تعليمات الهيئة التدريسية في جامعة عمان العربية لسنة 2014
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقــــــم  517/67/2014تاريخ 2014/12/22
بموجب المادة ( )45من (نظام الهيئة التدريسية في
جامعة عمان العربية رقم  1لسنة ()2013

سمى هذه التعليمات ( تعليمات الهيئة التدريسية في جامعة عمان العربية ) لسنة (، )2014
المادة ( :)1ت ُ
ويعمل بها اعتبارا ً من تاريخ إقرارها .
المادة ( :)2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ،ماا لات تادل
القرينة على غير ذلك-:
الجامعــــــــــة :

جامعة عمان العربية

المجلـــــــــــس:

مجلس عمداء الجامعة

الرئيــــــــــــس:

رئيــس الجامعــــــــــة

العميـــــــــــــد :

عميــد الكليـــــــــــــة

اللجنــــــــــــــة:

لجنة التعيين والترقية

المجلة المعتمدة :

مجلة علمية محكمة ومتخصصة ومعتمدة مان لجناة اعتمااد
المجالت في الجامعة

المؤتمر المعتمد :

مؤتمر علمي معتمد من لجنة اعتماد المجالت في الجامعة
له لجنة تحضيرية ولجنة علمية بحوثه محكمة ومنشورة فاي
كتاب خاص بوقائع المؤتمر أو في مجلة معتمدة

النظـــــــــــــــات :

نظات الهيئة التدريسية في جامعة عمان العربية رقت ()1
لعات .2013

التعيين
المادة ( :)3أ  -مع مراعاة الشروط الواردة في المادة ( )5من النظات يشاترط فاي مان يعاين عضاوا ً فاي
الهيئة التدريسية أن يكون قاد حصال علاى مؤهالتاه العلمياة بالدراساة المنتظماة ،وأن
يقاال تقااديره فااي الدرجااة الجامعيااة ايولااى عاان (جيااد) ،إ فااي حااا ت خاصااة يقاادرها
المجلس بناء على تنسيب اللجنة .
ب -للمجلس أن يضع أي شروط أخرى يراها ضرورية للتحقق من مالءمة المرشح للتعياين
وقدرته على القيات بالعمل الجامعي.
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المادة ( :)4أ .يجوز أن تعتمد في تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الرتبةة التةي لةا ها فةي أ
جامعة أخرى تعترف بها الجامعةة ع ةأ أن ينةون حةد علة ع ةأ رتبتةع وفة معةايير
الترحية في الجامعة وتعسب أحدميتع في الراتب بقةرار مةن الةرئيف وفةي الرتبةة بقةرار
من ال جنة .

ب .مع مراعاة أحكات الفقرة (أ) من هذه المادة تبت اللجنة فيما إذا كان اإلنتاج العلمي للمتقدت
يؤهله للتعيين في الرتبة المتقدت لها في الجامعة.
المااادة ( :)5يشااترط لتعيااين الماادرس فااي الجامعااة برتبااة أسااتاذ مساااعد ،أن يكااون حاص االً علااى المؤهاال
العلمي المنصوص علياه فاي الماادة ( )7مان النظاات ،علاى أن يتقادت باساتقالته مان عملاه فاي
الجامعة.
المادة (:)6

يجوز أن يصوت على التعيين في عضوية الهيئة التدريسية سواء أفاي مجلاس القسات أت فاي
مجلس الكلية  ،إ أعضاء الهيئاة التدريساية الاذين هات فاي رتباة معادلاة للرتباة المطلاوب
شغلها أو أعلى منها .

المادة ( :)7يرفع رئيس القست توصية مجلس القست بالتعيين إلى العميد خالل مدة تتجاوز أسابوعين مان
تاريخ إحالة الطلب إلى رئيس القست ،وعلى العميد إذا لت يتسالت توصاية القسات خاالل المادة
المحددة أن يعرض الموضوع مباشرة على مجلس الكلية خالل مدة تتجاوز أسبوعين.
المادة (:)8
أ -علااى المعااين مباشاارة العماال اعتبااارا ً ماان التاااريخ المحاادد فااي قاارار تعيينااه .وإذا اقتضاات الظاارو
مباشرته العمل قبل ذلك التاريخ ،يكون عمله بمكافأة يحددها الارئيس بقارار مناه ،وللارئيس  ،يساباب
يقدرها ،الموافقة على تأجيل المباشرة أو تأخيرها اضطراريا ً بما يتجاوز فصلين دراسيين.
ب -يتااولى المعااين للتاادريس إبااالس رئاايس قساامه خطياا ً بباادء مباشاارة العماال ،وعلااى رئاايس القساات إبااالس
المباشرة أو عدمها خطيا ً إلى العمياد خاالل أسابوع علاى ايكثار ،ويتاولى العمياد إباالس ذلاك إلاى الارئيس
خالل عشرة أيات على ايكثر.
ج -وإذا لت يباشر المعين عمله خالل مدة حدها ايعلى ثالثة أسابيع مان التااريخ المحادد لمباشارته ،يعتبار
مستنكفا ً عن العمل ،كما يعتبر قرار تعيينه ملغى ،إ إذا تقدت بعذر يقبله الرئيس.
المااادة (:)9

يتعااين علااى عضااو الهيئااة التدريسااية أن يقاادت تقرياارا ً ساانويا ً يتضاامن المعلومااات المتعلقااة
بإنج ازاتااه ونشاااطاته ومساااهماته ،وبحوثااه التااي نشاارها أو قبلاات للنشاار  ،ويرفعااه إلااى
رئيس القست مع نهاية الفصل الثاني من العات الجامعي.

المادة (:)10

يتولى العميد إحالة أسماء أعضاء الهيئة التدريسية فاي تلاك الكلياة مان غيار المثبتاين إلاى
ايقسات المعنية إلبداء الرأي في تمديد فترة التجربة أو عدت تمديدها وانتهااء عمال عضاو
الهيئة التدريسيـــة وذلك في ضـــــوء ( نمـوذج تقييت عضاو هيئاة التادريس لتمدياد فتارة
التجربااـة ) الااذي يماأله العميااـد ورئاايس القساات المعنيااان  ،وفااي حااال ورود تقرياارين عاان
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سنتين متتاليتين يقال التقادير العاات فيهماا عان الحاد ايدناى المطلاوب خاالل فتارة التجرباة
يعتبر تعيينه منتهيا ً وفقا ً يحكات النظات .
المادة ( :)11يعرض العميد توصيات مجالس ايقسات المتعلقة بتمديد فتارة التجرباة علاى مجلاس الكلياة ،
ثت يرفع تنسيب مجلس الكلية والوثائق المشار إليها في المادة ( )10من هاذه التعليماات إلاى
الرئيس ليحيلها إلاى المجلاس للبات فاي تمدياد فتارة التجرباة أو عادت تمديادها ،واتخااذ قارار
بإنهاء عمل عضو الهيئة التدريسيـــة .
الماادة ( :)12يساري علاى تجدياد العقاود مان حياا اإلجاراءات والتقاارير ماا يساري علاى تمدياد فتارة
التجربة.
المادة ( :)13يتت التعيين المشترك في ايقسات ايكاديمياة يعضااء الهيئاة التدريساية فاي الجامعاة وفقاا ً
لتعليمات خاصة يصدرها المجلس .
المحاضرون المتفرغون
المادة (:)14
أ -يشترط في من يعين محاضرا ً متفرغا ً في الجامعة أن تتوافر فياه الشاروط الاواردة فاي الماادة ( )5مان
النظات .
ب -على الرغت مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حا ت خاصة يقدرها الرئيس ،يجوز أن
يعين محاضرون متفرغون بقصد القيات بالتدريس والبحا في كليات الجامعة ومراكزها العلمية من
القادرين على القيات بذلك ،دون النظر إلى الدرجات العلمية التي يحملونها.
ج -يعين المحاضرون المتفرغون بعقود تحدد شروط العمل والراتب وأي شروط أخرى يتت ا تفاق عليها .
د -يكون التصويت على تعيين المحاضر المتفرس تبعا ً للرتبة التي كان سيحصل عليها فيما لو عين
في عضوية الهيئة التدريسية.
المادة (:)15
أ -يشترط لتعيين المحاضر المتفرس الذي يحمل درجة الدكتوراه أو ما يعادلها فاي رتباة أساتاذ مسااعد ،
وانطبقت عليه شروط التعيين المنصوص عليها في المادة ( )5من النظات -:
 -1أن ينشاار (أو يقباال لااه للنشاار) بحثااين علااى ايقاال غياار مسااتلين ماان الرسااائل الجامعيااة  ،وأن
يكون باحثا ً رئيسا ً في أحدهمـــا أثناء خدمته محاضرا ً متفرغا ً في الجامعة .
 -2يجب أن

يقل تقديره في تقرير رئيس القست وتقرير العميد عن جيد جداً.

ب -يشترط لتعيين المحاضر المتفرس الذي يحمل درجة الماجستير في رتبة مدرس -:
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 .1أن ينشاار (أو يقباال لااه للنشاار) بحثاا ً واحاادا ً علااى ايقاال غياار مسااتل ماان الرسااائل
الجامعية  ،وأن يكون فيه باحثا ً منفردا ً أو رئيسا ً أثناء خدمته محاضرا ً متفرغا ً فاي
الجامعة
 .2يجب أن يقل تقديره في تقرير رئيس القست وتقرير العميد عن جيد جدا ً.
 .3يراعااى عنااد تعيااين المحاضاار المتفاارس مدرسااا فااي القساات ايكاااديمي أن تزيااد
نسبة المدرسين في القست على  %20من مجموع أعضاء القست .
 .4ينون العد األع أ ل خدمة ل معاضر المتفرغ األردني ثالث سنوات وإذا لم
يستوف لروط التعيين نمدرف لعام درجة الماجستير أو نأستاذ مساعد لعام
ِ
ً
درجة الدنتوراه تعتبر خدمتع منتهية عنما في الجامعة.
النقــــــــل
المادة (:)16
أ  -يشااترط لنقاال عضااو هيئااة التاادريس ماان فئااة إلااى فئااة أعلااى ضاامن الرتبااة الواحاادة أن يحقااق ايمااور
اآلتية-:
 .1أن يتوافر لديه في الفئة التي هو فيها أقدمية في الراتب تقل عن خمس سنوات.
 .2أن يكااون قااد نشاار فع االً إنتاج اا ً علمي اا ً أثناااء خدمتااه الفعليااة فااي الجامعااة يقاال عاان
()3بحوا ، ،وأن يكون باحثا ً رئيسيا ً في بحثين على ايقل.
 .3أن

يقل تقديره العات عن جيد جدا ً في تقرير رئيس القست وتقرير العميد .

ب  -يقدت طلب النقل من فئة إلى فئة ضمن الرتبة نفسها إلى رئايس القسات معاززا ً بنساخة أصالية مان كال
إنتاج علمي ،لعرضه على مجلاس القسات إلباداء الارأي فياه ،ويرفاع رئايس القسات رأي مجلاس القسات
إلى عميد الكلية لعرضه على مجلس الكلية ،إلبداء الرأي فيه ،ويرفع عميد الكلية الطلب إلاى رئايس
الجامعة ستكمال إجراءات النقل.
ج  -ينطبااق علااى اإلنتاااج العلمااي المقاادت لغايااات النقاال الشااروط نفسااها التااي تنطبااق علااى اإلنتاااج المقاادت
لغايات الترقية باستثناء اإلجراءات المتبعة في تقييت اإلنتاج العلمي.
د  -يكون قرار النقل من فئة إلى فئة ضمن الرتبة الواحدة نافذا ً من تاريخ صدور قرار مجلس العمداء.
هـ -

تحسب اإلجازة دون راتب التي تمنح لعضو هيئة التدريس يغراض النقل من فئة إلى فئة.
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الترقية
المادة ( :)17أ  -يجوز لألستاذ المساعد أو ايساتاذ المشاارك أن يتقادت بطلاب الترقياة إلاى الرتباة ايعلاى
قبل ستة أشهر من استكمال المدة القانونية الكلية المطلوباة للرتباة ايعلاى إذا تاوافرت
فيه الشروط القانونية ايخرى المطلوبة لشغل الرتبة)1( .
ب -يعد تاريخ اساتحقاق الترقياة إلاى الرتباة ايعلاى هاو تااريخ قارار المجلاس بالترقياة أو
التاريخ الذي يتت به انقضاء المدة القانونية للترقية إذا تمت إجراءاتها قبل انقضاء تلاك
المدة.
المادة (  : ) 18يشترط لترقية عضو هيئة التدريس من رتبة إلى رتبة أعلى ما يلي-:
-1

أن تكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتت ترقيته منها أقدمية تقل عن خمس
سنوات منها ثالا سنوات كاملة ومتصلة على ايقل في الجامعة ،)2( .ويجوز لعضو
هيئة التدريس أن يتقدت للترقية بأقدمية تقل عن أربع سنوات منها ثالا سنوات على
ايقل في الجامعة ،إذا تقدّت بضع اإلنتاج العلمي المطلوب للترقية)4( .

-2

أن يكون ناجحا ً في تدريسه.

-3

أن يكون ناجحا ً في عالقاته في العمل الجامعي.

-4

أن يكون فاعالً في خدمة الجامعة وتنمية المجتمع.

-5

أن يكون قد نشر (أو قبل له للنشر) وهو يشغل الرتبة التي ستتت ترقيته منها إنتاجا ً
علميا ً قيما ً أدى إلى تقدت المعرفة في مجال تخصصه.

-6

أن يكون ما نسبته  %60من إنتاجه العلمي المقدت للترقية في تخصصه الدراسي أو
التدريسي أو البحثي.

-7

أن يكون قد حضر ورشتين تدريبيتين على ايقل من الورش التي تستهد التنمية
المهنية لعضو هيئة التدريس والمعتمدة لدى لجنة التعيين والترقية ،على أ ّ تقل مدة
الورشة عن يومين كاملين.

-8

أ ن يكون قد حصل خالل فترة إشغاله للرتبة الحالية على موافقة دعت بحا علمي من داخل
الجامعة او خارجها ،يعمل بها اعتبارا ً من بداية الفصل الدراسي الثاني للعات الجامعي
)3( .2016/2015

-9

يقل عن خمسة نشاطات أثناء إشغاله للرتبة الحالية)5( .

أن يقدت ما يثبت إسهامه في خدمة المجتمع بما

المادة ( : ) 19
أ  -يجوز أن يزيد الحد ايعلى لإلنتاج العلمي المنشور أو المقبول للنشر في مجلة واحدة على
اإلنتاج المطلوب للترقية.

نص

ب -يجوز أن يقبل اإلنتاج العلمي التالي دون حاجة إلى تقييمه تقييما ً أولياً-:
-1

البحوا المنشورة أو المقبولة للنشر في مجالت معتمدة من قبل لجنة التعيين والترقية.

( )3( ،)2( ،)1تم التعديل بموجب قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )2015/8/95المنعقدة بتاريخ  )4( ،2015/8/31تم التعديل بموجب
قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )2015/3/121المنعقدة بتاريخ  )5( ،2016/3/28التعديل بموجب جلسة رقم (.)2016/8/138
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-2

البحوا المنشورة في وقائع المؤتمرات المحكمة والمتخصصة المعتمدة من قبل لجنة
التعيين والترقية .

-3

البحوا المستخلصة من الرسائل الجامعية والمنشورة في مؤتمرات أو مجالت محكمة
معتمدة من قبل لجنة التعيين والترقية .

-4

براءات ا ختراع المسجلة عالميا ً أو محليا ً .

-5

التقارير ( )Case Reportsوالمراجعات ايدبية والملحوظات العلمية المنشورة في مجالت
عالمية أو معتمدة.

ج  -تقبل ايعمال التالية بعد تقييمها تقييما ً أوليا ً من خالل عمادة البحا العلمي والدراسات العليا
وبتنسيب من لجان البحا العلمي في القست والكلية -:
 -1الكتاب المؤل  ،أو المترجت ،أو المحقق.
 -2التقارير عن أحكات قضائية أو دراسات متخصصة ضمن مشروع أو برمجيات .

د  -يراعى في قبول اإلنتاج العلمي المقدت للترقية ما يلي -:
اإلنتاج العلمي

الحد ايعلى لإلنتاج العلمي
المقبول للترقية

الكتب المؤلفة أو المترجمة أو المحققة

كتابان

البحوا المنشورة في وقائع المؤتمرات المحكمة
والمتخصصة

بحثان

هـ  -يعتبر الطالب هو الباحا الرئيسي في البحا المنشور والمستخلص من رسالته الجامعية
و يزيد عدد ايبحاا المستخلصة المعتمدة من أي رسالة أو أطروحة عن بحا واحد .
و  -يشترط في الكتاب أن يقل عدد كلماته عن ( )50.000خمسين أل كلمة ،ويتت تقييمه من
خالل نموذج خاص ،ويعتمد الكتاب يغراض الترقية إذا كان معدل تقديرات المقيمين يقل عن
(. )%70
المادة ( : ) 20
يشترط لترقية عضو هيئة تدريس من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك أن يقدت
إنتاجا ً علميا ً يتضمن ( )8ثمانية أبحاا على ايقل بحيا يكون بحثان منها على ايقل
منشورة أو مقبولة للنشر في مجالت عالمية مصنفة ضمن قاعدة بيانات سكوبس
( )Scopusأو أربعة أبحاا منها منشورة ضمن قاعدة بيانات ( أورلخ) ( ،)Urlichوأن
6

يكون المتقدت باحثا ً رئيسيا ً وتوجه المراسالت إليه ( ) Corresponding Authorفي
إنتاج يعادل ( )4أربعة أبحاا على ايقل .
وفي حالة النشر في مجالت غير مصنفة ضمن سكوبس أو اورلخ يشترط الحصول على موافقة مسبقة
من لجنة التعيين والترقية قبل النشر")1(.
المادة ( : ) 21
يشترط لترقية عضو هيئة التدريس من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ أن يقدت إنتاجا ً
علميا ً يتضمن ( )12اثني عشر بحثا ً بحيا يكون أربعة أبحاا منها على ايقل منشورة أو
مقبولة للنشر في مجالت عالمية مصنفة ضمن قاعدة بيانات سكوبس ( ) Scopusأو ستة
ابحاا منها منشورة ضمن قاعدة بيانات ( أورلخ) (  ، )Urlichوأن يكون المتقدت باحثا ً
رئيسيا ً وتوجه المراسالت إليه (  ) Corresponding Authorفي إنتاج يعادل ()6
ستة أبحاا على ايقل)2(.
وفي حالة النشر في مجالت غير مصنفة ضمن سكوبس أو اورلخ يشترط الحصول على موافقة مسبقة
من لجنة التعيين والترقية قبل النشر".
المادة ( : ) 22
يجوز للمتقدت أن يدرج ضمن بحوثه أو أعماله الفنية أيا ً من البحوا أو ايعمال التي سبق
وأن حسبت له في ترقية سابقة ،أو حصل بموجبها على درجة علمية أو رتبة أكاديمية.

المادة ( : ) 23
أ.

يشكل مجلس الكلية في بداية العات الدراسي لجنة للترقية في الكلية تتأل

من ثالثة من

أعضاء هيئة التدريس في الكلية ممن هت في رتبة أستاذ .

ب.

يقدت طلب الترقية إلى رئيس القست المختص متضمنا ً ست نسخ من اإلنتاج العلمي والسيرة
الذاتية لعرضه على مجلس القست ،واتخاذ التوصية المناسبة ،ويرفع رئيس القست توصية
مجلس القست إلى عميد الكلية خالل ثالثة أسابيع على ايكثر ويتولى عميد الكلية عرض
الطلب على لجنة الترقية في الكلية وعلى مجلس الكلية خالل ثالثة أسابيع على ايكثر
تخاذ التوصية المناسبة بشأنه ،ورفعها إلى رئاسة الجامعة خالل أسبوع على ايكثر
ستكمال إجراءات الترقية.

( ،)2( ،)1تم التعديل بموجب قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )2015/8/95المنعقدة بتاريخ .2015/8/31
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ج.

وفي جميع ايحوال إذا لت يتمكن مجلس القست أو مجلس الكلية من اتخاذ التوصية المناسبة
خالل المدة المحددة دون سبب مقبول يشكل الرئيس لجنة من القست والكلية يرأسها نائب
الرئيس المعني للنظر في طلب الترقية وترفع اللجنة توصياتها إلى لجنة التعيين والترقية
تخاذ القرار المناسب خالل مدة تزيد على ثالثة أسابيع من تاريخ تشكيل اللجنة .

د.

يقترح عميد الكلية ورئيس القست المعنيان قائمة تتضمن أسماء وعناوين عشرة على ايقل من
المتخصصين الذين يحملون رتبة ايستاذية من ايردنيين وغير ايردنيين من خارج ايردن
وذلك لتقييت اإلنتاج العلمي ،وتعامل هذه القائمة بسرية تامة ،و للرئيس تعديل القائمة
باإلضافة أو الحذ .

هـ.

إذا قل عدد أعضاء الهيئة التدريسية في القست من رتبة تعادل الرتبة المطلوب الترقية إليها
أو في رتبة أعلى عن ثالثة ،يرفع رئيس القست الطلب إلى عميد الكلية لعرضه على لجنة
التعيين والترقية في الكلية مباشرة والتي ترفع توصيتها إلى مجلس الكلية الذي يعقد
بحضور أعضاء الهيئة التدريسية في القست ممن يحملون الرتبة نفسها أو أعلى.

و.

مع مراعاة أحكات الفقرة (ج) من هذه المادة إذا قل عدد أعضاء الهيئة التدريسية في مجلس
الكلية ضمن رتبة تعادل الرتبة المطلوب الترقية إليها  ،أو في رتبة أعلى عن ثالثة يرفع
الطلب إلى رئاسة الجامعة لتشكيل لجنة برئاسة نائب الرئيس المختص من أجل دراسة
الطلب واتخاذ التوصية المناسبة ،وعرضها على لجنة التعيين والترقية.

ز.

في جميع الحا ت يجوز أن يصوت على الترقية سواء من مجلس القست أو مجلس الكلية
إ أعضاء الهيئة التدريسية الذين هت في رتبة معادلة للرتبة المطلوب الترقية إليها أو أعلى
منها .

المادة ( : ) 24
يقدت رئيس القست وعميد الكلية تقريرا ً مشتركا ً ( بغض النظر عن الرتب ايكاديمية ) عن عضو الهيئة
التدريسية المتقدت للترقية وفقا ً للنموذج الخاص المع ّد لهذه الغاية  .ويتضمن تقرير رئيس القست والعميد
تقدير مستوى اداء عضو هيئة التدريس في مجالي خدمة الجامعة والمجتمع والتدريس ويشترط للسير
في اجراءات الترقية أن يقل تقديره العات عن جيد جدا ً .

المادة ( : ) 25
تنظر لجنة التعيين والترقية في طلب ترقية عضو الهيئة التدريسية وإنتاجه العلمي وأسماء المقيمين
وتوصية كل من مجلسي القست والكلية والتقرير المعد لهذه الغاية والعقوبات التأديبية المتعلقة به إن
وجدت وذلك للسير أو عدت السير في إجراءات الترقية إن رأت ذلك .
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المادة ( : ) 26

يرسل اإلنتاج العلمي إلى ثالثة من المقيمين ويرفق به ملخص للسيرة العلمية للمتقدت
للترقية مع بيان الرتبة المرشح لها ،ويطلب من المقيمين ضرورة تقديت تقاريرهت خالل
شهرين على ايكثر من تاريخ تسلمهت اإلنتاج العلمي ،على أن يتضمن التقرير تقديرا ً لكل
إنتاج على النحو اآلتي -:

أ-

-

ضعي

-

مقبول

-

جيد

-

جيد جدا ً

-

ممتاز

ب-

يجوز ترقية عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أستاذ مشارك اذا كان التقرير الخاص بإنتاجه
العلمي إيجابيا ً و يقل عن جيد في اثنين على ايقل من تقارير المقيمين .

ج-

في حال ورود تقريرين إيجابيين وتقرير سلبي لإلنتاج العلمي للمتقدت للترقية إلى رتبة
أستاذ ،فللجنة أن ترسل هذا اإلنتاج إلى مقيت رابع  ،وفي حال كان تقرير المقيت الرابع سلبيا ً
 ،ترد الترقية

المادة ( : ) 27
أ .تنظر لجنة التعيين والترقية بموضوع الترقية عند ورود أول ثالثة تقارير من المقيمين وترفع
توصيتها الى مجلس العمداء للبت في الموضوع .
ب .اذا انقضت مدة ثمانية أشهر من تاريخ القرار بالموافقة على قائمة المقيمين ولت ترد التقارير
المطلوبة من المقيمين يجوز ارسال ا نتاج العلمي الى مقيمين جدد بموافقة المتقدت للترقية
الخطية .
ج.

يجوز الترقية الى رتبة استاذ ا في حال ورود ثالثة تقارير ايجابية على ايقل من المقيمين.

د.

يجوز الترقية الى رتبة استاذ مشارك ا في حال ورود تقريرين ايجابيين على ا قل من
المقيمين .

المادة ( : ) 28
أ-

يبت مجلس العمداء في ترقية عضو الهيئة التدريسية أو عدت ترقيته بالتصويت السري.

ب  -إذا قرر مجلس العمداء عدت الترقية يحدد المدة التي يجب انقضاؤها قبل التقدت بطلب جديد وفقا ً
لخصوصية الحالة ،ويجب على عضو الهيئة التدريسية أن يضي إلى إنتاجه العلمي إنتاجا جديدا
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من حيا الكت والنوع  ،ويكون تقديت طلب الترقية الجديد وفقا ً لإلجراءات الواردة في هذه
التعليمات.

التثبيـــــت
المادة ( :)29أ -مع مراعاة ما ورد فاي الفقارات (و ،ز ،ح) مان الماادة ( )23مان هاذه التعليماات ،ينظار
مجلس القست في موضوع تثبيت عضو الهيئة التدريساية الاذي أساتوفى شاروط التثبيات،
ويرفع رئيس القست رأي مجلس القست إلى العميد.
ب -يعرض العميد الموضوع على مجلس الكلية  ،وإذا قل عدد أعضااء الهيئاة التدريساية
في مجلس الكلية من المثبتين عن ثالثة  ،يرفع الموضوع إلى رئاسة الجامعة .
ج  -يجوز لعضاو الهيئاة التدريساية غيار المثبات أو المثبات الاذي يشاغل رتباة أدناى مان
رتبااة عضااو الهيئااة التدريسااية المعااروض موضااوع تثبيتااه ،أن يصااوت علااى قاارار
التثبيت.
د  -تراعااى الماادد الااواردة فااي المااادة ( )23ماان هااذه التعليمااات بشااان طلااب الترقيااة عنااد
النظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية و يعد العمياد ورئايس القسات تقريارا ً عان عضاو
الهيئة التدريسية وفقا ً للنموذج المع ّد لهذه الغاية
المادة ( :)30أ -تنتهي حكما ً خدمة أي عضو من الهيئة التدريسية إذا انتهت مدة تجربته الواردة في الماادة
( )10من النظات دون أن يثبت.
ب -ماع مراعااة مااا ورد فاي الفقاارة (أ) مان الماادة ( )10ماان النظـاـات  ،يكااون الحاد ايدنااى
لمدة تجربة عضو الهيئة التدريسية المعين برتبة أستاذ سنة واحادة  ،ويساتثنى مان ذلاك
من يعين رئيسا ً للجامعة .
ج -مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من المادة ( )11من النظـات  ،ينظر في تثبيت عضاو
الهيئة التدريسية  ،الذي أعيد تعيينه في الجامعة وكاان مثبتاا ً فاي الخدماة الدائماة فيهاا ،
بعد مرور سنة واحدة على إعادة تعيينه  ،على ايقل .
العبء التدريســـــــي
المادة ( :)31أ -يكون العبء التدريساي لألساتاذ ( )9سااعات معتمادة ،وايساتاذ المشاارك والمسااعد ()12
ساعة معتمدة والمدرس ( )15ساعة معتمدة .ويقصد بالساعة المعتمدة-:
 -1المحاضرة لمستوى البكالوريوس أو الدراسات العليا ،لمددة سدا أ أسدبو يا  ،ول
دراسي واحد.
 -2أمااا فااي مجااال العماال التطبيقااي مثاال (المختباارات وورش العماال والتاادريب والعماال
الميااداني والمراساات والمشاااغل ،والنشاااطات الطبيااة والسااريرية ومااا شااابه ذلااك) فااي
بعض الكليات ذات الطبيعاة التطبيقياة فياتت تحدياد المقصاود بالسااعة المعتمادة بقارار
من الرئيس بعد أخذ رأي هذه الكليات  /المعاهد وفاي جمياع ايحاوال يقال حسااب
الساعة المعتمدة عن ساعتين تطبيقيتين.
د
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اإلجـــــــازات
أولا :اإلجازات السنويــــــة
المادة( :)32توزع اإلجازة السنوية يعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وفقا لتعليمات يصدرها المجلاس
لهذه الغاية ،وذلك با ستناد إلى أحكات المادة ( )20من النظات.

ثانيــــا ً  :إجازات التفرس العلمي واإلجازات دون راتب
المادة( :)33أ -تقدت طلبات إجازات التفرس العلمي أو اإلجازات دون راتب قبل ثالثة أشهر على ايقال مان
بداية الفصل الذي ستبدأ فيه اإلجازة المطلوبة.
ب -1 -يشااترط أن يتضاامن طلااب إجـااـازة التفاارس العلمااي مخططاا ً للبحااا ( أو الكتاااب) أو
ايبحاا التي سيقوت بهاا عضاو هيئاة التادريس ومكاان إجرائهاا ،و يجاوز تغييار
الموضوع الرئيسي للبحا إ بموافقة الكلية.
 -2يتضمن طلب اإلجاازة دون راتاب العمال الاذي سايقوت باه عضاو هيئاة التادريس
خالل هذه اإلجازة ومكان قضائها.
المادة(- :)34

يراعااى عنااد ماانح إجااازة التفاارس العلمااي أو اإلجااازة دون راتااب كفايااة العاادد المتبقااي فااي
القست لتغطية أعباء التدريس واإلشرا فيه.
ب  -يجااوز أن تزيااد نساابة المجااازين والمعااارين فااي (ن واحااد علااى ( )%20ماان عاادد
أعضاء الهيئة التدريسية المعينين في القست ،باستثناء مان يشاغلون مناصاب وزارياة أو
مااوظفي الفئااة العليااا  ،ويجااوز اسااتثناء تجاااوز هااذه النساابة فااي حااا ت خاصااة يقاادرها
المجلس ويرى أنها في مصلحة الجامعة.
ج  -يجوز لعضو الهيئة التدريسية المجاز إجاازة تفارس علماي الحصاول علاى إجاازة تفارس
علمي ثانية بعدها مباشرة .
د -مع مراعااة الفقارة (د) مان الماادة ( )21مان النظاات  ،يجاوز لعضاو الهيئاة التدريساية أن
يجماااع باااين إجاااازة التفااارس العلماااي واإلجاااازة دون راتاااب  ،شاااريطة أن تتجااااوز
اإلجااازات بمجموعهااا ساات ساانوات  ،علااى أن يعااود للخدمااة فااي الجامعااة بعااد انتهاااء
إجازاته .

المادة( :)35أ -على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرس علمي-:
 -1أن يقاادت إلااى عميااد كليتااه العماال أو ايعمااال العلميااة أو الفنيااة التااي أعاادها فااي
إجازته وذلك خالل شهرين من تاريخ انتهاء اإلجازة.
 -2أن يشير في مكان بارز من اإلنتااج العلماي المنشاور إلاى أن اإلنتااج قاد أجاري
خالل إجازة التفرس العلمي الممنوحة له من الجامعة ايردنية.
ب -يتت اعتماد العمل أو ايعمال العلمية أو الفنية التي حصل عضو الهيئاة التدريساية علاى
إجاازة التفاارس العلماي إلعاادادها ،بقارار ماان الارئيس بنااا ًء علاى توصااية مان مجلااس البحااا
العلمي في الجامعة توضح أنه التزت بإنجاز ايعمال التي حصل على اإلجازة من أجلها
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المادة(:)36
أ -يجوز أن تصر لعضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرس علمي بطاقات السافر لاه ولزوجاه واثناين
من أو ده ممن هت دون الثامناة عشارة ذهاباا ً وإياباا ً ولمارة واحادة إذا كانات فاي الخاارج لقضاائها فاي
مركااز أو معهااد أو مختباار بحثااي متقاادت أو فااي جامعااة عالميااة مرموقااة علااى أن يكااون متفرغاا ً بشااكل
كامل إلعداد البحا الذي منح بموجبه اإلجازة وأن تكون مدة اإلجازة سنة دراسية كاملة ،يقضي ساتة
أشهر متتالية منها على ايقل في الخارج ،على أن تحدد جهة السفر وخاط الساير وفقاا ً لقارار الموافقاة
على إجازة التفرس العلمي  ،وإذا رغب عضو هيئة التدريس في تغيير خط السير بما يزيد علاى تكلفاة
بطاقات السفر عليه أن يتحمل فرق التكلفة.
ب -تصر

لعضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرس علمي-:
 .1الرواتب والعالوات التي كان يتقاضاها.
 .2ساالفة ثالثااة أشااهر علااى راتبااه إذا كااان سيقضااي إجازتااه فااي الخااارج وتصاار
السلفة عند السفر.

هااذه

(ثالثاا) األحكام واإلجراءات المتعلقة باإلجازات
المادة ( :)37أ  -تكون اإلجابة عن طلبات اإلجازات بجميع أنواعها خطية.
ب -تبدأ اإلجازة من يوت انفكاك عضو هيئة التدريس عن العمل وتنتهاي بنهاياة الياوت الساابق
ستئنافه العمل.
ج  -يترك عضو هيئة التدريس عملاه قبال أن يساتلت إشاعارا ً خطياا ً بالموافقاة علاى إجازتاه
إ في حا ت اضطرارية يقدرها العميد المعني.
د  -يبااين عضااو هيئااة التاادريس فااي طلااب اإلجااازة تاااريخ ابتااداء اإلجااازة وتاااريخ انتهائهااا
والمكان الذي يود أن يقضي فيه إجازته وعنوانه أثناء اإلجازة.
هـ  -للمرجع المختص تحديد مدة اإلجازة التي يوافق عليها حسبما تقتضي مصلحة العمل.
و  -يجوز تقصير اإلجازة أو تأجيلها أو إلغاؤها أو قطعها بعد الموافقة عليها وإبالغها
لعضو الهيئة التدريسية يسباب تقتضيها مصلحة العمل.
المادة ( :)38أ  -كل عضو هيئة تدريس يعود إلى عمله بعد انتهاء مادة إجازتاه مباشارة يحسات مان راتباه
وعالواته عن قيمة مدة غيابة ابتداء من اليوت التالي لليوت الاذي انتهات فياه إجازتاه ،إ
إذا قدت عذرا ً يقبله المرجع المختص بمنحه اإلجازة.
ب -يعتبر عضو هيئة التدريس فاقادا ً لوظيفتاه إذا زادت مادة غياباه علاى ثالثاة أساابيع دون
عذر مشروع يقبله المجلس.
المادة ( :)39أ -على رئيس القست إبالس العميد خطياا ً عان أي تغياب لعضاو الهيئاة التدريساية خاالل ياومين
من تغيبه ،وعلى العميد أن يبلغ ذلك خطيا ً إلى الرئيس خالل أسبوع.
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ب -تتبع اإلجراءات الواردة في الفقرة (أ) من هاذه الماادة عناد عاودة عضاو هيئاة التادريس
المجاز ( أيا ً كان نوع إجازته) ستئنا عمله.

المخالفات واإلجراءات التأديبية
المادة ( :)40أ  -مع مراعاة ما ورد في المادة ( )38من النظات  ،وفي حال تقديت شكوى بحاق عضاو هيئاة
التدريس أو ارتكابه مخالفة تأديبية ،فللرئيس تشكيل لجنة ثالثياة للتحقياق معاه برئاساة
أحد أعضاء هيئة التدريس ممن يحملون نفس الرتبة أو أعلى من رتبته والتصر بعاد
ذلك بالمخالفاة وفقاا ً لنتاائل التحقياق بحفظهاا أو إيقااع العقوباة أو بإحالتهاا إلاى المجلاس
التأديبي.
ب -يجاااوز إيقااااع أي عقوباااة تأديبياااة بحاااق عضاااو الهيئاااة التدريساااية  ،إ بعاااد تاااوفير
الضمانات التأديبية التالية -:
 -1إعالت عضو الهيئة التدريسية بما هو منسوب إليه بحيا يتضمن المخالفاة المرتكباة
والتهت الموجهة إليه .
 -2التجرد مان قبال رؤسااء و أعضااء لجاان التحقياق أو المجلاس التاأديبي المشاكل أي
منهما بمقتضاى أحكاات النظاات مان أي اعتباارات شخصاية أو التنحاي فاي الحاا ت
التااي يوجااد فيهااا صاالة قرابااة ماان شااأنها التااأثير علااى مجريااات التحقيااق أو إيقاااع
العقوبة .

أحكام عامـــــــــة
المااادة ( :)41أ -يحااق لمان صاادر ضااده قاارار ماان المجلااس التااأديبي ا بتاادائي بإيقاااع أي ماان العقوبااات
المنصااوص عليهااا فااي أي ماان الفقاارتين (د) و (هااـ) ماان المااادة ( )36ماان النظااات ،
الطعاان فااي القاارار لاادى المجلااس التااأديبي ا سااتئنافي خااالل خمسااة عشاار يوماا ً ماان
تاااريخ تبليغااه قاارار المجلااس التأديبااـي  ،ويااودع الطعاان بالئحااة خطيااة فااي مكتااب
الرئاسة في الجامعة مقابل إيصال من مادير هاذا المكتاب  ،وتحاال ئحاة ا ساتئنا
إلى رئيس المجلس التأديبي ا ستئنافي للنظر فيها .
ب -يبلغ المستأن بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي ا ساتئنافي للشاروع فاي
النظاار فااي ا سااتئنا بمااذكرة تبلااغ إلاى المسااتأن فااي مركااز عملااه فااي الجامعااة أو
مكان إقامته  ،وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما ً على ايقـــل .
ج -يعتبر قرار المجلس التأديبي ا بتدائي قطعيا ً إذا لت يقت المحكوت علياه باساتئنافه خاالل
المدة القانونية المقررة .
المادة ( :)42تحال إلى مجلس العمداء الحا ت التي لت يرد عليها نص في هذه التعليمات للبت فيها.

13

