
قرار مجلس العمداء رقم المعدلة بموجب  مؤتة جامعة في التدريسية الهيئة أعضاء تعليماتال
 :4/2/2019( 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 )  
 من اعتبارا  بها ويعمل  ،"٢٠٠٤ لسنة مؤتة جامعة في التدريسية الهيئة تعليمات أعضاء" التعليمات هذه تسمى
 .٢٠٠٥/2006 الجامعي العام بداية

 

 التعيـين:
(: 2المادة )  

 من سككتة وعضككةية الر يس بر اسككة "التعيين والترقية لجنة" تسككمى لجنة أعضككا   بين من العمداء مجلس يشكك ل
 .األساتذة

 

(: 3المادة )  
 في عليها المنصككة  مي  الشككروف تتحقق أن مؤتة جامعة في التدريسككية الهيئة في عضككة ا يعين يشككترف ميمن .أ

 ي ةن  أن على الجامعة في ب  المعمةل الهيئة التدريسكككككية أعضكككككاء نظام ( من10،11، 9، 8، 7، 6) المةاد
 .مؤتة جامعة بهما تعترف معهد أو جامعة في الدراسة في بانتظام  العلمية مقترنا   درجات  على حصةل 

 صككاحبة الجهة قرار تاريخ صككدور هة للتعيين المؤهلة العلمية الدرجة أو الشككهادة على الحصككةل تاريخ ي ةن   .ب
 .الدرجة أو الشهادة تلك بمنح النها ي االختصا 

 :يلي ما مساعد أستاذ برتبة الطب كلية في السريرية األقسام في يعين ميمن يشترف .ج
 .يعادلها أو ما والجراحة الطب في الب الةريةس درجة على حاصل   ي ةن  أن -1
 .المعنية الجهات من المهنة مزاولة رخصة على حاصل   ي ةن  أن -2
 .سنةات خمس عن ال تقل مدة الب الةريةس درجة على حصةل  على مضى قد ي ةن  أن -3

 الشكككهادات على إحدى وحصكككل تعليمية في مسكككتشككك يات االختصكككا  حقل مبرمجا  في تدريبا   تدرب قد ي ةن  أن -4
 :األقل على التالية
 .يعادلها ما أو األمري ي البةرد الكندية أو أو االيرلندية أو البريطانية الزمالة شهادة  .أ
 دقيق في تدريب على األقل سككنتين مدة يقضككي أن العربية، شككريطة أو األردنية العالي االختصككا  شككهادة  .ب
 خارج  أو األردن داخل أو مراكز معترف بها مسككتشكك يات في الشككهادة علىالحصككةل  بعد االختصككا  حقل في

 .معترف ب  مستشفى في خارج األردن إضامية وسنة
 .تقييما   أو (2003 عام امتحانا  ) بعد لمزاولة االختصا  األردني الطبي المجلس شهادة على حاصل   ي ةن  أن -5

 

 في عضكككةا   للتعيين قدرة المتقدم من للتحقق ضكككرورية يراها أخرى  شكككروف أية يضككك  أن العمداء لمجلس يجةز .د
 .األكاديمية والبحثية والمهام بالةاجبات القيام على التدريسية الهيئة

 

(: 4المادة )  
 يةما  من عشككر خمسككة تتجاوز ال خلل مدة الكلية عميد إلى التعيين في القسكك  مجلس رأي القسكك  ر يس يرف 
أن  يعرض  فعلي  المحددة، المدة خلل الخطي القسكككككككك  رأي العميد يتسككككككككل ل   وإذا إلي ، الطلب إحالة تاريخ

 .الكلية مجلس على مباشرة المةضةع
 

 



(: 5المادة )  
 في الهيئة عضككككةا   مؤتة جامعة بها جامعة تعترف من جامعية رتبة على الحاصككككل األردني تعيين عند يجةز

 الشككروف على حسككب في الجامعة وأقدميت  وراتب  األكاديمية رتبت  لتحديد أسككاسككا   هذه الرتبة اعتماد التدريسككية،
 . المعمةل ب  التدريسية الهيئة نظام في عليها المنصة 

 

(: 6المادة )  
 المناقشة، في األكاديمية والمشاركة األقسام مجالس جلسات حضةر بعقد المعين المتفرغ للمحاضر يجةز .أ

 .القس  مجلسفي  المعروضة القضايا على التصةيت ل  يحق وال
 في األكاديمية أحد األقسككككام في العلمي التفرغ إجازة قضككككاء في الراغبين التدريسككككية الهيئة أعضككككاء يعين .ب

 القضككايا ومناقشككة األقسككام مجالس جلسككات له  حضككةر ويحق المسككتحقة، وبالرتبة عقةد بمةجب الجامعة
 .عليها له  التصةيت ويحق عليها، المعروضة

 معاملة مسككككاعد أو أسككككتاذ مشككككار  أسككككتاذ أو أسككككتاذ برتبة بعقد المعينةن  المتفرغةن  المحاضككككرون  يعامل .ج
 األقسام مجالس على المطروحة القضايا في مناقشة والمشاركة التصةيت حيث من التدريس هيئة أعضاء

 .الكليات ومجالس
 

 

(: 7المادة )  
 .العمداء مجلس يحدده الذي التاريخ هة التدريسية الهيئة عضة تعيين تاريخ ي ةن  .أ

 القسككك  ر يس مباشكككرت  العمل،وعلى بدء خطيا   قسكككم ، ر يس إبلغ المعين التدريسكككية الهيئة عضكككة يتةلى .ب
 بذلك الجامعة ر اسة إبلغ العميد ويتةلى على األكثر أيام ثلثة خطيا  خلل بذلك المختص العميد إبلغ
 .األكثر على أيام سبعة خلل

 المحدد التاريخ أسككبةعان من أقصككاها مدة خلل الجامعة في عمل  التدريسككية الهيئة عضككة يباشككر ل  إذا .ج
 .الغيا   تعيين  قرار ويصبح العمل مستنكفا  عن يعد الجامعة ر يس يقبل  عذر دون  العمل لمباشرت 

 .الجامعة في عند تعيينه  المتفرغين المحاضرين على الجامعة في بها المعمةل التعيين أح ام تنطبق .د
 

(: 8) المادة  
( من نظام الهيئة التدريسكككككككية في جامعة مؤتة، يشكككككككترف ميمن يحةل من 8إضكككككككافة إلى ما ورد في نص المادة )

 محاضر متفرغ إلى رتبة مدرس ما يلي:
أن ي ةن قد نشر بحثا  منفردا ، إذا كانت شهادات  متسلسلة في التخصص نفس ؛ وبحثين منشةرين أحدهما   .أ

منفرد، إذا كانت شككككهادات  غير متسككككلسككككلة، في مجلة علمية متخصككككصككككة ومح مة ومفهرسككككة وصككككادرة عن 
راض الترقية مؤسكككككككسكككككككة علمية وأكاديمية، ومعتمدة من لجنة البت في اعتماد المجلت في جامعة مؤتة ألغ

 والنقل وتغيير المسمى الةظيفي.
أما إذا كان المتقدم من الكليات الطبية  ) الطب، الصككككككككيدلة، التمريط( ميشككككككككترف أن ي ةن قد نشككككككككر بحثا   .ب

ي ةن مي  باحثا  ر يسككككيا ، إذا كانت شككككهادات  متسككككلسككككلة في التخصككككص نفسكككك ؛ وبحثين منشككككةرين  ي ةن في 
شككككهادات  غير متسككككلسككككلة، في مجلة علمية متخصككككصككككة ومح مة ومفهرسككككة أحدهما باحثا  ر يسككككا ، إذا كانت 

وصككككككككككادرة عن مؤسككككككككككسككككككككككة علمية وأكاديمية، ومعتمدة من لجنة البت في اعتماد المجلت في جامعة مؤتة 
 ألغراض الترقية والنقل وتغيير المسمى الةظيفي.

 

 
 



(: 9المادة )  
أخرى إلى الجامعة وذلك بعد مةافقة مجلس يجةز تعيين عضكككككككة هيئة التدريس المنتقل من جامعة رسكككككككمية  .أ

 العمداء في كلتا الجامعتين.
خدمة مسككككككككككككتمرة في الجامعة ولكافة الغايات  منهالمنتقل افي الجامعة هيئة التدريس  ةتعتبر خدمة عضكككككككككككك .ب

 .فيهاوتنقل حقةق  المالية إلى الجامعة فةر انتهاء عمل  
 بداية فصل دراسي. علىخرى إلى الجامعة من جامعة رسمية أ انتقال أعضاء هيئة التدريس ي ةن  .ج

 
 

(: 10المادة )  
هيئة التدريس في الجامعة من وحدة تنظيمية إلى وحدة تنظيمية أخرى في الجامعة  ةيجةز نقل عضككككككككككككك .أ

في كل الةحدتين وبقرار من مجلس العمداء، وتعتبر  أو مجلس المركز الكليةو بتةصكككية من مجلسكككي القسككك  
 خدمة العضة في الةحدة المنتقل إليها خدمة مستمرة م  ما سبقها ولكافة الغايات.

 المركز العلمي(.  صد بالةحدة التنظيمية ) الكلية، لغايات تطبيق الفقرة )أ( من هذه المادة يق .ب
 

(: 11المادة )  
يشكككترف لتحةيل عضكككة هيئة التدريس المعين برتبة مدرس إلى عضكككة هيئة تدريس برتبة أسكككتاذ مسكككاعد، أو  .أ

تحةيل المحاضككر المتفرغ المعين على مؤهل الماجسككتير إلى محاضككر متفرغ معين على مؤهل الدكتةراه ما 
 يلي: 

 .أو مجلس المركز بخصة  التحةيلأن تصدر تةصية من مجلسي القس  والكلية  .1
المحاضكككككككككر المتفرغ  وي ةن مؤهل الدكتةراه الذي حصكككككككككل علي  عضكككككككككة هيئة التدريس )المدرس( أأن  .2

 .لدى جامعة مؤتةالمعين على درجة الماجستير معترف ب  
في أي وقت تتحقق مي  الشروف  )أ( من هذه المادةيجةز لمجلس العمداء اتخاذ القرار المةصةف في الفقرة  .ب

إال في الفصل الذي  -إن وجد –وال ُيعدل النصاب التدريسي بدل ساعات العمل اإلضافي المتطلبة لذلك، 
 .يلي الفصل الذي ت  مي  التحةيل

ي ةن سككككريان جمي  الحقةم المالية المترتبة على التحةيل اعتبارا  من بداية الفصككككل الذي يلي الفصككككل الذي  .ج
 الثاني، الفصل الصيفي(ت  مي  التحةيل )الفصل الدراسي األول، الفصل الدراسي 

تحسككككككب للمحاضككككككر المتفرغ المعين على درجة الماجسككككككتير والمحةل لمحاضككككككر متفرغ على مؤهل الدكتةراه  .د
 لرتبة أستاذ مساعد.  تحةيل لغايات رجة الدكتةراه؛ دبعد حصةل  على المدة التي خدمها سابقا  

 

(: 12المادة )  
 من أشككككهر سككككتة بذلك خلل طلب ا قدم إذا راتب  أو التدريسككككية الهيئة عضككككة رتبة تعديل في النظر يجةز .أ

 . الجامعة في تعيين  تاريخ
 عميد إلى يرف  ث  القسكككك  ومن مجلس على لعرضكككك  القسكككك  ر يس إلى الراتب أو الرتبة تعديل طلب يقدم .ب

 .مي  للبت الجامعة إلى ر اسة بدوره يرفع  والذي الكلية مجلس على لعرض  الكلية
قضككاها في  كان قدإذا عضككة هيئة التدريس خدمة  كامل مدة  تحسككبم  مراعاة الفقرة )أ( من هذه المادة،  .ج

جامعة غير أردنية معترف بها فتحسكككب ل   وقضكككاها في جامعة أخرى غير رسكككمية أ إذاجامعة رسكككمية أما 
 ة. عن كل سنتين خدمة سنة واحدة وبحد أقصى خمس سنةات وذلك لغايات الراتب واألقدمي

 

 



 والترقية النقل
(: 13المادة )  
 :التالية الةاحدة األمةر الرتبة ضمن أعلى فئة إلى فئة من التدريس هيئة عضة لنقل يشترف .أ

 .سنةات خمس عن ال تقل والراتب الرتبة في أقدمية فيها هة التي الفئة في لدية تةافرت أوال : 
 علمة ( ١٠٠ ) على وحصككل جامعة مؤتة، في الفعلية خدمت  أثناء في فعل  بحثين نشككر قد ي ةن  ثانيا : أن

 البحةث في التعليمات، ويشككككترف هذه من ( 16 ) المادة في جاء وفقا  لما هذه العلمات وتحسككككب أدنى حدا  
 :يلي ما أيضا   للنقل المقدمة

 .على األقل أحدهما في ر يسيا   باحثا   المتقدم ي ةن  أن   .1
 أشككرف التي والدكتةراه  الماجسككتير رسككا ل من البحةث المسككتخلصككة غير ومن أصككيلين البحثان ي ةن  أن .2

 .عليها
معدل تقدير عضـــــــو تيئة التدريس في اعداء العملي والتدريســـــــي من قيسل العميد ور يس  يقل ال أن ثالثًا:

 %(، ويحسب على النحو التالي: 70القسم والطلبة مجتمعًة عن تقدير جيد )
 من خدمته الفعلية في الجامعة.%( لتقييم الطلبة آلخر سنتين 40) -1
 %( لتقييم ر يس القسم، وفقًا لألنموذج المعتمد من قيسل مجلس العمداء.30) -2
يــل ن  د)تم تعــ العمــداء.%( لتقييم عميــد اليليــة، وفقــًا لألنموذج المعتمــد من قيســل مجلس 30) -3

   (. 29/11/2022( تاريخ 96/2022/2023المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم )
 بحث، كل من معززا  بنسخة أصلية القس  ر يس إلى نفسها الرتبة ضمن فئة إلى فئة من النقل يقدم طلب  .ب

 الكلية عميد إلى القسككككك  مجلس رأي ر يس القسككككك  ويرف  مي ، الرأي إلبداء القسككككك  مجلس على لعرضككككك 
 السكككككتكمال الجامعة ر يس إلى الطلب الكلية عميد ويرف  الرأي مي ، إلبداء الكلية، مجلس على لعرضككككك 
 .النقل إجراءات

 لغايات المقدم على اإلنتاج تنطبق التي نفسكككها الشكككروف النقل لغايات المقدم العلمي اإلنتاج ينطبق على  .ج
 .العلمي اإلنتاج تقيي  في المتبعة اإلجراءات باستثناء الترقية

 .العمداء مجلس دور قرارص تاريخ من نافدا   الةاحدة الرتبة ضمن فئة إلى فئة من النقل ي ةن قرار  .د
 .فئة إلى من فئة النقل ألغراض التدريس هيئة لعضة تمنح التي راتب دون  اإلجازة ال تحسب .ه
 سككككككتة مضككككككي بعد جديد للنقل بطلب يتقدم أن فلطالب  النقل، على المةافقة عدم العمداء مجلس إذا قرر .و

ا يقدم بحث ا أن على القرار، ذلك صكككككككدور تاريخ من األقل على أشكككككككهر ا جديد  غير  من األقل على واحد 
 .األولى المرة في بها تقدم التي األبحاث

 

(: 14المادة )  
 من أشهر ستة قبل الرتبة األعلى إلى للترقية بطلب  يتقدم أن المشار  األستاذ أو المساعد لألستاذ يجةز .أ

 لشغل األخرى المطلةبة القانةنية الشروف مي  إذا تةافرت األعلى، للرتبة المشترطة القانةنية المدة استكمال
 .الرتبة

 هة األعلى الرتبة الترقية إلى اسكككتحقام تاريخ يعد القانةنية، المدة انقضكككاء قبل الترقية إجراءات تمت إذا .ب
 .للترقية القانةنية المدة انقضاء ب  يت  الذي التاريخ

 
 
 



(: 15المادة )  
 جديدة إضكككافة مي  بإنتاج علمي التدريس هيئة عضكككة يتقدم أن يشكككترف األخرى، الشكككروف إلى باإلضكككافة .أ

 أو مؤتة، جامعة في عمل  وهة يمارس منها الترقية المطلةب الرتبة شكككككككغل  أثناء ب  قام والمعرفة للعل 
 .تخصص  مجال في اإلنتاج العلمي هذا ي ةن  وأن مؤتة، جامعة بها تعترف جامعة

 :للترقية المقدم العلمي اإلنتاج قبةل في اآلتية المبادئ تعتمد .ب
 

 أوال : 
الدوريات علمية  هذه تكةن  أن على الجامعة، دوريات تعتمدها في للنشككككر(  مقبةلة أو ) منشككككةرة بحةثا   .1

والمراكز العلمية  والجمعيات الجامعات عن وتصككككككككككككدر بانتظام مفهرسككككككككككككة و مّحكمة متخصككككككككككككصككككككككككككة
 .)المجلت اعتماد لجنة(قبل  من معتمدة تكةن  وأن المتخصصة،

 المتقدم أشكككرف  عليها التي الدكتةراه  أو الماجسكككتير رسكككا ل ،مسكككتخلصكككة من للنشكككر( مقبةلة أو ) منشكككةرة بحةث ا .2
 دوريات في للنشكككككر(  )أو قبلت نشكككككرت قد تكةن  أن شكككككريطة ،يا  ر يسككككك فا  بصكككككفت  مشكككككر  مؤتة جامعة في للترقية

 .ترقية كل في بحثين يزيد عددها على ال أن على الجامعة تعتمدها ومّحكمة ومفهرسة متخصصة
 البحةث فيها مقيمةن  يّقي  التي المتخصككصككة العلمية المؤتمرات والندوات وقا   في فعل   منشككةرة بحةث ا .3

 .فقط واحد البحةث بحث هذه من ويحسب مختصةن،
 مصكككككككككككككحةبة  (Series Studies( أو ) ( Medical Case Reportsطبية  حاالت عن تقارير .4

 في مقبةلة للنشكككككككككر(  أو ) منشكككككككككةرة التقارير هذه تكةن  أن بالحالة، على المتعلقة األدبيات بمراجعة
 حدا   تقريران ويحتسكككب للمتقدم الجامعة، وتعتمدها ا  يعالم مّحكمة ومفهرسكككة متخصكككصكككة علمية دورّيات

 .الةاحدة الترقية في أعلى
 للنشككر في مقبةلة أو منشككةرة الطب كلية في هيئة التدريس أعضككاء من المقدمة البحةث تكةن  أن يجب .5

 .عالميا  ومفهرسة  ومح مة متخصصة علمية دوريات
 

 البحث لجنة قبل من األولي للتقيي  بعد إرسككككال  للترقية المقدم العلمي اإلنتاج من فقط عملن يقبل أن يجةز :ثانيا  
 سككنةات خمس من أكثر على نشككره مضككى قد ي ةن  ال أن شككريطة بشككهن  إيجابية تقارير الجامعة، وورود في العلمي

 :يلي ما بين من اإلنتاج هذا كان إذا
 عن كلمات الكتاب عدد يقل أال على التخصككص، في مجال للمعرفة إضككافة فيها منشككةرة مطبةعة كتبا   .1

 .كلمة ألف خمسين
تخصكككككككص  حقل في مترج  كتاب من أكثر للمتقدم للترقية يحسكككككككب ال و فعل ، منشكككككككةرة مترجمة كتبا   .2

 .كلمة ألف ما ة عن كلمات  عدد يقل وأال المتقدم،
 واحدة من براءة أكثر للمتقدم يحسكككب وال النافذة، للقةانين األردنية وفق ا رسكككمي ا المعتمدة االختراع براءات .3

 .الترقية في
 من للترقية أكثر للمتقدم يحسككب وال المحقق، للكتاب دراسككة وامية على تشككتمل فعل   منشككةرة محققة كتب ا .4

 .للترقية المتقدم تخصص حقل في هذا الكتاب ي ةن  أن على واحد محقق كتاب
علميككة  ملحةظككةأو  (Short Paper) وأ( Short Communicationرسكككككككككككككككا ككل علميككة قصكككككككككككككيرة ) .5

(Technical Note( أو مراجعكككككة أدبيكككككات مةضكككككككككككككةع )Literature Review أو مراج  علميكككككة ،)
 متخصكككككصكككككة مجلة علمية فيفعل   منشكككككةرة تكةن  أن ( علىReview Articleمتخصكككككصكككككة شكككككاملة )

 (18/2020/20121) تم تعديل ن  المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم ) .ومّحكمة ومفهرسككككككككة
 .7/10/2020تاريخ 



 البحةث مح مةن  هذه تح ي  على يقةم أن متخصككككككككصككككككككة، ويشككككككككترف كتب في فعل   منشككككككككةرة بحةثا   .6
ا ذلك على وأن ينص النشر، ألغراض متخصصةن  ا، نص   .واحد على بحث يزيد ال وبما صريح 

 

 من جامعة مؤتة في خدمت  أثناء قي على األقل اثنين بحثين للنشر(  ل  قبل أو ) نشر قد المتقدم ي ةن  ثالثا : أن
 .عليها أو يشرف أشرف التي والدكتةراه  الماجستير رسا ل من البحةث المستخلصة غير
 وثلثة مشككار ، أسككتاذ رتبة إلى للترقية بحثين فعل  عن المنشككةرة البحةث عدد يقل ال أن يجب األحةال، جمي  وفي رابعا :
 .عليها يشرف التي والدكتةراه  رسا ل الماجستير من المستخلصة البحةث غير من وذلك أستاذ، رتبة للترقية إلى بحةث

 خامسا : 
 والكليات في األقسككام القةا   هذه من نسككخ وتةضكك  قةا  ، الدقيقة في تخصككصككاته  التدريسككية الهيئة أعضككاء يحدد .أ

 .لإلطلع عليها والترقية التعيين ولجنة
 يحدد أن على الدقيق للمتقدم التخصككص مجال في للترقية البحةث المقدمة من األقل على بحثان ي ةن  أن يشككترف .ب

 .طلب الترقية في بقا  مس ذلك
 .المشتر  البحث على أول اس  اسم  ظهر )أول( إذا ر يسيا   باحثا   التدريسية الهيئة عضة يعد سادسا : 

 
(: 16المادة )  
 :اآلتي النحة على النقل أو للترقية المقدم العلمي اإلنتاج يقدر .أ

 

 علمة (100)     المنفرد البحث 
 الر يس )األول( للباحث ( علمة60)    آخر م  المشتر  البحث 

 الثاني للباحث ( علمة40)                             
 

   للباحث األول( علمة 50)   اثنينالبحث المشتر  م 
 الثاني للباحث ( علمة30)       
 للثالث للباحث ( علمة20)       

 

 الر يس)األول( للباحث ( علمة40)   باحثين ثلثة م  المشتر  البحث 
 الثاني للباحث ( علمة30)            

 الثالث للباحث ( علمة20)      
 الراب  للباحث ( علمات10)      

 
 الر يس)األول( للباحث ( علمة35)  باحثين ثلثة من أكثر م  المشتر  البحث 

 .الثاني للباحث ( علمة25)
 .الثالث للباحث ( علمة20)

     عدد الباقية على علمة (20الك ) وتةزع
 الباحثين اآلخرين بالتساوي 

 

 (20و بكككككككك ) الر يس ( علمة للمشرف50بكككككككك ) الدكتةراه  أو الماجستير رسا ل من المستخلص البحث يقدر .ب
 .المساعد للمشرف علمة



 المسكككككككجلة وبراءة االختراع الدقيق التخصكككككككص مةضكككككككةع في والمحقق المترج  والكتاب الكتاب .  يقدر1 .ج
 : التالي النحة على عالميا  

 علمة (80)    المنفرد 
  الثاني. للباحث (30) و األول للباحث علمة (50)    آخر م  المشتر 
  (20) و للباحث الثاني (20) و الر يس للباحث علمة (40)  واحد من أكثر م  المشتر 

 بالتساوي. الباحثين لبقية                                   
ر براءة االختراع المسكككجلة محليا  وفقا  للقةانين األردنية النافذة والمح مة من جهة صكككاحبة  اختصكككا ،  .2 تقدَّ

( خمسين علمة، تةزع وفق النسب الةاردة في 50التخصص للمتقدم بككككككك )للمتقدم للترقية والتي تكةن في حقل 
 (.1( فقرة )ج( البند )16المادة )

 

 بعد مح   منشكككككةر بحث معاملة ( ٤،٣،٢،١ ) الفقرات الثاني ب( البند/ 15 ) المادة في ورد ما يعامل .د
 .صفحات  عدد بلغ مهما بشهن  إيجابية تقارير وورود تح يم ،

أو ( Short Communicationالقصكككككككككككككيرة ) المقككالككة أو ( case Report)حككالككة  عنيعطى التقرير  .3
(Short Paper) العلمية  الملحةظة أو(Technical Note ) أدبيات مةضكككككةع  مراجعة أو(Literature 

Review) الشكككككاملة )  المتخصكككككصكككككة العلمية المراجعة أو(Review Article واألبحاث  كتاب من جزء أو
)  فقرة )أ(. ( 16 ) المادة في الةاردة النسكككب وفق تةزع علمة ( ٣٠) المؤتمرات العلمية وقا   في المنشكككةرة

 .7/10/2020تاريخ  (18/2020/2021تم تعديل ن  المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم )
 

  

(: 17المادة )  
 يهتي:  مشار  ما أستاذ رتبة إلى للترقية المتقدم المساعد األستاذ في يشترف .أ

 وأن  منشككةرين فعل   األقل على اثنان منها ي ةن  وأن بحةث، خمسككة عن يقل ال علميا   إنتاجا   يقدم أن  .1
 .األقل علمة على ( ٣٠٠ ) على يحصل

 .األقل على المقدمة البحةث من بحثين في منفردا   باحثا   ي ةن  أن .2
معدل تقدير عضو تيئة التدريس في اعداء العملي والتدريسي من قيسل العميد ور يس القسم  يقل ال أن .3

 %(، ويحسب على النحو التالي: 70والطلبة مجتمعًة عن تقدير جيد )
 %( لتقييم الطلبة آلخر سنتين من خدمته الفعلية في الجامعة.40) -1
 سل مجلس العمداء.%( لتقييم ر يس القسم، وفقًا لألنموذج المعتمد من قي 30) -2
يــل ن  د)تم تعــ %( لتقييم عميــد اليليــة، وفقــًا لألنموذج المعتمــد من قيســل مجلس العمــداء.30) -3

 (. 29/11/2022( تاريخ 96/2022/2023المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم )
 

 :يهتي ما أستاذ رتبة إلى للترقية المتقدم المشار  األستاذ في يشترف .ب
 ) على يحصل وأن بالفعل، منها منشةرة ثلثة ي ةن  وأن بحةث ستة عن يقل علميا  الإنتاجا   يقدم أن  .1

 .األقل على علمة ( ٤٠٠
 .على األقل المقدمة البحةث من بحثين في منفردا   الباحث ي ةن  أن .2
 . الكلية وعميد القس  تقرير ر يس حسب زمل   م  وعلقات  تدريس  في ناجحا   ي ةن  أن .3
 رتبة إلى المقدم ضكككمن إنتاج  ي ةن  أن العلمية الكليات من أي في التدريسكككية الهيئة عضكككة في يشكككترف .ج

 متخصكككصكككة علمية مجلت في للنشكككر( أو مقبةالن ) منشكككةران اإلنجليزية باللغة األقل على بحثان أعلى
 .وتعتمدها الجامعة دوليا   ومفهرسة ومح مة



 في تخصكككككص كلية اآلداب في األجنبية اللغات أقسكككككام من أي في التدريسكككككية الهيئة عضكككككة يشكككككترف في .د
 أعلى رتبة إلى للترقية المقدم العلمي ضكككككمن إنتاج  ي ةن  أن المقارن  األدب أو الصكككككةتيات أو اللغةيات

 مجلت في للنشككككر مقبةلين أو ) لغة االختصككككا (، وأن ي ةنا منشككككةرين أجنبية بلغة األقل على بحثان
 تكةن جمي  أن ميشككترف التخصككصككات بقية أما الجامعة، وتعتمدها ومفهرسككة متخصككصككة ومح مة علمية
 التخصص. بلغة م تةبة بحةث 

 

(: 18المادة )  
مشككار  في الكليات الطبية: كلية الطب، كلية  أسككتاذ رتبة إلى للترقية المتقدم المسككاعد األسككتاذ في يشككترف .أ

 الصيدلة، كلية التمريط ما يلي:
 أن يقدم إنتاجا  علميا  ال يقل عن خمسة بحةث منها ثلثة منشةرة على األقل.  .1
أن ي ةن من بين البحةث المقدمة ثلثة على األقل ي ةن فيها المتقدم باحثا  ر يسكككككككككككيا  ويعتبر االسككككككككككك   .2

األول من البحث المنشكككككةر )أو المقبةل للنشكككككر( الباحث الر يس، شكككككريطة أن ي ةن واحدا  منها على األقل 
شككككار  في اإلشككككراف غير مسككككتل من رسككككا ل الماجسككككتير أو الدكتةراه أو مشككككاري  التخرج التي أشككككرف أو 

 عليها. 
أن ي ةن قد نشكككككككككر ) أو قبل للنشكككككككككر( ثلثة بحةث على األقل أثناء خدمت  في الجامعة، إن كانت قد  .3

 حسبت ل  أقدمية في الرتبة عند تعيين ، شريطة أن ال تقل خدمت  في الجامعة عن سنتين. 
ةرة أو مقبةلة للنشكككككككككككككر في تقدي  ما ال يقل عن ثلثة بحةث من الحد األدنى المطلةب للترقية منشككككككككككككك .4

مجلت علمية مح مة ودورية ومتخصصة ومفهرسة، عالمية من حيث هيئة التحرير والباحثين واالنتشار، 
( على أن ي ةن في بحثين منهككا على األقككل بككاحثككا  Thomson ISIوتكةن معتمككدة في قككاعككدة البيككانككات )

 ر يسيا . 
اء العملي والتدريســــي من قيسل العميد ور يس معدل تقدير عضــــو تيئة التدريس في اعد يقل ال أن .5

 %(، ويحسب على النحو التالي: 70القسم والطلبة مجتمعًة عن تقدير جيد )
 %( لتقييم الطلبة آلخر سنتين من خدمته الفعلية في الجامعة.40) -1
 %( لتقييم ر يس القسم، وفقًا لألنموذج المعتمد من قيسل مجلس العمداء.30) -2
يــل ن  د)تم تعــ اليليــة، وفقــًا لألنموذج المعتمــد من قيســل مجلس العمــداء.%( لتقييم عميــد 30) -3

 (. 29/11/2022( تاريخ 96/2022/2023المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم )
 

في الكليات الطبية: كلية الطب، كلية الصيدلة،  أستاذ رتبة إلى للترقية المتقدم المشار  األستاذ في يشترف .ب
 كلية التمريط ما يلي: 

 أن يقدم إنتاجا  علميا  ال يقل عن سبعة بحةث على األقل.  .1
أن ي ةن من بين البحةث المقدمة أربعة بحةث على األقل ي ةن فيها المتقدم باحثا  ر يسكككككككككككككيا  ويعتبر  .2

االسكككك  األول من البحث المنشككككةر )أو المقبةل للنشككككر( الباحث الر يس، شككككريطة أن ي ةن اثنين منها على 
رف أو شككككككار  في األقل غير مسككككككتلين من رسككككككا ل الماجسككككككتير أو الدكتةراه أو مشككككككاري  التخرج التي أشكككككك

 اإلشراف عليها. 
أن ي ةن قد نشككككككككر ) أو قبل للنشككككككككر( أربعة بحةث على األقل أثناء خدمت  في الجامعة، إن كانت قد  .3

 حسبت ل  أقدمية في الرتبة عند تعيين ، شريطة أن ال تقل خدمت  في الجامعة عن سنتين. 



ية منشكككككككةرة ) أو مقبةلة للنشكككككككر( في تقدي  ما ال يقل عن أربعة بحةث من الحد األدنى المطلةب للترق .4
مجلت علمية مح مة ودورية ومتخصصة ومفهرسة، عالمية من حيث هيئة التحرير والباحثين واالنتشار، 

( على أن ي ةن في ثلثككة منهككا على األقككل بككاحثككا  Thomson ISIوتكةن معتمككدة في قككاعككدة البيككانككات )
 ر يسيا . 

س في اعداء العملي والتدريســــي من قيسل العميد ور يس معدل تقدير عضــــو تيئة التدري يقل ال أن .5
 %(، ويحسب على النحو التالي: 70القسم والطلبة مجتمعًة عن تقدير جيد )

 %( لتقييم الطلبة آلخر سنتين من خدمته الفعلية في الجامعة.40) .1
 %( لتقييم ر يس القسم، وفقًا لألنموذج المعتمد من قيسل مجلس العمداء.30) .2
يل ن  د)تم تع لتقييم عميد اليلية، وفقًا لألنموذج المعتمد من قيسل مجلس العمداء.%( 30) .3

 (. 29/11/2022( تاريخ 96/2022/2023المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم )
 

(: 19المادة )  
 ترقية في ل  حسككككبت سككككبق أن التي البحةث من أي ا بحةث  ضككككمن يدرج أن النقل أو للترقية للمتقدم يجةز ال

 على حصكككةل  أو ترقيت  تاريخ قبل نشكككرت أو رتبة أكاديمية أو علمية درجة على بمةجبها حصكككل أو سكككابقة،
 . العلمية الدرجة

 
 

(: 20المادة )  
 

 على ألجل عرضكك  العلمي اإلنتاج من نسككخ سككت متضككمن ا المختص القسكك  ر يس إلى الترقية طلب يقدم .أ
 يتةلى الذي الكلية إلى عميد القسكككككك  مجلس رأي القسكككككك  ر يس ويرف   ،مي  الرأي إلبداء القسكككككك ، مجلس
 إجراءات السككككككتكمال الجامعة إلى ر اسككككككة ورفع  مي  الرأي إلبداء الكلية مجلس على المةضككككككةع عرض
 .الترقية

 من المتخصككصككين األقل على عشككرة أسككماء تتضككمن قا مة الترقية أورام في بالنظر المعنية اللجنة تقترح .ب
 اإلنتاج لتقيي  خارج  األردن أو داخل من إليها الترقية المطلةب الرتبة عن تقل ال رتبة يحملةن  ممن

 .العلمي
 

(:21المادة )  
 من وذلك المشكككتر  الكلية والتقرير ومجلس القسككك  مجلس ورأي الترقية، طلب في والترقية التعيين لجنة تنظر
   الخصة  بهذا المناسب القرار اتخاذ أجل
(: 22) المادة  

 للسككككككيرة ملخص ب  يفةضكككككك ، ويرفق من أو الر يس يختاره  المح مين من أربعة إلى العلمي اإلنتاج يرسككككككل
 خلل تقاريره  تقدي  ضرورة إلى اإلشارة م  إليها، المراد الترقية الرتبة وبيان ، للترقية للمتقدم والعملية العلمية

 لكل بحث، العلمية القيمة التقارير هذه تتضككككككمن أن على العلمي، اإلنتاج تسككككككلمه  األكثر من على شككككككهرين
 للترقية المرشح استحقام مدى وبيان ، العلمي ومحتةاه  وأصالت 

 

(: 23المادة )   
 كامي ا تراه  الذي ورود العدد بعد المختلفة جةانب  من للترقية المتقدم طلب في والترقية التعيين لجنة تنظر .أ

 المةضةع في لينظر العمداء، مجلس إلى وترف  تةصياتها ثلثة، عن تقل ال أن على المقيمين تقارير من
 .يراه مناسب ا الذي القرار ويتخذ



 سككككككككتة مرور بعد جةانب  المختلفة من الترقية طلب في والترقية التعيين لجنة تنظر األحةال جمي  في  .ب
 اإلجراءات. في السير تاريخ من أشهر

 

(: 24المادة )  
 التدريسككككية الهيئة إال أعضككككاء الجامعة مجالس في عليها يصككككةت أو الترقية في ينظر ال الحاالت جمي  في

 .منها أو أعلى إليها الترقية المطلةب للرتبة معادلة رتبة في ه  الذين
 

(:  25المادة )  
 

 وعميد المختص نا ب الر يس من م ةن  لجنة تقدم التعليمات هذه من (  23 ) المادة في ورد ما مراعاة م 
ا تقرير ا القسككككك  ور يس المعني الكلية  في كفايت  مي  تقي  للترقية المتقدم التدريسكككككية عضكككككة الهيئة عن مشكككككترك 

 .وخارجها الجامعة داخل األخرى  ، ونشاطات  الجامعية وعلقات  التدريس
 

(:26المادة )  
 .ترقيت  بخصة  العمداء مجلس بقرار للترقية المتقدم تبليغ يت  .أ

 مضككككككي بعد جديد إليها من يتقدم ان الترقية فلطالب الترقية، على المةافقة عدم العمداء مجلس قرر إذا .ب
ا بحث ا يقدم أن على التعيين والترقية لجنة في ترقيت  في السكككككير تاريخ من األقل على أشكككككهر سكككككتة  جديد 
ا  الشكككككككروف البحث هذا على وينطبق األولى في المرة بها تقدم التي األبحاث غير من األقل على واحد 

 بها تقدم التي األبحاث غير من بحثين الحالة هذه في ويقدم للمرة الثالثة تقدم إذا سنة مضي وبعد نفسها،
 بها تقدم التي البحةث غير من بحةث ثلثة م  الرابعة للمرة للترقية تقدم إذا مضكككي سكككنتين وبعد سكككابق ا،

 .للترقية التح ي  تكاليف المتقدم يتحمل األخيرتين الحالتين سابق ا، وفي
 

(:27المادة )  

 التعيين لجنة مةافقة من تاريخ ابتداء أعلى رتبة إلى التدريس هيئة عضككككة ترقية قرار العمداء مجلس يصككككدر
 المنصة  الزيادة غير مالية تبعات أي القرار هذا يترتب على ال أن على اإلجراءات في السير على والترقية
 .التعليمات هذه من ( 14 ) المادة في ورد ما مراعاة م  الرواتب والعلوات نظام في عليها

 

 

 التثسيت
 

(:28المادة )  
 لهذه المعد حسككب النمةذج القسكك  ر يس إلى طلبا   التثبيت لشككروف المسككتةفي التدريسككية الهيئة عضككة يقدم .أ

 .العمداء مجلس من والمعتمد الغاية
 العميد إلى التةصكككية ترف  ث  المناسكككبة، التةصكككية التخاذ القسككك  مجلس على بعرضككك  القسككك  ر يس يقةم  .ب

 .الكلية مجلس على لعرض 
 والترقية التعيين على لجنة لعرضكككككها الجامعة ر اسكككككة إلى الكلية مجلس تةصكككككية برف  الكلية عميد يقةم  .ج

 .التثبيت إجراءات الستكمال
 التثبيت تاريخ وي ةن المناسككككب،  القرار التخاذ العمداء مجلس إلى تةصككككياتها والترقية التعيين لجنة ترف   .د

 .العمداء مجلس قرار تاريخ من اعتبار ا
 

(: 29المادة )  



 الهيئة نظام أعضككككككاء من ( ١٤ ) المادة في ورد ما إلى باإلضككككككافة التثبيت ألغراض التالية المعايير تعتمد
 :التدريسية

 .الجامعة في عمل  رأس على التدريس هيئة عضة ي ةن  أن .1
 .والسلة  السيرة حسن ي ةن  أن .2
معدل تقدير عضو تيئة التدريس في اعداء العملي والتدريسي من قيسل العميد ور يس القسم والطلبة  يقل ال أن .3

 %(، ويحسب على النحو التالي: 70مجتمعًة عن تقدير جيد )
 %( لتقييم الطلبة آلخر سنتين من خدمته الفعلية في الجامعة.40). 1
 لألنموذج المعتمد من قيسل مجلس العمداء.%( لتقييم ر يس القسم، وفقًا 30). 2
يل ن  المادة د)تم تع %( لتقييم عميد اليلية، وفقًا لألنموذج المعتمد من قيسل مجلس العمداء.30). 3

 (. 29/11/2022( تاريخ 96/2022/2023بموجب قرار مجلس العمداء رقم )
 التثبيت يؤجل العقةبة مثل هذه بحق  صكككدر فإذا فةم، فما إنذار درجة من عقةبة بحق  صكككدرت قد ي ةن  ال أن .4

 سنة. عن تقل ال لمدة
(: 30المادة )  

 :يلي ما المتضمن العمداء مجلس من المقر النمةذج يعتمد التثبيت ألغراض
 :ويشمل العلمي األداء .أ

 .بالتدريس القيام .1
 .المبتكرة والدراسات البحةث إجراء .2
 .اإلبداعية واألعمال االختراع براءة .3
ا واالجتماعية وتةجيهه  العلمية ونشكككككككاطاته  وتقاريره  الطلب بحةث على اإلشكككككككراف .4  علمي ا تةجيه 

 .وخلقي ا
 .والندوات االمتحانات إجراء .5
 .الجامعية واللجان المجالس في االشترا  .6
 بالمستةى  واالحتفاظ برسالتها العلمية للنهةض الجهد أقصى وبذل الجامعة، في العلمي لةاجب  التفرغ .7

 .واإلدارة والتةجي  والتدريب ميادين البحث في الجامعة بم انة الل ق الرمي 
 :التدريسية الهيئة عضة علقات .ب

 .واإلرشاد والمساعدة األداء حيث من بطلبت  .1
 .القس  في بزمل   .2
 .الكلية في بزمل   .3
 .الجامعة في اآلخرين والعاملين المسؤولين .4

 :وتشمل واإلم انات القدرات .ج
 .جديدة طرح أفكار على وقدرت  اإلبداع، وملكة المبادرة روح .1
 .الجامعة أهداف تحقيق في مثابرت  .2
 .لدي  القيادة عنصر وتةفر اإلدارية مقدرت  .3
 .العام الجامعية والنظام والتقاليد والقي  باألعراف التزام  مدى .4

 :خلل من والمسؤوليات اإلضامية االعتيادية المسؤولية تحمل على والقدرة الرغبة .د
 .والكلية والجامعة القس  ومجلسي اللجان عضةية .1



 .الجامعة خارج من اللجان عضةية .2
 .اآلخر للرأي وتقبل  الفريق بروح تمتع  مدى .3

 .الجامعة في للعمل بالتفرغ التزام  مدى .ه
 .الجامعة في المختصة من الجهات الصادرة والقرارات والتعليمات واألنظمة بالقةانين التزام  مدى .و
 الجامعة داخل العام وسككككلةك  أدا   الجامعي خلل من ومصككككالحها الجامعة سككككمعة على محافظت  مدى .ز

 .وخارجها
 مما واحد آن في مدنية عسكككك رية بصككككفتها جامعة مؤتة جامعة خصككككةصككككية على بالمحافظة التزام  مدى .ح

 .بالقانةن  التام والربط وااللتزام الضبط يتطلب
 .المحلي المجتم  خدمة في المساهمة .ف

 

(: 31المادة )  
 ممن أعضكككاء الهيئة التدريسكككية إال والتثبيت والنقل والترقية التعيين طلبات في ينظر ال األحةال جمي  في .أ

 .منها أعلى رتبة في أو والنقل والتثبيت والترقية التعيين طالب إليها المتقدم رتبة في ه 
 .التدريسية الهيئة أعضاء من المثبتةن  إال التثبيت طلبات في ينظر ال .ب

 

 

 التدريسية الهيئة عضو مهام
(: 32المادة )  
 ساعة ( 1٢) واألستاذ المساعد المشار  ولألستاذ معتمدة ساعات (٩ ) لألستاذ التدريسي النصاب ي ةن  .أ

 .معتمدة ساعة (١٥ ) المساعد والمدرس وللمدرس معتمدة،
 درجة حملة من المعينين بعقةد المتفرغين والمحاضككرين التدريس هيئة ألعضككاء التدريسككي النصككاب ي ةن  .ب

 المتفرغين والمحاضككرين األكاديمية الرتبة النظر عن بصككرف معتمدة سككاعة عشككرة اثنتي ( ١٢ ) الدكتةراه 
 عقةده . في النصاب هذا ويحدد معتمدة، ساعة (١٥والب الةريةس ) الماجستير حملة من

هيئة التدريس على كل رسككككككالة جامعية بمثابة سككككككاعة واحدة معتمدة عن كل فصككككككل  إشككككككراف عضككككككة ي ةن  .ج
دراسككككي عادي يسككككتمر مي  اإلشككككراف وبحد أقصككككى ثلثة فصككككةل دراسككككية لكل رسككككالة على أن ال يزيد عدد 
ساعات اإلشراف في هذه الحالة عن ثلث ساعات معتمدة لألستاذ المساعد وستة ساعات معتمدة لألستاذ 

 لمشار .واألستاذ ا
 

(: 33المادة )  
 تنسيب بناء على لذلك ضرورة رأى إذا األكاديمي القس  داخل أكثر أو شعبة إنشاء الجامعة لر يس يجةز .أ

 .القس  مجلس من وتةصية الكلية مجلس من
 :يلي ما الشعبة على المشرف يتةلى .ب

 .الشعبة في التخصص مةاد تدريس تنسيق .1
 إلى وتقديمها نشكاطاته  عن في الشكعبة التدريسكية الهيئة أعضكاء يعدها التي السكنةية التقارير تنسكيق .2

 .عام كل من أيار شهر نهاية في مةحد في تقرير األكاديمي القس  ر يس
 

 اإلجازات



(: 34المادة )  
 :يلي كما الجامعة في التدريسية الهيئة لعضة السنةية اإلجازة تكةن  .أ

ا عشر أحد .1  .التدريسية الهيئة أعضاء من لكل أسبةع 
 .التدريسية الهيئة أعضاء من لإلداريين أسابي  ثمانية .2
 . إضامية بهعمال طبية الم لف الطب كلية في التدريسية الهيئة لعضة أسابي  ستة .3

 عام كل والثاني من الفصككلين األول بين ما أسككبةعين المتفرغ والمحاضككر التدريسككية الهيئة عضككة يسككتةفي .ب
 المحاضرين أو التدريس هيئة ألعضاء بالنسبة الصي ية، أما العطلة خلل اإلجازات هذه باقي يستةفي ث 

 .العميد من تنسيب على بناء الر يس يقره برنامج بمةجب إجازاته  الطب، فتحدد كلية في المتفرغين
 المحاضككككر أو الهيئة التدريسككككية عضككككة يسككككتحق بحيث دراسككككيين، فصككككلين دوام عن اإلجازات هذه تكةن   .ج

ا فصل   دوام  عن اإلجازة هذه نصف المتفرغ  .دراسي ا واحد 
 ويت  عمله ، طبيعة الر يس حسككككككب من بقرار المراكز ومديري  والعمداء الر يس نةاب إجازات تةزي  يت  .د

 .المختص العميد برأي بعد االستئناس الر يس من بقرار األقسام رؤساء إجازات تةزي 
 

(: 35المادة )  

 إلجراءات اإليضككككاحات اللزمة مي  ويبين المباشككككر الر يس إلى المعتمد النمةذج على اإلجازة طلب يقدم .أ
 .اإلجازة

 من المحاضر المتفرغ أو التدريسية الهيئة عضة عةدة عدم أو عةدة عن خطي ا العميد القس  ر يس يبلغ . .ب
 .أسبةع خلل انتها ها حين إجازت 

 

(:36المادة )  
 التدريس هيئة األكاديمية وأعضككاء األقسككام ورؤسككاء والعمداء الر يس نةاب ي لف أن الجامعة لر يس يجةز .أ

 أسكككابي ، ثمانية على التكليف مدة أن تزيد يجةز وال بعضكككها، أو السكككنةية إجازاته  خلل للعمل اإلداريين
 تكليف ل  يصككككدر ل  إذا الم افهة الشككككخص تدويرها،وال يسككككتحق أو السككككنةية اإلجازة تهجيل يجةز ال كما

 .مباشرة الر يس من رسمي
 والعمداء الر يس الجامعة ونةاب لر يس يجةز وال السككككككنةية، إجازات  بدل م افهة الجامعة  يسر  يسككككككتحق .ب

 السنةية إجازاته  خلل الجامعة في ب  إضافي ي لفةن  عمل أي عن أجر أي يتقاضةا أن األقسام ورؤساء
 .السنةية إجازاته  م افهة بدل يمنحه  الر يس من تكليف صدر إذا

 الجامعة سةاء داخل اإلجازة بهجر هذه خلل يدرس أن السنةية إجازت  بدل عن م افهة يمنح لمن يجةز ال .ج
 سككاعات ثلث على تزيد ال محاضككرات بإلقاء أن ي لف  الجامعة لر يس يحق الحالة هذه وفي خارجها، أو
  .أجر دون  الفصل الصيفي في األسبةع في

 
 العلمي التفرغ إجازة

(:37المادة )  
 :متضمن ا لهذه الغاية معد نمةذج وفق العلمي التفرغ إجازة طلب التدريسية الهيئة عضة يقدم .أ

 .التدريسية عضة الهيئة بها سيقةم التي البحةث أو للبحث تفصيلي ا مخططا   .1
 .العلمي التفرغ إجازة قضاء أماكن أو م ان .2
 .العلمي التفرغ إجازة خلل الهيئة التدريسية عضة بها يقةم أن المتةق  البحثية غير بالمهام بيان ا .3



 .الجهة األخرى  ل  تقدمها أن المم ن والتسهيلت السفر سير خط .4
 

(:38المادة )  
 قبل أسكككككابي  سكككككتة ال تتجاوز مدة في العلمي التفرغ إجازات طلبات في والكليات األقسكككككام مجالس تنظر .أ

 .اإلجازة هذه فيها ستمنح الذي الفصل
 يجةز  أن وال القسككك ، التدريس في مةاد لتغطية المتبقي العدد كفاية العلمي التفرغ إجازة منح عند يراعى  .ب

القس ؛ وفي حال تساوي  ذلك في التدريس القا مين على من (% ٣٠ ) عن باإلجازات المتمتعين نسبة تزيد
النقككاف ُتعطى األولةيككة للحصكككككككككككككةل على هككذه اإلجككازة لمن لككديكك  أبحككاث تخككدم أولةيككات البحككث الةطنيككة أو 

 ة بخدمة المجتم  المحلي. األبحاث ذات الصل
 .في مصلحة الجامعة أنها ويرى  الجامعة ر يس يقدرها خاصة حاالت في النسبة هذه استثناء يجةز .ج
 
 

(:39المادة )  
على عضكككة الهيئة التدريسكككية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم إلى عميد كليت  عند انتهاء إجازت  تقريرا   .أ

العلمية التي أعدها خلل إجازت  ليجري تقييمها بمعرفة ر يس القسككككككككككككك  وعميد واميا  عن البحث أو البحةث 
الكلية، ويرف  التقرير والتقيي  إلى ر يس الجامعة أو من يفةضككككك ؛ العتماده، وفي حالة عدم اعتماده تسكككككترد 

 من  جمي  المبالغ التي دفعت ل .
 خلل أجري  قد أن البحث إلى منشةرال البحث من بارز م ان في يشير أن التدريسية الهيئة عضة على  .ب

 .الجامعة من ل  الممنةحة العلمي التفرغ إجازة
(: 40المادة )  

 الجامعة: في التدريسية الهيئة أعضاء نظام من ( ٣٣ ) المادة من )هك( الفقرة في ورد ما مراعاة م 
 بطاقات بدل المملكة العلمي خارج التفرغ إجازة يقضكككي الذي التدريسكككية الهيئة لعضكككة تصكككرف أن يجةز .أ

 دراسككي ا فصككل   يقضككي وأن كاملة، دراسككية اإلجازة سككنة مدة تكةن  أن على واحدة، ولمرة وإياب ا ذهاب ا السككفر
 التفرغ إجازة على المةافقة لقرار وفق ا سكككيره وخط السكككفر يحدد جهة أن على الخارج، في األقل على منها

 أن فعلي  السفر بطاقات تكلفة على يزيد بما السير خط تغيير في التدريس عضة هيئة رغب وإذا العلمي،
 .أخرى  جهة من دفعت إذا السفر بطاقات بدل بدف  الجامعة تلتزم وال التكلفة، يتحمل فرم 

 :يلي ما علمي تفرغ إجازة المجاز التدريسية الهيئة لعضة تصرف .ب
 .بدل النقل علوة باستثناء يتقاضاها كان التي والعلوات الرواتب .1
ا شهةر ثلثة رواتب .2  .السفر عند ل  الخارج، وتصرف في إجازت  سيقضي كان إذا مقدم 
ا إجازت  يقضككككي كان إذا الصككككحي التهمين حسككككاب على سككككلفة .3  عن يقل ال بما الخارج في منها أو جزء 

 حسكككب السكككلفة هذه تسكككديد ويت  اإلجازة مي  سكككيقضكككي الذي لترتيبات البلد وفق ا ل  وتصكككرف دراسكككي، فصكككل
 .المالية الدا رة إلى تقدم بمةجب وثا ق األصةل

 

(:41المادة )  
ية في الجامعة عند اتمام  سكككن السكككبعين من العمر، وي ةن انتهاء هيئة التدريسكككالإذا صكككادف حصكككةل عضكككة  

  الخدمة في هذه الحالة اعتبارا  من مهاية العام الجامعي الذي أت  مي  سن السبعين. 
(: 42المادة )  



على الرغ  مما ورد في اللفقرة )أ( من هذه المادة، يجةز لمجلس العمداء بناء على تةصكككككككككككككية تنتهي خدمة ا. 
سككككككتاذية في األمجلس القسكككككك  وتنسككككككيب من مجلس الكلية، تمديد خدمة عضككككككة هيئة التدريس الذي يشككككككغل رتبة 

 سنة فسنة إلى حين بلةغ  سن الخامسة والسبعين، شريطة أن تتةافر الشروف التالية مجتمعة: العمل
 أن ي ةن هنا  شاغر ل  يت  اشغال  من خلل اإلعلن عن الةظا ف الشاغرة في الجامعة. .1
 أن يقدم للجامعة ما يثبت لياقت  الصحية لمزاولة العمل األكاديمي في الجامعة. .2
 جا  علميا  في األعةام الثلثة األخيرة، وفقا  لللشروف التالية: أن ي ةن قد نشر إنتا .3

أن يتقدم بثلثة أبحاث منشةرة في مجلت علمية متخصصة ومح مة ضمن قةاعد البيانات التالية: )  .ب
Scopus, Web of Science, PubMed إضككككافة إلى المجلت الةطنية العلمية المتخصككككصكككككة )

   البحث العلمي واالبتكار والمتةطنة في الجامعات األردنية. والمح مة والتي أنشهها صندوم دع
 أن ي ةن باحثا  ر يسيا  في أحدهما على األقل. .ت

 

 أن ي ةن متميزا  في نشاطات  العلمية وخدمة الجامعة خلل المشاركة في اللجان على كافة المستةيات. .4
 خلل األعةام الثلثة األخيرة. أن ي ةن قد ساه  في اإلشراف والتدريس على طلبة الدراسات العليا .5

 

 ال يجةز منح إجازة التفرغ العلمي خلل التمديد لما بعد السبعين.. ب
على عضككككة هيئة التدريس الذي يحمل رتبة األسككككتاذية وبلغ سككككن السككككبعين أن يرفق بنمةذج مباشككككرة العمل ج. 

عند بداية كل عام جامعي تقريرا  طبيا  صادرا  عن اللجنة الطبية العليا في الجامعة يثبت لياقت  الصحية لمزاولة 
لية المعني ووفق نمةذج معتمد لهذه الغاية العمل األكاديمي في الجامعة، وذلك بناء  على تحةيل من عميد الك

 من قبل دا رة المةارد البشرية في الجامعة.  
 

 
 التدريسية الهيئة أعضاء إيفاد

(:43المادة )  
 على تزيد ال لمدة أو خارجها المملكة داخل تدريبية أو دراسكككية دورة في التدريسكككية الهيئة عضكككة أوفد إذا .أ

 ورسكككةم السكككفر أجةر الجامعة ل  فتدف  أية مخصكككصكككات إليها أوفد التي الجهة ل  تدف  ول  اشكككهر أربعة
 :التالية السفر علوة ل  وتصرف وأثمان الكتب التدريب أو الدراسة

ا عشر خمسة (١٥ ) لمدة كاملة علوة .1  .يةم 
ا عشر الخمسة عن العلوات %( من50) .2  .التالية يةم 
 ذلك. تلي التي للمدة العلوات من %(25) .3

 المنصكككة  عن العلوة تقل الشكككخص إليها أوفد التي الجهة تدفعها التي المالية المخصكككصكككات كانت إذا .ب
 تدفعها التي والمخصككككصككككات المبالغ تلك الفرم بين الجامعة ل  فتدف  المادة هذه )أ( من الفقرة في عليها
 .الكتب وأثمان التدريب أو الدراسة ورسةم السفر أجةر باإلضافة إلى وذلك إليها، أوفد التي الجهة

 من (% ٥٠ ) ل  فتدف  الجامعة والطعام اإلقامة تسكككككهيلت دراسكككككية أو تدريبية دورة في للمةفد قدم إذا .ج
 .يستحقها التي السفر علوة

 البعثات نظام أح ام على المةفد فتطبق اشككككهر أربعة من أكثر التدريب أو الدراسككككية الدورة مدة كانت إذا .د
 .الجامعة في ب  المعمةل العلمية

 
 المتفرغون  والمحاضرون  الزا رون  اعساتذة



(:44المادة )  
ا أسككتاذ ا أو زا ر ا أسككتاذ ا يعين أن يجةز ا أسككتاذ ا أو زا ر ا مشككارك   من ذاتها الرتبة لقب يحمل إذا كان زا ر ا مسككاعد 
 .الر يس يحددهالمدة  الجامعة في للعمل مع  بالتعاقد مؤتة، وذلك جامعة بها تعترف التي الجامعات إحدى

 
 
 
(:45المادة )  

 القسككك  مجلس من كل أخذ رأي بعد والترقية، التعيين لجنة وتةصكككية الر يس تنسكككيب على بناء   العمداء لمجلس
 الشروف وفق على الفئة لهذه التعيين وي ةن  الجامعة، للعمل في متفرغين محاضرين م  التعاقد الكلية ومجلس

 .العقد في تحدد التي
(:46المادة )  

 مؤتة، جامعة بها تعترف في جامعة دراسكت  انتظام ثبت الذي الدكتةراه  على الحاصكل األردني يحةل أن يجةز
 :يلي ما إذا حقق مساعد أستاذ رتبة إلى متفرغا   محاضرا   وعين
 ي ةن قد أمضى مدة ال تقل عن سنة محاضرا  متفرغا  في جامعة مؤتة. أن   .1
 ويعتمد والطلبة، المسؤولين وم  م  زمل   طيبة وعلقة السلة  وحسن التدريس في وفاعلية مقدرة أثبت   .2

 .الكلية وعميد ر يس القس  وتقارير الطلبة تقةي  الغاية لهذه
أن يقدم بحثا  منفردا  أو مشككككككككتركا  منشككككككككةرا  أو مقبةال  للنشككككككككر، في مجلة علمية مح مة تعتمدها الجامعة،    .3

 وللجامعة الحق في إعادة تقيي  البحث المقبةل للنشر للتهكد من مستةاه العلمي
 .واألقدمية الراتب ألغراض المدة هذه تحسب   .4
ا ذكر في البنةد ) .5 المكككادة فكككإنككك  يجةز لمجلس العمكككداء أن يعين األردني ( من هكككذه 4،3،2،1بكككالرغ  ممكككّ

 الحاصل على درجة الدكتةراه برتبة أستاذ مساعد وفق الحاالت التي يقدرها المجلس
(:47المادة )  

 وال بعقد، حاضكككرا  متفرغا  م انتظام دراسكككت  يثبت ل  الذي الدكتةراه  درجة على الحاصكككل األردني يعين أن يجةز
 :يلي ما بعد تحقيق إال مساعد أستاذ رتبة إلى تحةيل  يجةز

 .مؤتة جامعة في متفرغ رتبة محاضر في سنةات ثلث عن تقل ال مدة أمضى قد ي ةن  أن .1
 .الجامعة مح مة تعتمدها علمية مجلت في منفرد أحدهما بحثين نشر قد ي ةن  أن .2
معدل تقدير عضـــــو تيئة التدريس في اعداء العملي والتدريســـــي من قيسل العميد ور يس القســـــم والطلبة  يقل ال أن .3

 %(، ويحسب على النحو التالي: 70مجتمعًة عن تقدير جيد )
 %( لتقييم الطلبة آلخر سنتين من خدمته الفعلية في الجامعة.40) .1
 سل مجلس العمداء.%( لتقييم ر يس القسم، وفقًا لألنموذج المعتمد من قي 30) .2
سل مجلس العمداء.30) .3 يل ن  د)تم تع %( لتقييم عميد اليلية، وفقًا لألنموذج المعتمد من قي

 (. 29/11/2022( تاريخ 96/2022/2023المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم )
 .فقط الراتب ألغراض تحسب األكاديمية، ولكن الرتبة في األقدمية ألغراض المدة هذه تحسب ال .4
 .الحق  ترقية أي في أستاذ مساعد رتبة إلى تحةيل  ألغراض المقدمة األبحاث ل  تحسب ال .5

(: 48المادة )  



بهي عمل في الجامعة بما في ذلك يجةز لر يس الجامعة أن ي لف أيا  من أعضاء الهيئة التدريسية القيام 
 س الجامعة.أو مساعد الر يس مقابل م افهة مالية شهرية يحددها ر ي الر يس  مستشار

(: 49) المادة  
 .التعليمات هذه في نص فيها يرد ل  التي الحاالت في العمداء مجلس يبت
(:50) المادة  

 .تاريخ نفاذها من اعتبارا   معها، متعارضة سابقة قرارات أو تعليمات أي التعليمات هذه تلغي 


