
 ( فرع ح باللون األحمر) التعليمات الخاصة بنسبة التشابه باألبحاث
 0212( لعام  1تعليمات  رقم ) مقتبس من:

 جامعة البتراتعليمات الهيئة التدريسية في 

 

ة متضمنًا ست نسخ من اإلنتاج العلمي والسي  ،يقدم طلب الرتقية إىل رئيس القسم املختص .أ : (32املادة )
 لقسم، واختاذ التوصيـة املناسبة، ويرفع رئيس القسم توصية جملسالذاتية لعرضه على جملس ا

طلب ويتوىل عميد الكلية عرض ال ،القسم إىل عميد الكلية خالل ثالثة أسابيع على األكثر
رفعها إىل الختاذ التوصية املناسبة بشأنه، و  ،على جملس الكلية خالل ثالثة أسابيع على األكثر

 الستكمال إجراءات الرتقية .، ى األكثررئاسة اجلامعة خالل أسبوع عل
 ملمنوحةاال جيوز جتاوز احلد األعلى للمدة  ،مع مراعاة ما ورد يف أحكام الفقرة )أ( من هذه املادة .ب

 املناسبة.  للقسم أو الكلية يف اختاذ التوصية
بة اسمن اختاذ التوصية املن ،أو جملس الكلية ،إذا مل يتمكن جملس القسم ،ويف مجيع األحوال .ج

ا نائب يرأسه ،يشكل الرئيس جلنة من القسم والكلية ،خالل املدة احملددة دون سبب مقبول
الختاذ القرار  ،الرتقيةوترفع اللجنة توصياهتا إىل جلنة التعيني و  ،الرئيس املعين للنظر يف طلب الرتقية

 املناسب خالل مدة ال تزيد على ثالثة أسابيع من تاريخ تشكيل اللجنة. 
األقل  تتضمن أمساء وعناوين مخسة عشر على ،ميد الكلية ورئيس القسم املعنيان قائمةيقرتح ع .د

وذلك  ،ومن خارج األردن ،الذين حيملون رتبة األستاذية من غي األردنيني ،من املتخصصني
ني وترسل للرئيس، وتعامل هذه القائمة بسرية تامة.  ويراعى يف املرشح ،لتقييم اإلنتاج العلمي

  للتقييم:
ومن جامعات ذات مستوى أكادميي مرموق غي اجلامعة  ،أن يكونوا معروفني مبوضوعيتهم .1

  اليت خترج فيها املتقدم للرتقية 
أن يكونوا من بلدان وجامعات متعددة، ويفضل أن ال يزيد عدد املقيمني من جامعة واحدة  .3

 ثنني. ا علىومن بلد واحد  ،واحد على
  مبا يف ذلك رقم اهلاتف، ورقم الفاكس، والربيد اإللكرتوين. ،أن تكون عناوينهم دقيقة .2

أو يف  ،إذا قل عدد أعضاء اهليئة التدريسية يف القسم من رتبة تعادل الرتبة املطلوب الرتقية إليها .ه
يرفع رئيس القسم الطلب إىل عميد الكلية لعرضه على جملس الكلية  ،رتبة أعلى عن ثالثة

أو  ،نفسها ممن حيملون الرتبة ،ة التدريسية املوجودين يف القسمحبضور أعضاء اهليئ ،مباشرة
  أعلى.  

إذا قل عدد أعضاء اهليئة التدريسية يف جملس  ،مع مراعاة أحكام الفقرة )ج( من هذه املادة .و
يرفع الطلب  ،ةأو يف رتبة أعلى عن ثالث ،الكلية ضمن رتبة تعادل الرتبة املطلوب الرتقية إليها

واختاذ  ،من أجل دراسة الطلب ،معة لتشكيل جلنة برئاسة نائب الرئيس املختصإىل رئاسة اجلا
  .عرضها على جلنة التعيني والرتقيةالتوصية املناسبة، و 

 ،لس الكليةأم يف جم ،ال جيوز أن يصوت على الرتقية سواء يف جملس القسم ،يف مجيع احلاالت .ز
 أو أعلى منها. ،ة للرتبة املطلوب الرتقية إليهاإال أعضاء اهليئة التدريسية الذين هم يف رتبة معادل

يتم تشكيل جلنة فنية من قبل أ.د. نائب الرئيس للشؤون األكادميية للنظر يف اإلنتاج العلمي  .ح
 كري والعلمي والفاالنتحال األديب بكشف النظام اخلاص  علىللمتقدم للرتقية وإدخاله 

Turnitin اث املشورة غيه من األحب مع مقدم حبث ألي التشابه نسبة تزيد أال جيب، و أو غيه



حىت ولو كانت األحباث السابقة من عمل الباحث نفسه  %32عن  سابقاً أو املقدمة للرتقية
 أو من عمل فريق حبثه.

املاجستي والدكتوراه  اليترس إىل إضافة للرتقية املعتمدة أحباثه كافة إدخال للرتقية املتقدم يستطيع .ط
للتأكد ،  أو غيه Turnitin والعلمي والفكري االنتحال األديب كشف بالنظام اخلاص  على

ز التعلم االلكرتوين بأحد موظفي مرك االستعانةميكن و   ،من نسب التشابه قبل التقدم رمسياً للرتقية
 للمساعدة، ويستثىن من هم يف أعضاء اللجان الفنية املشكلة. 

كما تقوم باستثناء   %1التشابه اليت تقل عن  نسب تقوم اللجنة الفنية بإلغاء )عدم احتساب( .ي
 املراجع من التقييم الفين.

يقوم على األقل واحد من أعضاء اللجنة الفنية من ذوي االختصاص اليت يشكلها أ.د. نائب  .ك
بكشف اص النظام اخلعلى ذلك الرئيس للشؤون األكادميية، بإجراء املقارنة يدوياً يف حال تعذر 

 عمل ذلك .،  أو غيه Turnitin مي والفكري والعلاالنتحال األديب 
يقتصر عمل اللجنة الفنية املشكلة على التنسيب بقبول البحث املقدم للرتقية أو عدم قبوله مع  .ل

 توفي الشروحات الالزمة. 

 


