراق التقييلة قاهملة تتضلم أسلماء عشلقة عللى األقل مل المتخصصلي
ممل يحمللين رتبلة ال تقل عل القتبلة المطلليب التقييلة حليهلا مل

العلمي.

اخل األر ن أو خارجل لتقيليم ا نتلاج

المادة (:)21

تنظق لجنلة التعيلي والتقييلة فلي طللب التقييلة ،ورأي مجللس القسلم ومجللس الكليلة والتققيلق المشلتقك وذللك مل

أج اتخاذ الققار المناسب بهذا الخصي
المادة (:)22
يقس ا نتاج العلمي حلى أربعة م المحكمي يختارهم القهيس أو م يفيض  ،ويقف ب ملخص للسيقة العلمية
والعملية للمتقدم للتقيية  ،وبيان القتبة الم اق التقيية حليها ،م ا شارة حلى ضقورة تقلديم تقلاريقهم خلل شلهقي

عللى األكثلق مل تسللمهم ا نتلاج العلملي ،عللى أن تتضلم هلذه التقلاريق القيملة العلميلة لكل بحلث ،وأدلالت
ومحتياه العلمي  ،وبيان مد استحقاق المقشح للتقيية
المادة (:)23
أ .تنظق لجنة التعيي والتقييلة فلي طللب المتقلدم للتقييلة مل جيانبل المختلفلة بعلد ورو العلد اللذي تلقاه كافيلا
م تقاريق المقيمي على أن ال تق ع ثلثة ،وتقف تيدياتها حلى مجلس العمداء ،لينظلق فلي الميضليع

ويتخذ الققار الذي يقاه مناسبا.
ب .في جمي األحيا تنظق لجنة التعيي والتقيية في طلب التقيية م جيانب المختلفة بعد مقور ستة أشلهق
م تاريخ السيق في ا جقاءات.

المادة (:)24

في جمي الحاالت ال ينظق في التقيية أو يصيت عليها في مجالس الجامعة حال أعضاء الهيئة التدريسية الذي
هم في رتبة معا لة للقتبة المطليب التقيية حليها أو أعلى منها.

المادة (:)25

م مقاعاة ما ور في الما ة (  ) 23مل هلذه التعليملات تقلدم لجنلة مكينل مل ناهلب اللقهيس المخلتص وعميلد
لق مشلتق ا عل عضلي الهيئلة التدريسلية المتقلدم للتقييلة تقليم فيل كفايتل فلي
الكليلة المعنلي ورهليس القسلم تققي ا
اخ الجامعة وخارجها.

التدريس وعلقات الجامعية  ،ونشاطات األخق
المادة (:)26

أ .يتم تبليغ المتقدم للتقيية بققار مجلس العمداء بخصي

تققيت .

ب .حذا ققر مجلس العمداء عدم الميافقة على التقيية ،فلطالب التقيية ان يتقدم حليها م جديد بعد مضي ستة

أشهق على األق م تاريخ السيق في تققيت في لجنة التعيي والتقيية على أن يقدم بحثا جديدا واحدا على
األقل مل بيلق األبحلا

التلي تقلدم بهلا فلي الملقة األوللى وينطبل عللى هلذا البحلث الشلقوط نفسلها ،وبعلد

مضي سنة حذا تقدم للمقة الثالثة ويقدم في هذه الحالة بحثي م بيلق األبحلا

التلي تقلدم بهلا سلابقا ،وبعلد

مضلي سلنتي حذا تقلدم للتقييلة للملقة القابعلة مل ثلثلة بحلي مل بيلق البحلي التلي تقلدم بهلا سلابقا ،وفلي
الحالتي األخيقتي يتحم المتقدم تكاليف التحكيم للتقيية.
المادة (:)27
يصلدر مجللس العملداء قلقار تقييلة عضلي هيئلة التلدريس حللى رتبلة أعللى ابتلداء مل تلاريخ ميافقلة لجنلة التعيلي
والتقيية على السيق في ا جقاءات على أن ال يتقتب على هذا الققار أي تبعات ماليلة بيلق الزيلا ة المنصلي

عليها في نظام القواتب والعلوات م مقاعاة ما ور في الما ة (  ) 14م هذه التعليمات.
التثبيت
المادة (:)28

أ .يقلدم عضلي الهيئلة التدريسلية المسلتيفي لشلقوط التثبيلت طلبلا حللى رهليس القسلم حسلب النمليذج المعلد لهلذه
الغاية والمعتمد م مجلس العمداء.

ب .يقليم رهليس القسلم بعقضل عللى مجللس القسلم التخلاذ التيدلية المناسلبة ،ثلم تقفل التيدلية حللى العميلد
لعقض على مجلس الكلية.

ج .يقليم عميلد الكليلة بقفل تيدلية مجللس الكليلة حللى رهاسلة الجامعلة لعقضلها عللى لجنلة التعيلي والتقييلة
الستكما حجقاءات التثبيت.
.

تقفل لجنلة التعيلي والتقييلة تيدلياتها حللى مجللس العملداء التخلاذ القلقار المناسلب ،ويكلين تلاريخ التثبيلت

اعتبار م تاريخ ققار مجلس العمداء.
ا

المادة (:)29

تعتملد المعلاييق التاليلة ألبل اق

التثبيلت با ضلافة حللى ملا ور فلي الملا ة (  ) ١٤مل نظلام أعضلاء الهيئلة

التدريسية:

 .1أن يكين عضي هيئة التدريس على رأس عمل في الجامعة.
 .2أن يكين حس السيقة والسليك.

 .3أن ال يق تقديقه في األ اء العلمي والتدريسي ع جيد ،وذلك وف تققيقي رهيس القسم والعميد.
 .4أن ال يكلين قلد دلدرت بحقل عقيبلة مل
يؤج التثبيت لمدة ال تق ع سنة.
المادة (:)30

رجلة حنلذار فملا فليق ،فلإذا دلدر بحقل مثل هلذه العقيبلة

ألب اق

التثبيت يعتمد النميذج المقق م مجلس العمداء المتضم ما يلي:

أ .األ اء العلمي ويشم :
 .1القيام بالتدريس.

 .2حجقاء البحي والدراسات المبتكقة.
 .3بقاءة االختقاع واألعما ا بداعية.
 .4ا شلقاف عللى بحلي

الطللب وتقلاريقهم ونشلاطاتهم العلميلة واالجتماعيلة وتليجيههم تيجيهلا علميلا

وخلقيا.

 .5حجقاء االمتحانات والندوات.
 .6االشتقاك في المجالس واللجان الجامعية.
 .7التفقغ لياجب العلمي في الجامعة ،وبذ أقصى الجهد للنهلي

بقسلالتها العلميلة واالحتفلا بالمسلتي

القفي الله بمكانة الجامعة في ميا ي البحث والتدريب والتيجي وا ارة.
ب .علقات عضي الهيئة التدريسية:

 .1بطلبت م حيث األ اء والمساعدة وا رشا .
 .2بزمله في القسم.

 .3بزمله في الكلية.
 .4المسؤولي والعاملي اآلخقي في الجامعة.
ج .القدرات وا مكانات وتشم :
 .1رو المبا رة وملكة ا بداع ،وقدرت على طق أفكار جديدة.
 .2مثابقت في تحقي أهداف الجامعة.

 .3مقدرت ا ارية وتيفق عنصق القيا ة لدي .
 .4مد التزام باألعقاف والقيم والتقاليد الجامعية والنظام العام.

 .القغبة والقدرة على تحم المسؤولية االعتيا ية والمسؤوليات ا ضافية م خل :
 .1عضيية اللجان ومجلسي القسم والكلية والجامعة.
 .2عضيية اللجان م خارج الجامعة.
 .3مد تمتع بقو الفقي وتقبل للقأي اآلخق.
ه .مد التزام بالتفقغ للعم في الجامعة.

و .مد التزام بالقياني واألنظمة والتعليمات والق اقرات الصا رة م الجهات المختصة في الجامعة.
 .ملد محافظتل عللى سلمعة الجامعلة ومصلالحها مل خلل أ اهل الجلامعي وسللي

العلام اخل الجامعلة

وخارجها.

 .ملد الت ازمل بالمحافظلة عللى خصيدلية جامعلة مؤتلة بصلفتها جامعلة عسلكقية مدنيلة فلي آن واحلد مملا
يتطلب الضبط والقبط وااللتزام التام بالقانين.

ط .المساهمة في خدمة المجتم المحلي.
المادة (:)31

أ .في جمي األحليا ال ينظلق فلي طلبلات التعيلي والتقييلة والنقل والتثبيلت حال أعضلاء الهيئلة التدريسلية ممل
هم في رتبة المتقدم حليها طالب التعيي والتقيية والنق والتثبيت أو في رتبة أعلى منها.

ب .ال ينظق في طلبات التثبيت حال المثبتين م أعضاء الهيئة التدريسية.
مهام عضو الهيئة التدريسية
المادة (:)32

أ .يكين النصاب التدريسي لألستاذ (  )٩ساعات معتملدة ولألسلتاذ المشلارك واألسلتاذ المسلاعد ( ) 1٢سلاعة
معتمدة ،وللمدرس والمدرس المساعد (  )١٥ساعة معتمدة.

ب .يكين النصاب التدريسلي ألعضلاء هيئلة التلدريس والمحاضلقي المتفلقبي المعينلي بعقلي مل حمللة رجلة
الد تيراه (  ) ١٢اثنتي عشقة سلاعة معتملدة بصلقف النظلق عل القتبلة األكا يميلة والمحاضلقي المتفلقبي
م حملة الماجستيق والبكاليرييس ( )١٥ساعة معتمدة ،ويحد هذا النصاب في عقي هم.

ج .يكللين حش لقاف عضللي هيئللة التللدريس علللى ل رسللالة جامعيللة بمثابللة سللاعة واحللدة معتمللدة ع ل
ارسللي عللا ي يسللتمق في ل ا ش لقاف وبحللد أقصللى ثلثللة فصللي

ساعات ا شقاف في هذه الحالة ع ثل

واألستاذ المشارك.

ل فص ل

ارسللية لك ل رسللالة علللى أن ال يزيللد عللد

ساعات معتمدة لألستاذ المساعد وسلتة سلاعات معتملدة لألسلتاذ

المادة (:)33

أ .يجي لقهيس الجامعة حنشاء شعبة أو أكثق اخ القسم األكلا يمي حذا أر ضلقورة للذلك بنلاء عللى تنسليب
م مجلس الكلية وتيدية م مجلس القسم.
ب .يتيلى المشقف على الشعبة ما يلي:

 .1تنسي تدريس ميا التخصص في الشعبة.
 .2تنسي التقاريق السنيية التي يعلدها أعضلاء الهيئلة التدريسلية فلي الشلعبة عل نشلاطاتهم وتقلديمها حللى
رهيس القسم األكا يمي في تققيق ميحد في نهاية شهق أيار م ك عام.

اإلجازات
المادة (:)34

أ .تكين ا جا ة السنيية لعضي الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي:
 .1أحد عشق أسبيعا لك م أعضاء الهيئة التدريسية.

 .2ثمانية أسابي لإل اريي م أعضاء الهيئة التدريسية.
 .3ستة أسابي لعضي الهيئة التدريسية في كلية الطب المكلف بأعما طبية حضافية.

ب .يستيفي عضي الهيئة التدريسية والمحاضق المتفقغ أسبيعي ما بي الفصلي األو والثاني م ك عام ثم
يسلتيفي بلاقي هلذه ا جلا ات خلل العطللة الصلياية ،أملا بالنسلبة ألعضلاء هيئلة التلدريس أو المحاضلقي

المتفقبي في كلية الطب ،فتحد حجا اتهم بميجب بقنامج يققه القهيس بناء على تنسيب م العميد.

ج .تكلين هلذه ا جلا ات عل

المتفقغ نصف هذه ا جا ة ع

وام فصللي

ارسليي  ،بحيلث يسلتح عضلي الهيئلة التدريسلية أو المحاضلق

وام فصل راسيا واحدا.

 .يلتم تي يل حجلا ات نلياب اللقهيس والعملداء وملديقي الم اقكلز بقلقار مل اللقهيس حسلب طبيعلة عملهلم ،ويلتم
تي ي حجا ات رؤساء األقسام بققار م القهيس بعد االستئناس بقأي العميد المختص.
المادة (:)35

أ .يقلدم طللب ا جلا ة عللى النمليذج المعتملد حللى اللقهيس المباشلق ويبلي فيل ا يضلاحات الل ملة جلقاءات
ا جا ة.
ب. .يبلغ رهيس القسم العميد خطيا ع عي ة أو عدم عي ة عضي الهيئة التدريسية أو المحاضلق المتفلقغ مل
حجا ت حي انتهاهها خل أسبيع.

المادة (:)36

أ .يجي لقهيس الجامعة أن يكلف نياب القهيس والعملداء ورؤسلاء األقسلام األكا يميلة وأعضلاء هيئلة التلدريس
ا اريلي للعمل خلل حجلا اتهم السلنيية أو بعضلها ،وال يجلي أن تزيلد ملدة التكليلف عللى ثمانيلة أسلابي ،
كملا ال يجلي تأجيل ا جلا ة السلنيية أو تلدويقها،وال يسلتح الشلخص المكافلأة حذا للم يصلدر لل تكليلف

رسمي م القهيس مباشقة.

ب .يسلتح رهليس الجامعلة مكافلأة بلد حجا اتل السلنيية ،وال يجلي للقهيس الجامعلة ونلياب اللقهيس والعملداء

ورؤساء األقسام أن يتقاضيا أي أجق ع أي عم حضافي يكلفين ب في الجامعة خل حجلا اتهم السلنيية

حذا ددر تكليف م القهيس يمنحهم مكافأة بد حجا اتهم السنيية.
ج .ال يجي لم يمنح مكافأة ع بد حجا ت السنيية أن يدرس خل هذه ا جا ة بأجق سياء اخ الجامعلة
أو خارجها ،وفي هذه الحالة يح للقهيس الجامعلة أن يكلفل بإلقلاء محاضلقات ال تزيلد عللى ثلل
في األسبيع في الفص الصيفي ون أجق.

سلاعات

إجازة التفرغ العلمي
المادة (:)37
أ .يقدم عضي الهيئة التدريسية طلب حجا ة التفقغ العلمي وف نميذج معد لهذه الغاية متضمنا:
 .1مخططا تفصيليا للبحث أو البحي التي سيقيم بها عضي الهيئة التدريسية.
 .2مكان أو أماك قضاء حجا ة التفقغ العلمي.

 .3بيانا بالمهام بيق البحثية المتيق أن يقيم بها عضي الهيئة التدريسية خل حجا ة التفقغ العلمي.
 .4خط سيق السفق والتسهيلت الممك أن تقدمها ل الجهة األخق .
المادة (:)38

أ .تنظلق مجلالس األقسلام والكليلات فلي طلبلات حجلا ات التفلقغ العلملي فلي ملدة ال تتجلاو سلتة أسلابي قبل
الفص الذي ستمنح فيها هذه ا جا ة.

ب .يقاعى عند منح حجا ة التفلقغ العلملي كفايلة العلد المتبقلي لتغطيلة مليا التلدريس فلي القسلم ،وال يجلي

أن

تزيلد نسلبة المتمتعلي با جلا ات عل (  ) %٣٠مل القلاهمي عللى التلدريس فلي ذللك القسلم وفلي حلا
تساوي النقاط تُعطى األوليية للحصي على هذه ا جا ة لم لدي أبحا
األبحا ذات الصلة بخدمة المجتم المحلي.

تخدم أولييلات البحلث اليطنيلة أو

ج .يجي استثناء هذه النسبة في حاالت خادة يقدرها رهيس الجامعة ويق أنها في مصلحة الجامعة.

المادة (:)39

أ .على عضي الهيئة التدريسية الذي منح حجا ة تفقغ علمي أن يقدم حللى عميلد ليتل عنلد انتهلاء حجا تل تققيل اق
وافيللا عل البحللث أو البحللي العلميللة التللي أعللدها خللل حجا تل ليجللقي تقييمهللا بمعقفللة رهلليس القسللم وعميللد
الكلية ،ويقف التققيق والتقييم حللى رهليس الجامعلة أو مل يفيضل

العتملا ه ،وفلي حاللة علدم اعتملا ه تسلتق

من جمي المبالغ التي فعت ل .

ب .على عضي الهيئة التدريسية أن يشيق في مكان بار م البحث المنشير حلى أن البحلث قلد أجلقي خلل
حجا ة التفقغ العلمي الممنيحة ل م الجامعة.

المادة (:)40
أ .م مقاعاة ما ور في الفققة (هل) م الما ة (  ) ٣٣م نظام أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة:
ب .يجلي أن تصلقف لعضلي الهيئلة التدريسلية اللذي يقضلي حجلا ة التفلقغ العلملي خلارج المملكلة بلد بطاقلات

السفق ذهابا وإيابلا ولملقة واحلدة ،عللى أن تكلين ملدة ا جلا ة سلنة ارسلية كامللة ،وأن يقضلي فصلل ارسليا
منها على األقل فلي الخلارج ،عللى أن يحلد جهلة السلفق وخلط سليقه وفقلا لقلقار الميافقلة عللى حجلا ة التفلقغ

العلمي ،وإذا ربب عضي هيئة التدريس في تغييق خط السيق بما يزيد على تكلفة بطاقلات السلفق فعليل أن

يتحم فقق التكلفة ،وال تلتزم الجامعة بدف بد بطاقات السفق حذا فعت م جهة أخق .

ج .تصقف لعضي الهيئة التدريسية المجا حجا ة تفقغ علمي ما يلي:

 .1القواتب والعلوات التي كان يتقاضاها باستثناء علوة بد النق .
 .2رواتب ثلثة شهير مقدما حذا كان سيقضي حجا ت في الخارج ،وتصقف ل عند السفق.
 .3سلفة على حساب التأمي الصحي حذا كان يقضي حجا ت أو جزءا منها في الخارج بما ال يق ع فص
ارسلي ،وتصلقف لل وفقلا لتقتيبلات البللد اللذي سيقضلي فيل ا جلا ة ويلتم تسلديد هلذه السللفة حسلب األدلي

بميجب وثاه تقدم حلى الداهقة المالية.
المادة (:)41

حذا دا ف حصي عضلي هيئلة التلدريس بقتبلة أسلتاذ مشلارك عللى حجلا ة تفلقغ علملي فلي السلنة التلي أتلم فيهلا

س ل السللبعي أو دللا ف حصللي عضللي هيئللة التللدريس بقتبللة أسللتاذ علللى ذات ا جللا ة و للان الهقللا دللحيا فللي
السنة التي أتم فيها سل الخامسلة والسلبعي فيعايلان مل التلزام الخدملة ملدة مماثللة للملدة التلي حصلل فيهلا عللى

تلك ا جا ة.
المادة (:)42
علللى عضللي هيئللة التللدريس الللذي يحمل رتبللة األسللتاذية وبلللغ سل السللبعي أن يقفل بنملليذج مباشلقة العمل عنللد

بدايللة ل عللام جللامعي تققي ل اق طبيللا دللا ار ع ل اللجنللة الطبيللة العليللا فللي الجامعللة يثبللت لياقت ل الصللحية لمزاولللة
العم األكا يمي في الجامعة ،وذلك بناء على تحيي مل عميلد الكليلة المعنلي ووفل نمليذج معتملد لهلذه الغايلة
م قب

اهقة الميار البشقية في الجامعة.
إيفاد أعضاء الهيئة التدريسية

المادة (:)43
أ .حذا أوفلد عضلي الهيئلة التدريسلية فلي ورة ارسلية أو تدريبيلة اخل المملكلة أو خارجهلا لملدة ال تزيلد عللى
أربعلة اشلهق وللم تلدف لل الجهلة التلي أوفلد حليهلا أيلة مخصصلات فتلدف لل الجامعلة أجلير السلفق ورسليم

الدراسة أو التدريب وأثمان الكتب وتصقف ل علوة السفق التالية:

 .1علوة كاملة لمدة (  )١٥خمسة عشق ييما.
 )%50( .2م العلوات ع الخمسة عشق ييما التالية.
 )%25( .3م العلوات للمدة التي تلي ذلك.

ب .حذا كانلت المخصصلات الماليلة التلي تلدفعها الجهلة التلي أوفلد حليهلا الشلخص تقل عل العللوة المنصلي

عليهلا فلي الفقلقة (أ) مل هلذه الملا ة فتلدف لل الجامعلة الفلقق بلي تللك المبلالغ والمخصصلات التلي تلدفعها

الجهة التي أوفد حليها ،وذلك با ضافة حلى أجير السفق ورسيم الدراسة أو التدريب وأثمان الكتب.

ج .حذا قدم للميفد في ورة تدريبية أو راسية تسهيلت ا قامة والطعام فتدف الجامعة ل (  ) %٥٠م علوة
السفق التي يستحقها.

 .حذا كانلت ملدة اللدورة الد ارسلية أو التلدريب أكثلق مل أربعلة اشلهق فتطبل عللى الميفلد أحكلام نظلام البعثلات
العلمية المعمي ب في الجامعة.
األساتذة الزائرون والمحاضرون المتفرغون
المادة (:)44
لق حذا لان يحمل لقلب القتبلة ذاتهلا مل
لق أو أسلتاذا مسلاعدا اه ا
اهق أو أسلتاذا مشلار ا اه ا
يجي أن يعي أستاذا ا
ححد الجامعات التي تعتقف بها جامعة مؤتة ،وذلك بالتعاقد مع للعم في الجامعة لمدة يحد ها القهيس.

المادة (:)45
لمجلس العمداء بناء عللى تنسليب اللقهيس وتيدلية لجنلة التعيلي والتقييلة ،بعلد أخلذ رأي كل مل مجللس القسلم
ومجلس الكلية التعاقد م محاضقي متفقبي للعم في الجامعة ،ويكين التعيي لهذه الفئة على وفل الشلقوط

التي تحد في العقد.

المادة (:)46
يجي أن يحي األر ني الحاد على الد تيراه الذي ثبت انتظام راست فلي جامعلة تعتلقف بهلا جامعلة مؤتلة،
وعي محاض اق متفقبا حلى رتبة أستاذ مساعد حذا حق ما يلي:

 .1أن يكين قد أمضى مدة ال تق ع سنة محاض اق متفقبا في جامعة مؤتة.
 .2أثبت مقدرة وفاعلية في التدريس وحس السليك وعلقة طيبة م

مله وم المسؤولي والطلبلة ،ويعتملد

لهذه الغاية تقييم الطلبة وتقاريق رهيس القسم وعميد الكلية.

 .3أن يقللدم بحثللا منفللق ا أو مشللتق ا منشللي ار أو مقب ليال للنشللق ،فللي مجلللة علميللة محكمللة تعتمللدها الجامعللة،
وللجامعة الح في حعا ة تقييم البحث المقبي للنشق للتأكد م مستياه العلمي

 .4تحسب هذه المدة ألب اق

القاتب واألقدمية.

ممللا ذ للق فللي البنللي ( )4،3،2،1م ل هللذه المللا ة فإن ل يجللي لمجلللس العمللداء أن يعللي األر نللي
 .5بللالقبم ّ
الحاد على رجة الد تيراه بقتبة أستاذ مساعد وف الحاالت التي يقدرها المجلس
المادة (:)47

يجي أن يعي األر نلي الحادل عللى رجلة اللد تيراه اللذي للم يثبلت انتظلام ارسلت محاضل اق متفقبلا بعقلد ،وال
يجي تحييل حلى رتبة أستاذ مساعد حال بعد تحقي ما يلي:

 .1أن يكين قد أمضى مدة ال تق ع ثل

سنيات في رتبة محاضق متفقغ في جامعة مؤتة.

 .2أن يكين قد نشق بحثي أحدهما منفق في مجلت علمية محكمة تعتمدها الجامعة.
 .3أن يكين قد اثبت مقدرة وفاعلية في التدريس وحس السليك وعلقة طيبة م

مله والمسلؤولي والطلبلة،

ويعتمد لهذه الغاية تقييم الطلبة وتقاريق رهيس القسم وعميد الكلية.
 .4ال تحسب هذه المدة ألب اق
 .5ال تحسب ل األبحا

األقدمية في القتبة األكا يمية ،ولك تحسب ألب اق

المقدمة ألب اق

القاتب فقط.

تحييل حلى رتبة أستاذ مساعد في أي تقيية الحق .

المادة (:)48

يجي لقهيس الجامعة أن يكلف أيا م أعضاء الهيئة التدريسية القيام بأي عم في الجامعة بما في ذلك
مستشار القهيس أو مساعد القهيس مقاب مكافأة مالية شهقية يحد ها رهيس الجامعة.

المادة (:)49
يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يق فيها نص في هذه التعليمات.
المادة (:)50
تلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو ق اقرات سابقة متعارضة معها ،اعتبا ار م تاريخ نفاذها.

