التعليمات 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 لسن ة  ،"٢٠٠٤ويعمن بهننا اعتبننا ار من

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

يشك مجلس العمداء من بنني أعضننا لج ننة تسننمى" لج ننة التعينني والتيةيننة "بي اسننة النني يس وعضننةية سننتة من

األساتذة.
المادة (:)3
أ .يشتيط فيم يعي عضةا فنني الهيئننة التدريسننية فنني جامعننة مؤتننة أن تتحقن فين الشننيوط الم صننة

عليهننا فنني

المنةا ( )10،11 ،9 ،8 ،7 ،6من نظننام أعضنناء الهيئننة التدريسننية المعمننة بن فنني الجامعننة علننى أن يكننةن
حصةل على رجات العلمية مقتينا بانتظام في الدراسة في جامعة أو معهد تعتيف بهما جامعة مؤتة.

ب .يكةن تاريخ الحصة علننى الشننها ة أو الدرجننة العلميننة المؤهلننة للتعينني هننة تنناريخ ونندور قنيار الجهننة ونناحبة
االختصا

ال ها ي بم ح تلك الشها ة أو الدرجة.

ج .يشتيط فيم يعي في األقسام السيييية في كلية الطب بيتبة أستاذ مساعد ما يلي:

 -1أن يكةن حاول على رجة البكالةريةس في الطب والجياحة أو ما يعا لها.
 -2أن يكةن حاول على رخصة مزاولة المه ة م الجهات المع ية.

 -3أن يكةن قد مضى على حصةل على رجة البكالةريةس مدة ال تق ع خمس س ةات.

 -4أن يكننةن قنند تنندرب تنندريبا مبيمجننا فنني حقن االختصننا
التالية على األق :

فنني مستشن يات تعليميننة وحصن علننى دحنند الشننها ات

أ .شها ة الزمالة البييطانية أو االييل دية أو الك دية أو البةر األمييكي أو ما يعا لها.
ب .شها ة االختصننا

فنني حقن االختصننا

العننالي األر نيننة أو العيبيننة ،شنييطة أن يقضنني منندة سن تي علننى األقن فنني تنندريب قين

بعنند الحصننة علننى الشننها ة فنني مستشن يات أو م ايكننز معتننيف بهننا اخن األر ن أو خارجن

وس ة دضافية خارج األر ن في مستشفى معتيف ب .

 -5أن يكةن حاول على شها ة المجلس الطبي األر ني لمزاولة االختصا

امتحانا ( بعد عام  )2003أو تقييما.

 .يجننة لمجلننس العمننداء أن يضن أيننة شننيوط أخنني ي ايهننا ضننيورية للتحقن من قنندرة المتقنندم للتعينني عضنةا فنني
الهيئة التدريسية على القيام بالةاجبات والمهام األكا يمية والبحثية.
المادة (:)4
ييف ر يس القسم رأي مجلننس القسننم فنني التعينني دلننى عمينند الكليننة خننل منندة ال تتجنناو خمسننة عشنني يةمننا من
تنناريخ دحالننة الطلننب دلين  ،وإذا لننم يتسننلم العمينند رأي القسننم الخطنني خننل المنندة المحنند ة ،فعلين أن يعنني
المةضةع مباشية على مجلس الكلية.

المادة (:)5

يجننة ع نند تعينني األر ننني الحاون علننى رتبننة جامعيننة من جامعننة تعتننيف بهننا جامعننة مؤتننة عضنةا فنني الهيئننة
التدريسية ،اعتمننا هننذه اليتبننة أساسننا لتحدينند رتبتن األكا يميننة وراتبن وأقدميتن فنني الجامعننة علننى حسننب الشننيوط
الم صة

عليها في نظام الهيئة التدريسية المعمة ب .

المادة (:)6
أ .يجة للمحاضي المتفيغ المعي بعقد حضةر جلسات مجالس األقسننام األكا يميننة والمشننار ة فنني الم اقشننة،
وال يح ل التصةيت على القضايا المعيوضة في مجلس القسم.

ب .يعنني أعضنناء الهيئننة التدريسننية النيايبي فنني قضنناء دجننا ة التفننيغ العلمنني فنني أحنند األقسننام األكا يميننة فنني
الجامعننة بمةجننب عقننة وباليتبننة المسننتحقة ،ويحن لهننم حضننةر جلسننات مجننالس األقسننام وم اقشننة القضننايا
المعيوضة عليها ،ويح لهم التصةيت عليها.

ج .يعام المحاضيون المتفييةن المعي ةن بعقد بيتبة أستاذ أو أستاذ مشارك أو أستاذ مساعد معاملة أعضاء

هيئة التدريس م حيث التصةيت والمشار ة في م اقشة القضايا المطيوحة على مجالس األقسام ومجالس

الكليات.
المادة (:)7

أ .يكةن تاريخ تعيي عضة الهيئة التدريسية هة التاريخ الذي يحد ه مجلس العمداء.
ب .يتننةلى عضننة الهيئننة التدريسننية المعنني دبننلغ ر ننيس قسننم  ،خطيننا بنندء مباشنيت العمن ،وعلى ر ننيس القسننم

دبلغ العميد المختص بذلك خطيا خل ثلثة أيام على األكثي ويتةلى العميد دبننلغ ر اسننة الجامعننة بننذلك
خل سبعة أيام على األكثي.

ج .دذا لننم يباشنني عضننة الهيئننة التدريسننية عملن فنني الجامعننة خننل منندة أقصنناها أسننبةعان من التنناريخ المحنند
لمباشيت العم

ون عذر يقبل ر يس الجامعة يعد مست كفا ع العم ويصبح قيار تعيي الغيا.

 .ت طب أحكام التعيي المعمة بها في الجامعة على المحاضيي المتفييي ع د تعيي هم في الجامعة.
المادة (:)8
دضننافة دلننى مننا ور فنني نننص المننا ة ( )8م ن نظننام الهيئننة التدريسننية فنني جامعننة مؤتننة ،يشننتيط فننيم يحننة من
محاضي متفيغ دلى رتبة مدرس ما يلي:

أ.

أن يكةن قد نشي بحثا م في ا ،دذا انت شها ات متسلسلة في التخصص نفسن و وبحثنني م شننةري أحنندهما

م ف نني  ،دذا ان ننت ش ننها ات يي نني متسلس ننلة ،ف نني مجل ننة علمي ننة متخصص ننة ومحكم ننة ومفهيس ننة وو ننا رة عنن
مؤسسة علميننة وأكا يميننة ،ومعتمنندة من لج ننة البننت فنني اعتمننا المجننلت فنني جامعننة مؤتننة ألين اي

التيةيننة

وال ق وتغييي المسمى الةظيفي.

ب .أمننا دذا ننان المتقنندم م ن الكليننات الطبيننة ( الطننب ،الصننيدلة ،التم نييق) فيشننتيط أن يكننةن قنند نشنني بحثننا
يكننةن في ن باحثننا ر يسننيا ،دذا انننت شننها ات متسلسننلة فنني التخصننص نفس ن و وبحثنني م شننةري

يكننةن فنني

أحنندهما باحثننا ر يسننا ،دذا انننت شننها ات يينني متسلسننلة ،فنني مجلننة علميننة متخصصننة ومحكمننة ومفهيسننة
ووننا رة ع ن مؤسس ننة علمي ننة وأكا يمي ننة ،ومعتم نندة م ن لج ننة الب ننت ف نني اعتم ننا المج ننلت ف نني جامع ننة مؤت ننة

ألي اي

التيةية وال ق وتغييي المسمى الةظيفي.

المادة (:)9

أ .يجة تعيي عضننة هيئننة التنندريس الم تقن من جامعننة رسننمية أخنني دلننى الجامعننة وذلننك بعنند مةافقننة مجلننس
العمداء في لتا الجامعتي .

ب .تعتبنني خدمننة عضن ة هيئننة التنندريس فنني الجامعننة الم تق ن م هننا خدمننة مسننتمية فنني الجامعننة ولكافننة الغايننات
وت ق حقةق المالية دلى الجامعة فةر انتهاء عمل فيها.

ج .يكةن انتقا أعضاء هيئة التدريس م جامعة رسمية أخي دلى الجامعة على بداية فص

راسي.

المادة (:)10

أ .يجننة نق ن عضن ة هيئننة التنندريس فنني الجامعننة م ن وحنندة ت ظيميننة دلننى وحنندة ت ظيميننة أخنني فنني الجامعننة
بتةوية م مجلسي القسم والكلية أو مجلس المي ننز فنني ننل الةحنندتي وبقنيار من مجلننس العمننداء ،وتعتبنني
خدمة العضة في الةحدة الم تق دليها خدمة مستمية م ما سبقها ولكافة الغايات.

ب .لغايات تطبي الفقية (أ) م هذه الما ة يقصد بالةحدة الت ظيمية ( الكلية ،المي ز العلمي).
المادة (:)11
أ .يشتيط لتحةي عضننة هيئننة التنندريس المعنني بيتبننة منندرس دلننى عضننة هيئننة تنندريس بيتبننة أسننتاذ مسنناعد ،أو
تحةي المحاضي المتفيغ المعي على مؤه الماجستيي دلى محاضنني متفننيغ معنني علننى مؤهن النند تةراه مننا

يلي:
 .1أن تصدر تةوية م مجلسي القسم والكلية أو مجلس المي ز بخصة

التحةي .

 .2أن يك ننةن مؤهن ن ال نند تةراه ال ننذي حصن ن علين ن عض ننة هيئ ننة الت نندريس (الم نندرس) أو المحاض نني المتف ننيغ
المعي على رجة الماجستيي معتيف ب لد جامعة مؤتة.

ب .يج ننة لمجل ننس العم ننداء اتخ نناذ القن نيار المةو ننةف ف نني الفقن نية (أ) من ن ه ننذه الم ننا ة ف نني أي وق ننت تتحقن ن فين ن
الش ننيوط المتطلب ننة ل ننذلك ،وال ُيع نند ال ص نناب التدريس نني ب نند س نناعات العم ن ا ض ننافي – دن وج نند -دال ف نني
الفص الذي يلي الفص الذي تم في التحةي .

ج .يكةن سييان جمي الحقننةا الماليننة المتيتبننة علننى التحةين اعتبننا ار من بدايننة الفصن الننذي يلنني الفصن الننذي
تم في التحةي (الفص الدراسي األو  ،الفص الدراسي الثاني ،الفص الصيفي)
 .تحسننب للمحاضنني المتفننيغ المعنني علننى رجننة الماجسننتيي والمحننة لمحاضنني متفننيغ علننى مؤه ن النند تةراه
المدة التي خدمها سابقا بعد حصةل على رجة الد تةراهو لغايات تحةيل ليتبة أستاذ مساعد.
المادة (:)12
أ .يجة ال ظي في تعدي رتبة عضة الهيئة التدريسية أو راتب دذا قدم طلبا بذلك خل ستة أشهي م تنناريخ
تعيي في الجامعة.

ب .يقنندم طلننب تعنندي اليتبننة أو ال ايتننب دلننى ر ننيس القسننم لعيضن علننى مجلننس القسننم ومن ثننم ييفن دلننى عمينند
الكلية لعيض على مجلس الكلية والذي ييفع بدوره دلى ر اسة الجامعة للبت في .
ج .م مياعاة الفقية (أ) م هذه الما ة ،تحسب ام مدة خدمة عضننة هيئننة التنندريس دذا ننان قنند قضنناها فنني
جامعة رسمية أما دذا قضاها في جامعة أخنني يينني رسننمية أو جامعننة يينني أر نيننة معتننيف بهننا فتحسننب لن
ع

س تي خدمة س ة واحدة وبحد أقصى خمس س ةات وذلك لغايات الياتب واألقدمية.

النقل والترقية
المادة (:)13

أ .يشتيط ل ق عضة هيئة التدريس م فئة دلى فئة أعلى ضم اليتبة الةاحدة األمةر التالية:
أوال :تةافيت لدية في الفئة التي هة فيها أقدمية في اليتبة والياتب ال تق ع خمس س ةات.

ثانيا :أن يكةن قد نشي فعل بحثي في أث اء خدمتن الفعليننة فنني جامعننة مؤتننة ،وحصن علننى (  ) ١٠٠علمننة
حنندا أ نننى وتحسننب هننذه العلمننات وفقننا لمننا جنناء فنني المننا ة (  ) 16من هننذه التعليمننات ،ويشننتيط فنني البحننة
المقدمة لل ق أيضا ما يلي:

 .1أن يكةن المتقدم باحثا ر يسيا في أحدهما على األق .

 .2أن يكننةن البحثننان أوننيلي ومن يينني البحننة المستخلصننة من رسننا

الماجسننتيي والنند تةراه التنني أشننيف

عليها.

ثالثننا :أن ال يقن تقننديي المتقنندم فنني تقيننيم فعاليتن فنني التنندريس عن (جينند) فنني السن تي األخينيتي من خدمتن
الفعلية في جامعة مؤتة.

رابعا :أن ال يق تقدييه في التقييم المقدم م ر يس القسم المع ي وعميد الكلية ع (جيد)

ب .يقدم طلب ال ق م فئة دلى فئة ضم اليتبة نفسها دلى ر يس القسم معز ا ب سخة أولية م كن بحننث،
لعيض على مجلس القسم بداء اليأي في  ،وييف ر يس القسم رأي مجلس القسم دلى عميد الكلية لعيضن

على مجلننس الكليننة ،بننداء النيأي فين  ،وييفن عمينند الكليننة الطلننب دلننى ر ننيس الجامعننة السننتكما دجنياءات

ال ق .
ج .ي طب على ا نتاج العلمنني المقنندم لغايننات ال قن الشننيوط نفسننها التنني ت طبن علننى ا نتنناج المقنندم لغايننات
التيةية باستث اء ا جياءات المتبعة في تقييم ا نتاج العلمي.

.

يكةن قيار ال ق م فئة دلى فئة ضم اليتبة الةاحدة نافدا م تاريخ ودور قيار مجلس العمداء.

ه .ال تحسب ا جا ة ون راتب التي تم ح لعضة هيئة التدريس ألي اي

ال ق م فئة دلى فئة.

و .دذا قير مجلس العمداء عدم المةافقة على ال ق  ،فلطالب أن يتقدم بطلب جديد لل ق بعد مضي ستة أشهي
علننى األقن من تنناريخ ونندور ذلننك القنيار ،علننى أن يقنندم بحثنا جدينندا واحنندا علننى األقن من يينني األبحننا

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

أ .يجة لألستاذ المساعد أو األستاذ المشارك أن يتقدم بطلبن للتيةيننة دلننى اليتبننة األعلننى قبن سننتة أشننهي من

استكما المدة القانةنية المشتيطة لليتبة األعلى ،دذا تةافيت في الشيوط القانةنية األخنني المطلةبننة لشننغ

اليتبة.

ب .دذا تمننت دجنياءات التيةيننة قبن انقضنناء المنندة القانةنيننة ،يعنند تنناريخ اسننتحقاا التيةيننة دلننى اليتبننة األعلننى هننة
التاريخ الذي يتم ب انقضاء المدة القانةنية للتيةية.
المادة (:)15
أ .با ضافة دلى الشيوط األخي  ،يشتيط أن يتقدم عضة هيئة التدريس بإنتاج علمي في دضافة جديدة للعلم
والمعيفننة قننام بن أث نناء شننغل اليتبننة المطلننةب التيةيننة م هننا وهننة يمننارس عملن فنني جامعننة مؤتننة ،أو جامعننة

تعتيف بها جامعة مؤتة ،وأن يكةن هذا ا نتاج العلمي في مجا تخصص .

ب .تعتمد المبا ئ اآلتية في قبة ا نتاج العلمي المقدم للتيةية:

أوال:

 .1بحةثننا م شننةرة ( أو مقبةلننة لل شنني) فنني وريننات تعتمنندها الجامعننة ،علننى أن تكننةن هننذه النندوريات علميننة
محكمة و مفهيسة وتصدر بانتظام ع الجامعات والجمعيات والمياكز العلمية المتخصصة،
متخصصة ّ
وأن تكةن معتمدة م قب )لج ة اعتما المجلت(.

 .2بحةثنا م شنةرة ( أو مقبةلنة لل شني) ،مستخلصنة من رسنا

الماجسنتيي أو الند تةراه التني أشنيف عليهنا المتقندم

للتيةينة فني جامعنة مؤتنة بصنفت مشنيفا ر يسن يا ،شنييطة أن تكنةن قند نشنيت (أو قبلنت لل شني) فني ورينات

ومحكمة ومفهيسة تعتمدها الجامعة على أن ال يزيد عد ها على بحثي في ك تيةية.
متخصصة ّ

 .3بحةثا م شةرة فعل فنني وقننا المننؤتميات وال نندوات العلميننة المتخصصننة التنني ي ّقنيم البحننة فيهننا مقيمننةن
مختصةن ،ويحسب م هذه البحة بحث واحد فقط.
 .4تقنناريي عن

حنناالت طبيننة )  ) Medical Case Reportsأو ( )Series Studiesمصننحةبة

بمياجعة األ بيات المتعلقة بالحالة ،على أن تكةن هذه التقاريي م شةرة ( أو مقبةلة لل شي) فنني ورّينات

محكمة ومفهيسننة عالمين ا وتعتمنندها الجامعننة ،ويحتسننب للمتقنندم تقيينيان حنندا أعلننى فنني
علمية متخصصة ّ
التيةية الةاحدة.

 .5يجب أن تكةن البحة المقدمة م أعضاء هيئة التنندريس فنني كليننة الطننب م شننةرة أو مقبةلننة لل شنني فنني
وريات علمية متخصصة ومحكمة ومفهيسة عالميا.
ثانيا :يجة أن يقب عملن فقننط من ا نتنناج العلمنني المقنندم للتيةيننة بعنند درسننال للتقيننيم األولنني من قبن لج ننة البحننث

العلمي في الجامعة ،وورو تقاريي ديجابية بشأن شييطة أن ال يكةن قد مضى على نشيه أكثي م خمس س ةات دذا
كان هذا ا نتاج م بي ما يلي:

 .1كتبا مطبةعة م شةرة فيها دضافة للمعيفة فنني مجننا التخصننص ،علننى أال يقن عنند كلمننات الكتنناب عن
خمسي ألف كلمة.
 .2كتبننا متيجمننة م شننةرة فعننل ،و ال يحسننب للمتقنندم للتيةيننة أكثنني من كتنناب متننيجم فنني حقن تخصننص
المتقدم ،وأال يق عد كلمات ع ما ة ألف كلمة.

 .3بياءات االختياع المعتمدة رسننميا وفقنا للقنةاني األر نيننة ال افننذة ،وال يحسننب للمتقنندم أكثنني من بنياءة واحنندة
في التيةية.

 .4كتبا محققة م شةرة فعل تشتم على راسة وافية للكتاب المحقن  ،وال يحسننب للمتقنندم للتيةيننة أكثنني من
كتاب محق واحد على أن يكةن هذا الكتاب في حق تخصص المتقدم للتيةية.

 .5رسننا

(Note

علمي ننة قص ننيية ( )Short Communicationأو ) (Short Paperأو ملحةظ ننة علمي ننة
 )Technicalأو مياجعن ننة أ بين ننات مةضن ننةع (Review

 ،)Literatureأو م ايج نن علمين ننة

متخصصننة شنناملة ( )Review Articleعلننى أن تكننةن م شننةرة فعننل فنني مجلننة علميننة متخصصننة

ومحكمة ومفهيسننة ( .تم تعديل نص المادة بموجـب قـرار مجلـس العمـداء رقـم ()20121/2020/18
ّ
تاريخ .2020/10/7

 .6بحةثننا م شننةرة فعننل فنني كتننب متخصصننة ،ويشننتيط أن يقننةم علننى تحكننيم هننذه البحننة محكمننةن
متخصصةن ألي اي

ال شي ،وأن ي ص على ذلك نصا وييحا ،وبما ال يزيد على بحث واحد.

ثالثا :أن يكةن المتقدم قد نشي ( أو قب ل لل شي) بحثي اث ي على األق قي أث اء خدمتن فنني جامعننة مؤتننة من
ييي البحة المستخلصة م رسا

الماجستيي والد تةراه التي أشيف أو يشيف عليها.

رابعا :وفي جمي األحةا  ،يجب أن ال يق عد البحة الم شةرة فعل ع بحثي للتيةية دلى رتبة أسننتاذ مشننارك،
وثلثة بحننة للتيةيننة دلننى رتبننة أسننتاذ ،وذلننك من يينني البحننة المستخلصننة من رسننا

يشيف عليها.

الماجسننتيي والنند تةراه التنني

خامسا:
أ .يحنند أعضنناء الهيئننة التدريسننية تخصصنناتهم الدةيقننة فنني قنةا م ،وتةضن نسننخ من هننذه القنةا م فنني األقسننام
والكليات ولج ة التعيي والتيةية لإلطلع عليها.

ب .يشتيط أن يكةن بحثان على األق م البحة المقدمننة للتيةيننة فنني مجننا التخصننص النندقي للمتقنندم علننى
أن يحد ذلك مسبقا في طلب التيةية.

سا سا :يعد عضة الهيئة التدريسية باحثا ر يسيا (أو ) دذا ظهي اسم أو اسم على البحث المشتيك.
المادة (:)16
أ .يقدر ا نتاج العلمي المقدم للتيةية أو ال ق على ال حة اآلتي:
( )100علمة

• البحث الم في

( )60علمة للباحث الي يس (األو )

• البحث المشتيك م آخي

( )40علمة للباحث الثاني
( )50علمة للباحث الي يس (األو )

• البحث المشتيك م اث ي

( )30علمة للباحث الثاني

( )20علمة للباحث للثالث
( )40علمة للباحث الي يس(األو )

• البحث المشتيك م ثلثة باحثي

( )30علمة للباحث الثاني

( )20علمة للباحث الثالث
( )10علمات للباحث الياب
• البحث المشتيك م أكثي م ثلثة باحثي

( )35علمة للباحث الي يس(األو )
( )25علمة للباحث الثاني.

( )20علمة للباحث الثالث.

وتة ع الن ( )20علمة الباةية على عد

الباحثي اآلخيي بالتساوي
ب .يقنندر البحننث المسننتخلص من رسننا

الماجسننتيي أو النند تةراه بن ن ( )50علمننة للمشننيف النني يس و بن ن ()20

علمة للمشيف المساعد.
ج .1 .يقدر الكتاب والكتاب المتيجم والمحق في مةضةع التخصص الدقي وبياءة االختياع المسجلة عالميننا
على ال حة التالي:
• الم في

( )80علمة

• المشتيك م آخي

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

• المشتيك م أكثي م واحد

( )40علمة للباحث الي يس و ( )20للباحث الثاني و ()20

لبقية الباحثي بالتساوي.

َّ .2
تقدر بياءة االختياع المسجلة محليا وفقننا للقنةاني األر نيننة ال افننذة والمحكمننة من جهننة ونناحبة اختصننا

،

للمتقدم للتيةية والتي تكةن في حق التخصص للمتقدم بن ( )50خمسنني علمننة ،تننة ع وفن ال سننب النةار ة فنني
الما ة ( )16فقية (ج) الب د (.)1
 .يعامن مننا ور فنني المننا ة (  /15ب) الب نند الثنناني الفقنيات (  ) ٤،٣،٢،١معاملننة بحننث محكننم م شننةر بعنند
تحكيم  ،وورو تقاريي ديجابية بشأن مهما بلغ عد وفحات .

 .7يعطننى التقيينني عن

حالننة )  (case Reportأو المقالننة القصننيية ( )Short Communicationأو

( )Short Paperأو الملحةظننة العلميننة

) (Technical Noteأو مياجعننة أ بيننات مةضننةع

) (Literature Reviewأو المياجعة العلميننة المتخصصننة الشنناملة (  (Review Articleأو جننزء من
كتاب واألبحا

الم شةرة في وقا

المؤتميات العلمية ( ) ٣٠علمة تة ع وف ال سب الةار ة فنني المننا ة

(  ) 16فقنية (أ) ( .تـم تعـديل نـص المـادة بموجـب قـرار مجلـس العمـداء رقـم ()20121/2020/18
تاريخ .2020/10/7
المادة (:)17
أ .يشتيط في األستاذ المساعد المتقدم للتيةية دلى رتبة أستاذ مشارك ما يأتي:

 .1أن يقدم دنتاجا علميا ال يق ع خمسننة بحننة  ،وأن يكننةن اث ننان م هننا علننى األقن م شننةري فعننل وأن
يحص على (  ) ٣٠٠علمة على األق .

 .2أن يكةن باحثا م في ا في بحثي م البحة المقدمة على األق .

 .3أن ال يق تقدييه في تقييم فعاليت في التدريس ع (جيد) في الس تي األخييتي م خدمت .
 .4أن ال يق تقدييه في التقييم الذي يقدم ر يس القسم والعميد ع (جيد).
ب .يشتيط في األستاذ المشارك المتقدم للتيةية دلى رتبة أستاذ ما يأتي:

 .1أن يقدم دنتاجا علميا ال يق ع ستة بحة وأن يكةن ثلثة م هننا م شننةرة بالفعن  ،وأن يحصن علننى (
 ) ٤٠٠علمة على األق .

 .2أن يكةن الباحث م في ا في بحثي م البحة المقدمة على األق .
 .3أن يكةن ناجحا في تدريس وعلقات م

مل حسب تقييي ر يس القسم وعميد الكلية.

ج .يشننتيط فنني عضننة الهيئننة التدريسننية فنني أي من الكليننات العلميننة أن يكننةن ضننم دنتاجن المقنندم دلننى رتبننة
أعلننى بحثننان علننى األقن باللغننة ا نجليزيننة م شننةران ( أو مقبنةالن لل شنني) فنني مجننلت علميننة متخصصننة
ومحكمة ومفهيسة وليا وتعتمدها الجامعة.

 .يشننتيط فنني عضننة الهيئننة التدريسننية فنني أي من أقسننام اللغننات األج بيننة فنني كليننة اآل اب فنني تخصننص

اللغةيننات أو الصننةتيات أو األ ب المقننارن أن يكننةن ضننم دنتاجن العلمنني المقنندم للتيةيننة دلننى رتبننة أعلننى

بحثننان علننى األقن بلغننة أج بيننة ( لغننة االختصننا

) ،وأن يكةنننا م شننةري أو مقبننةلي لل شنني فنني مجننلت

علميننة متخصصننة ومحكمننة ومفهيسننة وتعتمنندها الجامعننة ،أمننا بقيننة التخصصننات فيشننتيط أن تكننةن جمين

بحةث مكتةبة بلغة التخصص.

المادة (:)18

أ .يشتيط فنني األسننتاذ المسنناعد المتقنندم للتيةيننة دلننى رتبننة أسننتاذ مشننارك فنني الكليننات الطبيننة :ليننة الطننب ،ليننة
الصيدلة ،لية التمييق ما يلي:

 .1أن يقدم دنتاجا علميا ال يق ع خمسة بحة م ها ثلثة م شةرة على األق .

 .2أن يكننةن م ن بنني البحننة المقدمننة ثلثننة علننى األق ن يكننةن فيهننا المتقنندم باحثننا ر يسننيا ويعتبنني االسننم
األو من البحننث الم شننةر (أو المقبننة لل شنني) الباحننث النني يس ،شنييطة أن يكننةن واحنندا م هننا علننى األقن
يي نني مس ننت من ن رس ننا

الماجس ننتيي أو ال نند تةراه أو مش نناري التخ ننيج الت نني أش ننيف أو ش ننارك ف نني ا شن نياف

عليها.

 .3أن يكننةن قنند نشنني ( أو قب ن لل شنني) ثلثننة بحننة علننى األق ن أث نناء خدمتن فنني الجامعننة ،دن انننت قنند
حسبت ل أقدمية في اليتبة ع د تعيي  ،شييطة أن ال تق خدمت في الجامعة ع س تي .
 .4تقننديم م ننا ال يق ن ع ن ثلث ننة بح ننة م ن الح نند األ ن ننى المطل ننةب للتيةي ننة م ش ننةرة أو مقبةل ننة لل ش نني ف نني
مجلت علمية محكمة و ورية ومتخصصة ومفهيسة ،عالمية م حيث هيئة التحييي والبنناحثي واالنتشننار،

وتكننةن معتمنندة فنني قاعنندة البيانننات ( )Thomson ISIعلننى أن يكننةن فنني بحثنني م هننا علننى األق ن باحثننا

ر يسيا.

 .5أن ال يق تقدييه في تقييم فعاليت في التدريس ع (جيد) في الس تي األخييتي م خدمت .
ب .يشتيط في األستاذ المشارك المتقدم للتيةية دلى رتبة أستاذ في الكليننات الطبيننة :ليننة الطننب ،ليننة الصننيدلة،
كلية التمييق ما يلي:
 .1أن يقدم دنتاجا علميا ال يق ع سبعة بحة على األق .

 .2أن يكننةن م ن بنني البحننة المقدمننة أربعننة بحننة علننى األق ن يكننةن فيهننا المتقنندم باحثننا ر يسننيا ويعتبنني
االسننم األو م ن البحننث الم شننةر (أو المقبننة لل شنني) الباحننث النني يس ،شنييطة أن يكننةن اث نني م هننا علننى
األقن ن يي نني مس ننتلي من ن رس ننا

ا شياف عليها.

الماجس ننتيي أو ال نند تةراه أو مش نناري التخ ننيج الت نني أش ننيف أو ش ننارك ف نني

 .3أن يكننةن قنند نشنني ( أو قبن لل شنني) أربعننة بحننة علننى األقن أث نناء خدمتن فنني الجامعننة ،دن انننت قنند
حسبت ل أقدمية في اليتبة ع د تعيي  ،شييطة أن ال تق خدمت في الجامعة ع س تي .

 .4تقننديم مننا ال يقن عن أربعننة بحننة من الحنند األ نننى المطلننةب للتيةيننة م شننةرة ( أو مقبةلننة لل شنني) فنني
مجلت علمية محكمة و ورية ومتخصصة ومفهيسة ،عالمية م حيث هيئة التحييي والبنناحثي واالنتشننار،

وتكننةن معتمنندة فنني قاعنندة البيانننات ( )Thomson ISIعلننى أن يكننةن فنني ثلثننة م هننا علننى األق ن باحثننا
ر يسيا.

 .5أن ال يق تقدييه في تقييم فعاليت في التدريس ع (جيد) في الس تي األخييتي م خدمت .

المادة (:)19

ال يجننة للمتقنندم للتيةيننة أو ال قن أن ينندرج ضننم بحةثن أينا من البحننة التنني سننب أن حسننبت لن فنني تيةيننة

سننابقة ،أو حصن بمةجبهننا علننى رجننة علميننة أو رتبننة أكا يميننة أو نشننيت قبن تنناريخ تيقيتن أو حصننةل علننى
الدرجة العلمية.

المادة (:)20
أ .يقنندم طلننب التيةيننة دلننى ر ننيس القسننم المخننتص متضننم ا سننت نسننخ من ا نتنناج العلمنني ألجن عيضن علننى
مجلس القسم ،بداء اليأي في  ،وييف ر يس القسم رأي مجلس القسم دلى عميد الكلية الذي يتةلى عنني

المةضةع على مجلس الكلية بداء اليأي في ورفع دلى ر اسة الجامعة الستكما دجياءات التيةية.

ب .تقتنني اللج ننة المع يننة بننال ظي فنني أوراا التيةيننة قا مننة تتضننم أسننماء عشنية علننى األقن من المتخصصنني
ممن يحملننةن رتبننة ال تقن عن اليتبننة المطلننةب التيةيننة دليهننا من

العلمي.

اخن األر ن أو خارجن لتقيننيم ا نتنناج

المادة (:)21
ت ظنني لج ننة التعينني والتيةيننة فنني طلننب التيةيننة ،ورأي مجلننس القسننم ومجلننس الكليننة والتقيينني المشننتيك وذلننك من

أج اتخاذ القيار الم اسب بهذا الخصة
المادة (:)22

ييس ا نتاج العلمي دلى أربعة م المحكمي يختارهم الي يس أو م يفةض  ،وييف ب ملخص للسيية العلمية
والعملية للمتقدم للتيةية  ،وبيان اليتبة الم اي التيةية دليها ،م ا شارة دلى ضننيورة تقننديم تقننارييهم خننل شننهيي
علننى األكثنني من تسننلمهم ا نتنناج العلمنني ،علننى أن تتضننم هننذه التقنناريي القيمننة العلميننة لكن بحننث ،وأوننالت
ومحتةاه العلمي  ،وبيان مد استحقاا الميشح للتيةية

المادة (:)23
أ .ت ظي لج ة التعيي والتيةيننة فنني طلننب المتقنندم للتيةيننة من جةانبن المختلفننة بعنند ورو العنند الننذي تنياه كافينا
م تقاريي المقيمي على أن ال تق ع ثلثة ،وتيف تةوياتها دلى مجلس العمداء ،لي ظنني فنني المةضننةع

ويتخذ القيار الذي يياه م اسبا.

ب .في جمي األحةا ت ظي لج ة التعيي والتيةية في طلب التيةية م جةانب المختلفة بعد ميور ستة أشننهي
م تاريخ السيي في ا جياءات.
المادة (:)24
في جمي الحاالت ال ي ظي في التيةية أو يصةت عليها في مجالس الجامعة دال أعضاء الهيئة التدريسية الذي
هم في رتبة معا لة لليتبة المطلةب التيةية دليها أو أعلى م ها.
المادة (:)25
م مياعاة ما ور في الما ة (  ) 23من هننذه التعليمننات تقنندم لج ننة مكةنن من نا ننب النني يس المخننتص وعمينند
ني مشننتي ا عن عضننة الهيئننة التدريسننية المتقنندم للتيةيننة تقننيم فين كفايتن فنني
الكليننة المع نني ور ننيس القسننم تقيين ا
التدريس وعلقات الجامعية  ،ونشاطات األخي
المادة (:)26

اخ الجامعة وخارجها.

أ .يتم تبليغ المتقدم للتيةية بقيار مجلس العمداء بخصة

تيقيت .

ب .دذا قير مجلس العمداء عدم المةافقة على التيةية ،فلطالب التيةية ان يتقدم دليها م جديد بعد مضي سننتة

أشهي على األق م تاريخ السيي في تيقيت في لج ة التعيي والتيةية على أن يقدم بحثا جديدا واحدا على
األقن من يينني األبحننا

التنني تقنندم بهننا فنني المنية األولننى وي طبن علننى هننذا البحننث الشننيوط نفسننها ،وبعنند

مضي س ة دذا تقدم للمية الثالثة ويقدم في هذه الحالة بحثي م يينني األبحننا

التنني تقنندم بهننا سننابقا ،وبعنند

مضنني سن تي دذا تقنندم للتيةيننة للمنية اليابعننة من ثلثننة بحننة من يينني البحننة التنني تقنندم بهننا سننابقا ،وفنني

الحالتي األخييتي يتحم المتقدم تكاليف التحكيم للتيةية.
المادة (:)27

يصنندر مجلننس العمننداء قنيار تيةيننة عضننة هيئننة التنندريس دلننى رتبننة أعلننى ابتننداء من تنناريخ مةافقننة لج ننة التعينني
والتيةية على السيي في ا جياءات على أن ال يتيتب على هذا القيار أي تبعات ماليننة يينني الزيننا ة الم صننة

عليها في نظام اليواتب والعلوات م مياعاة ما ور في الما ة (  ) 14م هذه التعليمات.
التثبيت
المادة (:)28
أ .يقنندم عضننة الهيئننة التدريسننية المسننتةفي لشننيوط التثبيننت طلبننا دلننى ر ننيس القسننم حسننب ال مننةذج المعنند لهننذه
الغاية والمعتمد م مجلس العمداء.

ب .يقننةم ر ننيس القسننم بعيضن علننى مجلننس القسننم التخنناذ التةوننية الم اسننبة ،ثننم تيفن التةوننية دلننى العمينند
لعيض على مجلس الكلية.

ج .يقننةم عمينند الكليننة بيفن تةوننية مجلننس الكليننة دلننى ر اسننة الجامعننة لعيضننها علننى لج ننة التعينني والتيةيننة
الستكما دجياءات التثبيت.
.

تيفن لج ننة التعينني والتيةيننة تةوننياتها دلننى مجلننس العمننداء التخنناذ القنيار الم اسننب ،ويكننةن تنناريخ التثبيننت

اعتبار م تاريخ قيار مجلس العمداء.
ا
المادة (:)29
تعتمنند المعنناييي التاليننة ألين اي

التثبيننت با ضننافة دلننى مننا ور فنني المننا ة (  ) ١٤من نظننام أعضنناء الهيئننة

التدريسية:

 .1أن يكةن عضة هيئة التدريس على رأس عمل في الجامعة.
 .2أن يكةن حس السيية والسلةك.

 .3أن ال يق تقدييه في األ اء العلمي والتدريسي ع جيد ،وذلك وف تقيييي ر يس القسم والعميد.
 .4أن ال يكننةن قنند ونندرت بحقن عقةبننة من

رجننة دنننذار فمننا فننةا ،فننإذا ونندر بحقن مثن هننذه العقةبننة

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

التثبيت يعتمد ال مةذج المقي م مجلس العمداء المتضم ما يلي:

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

 .2دجياء البحة والدراسات المبتكية.
 .3بياءة االختياع واألعما ا بداعية.
 .4ا شنياف علننى بحننة
وخلقيا.

الطننلب وتقننارييهم ونشنناطاتهم العلميننة واالجتماعيننة وتننةجيههم تةجيهنا علمينا

 .5دجياء االمتحانات وال دوات.

 .6االشتياك في المجالس واللجان الجامعية.
 .7التفيغ لةاجب العلمي في الجامعة ،وبذ أقصى الجهد لل هننة
اليفي الل

بيسننالتها العلميننة واالحتفننا بالمسننتة

بمكانة الجامعة في ميا ي البحث والتدريب والتةجي وا ارة.

ب .علقات عضة الهيئة التدريسية:
 .1بطلبت م حيث األ اء والمساعدة وا رشا .
 .2بزمل في القسم.

 .3بزمل في الكلية.

 .4المسؤولي والعاملي اآلخيي في الجامعة.
ج .القدرات وا مكانات وتشم :
 .1رو المبا رة وملكة ا بداع ،وقدرت على طي أفكار جديدة.
 .2مثابيت في تحقي أهداف الجامعة.
 .3مقدرت ا ارية وتةفي ع صي القيا ة لدي .

 .4مد التزام باألعياف والقيم والتقاليد الجامعية وال ظام العام.
 .اليغبة والقدرة على تحم المسؤولية االعتيا ية والمسؤوليات ا ضافية م خل :
 .1عضةية اللجان ومجلسي القسم والكلية والجامعة.
 .2عضةية اللجان م خارج الجامعة.
 .3مد تمتع بيو الفيي وتقبل لليأي اآلخي.
ه .مد التزام بالتفيغ للعم في الجامعة.
و .مد التزام بالقةاني واألنظمة والتعليمات والق ايرات الصا رة م الجهات المختصة في الجامعة.
 .منند محافظتن علننى سننمعة الجامعننة ومصننالحها من خننل أ ا ن الجننامعي وسننلة

العننام اخن الجامعننة

وخارجها.

 .منند الت ازمن بالمحافظننة علننى خصةوننية جامعننة مؤتننة بصننفتها جامعننة عسننكيية مدنيننة فنني آن واحنند ممننا
يتطلب الضبط واليبط وااللتزام التام بالقانةن.

ط .المساهمة في خدمة المجتم المحلي.
المادة (:)31
أ .في جمي األحنةا ال ي ظنني فنني طلبننات التعينني والتيةيننة وال قن والتثبيننت دال أعضنناء الهيئننة التدريسننية ممن
هم في رتبة المتقدم دليها طالب التعيي والتيةية وال ق والتثبيت أو في رتبة أعلى م ها.

ب .ال ي ظي في طلبات التثبيت دال المثبتةن م أعضاء الهيئة التدريسية.

مهام عضو الهيئة التدريسية
المادة (:)32

أ .يكةن ال صاب التدريسي لألستاذ (  )٩ساعات معتمنندة ولألسننتاذ المشننارك واألسننتاذ المسنناعد ( ) 1٢سنناعة
معتمدة ،وللمدرس والمدرس المساعد (  )١٥ساعة معتمدة.

ب .يكةن ال صنناب التدريسنني ألعضنناء هيئننة التنندريس والمحاضنيي المتفننييي المعي نني بعقننة من حملننة رجننة
الد تةراه (  ) ١٢اث تي عشنية سنناعة معتمنندة بصننيف ال ظنني عن اليتبننة األكا يميننة والمحاضنيي المتفننييي
م حملة الماجستيي والبكالةريةس ( )١٥ساعة معتمدة ،ويحد هذا ال صاب في عقة هم.

ج .يكننةن دش نياف عضننة هيئننة التنندريس علننى ن رسننالة جامعيننة بمثابننة سنناعة واحنندة معتمنندة ع ن
ارسنني عننا ي يسننتمي في ن ا ش نياف وبحنند أقصننى ثلثننة فصننة
ساعات ا شياف في هذه الحالة ع ثل

واألستاذ المشارك.

ن فص ن

ارسننية لك ن رسننالة علننى أن ال يزينند عنند

ساعات معتمدة لألستاذ المساعد وسننتة سنناعات معتمنندة لألسننتاذ

المادة (:)33

أ .يجة لي يس الجامعة دنشاء شعبة أو أكثي اخ القسم األكننا يمي دذا أر ضننيورة لننذلك ب نناء علننى ت سننيب
م مجلس الكلية وتةوية م مجلس القسم.
ب .يتةلى المشيف على الشعبة ما يلي:
 .1ت سي تدريس مةا التخصص في الشعبة.
 .2ت سي التقاريي الس ةية التي يعنندها أعضنناء الهيئننة التدريسننية فنني الشننعبة عن نشنناطاتهم وتقننديمها دلننى
ر يس القسم األكا يمي في تقييي مةحد في نهاية شهي أيار م ك عام.
اإلجازات

المادة (:)34

أ .تكةن ا جا ة الس ةية لعضة الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي:
 .1أحد عشي أسبةعا لك م أعضاء الهيئة التدريسية.
 .2ثمانية أسابي لإل اريي م أعضاء الهيئة التدريسية.

 .3ستة أسابي لعضة الهيئة التدريسية في كلية الطب المكلف بأعما طبية دضافية.
ب .يستةفي عضة الهيئة التدريسية والمحاضي المتفيغ أسبةعي ما بي الفصلي األو والثاني م ك عام ثم
يسننتةفي بنناقي هننذه ا جننا ات خننل العطلننة الصنني ية ،أمننا بال سننبة ألعضنناء هيئننة التنندريس أو المحاضنيي

المتفييي في كلية الطب ،فتحد دجا اتهم بمةجب بينامج يقيه الي يس ب اء على ت سيب م العميد.

ج .تكننةن هننذه ا جننا ات عن

المتفيغ نصف هذه ا جا ة ع

وام فصننلي

ارسننيي  ،بحيننث يسننتح عضننة الهيئننة التدريسننية أو المحاضنني

وام فصل راسيا واحدا.

 .يننتم تة ين دجننا ات ننةاب النني يس والعمننداء ومنندييي الم ايكننز بقنيار من النني يس حسننب طبيعننة عملهننم ،ويننتم
تة ي دجا ات رؤساء األقسام بقيار م الي يس بعد االستئ اس بيأي العميد المختص.

المادة (:)35

أ .يقنندم طلننب ا جننا ة علننى ال مننةذج المعتمنند دلننى النني يس المباشنني ويبنني فين ا يضنناحات الل مننة جنياءات
ا جا ة.

ب. .يبلغ ر يس القسم العميد خطيا ع عة ة أو عدم عة ة عضة الهيئة التدريسننية أو المحاضنني المتفننيغ من
دجا ت حي انتها ها خل أسبةع.
المادة (:)36

أ .يجة لي يس الجامعة أن يكلف نةاب الي يس والعمننداء ورؤسنناء األقسننام األكا يميننة وأعضنناء هيئننة التنندريس
ا ارينني للعمن خننل دجننا اتهم السن ةية أو بعضننها ،وال يجننة أن تزينند منندة التكليننف علننى ثمانيننة أسننابي ،
كمننا ال يجننة تأجين ا جننا ة السن ةية أو تنندوييها،وال يسننتح الشننخص المكافننأة دذا لننم يصنندر لن تكليننف
رسمي م الي يس مباشية.
ب .يسننتح ر ننيس الجامعننة مكافننأة بنند دجا اتن السن ةية ،وال يجننة لنني يس الجامعننة وننةاب النني يس والعمننداء

ورؤساء األقسام أن يتقاضةا أي أجي ع أي عم دضافي يكلفةن ب في الجامعة خل دجننا اتهم السن ةية

دذا ودر تكليف م الي يس يم حهم مكافأة بد دجا اتهم الس ةية.

ج .ال يجة لم يم ح مكافأة ع بد دجا ت الس ةية أن يدرس خل هذه ا جا ة بأجي سةاء اخ الجامعننة
أو خارجها ،وفي هذه الحالة يح لنني يس الجامعننة أن يكلفن بإلقنناء محاضنيات ال تزينند علننى ثننل
في األسبةع في الفص الصيفي ون أجي.

سنناعات

إجازة التفرغ العلمي
المادة (:)37
أ .يقدم عضة الهيئة التدريسية طلب دجا ة التفيغ العلمي وف نمةذج معد لهذه الغاية متضم ا:
 .1مخططا تفصيليا للبحث أو البحة التي سيقةم بها عضة الهيئة التدريسية.
 .2مكان أو أماك قضاء دجا ة التفيغ العلمي.

 .3بيانا بالمهام ييي البحثية المتةق أن يقةم بها عضة الهيئة التدريسية خل دجا ة التفيغ العلمي.
 .4خط سيي السفي والتسهيلت الممك أن تقدمها ل الجهة األخي .
المادة (:)38
أ .ت ظنني مجننالس األقسننام والكليننات فنني طلبننات دجننا ات التفننيغ العلمنني فنني منندة ال تتجنناو سننتة أسننابي قبن
الفص الذي ستم ح فيها هذه ا جا ة.

ب .يياعى ع د م ح دجا ة التفننيغ العلمنني كفايننة العنند المتبقنني لتغطيننة منةا التنندريس فنني القسننم ،وال يجننة

أن

تزينند نسننبة المتمتعنني با جننا ات عن (  ) %٣٠من القننا مي علننى التنندريس فنني ذلننك القسننمو وفنني حننا
تساوي ال قاط تُعطى األولةية للحصة على هذه ا جا ة لم لدي أبحا
األبحا ذات الصلة بخدمة المجتم المحلي.

تخدم أولةيننات البحننث الةط يننة أو

ج .يجة استث اء هذه ال سبة في حاالت خاوة يقدرها ر يس الجامعة ويي أنها في مصلحة الجامعة.

المادة (:)39

أ .على عضة الهيئة التدريسية الذي م ح دجا ة تفيغ علمي أن يقدم دلننى عمينند ليتن ع نند انتهنناء دجا تن تقيين اي
وافيننا ع ن البحننث أو البحننة العلميننة التنني أعنندها خننل دجا ت ن ليجننيي تقييمهننا بمعيفننة ر ننيس القسننم وعمينند
الكلية ،وييف التقييي والتقييم دلننى ر ننيس الجامعننة أو من يفةضن و العتمننا ه ،وفنني حالننة عنندم اعتمننا ه تسننتي

م جمي المبالغ التي فعت ل .

ب .على عضة الهيئة التدريسية أن يشيي في مكان بار م البحث الم شةر دلى أن البحننث قنند أجننيي خننل
دجا ة التفيغ العلمي المم ةحة ل م الجامعة.

المادة (:)40
م مياعاة ما ور في الفقية (هن) م الما ة (  ) ٣٣م نظام أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة:
أ .يجننة أن تصننيف لعضننة الهيئننة التدريسننية الننذي يقضنني دجننا ة التفننيغ العلمنني خننارج المملكننة بنند بطاقننات

السفي ذهابنا وإيابنا ولمنية واحنندة ،علننى أن تكننةن منندة ا جننا ة سن ة ارسننية كاملننة ،وأن يقضنني فصننل ارسننيا
م ها علننى األقن فنني الخننارج ،علننى أن يحنند جهننة السننفي وخننط سننييه وفقنا لقنيار المةافقننة علننى دجننا ة التفننيغ

العلمي ،وإذا ريب عضة هيئة التدريس في تغييي خط السيي بما يزيد على تكلفة بطاقننات السننفي فعلين أن

يتحم فيا التكلفة ،وال تلتزم الجامعة بدف بد بطاقات السفي دذا فعت م جهة أخي .

ب .تصيف لعضة الهيئة التدريسية المجا دجا ة تفيغ علمي ما يلي:

 .1اليواتب والعلوات التي كان يتقاضاها باستث اء علوة بد ال ق .
 .2رواتب ثلثة شهةر مقدما دذا كان سيقضي دجا ت في الخارج ،وتصيف ل ع د السفي.
 .3سلفة على حساب التأمي الصحي دذا كان يقضي دجا ت أو جزءا م ها في الخارج بما ال يق ع فص
ارسنني ،وتصننيف لن وفقنا لتيتيبننات البلنند الننذي سيقضنني فين ا جننا ة ويننتم تسننديد هننذه السننلفة حسننب األوننة

بمةجب وثا

تقدم دلى الدا ية المالية.

المادة (:)41

دذا وا ف حصة عضننة هيئننة التنندريس بيتبننة أسننتاذ مشننارك علننى دجننا ة تفننيغ علمنني فنني السن ة التنني أتننم فيهننا

س ن السننبعي أو وننا ف حصننة عضننة هيئننة التنندريس بيتبننة أسننتاذ علننى ذات ا جننا ة و ننان ال قننا وننحيا فنني
الس ة التي أتم فيها سن الخامسننة والسننبعي فيع يننان من التنزام الخدمننة منندة مماثلننة للمنندة التنني حصننل فيهننا علننى

تلك ا جا ة.
المادة (:)42
علننى عضننة هيئننة التنندريس الننذي يحمن رتبننة األسننتاذية وبلننغ س ن السننبعي أن ييف ن ب مننةذج مباشنية العمن ع نند

بدايننة ن عننام جننامعي تقيي ن اي طبيننا وننا ار ع ن اللج ننة الطبيننة العليننا فنني الجامعننة يثبننت لياقت ن الصننحية لمزاولننة
العم األكا يمي في الجامعة ،وذلك ب اء على تحةي من عمينند الكليننة المع نني ووفن نمننةذج معتمنند لهننذه الغايننة
م قب

ا ية المةار البشيية في الجامعة.

إيفاد أعضاء الهيئة التدريسية
المادة (:)43
أ .دذا أوفنند عضننة الهيئننة التدريسننية فنني ورة ارسننية أو تدريبيننة اخن المملكننة أو خارجهننا لمنندة ال تزينند علننى
أربعننة اشننهي ولننم تنندف لن الجهننة التنني أوفنند دليهننا أيننة مخصصننات فتنندف لن الجامعننة أجننةر السننفي ورسننةم

الدراسة أو التدريب وأثمان الكتب وتصيف ل علوة السفي التالية:
 .1علوة كاملة لمدة (  )١٥خمسة عشي يةما.

 )%50( .2م العلوات ع الخمسة عشي يةما التالية.
 )%25( .3م العلوات للمدة التي تلي ذلك.
ب .دذا كانننت المخصصننات الماليننة التنني تنندفعها الجهننة التنني أوفنند دليهننا الشننخص تقن عن العننلوة الم صننة

عليهننا فنني الفقنية (أ) من هننذه المننا ة فتنندف لن الجامعننة الفننيا بنني تلننك المبننالغ والمخصصننات التنني تنندفعها

الجهة التي أوفد دليها ،وذلك با ضافة دلى أجةر السفي ورسةم الدراسة أو التدريب وأثمان الكتب.

ج .دذا قدم للمةفد في ورة تدريبية أو راسية تسهيلت ا قامة والطعام فتدف الجامعة ل (  ) %٥٠م علوة
السفي التي يستحقها.

 .دذا كانننت منندة النندورة الد ارسننية أو التنندريب أكثنني من أربعننة اشننهي فتطبن علننى المةفنند أحكننام نظننام البعثننات
العلمية المعمة ب في الجامعة.
األساتذة الزائرون والمحاضرون المتفرغون
المادة (:)44

ني دذا ننان يحمن لقننب اليتبننة ذاتهننا من
ني أو أسننتاذا مسنناعدا ا ن ا
ني أو أسننتاذا مشننار ا ا ن ا
يجة أن يعي أستاذا ا ن ا
دحد الجامعات التي تعتيف بها جامعة مؤتة ،وذلك بالتعاقد مع للعم في الجامعة لمدة يحد ها الي يس.

المادة (:)45
لمجلس العمداء ب اء علننى ت سننيب النني يس وتةوننية لج ننة التعينني والتيةيننة ،بعنند أخننذ رأي كن من مجلننس القسننم
ومجلس الكلية التعاقد م محاضيي متفييي للعم في الجامعة ،ويكةن التعيي لهذه الفئة على وفن الشننيوط

التي تحد في العقد.
المادة (:)46
يجة أن يحة األر ني الحاو على الد تةراه الذي ثبت انتظام راست فنني جامعننة تعتننيف بهننا جامعننة مؤتننة،
وعي محاض اي متفييا دلى رتبة أستاذ مساعد دذا حق ما يلي:

 .1أن يكةن قد أمضى مدة ال تق ع س ة محاض اي متفييا في جامعة مؤتة.
 .2أثبت مقدرة وفاعلية في التدريس وحس السلةك وعلقة طيبة م

مل وم المسننؤولي والطلبننة ،ويعتمنند

لهذه الغاية تقةيم الطلبة وتقاريي ر يس القسم وعميد الكلية.
 .3أن يقنندم بحث ننا م ف نني ا أو مش ننتي ا م ش ننة ار أو مقب نةال لل شنني ،ف نني مجل ننة علمي ننة محكم ننة تعتم نندها الجامع ننة،
وللجامعة الح في دعا ة تقييم البحث المقبة لل شي للتأكد م مستةاه العلمي
 .4تحسب هذه المدة ألي اي

الياتب واألقدمية.

 .5ب ننالييم م ّمن نا ذ نني ف نني الب ننة ( )4،3،2،1من ن ه ننذه الم ننا ة فإنن ن يج ننة لمجل ننس العم ننداء أن يع نني األر ن نني
الحاو على رجة الد تةراه بيتبة أستاذ مساعد وف الحاالت التي يقدرها المجلس

المادة (:)47

يجة أن يعنني األر ننني الحاون علننى رجننة النند تةراه الننذي لننم يثبننت انتظننام ارسننت محاضن اي متفييننا بعقنند ،وال
يجة تحةيل دلى رتبة أستاذ مساعد دال بعد تحقي ما يلي:
 .1أن يكةن قد أمضى مدة ال تق ع ثل

س ةات في رتبة محاضي متفيغ في جامعة مؤتة.

 .2أن يكةن قد نشي بحثي أحدهما م في في مجلت علمية محكمة تعتمدها الجامعة.
 .3أن يكةن قد اثبت مقدرة وفاعلية في التدريس وحس السلةك وعلقة طيبة م
ويعتمد لهذه الغاية تقةيم الطلبة وتقاريي ر يس القسم وعميد الكلية.

 .4ال تحسب هذه المدة ألي اي
 .5ال تحسب ل األبحا

مل ن والمسننؤولي والطلبننة،

األقدمية في اليتبة األكا يمية ،ولك تحسب ألي اي

المقدمة ألي اي

الياتب فقط.

تحةيل دلى رتبة أستاذ مساعد في أي تيةية الحق .

المادة (:)48
يجة لي يس الجامعة أن يكلف أيا م أعضاء الهيئة التدريسية القيام بأي عم في الجامعة بما في ذلك
مستشار الي يس أو مساعد الي يس مقاب مكافأة مالية شهيية يحد ها ر يس الجامعة.
المادة (:)49

يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يي فيها نص في هذه التعليمات.

المادة (:)50
تلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو ق ايرات سابقة متعارضة معها ،اعتبا ار م تاريخ نفاذها.

