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 األردنيةالزيتونة  جامعة في التدريسية الهيئة تعليمات
 ( ووفقا لقانون الجامعات األردنية النافذن )نظام الهيئة التدريسية النافذ( م45صادرة بموجب المادة )

 

 .01/10/2016 تاريخ من اعتبارا   بها ويعمل جامعة الزيتونة األردنية "، في التدريسية الهيئة تعليمات "التعليمات هذه تسمى    (:1) المادة

 يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.    (:2المادة )

 األردنية جامعة الزيتونة : الجامعة

 الجامعة عمداء مجلس : المجلس

 الجامعة رئيس : الرئيس

 المعنية الكلية عميد : العميد

 والترقية التعيين لجنة : اللجنة

 الجامعة األردنية في التدريسية الهيئة نظام : النظام

 2007 لعام (106) رقم

 

 

 التعيين

 قد يكون أن  في الجامعة التدريسية الهيئة في عضوا   يعين من في النظام يشترط من (5 ) المادة في الواردة الشروط مراعاة مع. أ   (:3المادة )

 خاصة حاالت في إال جيد، عن األولىالجامعية  الدرجة في تقديره يقل ال وأن بالدراسة المنتظمة، العلمية مؤهالته على حصل

 اللجنة. تنسيب على بناء يقدرها المجلس

 .الجامعي القيام بالعمل على وقدرته للتعيين المرشح مالءمة من ضرورية للتحقق يراها أخرى يضع  أي شروط أن للمجلسب.         

 الجامعة تعترف بها أخرى أي جامعة في شغلها التي الرتبة في الجامعة التدريسية الهيئة عضو تعيين في تعتمد أن يجوزأ.   (:4المادة )

 وتحسب أقدميته في الرتبة على أساس كل سنة بسنة شريطة أن ال تكون السنة مجتزأة.

 لها المتقدم في الرتبة للتعيين يؤهله للمتقدم العلمي اإلنتاج كان إذا اللجنة فيما تبت المادة هذه من) الفقرة )أ أحكام مراعاة ب. مع 

 .الجامعة في

 من (7) المادة في عليه المنصوص العلمي المؤهل على حاصال   أن يكون مساعد، أستاذ برتبة الجامعة في المدرس لتعيين يشترط   (:5المادة )

 الجامعة. في عمله من باستقالته يتقدم أن على النظام،

                   العمارة هندسة تخصص والتكنولوجيا الهندسة كلية في للتعيين المطلوبة المعمارية أو الفنية األعمال تقل ال أن يشترط. أ  (: 6) المادة

 :يأتي كما فيها التعيين المطلوب للرتبة وفقا  

 .مدرس رتبة في للتعيين أعمال أربعة. 1 
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 .مساعد أستاذ رتبة في للتعيين أعمال ستة. 2  

 .مشارك أستاذ رتبة في للتعيين أعمال تسعة. 3 

 .أستاذ رتبة في للتعيين أعمال عشرة. 4 

 من( أ) الفقرة في إليه المشار المعماري أو الفني العمل في يشترط النظام من( 7) المادة من( ب) الفقرة في ورد ما مراعاة مع. ب              

 :يأتي ما المادة هذه

 .المتقدم تخصص ضمن يقع أن. 1

 .كلمة  500و 400  بين  يتراوح وجمالياته وتقنياته ومضمونه فكرته يوضح موجز تحليلي وصف به يرفق أن. 2

 أو/ و السمعية التسجيل وأشرطة والساليدات، الشفافة والشرائح الصور،: مثل سمعية أو بصرية توثيقية بوسيلة يُقدم أن. 3

 .المتعددة الرقمية الوسائط أو البصرية

 .المعني القسم رئيس من بتوصية الكلية مجلس يشكلها متخصصة لجنة قبل من تقييمه ويتم إيجابيا ، األولي تقييمه يكون أن.4 

 

  متميزة فنية أعمال مهنية أو إلى استنادا   أكاديمية الجرافيكي برتبة قسم التصميم في التدريسية الهيئة عضو تعيين في النظر عند      (:7المادة )

 من قبل لجنة متخصصة يشكلها مجلس الكلية بناء  على توصية مجلس القسم. تلك األعمال يميتقيتم  تخصصه مجال مبتكرة فيأو

 يصوت على التعيين في عضوية الهيئة التدريسية أعضاء مجلسي القسم والكلية الحاضرون جميعهم.     (:8) المادة

يرفع رئيس القسم توصية مجلس القسم بالتعيين إلى العميد خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أسابيع من تاريخ إحالة الطلب إلى رئيس       (:9) المادة

 القسم.

 العمل قبل مباشرته الظروف اقتضت وإذا ،تعيينه قرار المحدد في التاريخ من اعتبارا   العمل مباشرة المعين في الجامعة  علىأ.    (:10) المادة

 .منه الرئيس بقرار يحددها بمكافأة عمله يكون التاريخ، ذلك  

       المباشرة أو  إبالغ القسم رئيس وعلى العمل، ببدء مباشرة خطيا   قسمه رئيس للتدريس في الجامعة إبالغ المعين يتولىب. 

 .األكثر أيام على  عشرة خالل الرئيس إلى ذلك إبالغ العميد األكثر، ويتولى على أسبوع خالل العميد إلى خطيا   عدمها

 تعيينه قرار يعد   لمباشرته المحدد التاريخ من أسابيع األعلى ثالثة حدها مدة خالل عمله المعين في الجامعة  يباشر لم إذاج. 

 إذاإال  ،بعد ابالغه ذلك خطيا   ويترتب عليه كافة االلتزامات والمسؤوليات القانونية تجاه العقد المبرم معه مستنكفا  ملغى ويعد 

 .الرئيس يقبله بعذر تقدم

 في تعيينه من تاريخ أشهر ستة خالل بذلك خطيا   طلبا   قدم إذا التدريسية أو راتبه الهيئة عضو رتبة تعديل في النظر يجوزأ.   (:11) المادة

 .الجامعة

 .القسم المعنيين ومجلس الكلية مجلس توصية على اللجنة بناء من بتنسيب المجلس من بقرار الرتبة تعديل يتمب. 

 .اللجنة توصية من على بناء الرئيس، من بقرار الراتب تعديل يتمج. 
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 ونشاطاته بإنجازاته المتعلقة يتضمن المعلومات سنويا   تقريرا   يقدم أن التدريسية في الجامعة  الهيئة عضو على يتعين    (:12) المادة

جامعي، الذي يقوم  عام كلمن  الثاني نهاية الفصل مع القسم رئيس إلى ويرفعه للنشر، قبلت نشرها أو وبحوثه التي وإسهاماته

 .عميد وعميد البحث العلمي والدراسات العليا ومكتب االعتماد وضمان الجودةالبدوره برفعه إلى 

م   (:13) المادة  ضوء في في تجديد العقد السنوي وذلك الرأي إلبداء المعنية األقسام إلى الكلية في التدريسية الهيئة أعضاء أسماء العميد يقد 

 .هيئة التدريس عضو لتقييم المعني خاص يملؤه رئيس القسم والعميد الحاجة بناء على نموذج

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم  لتعليمات وفقا   الجامعة في الهيئة التدريسية ألعضاء األكاديمية األقسام في المشترك التعيين يتم   (:14) المادة

 العالي النافذة.

 المتفرغون المحاضرون

 .النظام ( من5) المادة في الواردة الشروط فيه أن تتوافر الجامعة في متفرغا   محاضرا   يعين من في يشترط أ.  (:15) المادة

 متفرغون يعين محاضرون أن يجوز الرئيس، يقدرها خاصة وفي حاالت المادة هذه )أ( من الفقرة في ورد مما الرغم علىب. 

    الدرجات العلمية إلى النظر دون بذلك، القيام على القادرين من المؤهلين الجامعة كليات والبحث في بالتدريس القيام بقصد 

 .يحملونها التي

 .عليها اإلتفاق يتم أخرى شروط و أي والراتب شروط العمل تحدد بعقود المتفرغون المحاضرون يعينج.  

 .( من هذه التعليمات8وفقا  للمادة )  المحاضر المتفرغ تعيين على التصويت يكوند.  

 النقل

 : اآلتية األمور يحقق أن الواحدة الرتبة ضمن فئة أعلى إلى فئة من التدريسية الهيئة عضو لنقل يشترط . أ  (:16) المادة

 على علمي، لعرضه إنتاج كل من أصلية بنسخة معززا   القسم إلى رئيس نفسها الرتبة ضمن فئة إلى فئة من النقل طلب يقدمب. 

 فيه، الرأي إلبداء الكلية، على مجلس لعرضه العميد إلى القسم مجلس رأي القسم رئيس ويرفع فيه، الرأي إلبداء القسم مجلس

 .النقل إجراءات الستكمال الرئيس إلى العميد الطلب ويرفع

 الترقية باستثناء لغايات المقدم اإلنتاج على تنطبق التي الشروط نفسها لغايات النقل المقدم العلمي اإلنتاج على ينطبقج. 

 .العلمي اإلنتاج تقييم في المتبعة اإلجراءات

 .المجلس قرار تاريخ من الواحدة نافذا   الرتبة ضمن فئة إلى فئة من النقل قرار يكوند. 

 األقل من على أشهر ستة مضي بعد للنقل جديدا   طلبا   أن يقدم النقل، فلصاحب الطلب على الموافقة عدم المجلس قرر إذاهـ. 

 .القرار ذلك صدور تاريخ

و. تتوقف العالوات المالية السنوية عند خمس عالوات لكل َمْن لم يتقدم بطلب النقل أو الترقية حسب األصول، ولكِل َمن قرر 

 .المجلس عدم الموافقة على نقله أو ترقيته

 .سنوات خمس عن ال تقل الراتب في فيها أقدمية هو التي الفئة في لديه يتوافر أن .1

 باحثا   يكون األقل، وأن على نقاط ( أربع4يعادل ) علميا   إنتاجا   الجامعة في أثناء خدمته( للنشر له قبل أو)نشر  قد يكون أن .2

 .( من هذه التعليمات20)األقل وذلك وفقا للمادة  على نقطتين يعادل رئيسا  فيما

 .درجات ( ثالث3عن ) العميد وتقرير القسم رئيس تقرير من فقرات أي فقرةفي  تقديره ال يقل أن .3
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 الترقية        

 للترقية العامة الشروط

 المدة من استكمال أشهر ثمانية قبل األعلى الرتبة إلى الترقية يتقدم بطلب أن المشارك األستاذ المساعد أو لألستاذ . يجوز أ  (:18) المادة

 .لشغل الرتبة المطلوبة األخرى القانونية الشروط فيه إذا توافرت األعلى للرتبة المطلوبة القانونية

إذا تمت إجراءات الترقية قبل انقضاء المدة القانونية يُعد  تاريخ الترقية إلى الرتبة األعلى هو التاريخ الذي يتم به انقضاء هذه ب. 

مجلس بالترقية هو تاريخ الترقية ألغراض الالمدة. واذا لم تستكمل اجراءات الترقية خالل هذه المدة فيُعد  تاريخ قرار 

لجنة بالموافقة على السير بإجراءات الترقية األكاديمية ألغراض احتساب الرتبة، شريطة القرار احتساب الراتب، وتاريخ 

 .انقضاء المدة القانونية الالزمة للترقية

 بحثين. على واحدة مجلة في للنشر ولةالمقب أو هالمنشور عدد األبحاث يزيد أن ال يجوز. أ  (:19) المادة

  : تقييما  أوليا   تقييمه إلى حاجة دون التالي العلمي اإلنتاج . يقبل ب

 .معتمدة في مجالت للنشر المقبولة المنشورة أو البحوث .1

 .المتخصصة المحكمةالمؤتمرات  وقائع في المنشورة البحوث .2

 .متخصصة محكمةمؤتمرات  معتمدة أو مجالت في الجامعية والمنشورة الرسائل من المستخلصة البحوث .3

 محليا . لميا  أوعا المسجلة االختراع براءات .4

 مجلة في المنشورة الملحوظة العلمية العلمية أو المراجعة حكم قضائي أو على التعليق طبية أو حالة عن التقرير .5

 معتمدة.

 فصل في كتاب محكم صادر عن دار نشر عالمية. .6

 البحث لجان من العليا وبتنسيبوالدراسات  العلمي البحث خالل عمادة من أوليا  تقييما   تقييمها بعد اآلتية األعمال ج. تقبل

 والكلية: القسم العلمي في

 .المحقق المترجم،  أو المؤلف،  أو الكتاب .1

 .العمل الفني او المعماري .2

 الدراسة المتخصصة ضمن المشروع. .3

 يأتي: أعلى ما رتبة إلى رتبة من التدريسية الهيئة عضو لترقية يشترط  (:17) المادة

 .سنوات خمس عن ال تقل أقدمية ترقيته منها ستتم التي الرتبة في لديه توافرت قد تكون أن .1

 .تدريسه في ناجحا   يكون أن .2

 .الجامعي العمل في عالقاته في ناجحا   يكون أن .3

 .وتنميته المجتمع خدمة في فاعال   يكون أن .4

 .تخصصه مجال في قي ما   علميا   إنتاجا   منها ترقيته ستتم الرتبة التي يشغل وهو للنشر( له قبل نشر ) أو قد يكون أن .5

 .البحثي الدراسي أو تخصصه في بالنقاط مقيما   للترقية العلمي المقدم إنتاجه من األقل %على60نسبته  ما يكون أن .6

 بالنقاط. مقيما   األقل للترقية على المطلوب العلمي اإلنتاج نصف يعادل إنتاجا  علميا   الجامعة في خدمته أثناء نشر قد يكون أن .7

عمله في الجامعة؛  تبين حضوره ورشتي عمل في مجالي أساليب التدريس وتكنولوجيا )تقنيات( التعليم، أثناء أن يقدم وثائق .8

 .من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ الثانيةمن رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك، و األولى
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 الحزمة البرمجية. .4

 : يأتي ما للترقية المقدم العلمي اإلنتاج قبول في د. يراعى

 عدد النقاط بالنقاط المقبول للترقية مقّدرا  العلمي  لالنتاج األعلى الحد

 2 المحققة المترجمة أو المؤلفة أو الكتب

 2 محكم صادر عن دار نشر عالميةمتخصص  في كتاب الفصل

 2 المعتمدة المؤتمرات وقائع في المنشورة البحوث

 العلمية  أو الملحوظة العلمية  أو قضائي  أو المراجعة حكم على التعليق طبية  أو حالة عن التقرير

 البرمجية مشروع  أو الحزم ضمن الدراسة المتخصصة
2 

 

 :تقسم المجالت العلمية المعتمدة على النحو اآلتي أ.  (:20) المادة

األولى الفئة مجلة.  1
1

 

لعالمية التالية ) شريطة أن المجلة المحكمة المتخصصة والمدرجة في أحد قواعد البيانات ا

  :  Impact Factor) لها يكون

Science Citation Index (SCI) 

Science Citation Index Expanded (SCIE) 

Social Sciences Citation Index (SSCI)
 
 

Thomson Reuters 

(Formerly ISI) 

 الثانية الفئة مجلة. 2

  والمدرجة في احدى قواعد البيانات العالمية التالية:المجلة المحكمة والمتخصصة  ( أ)

ERA ،Scopus، Ebsco،Econlit،  التي تصدر ورقيا أو الكترونيا عن دار نشر

عالمية، أو جامعة أو مركز بحثي أو جمعية أو هيئة علمية متخصصة أو منظمة / هيئة/ 

 /Professional Organizations/ Societies)  جمعية مهنية متخصصة

Institutes) ) مختلفة من العالم. ولها أعضاء هيئة تحرير متخصصين من دول 

المجلة الوطنية التي تصدر عن مؤسسات التعليم العالي األردنية ) المدعومة من  ( ب)

( التي لم تصنف في  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -صندوق دعم البحث العلمي

 الفئة األولى.

 

 الثالثة الفئة مجلة. 3

الكترونيا عن دار نشر أو جامعة أو المجلة المحكمة المتخصصة التي تصدر ورقيا أو 

مركز/ معهد بحثي أو جمعية او هيئة علمية متخصصة ولها هيئة تحرير علمية 

، وأن تكون البحوث المنشورة فيها متخصصة ومحكمة  متخصصة في مجاالت المجلة

 . فعليا   تحكيما  

 

 

 

                                                           
1
 (.17/01/2017)تاريخ ( 2017-07/45/2016هذه الفقرة بموجب قرار مجلس العمداء رقم )تعدلت   
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 :تقسم المؤتمرات على النحو اآلتيب. 

 متخصص وُمحكم المعتمد المؤتمر

 العالمي المؤتمر

 فيه إلى مناطق المشاركون وينتمي عالمية، ولجنة علمية تحضيرية لجنة له يكون مؤتمر

 من خاص في عدد أو ورقيا  أو الكترونيا   ومنشورة ُمحك مة وبحوثه من العالم، مختلفة جغرافية

 معتمدة. مجلة

 العالمي غير المؤتمر
، ورقيا  أو الكترونيا   ومنشورة ُمحك مة وبحوثه ولجنة علمية، تحضيرية لجنة له يكون مؤتمر

 معتمدة. مجلة من خاص في عدد أو

 

 معاملة المنشور، للنشر المقبول العلمي اإلنتاج يعامل من هذه التعليمات، (17المادة ) من (7البند ) في ورد ما مراعاة معج. 

 :اآلتي على النحو النقاط حساب لغرض

 النقاط عدد العلمي اإلنتاج

 (3) األولى الفئة من مجلة في البحث

 (2) الثانية الفئة من مجلة في البحث

 (1) البحث في مجلة من الفئة الثالثة

 (1) عالمي مؤتمر وقائع في البحث

 (0.5) عالمي غير مؤتمر وقائع في البحث

 (2) المتميز المحقق المترجم أو المؤلف أو الكتاب

 (1) المحقق المترجم أو المؤلف أو الكتاب

 (2) محكم صادر عن دار نشر عالمية كتاب في الفصل

 (3) عالميا   المسجلة االختراع براءة

 (2) محليا   المسجلة االختراع براءة

 (2) المتميز المعماري الفني أو العمل

 (1) المعماري الفني أو العمل

 (1) األولى أو الثانية الفئة من مجلة في منشور حكم قضائي على التعليق طبية أو حالة عن التقرير

 (0.5) الثالثة الفئة من مجلة في منشور حكم قضائي على التعليق طبية أو حالة عن التقرير

 (1) الثانية األولى أو الفئة من مجلة العلمية في الملحوظة العلمية أو المراجعة

 (0.5) الثالثة الفئة من مجلة العلمية في الملحوظة العلمية أو المراجعة

 (0.5) مشروع ضمن المتخصصة الدراسة

 (0.5) الُحزم البرمجية

 

 .الجامعية رسالته يدرج اسم طالب الدراسات العليا في أي بحث يُستل مند. 

 ويعتمد خاص، خالل نموذج من تقييمه ويتم كلمة، ألف ( خمسين50000عن ) كلماته عدد ال يقل أن الكتاب في . يشترطهـ

 تقديرات معدل كان إذا متميزا   ويعد الكتاب %(،70عن ) ال تقل المقيمين تقديرات كان معدل إذا الترقية ألغراض الكتاب

 .أكثر %( أو85المقيمين )

 .الترقية ألغراض التعليمية الكتب ال تقبلو. 

       المجالت التي تصدر عنز. مع مراعاة الفقرات السابقة في هذه المادة ال يقبل أي إنتاج علمي منشور أو مقبول للنشر في 

( Open Access Publishers ألغراض الترقية أو النقل أو تحويل المسمى الوظيفي إال اذا كانت هذه المجالت مدرجة )

 .Thomson Reuters (Formerly ISI)بشكل مثبت بعيد عن اللبس في قاعدة البيانات 
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 على فيه يحصل علميا   إنتاجا   يقدم أن مشارك أستاذ رتبة مساعد إلى أستاذ رتبة من التدريسية الهيئة عضو لترقية يشترط    (:21) المادة

 : التالية الشروط يحقق وأن األقل على نقاط ثماني (8)

أن يتضمن اإلنتاج العلمي أربعة بحوث في مجالت معتمدة نصفها على األقل منشور، على أن يكون بحث واحد  . أ

الفئة األولى يكون فيه المتقدم باحثا  رئيسا  في طلبات التخصصات العلمية  منها على األقل منشورا  في مجلة من

وتخصصات اللغات األجنبية، وأن يكون البحث منشورا  في مجلة من الفئة الثانية في طلبات تخصصات الحقوق 

( لتخصصات األعمال.EBSCOوالعلوم اإلنسانية واإلجتماعية واألعمال، وتستثنى قاعدة البيانات )
2
 

 .األقل على نقاط ( أربع4يعادل ) علمي إنتاج في رئيسا   باحثا   المتقدم يكون أن . ب

  على فيه يحصل علميا   إنتاجا   يقدم أن أستاذ رتبة إلى مشارك أستاذ رتبة من التدريسية الهيئة عضو لترقية يشترط  (:22) المادة

 : اآلتية الشروط يحقق وأن األقل على نقطة عشرة ( اثنتي12)

يتضمن اإلنتاج العلمي ستة بحوث في مجالت معتمدة نصفها على األقل منشور، على أن يكون أن  . أ

بحثان منها على األقل منشورين في مجالت من الفئة األولى يكون فيه المتقدم باحثا  رئيسا  في طلبات 

فئة التخصصات العلمية وتخصصات اللغات األجنبية، وأن يكون البحثان منشورين في مجالت من ال

الثانية في طلبات تخصصات الحقوق والعلوم اإلنسانية واإلجتماعية واألعمال، وتستثنى قاعدة البيانات 

(EBSCO.لتخصصات األعمال )
3

 

 .األقل على نقاط ( ست6يعادل ) علمي إنتاج في رئيسا   باحثا   المتقدم يكون أن . ب

البحوث  من أيا   الفنية أعماله بحوثه أو ضمن يدرج أن ال يجوز للمتقدم النظام، من /أ(15) المادة في ورد ما مراعاة مع  (:23) المادة

أكاديمية أو قبلت قبل  رتبة علمية أو درجة على حصل بموجبها ، أوسابقة ترقية في له حسبت وأن سبق التي واألعمال

 .تاريخ السير في إجراءات الترقية السابقة

 مقبوال   أو اإلجازة بدون راتب انتدابه إعارته أو خالل إجازة تفرغه أو التدريسية الهيئة عضو به قام الذي العلمي اإلنتاج يُعد    (:24) المادة

 .الترقية ألغراض

 الذاتية والسيرة العلمي اإلنتاج من نسخ ورقية ونسخة إلكترونية متضمنا  ثالث المختص القسم رئيس إلى الترقية طلب .يقدم أ (:25) المادة

 أسابيع خالل ثالثة العميد إلى القسم مجلس توصية القسم ويرفع رئيس المناسبة، التوصية واتخاذ القسم، مجلس لعرضه على

 بشأنه، المناسبة التوصية التخاذ على األكثر أسابيع ثالثة خالل الكلية مجلس الطلب على عرض العميد ويتولى األكثر على

 .الترقية إجراءاتالستكمال  األكثر على أسبوع خالل الجامعة إلى رئاسة ورفعها

 في للقسم أو الكلية الممنوحة للمدة األعلى الحد تجاوز المادة ال يجوز هذه الفقرة )أ( من أحكام في ورد ما مراعاة ب. مع 

 .المناسبة التوصية اتخاذ

 سبب بدون المحددةالمدة  خالل المناسبة التوصية اتخاذ من  مجلس الكلية القسم أو مجلس يتمكن لم إذا األحوال جميع في. ج 

المكلفة بدراسة  اللجنة وترفع الترقية طلب في للنظر أحد نواب الرئيس يرأسها  والكلية من القسم لجنة الرئيس يشكل مقبول

المكلفة  اللجنة تشكيل تاريخ من أسابيع ثالثة على مدة ال تزيد خالل المناسب القرار التخاذ إلى اللجنة توصياتها الطلب

 .بدراسة الطلب

 

                                                           
 

2
 (.17/01/2017)تاريخ ( 2017-07/45/2016هذه الفقرة بموجب قرار مجلس العمداء رقم )تعدلت  

 
3
 (.17/01/2017)تاريخ ( 2017-07/45/2016هذه الفقرة بموجب قرار مجلس العمداء رقم )تعدلت    
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 رتبة يحملون الذين من المتخصصين األقل على وعناوين عشرة تتضمن أسماء قائمة المعنيان القسم ورئيس العميد يقترحد.  

 باإلضافة أو تعديل القائمة وللجنة تامة، بسرية القائمة هذه وتعامل اإلنتاج العلمي، لتقييم وذلك األردن خارج من األستاذية

 :للتقييمالمرشحين  في ويراعى الحذف،

 فيها تخرج التي غير الجامعة مرموق أكاديمي مستوى ذات ومن جامعات بموضوعيتهم معروفين يكونوا أن. 1

 .للترقية المتقدم

 واحد بلد ومن عن واحد واحدة جامعة من المقيمين عدد ال يزيد أن على متعددة، وجامعات بلدان من يكونوا أن. 2

 .اثنين عن

 .اإللكتروني والبريد الفاكس، ورقم رقم الهاتف، ذلك في بما دقيقة عناوينهم تكون أن. 3

 .توثق اللجنة أسماء المقيمين الذين يتبي ن عدم جديتهم في التقييم. 4

 ثالثة، أعلى عن رتبة في إليها أو الترقية المطلوب الرتبة رتبة تعادل من القسم في التدريسية الهيئة أعضاء عدد قل إذا . هـ

 ممن القسم في التدريسية أعضاء الهيئة بحضور مباشرة  الكلية مجلس لعرضه على العميد إلى الطلب القسم رئيس يرفع

 .نفسها أو أعلى الرتبة يحملون

 الرتبة تعادل رتبة ضمن الكلية مجلس في التدريسية الهيئة عدد أعضاء قل إذا المادة هذه الفقرة )ج( من أحكام مراعاة مع .و

أجل  من أحد نواب الرئيس برئاسة لجنة لتشكيل الرئيس إلى الطلب يرفع ثالثة عن أعلى في رتبة إليها، أو الترقية المطلوب

 .اللجنة وعرضها على المناسبة، التوصية واتخاذ الطلب دراسة

 الهيئة إال أعضاء  الكلية مجلس في القسم أو مجلس الترقية  سواء في على يصوت أن ال يجوز الحاالت جميع ز.  في

 .منها أعلى إليها أو الترقية المطلوب معادلة للرتبة رتبة في هم الذين التدريسية

 وفقا   للترقية المتقدم الهيئة التدريسية عضو عن مشتركا   تقريرا   والعميد القسم رئيس يقدم األكاديمية الرتب عن . بغض النظر أ  (:26) المادة

 .الغاية المعد  لهذه الخاص للنموذج

 عن العام في  المعدل تقديره ال يقل أن للترقية المتقدم التدريسية عضو الهيئة في يشترط النظام، من( 15المادة ) مراعاة مع ب.

 .درجات ثالث

  والكلية القسم من مجلسي كل وتوصية المقيمين وأسماء العلمي وإنتاجه الهيئة التدريسية عضو ترقية طلب في اللجنة تنظر أ.  (:27) المادة

 رأت إن الترقية إجراءات في عدم السير للسير أو وذلك وجدت إن به المتعلقة التأديبية الغاية والعقوبات لهذه المعد والتقرير

 .ذلك

 .للترقية الشكلية الشروط باكتمال رئيس اللجنة قبل من خطيا   التدريسية الهيئة عضو إشعار يتم ب.

 مقيمين في حالة الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك وأربعة مقيمين في حالة الترقية إلى رتبة أستاذ ثالثة إلى العلمي اإلنتاج يرسل أ.  (:28) المادة

 تقديم تقاريرهم ضرورة المقيمين من ويطلب لها، الرتبة المرشح بيان مع للترقية للمتقدم العلمية للسيرة به ملخص ويرفق

 سلم على وذلك لكل إنتاج تقديرا   التقرير يتضمن أن على العلمي، تسلمهم اإلنتاج تاريخ من األكثر على ثالثة أشهر خالل

 : اآلتي على النحو خمسة إلى واحد من يتدرج



9 
 

 خمس درجات (5) ممتاز 

( ثالث 3جيد ) عن جميعهم المتوسط العام لتقديرات المقيمين قل أعلى إذا رتبة إلى التدريسية الهيئة عضو ترقية ال يجوز هـ.

 .درجات

 القرار تاريخ على شهور مرور ثمانية بعد وللجنة المقيمين، تقارير ورود بعد جوانبه المختلفة من الترقية طلب في اللجنة تنظر  (:29) المادة

على أن ال يقل عدد التقارير الواردة عن اثنين لرتبة أستاذ مشارك  الترقية طلب في تنظر أن الترقيةبالسير في اجراءات 

 .وثالثة لرتبة أستاذ

 .السري بالتصويت عدم ترقيته التدريسية أو الهيئة عضو ترقية في المجلس يبتأ.  (:30) المادة

 شهور ستة عن ال تقل المدة أن شريطة جديد بطلب التقدم قبل انقضاؤهايجب  التي المدة يحدد الترقية عدم المجلس قرر إذا ب.

 يحدد جديدا   العلمي إنتاجا   إلى إنتاجه يضيف أن التدريسية الهيئة عضو على الحالة وفي هذه القرار، صدور تاريخ من

 .التعليمات هذه في لإلجراءات الواردة وفقا   الجديد الترقية طلب تقديم ونوعه، ويكون عدده المجلس

 التدريسي العبء

 ( ساعة15معتمدة والمدرس ) ( ساعة12والمساعد ) المشارك معتمدة، واألستاذ ساعات (9) لألستاذ التدريسي العبء يكون  (:31) المادة

 :المعتمدة بالساعة ويقصد .معتمدة

 .واحد ولفصل دراسي أسبوعيا ، ساعة لمدة العليا، البكالوريوس أو الدراسات لمستوى المحاضرة. 1  

 والمشاغل، والمراسم والعمل الميداني والتدريب العمل وورش مثل )المختبرات التطبيقي العمل مجال أما  .2

 تحديد المقصود فيتم التطبيقية الطبيعة ذات بعض الكليات ذلك( في شابه وما والسريرية والنشاطات الطبية

 المعتمدة الساعة حساب يقل ال جميع األحوال وفي الكليات هذه رأي أخذ الرئيس بعد من بقرار المعتمدة بالساعة

 .تطبيقيتين عن ساعتين

 اإلجازات

 السنوية أوال : اإلجازات

ع  (:32) المادة إلى  باالستناد وذلك الغاية، لهذه الرئيس يصدرها لتعليمات الجامعة وفقا   في التدريسية الهيئة ألعضاء السنوية اإلجازة توز 

 .النظام من ( 20المادة ) أحكام

 

 درجة واحدة (1) ضعيف 

 درجتان (2) مقبول 

 درجات ثالث (3) جيد 

 درجات أربع (4) جدا   جيد 

 م.تقدير كل مقي متوسط أساس على المقيمين تقديراتل العام متوسطال يحسبب. 

 . ( ثالث  درجات3إذا قل متوسط تقديره في تقريرين عن ) مشاركج. ال يجوز ترقية عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أستاذ 

 ( ثالث درجات.3د. ال يجوز ترقية عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أُستاذ إذا قل متوسط تقديره في ثالثة تقارير عن )
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 العلمي التفرغ ثانيا : إجازات

 من أعضاء الهيئة التدريسية قبل العلمي التفرغ إجازات طلبات ( من النظام تقدم11و 10مع مراعاة ما ورد في المادتين ) . أ  (:33) المادة

 .المطلوبة اإلجازة فيه الذي ستبدأ الفصل بداية من األقل على أشهر ثالثة

. يشترط أن يتضمن طلب إجازة التفّرغ العلمي مخططًا للبحث )أو الكتاب( أو األبحاث التي سيقوم بها عضو 1 -ب
الهيئة التدريسية ومكان إجرائها، وال يجوز تغيير الموضوع الرئيسي للبحث إال بموافقة الكلية وعمادة البحث العلمي 

 والدراسات العليا. 

نح إجازات التفرغ العلمّي ألعضاء الهيئة التدريسية الذين يتقدمون بمشاريع بحثية تعطى األولوية بالموافقة على م. 2
مرتبطة باألولويات الوطنية خالل إجازة التفرغ العلمًي وفقًا لما يقَره المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا وصندوق دعم 

 4البحث العلمي.

 الجامعة.. يجوز دعم البحث من مخصصات البحث العلمي المالية في 3

غ علمي من الجامعة إال من النظام ال تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية المجاز إجا 22و. مع مراعاة المادة  زة تفر 

غ من الجامعة  .بعد أن يقضي ضعفي مدة التفر 

 لتغطية القسم التخصص / في من أعضاء الهيئة التدريسية المتبقي كفاية العدد العلمي التفرغ إجازة منح عند يراعى أ.   (:34) المادة

 .فيه واإلشراف متطلبات االعتماد العام والخاص وأعباء التدريس

 التدريسية المعينين الهيئة أعضاء عدد من  (% 10) على آن واحد في والمعارين المجازين نسبة تزيد أن ال يجوز ب. 

تجاوز هذه النسبة في حاالت خاصة يقدرها المجلس ويرى أنها في مصلحة  استثناء ويجوز القسم،التخصص /  في

 .الجامعة

 :منح إجازة تفرغ علميعلى عضو الهيئة التدريسية الذي أ.   (:35) المادة

. أن يشير في مكان بارز من اإلنتاج العلمي المنشور إلى أن اإلنتاج قد أجري خالل إجازة التفرغ العلمي  2

 .جامعةالممنوحة له من ال

                                                           
4
 (.11/06/2018)تاريخ ( 2018-08/30/2017هذه الفقرة بموجب قرار مجلس العمداء رقم )تعدلت   

ج. يشترط لتقدم عضو الهيئة التدريسية إلجازة التفرغ العلمي أن يكون لديه خدمة فعلية متصلة وأن يكون خضع 

 للترقية في الجامعة .

( 6في الجامعة )ويستثنى من ذلك من ُعي ن في الجامعة برتبة أستاذ، شريطة أن تكون قد مضت على خدمته الفعلية د. 

 .سنوات ست

يقدم عضو الهيئة التدريسية الذي حصل على قرار بالموافقة على إجازة التفرغ العلمي كفالة عدلية يتعهد بموجبها  ـ.ه

 بالعمل ضعفي مدة اإلجازة في الجامعة وذلك قبل بدء اإلجازة .

. أن يقدم إلى العميد العمل أو األعمال العلمية أو الفنية التي أعدها في إجازته وذلك خالل شهرين من تاريخ 1

 انتهاء اإلجازة.
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العلمية أو الفنية التي حصل عضو الهيئة التدريسية على إجازة التفرغ العلمي يتم اعتماد العمل أو األعمال ب. 

توصية من مجلس البحث العلمي في الجامعة توضح أنه التزم بإنجاز األعمال بناء  على  المجلسإلعدادها، بقرار من 

 .التي حصل على اإلجازة من أجلها

السفر له ولزوجه واثنين من أوالده ممن  تذاكريجوز أن تصرف لعضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرغ علمي أ.  (:36) المادة

هم دون الثامنة عشرة ذهابا  وإيابا  ولمرة واحدة إذا كانت في الخارج لقضائها في مركز أو معهد أو مختبر بحثي متقدم 

أو في جامعة عالمية مرموقة على أن يكون متفرغا  بشكل كامل إلعداد البحث الذي منح بموجبه اإلجازة وأن تكون 

جازة سنة دراسية كاملة، يقضيها في الخارج، على أن تحدد جهة السفر وخط السير وفقا  لقرار الموافقة على مدة اإل

السفر عليه أن  تذاكرالسير بما يزيد على تكلفة  إجازة التفرغ العلمي، وإذا رغب عضو هيئة التدريس في تغيير خط

 .يتحمل فرق التكلفة

  

 والطارئة المرضية اإلجازات: ثالثا                                                                   

 

مرضيتين في الفصل الدراسي الواحد ال تزيد مدة كل منهما يجوز للعميد منح عضو الهيئة التدريسية اجازتين أ.      -1 (:37المادة )

شريطة أن يعلم عضو هيئة التدريس رئيس قسمه في  ،وذلك دون الحاجة الى تقرير طبي ،عن ثالثة أيام

 اليوم األول لغيابه عن عدد األيام والتاريخ ونوع المرض.

ن اسبوع في الفصل الواحد وذلك بناء يجوز للعميد منح عضو الهيئة التدريسية إجازة مرضية ال تزيد ع  . ب

واذا زادت مدة المرض على ذلك يتولى العميد عرض الموضوع على اللجنة  ،العميد يقبلهعلى تقرير طبي 

 الطبية المعتمدة في الجامعة التي لها أن توصي للعميد بمنح اإلجازة المرضية لمدة أقصاها شهر.

 از إجازة تفرغ علمي:تدريسية المجتصرف لعضو الهيئة الب. 

 . الرواتب والعالوات التي كان يتقاضاها.1

 . سلفة ثالثة أشهر على راتبه إذا كان سيقضي إجازته في الخارج وتصرف هذه السلفة عند السفر.2

يقل عن ستة أشهر في الخارج،  ن يقضي إجازته أو جزءا  منها ال. سلفة على حساب التأمين الصحي إذا كا3

السلفة عند السفر وفقا  لترتيبات البلد الذي سيقضي إجازته فيها، ويتم تسديد هذه السلفة وتصرف له هذه 

 حسب األصول بموجب وثائق أصولية يسلمها إلى الدائرة المالية.

في نهاية كل فصل  الكلية التي يعمل بهاالعلمي تقريرا  إلى يقدم عضو الهيئة التدريسية المتمتع بإجازة التفرغ ج. 

 ن سير مشروع البحث.دراسي ع

 د. أن ينجز العمل الذي تفرغ من أجله في موعد أقصاه نهاية مدة اإلجازة.

بإلقاء محاضرة على مجلس القسم يلخص فيها ما تم العلمي  التفرغ  اجازة العائد من عضو الهيئة التدريسية . يقومـه

 إنجازه.

 التي والُسلف المبالغ كافة منه تسترد العلمي التفرغ إجازة ألحكام المجاز التدريسية الهيئة عضو إخالل حالة في و.

 .الجامعة قبل من له صرفت
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إلى اللجنة الطبية في الجامعة التي لها أن توصي إلى ألمر إذا زادت فترة المرض على شهر يرفع العميد ا . ج

ا زادت المدة على ذلك ( ثالثة أشهر، وإذ3الرئيس بمنح عضو الهيئة التدريسية اجازة مرضية لمده أقصاها )

 تكون اإلجازة المرضية بتوصية من اللجنة الطبية العليا/ وزارة الصحة.

ة على ثالثين يوما  خالل العام الجامعي تقتطع المدة الزائدة لإلجازات إذا زاد مجموع هذه اإلجازات المرضيد.   

 المرضية من اإلجازة السنوية لعضو هيئة التدريس.

 

يتقاضى عضو هيئة التدريس المريض عن اجازته المرضية المستمرة التي تزيد على شهر راتبه وعالواته على      -2

 الشكل اآلتي:

 .المرض المستمر راتبه كامال  مع العالواتعن السنة األولى من أ. 

يعاين عضو هيئة التدريس المريض بعد مرور سنة من مرضه من قبل اللجنة الطبية العليا فإذا تبين لها أن المرض ب. 

واذا تبين لها أنه لم يشَف  ،قابل للشفاء خالل ثالثة أشهر أخرى يتقاضى المريض نصف راتبه مع نصف العالوات

 . الرئيسمن  بقرار خدمته ضه تُنهى( شهرا  من بدء مر15خالل )

خارج المملكة يجب عليه إبالغ مكلف بها من قبل الجامعة صيب عضو هيئة التدريس بمرض وهو في مهمة إذا أأ.      -3

من طبيب،  أقصى بناء على تقرير ا  حدرئيس منحه إجازة مرضية لمدة أسبوع ل، ولالمرضية فورا   بحالته الرئيس

عميد الطبيب مختص، ويتم إعالم  دة أقصاها أسبوعان بناء على تقريرويمكن أن تمدد هذه اإلجازة حسب الحاجة لم

 .بذلك

بناء  على تقرير طبي من مستشفى،  الرئيسيجب الحصول على موافقة  في حال غياب المريض أكثر من أُسبوعينب. 

 .قرير من السلطات األردنية المختصة في ذلك البلدعلى أن يعتمد الت

بالتقارير الطبية الخاص بالرئيس  أو بالبريد االكتروني وفي جميع األحوال يجب موافاة الجامعة بالبريد المسجلج. 

 .المعتمدة المشار إليها أوال  بأول في أقرب فرصة بعد المرض للعرض واإلعتماد من اللجنة الطبية المختصة

تنتهي التزامات الجامعة المالية الناشئة عن اإلجازات المرضية للمتعاقدين من أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين    -4

 .المتفرغين لفترات محدودة المدة، بانتهاء مدة عقودهم

 تستحق عضو هيئة التدريس الحامل إجازة أمومة وفق ما نص عليه قانون العمل النافذ.  -5

رئيس القسم بغيابه، وعلى رئيس القسم إعادة توزيع األعباء التي سيتغيب عنها عضو  ابالغعلى عضو هيئة التدريس   -6

 .إبالغ العميد بذلكو هيئة التدريس

 : األحكام واإلجراءات المتعلقة باالجازات رابعا  

 أ. تكون اإلجابة على طلبات اإلجازات بجميع أنواعها خطية.   (:38) المادة

 تبدأ اإلجازة من يوم انفكاك عضو هيئة التدريس عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق الستئنافه العمل.ب. 

في حاالت اضطرارية يقدرها ج. ال يترك عضو هيئة التدريس عمله قبل أن يستلم إشعارا  خطيا  بالموافقة على إجازته إال 

 .الرئيس
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لعضو الهيئة التدريسية ألسباب و. يجوز تقصير اإلجازة أو تأجيلها أو إلغاؤها أو قطعها بعد الموافقة عليها وإبالغها 

 تقتضيها مصلحة العمل.

    كل عضو هيئة تدريس ال يعود إلى عمله بعد انتهاء مدة إجازته مباشرة يحسم من راتبه وعالواته عن قيمة مدة غيابه ابتداء أ.    (:39) المادة

 .بمنحه اإلجازة الرئيسمن اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه إجازته، إال إذا قدم عذرا  يقبله 

 .يعتبر عضو هيئة التدريس فاقدا  لوظيفته إذا زادت مدة غيابه على ثالثة أسابيع دون عذر مشروع يقبله المجلسب. 

ذلك على رئيس القسم إبالغ العميد خطيا  عن  أي تغيب لعضو الهيئة التدريسية خالل يومين من تغيبه، وعلى العميد أن يبلغ أ.    (:40) المادة

 .خطيا  إلى الرئيس خالل أسبوع

أيا  كان نوع إجازته( عودة عضو هيئة التدريس المجاز )تتبع اإلجراءات الواردة في الفقرة )أ( من هذه المادة عند ب. 

 .الستئناف عمله

 المخالفات واإلجراءات التأديبية

( من النظام، وفي حال تقديم شكوى بحق عضو هيئة التدريس أو ارتكابه مخالفة، فللرئيس 38مراعاة ما ورد في المادة )مع أ.   (:41) المادة

من رتبته والتصرف أو أعلى نفسها الرتبة تشكيل لجنة ثالثية للتحقيق معه برئاسة أحد أعضاء هيئة التدريس ممن يحملون 

 .بإحالتها إلى المجلس التأديبي أوبعد ذلك بالمخالفة وفقا  لنتائج التحقيق بحفظها أو إيقاع العقوبة 

( من النظام يجب تبليغ عضو هيئة التدريس على عنوانه في الجامعة لحضور لجنة 38ج. مع مراعاة ما ورد في المادة )

( ساعة من انعقاده وأن يتم التبليغ وفقا  لألصول. وفي حال عدم حضوره، تقوم لجنة التحقيق و/ أو 48قبل ) ةالتحقيق المشكل

مدة أقصاها عشرة  أيام من في المجلس التأديبي بإصدار القرار غيابيا  بحق عضو هيئة التدريس على أن يبلغ إليه أصوليا  

 تاريخ إصدار القرار.

 أحكام عامة

يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي االبتدائي بإيقاع  أي من العقوبات المنصوص عليها في  أي من الفقرتين )د(  أ.  :(42) المادة

( من النظام، الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي االستئنافي خالل خمسة عشر يوما  من تاريخ 36و )هـ( من المادة )

 .بالقرار إذا كان غيابيا  إذا كان وجاهيا  أو من تاريخ تبليغه إصدار قرار اللجنة أو المجلس التأديبي 

 .يُقدم الطعن خطيا  لدى الرئيس مقابل اشعار باالستالمب. 

تاريخ ابتداء اإلجازة وتاريخ انتهائها والمكان الذي يود أن يقضي فيه إجازته د. يبين عضو هيئة التدريس في طلب اإلجازة 

 وعنوانه أثناء اإلجازة.

 هـ. للمرجع المختص تحديد مدة اإلجازة التي يوافق عليها حسبما تقتضي مصلحة العمل.

 ب. ال يجوز إيقاع  أي عقوبة تأديبية بحق عضو الهيئة التدريسية، إال بعد توفير الضمانات اآلتية:

 بما هو منسوب إليه بحيث يتضمن المخالفة المرتكبة والتهم الموجهة إليه. خطيا   الهيئة التدريسيةعضو  تبليغ. 1

التأديبي المشكل  أي منهما بمقتضى أحكام النظام من  أي أو المجلس واعضائها التحقيق التجرد من قبل رؤساء لجان . 2

لى مجريات التحقيق أو إيقاع  اعتبارات شخصية أو التنحي في الحاالت التي يوجد فيها صلة قرابة من شأنها التأثير ع

 العقوبة.
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 .لى رئيس المجلس التأديبي االستئنافي للنظر فيهإتُحال الئحة الطعن بالقرار ج. 

في االستئناف بمذكرة تبلغ إلى المستأنف في  لنظرليبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي االستئنافي د. 

مركز عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما  على األقل، على أن يقوم المجلس 

 .االستئناف ويعد حكمهم االستئنافي الصادر في هذه القضية قطعيا  غير قابل للطعن فيهاالستئنافي بالفصل في 

 .المجلس التأديبي االبتدائي قطعيا  إذا لم يقم المحكوم عليه باستئنافه خالل المدة القانونية المقررةقرار  يُعد  هـ. 

 .هذه التعليمات للبت فيهامجلس الحاالت التي لم يرد عليها نص في التحال إلى   :(43) المادة

 سابقة تتعارض معها. أو قرارات أي تعليمات لغي هذه التعليماتتُ :  (44) المادة


