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  6112 لسنة (1) تعليمات رقم
 جامعة البتراتعليمات الهيئة التدريسية في 

   9002 لسنة( 1رقم ) ( من نظام الهيئة التدريسية54)صادرة بموجب المادة 

، ”9012 لسنةالبترا تعليمات الهيئة التدريسية في جامعة “تُسمى هذه التعليمات  : (1المادة )
 .رها من مجلس الجامعةإقرامن تاريخ  ابتداء  عمل بها ويُ 

المعانــي المخصصة لها  ،حيثما وردت في هذه التعليمات اآلتيةيكون للكلمات  : (6المادة )
 أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 

 : جامعة البترا الجامعــة  
 : مجلس عمداء الجامعة         المجـلس   
 : رئيس الجامعة الرئيـس           
 والترقية ،: لجنة التعيين جنــة         الل  
 : اإلنتاج العلمي المقبول لغايات الترقية البحث  
مة، ودورية، متخصصة، مفهرسة، عالمية، حك  : مجلة علمية مُ  المجلة العالمية    

من حيث هيئة التحرير، وينتمي الباحثون الذين ينشرون 
في قاعدة بحوثهم فيها إلى دول مختلفة، وتكون معتمدة 

 أو ما يعادلها. (Thomson  ISI)البيانات، 
مجلة علمية محكمة، أو دورية متخصصة، تصدر عن دار  : المجلة المعتمدة  

نشر، أو جمعية علمية، أو جامعة، أو مركز بحث، بصورة 
  ة، وتكون لها هيئة تحرير متخصصة.منتظم

جنة علمية عالمية، : مؤتمر تكون له لجنة تحضيرية، ول المؤتمر العالمي  
وينتمي المشاركون فيه إلى دول مختلفة، وبحوثه محكمة 
ومنشورة في كتاب خاص بوقائع المؤتمر، أو في عدد خاص 

 من مجلة معتمدة.
المؤتمر غير   

 العالمي
: مؤتمر تكون له لجنة تحضيرية ولجنة علمية، وبحوثه 

 مة، ومنشورة في كتاب خاص بوقائع المؤتمر، أو فيمحك  
 عدد خاص من مجلة معتمدة.

 .9002( لعام 1في جامعة البترا رقم ) : نظام الهيئة التدريسية النظام  

 عيينالت  
 

ن عي  ن يُ شترط في م  ( من النظام، يُ 4مع مراعاة الشروط الواردة في المادة ) .أ : (3المادة )
اسة عضوا  في الهيئة التدريسية أن يكون قد حصل على مؤهالته العلمية بالدر

(، إال في في الدرجة الجامعية األولى عن )جيد يقل تقديره وأالالمنتظمة، 
 حاالت خاصة يقدرها المجلس بناء على تنسيب لجنة التعيين والترقية.

ق من شروط أخرى، يراها ضرورية للتحق   لمجلس العمداء أن يضع أي   .ب
 .قدرته على القيام بالعمل الجامعيح للتعيين، والمرش   مةمالء

عتمد في تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الرتبة التي شغلها تُ  يجوز أن .أ : (4المادة )
في أي جامعة أخرى تعترف بها الجامعة، على أن يكون قد حصل على رتبته 

حسب أقدميته في الرتبة على أساس كل وفق معايير الترقية في الجامعة، وتُ 
ليها في جامعة أردنية، تعترف بها إذا كان قد حصل ع ،سنة عمل بسنة خبرة

جامعة البترا، وأما إذا كان قد حصل على األقدمية في أي جامعة أخرى، أو 
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 بتُّ لجنة التعيين والترقية فيما يحتسب منها.مجال ذي عالقة، فتُ 
تُّ لجنة التعيين والترقية فيما إذا مع مراعاة أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة، تبُ  .ب

 علمي للمتقدم يؤهله للتعيين في الرتبة المتقدم لها في الجامعة.كان اإلنتاج ال

شترط لتعيين المدرس في الجامعة برتبة أستاذ مساعد، أن يكون حاصال  على يُ  : (5المادة )
م باستقالته ( من النظام، على أن يتقد  0المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة )

 من عمله في الجامعة.

برتبة والتصميم ند النظر في تعيين عضو الهيئة التدريسية في كلية العمارة ع .أ : (2المادة )
قي م فنية متميزة في مجال تخصصه، تُ  أو ،أكاديمية، استنادا  إلى أعمال مهنية

تلك األعمال لجنة، تشكلها لجنة التعيين والترقية من أساتذة من ذوي 
ترقية أعضاء  االختصاص والخبرة، حسب المعايير واألسس المعتمدة في

 الهيئة التدريسية.
من  ،يتم تقييم األعمال المشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة من ثالثة .ب

 مين. المقي   
 زة، إذا ورد عنها ثالثة تقارير إيجابية.األعمال الفنية متمي   د  ع  تُ  .ج

ء في مجلس ت على التعيين في عضوية الهيئة التدريسية، سواال يجوز أن يصو    : (7المادة )
هم في رتبة معادلة  الهيئة التدريسية الذين  أعضاءالقسم، أم في مجلس الكلية، إال

 للرتبة المطلوب شغلها، أو أعلى منها.

مدة ال تتجاوز  فيبالتعيين إلى عميد الكلية  قسمرفع رئيس القسم توصية مجلس الي   : (8المادة )
وعلى العميد إذا لم يتسلم توصية ، ريخ إحالة الطلب إلى رئيس القسمأسبوعين من تا

مدة ال  فيالمدة المحددة أن يعرض الموضوع مباشرة على مجلس الكلية  فيالقسم 
 تتجاوز أسبوعين.

د في قرار تعيينه. وإذا من التاريخ المحد   ابتداء  مباشرة العمل  ،نعلى المعي   .أ : (9المادة )
ة يحددها كون عمله بمكافأاقتضت الظروف مباشرته العمل قبل ذلك التاريخ، ي

رها، الموافقة على قد   ولرئيس الجامعة، ألسباب يُ  ،رئيس الجامعة بقرار منه
 أو تأخيرها اضطراريا  بما ال يتجاوز فصلين دراسيين. ،تأجيل المباشرة

ن للتدريس إبالغ رئيس قسمه خطيا  ببدء مباشرة العمل، وعلى يتولى المعي   .ب
أسبوع على  فيأو عدمها خطيا  إلى العميد  ،رئيس القسم إبالغ المباشرة

عشرة أيام على  فيلى رئيس الجامعة إألكثر، ويتولى العميد إبالغ ذلك ا
    األكثر.

مدة حدها األعلى ثالثة أسابيع من التاريخ  فين عمله وإذا لم يباشر المعي   .ج
إال إذا  عد  مستنكفا  عن العمل، كما يعد  قرار تعيينه ملغى،المحدد لمباشرته، يُ 

 تقدم بعذر يقبله الرئيس.

المادة 
(11) 

م طلبا  يجوز النظر في تعديل رتبة عضو الهيئة التدريسية، أو راتبه، إذا قد   .أ :
  ستة أشهر من تاريخ تعيينه في الجامعة. فيبذلك 

والترقية،  ،يتم تعديل الرتبة بقرار من مجلس العمداء، بتنسيب من لجنة التعيين .ب
  ين.جلس الكلية، ومجلس القسم المعني  بناء على توصية م

 ،يتم تعديل الراتب بقرار من الرئيس، بناء على توصية من لجنة التعيين .ج
 والترقية.

المادة 
(11) 

دم تقريرا  سنويا ، يتضمن المعلومات يتعين على عضو الهيئة التدريسية أن يق    :
لت للنشر، ب  رها أو قُ المتعلقة بإنجازاته، ونشاطاته، ومساهماته، وبحوثه، التي نش
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 من العام الجامعي. الثانيلى رئيس القسم مع نهاية الفصل إويرفعه 

المادة 
(16) 

  :اآلتيةيتم التعيين المشترك وفق األسس والشروط  :
في قسم آخر من أقسام  ،الذي يرغب في التعيين التدريسية الهيئةيتقدم عضو  .أ

 ى رئيس قسمه.كليته، أو من أقسام كلية أخرى، بطلب رسمي إل
رك بقرار من مجلس العمداء، بناء على تنسيب من لجنة يتم التعيين المشت   .ب

  ة. والكليات المعني   ،التعيين والترقية، بتوصية من مجالس األقسام
ن تعيينا  مشتركا  مع مراعاة أحكام الفقرة )هـ( من هذه المادة، للعضو المعي   .ج

  ن فيه تعيينا  مشتركا .قسم المعي  جميع الحقوق، وعليه جميع الواجبات في ال
عد  التعيين المشترك للعضو في القسم الثاني منتهيا  حكما  بانتهاء تعيينه في يُ  .د

  القسم األصلي ألي سبب من األسباب.
المتعلقة بالعضو من  جميعها والمالية ،واإلدارية ،تكون الشؤون األكاديمية .ه

 مسؤولية قسمه األصلي.

 المحاضرون المتفرغون

المادة 
(13) 

را  متفرغا  في جامعة البترا أن تتوافر فيه الشروط ن محاض  ي  ع  رط فيمن يُ شت  يُ  .أ :
  ( من هذه التعليمات.3الواردة في المادة )

رها قيد   على الرغم مما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة، وفيي حياالت خاصية يُ  .ب
والبحيث  ،التيدريسن محاضرون متفرغون بقصد القييام بعي  الرئيس، يجوز أن يُ 
ومراكزهييا العلمييية ميين القييادرين علييى القيييام بييذلك، دون  ،فييي كليييات الجامعيية

 النظر إلى الدرجات العلمية التي يحملونها.
د شييروط العمييل، والراتييب، وأي حييد   يعييين المحاضييرون المتفرغييون بعقييود، تُ  .ج

 شروط أخرى يتم االتفاق عليها.
رغ تبعا  للرتبة التي كان سيحصل ر المتفيكون التصويت على تعيين المحاض   .د

 ن في عضوية الهيئة التدريسية.ي   عليها فيما لو عُ 

المادة 
(14) 

يجييري تقييييم المحاضيير المتفييرغ بالطريقيية التييي يجييري بهييا تقييييم عضييو الهيئيية  .أ :
 التدريسية. 

ر المتفرغ الذي يحمل درجة الدكتوراه في رتبة أستاذ شترط لتعيين المحاض  يُ  .ب
قبل له للنشر( بحثا  واحدا  غير مستل من رسائله )أو يُ  مساعد أن ينشر

يقل تقديره في أي فقرة  وأالالجامعية، وأن يكون فيه باحثا  رئيسا  أو منفردا ، 
 ( ثالث نقاط.3وتقرير العميد عن ) ،من فقرات تقرير رئيس القسم

 الشروط العامة للترقية: الترقية

المادة 
(15) 

 :يأتيالتدريس من رتبة إلى رتبة أعلى ما  شترط لترقية عضو هيئةيُ  :
ها أقدمية ال تقل عن أن تكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته من .أ

 ، منها سنتان على األقل في الجامعة.خمس سنوات
 أن يكون ناجحا  في تدريسه.  .ب
 أن يكون ناجحا  في عالقاته في العمل الجامعي. .ج
 . وتنميته عأن يكون فاعال  في خدمة المجتم .د
أو ُقبل له للنشر( وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها أن يكون قد نشر ) .ه

 م المعرفة في مجال تخصصه. ما ، أدى إلى تقد  إنتاجا  علميا  قي  
م للترقية في على األقل من إنتاجه العلمي المقد   %20أن يكون ما نسبته  .و

 تخصصه الدراسي، أو التدريسي، أو البحثي.
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ادة الم
(12) 

أو األستاذ المشارك أن يتقدم بطلب الترقية إلى الرتبة  ،يجوز لألستاذ المساعد .أ :
األعلى قبل ثمانية شهور من استكمال المدة القانونية المطلوبة للرتبة األعلى، 

 إذا توافرت فيه الشروط القانونية األخرى المطلوبة لشغل الرتبة.
تبة األعلى، هو تاريخ قرار مجلس العمداء تاريخ استحقاق الترقية إلى الر د  ع  يُ  .ب

بالترقية، أو التاريخ الذي يتم به انقضاء المدة القانونية للترقية، إذا تمت 
 إجراءاتها قبل انقضاء تلك المدة.

المادة 
(17) 

األعلى لإلنتاج العلمي المنشور، أو المقبول للنشر في  ال يجوز أن يزيد الحد   .أ :
 .اج المطلوب للترقيةمجلة واحدة على نصف اإلنت

 دون حاجة إلى تقييمه تقييما  أوليا :  اآلتي،قبل اإلنتاج العلمي يجوز أن يُ  .ب
   أو مقبولة للنشر في مجالت عالمية أو معتمـدة. ،بحوث منشورة .1
، والمتخصصة العالمية، مةشورة في وقائع المؤتمرات المحك  البحوث المن .9

 أو المعتمدة.
ـل الجامعية، والمنشورة في مؤتمرات، أو البحوث المستخلصة من الرسائ .3

 مة عالمية، أو معتمده. حك  مجالت مُ 
 أو محليا .  ،لة عالميا  براءات االختراع المسج   .5
م قضائي، أو ك  المراجعات األدبية، أو التقارير الطبية، أو التعليقات على حُ .4

 أو معتمدة. ،الملحوظات العلمية المنشورة في مجالت عالمية
بعد تقييمها تقييما  أوليا  من عمادة البحث العلمي، وبتنسيب  اآلتيةعمال قبل األتُ  .ج

    والكلية: ،من لجان البحث العلمي في القسم
 الكتاب المؤلف، أو المترجم، أو المحقق.  .1
 العمل الفني أو المعماري. .9
 فصل في كتاب. .3
 الدراسات المتخصصة ضمن مشروع، أو برمجيات.  .5

  : يأتيلعلمي المقدم للترقية ما راعى في قبول اإلنتاج ايُ  .د
 
 

 
 

 اإلنتاج العلمي 
الحد األعلى لإلنتاج العلمي المقبول 

 للترقية
 غير محدود .البحوث المنشورة في مجالت علمية عالمية أو معتمدة .1

مة البحوث المنشورة في وقائع المؤتمرات المحك   .9
 بحثان .والمتخصصة

 بحثان .الرسائل الجامعية البحوث المنشورة المستخلصة من .3

5. 

، أو أو برمجييات ،الدراسة المتخصصة ضمن مشيروع
تعليقات على حكيم أو  ،طبيةتقارير أدبية، أو مراجعات 
منشيييورة فيييي مجيييالت علميييية ملحوظيييات أو  ،قضيييائي

 عالمية أو معتمدة.

 دراستان

 كتابان المؤلفة، أو المترجمة، أو المحققة. الكتب .4
 فصل واحد .الفصل في كتاب .2

 

المادة 
(18) 

ر حسب نوعه بأوزان قد  ف اإلنتاج العلمي المقبول للترقية في فئتين، ويُ ن  ص  يُ  .أ :
 :اآلتيلة بنقاط على النحو ممث  

 
 النقاط اإلنتاج العلمي الفئة

 األولى
 ( ثالث نقاط3) براءة االختراع المسجلة عالميا .
 ( نقطتان9) البحث المنشور في مجلة عالمية.
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 ( نقطتان9) الكتاب المتميز ) تأليف، ترجمة، تحقيق (.
 ( نقطتان9) أو المعماري المتميز واإلبداعي. ،العمل الفني

 الثانية

 ( نقطة واحدة1) براءة االختراع المسجلة محليا .
 ( نقطة1) البحث المنشور في مجلة معتمدة.

 ( نقطة1) أو المحقق. ،أو المترجم ،الكتاب المؤلف
ص من رسالة جامعية منشورة في مجلة البحث المستخل  

 عالمية أو معتمدة.
 ( نقطة1)

 ( نقطة1) .محك  البحث المنشور في وقائع مؤتمر عالمي مُ 
 ( نقطة1) فصل في كتاب.

 ( نقطة1) أو المعماري. ،العمل الفني
 ( نقطة1) .حالة طبية منشور في مجلة عالمية التقرير عن
 (Review)العلمية والمراجعة العلمية الملحوظة 

 المنشورة في مجلة عالمية. 
 ( نقطة1)

البحث المستخلص من رسالة جامعية المنشور في مجلة 
 محلية معتمدة.

 نصف نقطة 0.4

التقرير عن حالة طبية، أو حكم قضائي، أو برمجيات، أو 
منشور في وقائع مؤتمر غير أو بحث ملحوظة علمية، 

 لدراسة المتخصصة المقيمة ضمن مشروع.عالمي، أو ا

 نصف نقطة 0.4

  
الطالب هو الباحث الرئيسي في البحث المنشور المستخلص من رسالته د  ع  يُ  .ب  

  الجامعية.
( خمسين ألف كلمـة، 400000يقل عدد كلماته عن ) أالشترط في الكتاب يُ  .ج

ل ن معد  ويعتمد الكتاب ألغراض الترقية إذا كا خاص،نموذج بويتم تقييمه 
(، ويعد الكتاب متميزا  إذا كان %00تقديرات المقيمين له ال تقــــــــل عن )

 ( أو أكثر.%54المقيمين )معـــدل تقديرات 
 قبل الكتب التعليمية ألغراض الترقية.ال تُ  .د
حتسب بحثان فقط من البحوث المنشورة في مجلة دراسات، الصادرة عن يُ  .ه

ألردنية، أو المجالت الوطنية األردنية عمادة البحث العلمي في الجامعة ا
عطى لكل الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويُ  ،المتخصصة
 بحث نقطتان.

إلى رتبة أستاذ  ،شترط لترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبة أستاذ مساعديُ  : (19المادة )
ماني نقاط على األقل، وأن ( ث5م إنتاجا  علميا ، يحصل فيه على )أن يقد    ،كشار  مُ 

 ق الشروط اآلتية: يحق  
 ( ست نقاط على األقل.2م باحثا  رئيسيا  في إنتاج يعادل )أن يكون المتقد   .أ
( أربع نقاط على األقل إنتاجا من الفئة 5أن يتضمن اإلنتاج العلمي ما يعادل ) .ب

 نفردا . أو مُ  ،األولى

أن  ،إلى رتبة أستاذ ،ريسية من رتبة أستاذ مشاركشترط لترقية عضو الهيئة التديُ  : (61المادة )
ق وأن يحق   ،( اثنتي عشرة نقطة على األقل19م إنتاجا  علميا  يحصل فيه على )يقد   

  اآلتية:الشروط 
 ( ثماني نقاط على األقل.5يعادل ) إنتاجم باحثا  رئيسيا  في أن يكون المتقد   .أ
على األقل إنتاجا من الفئة  ( ست نقاط2أن يتضمن اإلنتاج العلمي ما يعادل ) .ب

 نفردا . أو مُ  ،األولى

ج در  م أن يُ ( من النظام، ال يجوز للمتقد   4/أ/14مع مراعاة ما ورد في المادة ) : (61المادة )
بت س  األعمال التي سبق وأن حُ  ضمن بحوثه، أو أعماله الفنية، أيا  من البحوث أو
ه من مجلس العمداء، أو حصل له في ترقية سابقة من تاريخ صدور قرار ترقيت
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 بموجبها على درجة علمية، أو رتبة أكاديمية.

عارته، أو أو إ إجازته، فيعد  اإلنتاج العلمي الذي قام به عضو الهيئة التدريسية يُ  : (66المادة )
 انتدابه مقبوال  ألغراض الترقية.

نا  ست نسخ من اإلنتاج م طلب الترقية إلى رئيس القسم المختص، متضمقد  يُ  .أ : (63المادة )
والسيرة الذاتية لعرضه على مجلس القسم، واتخاذ التوصيـة  ،العلمي

المناسبة، ويرفع رئيس القسم توصية مجلس القسم إلى عميد الكلية خالل 
ثالثة أسابيع على األكثر، ويتولى عميد الكلية عرض الطلب على مجلس 

التوصية المناسبة بشأنه، الكلية خالل ثالثة أسابيع على األكثر، التخاذ 
ورفعها إلى رئاسة الجامعة خالل أسبوع على األكثر، الستكمال إجراءات 

 الترقية.
مع مراعاة ما ورد في أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة، ال يجوز تجاوز الحد  .ب

 المناسبة.  األعلى للمدة الممنوحة للقسم أو الكلية في اتخاذ التوصية
لم يتمكن مجلس القسم، أو مجلس الكلية، من اتخاذ  وفي جميع األحوال، إذا .ج

ل الرئيس لجنة التوصية المناسبة خالل المدة المحددة دون سبب مقبول، يشك   
يرأسها نائب الرئيس المعني للنظر في طلب الترقية،  ،من القسم والكلية

رفع اللجنة توصياتها إلى لجنة التعيين والترقية، التخاذ القرار المناسب وت  
 الل مدة ال تزيد على ثالثة أسابيع من تاريخ تشكيل اللجنة. خ

ان قائمة، تتضمن أسماء وعناوين ورئيس القسم المعني   ،يقترح عميد الكلية .د
خمسة عشر على األقل من المتخصصين، الذين يحملون رتبة األستاذية من 
غير األردنيين، ومن خارج األردن، وذلك لتقييم اإلنتاج العلمي، وترسل 

 راعى في المرشحين للتقييم: عامل هذه القائمة بسرية تامة.  ويُ لرئيس، وتُ ل
أن يكونوا معروفين بموضوعيتهم، ومن جامعات ذات مستوى أكاديمي  .1

  .م للترقيةمرموق غير الجامعة التي تخرج فيها المتقد   
يزيد عدد المقيمين  أالل فض  وجامعات متعددة، ويُ  ،أن يكونوا من بلدان .9

 اثنين.  علىومن بلد واحد  ،ة واحدة على واحدمن جامع
بما في ذلك رقم الهاتف، ورقم الفاكس، والبريد  ،أن تكون عناوينهم دقيقة .3

  اإللكتروني.
إذا قل عدد أعضاء الهيئة التدريسية في القسم من رتبة تعادل الرتبة المطلوب  .ه

يرفع رئيس القسم الطلب إلى عميد  ،أو في رتبة أعلى عن ثالثة ،الترقية إليها
بحضور أعضاء الهيئة التدريسية  ،الكلية لعرضه على مجلس الكلية مباشرة

  أو أعلى.   ،ممن يحملون الرتبة نفسها ،الموجودين في القسم
إذا قل عدد أعضاء الهيئة  ،مع مراعاة أحكام الفقرة )ج( من هذه المادة .و

 ،عادل الرتبة المطلوب الترقية إليهاالتدريسية في مجلس الكلية ضمن رتبة ت
رفع الطلب إلى رئاسة الجامعة لتشكيل لجنة يُ  ،أو في رتبة أعلى عن ثالثة

واتخاذ التوصية المناسبة،  ،دراسة الطلبل ،برئاسة نائب الرئيس المختص
  .عرضها على لجنة التعيين والترقيةو

 ،ي مجلس القسمت على الترقية سواء فال يجوز أن يصو   ،في جميع الحاالت .ز
إال أعضاء الهيئة التدريسية الذين هم في رتبة معادلة  ،أم في مجلس الكلية

 أو أعلى منها. ،للرتبة المطلوب الترقية إليها
يتم تشكيل لجنة فنية من أ.د. نائب الرئيس للشؤون األكاديمية للنظر في  .ح

االنتحال ف بكشالنظام الخاص  علىوإدخاله  ،م للترقيةاإلنتاج العلمي للمتقد  
، أو غيره Turnitinوالفكري  ،والعلمي ،األدبي

شورة نغيره من األبحاث الم مع مقد  مُ  بحث ألي التشابه نسبة تزيد أال يجبو
لو كانت األبحاث السابقة من عمل حتى  %90عن  أو المقدمة للترقية ،سابقا  

 أو من عمل فريق بحثه. ،الباحث نفسه
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كاف ة  المعتمدة أبحاثه إدخال للترقية المتقدم يستطيع .ط
النظام الخاص  علىوالدكتوراه  ،الماجستير رسالتي إلى إضافة ،للترقية
للتأكد من ، أو غيره Turnitin والفكري ،والعلمي ،االنتحال األدبيبكشف 

بأحد موظفي مركز  االستعانةويمكن  م رسميا  للترقية،شابه قبل التقد  ب التس  ن  
ن هم في أعضاء اللجان الفنية ، ويستثنى م  لكتروني للمساعدةم اإلالتعل  

 المشكلة. 
كما  %1التشابه التي تقل عن  نسب تقوم اللجنة الفنية بإلغاء )عدم احتساب( .ي

 تقوم باستثناء المراجع من التقييم الفني.
يقوم على األقل واحد من أعضاء اللجنة الفنية من ذوي االختصاص التي  .ك

ألكاديمية، بإجراء المقارنة يدويا  في حال يشكلها أ.د. نائب الرئيس للشؤون ا
 والفكري ،والعلمي ،بكشف االنتحال األدبيالنظام الخاص ر ذلك على تعذُّ 

Turnitin عمل ذلك، أو غيره. 
 ،لة على التنسيب بقبول البحث المقدم للترقيةيقتصر عمل اللجنة الفنية المشك   .ل

 أو عدم قبوله مع توفير الشروحات الالزمة. 

 بت  بغض النظر عن الرُّ وعميد الكلية تقريرين منفصلين ) ،م رئيس القسميقد    .أ : (64ة )الماد
وفقا  للنموذج المعد  ،( عن عضو الهيئة التدريسية المتقدم للترقيةاألكاديمية

 لهذه الغاية.  
شترط في عضو الهيئة التدريسيية ( من هذه التعليمات، يُ 14مع مراعاة المادة ) .ب

 تقديره في المعدل العام في أي تقرير عن ثالث نقاط.  يقل   الأالمتقدم للترقية 

وإنتاجييه  ،ر لجنيية التعيييين والترقييية فييي طلييب ترقييية عضييو الهيئيية التدريسيييةنُظييت   : (65المادة )
والتقييارير  ،والكلييية ،وتوصييية كييل ميين مجلسييي القسييم ،وأسييماء المقيمييين ،العلمييي
وذلك للسير أو عيدم  ،جدتإن وُ ، المتعلقة به والعقوبات التأديبية ،ة لهذه الغايةالمعد  

 إن رأت ذلك.  ،السير في إجراءات الترقية

ييويُ  ،رسييل اإلنتيياج العلمييي إلييى ثالثيية ميين المقيمييينيُ  .أ : (62المادة ) ص للسيييرة رفييق بييه ملخ 
طلييب ميين المقيمييين ح لهييا، ويُ تبيية المرش ييالعلمييية للمتقييدم للترقييية مييع بيييان الرُّ 

مهم اإلنتياج م خيالل شيهر عليى األكثير مين تياريخ تسيل  ضرورة تقيديم تقياريره
م يتيدرج مين ل  وذلك على سُ  ،العلمي، على أن يتضمن التقرير تقديرا  لكل إنتاج

   :اآلتيواحد إلى خمسة على النحو 
 ( درجة 1)            ضعيـــف 
 ( درجتان 9)             مقبــــول 
 ( ثالث درجات 3)               جيـــــــد 
 ( أربع درجات5)          يد جـدا  ج 
 ( خمس درجات4)               ممتـــــاز 

 ،أو رتبية أسيتاذ ال يجوز ترقية عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أستاذ مشارك .ب
 مين عن ثالث درجات. إذا قل متوسط تقديره في اثنين من تقارير المقي  

ج العلمي للمتقدم للترقية وتقرير سلبي لإلنتا ،في حال ورود تقريرين إيجابيين .ج
م رابيع، وفيي حيال كيان جنة أن ترسل هيذا اإلنتياج إليى مقيي  إلى رتبة أستاذ، فلل  

 الترقية.  د   ر  ( درجات، تُ 3م أقل من )تقدير المقي  
إذا قيييل متوسيييط  ،ال يجيييوز ترقيييية عضيييو الهيئييية التدريسيييية إليييى رتبييية أعليييى .د

 مين كافة عن جيد )ثالث درجات(. تقديرات المقي   

بعييد ورود  ،ر لجنيية التعيييين والترقييية فييي طلييب الترقييية ميين جوانبييه المختلفييةنُظييت   : (67المادة )
جنة بعد مرور ثمانية شهور على تاريخ القرار بالموافقية عليى مين، ولل  تقارير المقي  
النظر عن عيدد التقيارير اليواردة،  بغض   ،مين أن تنظر في طلب الترقيةقائمة المقي  
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أو عدمها، أو التمدييد لفتيرة  ،فيها بالترقية إلى مجلس العمداء للبت   رفع توصيتهاوت  
 م للترقية.زمنية بموافقة المتقد  

 ،أو عدم ترقيته ،مجلس العمداء في ترقية عضو الهيئة التدريسية ت  بُ ي   .أ : (68المادة )
 ي.بالتصويت السر  

ضاؤها قبل د المدة التي يجب انقيحد    ،ر مجلس العمداء عدم الترقيةإذا قر   .ب
اريخ صدور تقل المدة عن ستة أشهر من ت أالشريطة  ،التقدم بطلب جديد

ضيف إلى إنتاجه على عضو الهيئة التدريسية أن يُ  ،القرار، وفي هذه الحال
العلمي إنتاجا  جديدا ، ويكون تقديم طلب الترقية الجديد وفقا  لإلجراءات 

 الواردة في هذه التعليمات.

ييعلقيية بت  المت ،( ميين النظييام12راض تطبيييق أحكييام المييادة )ألغيي : (69المادة ) مية األسييتاذ )أسييتاذ س 
 :  شرف(

ب لمجليس العميداء تسيمية عضيو أن ينس ي ،رهاالعتبارات يقد   ،لرئيس الجامعة .أ
الهيئة التدريسية الذي قضى في خدمة الجامعية ميدة ال تقيل عين خميس عشيرة 

أو  ،القانونيييية ه السييين  وانتهيييت خدمتيييه ببلوغييي ،وهيييو برتبييية األسيييتاذية ،سييينة
 أستاذ شرف. ،باالستقالة

 ،واإلفيادة مين دعيم البحيث العلميي ،ألستاذ الشرف أن يحتفظ بمكتبه في الكلية .ب
مها الجامعية ألعضياء هيئية التيي تقيد  ، وغيرها ،والمرفقية ،والخدمات المكتبية

 التدريس فيها.
رئيس  ب إلىأن ينس   ،بناء على تنسيب من مجلس القسم ،لمجلس الكلية .ج

أو اإلشراف على الرسائل الجامعية  ،الجامعة بتكليف أستاذ الشرف بالتدريس
والتعليمات النافذة في  ،واألنظمة، وفقا  لألحكام ،دها الرئيسيحد   ،لقاء مكافأة
                الجامعة.

 بء التدريسيالع  
المادة 

(31) 
ستاذ ( ساعات معتمدة، واأل2بء التدريسي لألستاذ )يكون الع   .أ :

( 14س المساعد )والمدرس والمدر   ،( ساعة معتمدة19) والمساعد المشارك
دد عبء األستاذ الممارس بقرار من الرئيس وفق مؤهالته ح  ساعة معتمدة. ويُ 

 العلمية.
 قصد بالساعة المعتمدة: ويُ 
أو الدراسييييات العليييييا، لمييييدة سيييياعة  ،المحاضييييرة لمسييييتوى البكييييالوريوس .1

  ي واحد.فصل دراسأسبوعيا ، ول  
 ،والتيدريب ،ش العملر  ووُ  ،مثل )المختبرات ،أما في مجال العمل التطبيقي .9

 ،والمشيياغل، والنشيياطات الطبييية والسييريرية ،والمراسييم ،والعمييل الميييداني
فيييتم تحديييد  ،ومييا شييابه ذلييك( فييي بعييض الكليييات ذات الطبيعيية التطبيقييية

  أي هيذه الكلييات.بعد أخيذ ر ،المعتمدة بقرار من الرئيس المقصود بالساعة
ال يقيييل حسييياب السييياعة المعتميييدة عييين سييياعتين  ،جميعهيييا وفيييي األحيييوال

 تطبيقيتين.

 دون راتبواإلجازات  ،إجازات التفرغ العلمي: أولا /  اإلجـــــــازات
 

المادة 
(31) 

قبيل ثالثية أشيهر  ،دون راتيبأو اإلجيازات  ،م طلبات إجازات التفرغ العلميد  ق  تُ   .أ :
 بداية الفصل الذي ستبدأ فيه اإلجازة المطلوبة.على األقل من 
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طـــيييـا  للبحيييث )أو خط  لتفيييرغ العلميييي مُ يشيييترط أن يتضيييمن طليييب إجيييازة ا .1  .ب
ومكيان إجرائهيا، ، سيقوم بها عضو هيئة التدريس التي األبحاثأو  ،(الكتاب

     وال يجوز تغيير الموضوع الرئيسي للبحث إال بموافقة الكلية.
دون راتب العمل الذي سيقوم به عضو هيئة التيدريس زة يتضمن طلب اإلجا .9

           قضائها.ومكان  ،هذه اإلجازة في

المادة 
(36) 

كفاية العدد  ،دون راتبأو اإلجازة  ،نح إجازة التفرغ العلميراعى عند م  يُ  .أ :
           واإلشراف فيه. ،المتبقي في القسم لتغطية أعباء التدريس

( مين عيدد %10ة المجازين والمعارين في آن واحد عليى )ال يجوز أن تزيد نسب .ب
نييين فييي القسييم، باسييتثناء ميين يشييغلون مناصييب أعضيياء الهيئيية التدريسييية المعي  

رها مجليس يقيد  ، وزارية، ويجوز استثناء تجاوز هيذه النسيبة فيي حياالت خاصية
       ويرى أنها في مصلحة الجامعة.، العمداء

الحصيول عليى إجيازة  ،مجاز إجازة تفرغ علمييجوز لعضو الهيئة التدريسية ال .ج
 تفرغ علمي ثانية بعدها مباشرة. 

( من النظام، يجوز لعضو الهيئية التدريسيية 91مع مراعاة الفقرة )د( من المادة ) .د
تتجياوز  أالدون راتيب، شيريطة واإلجيازة  ،أن يجمع بين إجيازة التفيرغ العلميي

لخدمية فيي الجامعية بعييد مجموعهيا سيت سينوات، علييى أن يعيود ل اإلجيازات فيي
 إجازته. انتهاء 

المادة 
(33) 

 ح إجازة تفرغ علمي:ن  على عضو الهيئة التدريسية الذي مُ  .أ :
التي أعيدها فيي  ،أو الفنية ،أو األعمال العلمية ،م إلى عميد كليته العملأن يقد   .1

 شهرين من تاريخ انتهاء اإلجازة. فيوذلك  ،إجازته
 قييد اإلنتيياجإلييى أن  ،تيياج العلمييي المنشييورأن يشييير فييي مكييان بييارز ميين اإلن .9

 إجازة التفرغ العلمي الممنوحة له من الجامعة. فيأجري 
التييي حصييل عضييو الهيئيية  ،أو الفنييية ،أو األعمييال العلمييية ،يييتم اعتميياد العمييل .ب

بنياء عليى  ،التدريسية على إجيازة التفيرغ العلميي إلعيدادها، بقيرار مين اليرئيس
ح أنه التزم بإنجياز األعميال توض    ،في الجامعةتوصية من مجلس البحث العلمي 

 التي حصل على اإلجازة من أجلها. 

المادة 
(34) 

الهيئية التدريسيية المجياز إجيازة تفيرغ علميي بطاقيات  صيرف لعضيويجوز أن تُ  .أ :
  ،ن هم دون الثامنة عشرة ذهابا  وإيابامم   ،واثنين من أوالده ،ولزوجه ،السفر له

أو  ،أو معهيد ،لقضيائها فيي مركيز ،إجازتيه فيي الخيارجإذا كانت  ،ولمرة واحدة
على أن يكون متفرغيا  بشيكل  ،أو في جامعة عالمية مرموقة ،مختبر بحثي متقدم
وأن تكيون ميدة اإلجيازة  سينة  ،ح بموجبيه اإلجيازةن  الذي ُمي ،كامل إلعداد البحث

ن دراسية كاملة، يقضي ستة أشهر متتالية منهيا عليى األقيل فيي الخيارج، عليى أ
وفقا  لقرار الموافقة عليى إجيازة التفيرغ العلميي،  ،وخط السير ،د جهة السفرحد  تُ 

وإذا رغييب عضييو هيئيية التييدريس فييي تغيييير خييط السييير بمييا يزيييد علييى تكلفيية 
 عليه أن يتحمل فرق التكلفة. ،بطاقات السفر

 صرف لعضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرغ علمي:تُ  .ب
 كان يتقاضاها .الرواتب والعالوات التي  .1
صيرف وتُ  ،إذا كان سيقضي إجازته في الخارج ،لفة ثالثة أشهر على راتبهسُ  .9

 لفة عند السفر.هذه السُّ 
أو جيزءا  منهيا  ،إذا كيان سيقضيي إجازتيه ،لفة على حساب التأمين الصحيسُ  .3

وفقيا   ،لفة عنيد السيفرصرف له هذه السُّيال يقل عن ستة أشهر في الخارج، وتُ 
الييذي سيقضييي إجازتييه فيهييا، ويييتم تسييديد هييذه السييلفة حسييب  لترتيبييات البلييد

 يسلمها إلى وحدة الشؤون المالية. ،بموجب وثائق أصولية ،األصول
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ا   اإلجازات: ثانيا

المادة 
(35) 

ع اإلجازة السنوية ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعية وفيق أحكيام الميادة ز  و  تُ  .أ :
واردة جراءات المتعلقة باإلجيازات الي( من النظام. وعلى ضوء األحكام واإل90)

 من هذه التعليمات. (32و  35و  30في )المواد 
لميدة أسيبوع  ،وبراتب كاميل ميع العيالوات ،منح عضو الهيئة التدريسية إجازةيُ   .ب

 ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.  ،في حالة زواجه
فيي حالية  ،ثالثية أيياملميدة  ،وبراتيب كاميل ،منح عضو الهيئية التدريسيية إجيازةيُ  .ج

 أو إخوته.  ،أو زوجه ،أو فروعه ،وفاة أحد أصوله
وأمومية حسيب قيانون العميل  ،منح عضو الهيئة التدريسية الحاميل إجيازة والدةتُ  .د

 األردني. 
ي ،ورئييس القسيم ،بعد أخذ رأي عميد الكلية المختص ،للرئيس .ه نح عضيو الهيئية م 

 ،ر ييوم عميل ألداء فريضية الحي التدريسية إجازة ال تزيد مدتها على خمسة عش
 منح مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة. وتُ 

 ،لميدة أسيبوع ،وبراتيب كاميل ،منح عضو الهيئية التدريسيية إجيازة اضيطراريةيُ  .و
 الفصل الدراسي االعتيادي.  في ،ولمرة واحدة

إذا كانييت هييذه  ،ميينح اإلجييازة المرضييية بنيياء  علييى تقرييير ميين الطبيييب المعتمييدتُ  .ز
جازة ال تزيد على أسبوع. ولكل عضو هيئة تدريس الحق في إجيازة مرضيية اإل

ويجيوز تجدييدها  ،السنة الواحدة بيأجر كاميل فيمدتها أربعة عشر يوما   ،متفرقة
، إحييدى المشييافيإذا كييان نزيييل  ،لمييدة أربعيية عشيير يومييا  أخييرى بييأجر كامييل

ل إحيدى م يكن نزيول ،وبنصف األجر إذا كان بناء  على تقرير لجنة طبية معتمدة
علييه أن  ،. وإذا زادت مدة مرض عضيو هيئية التيدريس عليى أسيبوعينالمشافي

عليم رئيسيه علييه أن يُ  ،وفي جميع األحيوال ،م تقريرا  بذلك من المرجع الطبييقد  
وذلييك فييي أقييرب فرصيية  ،وعييدد األيييام التييي سيييتغيب فيهييا ،المباشيير بمرضييه

مد جميع التقارير الطبية مين عت  به، وتُ ي  غت  على أال تزيد على ثالثة أيام من  ،ممكنة
يالمرجع الطبيي. وإذا ليم ي   شيهر مين  فييف  عضيو هيئية التيدريس مين الميرض ش 

وعالواته عليى النحيو  ،صرف رواتبهوتُ  ،د إجازته المرضيةد  م  تاريخ مرضه، فتُ 
 :  آلتيا
 مع العالوات.  ،صرف راتبه كامال  يُ  ،ن من المرضليعن الشهرين األو   .1
ميييع نصيييف  ،صيييرف نصيييف راتبيييهيُ  ،شيييهرين التييياليين مييين الميييرضعييين ال .9

 العالوات. 
عيياين الموظييف المييريض بعييد مييرور أربعيية أشييهر ميين مرضييه ميين اللجنيية يُ  .3

د مييد  تُ  ،شييهرين آخييرين فييين لهييا أن المييرض قابييل للشييفاء الطبييية، فييإذا تبييي  
 دون راتب. وتكون  ،اإلجازة المرضية لمدة شهرين

يإذا لم ي   .5 سيتة أشيهر مين تياريخ مرضيه حسيب  فييلتيدريس ف  عضيو هيئية اش 
 تنتهي خدماته بقرار من الرئيس.  ،الفقرات السابقة

 ،أو بسيببها ،إذا قرر المرجع الطبي أن الموظف أصيب أثنياء قياميه بوظيفتيه .4
مع العالوات طيلة المدة  ،منح إجازة مرضية براتب كاملفيُ  ،دون إهمال منه
يكاملية. فيإذا ليم ي   تتجاوز سنة أالعلى  ،الالزمة لشفائه تنتهيي  ،السينة فييف  ش 

يين  مييع م   ،خدماتييه بقييرار ميين المرجييع المخييتص بييالتعيين ه التعييويض الييذي ح 
 يستحقه بموجب قانون العمل األردني. 

 واإلجراءات المتعلقة باإلجازات  ،األحكام: ثالثـــــا  

المادة 
(32) 

 ة.خطي بأنواعها جميعهاتكون اإلجابة عن طلبات اإلجازات  .أ :
وتنتهييي بنهاييية  ،تبييدأ اإلجييازة ميين يييوم انفكيياك عضييو هيئيية التييدريس عيين العمييل .ب

 اليوم السابق الستئنافه العمل.
ال يترك عضو هيئة التيدريس عمليه قبيل أن يتسيل م إشيعارا  خطييا  بالموافقية عليى  .ج



 11 

 .رها العميد المعني  قد  إال في حاالت اضطرارية يُ  ،إجازته
وتيياريخ  ،لييب اإلجييازة تيياريخ ابتييداء اإلجييازةن عضييو هيئيية التييدريس فييي طبييي  يُ  .د

 وعنوانه أثناء اإلجازة. ،أن يقضي فيه إجازته د  و  والمكان الذي ي   ،انتهائها
مييا تقتضييي  التييي يوافييق عليهييا حسييب، للمرجييع المخييتص تحديييد مييدة اإلجييازة .ه

 مصلحة العمل.
 ،عليهيابعيد الموافقية  ،أو قطعهيا ،أو إلغاؤهيا ،أو تأجيلهيا ،يجوز تقصير اإلجيازة .و

 وإبالغها لعضو هيئة التدريس ألسباب تقتضيها مصلحة العمل. 

المادة 
(37) 

كل عضو هيئة تدريس ال يعود إلى عمله بعيد انتهياء ميدة إجازتيه مباشيرة يحسيم  .أ :
للييوم اليذي انتهيت  الالحيقابتداء من الييوم  ،وعالواته قيمة مدة غيابه ،من راتبه

    .له المرجع المختص بمنحه اإلجازةبم عذرا  يقفيه إجازته، إال إذا قد  
 ،إذا زادت مدة غيابه على ثالثة أسابيع ،عضو هيئة التدريس فاقدا  لوظيفته د  ع  يُ  .ب

 ذر مشروع يقبله المجلس. دون عُ 

المادة 
(38) 

 فييعلى رئيس القسم إبالغ العميد خطيا  عين أي تغييب لعضيو الهيئية التدريسيية  .أ :
    أسبوع. فيغ ذلك خطيا  إلى الرئيس بل  ن يُ به، وعلى العميد أيومين من تغي  

بييع اإلجييراءات الييواردة فييي الفقييرة )أ( ميين هييذه المييادة عنييد عييودة عضييو هيئيية ت  تُ  .ب
 التدريس المجاز )أيا  كان نوع إجازته( الستئناف عمله.

 المخالفات واإلجراءات التأديبية
المادة 

(39) 
فيي حيال تقيديم شيكوى بحيق عضيو ( من النظام، و35مع مراعاة ما ورد في المادة ) :

أو ارتكابه مخالفة تأديبية، فللرئيس تشكيل لجنية ثالثيية للتحقييق معيه  ،هيئة التدريس
 ،أو أعليى مين رتبتيه ها،نفس ممن يحملون الرتبة ،برئاسة أحد أعضاء هيئة التدريس
أو  ،أو إيقيياع العقوبيية ،وفقييا  لنتييائ  التحقيييق بحفظهييا ،والتصييرف بعييد ذلييك بالمخالفيية
 بإحالتها إلى المجلس التأديبي.

 أحكـــــام عامـــــة
المادة 

(41)  
 حال إلى مجلس العمداء الحاالت التي ليم ييرد عليهيا نيص فيي هيذه التعليميات للبيت  تُ  :

 فيها.

(41المادة ) ( لعييام 1لغييي هييذه التعليمييات، تعليمييات الهيئيية التدريسييية فييي جامعيية البتييرا رقييم )تُ  : 
9010.   

 
 


