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في جامعة  المتمي ِّز هيئة التدريس لعضوتعليمات جائزة جامعة عمان العربية " تعليمات هذهسمى ت 1
 .اا من تاريخ إقرارهاعتبار  ، "2021سنة لعمان العربية 

 

المعاني المخصصة لها أدناه ما التعليمات و  هذهحيثما وردت في  اآلتية يكون للكلمات والعبارات 2
 ر ذلك:يلم تدل القرينة على غ

5 
 

 .جامعة عمان العربية : الجامعة
ئيس  .رئيس الجامعة : الر 

 .في الجامعة مجلس العمداء : المجلس
 .عضو هيئة التدريس في الجامعة : المدرس

 .المتمي ِّز هيئة التدريس لعضو جامعةالجائزة  : لجائزةا
 

يعتمد التقييم السنوي ألعضاء هيئة التدريس كأساس لمنح الجائزة. حيث تمنح الجائزة  أ. 3
حال تساوي مرشحين اثنين بأعلى عالمة  ألعلى تقييم سنوي ألعضاء هيئة التدريس. وفي

في التقييم تقسم الجائزة مناصفة بينهما، وفي حال تساوي أكثر من مرشحين اثنين بأعلى 
 عالمة تعطى الجائزة وفق الترتيب اآلتي:

  .معايير االنتاج العلمياألعلى عالمة في  .1
 معايير خدمة الجامعة والمجتمع.األعلى عالمة في  .2
 يين في الجامعة.في التع ةاألقدمي .3

يتولى مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة عملية التقييم السنوي ألعضاء هيئة  ب.
ا  المرشحين وإرسالها إلى نائب الرئيس للشؤون األكاديمية أسماءالتدريس وفرز  وفق 

 .وإجراءاتها ونماذجها إدارة األداء األكاديمي لعضو الهيئة التدريسيةلسياسة 
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أحكام المرشح لنيل الجائزة وفق األكاديمية إلى رئيس الجامعة اسم ينسب نائب الرئيس للشؤون  4
 هذه التعليمات.

 

 أثناء مراسم حفل تخريج الطَّلبة في ذلك العام، وتشمل: سنوي ا ُتمنح الجائزة 5
ئيس. أ.  شهادَة تقدير موقَّعة من الر 

 درع التميز في التدريس. ب.

 اإلجمالي.المتميز تعادل الراتب الشهري  هيئة التدريس لعضومكافأة مالية  ج.
 

 أحكام عام ة: 6
 يحق  ألي  عضو هيئة تدريس أمضى في خدمة الجامعة سنتين فأكثر الت رشح لنيل الجائزة. أ.

حين ما نسبتهتُتحَجب الجائزة إذا لم يحق ق   أي من الم ب. من مجموع العالمات  (%85) رش 
ا  .أدنى حد 

 ية أكثر من إنذارتأديب عقوبة أي بحقه تحجب الجائزة عن عضو هيئة التدريس الصادر ج.
 .األخيرة الثالث خالل السنوات

 

روط المطلوبة لنيل الجائزة في أي  من المرشحين.ليجوز ل 7  مجلس حجُب الجائزة إذا لم تتوفر الش 
 

 في الحاالت التي لم يرد بها نص في هذه التعليمات. مجلساليبت 8
 

 ومركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة ،العمداءو  ،نائب الرئيس للشؤون األكاديميةو  ،رئيسال9
 مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.


