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 تقديم

 ردنيةاأل والتكنولوجيا العلوم جامعة بين عالقةموجزا للمدخال  ليكون الدليل هذا تصممممممميم تم

 بالجامعة، تعريفا تتضمممممممن التي العامة المقدمة الى باإلضممممممافة .هافي التدريس هيئة وعضممممممو

 قانون تضمممممممنت جزاءأ لىإتنقسممممممم الدليل هذا محتويات نإ المختلفة، قسممممممامهاوأ وعماداتها،

 وكالسمممممل مدونة و العلمي، البحث تعليمات والتدريسمممممية، الهيئة تعليماتل باإلضمممممافةلجامعة،ا

 .العامة الوظيفة خالقياتأو

 حدثأ على الحصول التدريسية الهيئة عضاءأ جميع من يرجى ولذا الدليل، هذا تحديث يتم سوف

 قبل  مقتصمممرة على اسمممتخدامها داخل الجامعة من الدليل هذا محتويات نأ التنويه مع منه نسمممخة

 عتبرتوال  من ناحية ارشممادية تسممهل فهمه لءجراءات وألر المعامالت التدريسممية الهيئة أعضمماء

توجب ي ها حيثفي التدريس هيئة وعضمممو االعتبارية بصمممفتها الجامعةبين  للعالقةمرتكزا قانونيا 

ليل يحوي . الد الشأنفي هذا  المدونةوالتعليمات  األنظمةالى   الرجوع على عضو هيئة التدريس 

يد من الروابط  عد يةال هذه  اإللكترون يات وا األنظمةل بالكل يل تتعلل  فاصمممممم لمراكز ولغيرها من ت

  .الجامعةفي  اإلداريةوالوحدات 

 كلمة الرئيس

 وبركاته،، هللا ورحمة عليكم السالم

 ،)نيةاألرد الجامعات جوهرة( األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة في بكم أرحب أن لي يطيب

سا به نعتز ،ا  شامخ ا  علمي ا  صرحوالتي تعد   بتحقيل لتزمت التي الجامعة هذه إليه، بونفتخر باالنت

 موحاتهل وبتلبية ورعاه هللا حفظه الحسمممممين ابن الثاني عبدهللا الملك جاللة البالد سممممميد رؤية

 على واإلصممرار والتميز التصممميم على المبنية الحكيمة الرؤية بهذه نسممترشممد مضممينا المتقدمة،

 مسممممتو ال على متقدمة إبداعية ومنارة هاما   علميا   مركزا   اليوم جامعتنا أضممممح  اإلبداع حتى

 أفضل تقدم ،الحبيب البلد هذا في العالي التعليم مؤسسات رائدة لتكون والدولي، واإلقليمي المحلي

 مثقف يلج ببناء الكبير اهتمامها إلى باإلضممافة االعتماد، معايير أجود وتطبل التعليم مسممتويات

 والنةالم بمفهوم يؤمن جيل إنسانية، قيم منظومة بأمتن ومسلح المعرفة صنوف بشتى الطلبة من

 مفهوم غرس تعزيز جانب إلى .اآلخر وإلغاء والتطرف التعصممب أشممكال كل ويرفض الصممالحة

 . وجنسياتهم جنسهم اختالف على الطالبي المجتمع مكونات لجميع االحترام

 للمختبرات والتطوير التحديث نهج التزمنا فقد الجامعة في األكاديمية المسمميرة مسممتو  على أما

 العالمية المراجع من متطورة شممممممبكة وتوفير الصممممممفية تالمسممممممتمر للقاعا والتأهيل والمناهج

 على وتشممممجيعهم لألسمممماتذة العلمي البحث دعم زيادة إلى باإلضممممافة المتقدمة العلمية والمجالت

 في والمشاركة المتخصصة المحكمة المجالت أفضل في العلمي والنشر المثمر التطبيقي البحث

 المتميزة الجامعات من عدد مع االتفاقيات إبرام تم كما .الدولية والمؤتمرات العلمية الورش

 العلوم جامعة سممممممع  وقد هذا. المرموقة البحثية والمراكز الرائدة التعليمية والمؤسممممممسممممممات

 الطلبة مهارات تطوير على القادرة واإلمكانات الوسممائل كافة اسممتثمار إلى األردنية والتكنولوجيا

 الشممخصممية بناء تحقيل في السممتثمارها المختلفة إبداعاتهم ودعم المعرفية مواهبهم وتنمية العلمية

 من ينبع إليه نتطلع الذي النجاح إن. لديهم بالنفس الثقة عامل وتجسممممميد الوعي جانب وتعزيز

 ورسممممممم الجماعي العمل مفهوم وتعزيز جديد كل على البناء واالنفتاح التعاون بقيم االلتزام
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 مع ينسمجم بما التعليم رسمالة وأهداف الجامعة رؤ  تحقيل على القادرة االسمتراتيجية السمياسمات

 الذي األكاديمي المخرج نوعية على والتركيز العليا الولنية المصمملحة تحقيل في الجامعة فلسممفة

في   واإلدارية التدريسمممممية الهيئتين دور يبرز هنا ومن .والعالمي المحلي السمممممو  حاجات يلبي

 المسيرة عماد فهم التفو ، على وتحفزهم اإلبداع على الطلبة تشجع تعليمية بيئة توفيرب الجامعة،

 . المستقبل وبناة المشر  الغد قادة وهم التعليمية

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم والسالم

 

  عن الجامعة  سريعة حقائق

 1986 عام الجامعة بتأسيس السامية الملكية االرادة صدرت 

 عمان العاصمة شمال كيلومترا 70 بعد على اربد :الموقع 

 2كم 11 ل يمتد واسع جامعي حرم 

 المؤسس الملك مستشفى و 2م 300000 ل تمتد الجامعة ,2 م 410000 الكلية المساحة 

 2م 110000 يغطي 

 إناث ٪(27.8 )   1141 التدريسية الهيئة اعضاء عدد يبلغ  

 1477 الفنيون و االدارية الهيئة اعضاء عدد يبلغ 

 0.64 : 1 اإلدارية الهيئة ألعضاء التدريس هيئة أعضاء نسبة  

 50 %اوروبا خريجين من  21 %، اميركا خريجون من هم التدريسية الهيئة اعضاء من 

 االردن خريجون من 18% و استراليا من  6 % كندا من  6% بريطانيا و

 85 و بكالوريوس، برنامج 42 ، قسممم55 ،ومعهد للنانتكنولوجي كلية 12 الجامعة تضممم 

 ماجستير برنامج

 اخر  جنسيات من (8759 ) منهم خريج 63192 الخريجون. 

 العلمي البحث على دينار مليون 10 حوالي سنويا الجامعة تنفل 

 553 , 653 :العلمية المنشورات Scopus (0.63/faculty) علمي منشور 

 صنيفت حسب اقتباسها يتم التي المنشورات لمقياس بالنسبة االول المركز الجامعة تحتل 

SciVal العالمي 

 الرابطلمزيد من المعلومات  على هذا 

 الجامعةخارطة 

يمكن  الخاصممممممةلذوي االحتياجات  الموائمةمنها وكذلك خرائط المنافذ  والتفاعلية الجامعةخرائط 

 :المممممممممجممممممممماممممممممممعمممممممممةااللمممممممممالع عممممممممملممممممممميمممممممممهممممممممما ممممممممممن خمممممممممالل مممممممممموقمممممممممع 

http://www.just.edu.jo/Pages/JUST_Maps.aspx 

  واعتمادات البرامج األكاديمية ةللجامعالتصنيفات العالمية 
 

http://www.just.edu.jo/ar/aboutjust/Pages/default.aspx
http://www.just.edu.jo/ar/aboutjust/Pages/default.aspx
http://www.just.edu.jo/Pages/JUST_Maps.aspx
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 :الدوليةعتمادات ا يلي قائمة بااللكل البرامج, فيم األردنيةالعتماد وزارة التعليم العالي  باإلضافة

 الهندسة كلية :   ABET 

 الطب كليةAvicenna, WFME, RCP : 

 السنان:  طب كليةRCSI  

 ةالطبي العلوم كلية في الوظيفي العالج قسلللللم حصلللللل : التطبيقية الطبية العلوم كلية 

   WFOT اعتماد على التطبيقية

 اعتماد على حصلت : البيطري الطب كلية EAEVE 

 اعتماد على حصلت: التمريض كلية WHO 

 

 الرؤية, الرسالة والقيم

 الرؤيـة

 تنميتهوونشرها وقيادة المجتمع جامعة رائدة عالميا  في جودة التعليم وصناعة المعرفة 

 الرسالة

لجودة اجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية أسممممممسمممممم  لتقدم خدمات تعليمية ومهنية عالية 

يئات بوتسمممممهم في تقدم المعرفة ونشمممممرها وقيادة المجتمعات اإلنسمممممانية وتنميتها، وإيجاد 

حلية تكنولوجية وعلمية محفزة للتميز واإلبداع واالبتكار وتعمل على إيجاد شممممممراكات م

 قادةليكونوا د خريجين متخصمممصمممين مزودين بالمعارف والمهارات وعالمية فاعلة إلعدا

بالتنوع وقبول ا ياة مثقفين مؤمنين  مد  الح قادرين على التعلم  بدعين  عات م آلخر مجتم

 .ةومسهمين في تنمية شاملة مستدام

 لقيما

 االنسان واالهتمام به احترام. 

 التفاني وااللتزام الوظيفي. 

 العدالة والنزاهة والمهنية. 

 لمساءلة والشفافيةا. 

  الجامعة والمجتمع اتجاهاالمانة والمسؤولية. 
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 القيادة والعمل بروح الفريل. 

 الجودة والتمييز. 

  الرابطلمزيد من المعلومات  على هذا 

 

 هداف االستراتيجية األ

 محور االداء المؤسسي .1

ا  ا  تجذير وتطوير الحاكمية والعمل المؤسسي تعزيزاا لتميز الجامعة واستقاللها ماليا  وأداريا

 شريةمحور الموارد الب .2

لية من تنمية وتمكين القدرات البشرية وفق أفضل الممارسات العالمية وصوالا الى درجات عا

 الجودة والتمييز

 محور البيئة الجامعية .3

قات للريادة والتميز والتنوع  داعمة للعالاذكى جاذبة محفزه توفير بيئة جامعية خضراء 

 اإليجابية داخل االسرة الجامعية.

 واالبداع محور البحث العلمي .4

ق التعاون االبتكار واالبداع والربط مع خطط التنمية وتعمي ريتعزيز ودعم البحث العلمي وتجذ

 البحثي المشترك مع مؤسسات محليه واقليميه ودوليه.

 محور الطلبة .5

ية موهبين من داخل األردن وخارجه ورعايتهم وتنمية قدراتهم العلموجذب طلبة متميزين 

نة واالنتماء عميق مفاهيم المواطوالمهنية واالجتماعية والثقافية وتعظيم قدراتهم التنافسية وت

 .ممارستهاوثقافة االختالف والتنوع وااليمان بها و

 محور التسويق واالعالم .6

 .تسويق برامج الجامعة وابراز أنشطتها وتعزيز تواجدها وحضورها محليا وعالميا

 محور الربط مع الصناعه .7

ل عة وبناء جسور التواصتقليص الفجوة بين مخرجات الجامعة ومتطلبات واحتياجات الصنا

 األمثل مع القطاعين العام والخاص.

 محور المسؤولية المجتمعية .8

ا واقتصاديا  ا وفكريا تأهيل دور الجامعة في تنمية المجتمع وقيادة التغيير اإليجابي فيه معرفيا

 واجتماعيا ضمن عالقة تشاركية فاعلة.

http://www.just.edu.jo/ar/aboutjust/Pages/default.aspx
http://www.just.edu.jo/ar/aboutjust/Pages/default.aspx
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 محور الدراسات العليا .9

ركة مع التركيز على البرامج البينية والمشت اسات العليا معالدرالتوسع النوعي في برامج 

 مؤسسات تعليم عالي دوليه مرموقة ورفع نسبة طلبة الدراسات العليا.

 وضمان الجودة والتصنيف العالمي محور االعتماد .10

مان الجودة تجويد األنظمة و الممارسات االكاديمية واإلدارية بما  يتسق ومعايير االعتماد وض

 تحقيقا للتميز.

 

 الرابطلمزيد من المعلومات  على هذا  

 

 نبذه عن مدينتي اربد والرمثا

 71 بُعد على تقع .مدنها وأكبر األردن شلللللمال في إربد محافظة ومركز أردنية، مدينة إربد

 . السلللورية الحدود من الجنوب إلى كم 20 حوالي تبعد كما عّمان، العاصلللمة شلللمال كيلومتراا 

سبة األردنية العاصمة بعد المملكة مدن أكبر ثاني وتعد سكان، لعدد بالن  سكان ددع يبلغ حيث ال

 عم المدينة مساحة وتقدر 2015  لسنة السكان تعداد حسب نسمة ألف 502 وضواحيها المدينة

 في بُنيت حيث الروماني العصللللر في بداياتها كانت . مربع متر كيلو 30 بحوالي ضللللواحيها

 من مركزاا  بعد فيما وأصللللبحت التاريخية، العشللللرة الديكابولس حلف ُمدن بين متوسللللط موقع

 وهي طاألوس الشرق في المكتبات أكبر من تعد مكتبة المدينة في يوجد اإلسالمي، الفتح مراكز

 .كاليرمو جامعة في الحسينية المكتبة

ا  ويشلللار  عبدهللا المؤسلللس الملك ومسلللتشلللفى األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة أن إلى أيضلللا

ا  تتبع والتي  الرمثا مدينة حدود ضللللمن يقعانالجامعي   من رببالق تقع و إربد لمحافظة إداريا

 نسلللكا عدد يبلغ. السلللورية  درعا مدينة ولها منفذ حدودي مع   سلللوريا مع المشلللتركة الحدود

 الرمثا بلدية سللكان عدد أما 2015  إحصللاء حسللب نسللمة 238,502  حواليالرمثا  ةالمدين

 . األردن في بلدية أكبر سادس بذلك وهي نسمة، ألف 126 بحوالي فيقدر

 الطرة هي الرمثا قرى اليرموك، نهر حوض ضللمن حوران سللهل حاضللرات إحدى هي الرمثا

 وصللر  الصللناعية الحسللن مدينة ها حدود ضللمن.يقع  ويضلل والب والذنيبة وعمراوة والشللجرة

 .الشهيد

http://www.just.edu.jo/ar/aboutjust/Pages/default.aspx
http://www.just.edu.jo/ar/aboutjust/Pages/default.aspx
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 في الجامعة المجالس و الرئاسة

  مجلس الجامعة

  مجلس االمناء  

  مجلس العمداء

 

    :التنظيمي الهيكل

 

 الموقع االلكتروني وتحميل المعلومات 

مراكز لجامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية موقع الكتروني يتضممممممممن معلومات عن الكليات وال

ظفين الى الخدمات االلكترونية للطلبة والمو باإلضمممممممافةخبارها والمكتبة أنشمممممممطة الجامعة وأو

يمل مور الممماليممة وخممدمممات الطممالممب كممالتسمممممممجكممالبريممد االلكتروني وطلبممات اللوازم والعهممدة واأل

 والحصول على الوثائق وبوابة الخريجين. 

 رابط

  مستشفى الملك عبدهللا المؤسس الجامعي

 تعليمي ىمستشف أكبر ويعد 2002 في عام المعظم الحسين ابن الثاني عبدهللا الملك جاللةافتتحه 

 والتكنولوجيا العلوم جامعة حرم داخل يقع , الشمممممممال إقليم في وتحويلي تخصممممممصممممممي وعالجي

 بجامعة طهالرتبا نظرا أيضمممما تعليمية ميزة ذا ويعتبر الجامعة في الطب كلية وبمحاذاة األردنية،

 .األردنية والتكنولوجيا العلوم

http://www.just.edu.jo/ar/aboutjust/Presidency/Pages/UniversityCouncil.aspx
http://www.just.edu.jo/ar/aboutjust/Presidency/Pages/BoardOfTrustees.aspx
http://www.just.edu.jo/ar/aboutjust/Presidency/Pages/DeansCouncil.aspx
http://www.just.edu.jo/ar/aboutjust/Pages/Organizational-Structure.aspx
http://www.just.edu.jo/ar/Pages/Default.aspx
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 ماألقسا جميع على المستشفى ويحتوي. أمريكي دوالر مليون 120 وصلت بكلفة المستشفى بني

 .التخصصات بمختلف السريرية

 يف ودراسممتهم وأبحاثهم تدريبهم بإكمال والتمريض األسممنانطب و الطب طالب من كل يقوم كما

 .والتكنلوجيا العلوم بجامعة المستشفى واتصال لقرب نظرا المستشفى

 زراعة الصمممناعية، المفاصمممل وجراحة الفقري، العمود جراحة: مثل متخصمممصمممة مراكز يحوي

 والجنين األم طب ومركز االنجاب، على المسممممممماعدة ومركز ،ةالسمممممممكري القدم عالج القوقعة،

 .واالقليمي المحلي المستويين على النادرة المراكز من وغيرها

 

 حقائق وأرقام

 نطقةوالم األردن في المميزة المعالم أحد يعد مسمممتشمممفى الملك المؤسمممس عبدهللا الجامعي .1

 المقدمة للمواطنين. الصحية الرعاية وخدمات تصميمها أساس على وذلك ككل،

 األردن،الجامعي التحويلي الوحيد في شمممال  يعتبر مسممتشممفى الملك المؤسممس المسممتشممفى .2

 في جامعة العلوم والتكنولوجيا الصمممممممحية الطب وطالب العلوم طالب جميع يتلقى حيث

 .وتدريبهم العملي األردنية والجامعات األخرى تعليمهم

 لىإ باإلضمممافة ،(مربعا مترا 95583) المختلفة المسمممتشمممفى لمباني الكلية المسممماحة تبلغ .3

 سمممممريرا،( 542) سمممممعته وتبلغ(. مربع متر 9000) طابقين من مؤلف سممممميارات موقف

 .حاالت الطوارئ في سريرا( 650) إلى زيادتها ويمكن

شفى يتكون .4 سرة جميع تقع حيث طابق،( 15) شاهق مبنى من المست شفيات، أ  3و المست

 . الموجودة الخدمات من وغيرها والتشخيص العيادات خارج العيادات في لمباني طوابق

 ذويو عاليا تأهيال من المؤهلينويضم المستشفى كوادر طبية وتمريضية وفنية وإدارية  .5

 الخبرات المتميزة.
 

  البيئية في الجامعة االستدامةسياسة 

ا   بيئة توفيرب منها ورغبة أنشللطتها عن المترتبة البيئية األثار عن لمسللؤوليتها الجامعة من إدراكا

 الطريق خريطة بمثابة لتكون البيئية السلللتدامة سلللياسلللة ضلللعتو  فقد القادمة لألجيال أفضلللل

 الطبيعية البيئة مع الجامعة عالقة البيئية السلللتدامة سلللياسلللة تنظمو الهدف هذا لتحقيق للجامعة

 أنشللللطتها عن الناجمة األثار وتخفيف البيئة على للحفاظ إجراءات وتحدد اإليكولوجية والنظم

 هذه تنفيذ سيتم مجاالت ثمان السياسة حددت فقد ذلك لتحقيقو  للبيئة صديق جامعي حرم وخلق

 ال يئية، والنظم الحيوي التنوع ،الصلللل ة النفايات إدارة ،المياه إدارة " وهي فيها اإلجراءات

 المسلللتدام، النقل ،المسلللتدامة المشلللتريات ،المسلللتدام ال ناء ،الكر ون وان عاثات الطاقة إدارة

 لقياس أسللللاس كسللللنة 0262 عام السللللياسللللة اعتمدت المقارنة ولغرض "وال حوث والتدريب

 السياسة هذه تنفيذ نجا  ويتطلب المحتملة والتحديات الرئيسية األداء مؤشرات وحددت اإلنجاز

 هذه وتظافر والطالب والموظفين التدريس وهيئة الجامعة إدارة قِبل من وتعاونية جماعية جهود
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ستدامة لىإ يقود سوف الجهود  على المحافظة مع الحديثة للتطورات ومواكبت  الجامعي الحرم ا

 .البيئة

 قــــــــالمراف

 المرافل الرياضية 

ود وجبفضلللللل تقدم الجامعة الكثير من النشلللللطة الرياضلللللية للطلبة والموظفين وعائالتهم وذلك 

لعاب أ و الرياضلللية المجهزة بالمسلللبح والصلللالةالعديد من المرافق الرياضلللية كملعب كرة القدم 

 اللياقة البدنية حيث يتم عقد دورات على مدار العام.

 دة ــــــــاالعي

 الهيئة ألعضللاء مخصللصللة عيادة هي الصللحي المركز في العلوم جامعة موظفي عيادة 

 ميدتقبتعنى  م.عائالته وليس بأشلخاصلهم والتكنولوجيا العلوم جامعة وموظفي التدريسلية

 حاجةب كثرأ هم الذين المراجعين تالنتظار لفئا وقت وتقليل جودة ذات سلللريعة خدمة

 في التدريسللللية الهيئة عضللللاءأ وأ لعمل  سلللليعود الذي كالموظف للمحافظة على أوقاتهم

 .الجامعة

 الرسمي الدوام اوقات هي العيادة دوام أوقات. 

 الحال وه كما للمراجعين والمتواصلللة الشللاملة الولية الطبية الرعاية خدمة العيادة تقدم 

 ز المرك عيادات باقي في

 مقيم طبيب وأ السرة طب في اختصاص طبيب قبل من العيادة تغطى. 

 موعد بدون وأ بموعد مراجعيها لعيادةا تستقبل. 

 ركزالم عيادات باقي لىحالت المراجعين إ تحول العيادة ازدحام حال في.   

  المطاعم

لهيئتين اتقوم دائرة التغذية بإنتاج وتقديم خدمات الطعام والشلللللللراب ألبنائها الطلبة وألعضلللللللاء 

ة الهاشمية التدريسية واإلدارية ولضيوفها وزوارها الرسميين وغير الرسميين من المملكة األردني

التغذية ة عدد طلبتها وكادرها التدريسي واإلداري قامت دائر وازديادوخارجها, وبتوسع الجامعة 

ن الطعام ممواقع جديدة ومتعددة تغطي جميع مرافق الجامعة وتلبي متطلبات كافة الفئات  بافتتا 

باشر موالشراب مراعية بذلك أسعار البيع المخفضة الغير ربحية والمدعومة من الجامعة بشكل 

اح  تالمللمطاعم  باإلضلللللللافة لفئة الطلبة , مع التركيز على تقديم مسلللللللتوى خدمة متميز ولئق.

يةللموظفين في المباني  ينخاصللللللل ينمطعم التغذيةالب, توفر داثرة للط  ( C)جنا   الهندسللللللل

 .( M)جنا   الطبيةوالمباني 

 

 المركز الصحي

انب ردنية في شللللللارع الدفاع بجيقع المركز الصلللللحي خارج حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا األ

  .للعاملين وعائالتهم على مدار الساعةجامعة اليرموك ويقدم الخدمات الصحية المختلفة 
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 ةطب األسنان التعليمي عيادات

يسللتقبل المرضللى بشللكل   مقابل مدينة الحسللن الرياضللية في شللارع الدفاع. ربدإيقع المركز في 
 .يومي لتقديم العالجات السنية

ب تقدم عيادات طب األسللنان التعليمية العالجات السللنية في مختلف التخصللصللات من خالل طال
 700واختصلللللاصللللليين على مسلللللتوى عالي من الكفاءة، هنالك على األقل  مرحلة البكالوريوس

نان والعلوم الطبية التطالب  ا من كليتي طب األسللللللل طبيقية يرتادون ويعملون في العيادات يوميا
 .المساندة

ا أو بأسللع ار يقدم طالب مرحلة البكالوريوس العالجات السللنية تحت إشللراف اختصللاصلليين مجانا
 رمزية كما يتوفر العالج من قبل أخصلللللللائيين على مسلللللللتوى عالي من التميز ، تلتزم عيادات

قات اص بالئحة أسللعار نقابة طب األسللنان األردنية ، كما يقدم أطباء الختصللاص العالالختصلل
 .السنية للمراجعين المؤمنين في جامعة العلوم والتكنولوجيا

على صلللللللعيلد البحلث العلمي ، فلإن المركز مجهز بلأحلدث األجهزة واألدوات الالزملة إلجراء 
ضلللللللافة إلى توفر عدد من قاعات طب األسلللللللنان ، باإلل شلللللللتى دراسلللللللات بحثية في مجالت

 .المحاضرات
والمهنية  التزام العيادات بتقديم الخدمة األفضلللل على مسلللتوى المنطقة والتمسلللك بالقواعد الطبية
 .ليةواألخالقية أهلها للحصول على اعتمادية مؤسسة الغذاء والدواء ومؤسسة المعايير الدو

 

 تعليمات مكافحة التدخين 

ن العامة، الكلية، المطعم، قاعات الجتماعات، المكاتب الدارية، الصللالة يمنع التدخين في الماك

ماكن غير المسمو  ن التدخين في األألى إ باإلضافةالرياضة، والمرافق العامة، الماكن المغطاة 

ية ذات العالقة.  تأديب مات ال جامعة وتطبق بحق المخالفين التعلي ها مخالف لتعليمات وانظمة ال ب

 رابط

 

 ردنية قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا األ

في وجد ت .الجامعة ن تنزيل هذا القانون  باإلضلللافة لقانون الجامعات األردنية من على موقع كيم

م العالي المملكة جامعة تسلللمى )جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية( وهي مؤسلللسلللة وطنية للتعلي

الصفة هذه بموقعها محافظة اربد، تتمتع بالشخصية العتبارية والستقالل المالي واإلداري ولها 

ر تعين  أن تقاضي وتقاضى وأن تنيب عنها في اإلجراءات القضائية النائب العام أو أي محام آخ

لتصلللللللرفات لهذه الغاية، كما لها حق تملك األموال المنقولة وغير المنقولة والقتراض وإجراء ا

 .القانونية بما في ذلك إبرام العقود

جامعة إلى خدمة المجتمع األردني وتطوي تهدف  ره والمسللللللللاهمة في خدمة المجتمع العربيال

 :واإلنساني وتحقيقا لذلك تعمل على ما يلي

علوم إتاحة فرص التعليم العالي والتخصص في مختلف الدراسات التطبيقية في ميادين ال -أ

 .والتكنولوجيا

سية والتطبيقية مع التركيز على  -ب سات اإعداد القوى البشرية المدربة في العلوم األسا لدرا

 .العليا منها

http://www.just.edu.jo/ar/Centers/DentalTeachingCenter/Pages/default.aspx
http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/39%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%AA%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9/2.pdf
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تنمية البحث العلمي وتشللللجيع  وتنظيم ، ودعم الصللللالت مع المؤسللللسللللات الصللللناعية  -ج

سلللتشلللارات واإلنتاجية الوطنية باسلللتخدام نتائل البحوث وتطبيقاتها التكنولوجية وتقديم ال

 .العلمية والخدمات الفنية لهذه المؤسسات

ابعة لت العمل المختلفة ومتدعم التطوير التكنولوجي واسلللللللتخدامات  التطبيقية في مجا -د

 .اإلبداعات والتطورات العالمية في هذا المجال والمشاركة فيها
 

ون مجلس التعليم العالي صللالحيات مجلس األمناء المنصللوص عليها في قان عند النشللاء مارس

 مناءها الخاص بها. أمجلس  فللجامعةما الن أ .الجامعة األردنية

شأ الكليات والمعاهد والمس شفيات والمراكز العلمية للبحوث والتعليم والتدريب واتن شارات ت لست

  .والخدمات وتدمل وتلغى بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس الجامعة

 رابط

 

  الكليات والعمادات

 ماجستير برنامل 85 و بكالوريوس، برنامل 42 ، قسم55 ،كلية 12 الجامعة تضم

 1979: تأسست عام كلية الهندسة -

 1983: تأسست عام كلية الطب -

 1983: تأسست عام نانكلية طب الس -

 1979: تأسست عام كلية الصيدلة -

 1983: تأسست عام مريضكلية الت -

 1985: تأسست عام كلية الزراعة -

 1990: تأسست عام البيطري الطب -

 2000: تأسست عام كلية تكنولوجيا المعلومات والحاسوب -

 1987: تأسست عام واآلدابكلية العلوم  -

 2000تأسست عام : الطبية التطبيقية كلية العلوم -

بعد تحويل قسللم العمارة في كلية الهندسللة  2008: تأسللسللت عام كلية العمارة والتصممميم -

 1980عام  تأسسالى كلية وكان القسم قد 

 1997  عام  تأسست: كلية الدراسات العليا -

 .يتكنولوجالنانو معهد  -

http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/6%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9/1.pdf
http://www.just.edu.jo/facultiesanddepartments/facultyofengineering/Pages/Default.aspx
http://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofMedicine/Pages/Default.aspx
http://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofDentistry/Pages/Default.aspx
http://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofPharmacy/Pages/Default.aspx
http://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofNursing/Pages/Default.aspx
http://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofAgriculture/Pages/Default.aspx
http://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyOfVeterinaryMedicine/Pages/Default.aspx
http://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/it/Pages/Default.aspx
http://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofScienceandArts/Pages/Default.aspx
http://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofAppliedMedScs/Pages/default.aspx
http://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofArchitectureandDesign/Pages/Default.aspx
http://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofGraduateStudies/Pages/Default.aspx
http://www.just.edu.jo/ar/FacultiesandDepartments/nano/Pages/highlights.aspx
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 المساندةالعمادات 

 عمادة البحث العلمي -

 الطلبةؤون عمادة ش -

 

  المراكز

الى المركز الصلللحي  باإلضلللافة ةواسلللتشلللاري  وطبي  وبحثي ةكز خدماتيامر 10تضلللم الجامعة 

  ومركز طب السنان التعليمي. 

 .مركز التطوير االكاديمي وضمان الجودة

بينما أنشممم  تمكتب ضممممان الجودةت في  2004/2005في عام مركز التطوير االكاديمي أنشممم  

 زركالم . 2010عام  همانتيجة للتفاعل بين هاتين الوحدتين، تقرر دمجو. 2007/2008الفترة 

ن م كي الجامعة وذلفيم درجات جودة التعل ىأعل قيث لتحقيدم خطط التطوير والتحبدعيعنى  
ي ف كمماديمياألبجودة ونوعيممة التعليم  تقمماءرلالتطوير عمليممات البحممث العلمي والسمممممممعي  اللخ
تفعيل و تدامةرية المسشالتنمية الب قنها تحقيشأدعم استراتيجيات وخطط من ق جامعة عن طريال
 .تعزيز أنماط التعليم المتبعة وتطويرها لي البيئة الجامعية ككل من خالفالخطط  ههذ

دراتهم قراء ات عمل وإثرشمممممي وفراكهم أشمممممب سالتدرية هيل أعضممممماء هيئأت ىعلز مركاليعمل 
ودة ج لىعفظ لوضممممع أطر واضممممحة من التعليمات تحا ةفضمممماإلبا ,أدائهملتقييم  سووضممممع أسمممم

 بأسمممماليية اعلفوزيادة  هيتلقون ييم الذاءة و نوعية التعلفللطلبة لضمممممان كة المسممممتويات التعليمي
 .الجامعة فيات العملية التعليمية التعليم المتبعة ومتابعة مخرج

مية وجمع إحصمممممماءات تبين حجم قواعد بيانات رقاء شممممممإن ىكل دائم علشممممممهذا ويعمل المركز ب
حول  أراء المحيط والجهات المعنية سمممتقراءالات ونوعيتها وعمل اسمممتبيانات ودراسممم جازاتناإل

لحكم لالعمل  قالمجتمعي وسممممممموذية راجعة من المحيط غوأخذ ت ةالطلب هيتلقا يجودة التعليم الذ
 .اعلية الخطط المتبعةف سكفاءة الخريجين لقيا ىعل

 

 .المركز االستشاري للعلوم والتكنولوجيا

بهدف اسمممتثمار إمكانات الجامعة العلمية والبشمممرية لخدمة المجتمعين األردني   1996نشممم  فيأ

والعربي. ويعتبر المركز من أهم المراكز التي تقممدم خممدممماتهمما للمجتمع في كممافممة المجمماالت 

باالسمممتعانة بالخبرات والمعارف والكفاءات المتميزة من أعضممماء الهيئة التدريسمممية والخبراء من 

جامعة وخارج خل ال ية من دا تدريب جات المجتمع ال حا مة ب تا ية  جل أها ممن هم على علم ودرا

يجابية للقطاعات اإلنتاجية والخدمية المختلفة في األردن والمنطقة. كما و تعزيز التنافسمممممممية اإل

في جامعة العلوم والتكنولوجيا واحداا من أهم المراكز المتخصمممصمممة  االسمممتشمممارييعتبر المركز 

ودراسمممممات الجدوى والتصممممماميم  االسمممممتشممممماراتتدريبية وتقديم وإعداد بعقد الدورات والورش ال

الالزمة في العديد من المجاالت والتخصممممممصممممممات الهندسممممممية والصممممممناعية والطبية والصممممممحية 

والصمممميدالنية والبيطرية والزراعية والتقنية والفنية والمصممممرفية واإلدارية والتربوية وتكنولوجيا 

ن في القطاعين العام والخاص داخل األردن وخارجه الحاسممممممموب والمعلومات وغيرها للعاملي

ا للصناعة الوطنية.  دعما

http://www.just.edu.jo/ar/Deanships/DeanshipofResearch/Pages/Default.aspx
http://www.just.edu.jo/ar/Deanships/DeanshipofStudentsAffairs/Pages/Default.aspx
http://www.just.edu.jo/ar/Centers/AcademicDevelopmentCenter/Pages/about.aspx
http://www.just.edu.jo/ar/Centers/ConsultativeCenter/Pages/default.aspx
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 .مركز اللغات

يع يقممدم المركز مجموعممة من البرامج اللغويممة  لتممدريس جم .هممدف الرئيسالهو تعليم اللغممات 

مج التأسمميسممية اللغوية، وتتسممم هذه البرامج بأنها تمثل المسممتويات المتنوعة، فمنها البراالمهارات 

التي يريد  االبتدائية، ومنها البرامج المتقدمة، وتحديد ذلك بناء على مسمممممممتوى المتعلم في اللغة

 .تعلمها
 

 كز التميز للمشاريع االبداعية.مر

مركز التميّز للمشممممممماريع اإلبداعّية في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية لتوفير البيئة  أنشممممممم 

التقنية المناسمممممممبة لدعم ورعاية المبدعين من الجامعة والمجتمع المحلّي على حّد سمممممممواء، حيث 

و   لدعم المبدعين والرياديّين لة الخدمات المتكام يشمممممممتمل المركز على مجموعة من المرافق و

للمنتج  و تطوير إبداعاتهم ابتداءا من الفكرة و مروراا بالنموذج األولي  رعايتهم وتنمية مهاراتهم 

ا. فالحاضمممممنة التكنولوجية توفر  أو الخدمة وانتهاءا بتأسممممميس األعمال الصمممممغيرة وإطالقها تجاريا

عبة التدريب تطور المهارات الشمممخصمممية والفنية المكان والبيئة المالئمة للشمممركات الناشمممئة، وشممم

ومهارات ريادة األعمال للمبدعين، والشمممممممعبة الفنية توفر لهم ما يحتاجونه من دعم فنّي متكامل 

لتصميم وبناء النماذج األولية للمنتجات أو الخدمات، وشعبة التسويق تروج للمنتجات والخدمات 

لتكنولوجيا يُعنى بحماية حقوق الملكية الفكرية وتسممممممتقطب العمالء والمسممممممتثمرين، ومكتب نقل ا

ويقوم  ،الناتجة عنها وإدارتها وتجييرها االختراعوذلك بتوثيق األفكار اإلبداعية وتسجيل براءات 

جامعة أو  بالنفع على ال ية واإلبداعية التي تعود  ياد بادرات الر ية ودعم الم لك برعا كذ المركز 

أو األكاديمية أو  االجتماعيةأو  االقتصممممممماديةالمحلي أو تسممممممماهم في حل المشمممممممكالت   المجتمع 

 .الصحية

 

 مركز الحاسوب والمعلومات.

نيه البوإلدارة ودعم لحاسممممممموب والمعلومات ابخدمات تكنولوجيا تزويد الجامعة ل هدف المركزي
زمة لذلك الالشممبكة األمن وتوفير  السممتيعاب النمو اإلداري واألكاديمي التحتية وحوسممبة المرافق

 الفصول الدراسية والقاعات. العديد من تغطينظم مؤتمرات الفيديو التي يوفر و
 

 .مركز الدراسات الدوائية

شركات تصنيع   لتزايد ا  بإدارة مستقلة ترتبط مباشرة مع رئاسة الجامعة، ونظر 2004 تأسس عام

ات مركز الدراسممممم اسمممممتحداثالدواء واحتياجاتهم في التوسمممممع الكتشممممماف دواء وتطوير المنتج تم 

سممممممبة والخبرات تتوفر الخبرة والبيئة المناحيث  الدوائية في جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية؛

 مسمممممتشمممممفى الملك المؤسمممممس عبدهللا " العلمية المتميزة وبنية تحتية ومسمممممتشمممممفى تعليمي حديث

ي ف  رائدا في خدمة الصناعات الدوائية الجامعي"، مما يجعل من مركز الدراسات الدوائية مركزا  

 .فريقيامال إوسط وشو في منطقة الشر  األ ردناأل

 

 هيا للتقنات الحيوية األميرةركز م

ت. حيث البحوث العلمية والتشخيص والتدريب، ومجاالت علم الجينوم، والبروتيناالمركز بيعنى 
وسمممممممائل ث دلخدمات واسمممممممتخدام احوالنوعية ل الجودةحدث المعايير العالمية في أمراعاة   يتم

 . التكنولوجيا العالمية في مجال االبحاث الوراثية

http://www.just.edu.jo/ar/Centers/languagecenter/Pages/Default.aspx
http://www.just.edu.jo/ar/centers/ceip/pages/aboutus.aspx
http://www.just.edu.jo/ar/Centers/cic/Pages/default.aspx
http://www.just.edu.jo/ar/Centers/PharmaceuticalResearchCenter/Pages/default.aspx
http://www.just.edu.jo/ar/Centers/PrincessHayaBiotechnologyCenter/Pages/vision_mission.aspx
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 مركز الملكة رانيا لعلوم وتكنولوجيا البيئة

معة ، ليكون مظلة للنشممماطات المتعلقة بالبيئة ضممممن حرم الجا1996في العام  المركز اسمممتحدث

لدولي المبذول لتحقيق التن مية وخارجها. ويهدف المركز إلى المسمممممممماهمة في الجهد الوطني وا
راسممات المسممتدامة والمحافظة على العناصممر الرئيسممة للبيئة، وذلك من خالل إجراء البحوث والد

لخبراء السممتشممارات للقطاعات التنموية المختلفة. وينضمموي تحت لواء المركز نخبة من اوتقديم ا
م لى مختلف كليات وأقسممممممماإالذين يحملون درجات علمية من جامعات عالمية مرموقة وينتمون 

 .الجامعة، األمر الذي جعل المركز يحتل مكانة متقدمة في األردن وفي المنطقة
 

  ركز المعلومات الدوائيةم

 تعالماتسمممملالمركز هو اإلجابة للالرؤية للمرحلة االبتدائية  ، كانت2013م إنشمممماء المركز عام ت

. سمماءاا م 03:00إلى  باحاصمم 08:00أيام في أسممبوع من  5 والعقاقير على مدى باألدوية المتعلقة

باتالبروتوكوالت و دعداإل، ذلكوعالوة على  بة.  التركي  ير وتوفالسمممممممتخدام العقاقير المناسممممممم
 لة.المعلومات التي تضمن استخدام األدوية الفعالة واآلمنة المتاحة والوصول إليها بسهو

 

 المكتبة

لكترونية من المصلللللادر في كبير من المجموعات الورقية واإلتقوم المكتبة بإتاحة الوصلللللول لكم 

ا من المصلللادر الورقية ما  مختلف صلللنوف المعرفة حيث يصلللل مجموع موجودات المكتبة حاليا

سابقة للدوريات الورقية،  50,000كتاب مطبوع وحوالي 195,000يقارب  مجلد من العداد ال

ا كتاب 375,000لى حوالي إب اللكترونية لكترونية فيصللللل عدد الكتاما بالنسللللبة للمصللللادر اإل  ا

ا الكتروني قاعدة بيانات مختلفة تتيح الوصول   60بالنص الكامل كما يصل عدد الشتراكات الى  ا

مجلة الكترونية و بالنص الكامل وجميع هذه المصللللللادر متاحة لألسللللللاتذة  78,000لى حوالي إ

لمكتبلللة على النترنلللت والبلللاحثين والطلبلللة من داخلللل وخلللارج الجلللامعلللة على صلللللللفحلللة ا

. library/www.just.edu.jo  وفرت  ، كمالى كافة المصلللادر مجتمعةإولتسلللهيل الوصلللول

جهاز حاسلللوب حديث لسلللتخدام  200 ويتوفر فيها   Summonالمكتبة خدمة البحث الموحد 

الب المحمولة المكتبة خدمة الشللللبكة الالسلللللكية ألجهزة الط يتوفر فيالطالب وباإلضللللافة لذلك 

 .واللوحية وهواتفهم الذكية

يح وتت DDS كما توفر المكتبة لألسلللللللاتذة والباحثين خدمة توصللللللليل الوثائق واألبحاث العلمية

 .خدمات اإلعارة المتبادلة مع المكتبات الجامعية الحكومية

رجاع إونافذة  RFID رجاع الذاتي من خالل تقنيةتتيح المكتبة لمسلللللتخدميها خدمة اإلعارة واإل

كتب من لي للآلية على مدار السللللللاعة كما تتيح هذه التقنية خدمة الترتيب والتعشلللللليب والجرد اآل

بلغ ن مسلللللللاحة مبنى المكتبة تأوفرتها المكتبة لموظفيها، من الجدير ذكره  DLA خالل أجهزة

طالب )جالس( في آن واحد ومزود بأرفف تسللللللتوعب  2500متر مربع ويسللللللتوعب  12500

 .ة مكتبة مطبوعةنصف مليون ماد

 

 

http://www.just.edu.jo/ar/Centers/QueenRaniaAl-AbdullahCenter/Pages/About.aspx
http://www.just.edu.jo/ar/dic/Pages/default.aspx
http://www.just.edu.jo/library/Pages/default.aspx
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 تعليمات الهيئة التدريسية
 

 2003( لسنة 144في الجامعة رقم ) ( من نظام الهيئة التدريسية65صادرة عن مجلس العمداء بمقتضى المادة )

 

( 2006سمممنة تعليمات الهيئة التدريسمممية في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ل)تسممممى هذه التعليمات   :1المادة 

 .1/9/2006ويعمل بها اعتبارا  من 

 لجنة التعيين والترقية : الفصل األول

  2:1المادة 

ضائه يشكل مجلس العمداء من بين أعضائه لجنة التعيين والترقية برئاسة الرئيس وعضوية ستة من أع .أ

أكثر  الصالحيات المتعلقة بشؤون أعضاء هيئة التدريس ولرئيس الجامعة، ندب واحد أولتولي ممارسة 

 .من أعضاء المجلس األساتذة اآلخرين الستكمال النصاب عند الضرورة

ل مجلس الكلية لجنة للتعيين والترقية برئاسممممممة العميد وممثلين عن األقسممممممام األكاديمية  .ب تتولى  يشممممممكس
عضمماء بشممؤون التعيين والترقية ولمجلس الكلية ندب واحد أو أكثر من أممارسممة الصممالحيات المتعلقة 

 هيئة التدريس في الكلية الستكمال النصاب عند الضرورة.

 الفصل الثاني : التعيين
 

رجة يشممممترل في من يعين عضمممموا  في الهيئة التدريسممممية في الجامعة، أن يكون منتظما  في دراسممممته للد  :3المادة 

أن يكون  أما درجة الدكتوراه فيشمممترل. وكذلك لدرجتي الدبلوم والماجسمممتير إن وجدتاالجامعية األولى، 

حالة ال منتظما  في دراسممممممتها أو حقل شممممممرل اإلقامة الذي تطلبه الجامعة لمنح هذه الدرجة، وفي هذه ال

 .يجوز أن تقل مدة اإلقامة عن سنة دراسية متصلة

 : 4المادة 

 2:ما يلي كلية الطبيشترل في من يعين في األقسام السريرية برتبة أستاذ مساعد في  -

أن يكون حاصممممممال  على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو ما يعادلها  .1

 .من جامعة معترف بها
 .أن يكون حاصال  على تصريح لمزاولة المهنة من الجهة المعنية في األردن .2
دقيل مبرمجا  ومتدرجا  في حقل االختصاص العام أو الأن يكون قد تدرب تدريبا   .3

في مستشفيات تعليمية ال تقل عن أربع سنوات في ( حسب لبيعة االختصاص)

 .البلد المانح للشهادة وحصل على البورد األمريكي أو ما يعادله
 :أو

أن يكون حاصمممال  على شمممهادة االختصممماص العالي في الطب األردنية في التخصممم   -

اص العام الدقيل، وأن يكون قد أنهى تدريبا  مبرمجا  ومتدرجا  في حقل االختصالعام أو 

 .أو الدقيل لمدة عامين على األقل في مركز تدريب معتمد خارج األردن
فاد تح   - عد العودة من اإلي حد على األقل ب عام وا مدة  أن يعمل كمحاضممممممر متفر  ل

 .الكليةإشراف أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم يسميه عميد 
لتوصمممية ايشمممكل عميد الكلية لجنة ياليية في نهاية العام إلجراء تقييم شمممامل لألداء مع  -

 بالسمممير بإجراءات التعيين كأسمممتاذ مسممماعد أو الحاجة للتجديد كمحاضمممر متفر  لسمممنة

 .يانية
 .ال يتم شموله بخطة الحوافز المعمول بها اال بعد تعيينه كأستاذ مساعد -

                                                           
 م.23/1/2017، بتاريخ 4/2017قرار مجلس العمداء رقم  1
 .م4/1/2016، بتاريخ 1/2016قرار مجلس العمداء رقم  2
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ادة المجلس الطبي األردني أو العربي لمزاولة اختصمماصممه أن يكون حاصممال  على شممه -

 .أو الدقيل إن وجد/العام و

 :يشترل في من يعين برتبة أستاذ مساعد في كلية لب األسنان ما يلي .ب

أن يكون حاصممممال  على درجة البكالوريوس في لب األسممممنان أو ما يعادلها من  .1

 .جامعة معترف بها
 .المهنة من الجهة المعنية في األردنأن يكون حاصال  على تصريح لمزاولة  .2

( 4)أن يكون قد مضمممى على حصممموله على درجة البكالوريوس مدة ال تقل عن  .3
 .أربع سنوات

أن يكون حاصمممال  على إحد  الدرجات العلمية العليا في التخصممم  بعد تدريب  .4

يالث سممممنوات في دراسممممة منتظمة، وهذه ( 3)مبرمج ومتدرج ال تقل مدته عن 

 :الدرجات هي
i. درجة الدكتوراه. 
ii. ة درجة الماجستير باإلضافة إلى شهادة البورد األمريكي أو الزمال

ها  عادل ما ي ية في التخصمممممم  أو  ند لة االيرل ية أو الزما طان البري

شمممريطة أن يكون قد حصمممل على الشمممهادة بعد تقديم امتحان من )

 (.مؤسسة معترف بها
iii.  ردنية العالي من جامعة أ االختصمماصدرجة الماجسممتير أو شممهادة

حكومية بعد تدريب مبرمج ومتدرج ال تقل مدته عن يالث سنوات 

إلى الزمالة البريطانية أو الزمالة  باإلضمممممافةفي دراسمممممة منتظمة 

في التخصممممم  أو ما يعادلها شمممممريطة أن يقضمممممي مدة  االيرلندية

الدقيل خارج األردن في  االختصممماصسمممنتين على األقل في حقل 

مسمممممممممتشمممممممممفمممميممممات أو مممممراكممممز غممممربمممميممممة مممممعممممتممممرف بممممهمممما 

كا) يا/أمري يا/بريطان ندا/أسممممممترال بعد ( االتحاد األوروبي/كندا/إيرل

 .3االختصاصحصوله على شهادة 
 .أن يكون حاصال على شهادة المجلس الطبي األردني لمزاولة االختصاص .5
ا لما وفق( الكفاءة)األهلية يجوز تعيين من يحمل الماجستير باإلضافة إلى شهادة  .6

ه ، ويتم تعيينمسمماعدبوظيفة محاضممر متفر  وبراتب أسممتاذ  ii/4ورد في الفقرة 

 .برتبة أستاذ مساعد بعد حصوله على شهادة البورد أو ما يعادلها
 :يشترل فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في كلية الطب البيطري ما يلي (ج

 في الطب البيطري أو ما يعادلها منأن يكون حاصممال  على درجة البكالوريوس  .1

 .جامعة معترف بها
 .أن يكون حاصال  على تصريح لمزاولة المهنة من الجهة المعنية في األردن .2
أن يكون حاصمممال  على درجة الدكتوراه أو البورد التخصمممصمممي األمريكي أو ما  .3

يعادلهما في تخصممصممات الطب البيطري ويعتبر البورد األمريكي أعلى شممهادة 

في االختصمممماص، ويشممممترل أن يكون حامل البورد قد التحل في برنامج  مهنية

في مسممتشممفى بيطري أو مؤسممسممة ( ضمممن برنامج إقامة كامل) تدريبي متدرج 

 .أكاديمية معتمدة لمدة ال تقل عن سنتين
 Board) للبورد األمريكي( الكفماءة)يجوز تعيين من يحممل شممممممهمادة األهليمة  .4

Eligible)  أعاله بوظيفة محاضر متفر  وبراتب مدرس، ( 3)وفقا لما ورد في

 .هاويتم تعيينه برتبة أستاذ مساعد بعد حصوله على شهادة البورد أو ما يعادل
يشممترل في من يعين برتبة أسممتاذ مسمماعد في تخصمم  الصمميدلة السممريرية، بكلية الصمميدلة أن يكون  (د

 :يينيحقل أحد الشرلين التال في الصيدلة السريرية أو أن (.Ph.D) الدكتوراهحاصال على شهادة 

  -:أوال  
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في الصمممممميدلة أو ما يعادلها من  (.Pharm D)أن يكون حاصممممممال  على درجة  .1

 .جامعة معترف بها
 .في الصيدلة السريرية (.M.Sc)أن يكون حاصال  على درجة الماجستير  .2
أن يكون قد تدرب تدريبا  مبرمجا  في إحد  تخصمصمات الصميدلة السمريرية في  .3

مسممتشممفى أو مسممتشممفيات تعليمية لمدة ال تقل عن سممنة بعد حصمموله على درجة 

 .(.M.Sc)الماجستير 
 -:يانيا  

في الصمممممميدلة أو ما يعادلها من  (.Pharm D)أن يكون حاصممممممال  على درجة  .1

 .جامعة معترف بها
والحصممممول على ( Naplex)ال أمريكا لترخي  الصمممميدلة امتحان شممممم اجتياز .2

 .رخصة مزاولة المهنة من أحد  الواليات في الواليات المتحدة األمريكية
قضممماء سمممنة إقامة عامة على األقل في مسمممتشمممفى تعليمي في الواليات المتحدة  .3

 .األمريكية والحصول على شهادة رسمية بذلك
سمممتشمممفى تعليمي في الواليات قضممماء سمممنة إقامة متخصمممصمممة على األقل في م .4

 .المتحدة األمريكية والحصول على شهادة رسمية بذلك
سنة زمالة  .5 شفى تعليمي في الواليات (Fellowship)قضاء  على األقل في مست

 .المتحدة األمريكية والحصول على شهادة رسمية بذلك
 .يجوز لمجلس العمداء النظر في الشرول التي ال تنطبل على ما ورد أعاله .6

  ي فوفي جميع الحاالت يجب أن يكون حاصالال ع على تيالالريز لمزاولة الممنة من الجمة المعنية

 .األردن
يشترل في من يعين برتبة أستاذ مساعد في تخصصات العالج الطبيعي، العالج الوظيفي، البصريات،  (ه

ساندة في كلية العلوم الطبية  سمع والنطل، اإلسعاف والطوارئ، وعلوم لب األسنان الم التطبيقية ما ال

 :4يلي
الذي سيعين فيه  تخيص له ع قة بالتخيصأن يكون حاصال  على درجة البكالوريوس في  .1

 .من جامعة معترف بها
 .أن يكون حاصال  على تصريح لمزاولة المهنة في التخص  من الجهة المعنية في األردن .2
 التكون مدة الدراسممة أن يكون حاصممال  على إحد  الدرجات العلمية العليا في التخصمم  وأن  .3

ي تقل عن يالث سممممنوات على أن تتضمممممن فترة الدراسممممة تدريبا  سممممريريا  مبرمجا  ومتدرجا  ف

 :التخص  وهذه الدرجات هي

i. درجة الدكتوراه(PhD أو ما يعادلها.) 

ii.  و أالسريري  االختصاصإلى البورد األمريكي في  ةباإلضافدرجة الماجستير أو ما يعادلها

ة من هيئة أكاديمي امتحاناتما يعادله شممممريطة أن يكون قد حصممممل على الشممممهادة بعد تقديم 

 .االختصاصمتخصصة في 

 -:يشترل في من يعين برتبة مدرس في الجامعة ما يلي  :5المادة 

لك  (أ ما، على أن تكون ت هد معترف به عة أو مع جام كالوريوس من  حاصممممممال على درجة الب أن يكون 

 .أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة الدرجة

 .أن يكون حاصال على درجة الماجستير أو ما يعادلها في حقل التخص  الذي سيعين فيه (ب

أن يكون قد أمضممممممى مدة ال تقل عن يالث سممممممنوات في مجال البحث أو التدريس في جامعة أو معهد  (ج

يكون قد أمضممى مدة ال تقل عن خمس سممنوات  معترف بهما بعد حصمموله على درجة الماجسممتير أو أن

 بوظيفة مدرس مساعد في جامعة أو معهد علمي من مستو  جامعي معترف بهما على أن تكون سنتان

 .منها على األقل بعد حصوله على درجة الماجستير
 يشمممممترل في من يعين برتبة مدرس في حقول الطب ولب األسمممممنان والطب البيطري ودكتور صممممميدلة :6المادة 

(Pharm.D) ما  وأية تخصممصممات لبية أخر  مشممابهة تخضممع لتدريب سممريري ضمممن برنامجها

 :يلي
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 :في حقل الطب البشري (أ

 أن يكون حاصممممممال  على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو ما يعادلها .1

 .من جامعة معترف بها

 .المعنية في األردن ةالمهنة من الجه لمزاولة تصريحأن يكون حاصال  على  .2
 .ما يعادلهاشهادة االختصاص العالي األردنية أو  يكون حاصال  على أن .3

العام  االختصاص لمزاولةأن يكون حاصال  على شهادة المجلس الطبي األردني  .4

 .إن وجد أو الدقيق/و
في  أو البحث أن يكون قد عمل مدة ال تقل عن سممممممنة واحدة في مجال التدريس .5

وله على شممممهادة المجلس الطبي بعد حصمممم رف بهمامعت جامعي جامعة أو معهد

 .األردني

 :في حقل لب األسنان (ب

من  أن يكون حاصممممال  على درجة البكالوريوس في لب األسممممنان أو ما يعادلها .1

 .جامعة معترف بها
 .من الجهة المعنية في األردن لمهنةا لمزاولة تصريحأن يكون حاصال  على  .2

في حقل  أو شهادة االختصاص العالي أن يكون حاصال  على درجة الماجستير  .3

أن على ا معترف بهجامعة أو معهد جامعي ماالختصمماص الذي سمميعين فيه من 

 .تدريبا  مبرمجا   فترة الدراسة تتضمن
أن يكون حاصممممممال على شممممممهادة المجلس الطبي األردني لمزاولة االختصمممممماص  .4

 .امتحانا أو تقييما
في جامعة  أو البحث التدريس في مجال سمممممنةأن يكون قد عمل مدة ال تقل عن   .5

شمممممهادة المجلس الطبي عترف بهما وذلك بعد حصممممموله على أو معهد جامعي م

 .األردني
 :في حقل الطب البيطري (ج

من  أو ما يعادلها لبيطريطب االأن يكون حاصممممال  على درجة البكالوريوس في  .1

 .جامعة معترف بها
 أن المهنة من الجهة المعنية في األردن لمزاولة تصمممريحأن يكون حاصمممال  على  .2

 .وجدت
في حقل االختصمماص الذي سمميعين فيه الماجسممتير درجة أن يكون حاصممال  على  .3

على أن تتضمممممممن فترة المدراسمممممممة من جمامعممة أو معهممد جمامعي معترف بهممما 

 .للماجستير تدريبا  مبرمجا  
 جامعة أو في أو البحث في مجال التدريس سممنةأن يكون قد عمل مدة ال تقل عن  .4

 .عترف بهما وذلك بعد حصوله على درجة الماجستيرممعهد جامعي 

 :في حقل دكتور الصيدلة (د

 .(Pharm.D)ر صيدلة دكتودرجة  أن يكون حاصال  على .1

 .المهنة من الجهة المعنية في األردن لمزاولة تصريحأن يكون حاصال  على  .2
أو  مجال التدريسأن يكون قد عمل مدة ال تقل عن يالث سمممممنوات متصممممملة في  .3

درجة دكتور الحصول على  بعدعترف بهما مفي جامعة أو معهد جامعي  البحث

 .(Pharm.D)صيدلة 

يشممممترل في من يعين برتبة مدرس في تخصممممصممممات العالج الطبيعي، العالج الوظيفي، البصممممريات،  (ه

الطبية التطبيقية ما السمع والنطل، اإلسعاف والطوارئ، وعلوم لب األسنان المساندة في كلية العلوم 

 :5يلي
 تخيالالص له ع قة بالتخيالالالصأن يكون حاصممال  على درجة البكالوريوس في  .1

 .الذي سيعين فيه من جامعة معترف بها
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أن يكون حاصال  على تصريح لمزاولة المهنة في التخص  من الجهة المعنية  .2

 .في األردن
يعين فيه الذي سمم االختصمماصأن يكون حاصممال  على درجة الماجسممتير في حقل  .3

سنة على أن تتضمن  سة ال تقل عن  من جامعة معترف بها وأن تكون مدة الدرا

 .فترة الدراسة تدريبا  سريريا  مبرمجا  ومتدرجا  
أن يكون قد أمضممى مدة ال تقل عن سممنة في التدريس بعد الماجسممتير في جامعة  .4

 .أو معهد جامعي معترف بها
 في العالج الطبيعي ويجوز تعيين من حصل على شهادة دكتور سريري

(Doctor of Physical Therapy (DPT)) ،شهادة دكتور سريري في العالج الوظيفي 

(Doctor of  Occupational Therapy (DOT)) ،شهادة دكتور سريري في البصريات 

(Doctor of  Optometry (OD)) ،شهادة دكتور سريري في السمع 

 (Doctor of  Audiology (Au.D.))تقل عن يالث سنوات بعد البكالوريوس برتبة  لمدة ال

مدرس على أن يكون حاصممال  على تصممريح لمزاولة المهنة في التخصمم  من الجهة المعنية 

 . في األردن

 :يشترل في من يعين برتبة مدرس مساعد في الجامعة ما يلي  :7المادة 

 .لذي سيعين فيهأن يكون قد حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها في حقل التخص  ا (أ

ما، أن يكون قد عمل مدة ال تقل عن سممممممنة في مجال البحث أو التدريس في جامعة أو معهد معترف به (ب

 .وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير

يشمممممترل في من يعين برتبة مدرس مسممممماعد في حقول الطب ولب األسمممممنان والطب البيطري ودكتور   :8المادة 

وكلية العلوم الطبية التطبيقية وأية تخصممصممات لبية أخر  مشممابهه تخضممع  (Pharm.D)صمميدلة 

 :6ما يليلتدريب سريري ضمن برنامجها، 

 :في حقل الطب (أ

من  أن يكون حاصممممممال  على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو ما يعادلها .1

 .جامعة معترف بها
 .المعنية في األردن ةالمهنة من الجه لمزاولة تصريحأن يكون حاصال  على  .2
ما  شهادة االختصاص العالي األردنية أودرجة الماجستير أو أن يكون حاصال  على  .3

 .يعادلها
 .االختصاص لمزاولةأن يكون حاصال  على شهادة المجلس الطبي األردني  .4

 :في حقل لب األسنان (ب

من  أن يكون حاصممممال  على درجة البكالوريوس في لب األسممممنان أو ما يعادلها .1

 .جامعة معترف بها
 .من الجهة المعنية في األردن المهنة لمزاولة تصريحأن يكون حاصال  على  .2

في حقل  أو شهادة االختصاص العالي أن يكون حاصال  على درجة الماجستير  .3

 .امعترف بهم جامعة أو معهد جامعياالختصاص الذي سيعين فيه من 
 .ردني لمزاولة االختصاصحاصال على شهادة المجلس الطبي األأن يكون   .4

 :في حقل الطب البيطري (ج

من  البكالوريوس في الطب البيطري أو ما يعادلها درجةأن يكون حاصممال  على  .1

 .جامعة معترف بها
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 .نمن الجهة المعنية في األردالمهنة  لمزاولة تصريح أن يكون حاصال  على .2
ن فيه حاصممال على درجة الماجسممتير في حقل االختصمماص الذي سمميعيأن يكون  .3

 .من جامعة أو معهد جامعي معترف بهما

 :في حقل دكتور الصيدلة (د

أو ما يعادلها من  (Pharm.D)صمممممميدلة دكتور  درجةأن يكون حاصممممممال  على  .1

 .جامعة معترف بها
 .المهنة من الجهة المعنية في األردن لمزاولة تصريحأن يكون حاصال  على  .2
التدريس في جامعة أو معهد  سممممممنة في مجالأن يكون قد عمل مدة ال تقل عن  .3

 .(Pharm.D)صيدلة  درجة دكتور الحصول على بعدعترف بهما مجامعي 

يشممممترل في من يعين برتبة مدرس في تخصممممصممممات العالج الطبيعي، العالج الوظيفي، البصممممريات،  (ه

ما طبيقية السمع والنطل، اإلسعاف والطوارئ، وعلوم لب األسنان المساندة في كلية العلوم الطبية الت

 :يلي
التخصمممم  الذي في  والماجسممممتير البكالوريوس درجتييكون حاصممممال  على  .1

 .سيعين فيه من جامعة معترف بهما
 .نمن الجهة المعنية في األردالمهنة  لمزاولة تصريحيكون حاصال  على أن  .2

 :ما يلي يشترل في من يعين في وظيفة مساعد بحث وتدريس في الجامعة  :9المادة 

 .الجنسيةأردني أن يكون  (أ

يد على حاصال على درجة الماجستير أو البكالوريوس ويعين ألغراض اإليفاد فقط لمدة ال تزأن يكون  (ب

 .سنة واحدة
يئة لمجلس العمداء أن يضع شرولا  أخر  يراها ضرورية للتحقل من مالئمة المرشح للتعيين كعضو ه  :10المادة 

 .تدريس وقدرته على القيام بالواجبات التدريسية

لجهة يكون تاريخ الحصممممول على الشممممهادة أو الدرجة العلمية المؤهلة للتعيين هو تاريخ صممممدور قرار ا :11لمادة ا

 .صاحبة االختصاص النهائي بمنح تلك الشهادة أو الدرجة

لقرار اعند النظر في الطلب المقدم للتعيين في عضمموية الهيئة التدريسممية ال يشممترك في التصمموي  على  :12المادة 

 .شغلها أعضاء الهيئة التدريسية الذين يحملون رتبا  جامعية معادلة على األقل للرتبة المطلوبإال 

يرفع رئيس القسمممم رأي مجلس القسمممم في التعيين إلى عميد الكلية خالل مدة ال تتجاوز شمممهرا  واحدا  من  :13المادة 

يه لة الطلب إل حا مدة المحددة أن يعرض . تاريخ إ وللعميد إذا لم يتسمممممملم رأي القسممممممم الخطي خالل ال

 7.مجلس الكليةومن يم  على لجنة التعيين والترقيةالموضوع مباشرة 

 :يجب مراعاة الشرول التالية عند تجديد عقد أي من أعضاء هيئة التدريس غير األردنيين :14المادة 

 .ضوء العبء التدريسي مد  حاجة القسم لعضو الهيئة التدريسية في .1
 عدد البحوث العلمية التي قام بنشممرها وخاصممة لمن عمل في الجامعة ألكثر من .2

 .خمس سنوات
دور عضمممممو الهيئة التدريسمممممية في الدراسمممممات العليا وخاصمممممة لمن يحمل رتبة  .3

 .األستاذ واألستاذ المشارك
عند النظر في تعيين عضو الهيئة التدريسية في رتبة أكاديمية سواء أكان  أستاذا  أو أستاذا  مشاركا  بناء   :15المادة 

على أعمال مهنية أو فنية متميزة في مجال تخصممممصممممه، يتم تقييم تلك األعمال بواسممممطة لجان يشممممكلها 

د أخذ رأي مجلس مجلس العمداء من أسمممممماتذة من ذوي االختصمممممماص والخبرة في ذلك الحقل، وذلك بع

ومجلس الكلية، ولجنة التعيين والترقية وللمجلس االسمممممتعانة  ولجنة التعيين والترقية في الكلية القسمممممم 

 8.بآراء مختصين من خارج الجامعة
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يكون تعيين عضممو الهيئة التدريسممية اعتبارا  من تاريخ قرار مجلس العمداء، أو من تاريخ الحل، وعلى  :16المادة 

 :المعين

خ المشممار رة العمل اعتبارا  من التاريخ المحدد، وإذا اقتضمم  الظروف مباشممرته العمل قبل التاريمباشمم (أ

، ألسمممباب إليه، وبموافقة رئيس الجامعة المسمممبقة يكون عمله بمكافأة يحددها الرئيس، ولرئيس الجامعة

 .يقدرها، الموافقة على تأجيل المباشرة بما ال يتجاوز عاما  جامعيا  واحدا  

مباشرة أو ى المعين للتدريس إبال  رئيس قسمه خطيا  بمباشرته العمل، وعلى رئيس القسم إبال  اليتول (ب

 .فورا   عدمها خطيا  إلى العميد خالل أسبوع على األكثر، ويتولى العميد إبال  رئيس الجامعة بذلك

ستنكفا  عن يعتبر م إذا لم يباشر المعين عمله خالل مدة أقصاها أسبوعان من التاريخ المحدد لمباشرته، (ج

 .العمل، كما يعتبر قرار تعيينه ملغى، إال إذا تقدم بعذر يقبله رئيس الجامعة
 :17المادة 

ذي قضى لرئيس الجامعة العتبارات يقدرها أن ينسب لمجلس العمداء تسمية عضو الهيئة التدريسية ال  (أ

 ته  خدمته ببلو  السمممممنفي خدمة الجامعة مدة ال تقل عن عشمممممر سمممممنوات وهو برتبة األسمممممتاذية وان

 .القانونية أو باالستقالة، أستاذ شرف

ية والمرفقية ألستاذ الشرف أن يحتفظ بمكتبه في الكلية واإلفادة من دعم البحث العلمي والخدمات المكتب (ب

 .وغيرها التي تقدمها الجامعة ألعضاء الهيئة التدريسية فيها

ف يوصممي إلى رئيس الجامعة تكليف أسممتاذ الشممرلمجلس الكلية بناء على توصممية من مجلس القسممم أن  (ج

 .بالتدريس واإلشراف على الرسائل الجامعية لقاء مكافأة يحددها رئيس الجامعة
 

 الفصل الثالث : التقارير السنوية وتمديد فترة التجربة والتثبي 

 :18المادة 

يمية في نشطته األكاديقدم عضو الهيئة التدريسية إلى رئيس قسمه أو مشرف شعبته تقريرا سنويا عن أ (أ

ته واللجان التدريس واإلشراف والبحث العلمي واألنشطة غير األكاديمية المتعلقة بخدمة المجتمع وتنمي

 . وغيرها وعلى مشرف الشعبة أن يقدم تقريرا موحدا عن الشعبة إلى رئيس القسم

 .يقدم رئيس القسم تقريرا عن القسم متضمنا رأيه ويرفعه إلى عميد الكلية. 1 (ب
سام ويرفعه إلى .2 شطة األق رئيس  يعد عميد الكلية تقريرا متضمنا رأيه عن الكلية وأن

 . الجامعة في نهاية الفصل الثاني من كل عام جامعي
 :  19المادة 

الشممممروط  يكون عضممممو الهيئة التدريسممممية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة وينظر في تثبيته إذا توافرت فيه

  التالية:

 . أردنياأن يكون  .1

 . قد أمضى مدة ال تقل عن خمس سنوات متصلة في خدمة فعلية في الجامعة .2

 . كان ناجحا في تدريسه وعالقاته في الجامعة .3
رتبة قد تم  ترقيته إلى رتبة أكاديمية أعلى في الجامعة إال إذا كان قد عين ب .4

ت أسممتاذ، ففي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضممي مدة ال تقل عن خمس سممنوا

 . متصلة خدمة فعلية في الجامعة، وإذا لم يثب  فتعتبر خدمته منتهية حكما
   

ينظر في تثبي  المدرس إذا أمضممممممى مدة ال تقل عن سممممممبع سممممممنوات فعلية في  .5

 . من رتبة مدرس( أ)الجامعة وتم نقله إلى الفئة 
ينظر في تثبي  المدرس المساعد إذا أمضى مدة ال تقل عن سبع سنوات متصلة  .6

 . فعلية في الجامعةخدمة 
  .( من 4مع مراعاة نص البند ) تعتبر مدة التجربة لعضمممو الهيئة التدريسمممية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة

الفقرة )أ( من هذه المادة ، يكون الحد األعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية عشر سنوات خدمة فعلية في 
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وإذا لم  15/4/1999بتاريخ  1999( لسنة 9يق نظام الهيئة التدريسية رقم )الجامعة تحسب ابتداءا من تاريخ تطب

 يثبت عضو هيئة التدريس خالل هذه المدة فتنتهي خدمته في الجامعة حكما. 

 ألقل من يجوز إنهاء خدمة عضمممو الهيئة التدريسمممية خالل مدة تجربته على أن يبلغ بذلك قبل ثالثة أشمممهر على ا
 خدمته، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبررا لذلك. التاريخ المحدد إلنهاء 

 مادة.إذا أعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة يوضع تحت التجربة من جديد وفقا ألحكام هذه ال 
 

ة إلى األقسام الدائميتولى عميد الكلية إحالة أسماء أعضاء الهيئة التدريسية من غير المثبتين في الخدمة   :20المادة 

 .المعنية إلبداء الرأي في تجديد عقد أو إنهاء عمل عضو الهيئة التدريسية

يعتمد مجلس العمداء نموذجا خاصممممممما لغايات تعديل التعيين وتجديد العقد، والنقل والترقية والتثبي   :21 المادة

ر أخر  تتعلل بعضممممممو الهيئة واإلعارة والندب واإلجازة بدون راتب وإجازة التفر  العلمي، وأية أمو

 .1التدريسية الذي يتقدم ألي من الموضوعات أعاله، ويوقع النموذج من قبل رئيس القسم وعميد الكلية

 :22المادة 

يد ينظر مجلس القسممم في موضمموع تثبي  عضممو الهيئة التدريسممية الذي اسممتوفى شممرول التثبي  أو تمد (أ

لكلية قسممم إلى عميد الكلية الذي يعرضممه على مجلس افترة التجربة، ويرفع رئيس القسممم رأي مجلس ال

مداء ويرفع توصممميته إلى رئيس الجامعة لعرضمممها على لجنة التعيين والترقية للتنسممميب إلى مجلس الع

 .التخاذ القرار المناسب

الهيئة  ال يجوز لعضممو الهيئة التدريسممية غير المثب ، أو المثب  الذي يشممغل رتبة أدنى من رتبة عضممو (ب

 .التدريسية المعروض موضوع تثبيته، أن يصوت على قرار التثبي 

 .ال ينظر في معاملة تثبي  عضو الهيئة التدريسية أيناء تمتعه بإجازة بدون راتب (ج
 

 تحديث(( الفيل الرابع: الترقية والنقل

يا  و حال فذة  نا مات ال ما بين التعلي يار  تدريس حرية االخت ئة ال مات هذه  يترك لعضوووووووو هي وحتى  1/2/2017من التعلي

 ، على أن يبدا العمل بعد ذلك بالتعليمات الجديدة.1/9/2018

 :23المادة 

يد الكلية يبدي مجلس القسممممممم رأيه في طلب الترقية أو النقل حسممممممب األنظمة والتعليمات النافذة، ويرفعه إلى عم .أ
في حال عدم ولية بما هو مناسممب، لدراسممته وإرسمماله إلى لجنة التعيين والترقية في الكلية، ومن ثم إلى مجلس الك

تعيين على لجنة ال هإلى عميد الكلية لعرضمممممالطلب توفر النصممممماب الكامل إلبداء الرأي في مجلس القسمممممم يرفع 
س الكلية، وفي حال عدم توفر النصمممممماب الكامل إلبداء الرأي في مجل والترقية في الكلية، ومن ثم مجلس الكلية،

 لب على لجنة التعيين والترقية في الجامعة.يرفع إلى رئيس الجامعة لعرض الط

ئة التدريسممية، ينظر مجلس العمداء عند اعتماد اإلنتاج العلمي ألغراض النقل أو الترقية في تقييم اداء عضممو الهي .ب
ا للنموذج المشممممممار اليه في المادة ) ت، ( من هذه التعليما21التراكمي والذي يحسممممممب على اسمممممماس سممممممنوي وفقا

ام والكليات عدة أمور أهمها الكفاءة التدريسممية وتقييم الطلبة والمشمماركة في مجالس األقسمم ويتضمممن هذا النموذج
 وخدمة الجامعة والمجتمع.

شممممهر من أللترقية إلى الرتبة األعلى قبل تسممممعة  و لألسممممتاذ المشممممارك أن يتقدم بطلبهيجوز لألسممممتاذ المسمممماعد أ .ج
طلوبة لشممممغل ا توافرت فيه الشممممروط القانونية األخرى الماسممممتكمال المدة القانونية المشممممترطة للرتبة األعلى، إذ

 الرتبة.

و التاريخ الذي يتم يعتبر تاريخ الترقية إلى الرتبة األعلى ه إذا تمت إجراءات الترقية قبل انقضممماء المدة القانونية .د
لس العمداء مج به انقضممممماء هذه المدة. وإذا لم يتم اسمممممتكمال إجراءات الترقية خالل هذه المدة يعتبر تاريخ قرار

نتاج ض احتسممممممماب الراتب، وتاريخ قرار المجلس بالمصمممممممادقة على اعتماد اإلبالترقية هو تاريخ الترقية ألغرا
 العلمي، ألغراض احتساب الرتبة، شريطة انقضاء المدة القانونية الالزمة للترقية.

تي رقي به حسمممب سممملم الرتبة العند ترقية عضمممو الهيئة التدريسمممية إلى رتبة أعلى، يعطى الراتب الذي يلي رات .ه
 إليها، بغض النظر عن مقدار الزيادة في الراتب.

                                                           
 .، واالبقاء على النماذج القديمة18/11/2008بتاريخ  44/2008تم تأجيل تفعيل هذه المادة بموجب قرار مجلس العمداء في جلسته رقم  1
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 :24المادة 

مي منشور أو باإلضافة إلى الشروط األخرى، يشترط للنقل أو للترقية أن يتقدم عضو الهيئة التدريسية بإنتاج عل .أ
 مقبول للنشر فيه إضافة جديدة للعلم والمعرفة في مجال تخصصه.

 التالية في قبول اإلنتاج العلمي المقدم للترقية: تعتمد المبادئ .ب
ا إذا كان:أوال   ا أوليا  : يجوز أن يقبل هذا اإلنتاج دون حاجة إلى تقييمه تقييما

ا منشورة )أو مقبولة للنشر( في مجالت يعتمدها مجلس العمداء، شريطة أن تكون  .1 عدة بيانات معتمدة في قابحوثا

(Scopus  ومصمممنفةQ1  أوQ2  أوQ3 )( أوThomson Reuters  ومصمممنفة(SCI, SCIE, 
AHCI, HHCI. 

ا مستخلصة من رسائل الماجستير أو الدكتوراه أو مشاريع تخرج أشرف عليها المتقدم للنقل أو .2 الترقية في  بحوثا
شر( في مجالت ك شورة )أو مقبولة للن شارك في اإلشراف عليها وأن تكون هذه البحوث من ما جاء الجامعة، أو 

الى أن  ، وأن يقرن اسممممم الطالب مع اسممممم المتقدم عند النشممممر، وأن يشممممار في طلب الترقية(1) األول في البند

البحث مسمممتخلص من األعمال الجامعية، وعلى أن تكون في مجال تخصمممصمممه الدقيق أو في تخصمممصمممات ذات 
 عالقة بتخصصه.

ا منشممورة )أو مقبولة للنشممر( في مجالت علمية محكمة، ومتخصممصممة، ولها  .3 لجنة محكمون، ومعتمدة من البحوثا
يا للبحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وال يحسمممممممب للمتقدم أكثر من بحث و احد منها العل

 ضمن الحد االدنى المطلوب للترقية.
ا منشورة )أو مقبولة للنشر( في وقائع مؤتمرات علمية متخصصة تنظمها أو تشارك في تنظيمها  .4 معيات جبحوثا

سممممب منظمات علمية أو مهنية عالمية والتي يتم فيها تقييم البحوث من قبل محكمون متخصممممصممممون، وال يحأو 
ث للمتقدم أكثر من بحث واحد منها ضمممممممن الحد االدنى المطلوب للترقية، وال يشمممممممل ذلك ملخصممممممات االبحا

(Abstract) .المنشورة في وقائع المؤتمرات 

لدقيق للمتقدم، من أجل الترقية شمممممريطة أن يكون هذا اإلنتاج في مجال التخصمممممص ا: يُقبل اإلنتاج العلمي المقدم ثانيا  

ا، وعند ورود تقارير إيجابية بشأنه إن كان هذا اإلنتاج: ا أوليا  ويتم تقييمه تقيما

 كتب مؤلفة ومنشورة فيها إضافة جديدة للمعرفة. .1
 جزء من كتاب منشور فيه إضافة جديدة للمعرفة. .2
 كتب مترجمة منشورة. .3

 .منشورة Text Booksكتب جامعية  .4

 نها عن خمسممممممين ألف كلمة.كتب محققة تشممممممتمل على دراسممممممة وافية للكتاب، وعلى أال يقل عدد كلمات أي م .5
 ( ضمن الحد االدنى المطلوب للترقية.5-1ال يحسب أكثر من واحد مما ورد أعاله من )شريطة أن 

أو ملحوظة علمية  Short Communicationأو مقالة قصممميرة  Case Reportتقرير عن حالة  .6

Technical Note  أو مراجعة علمية شممماملةReview Article  على أن ال يحسمممب أكثر من واحد

 ضمن الحد االدنى المطلوب للترقية.
ا وفق اإلجراءات الرسمممية المتبعة، ويظهر اسممم الجامعة .7 عليها،  براءة اختراع شممريطة أن تكون مسممجلة عالميا

ا، ن علميين محققين لشمممروط الترقية مقابل كل براءة اختراع، يكون فيها المتقدم باويتم احتسممماب بحثي ا رئيسممما حثا
ا. ا رئيسا  ويتم احتساب بحث علمي واحد إذا لم يكن المتقدم باحثا

ألف  (50)مشمممماريع مدعومة من خارج الجامعة، بحيث ال تقل حصممممة الجامعة من المشممممروع/ المشمممماريع عن  .8

احث ألف دينار وأكثر، ويحسممممممب للب (250)الدعم اإلجمالية للمشممممممروع/ المشمممممماريع  دينار، أو أن تكون قيمة

طريقة الرئيسممي بحث علمي واحد بدل كل مشممروع، على أن ال يزيد عدد األبحاث المحسمموبة للترقية في هذه ال
 عن بحث واحد.

 أو ما يعادلهما من حيث معامل التأثير، ويكون الباحث من Natureو  Scienceالنشممممر في مجالت مثل  .9

 الباحثين الخمس األوائل على البحث، ويحسب له بدل بحثين محققين لشروط الترقية.
 

 

 

 25المادة 
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 يطلب من عضو الهيئة التدريسية ما يلي: .أ
ة في مطلوب للترقيمن البحوث العلمية المقدمة ضممممممممن الحد األدنى ال( %  60)تقديم ما ال يقل نسمممممممبته عن  .1

 تخصصه الدقيق.
غلها اإلشممراف أو المشمماركة في اإلشممراف على رسممالة ماجسممتير أو دكتوراه في الجامعة ضمممن الرتبة التي يشمم .2

ا لما يلي:   -وفقا
 األستاذ المساعد      االشراف على طالب واحد -
 األستاذ المشارك     االشراف على ثالثة طالب -

لتي ريس الذي ال يقدم تخصصه برامج ماجستير أو دكتوراه أو التخصصات اويستثنى من ذلك عضو هيئة التد

 تقدم شهادات مهنية )االختصاص العالي(.

و حصل أال يجوز للمتقدم أن يدرج ضمن بحوثه أيا من البحوث التي سبق وأن حسبت له في ترقية علمية سابقة،  .ب
 بموجبها على درجة علمية أو رتبة اكاديمية.

و اجازة أالعلمي المنشمممور أو المقبول للنشمممر أثناء تمتع عضمممو هيئة التدريس بإعارة أو انتداب ال يحسمممب البحث  .ج
كر عليه اسم بدون راتب أو إجازة تفرغ علمي أو إجازة اضطرارية، لعضو هيئة التدريس المتقدم للترقية إذا لم يذ

 الجامعة.
 ة أستاذ مشارك ما يلي:يشترط في األستاذ المساعد المتقدم للترقية إلى رتب 26المادة 

ا ال يقل عن خمسمممممممة بحوث، ثالثة منها منشمممممممورة على األقل مع مراعاة البند الر .1 ا علميا من ( 4)ابع أن يقدم إنتاجا

 المادة نفسها.
ا ويعتبر الباحث .2 ا رئيسمممما ا إذا كان  أن يكون من بين البحوث المقدمة ثالثة على األقل يكون فيها المتقدم باحثا رئيسمممما

و أل على الباحثين، شممممممريطة أن يكون واحداا منها على األقل غير مسممممممتل من رسممممممائل الماجسممممممتير ترتيبه األو
 الدكتوراه أو مشاريع التخرج التي أشرف أو شارك في اإلشراف عليها.

بت له أقدمية أن يكون قد نشر )أو قبل له للنشر( ثالثة بحوث على األقل أثناء خدمته في الجامعة، أن كانت قد حس .3
 تبة عند تعيينه، شريطة أن ال تقل خدمته في الجامعة عن سنتين.في الر

ين أو مقبول ين للنشمممر في  .4 تقديم ما ال يقل عن بحثين من الحد االدنى المطلوب للترقية في التخصمممص الدقيق منشمممور 

ا في  (Q2أو  Q1) (Scopus)قاعدة بيانات مجالت متخصممممصممممة ومصممممنفة ضمممممن  ا رئيسمممما وأن يكون باحثا

قاعدة بيانات للنشمممممر في مجالت متخصمممممصمممممة ومصمممممنفة ضممممممن أربعة أبحاث منشمممممورة أو مقبولة كليهما، أو 

(Scopus( )Q3.وفي هذه الحالة يصبح الحد األدنى لعدد األبحاث المطلوبة للترقية سبعة أبحاث ،)9 

 (.Qواعتماد تاريخ إرسال البحث للنشر هو التاريخ المعتمد في تصنيف المجلة من حيث درجة ) 

 عن جيد. (21)أن ال يقل معدل تقديره السنوي التراكمي في النموذج المطلوب في المادة  .5
 يشترط في األستاذ المشارك المتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ ما يلي: :27المادة 

ا ال يقل عن سمممممبعة بحوث، أربعة منها منشمممممورة على األقل مع مراعاة البند ا .1 ا علميا من  (4) لرابعأن يقدم إنتاجا

 المادة نفسها.
ا )ويعت .2 ا رئيسممممممما بر الباحث أن يكون من بين البحوث المقدمة أربعة بحوث على األقل، يكون فيها المتقدم باحثا

ا إذا كان ترتيبه األول على الباحثين(.  رئيسا
سممممبت له أن يكون قد نشممممر )أو قبل له للنشممممر( أربعة بحوث على األقل أثناء خدمته في الجامعة إن كانت قد ح .3

 قل خدمته في الجامعة عن سنتين.اقدمية في الرتبة عند تعيينه، شريطة أن ال ت
جالت متقديم ما ال يقل عن ثالثة بحوث من الحد األدنى المطلوب للترقية منشمممممممورة )أو مقبولة للنشمممممممر( في  .4

ا في Q2أو  Q1) (Scopusمتخصمممصمممة ومصمممنفة ضممممن قاعدة بيانات ) ا رئيسممما ( شمممريطة أن يكون باحثا

قاعدة بيانات في مجالت متخصممممصممممة ومصممممنفة ضمممممن  أو سممممتة أبحاث منشممممورة أو مقبولة للنشممممرجميعها 

(Scopus) (Q3) ا في خمسة منها، وفي هذه الحالة يصبح الحد األدنى لعدد ا ا رئيسا ألبحاث وأن يكون باحثا

 17المطلوبة للترقية عشرة أبحاث.

 (.Qتصنيف المجلة من حيث درجة ) واعتماد تاريخ إرسال البحث للنشر هو التاريخ المعتمد في

 قل خدمته في الجامعة عن سنتين.أن ال ت .5
تقديم ما ال يقل عن ثالثة بحوث من الحد األدنى المطلوب للترقية منشمممورة )أو مقبولة للنشمممر( في قاعدة بيانات  .6

(Scopus)  ومصممنفة(Q1  أوQ2) ا في جميعها أو سممتة أبحاث منشممورة أ ا رئيسمما و شممريطة أن يكون باحثا
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ا في خمسة منها، وفي هذه Q3( ومصنفة )Scopusمقبولة للنشر في قاعدة بيانات ) ا رئيسا ( وأن يكون باحثا

 الحالة يصبح الحد األدنى لعدد األبحاث المطلوبة للترقية عشرة أبحاث.

 (.Qالبحث للنشر هو التاريخ المعتمد في تصنيف المجلة من حيث درجة ) إرسالتاريخ  واعتماد

 .عن جيد (21)معدل تقديره السنوي التراكمي في النموذج المطلوب في المادة  أن ال يقل .7
ة، بكلية العلوم ما يشممترط في األسممتاذ المسمماعد المتقدم للترقية إلى رتبة أسممتاذ مشممارك في قسممم العلوم اإلنسمماني :28المادة 

 يلي:

ا ال يقل عن سبعة بحوث أربعة منها منشورة على ا .1 ا علميا  ألقل.أن يقدم إنتاجا
ا ويعتبر ا .2 ا رئيسممممما السمممممم األول من أن يكون من بين البحوث المقدمة أربعة منها على األقل يكون فيها المتقدم باحثا

ل من البحث المنشممممور )أو المقبول للنشممممر( الباحث الرئيس، شممممريطة أن يكون واحداا منها على االقل غير مسممممت
 ي أشرف أو شارك في اإلشراف عليها.رسائل الماجستير أو الدكتوراه أو مشاريع التخرج الت

ت له أقدمية أن يكون قد نشر )أو قبل له للنشر( أربعة بحوث على األقل أثناء خدمته في الجامعة إن كانت قد حسب .3
 في الرتبة عند تعيينه، شريطة أن ال تقل خدمته في الجامعة عن سنتين.

الت علمية للترقية منشمممورة )أو مقبولة للنشمممر( في مجتقديم ما ال يقل عن اربعة بحوث من الحد االدنى المطلوب  .4
على أن  محكمة ودورية ومتخصمممصمممة، ومعتمدة من اللجنة العليا للبحث في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

ا. ا رئيسا  يكون في ثالثة منها على األقل باحثا
 .عن جيد (21)ة أن ال يقل معدل تقديره السنوي التراكمي في النموذج المطلوب في الماد .5
 ية العلوم ما يلي:: يشترط في األستاذ المشارك المتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ في قسم العلوم اإلنسانية، بكل29المادة 

ا  يقدم أن .1 ا  إنتاجا  .األقل على منشورة منها ستة بحوث عشرة عن يقل ال علميا
ا  المتقدم فيها يكون األقل، على بحوث ستة المقدمة البحوث بين من يكون أن .2 ا، باحثا سا  من األول سماال ويعتبر رئي

 .الرئيس الباحث( للنشر المقبول أو) المنشور البحث
 أقدمية هل حسممبت قد كانت إن الجامعة في خدمته أثناء األقل على بحوث سممتة( للنشممر له قبل أو) نشممر قد يكون أن .3

 .سنتين عن الجامعة في خدمته تقل ال أن شريطة تعيينه، عند الرتبة في
 علمية تمجال في( للنشممر مقبولة أو) منشممورة للترقية المطلوب األدنى الحد من بحوث سممبعة عن يقل ال ما تقديم .4

 أن لىع العلمي، والبحث العالي التعليم وزارة في للبحث العليا اللجنة من ومعتمدة ومتخصمممصمممة، ودورية محكمة
ا  األقل على منها أربعة في يكون ا  باحثا  .رئيسا

 .جيد عن (21) المادة في المطلوب النموذج في التراكمي السنوي تقديره معدل يقل ال أن .5

 26ن المادتين )يترك لعضممو هيئة التدريس في قسممم العلوم اإلنسممانية، بكلية العلوم، حرية اختيار تطبيق اي م :30المادة 

ا للرتبة المتقدم لها.29و 28( أو )27و  ( على موضوع ترقيته وفقا

 :31المادة 

ال لعرضممه على مجلس القسممم، واتخاذ التوصممية ال .أ مناسممبة، يقدم طلب الترقية إلى رئيس القسممم المختص إلكترونيا
ديم الطلب، ويرفع رئيس القسم توصية مجلس القسم إلى عميد الكلية خالل ثالثة أسابيع على األكثر من تاريخ تق

م عرض التعيين والترقية في الكلية، ومن ثويتولى عميد الكلية دراسمممممة موضممممموع الترقية، وإرسممممماله إلى لجنة 
لى رئاسممة إالطلب على مجلس الكلية خالل ثالثة أسممابيع على األكثرل التخاذ التوصممية المناسممبة بشممأنه، ورفعها 

 الجامعة خالل أسبوع على األكثر من تاريخ توصية مجلس الكلية الستكمال إجراءات الترقية.

ا لدراسمممتها سمممواء في القسممممفي حال وجود إشمممكاالت تتعلق بالبحوث  .ب ا اضمممافيا أو الكلية  المقدمة والتي تتطلب وقتا
ا بالحاجة إلى مدة اضافية تزيد عن تلك المذكورة في الفقرة )أ( اعاله  .يعلم المتقدم للترقية خطيا

تاذية، يقترح عميد الكلية، ورئيس القسم قائمة تتضمن أسماء عشرين من المتخصصين الذين يحملون رتبة األس .ج
امة، وللرئيس ومن خارج األردن، وذلك لتغذية قاعدة بيانات الترقيات اإللكترونية، وتعامل هذه القاعدة بسمممرية ت

 تعديل القائمة باإلضافة أو الحذف.

لى القسممممم، مقابل إتقع على المتقدم للترقية مسممممؤولية تقديم البيانات، واألوراق الثبوتية الرسمممممية الالزمة للترقية  .د
 قسم على تسلم األوراق الخاصة بالترقية كاملة، وتحديد تاريخ تسلمها.توقيع رئيس ال

ي رتبة أعلى عن إذا قل عدد أعضاء الهيئة التدريسية في القسم من رتبة تعادل الرتبة المطلوب الترقية إليها أو ف .ه
عضمممماء ضممممور أبحومن ثم على مجلس الكلية الكلية  لجنة التعيين والترقية في ثالثة، يعرض العميد الطلب على

ق االشممتراك في الهيئة التدريسممية في القسممم الذين هم في الرتبة المطلوب الترقية إليها أو في رتبة أعلى، ولهم ح
 المناقشة دون التصويت عليه.
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ضمممماء في جميع الحاالت ال يجوز أن ينظر في طلب الترقية سممممواء في مجلس القسممممم أو في مجلس الكلية إال أع .و
لة عدم تحقيق ذلك ن هم في رتبة معادلة للرتبة المطلوب الترقية اليها أو أعلى منها، وفي حاالهيئة التدريسية الذي

 فترفع إلى لجنة التعيين والترقية.
تقدم للترقية المشممار يرفق عميد الكلية مع طلب الترقية نماذج تقييم األداء السممنوية لعضممو الهيئة التدريسممية الم :32المادة 

 ( من هذه التعليمات.21إليها في المادة )

مجلس ي الكلية وفلجنة التعيين والترقية تنظر لجنة التعيين والترقية في طلب الترقية، ورأي مجلس الكلية، و :33المادة 

ا اإلنتاج الا سنوية، وتقدم توصياتها إلى مجلس العمداء، متضمنا سم، ونماذج تقييم االداء ال علمي وذلك من لق

 اجل اتخاذ القرار المناسب بشأن اعتماد اإلنتاج العلمي.

ا إلى عدد ال يقل عن ثالثة من قائمة المقيمين المعتمدة في :34المادة  بيانات، قاعدة ال يرسمممممممل اإلنتاج العلمي إلكترونيا

رورة تقديم ضويرفق به ملخص للسيرة العلمية والعملية للمتقدم، وبيان الرتبة المرشح لها، مع اإلشارة إلى 

جديته وتقاريرهم بالسمممممرعة الممكنة، وأن تتضممممممن هذه التقارير رأيهم بالنسمممممبة لألصمممممالة العلمية ل نتاج 

 ترقية من خالل اإلنتاج العلمي.ومستواه العلمي، والنص بصراحة على مدى استحقاق المتقدم لل

 :35المادة 

يتها إلى تنظر لجنة التعيين والترقية بموضمممممموع الترقية عند ورود أول ثالثة تقارير من المقيمين، وترفع توصمممممم .أ
 مجلس العمداء للبت في الموضوع.

ي إلى مقيمين العلمإذا انتهت مدة الثمانية أشمممممهر ولم ترد التقارير المطلوبة من المقيمين، يجوز إرسمممممال اإلنتاج  .ب
 جدد )بموافقة المتقدم للترقية(.

 ال يجوز الترقية إلى رتبة أستاذ إال في حال ورود ثالثة تقارير إيجابية على األقل من المقيمين. .ج

 ن.ال يجوز الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك إال في حال ورود تقريرين إيجابيين على األقل من المقيمي .د
 :36المادة 

ا أو يتم تبليغ  .أ ا.سالمتقدم للترقية بقرار مجلس العمداء في موضوع ترقيته، سواء كان القرار إيجابيا  لبيا

ة من جديد، على ، لطالب الترقية أن يتقدم للترقي)إذا قرر مجلس العمداء عدم الترقية )بعد ورود تقارير المقيمين .ب

علمي للترقية، العمداء باعتماد اإلنتاج ال أن يقدم ما ال يقل عن بحث جديد مقبوالا للنشمممممممر بعد تاريخ قرار مجلس
ا إلجراءات الترقية المحددة في هذه التعليمات. ا فيه وفقا ا رئيسا  وأن يكون باحثا

سمممممممتاذ إذا لم يوافق مجلس العمداء للمرة الثانية على ترقية عضمممممممو هيئة التدريس، فللمجلس أن يطلب من األ  .ج
ا ومن األستاذ المشاالمساعد تقديم ما ال يقل عن بحث إضافي جديد ي ا رئيسا رك تقديم بحثين كون فيه المتقدم باحثا

ا شممريطة أن تكون األبحاث المقدمة مقبولة للنشممر بعد تاريخ  ا رئيسمما رار مجلس قإضممافيين يكون في أحدهما باحثا
 العمداء باعتماد اإلنتاج العلمي للترقية المحددة في هذه التعليمات.

نية مميزة، يرى أنها فسممية أن يقدم مع إنتاجه العلمي تقريراا بما أنجزه من أعمال مهنية أو لعضممو الهيئة التدري: 37المادة 

 تدعم طلبه للترقية.

 يشترط في نقل عضو الهيئة التدريسية من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة ما يلي:: 38المادة 

نها اقدمية في مر لديه في الفئة المطلوب النقل فيما يتعلق باألسممتاذ المشممارك أو األسممتاذ المسمماعد يجب أن تتواف .أ
 الراتب ال تقل عن خمس سنوات.

ذي عين أما المدرس فيجب أن ال تقل األقدمية في الراتب عن سبع سنوات، بعد حصوله على المؤهل العلمي ال .ب
 على اساسه.

ا رئي  .ج ا، أما أن يكون قد نشمممر وهو في الرتبة بحثين على األقل في التخصمممص الدقيق، يكون في أحدهما باحثا سممما
التخصص  أعضماء هيئة التدريس في قسمم العلوم اإلنسمانية، بكلية العلوم، فيجب أن ينشمر بحثين على األقل في

ا على أن تكون هذه البحوث ضم ا رئيسا  (.ب/أوالا /24ن ما ورد في المادة )الدقيق يكون في أحدهما باحثا

 تطبق على النقل اإلجراءات المتبعة في الترقية باستثناء إجراءات تقييم اإلنتاج العلمي. .د
 

 قدمية في الرتبة والراتب لعضو الميئة التدريسية )تحديث(الفيل الخامس : األ
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ي الرتبة الواحدة، وراتبه ال تزيد عن سنة واحدة فلعضو هيئة التدريس أن يتقدم بطلب لمنحه أقدمية في رتبته : 39المادة 

 كما هو متبع في إجراءات الترقية إذا توفرت فيه الشروط التالية:

ا علمية في مجالت علمية متخصمممممصمممممة ومح .أ كمة، أن يكون المتقدم قد نشمممممر فعالا وهو في الرتبة الحالية بحوثا

ا، ومدرجة في قاعدة بيانات  ال يقل عددها عن اثني  (Q2أو  Q1) ومصمممممنفة (Scopus)ومصمممممنفة عالميا

 عشر بحثا.
ا في ثمانية بحوث على األقل. .ب ا رئيسا  أن يكون باحثا

لي ضممن ال تحسمب البحوث المنشمورة في وقائع مؤتمرات، وال يحسمب اإلنتاج العلمي الذي يحتاج إلى تقييم أو .ج
 الحد االدنى المطلوب لألقدمية.

 ( عن ممتاز.21في النموذج المطلوب في المادة )أن ال يقل معدل تقديره السنوي التراكمي   .د

 أن ال تكون قد صدرت بحقه أية عقوبة تأديبية في الرتبة التي يشغلها في الجامعة. .ه

 جامعة.ال ن يكون قد قضى وهو في الرتبة مدة ثالث سنوات وثالثة أشهر على األقل منها سنتان متصلتان فيأ .و
ة( المبادرة أو ( من )نظام الهيئة التدريسمممممممي18ية الوارد ذكرها في المادة )تشممممممممل األعمال المهنية أو الفن: 40المادة 

سييرها وتطويرها،  شاء المؤسسات العلمية أو التعليمية أو الفنية، وت اخل الجامعة دالمساهمة الفعالة في إن

ا بت ك األعمال لوخارجها، كما تشممممل تولي األعمال األكاديمية القيادية بنجاح ملحوظ شمممريطة أن يقدم بيانا

ا عن كل منها.  وتقريراا وافيا

ا لوضممع تقرير بشممأن المتقدم، وإنتاجه العلمي، أ: 41المادة  و أعماله الفنية أو لرئيس الجامعة أن يسممتعين بمن يراه مناسممبا

 المهنية.

لية لدراسممممممته عميد الك إلىويرفعه يبدي مجلس القسممممممم رأيه في األقدمية حسممممممب األنظمة والتعليمات النافذة، : 42المادة 

لنصممممممماب ، وفي حال عدم توفر اوارسممممممماله الى لجنة التعيين والترقية في الكلية ومن ثم الى مجلس الكلية

ة في الكلية عميد الكلية لعرضممه على لجنة التعيين والترقي إلى الكامل إلبداء الرأي في مجلس القسممم فيرفع

يس اب في مجلس الكلية يكتب العميد بذلك إلى رئمجلس الكلية، وفي حال عدم توفر النصممممممم ومن ثم الى

 الجامعة، التخاذ اإلجراءات الالزمة، كما هو متبع في إجراءات الترقية.

ءة التدريسممية لعضممو يتولى مجلس العمداء النظر في اإلنتاج العلمي المنشممور، واألعمال المهنية والفنية والكفا :43المادة 

د اسممممممتيفاء ه االقدمية، بناء على تنسمممممميب لجنة التعيين والترقية، وعنالهيئة التدريسممممممية المتقدم بطلب منح

 المتقدم للشروط المطلوبة، يتم السير في اإلجراءات كما هو متبع في إجراءات الترقية.

 :44المادة 

 قارير من تنظر لجنة التعيين والترقية بموضوع منح األقدمية لعضو الهيئة التدريسية عند ورود أول ثالثة ت .أ
 المقيمين، وترفع توصيتها إلى مجلس العمداء للبت فيها.

 ال يجوز منح األقمممدميمممة لعضمممممممو الهيئمممة التمممدريسممممممميمممة مممما لم ترد ثالثمممة تقمممارير ايجمممابيمممة من المقيمين.  .ب
 في حال رفض الطلب بعد التقييم ال يجوز التقدم مرة أخرى ضمن الرتبة الواحدة.: 45المادة 

 

 10الفيل السادس : العبء التدريسي
معتمدة  سمماعة( 12)سمماعات معتمدة، ولألسممتاذ المشممارك والمسمماعد ( 9)يكون العبء التدريسممي لألسممتاذ  (:46)المادة 

 . ساعة معتمدة( 15)وللمدرس والمدرس المساعد 

 :ويقصد بالساعة المعتمدة  

فصل المحاضرة لمستو  البكالوريوس أو الماجستير والدكتوراه لمدة ساعة أسبوعيا، ول .1

 . واحددراسي 

                                                           
 . تدريسم، الخاص بأسس احتساب العبء التدريسي ألعضاء هيئة ال22/6/2010بتاريخ  23/2010تم تعديل هذه الفقرة ودمجها في قرار مجلس العمداء في جلسته رقم  10
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داني المختبرات وورش العمل والتدريس والعمل المي)أما في مجال العمل التطبيقي مثل  .2

ات ذفي بعض الكليات ( والمراسم والمشاغل والنشالات الطبية السريرية وما شابه ذلك

بعد أخذ  بقرار من الرئيس( الساعة المعتمدة)الطبيعة التطبيقية فيتم تحديد المقصود بـمممممم 

الكليات، وفي جميع األحوال ال يقل حسممممماب السممممماعة المعتمدة عن سممممماعتين رأي هذه 

 .تطبيقيتين
 
 
 

   الفيل السابع : اإلجازات

 أولا: اإلجازات السنوية
  :47المادة 

 :تكون اإلجازة السنوية ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كما يلي (أ

كل من كليتي الطب ولب األسمممنان  سمممتة أسمممابيع لعضمممو الهيئة التدريسمممية في .1

المكلف بأعمال لبية إضممممممافية في المسممممممتشممممممفى والفروع والمراكز والعيادات 

 .التابعة للجامعة بموجب خطة الحوافز للعمل اإلضافي
سابيع لءداريين من أعضاء الهيئة التدريسية بمن في ذلك اإلداري .2 ين من يمانية أ

 .لب األسنانأعضاء الهيئة التدريسية من كليتي الطب و
 .أحد عشر أسبوعا  لكل من أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات األخر  .3

سية المنصوص عليها في الفقرة  (ب سنوية ألعضاء الهيئة التدري ه المادة من هذ( أ)يتم توزيع اإلجازات ال

 :على النحو التالي

يسمممتوفي عضمممو الهيئة التدريسمممية في أي من الكليات إجازة أسمممبوع من أصمممل  .1

 .إجازته السنوية خالل الفترة ما بين الفصلين الدراسيين األول والثاني
 إذا تم تكليف عضممو الهيئة التدريسممية بالتدريس في الفصممل الصمميفي يسممتوفي ما .2

لفصممل خالل الفترة الواقعة ما بين انتهاء ا( اسممبوعان)تبقى من إجازته السممنوية 

لتدريس عارض هذه اإلجازة مع االثاني وبداية العام الجامعي التالي على أن ال تت

 . أو التخريج
تنظم اإلجازات السممممنوية لأللباء السممممريريين وألباء األسممممنان السممممريريين في  .3

ناء على  عة ب جام عام دراسممممممي بموجب جدول زمني يقره رئيس ال كل  مطلع 

 .تنسيب العميد المخت 
ئيس يتم توزيع إجازات نواب الرئيس والعمداء ومديري المراكز بقرار من الر

 .حسب لبيعة عملهم

عمل في إذا كان مجازا  أو معارا  أو منتدبا  لمدة فصممممممل وعاد لل – تحسممممممب لعضممممممو الهيئة التدريسممممممية (ج

 .اإلجازة المستحقة له عن المدة التي عملها -الجامعة

 .عةال يجوز دفع بدل اإلجازة الصيفية لعضو الهيئة التدريسية إال إذا كلف من قبل رئيس الجام (د
ة الفصممل الثاني عضممو الهيئة التدريسممية في إجازته السممنوية المسممتحقة في الفترة الواقعة ما بين نهاييتمتع (  ه

كليتي الطب  باستثناء أعضاء الهيئة التدريسية في( وبواقع عشرة أسابيع)وبداية العام الجامعي التالي 

 .ه المادةمن هذ( ب)من الفقرة ( 3)ولب األسنان، فيتمتعون بها وفل ما ورد في البند 

يجوز في حاالت خاصمممة يقدرها الرئيس منح عضمممو الهيئة التدريسمممية إجازة اضمممطرارية دون راتب  (و

 .لمدة ال تزيد على فصل دراسي واحد

 تحتسمممب اإلجازة السمممنوية للمحاضمممر المتفر  من حملة درجة الماجسمممتير واالختصممماص العالي وفقا   (ز

ل بتدريسممممها على مد  الفصمممملين الدراسمممميين، األولمعدل العبء التدريسممممي وعدد السمممماعات التي قام 

 11(×30/عدد الساعات المعتمدة: )والثاني، وفل المعادلة التالية
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دفع له بعد إذا انته  خدمة عضممو الهيئة التدريسممية أو المحاضممر المتفر  بغير العزل أو فقد الوظيفة في (ح

ان يستحقها اإلجازة السنوية التي ك انتهاء عمله في الجامعة ما يعادل مجموع راتبه والعالوات عن مدة

 . عند انتهاء خدمته بما في ذلك مكافأة البرنامج الموازي
 :4811المادة 

يسمممتحل عضمممو الهيئة التدريسمممية الذي يكلف بالتدريس في الفصمممل الصممميفي راتب شمممهر إضمممافي مع  (أ

الكامل العالوات باسمممممتثناء عالوة التنقل عن كل شمممممهر يعمل فيه خالل الفصمممممل الصممممميفي بالنصممممماب 

في أما إذا عمل أقل من النصمماب الكامل فيسممتحل من راتب الشممهر اإلضمما. المنصمموص عليه في النظام

فعلي إلى الحد والعالوات المبينة بنسبة عبئه التدريسي الفعلي إلى النصاب الكامل وبنسبة عدد الطلبة ال

دراسمممي في الدراسمممة والعبء الاألدنى للمسممماقات التي لم يكتمل بها الحد األدنى، كما ورد في تعليمات 

 .الفصل الصيفي

يعفى من يكلف بالتدريس في الفصمممممل الصممممميفي من مسممممماعدي الرئيس ونواب، ومسممممماعدي العمداء،  (ب

ء من العبء التدريسممممي المقرر مقابل العب( %50)ورؤسمممماء األقسممممام، ومدراء المراكز ونوابهم من 

 بحيث تشممممل مكافأة البرنامج( ضمممافيراتب شمممهر إ)اإلداري وتصمممرف له بدل إجازة عن هذه النسمممبة 

 .الموازي

هر إضافي يستحل أعضاء الهيئة التدريسية الذين يتم تعيينهم في بداية الفصل الدراسي الثاني راتب ش (ج

رف مقابل التدريس بنصاب كامل في الفصل الصيفي والذين يعينوا خالل الفصل الدراسي الثاني يص

د من هذه المادة بنسمممبة رصمممي( أ)ب ما ورد في الفقرة لهم مقابل تدريسمممهم في الفصمممل الصممميفي وحسممم

مقابل  إجازاتهم، أما الذين يعينوا بعد نهاية الفصممممل الدراسممممي الثاني فال يسممممتحقون أي راتب إضممممافي

 .التدريس في الفصل الصيفي
 

ا: إجازات التفرغ العلمي واإلجازات بدون راتب واإلعارة والنتداب  ثانيا
  49:12المادة 

داية إجازات التفر  العلمي أو اإلجازات بدون راتب قبل يالية أشممممممهر على األقل من بتقدم للبات  (أ

 .الفصل الذي ستبدأ فيه اإلجازة المطلوبة

  (ب

يتضمممممن للب إجازة التفر  العلمي مخططا  للبحث أو البحوث التي سمممميقوم بها  .1

ه عضو الهيئة التدريسية واسم الجامعة أو مركز البحث الذي سيقضي فيه إجازت

لمي على أن يتم اعتماد ذلك من قبل مجلس القسممم وعميد الكلية ولجنة البحث الع

 .في الجامعة، وال يجوز تغيير البحث أو المكان إال بموافقة رئيس الجامعة
 يتضمن للب اإلجازة بدون راتب العمل الذي سيقوم به عضو الهيئة التدريسية .2

 .خالل هذه اإلجازة ومكان قضائها
لمتبقي جازة التفر  العلمي أو اإلجازة بدون راتب كفاية العدد ايراعى عند منح إ .3

يه وفي جميع  تدريسممممممي ف عبء ال تدريس في القسممممممم لتغطية ال بال قائمين  من ال

لى األحوال ال يجوز أن تزيد نسممممممبة المتمتعين باإلجازة بنوعيها في دن واحد ع

ند بحث من عدد أعضمماء الهيئة التدريسممية الموجودين في ذلك القسممم ع %(25)

إال إذا التزم مجلس القسوووووووم بتعطية العبء التدريسوووووووي لعضوووووووو هيئة  الطلب
 .التدريس دون أية تبعات مالية إضافية على الجامعة

ـ  نأو المنتدبيال يعتبر أعضاء الهيئة التدريسية المعارين  .4  %(25)ضمن نسبة ال

 .الواردة أعاله
الخارجي أو االعارة لمدة لغايات الحصول على االجازات بأنواعها أو االنتداب  .5

فصل دراسي أو عام جامعي تكون المدة لهذه الحاالت من بداية الفصل الدراسي 

إلى بداية الفصممل الذي يليه أو من بداية العام الجامعي إلى بداية العام الذي يليه، 
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أما إن كان  االجازة أو االنتداب أو االعارة تبدأ من بدء الفصل الدراسي الثاني 

 13.في بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الذي يليهفتنتهي 
أو  االنتدابويعتمد تاريخ مباشممممرة العمل لعضممممو هيئة التدريس بعد مرور فترة اإلجازة أو 

 نتداباالاإلعارة بصرف النظر عن أي تعديل على التقويم الجامعي أثناء تمتعه باإلجازة أو 

 أو اإلعارة.

ة من نظام الهيئة التدريسممممممية الخاص بصممممممرف المكافأ( 33)المادة  من( ب)ألغراض تنفيذ ن  البند  (ج

 تفر  علمي، يشترل بإجازة عالمتمتالمالية الشهرية اإلضافية لعضو الهيئة التدريسية 
 :ما يلي

سية المتقدم للحصول  .1 أن يتضمن مشروع البحث المقدم من عضو الهيئة التدري

 :يليعلى إجازة تفر  علمي والمكافأة اإلضافية ما 
 . عنوان البحث وأغراضه -
مكان إجراء البحث ويشممترل لصممرف المكافأة اإلضممافية أن يكون مكان  -

 . إجراء البحث خارج المملكة
موافقة الجهة المسممتضمميفة على مشممروع البحث بعينه وبيان ما تقدمه من  -

 . التسهيالت
 . خطة إجراء البحث وجدول زمني إلنجازه -
هذا عرض موجز عن مشممممممروع البحث أو األ - ته في  بحاث التي سممممممبق

 . المجال
 . النتائج المتوقعة للبحث ومد  الفائدة المرجوة منه -

ميز يحدد مجلس العمداء بالطريقة التي يراها مناسمممممبة مد  مالئمة الجامعة أو ت .2

  مراكز البحوث الدولية التي يقضمممي فيها عضمممو الهيئة التدريسمممية إجازة التفر

 . اإلضافيةالعلمي وذلك ألغراض صرف المكافأة 
ها يجوز أن تمنح هذه اإلجازة لمدة فصل دراسي واحد أو لمدة سنة ويمكن تمديد .3

على  لسمممممنة يانية على أن يقدم تقريرا سمممممنويا إن كان  اإلجازة المتمتع بها تزيد

 . سنة
يشمممترل لمنح عضمممو الهيئة التدريسمممية الحاصمممل على إجازة تفر  علمي مكافأة  .4

 : إضافية أو جزء منها ما يلي
وافقة مجلس العمداء لعضممو الهيئة التدريسممية على أن الجامعة مشممهورة م -

 . أو مركز البحث متميز
 . التفر  من قبل عضو الهيئة التدريسية للعمل البحثي -

إجازة بيتم صرف المكافأة اإلضافية المقررة لعضو الهيئة التدريسية أيناء تمتعه  .5

 .التفر  العلمي وخالل فترة إقامته خارج المملكة
على عضممممممو الهيئة التدريسممممممية الذي منح إجازة تفر  علمي أن يقدم إلى عميد  .6

 شوراتوالمن كليته عند انتهاء إجازته تقريرا وافيا عن البحث أو البحوث العلمية

ر التي أعمدهما خالل إجمازتمه ليجري تقييمهما بمعرفمة عميمد الكليمة ويرفع التقري

ل تلك لم تحم االتقرير إذمد هذا والتقويم إلى رئاسممممممة الجامعة العتماده، وال يعت

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية،  اسممممم (Affilation)المنشممممورات في الـمممممممممم 

إلى أن  (Acknowledgement)وكذلك يجب االشارة في تلك المنشورات في الـممم 

لتي افإذا لم يعتمد فتسممممممترد منه جميع المبالغ االجازة منح  بدعم من الجامعة، 

 من نظام الهيئة التدريسممية في( 33)من المادة ( ب)صممرف  له بمقتضممى الفقرة 

 .الجامعة
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مي التفر  العل إلجازةفي حال عدم تقديم عضمممممو هيئة التدريس التقرير النهائي  .7

ليه طبل عإجازة التفر  العلمي العتماده من قبل الجامعة ت انتهاءخالل سممنة من 

 . من نظام الهيئة التدريسية( 33)من المادة ( ج)الفقرة 

يتولى عميد الكلية ورئيس القسممممم المعنيين متابعة نشممممالات عضممممو الهيـممممممممممئة  .8

التدريسممممية خالل إجازة التفر  العلمي ورفع التوصمممميات المناسممممبة بشممممأنه إلى 

 .رئيس الجامعة
  :50المادة 

وظيفة بللقيام بأعمال وظيفية أخر  داخل الجامعة، أو للقيام يجوز انتداب عضممممممو الهيئة التدريسممممممية  (أ

لة للتمديد أخر  خارج الجامعة لما فيه مصلحة الجامعة وبموافقته، وذلك لمدة سنة أو أي جزء منها قاب

 . على أن ال يتجاوز مجموع مدة االنتداب يالث سنوات ليلة خدمته الفعلية في الجامعة
دمية في الهيئة التدريسممممية خدمة فعلية له في الجامعة ألغراض الترقية واألقتعتبر مدة انتداب عضممممو  (ب

خارجية الراتب واالدخار ومكافأة نهاية الخدمة، على أن يتحمل المنتدب خارج الجامعة أو الجهة ال

تماعي المنتدب إليها تغطية ما يترتب عليه وما تسمممممماهم فيه الجامعة من مبالغ لغايات الضمممممممان االج

 .االدخار ومكافأة نهاية الخدمةوصندو  

  :51المادة 

أو  يجوز إعارة عضممممممو الهيئة التدريسممممممية المثب  في الخدمة الدائمة إلى جامعة أو أي جهة حكومية (أ

أي حال  إقليمية أو دولية للعمل فيها لمدة فصمممممل دراسمممممي أو أكثر، على أن ال تتجاوز مدة اإلعارة في

 .مضي مثلي مدة إعارته السابقة يالث سنوات وال يعار مرة أخر  إال بعد
ية في تعتبر مدة إعارة عضممممممو الهيئة التدريسممممممية خدمة فعلية له في الجامعة ألغراض الترقية واألقدم (ب

ة ما يترتب الراتب واالدخار ومكافأة نهاية الخدمة، على أن يتحمل المعار أو الجهة المعار إليها تغطي

هاية ايات الضممممممان االجتماعي وصمممممندو  االدخار ومكافأة نعليه وما تسممممماهم فيه الجامعة من مبالغ لغ

 .الخدمة

  14:يجوز إن تمنح اإلعارة أو االنتداب لعضو الهيئة التدريسية للعمل في إحد  الوظائف التالية  :52المادة 

 .في جامعة رسمية أردنية( رئيس جامعة أو نائب رئيس أو عميد) -
 .أو المؤسسات الحكومية أمين عام أو ما يعادلها في أي من الوزارات -
 .داخل األردن رئيس جامعة خاصة -
منصممب هام ألغراض غير تدريسممية في مؤسممسممات أو هيئات أو منظمات دولية  -

دمة أو إقليمية يوافل عليه مجلس العمداء، على أن يقوم من خالل هذا العمل بخ

 .األردن بشكل عام والجامعة بشكل خاص
ظائف لعضو الهيئة التدريسية والذي لم يحقق شروط الو االنتدابيجوز منح  -

لمبلغ ( من قيمة عقده وال يقل ا%15أعاله شوووووريطة دفع ) لالنتدابالمعتمدة 

 ( ألف دينار سنويا .15.000عن )
سية التمتع بإجازات بدون راتب وتفر  علمي وإعارة وانتداب، على أن يعود   :53المادة  يجوز لعضو الهيئة التدري

ة في الجامعة بعد انتهاء إجازته أو إعارته أو انتدابه، ويسمممممتثنى من هذا الشمممممرل من يبلغ السمممممن للخدم

 15.القانوني عند انتهاء إجازته أو إعارته أو انتدابه

 :تحدد األولويات في منح اإلجازة لعضو الهيئة التدريسية على النحو التالي :54المادة 

 .خارج البالد ولمدة أقصاها أربع سنواتعضو الهيئة التدريسية الذي يقضي إجازته  (أ

 .إجازة التفر  العلمي للمرة األولى (ب

 .إجازة التفر  العلمي للمرة الثانية أو الثالثة (ج

 .اإلجازة بدون راتب لمن سيعمل خارج المملكة (د
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 .اإلجازة بدون راتب لمن سيعمل داخل المملكة( ه

 :إجازة التفر  العلميتصرف لعضو الهيئة التدريسية الذي يقضي  :55المادة 

مملكة، على أن بطاقات السممفر ذهابا  وإيابا  لمرة واحدة وبالدرجة السممياحية إذا كان  اإلجازة خارج ال   (أ

لى أن عتكون مدة اإلجازة سممنة دراسممية كاملة وأن يقضممي فصممال  دراسمميا  منها على األقل في الخارج، 

لهيئة اإجازة التفر  العلمي، وإذا رغب عضمممو  تحدد جهة السمممفر وخط سممميره وفقا  لقرار الموافقة على

 .لفةالتدريسية في تغيير خط السير بما يزيد على تكلفة بطاقات السفر فعليه أن يتحمل فر  التك

 .الرواتب والعالوات التي كان يتقاضاها باستثناء عالوة التنقل (ب

سيقضي إجازته خارج المملكة وت (ج شهر على حساب راتبه إذا كان  سلفة عسلفة يالية أ ند صرف هذه ال

 .السفر

سمممن الثامنة  بطاقات سمممفر لمرة واحدة ذهابا  وإيابا  وبالدرجة السمممياحية لزوجته ولثالية من أوالده دون (د

 .عشرة إذا قضى فصلين دراسيين خارج المملكة
ارج سلفة على حساب التأمين الصحي إذا كان يقضي إجازته أو جزءا  منها ال تقل عن فصل دراسي خ  (ه

إجازته  ملكة، وتصممرف له هذه السمملفة خالل وجوده خارج المملكة وفقا  لترتيبات البلد الذي سمميقضمميالم

 .فيها ويتم تسديد هذه السلفة حسب األصول بموجب ويائل رسمية

 .ورال تصرف أجور السفر لعضو الهيئة التدريسية أو لعائلته إذا تحمل  جهة أخر  صرف تلك األج (و
 
 

ا: اإلجازات   المرضية والطارئةثالثا
 :56المادة 

رة الواحدة يجوز للعميد أن يمنح عضممو الهيئة التدريسممية إجازة مرضممية ال تزيد على يالية أيام في الم  (أ

سم  سرع وق  رئيس الق سية في أ شريطة أن يعلم عضو الهيئة التدري ن عدون الحاجة إلى تقرير لبي 

 .غيابه خطيا  ذاكرا  عدد األيام والتاريخ، ونوع المرض إن أمكن

تقرير  منح عضممو الهيئة التدريسممية إجازة مرضممية ال تزيد على عشممرة أيام بناء علىيجوز للعميد أن ي (ب

لبي يعتمده لبيب الجامعة، وإذا زادت مدة المرض عن ذلك يجب عرض الموضمممممموع على اللجنة 

 .الطبية األولية التي لها أن توصي باإلجازة المرضية لمدة أقصاها شهر

لى على اللجنة الطبية المركزية التي لها أن توصممممي إ إذا زادت فترة المرض عن شممممهر يعرض األمر (ج

دت شمممهور، أما إذا زا( 3)رئيس الجامعة بمنح عضمممو الهيئة التدريسمممية إجازة مرضمممية لمدة أقصممماها 

 .المدة عن ذلك فتكون اإلجازة المرضية بتوصية من اللجنة الطبية العليا

بمرضمممه، وعلى رئيس القسمممم إعادة في جميع األحوال على عضمممو هيئة التدريس إعالم رئيس القسمممم  (د

وإحالة  برمجة المحاضممرات التي يتغيب عنها عضممو الهيئة التدريسممية، وعليه أيضمما  إبال  العميد بذلك

ة التقارير الطبية إليه إلرسممممالها لوحدة شممممؤون العاملين لوضممممعها في الملف الشممممخصممممي لعضممممو الهيئ

 .التدريسية
ية عن( ه مدة الز إذا زاد مجموع هذه اإلجازات المرضمممممم عام الجامعي تحسمممممممب ال ائدة ياليين يوما  خالل ال

 .لءجازات المرضية من اإلجازة السنوية لعضو الهيئة التدريسية

ل يتقاضمممى عضمممو الهيئة التدريسمممية المريض عن إجازته المرضمممية الطويلة راتبه وعالواته على الشممك :57المادة 

 :التالي

 .العالوات عن السنة األولى من المرض راتبه كامال  مع (أ

 .من راتبه مع العالوات( %75)وعن الشهور الثالية التي تلي السنة األولى من المرض  (ب

شممممهرا  من مرضممممه من قبل المرجع الطبي ( 15)يعاين عضممممو الهيئة التدريسممممية المريض بعد مرور  (ج

ه تبالمخت  فإذا تبين له أن المرض قابل للشفاء خالل يالية أشهر أخر  فيتقاضى المريض نصف را

تنهى ( حسممب الفقرات السممابقة)شممهرا  من بدء مرضممه ( 18)مع نصممف العالوات، وإذا لم يشممف خالل 

 .خدمته من المرجع المخت  بالتعيين
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سب (د بها دون إذا قرر المرجع الطبي أن عضو الهيئة التدريسية أصيب بالمرض أيناء قيامه بوظيفته أو ب

ال  وات ليلة المدة الالزمة لشفائه على أنإهمممال منممه فيمنح إجممازة مرضمممممميممة براتممب كممامممل مع العال

 .التعيينبفإذا لم يشف بانتهاء هذه المدة فتنهى خدماته من قبل المرجع المخت  . شهرا  ( 18)تتجاوز 

جامعة إذا أصيب عضو الهيئة التدريسية بمرض وهو في مهمة خارج المملكة وجب عليه إبال  رئيس ال(   ه

ب جازة مرضمممممية لمدة أقصممممماها عشمممممرة أيام بناء على تقرير من لبيبحالته، ولرئيس الجامعة منحه إ

ن مواحد يمكن تمديدها حسممب الحاجة ولمدة أقصمماها شممهر بناء على تقرير من لبيبين اينين، مصممد  

 .المراجع الرسمية األردنية خارج المملكة إن وجدت

بناء على تقرير  وإذا اسممممممتوجب المرض الغياب بعد ذلك يجب الحصممممممول على موافقة رئيس الجامعة (و

 .تلبي من مستشفى، على أن يعتمد التقرير من السلطات األردنية المختصة في ذلك البلد إن وجد

ال  بأول في وفي جميع األحوال يجب موافاة الجامعة بالبريد المسممممجل بالتقارير الطبية المشممممار إليها أو (ز

 .أقرب فرصة بعد المرض للعرض واالعتماد من المرجع المخت 

ضمماء الهيئة التزامات الجامعة المالية الناشممئة عن اإلجازات المرضممية بالنسممبة للمتعاقدين من أع تنتهي (ح

 .التدريسية والمحاضرين المتفرغين، بانتهاء مدة عقودهم

صممملة تسمممتحل عضمممو الهيئة التدريسمممية الحامل إجازة أمومة قبل الوالدة وبعدها لمدة عشمممرة أسمممابيع مت :58المادة 

التي  العالوات بناء  على تقرير لبي مصممد  من المرجع المخت  على أن ال تقل المدةبراتب كامل مع 

 .تمنح من إجازة األمومة بعد الوالدة عن ستة أسابيع

ا: اإلجراءات المتعلقة باإلجازات  رابعا
  :59المادة 

 .تكون للبات اإلجازات بجميع أنواعها واألجوبة عليها خطية (أ

السمممتئناف  عضمممو الهيئة التدريسمممية عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السمممابلتبدأ اإلجازة من يوم انفكاك  (ب

 .العمل

ال في الحاالت ال يترك عضو الهيئة التدريسية عمله قبل أن يستلم إشعارا  خطيا  بالموافقة على إجازته إ (ج

 .االضطرارية أو الطارئة

ان الذي يود تاريخ انتهائها والمكيبين عضممو الهيئة التدريسممية في للب اإلجازة تاريخ ابتداء اإلجازة و (د

 .أن يقضي فيه إجازته وعنوانه أيناء اإلجازة
 .تحدد المراجع المختصة مدة كل إجازة توافل عليها(  ه

ضممممممو الهيئة ال يجوز تقصممممممير اإلجازة أو تأجيلها أو إلغاؤها أو قطعها بعد الموافقة عليها وإبالغها لع

 .ملمصلحة الع تفتضيهاالتدريسية إال ألسباب 

ته عن كل عضممو هيئة تدريس ال يعود إلى عمله بعد انتهاء مدة إجازته مباشممرة يحسممم من راتبه وعالوا :60المادة 

ن يالية أسمممممابيع مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي لليوم الذي انته  فيه إجازته، وإذا زادت مدة الغياب ع

 .تاريخ الغياب بعد انتهاء اإلجازة متصلة دون عذر مشروع يعتبر فاقدا  لوظيفته اعتبارا  من

به، وعلى على رئيس القسم إبال  العميد خطيا  عن أي تغيب لعضو الهيئة التدريسية خالل يومين من تغي :61المادة 

المجاز  العميد أن يبلغ ذلك إلى رئيس الجامعة خطيا  خالل أسممممممبوع، وتتبع اإلجراءات ذاتها عند عودة

 .الستئناف عمله( أيا  كان نوع إجازته)

زة ال لرئيس الجامعة بعد أخذ رأي كل من عميد الكلية ورئيس القسمممم منح عضمممو الهيئة التدريسمممية إجا :62المادة 

خدمته في  تزيد مدتها على يالية أسممابيع ألداء فريضممة الحج وتمنح له هذه اإلجازة مرة واحدة ليلة مدة

 .الجامعة

 

 التدريسية في دورات علميةالفصل الثامن : إيفاد أعضاء الهيئة 

  :63المادة 
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عضو  يجوز في حاالت يقدرها رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس القسم ومجلس الكلية أن يقرر إيفاد (أ

يفاده إالهيئة التدريسممممية في دورة علمية ال تتجاوز مدتها سممممتة أشممممهر وإذا زادت على ذلك يطبل على 

 .نظام البعثات العلمية

 :من أعضاء الهيئة التدريسية في دورة علمية وفقا  لما يليتصرف مخصصات الموفد  (ب

 للموفد من قبل الجامعة وبترشيح منها مخصصات تعادل في حدها األدنى راتبه .1

الشمممهري مع العالوات، ويمكن زيادة هذه المخصمممصمممات وفقا  لمقتضمممى الحال 

ية وبحمد أعلى  حد  دول الفئمة ( %50)بنسمممممممب مئو كان اإليفماد إلى إ ( أ)إذا 

 (.لواردة في الفقرة جـ من هذه المادةا)
للموفد من قبل الجامعة وبترشمممممميح منها على حسمممممماب جهة خارجية الفر  في  .2

ي من هذه المادة والمخصصات أو النفقات الت( 1)المخصصات المبينة في البند 

 تقدمها تلك الجهة على أن ال تزيد تلك المخصممصممات على ما هو مقرر في البند

 .في أي حال من األحوال من هذه المادة( 1)

للموفد من قبل الجامعة وبرغبة منه وبموافقة من رئيس الجامعة مخصممممصممممات  .3

من  تعادل راتبه الشهري مع العالوات فقط أو الفر  بين ما يستحقه من الجامعة

 .راتب شهري وما تقدمه الجهات الخارجية

 :إلى فئتين، هما تقسم البلدان ألغراض احتساب المخصصات للموفدين في دورات علمية (ج

اليمما، الواليممات المتحممدة األمريكيممة، وأوروبمما، وكنممدا، واليممابممان، واسممممممتر( : أ)الفئممة 

 .ونيوزيلندا، ودول الجزيرة العربية، ولبنان

 .البلدان األخر  بما فيها المملكة األردنية الهاشمية ( :ب)الفئة 

دار على حسممماب مخصمممصمممات اإليفاد بمقتصمممرف للموفد سممملفة مالية إذا كان اإليفاد على نفقة الجامعة  (د

 .مخصصات شهر كامل
  :64المادة 

، بحيث تسمماهم الجامعة في نفقات التأمين الصممحي للموفد من أعضمماء الهيئة التدريسممية في دورة علمية (أ

 من جميع نفقات التأمين الصمممممحي، على أن ال تزيد مسممممماهمة الجامعة في أي( %90)تغطي الجامعة 

 .دينارا  ( 250)حال على 

ي تصرف للموفد سلفة مالية على حساب مخصصات التأمين الصحي ويزود الموفد وحدة الشؤون المالية فب( 

 الجامعة باإليصاالت والمستندات المتعلقة بصرف هذه السلفة لتسويتها.

 

 الفصل التاسع : األساتذة الزائرون والمحاضرون المتفرغون

  :65المادة 

ستاذا  زائرا  أو  (أ ستاذا  مساعدا  زائرا  من يجوز أن يعين أ ستاذا  مشاركا  زائرا  أو أ ان يحمل الرتبة من كأ

جامعة ومراكزه يات ال تدريس والبحث في كل قد معه لل عا بالت ها وذلك  جامعات المعترف ب ا إحد  ال

 .العلمية لمدة فصل دراسي واحد على األقل قابل للتجديد

رول شمممكين واألسممماتذة المسممماعدين بعقود تحدد يجري تعيين الزائرين من األسممماتذة واألسممماتذة المشمممار (ب

تصمموي  وعند النظر في تعيينهم ال يشممترك في ال. العمل والراتب وأي شممرول أخر  يتم االتفا  عليها

رتبة المطلوب على القرار إال أعضمماء الهيئة التدريسممية الذين يحملون رتبا  جامعية معادلة على األقل لل

 .شغلها
 :66المادة 

( 6)ة يشمممترل في من يعين محاضمممرا  متفرغا  في الجامعة أن تتوافر فيه الشمممرول الواردة في الماد (أ
تعيينه  من نظام الهيئة التدريسية، ويجوز لمجلس العمداء وضع الشرول التي يراها مناسبة لتعديل

 .لرتبة أستاذ مساعد
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أي شمممممرول أخر  يتم يجري تعيين المحاضمممممر المتفر  بعقد يحدد فيه شمممممرول العمل والراتب و (ب

 . االتفا  عليها

ين يكون التصمموي  على تعيين المحاضممر المتفر  تبعا للرتبة التي كان سمميحصممل عليها فيما لو ع (ج

 .في عضوية الهيئة التدريسية

 الفصل العاشر : التعيين المشترك في األقسام األكاديمية

 :ا لما يلي يجوز التعيين المشترك ألعضاء الهيئة التدريسية وفق :67المادة 

ي قسممم دخر فيعين عضممو الهيئة التدريسممية تعيينا مشممتركا في أحد األقسممام األكاديمية في نفس الكلية أو  (أ

يسممي من أقسممام كلية أخر  على أن تكون بين القسمممين عالقة موضمموعية، وعلى أن ال يقل عبئه التدر

 .في القسم اآلخر عن يالث ساعات معتمدة

ضح فيه الذي يرغب في التعيين في قسم دخر بطلب رسمي لهذه الغاية يو يتقدم عضو الهيئة التدريسية (ب

 . كفاءته واستعداده للتدريس والبحث في هذا القسم والمشاركة فيه إلى القسمين المعنيين

عد أخذ رأي يتم التعيين المشترك بقرار من مجلس العمداء بناء على توصية من لجنة التعيين والترقية ب (ج

 . معنيين، ومجلسي الكليتين المعنيتينمجلسي القسمين ال

ي كل من للعضو المعين تعيينا مشتركا أن يشارك في التصوي  والتنسيب للتعيين والترقية والتثبي  ف (د

 (. وهو المعين فيه تعيينا مشتركا)القسمين، قسمه األصلي، واألخر 
سممبب من  تعيينه في قسمممه األصمملي ألييعتبر التعيين المشممترك للعضممو في القسممم اآلخر منتهيا بانتهاء (  ه

 .األسباب

ارية تكون جميع الشممممؤون التدريسممممية للعضممممو وما يترتب عليها أو يتفرع عنها من أمور أكاديمية وإد (و

 . ومالية في قسمه األصلي، ويعلم بذلك القسم اآلخر

 . يجوز أن يسند إلى العضو أي عمل إداري من أعمال القسم اآلخر (ز

 أحكام عامة

 .تحال إلى مجلس العمداء الحاالت التي لم يرد عليها ن  في هذه التعليمات للب  فيها :68المادة 

 .تلغي هذه التعليمات جميع األحكام المتعارضة معها الواردة في أي تعليمات أو قرارات سابقة:69المادة 

 

 تعليمات البحث العلمي 

 العلمي بالبحث المتعلقة الجامعة لسياسة األساسية العناصر

 لرفع رئيسي سبيل فهو وظائفها، أهم من وتعتبره خاصة عناية العلمي البحث الجامعة تولي  .١
 ةوزياد عام بشكل العربي والمجتمع خاص بشكل األردني المجتمع وخدمة مستواها العلمي

 .اإلنسانية المعرفة
 وتراعي فيها، التدريس هيئة أعضممماء عمل من هام جزء العلمي البحث أن الجامعة تر  . ٢

 .عليهم األعمال وتوزيع التدريس هيئة أعضاء تعيين إلى الحاجة بيان المبدأ عند هذا
 وذلك العلمي، بالبحث للنهوض الالزمة واإلمكانيات المالئم الجو بتوفير الجامعة تلتزم . ٣

 دماتوالخ األجهزة و األماكن وتوفير بالبحث للقيام التدريس هيئة الوق  ألعضمماء بتوفير
 .العلمي للبحث متطلبات أخر  وأية المكتبية

 .هدافهاأ تخدم التي العلمية بالبحوث العناية مع العلمي، البحث أنواع جميع الجامعة تدعم .٤
 إلى العلمي البحث لجنة من بتنسممميب وذلك فيها، العلمي للبحث عمل خطة الجامعة تضمممع .٥

 .مجلس العمداء
 .كليته في الجارية البحوث بجميع العميد كلية كل عميد يعلم .٦
 ةالجامع لمجالس يجوز العلمي، بالبحث القيام في الجامعة في الباحثين حل على عالوة .٧

  المختلفة وللجنة
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 .ضرورية تراها التي العلمي البحث مشروعات باقتراح المبادرة العلمي البحث

 

 دعم البحوث العلمية

 ".نموذج مشروع بحث"تقديم جميع للبات دعم البحوث العلمية على  .1

 :النقال التالية" نموذج مشروع بحث"يتضمن  .2

 .مشروع البحث( مقدمي)مقدم ( أسماء)اسم  -أ

  -ب
 .i المرتبة العلمية. 
 .ii الكلية. 
 .iii القسم 

 .العنوان المقترح لمشروع البحث  -ج

 .أغراض البحث -د

 .عرض موجز لما قام به الباحثون السابقون في موضوع البحث -ه

 .الطلب من أعمال متصلة بالبحث( مقدمو)عرض موجز لما أتمه مقدم  -و

 .عرض موجز للجوانب التي تحتاج إلى مزيد من البحث -ز

 .خطة البحث مع جدول زمني للمراحل األساسية - 

قد -ط ياجات البحث  يمت ية )احت مسممممممماعدو بحث، أدوات، مواد، مراجع، قرلاسمممممم

 .(الخ…

 .لتيسير القيام بالبحثعرض لءمكانات المتوافرة في الجامعة  -ي

 للحصمممممول علىهل قدم للبا  : مثال  )الطلب  (لمقدمي)أية مالحظات أخر  لمقدم -ك

 (.دعم من أي مصدر دخر؟

 (.يكتبه رئيس القسم)رأي مجلس القسم  -ل

 .الرأي اإلداري لعميد الكلية -م

 .(يكتبها العميد)توصية لجنة البحث العلمي  -ن

خ ويحتفظ بإحد  النسمم" نموذج مشممروع بحث" أربع نسممخ من ( الباحثون ) يمأل الباحث  .3

 .ويقدم النسخ األخر  إلى رئيس القسم المخت 

 :ينظر مجلس القسم في مشروع البحث ويبدي مالحظاته التي ينبغي أن تشمل ما يلي .4

 .رأي القسم في مشروع البحث -أ

 .من اإلمكانيات المتوفرة( الباحثون)إمكانية استفادة الباحث  -ب

سبة -ج  تقدير للجهد المطلوب للقيام بالبحث على أساس ساعات نصاب لتحديد ن

 (.الخ...فصل، فصالن،)تفر  عضو هيئة التدريس للبحث، مع بيان المدة 

ية رأي مجلس القسممممممم مدونا  في المكان المعد له  .5 ي فيرفع رئيس القسممممممم إلى عميد الكل

 .  ، ويحتفظ بنسخة من النموذج"نموذج مشروع بحث"

ذج مشمممروع نمو"مدونا  في المكان المعد له في العميد رأيه اإلداري يحيل عميد الكلية إلى  .6

 .  ، ويحفظ بنسخة من النموذج"بحث

 .شأنهابالبحوث المقدمة إليها من أجل الدعم التخاذ توصية تنظر لجنة البحث العلمي في  .7

تقدير  ناسمممبة، السممميماتبحث اللجنة في الطلبات المقدمة لها وتتخذ بشمممأنها التوصممميات الم .8

 0الجهد المطلوب إلجراء البحث ونوع ومقدار الدعم



41 

 

إلى رئيس القسممم المخت ،  16سالالنة دراسالاليةتقريراُ في نهاية كل ( الباحثون)يقدم الباحث  .9

الذي يحيل نسممخة عنه إلى كل من عميد الكلية والعميد، ويحوي التقرير عرضمما  لما تم من 

 .بالمصروفات أعمال متصلة بإنجاز البحث، وكشفا  

خمس نسممممممخ من بحثممه عن إتمممامممه على أن تكون إلى العميممد  (البمماحثون) يقممدم البمماحممث .10

لبحث اإذا كان  بلغة أجنبية )Abstract(ملخ  ومرفقا  بها   اآللة الكاتبةعلى  مطبوعة

 .ة أجنبيةباللغة العربية إذا كان البحث مكتوبا  بلغ ملخ   مكتوبا  باللغة العربية، أو

امعة حث أن ينشمممر بحثه بالطريقة التي يراها مناسمممبة، شمممريطة أن يذكر دعم الجيحل للبا .11

 .لبحثه

ن ذوي تقويم البحث عند إتمامه، ولها أن تسممممممتعين بمن تراه ملجنة البحث العلمي  تتولى .12

افقة داخل الجامعة أو من خارجها وذلك مقابل مكافأة تحددها اللجنة بمواالختصمممماص من 

ذات مسمممتو  للنشمممر في مجلة متخصمممصمممة العلمي  أن تعتبر قبول البحث الرئيس وللجنة

 .بمثابة تقييم إيجابي للبحث عالمي 
جنة مجلس العمداء بناء على توصممية ليوقف أو يسممترجع الدعم المقرر للباحث بقرار من  .13

 :في الحاالت اآلتية البحث العلمي

دون " حثنموذج مشممممروع ب"عدم تنفيذ البحث في مراحله حسممممب ما ورد في  -أ

 .مبرر تقبله لجنة البحث العلمي

 .قناعة اللجنة بتقصير الباحث في القيام ببحثه -ب

 .يبوت صرف المبلغ في غير األوجه التي قررت له -ج

خة من في حالة اشتراك باحثين من أكثر من قسم أو أكثر من كلية في بحث واحد، تقدم نس .14

م ة،  وتتضمممن دراء األقسمماإلى رئيس قسممم وعميد كلية لهما عالق" نموذج مشممروع بحث"

 .والكليات منفصلة في األمكنة المعدة لها في النموذج

لوحدة يجوز دعم البحوث المقدمة من الموظفين، وفي هذه الحالة يقدم الطلب إلى مدير ا .15

 .اإلدارية المختصة، الذي يحيله إلى العميد لعرضه على لجنة البحث العلمي

16.  

 :التالي الوجه على العلمي للبحث المالي الدعم تقرير يجري -أ
i. يتجاوز ال الدعم مبلغ كان إذا العميد من توصممممية على بناء الرئيس من بقرار 

 .دينار ألف (10٠٠)
ii. مالدع مبلغ كان إذا العلمي البحث لجنة من توصممية على بناء الرئيس من بقرار 

 .دينار فعشرة اآلل ( 10٠٠٠)ال يتجاوز 
iii. غمبل كان إذا العلمي البحث لجنة من توصية على بناء العمداء مجلس من بقرار 

 .دينار فعشرة اآلل (10٠٠٠)على  الدعم يزيد

 .الميزانية مخصصات حدود وفي للنظام وفق ا المالي الدعم صرف يجري -ب

حث يجوز أن يوافل مجلس العمداء بناء على تنسممميب من لجنة البحث العلمي، على دعم ب .17

 .أكثرتشترك فيه الجامعة مع مؤسسة أخر  أو 

حث يجوز أن يوافل مجلس العمداء بناء على تنسممميب من لجنة البحث العلمي، على دعم ب .18

يشممممترك فيه عضممممو هيئة تدريس أو موظف في الجامعة مع فرد أو مؤسممممسممممة من خارج 

 .الجامعة

 :الدعم ألغراض السفر المتعلل بمشروع البحث وفل ما يأتي يقتصر .19

 .مائتي دينار( 200)المبلغ على  زيدييمن التذكرة على أال نصف  -أ
 .على أال تزيد اإلقامة على ياليين يوما  عشرون دينارا  لءقامة  -ب
 .باحث واحد إذا كان البحث مشتركا    -ج
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لب الطدعم ال تتم الموافقة على الدعم ألغراض السممممممفر المتعلل بمشممممممروع بحث إال  إذا  .20

تقديم وبكتاب رسمممي من الجهة الموفد إليها بالموافقة على اسممتقبال مقدم مشممروع البحث، 

لتي االتسممهيالت المطلوبة إلجراء البحث، وال يشمممل هذا اإلجراء المكتبات والمؤسممسممات 

 .على مصادرها ومخطولاتها واالستفادة منها بااللالعتسمح تلقائيا  للباحثين 
ء ن، بناباحثا  أو أكثر من الجامعة بالقيام ببحث علمي معيعمداء مجلس الكلف يأن  يجوز .21

 ا  راه مناسممبيشممرول الدعم لكل حالة حسممب ما ويقرر مجلس العمداء  على تنسمميب العميد،

 .بناء على توصية من لجنة البحث العلمي

 

 دعم النشر

والترجمات والمخطولات المحققة  والمؤلفات تدعم الجامعة نشممممممر البحوث والدراسمممممممات  . 1

 (."منشور"أو " مخطولة" بكلمة فيما بعد إلى جميعها شار سيو)
 ةالمخطولمن  نسمختانوترفل بالطلب " نموذج للب دعم نشمر"دعم النشمر على  اتقدم للبت . 2

 .ها بشكلها النهائييراد دعم نشر التي 
مها لتقويإلى مخت  أو أكثر في الجامعة أو خارجها لجنة البحث العلمي المخطولة تحيل  . 3

ة بموافق لجنة البحث العلميتحددها رمزية أو عدمه، وذلك لقاء مكافأة  اوتنسمممممميب نشممممممره

 .الرئيس
ألمور األغراض التقويم إبداء الرأي في  المخطولاتحال إليهم تيطلب من المختصمممين الذين  . 4

 :التالية

 .القيمة العلمية -أ

 .أسلوب البحث -ب

 (.للمخطولة المحققة)التحقيل العلمي  -ج

 .الترجمةومد  الفائدة المرجوة من نشر ( للكتب المترجمة)الترجمة ودقته  بلوأس -د

 .النشر لجنة البحث العلمي التوصيات الخاصة بالطلبات المقدمة إليها من أجل دعمتتخذ  .5
( دمومق)مقدم  لجنة البحث العلمي توصمممياتها  بشمممان الدعم قبل نشمممر المخطولة ويتقيدتتخذ  .6

 :الطلب بما يلي

 .مالحظات لجنة البحث العلمي -أ

على غالفي " نشمممر بمسممماعدة من جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية"وضمممع عبارة  -ب

 .المنشور الخارجي والداخلي

7.  
عة الطلب للطبا( مقدمو)من التكاليف التي يتحملها مقدم ( %70)يكون دعم الجامعة  -أ

 (1200)أو النشمممر لأللف نسمممخة األولى من المنشمممور،  على أال يزيد هذا الدعم عن 
سمماس ألف ومائتي دينار، أما في حالة المنشممور المتعدد األجزاء فيحسممب الدعم على أ

مائتين وخمسممممممين كلمة ( 250)صممممممفحة، بمعدل ( 300)أن الجزء الواحد يحتوي 

 . للصفحة الواحدة

نها ر الدعم لدار الطباعة أو النشممممر حسممممب األصممممول بعد تقديم مطالبة ميتم دفع مقدا -ب

على أن تمثل هذه المطالبة أفضمممممممل عروض الطباعة وعلى أن يكون لعمادة البحث 

 . العلمي دور في اختيار أفضل العروض

 .الطلب( مقدمي)تعود مسؤولية تدقيل ومالحقة الطباعة على مقدم  -ج

 ور المنشور ويرسل نسخة من اإلشعار إلى مديريشعر المؤلف العميد كتابة عن صد -د

 .المكتبة
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خمسممممممين نسممممممخة ألغراض الحفظ واإلهداء ( 50)يقدم المؤلف إلى مكتبة الجامعة  -ه

 .والتبادل مع الجامعات والمؤسسات

8.  

 .عليها للموافقة الرئيس إلى اللجنة توصيات العميد يرفع -أ

 .الميزانية مخصصات حدود وفي المالي للنظام وفق ا الدعم صرف يجري -ب
 إلى الطلب يقدم الحالة هذه وفي الموظفين، من المقدمة النشممممر دعم للبات قبول يجوز .9

 .لميالع البحث لجنة على لعرضه العميد إلى يحيله الذي المختصة، الوحدة اإلدارية مدير
 ترجمة أو مؤلف ا قيما الجامعة تنشر أن من اللجنة على تنسيب بناء الرئيس من بقرار يجوز .10

 الشكل الخارجي في بوحدة تتصف الجامعة منشورات من سلسلة ضمن نفقتها على ممتازة
 :التالية األعمال النشر من النوع هذا ويشمل للمنشور،

 .الجامعة دعمتها التي البحوث -أ

 هامة إضممممافة تحوي التي المحققة والمخطولات والدراسممممات والبحوث المؤلفات -ب
 صخا بشكل الهاشمية األردنية المملكة في التنمية أغراض نشرها أو يخدم للمعرفة
 .عام العربي بشكل والعالم

ا جانب ا تنقل التي الممتازة الترجمات -ج  أو لعربيةا اللغة إلى اإلنسممانية المعرفة من هام 
 .األجنبية اللغات إلى األصيل العربي تنقل الفكر التي

ا الجامعة تكلف التي والبحوث والدراسمممات العلمية األعمال -د  القيام أكثر أو شمممخصممم 
 .أكثر أو مخت  قبل من تقويمها وذلك بعد بها،

 :األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة لمنشورات التالية األسس تعتمد .11

 .منشور لكل النسخ عدد العلمي، البحث توصية على بناء العمداء مجلس يقرر -أ

 .المنشور من نسخة مائتي (٢٠٠ (المنشور (صحاب أ)صاحب  يعطى -ب

 توصية على بناء العمداء، مجلس يقررها مكافأة المنشور (أصحاب)صاحب  يعطى -ج
 .العلمي لجنة البحث من

12.  

 كأية تعامل أن على خريجيها ألحد أجازتها دكتوراه ألروحة نشمممممر الجامعة تدعم -أ
 .نشرها دعم تقديمها شرول في مخطولة أخر 

 مؤسممسممة أبدت إذا أجنبية بلغة مكتوبة دكتوراه ألروحة نشممر الجامعة تدعم أن يجوز -ب
 .صاحبها من مادية مشاركة وللب  األلروحة لنشر استعدادها اللجنة بها نشر تقبل

 
 الجامعة خارج من العلمي البحث منح

 في العلمي البحث لدعم الخارج من الجامعة عليها تحصمممل التي المنح هذه المادة تشممممل .1
 ويجوز الجامعة، في أكثر أو باحث بها يقوم معينة علمية بحوث لدعم أو حقول معينة

 .الجامعة خارج من أو أكثر باحث اشتراك

 اتحدده التي بالطريقة النوع هذا من منحه، على للحصمممول الطلب تقديم الحاجة عند يتم .2
 الباب في عليها المنصمممموص الطلب تقديم إجراءات إلى إضممممافة المنحة، الجهة صمممماحبة

 .العلمي تعليمات البحث" من الثاني
 .المقدمة الطلبات بشأن التوصيات العلمي البحث لجنة تتخذ .3
 .ينيبه من أو الرئيس قبل من المنح صاحبة الجهات مع االتفاقيات توقع .4
 :التالية الصرف إجراءات وتتبع خاص حساب في المنحة قيمة المحاسبة دائرة تودع .5

 مشفوع للب للصرف كل المشروع لبيعة حسب المخت  الكلية عميد أو العميد يعتمد -أ
 .لذلك المخصصة الكشوفات أو بالوصوالت
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الجامعة وبما  في المتبعة الصرف إجراءات حسب عليها الموافل المخصصات تصرف -ب

 .ينسجم مع االتفاقيات الموقعة بين الجهة صاحبة الدعم والجامعة
6.  

 هذه دعم يتم : المانحة الجهة من للب على بناء الخارج من كلي ا مدعومة أبحاث -أ
 :التالية اإلجراءات األبحاث وفل

i- ع مشممممرو على الموافقة ألخذ العلمي البحث عمادة إلى بطلب الباحثون / الباحث يتقدم

 .المشروع لها سيقدم التي والجهة البحث
ii- الحصممول حال وفي المانحة الجهة إلى مباشممرة البحث مشممروع الباحثون / الباحث يقدم 

الممماليممة  والمتممابعممة التوييل لغرض بممالبحممث العلمي البحممث عمممادة تعلم الممدعم، على

 .واإلدارية
iii-  الباحثين /الباحث بين عليه االتفا  يتم ما حسمممممب الباحثين / للباحث مكافأة تخصممممم

 .المانحة والجهة
iv-  الجهات النسبة هذه من وتستثنى الكلي، الدعم قيمة من%( 10)عن  يقل ال ما يخص 

 .العلمي البحث أمانات في المبلغ ويودع بذلك، تعليماتها تسمح ال التي المانحة
v- ييل ما على العلمي البحث بمشروع المتعلل السفر ألغراض الدعم يقتصر:  

a- عن  النفقات تلك تزيد ال أن على المشمممروع مخصمممصمممات من كاملة السمممفر نفقات

مباشمممرة  عودته بعد السمممفر سممملفة بتسمممديد الباحث للسمممفر، ويقوم المخصممم  المبلغ

 .مالية مستندات بموجب
b- مشتركا   البحث كان إذا واحد باحث. 

 : ينالباحث/الباحث من للب على بناء الجامعة خارج من جزئي ا أو كلي ا مدعومة أبحاث -ب
 :التالية اإلجراءات وفل األبحاث هذه يتم دعم

i- والكلية القسمممم خالل من الدعم للب يقدم لجامعة، ا من جزئي دعم للب حال في 
 إلى الطلب فيقدم خارجي، كلي دعم للب حال في أم المتبعة، حسمممممب التعليمات

 .البحث العلمي عمادة
ii- يحددها التي الجهة إلى البحث مشممممممروع بإرسمممممممال العلمي البحث عمادة تقوم 

 .المشروع لدعم الباحثون/الباحث
iii- أال على الممنوحة المكافأة مقدار على والباحثين المانحة الجهات بين االتفا  يتم 

 .الخارجي الدعم قيمة من (%25)تزيد عن 
 

 االختراع براءات

 تإمكانيا فيه الباحثون أو الباحث اسممممتعمل بحث نتيجة إليها يتوصممممل اختراع براءة أية .1
 مشممترك، بشممكل ين الباحث أو الباحث واسممم الجامعة باسممم يسممجل أو مختبراتها الجامعة
 البراءة تلك تحققه دخل أي من%( 40) بالمائة أربعين الجامعة نسممممبة تتقاضممممى بحيث

%( 25)  ويخص  الدخل، من %(60) بالمائة نسبة ستين الباحثون أو الباحث ويتقاضى
 أو الباحث إليها ينتمي التي األقسممممام القسممممم أو في البحث ألغراض الجامعة حصممممة نم

 .الباحثون
 ةالجامع باسممم يسممجل مباشممرة الجامعة دعمته بحث نتيجة إليها يتوصممل اختراع براءة أية .2

 خمسين %( 50) نسبة الجامعة تتقاضى بحيث مشترك، بشكل الباحثين الباحث أو واسم
 سينخم ( 50)نسبة  الباحثون أو الباحث ويتقاضى البراءة تلك تحققه دخل أي من بالمائة
 أو القسممم في البحث ألغراض الجامعة حصممة من %(25) ويخصمم  الدخل من بالمائة
 .الباحثون أو الباحث إليها ينتمي التي األقسام



45 

 

 خارجية منحة لريل عن الجامعة دعمته بحث نتيجة إليها يتوصل اختراع براءة من حصة أية
 تتقاضممى بحيث مشممترك، بشممكل الباحثون أو الباحث واسممم الجامعة باسممم تسممجل
 حصممممة من %(25)ويخصمممم   الحصممممة من بالمائة خمسممممين %(50) الجامعة
 .الباحثون أو الباحث إليها ينتمي التي القسم أو األقسام في البحث ألغراض الجامعة

 
 17تعليمات العمل البحثي خارج األردن ألعضاء هيئة التدريس في الفيل الييفي

 
يجوز ألعضلللللاء الهيئة العمل البحثي خالل الفصلللللل الصللللليفي خارج األردن مع باحث  .1

ن )يشلللار الي  بالباحث المشلللارك( في جامعة أو معهد علمي أو مركز بحثي خارج األرد

 المشاركة(.)يشار الي  بالجامعة 

 يُقدم طلب العمل البحثي خالل الفصللل الصلليفي في موعد أقصللاه نهاية شللهر نيسللان من .2

 كل عام.

 واسللميتضللمن طلب العمل البحثي مقتر  البحث الذي سلليقوم ب  عضللو الهيئة التدريسللية  .3

ئيس ذلك من لجنة البحث العلمي في الجامعة ور اعتمادالجامعة المشللللللاركة على أن يتم 

 الجامعة.

لمي يجوز تغيير مكان العمل البحثي أو موضلللللللوع البحث إل بموافقة لجنة البحث الع ل .4

 في الجامعة ورئيس الجامعة.

 ل يجوز أن يلي العمل البحثي في الفصل الصيفي أية إجازة من أي نوع. .5

بل عمداء العالمات من ق لعتمادالفترة المتاحة للعمل البحثي تبدأ من انتهاء آخر موعد  .6

تقويم وتنتهي مع بدء دوام أعضللاء الهيئة التدريسللية في الجامعة وذلك بحسللب الالكليات 

 األكاديمي المعمول ب .

أة يُصللرف لعضللو هيئة التدريس الُموافق ل  على العمل البحثي في الفصللل الصلليفي مكاف .7

تعادل التكليف بالتدريس في الفصللللل بعبء كامل دون إضللللافي، كما يُصللللرف ل  تذكرة 

ير مان إلى مدينة الجامعة المشلللللاركة، على أن يكون العمل البحثي غذهاب وإياب من ع

مدعوم من جهة خارجية يُصلللللللرف لعضلللللللو هيئة التدريس الفرق في سلللللللعر التذكرة 

 والمخصصات إن وجدت.

يُطلب من عضللو هيئة التدريس نشللر ورقة علمية في مجلة مصللنفة ضللمن قاعدة بيانات  .8

وبتأليف مشللللللترك مع الباحث  ( مرتبطة بموضللللللوع مقتر  البحثQ2/Q1سللللللكوبس )

كة جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية والجامعة المشلللللار اسلللللمالمشلللللارك على أن يرد 

 المؤلفين. ارتباطاتضمن 
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اا الحصول على قبول لنشر البحث خالل ثمانية عشر شهر من في حال لم يتمكن األبحاث .9

ذ من انتهاء مدة العمل البحثي يطالب بجميع المصللللللاريف التي ترتبت على سللللللفره لتنفي

 العمل البحثي.

 يبت رئيس الجامعة في الحالت التي لم يرد ذكرها في هذه التعليمات. .10

 

 18الدراسات العليامنحا  بحثية لطلبة  المتضمنةالمشاريع البحثية تعليمات 

لبة الدراسات منحا  بحثية لط المتضمنةتعليمات المشاريع البحثية )تسمى هذه التعليمات : 1المادة 

الثاني للعام  ويعمل بها اعتبارا  من الفصمممل (العليا بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

 .2010/2011الجامعي 
لمخصصة لها حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني ايكون للكلمات والعبارات التالية : 2المادة 

 : أدناه
 .جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية:  الجامعة
 .لجنة البحث العلمي في الجامعة:               اللجنة
 .عمادة البحث العلمي:   العمادة
 (دكتوراهماجستير أو )لالب الدراسات العليا :  الطالب
حث :   البحث بة الب ية لطل حا  بحث حث العلمي والمتضمممممممن من مدعوم من عمادة الب ال

 .الدراسات العليا
ة الدراسمممات تقوم العمادة باإلعالن عن التقدم لمشممماريع بحثية تتضممممن منحا  بحثية لطلب: 3المادة 

ون العليا في كل عام دراسمممي من خالل أعضممماء هيئة التدريس في الجامعة الذين يرغب

 .لدراسات العلياباإلشراف على للبة ا
 :يتم اإلعالن عن هذه المشاريع على دورتين خالل العام الدراسي: 4المادة 

ريس بداية الفصمممل األول ويعلن عن تلك المشممماريع ألعضممماء هيئة التد: الدورة األولى

 .من كل عام دراسي 1/7للتقدم في موعد اقصاه 
 .يمن كل عام دراس 1/10بداية الفصل الثاني ويعلن عنها بتاريخ : الدورة الثانية

موذج خاص نيتم التقدم لهذه المشمممماريع من قبل أعضمممماء الهيئة التدريسممممية وذلك بتعبئة  : 5المادة 

 . بتلك المشاريع
 تصمممممرف كمنح بحثية "منحة بحثية"يتم تخصمممممي  مبالغ في مقترح البحث تح  بند   :6المادة 

 .للطالب الذي سيعمل على مشروع البحث
مادة  قدارها : 7ال فأة شممممممهرية م كا ية من م حة البحث نارا  كحد أعلى ( 200)تتكون المن بة لدي طل

طالب من باإلضافة إلى إعفاء ال الدكتوراهدينارا  كحد أعلى لطلبة ( 300)الماجستير و

 .رسوم الساعات المعتمدة المسجل لها
 .تقوم اللجنة بتشكيل لجنة خاصة لدراسة الطلبات المقدمة لها : 8المادة 
 : لبنود التاليةتقوم اللجنة الخاصة بدراسات المشاريع البحثية المقدمة وتقييمها حسب ا   :9المادة 

( 5)عدد للبة الدراسممممممات العليا الذين أشممممممرف عليهم عضممممممو هيئة التدريس آلخر  .1
 .سنوات

 .سنوات( 5)عدد المنشورات من للبة الدراسات العليا آلخر  .2

 .ومن خارج الجامعةعدد البحوث المدعومة من العمادة  .3
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 مقترح مشمممممروع البحث المقدم من حيث االصمممممالة واألهمية العلمية وأولوية البحث .4

 .لألردن وكذلك تطبيقات البحث

والقسممممم الذي  يتم اإلعالن عن البحوث الفائزة من قبل العمادة وكلية الدراسممممات العليا:  10المادة 

 .يعمل به عضو هيئة التدريس الفائز بحثه
تدريس الفائز من هذه المشاريع بطلب إلى عضو هيئة ال لالستفادةيقوم الطالب بالتقدم   :11المادة 

 .بحثه يبين فيه رغبته في هذا البحث
راعاة عند اختيار الطالب للعمل على المشممماريع من قبل عضمممو هيئة التدريس يجب م:  12المادة 

 :ما يلي
 .أن يكون الطالب متفرغا  للدراسة  .1

 .الدكتوراهمعدل الطالب في الماجستير أو  .2

 .عدد المساقات التي انهاها الطالب .3

 .المساقات ذات العالقة بالبحث التي درسها الطالب وعالماته في تلك المساقات .4

 .أسباب رغبة الطالب بالبحث .5

اريع ضمن مش الدكتوراهيشترل من الطالب المرشح للعمل على رسالة الماجستير أو : 13المادة 

 : المنح البحثية ما يلي
 .أن يكون مسجال  لمسا  الرسالة  .1
 .أن ال يجمع بين منحة بحثية ومنحة تدريسية في دن واحد  .2

ج يتم صمممممرف المنحة البحثية للطالب بتنسممممميب من المشمممممرف الرئيس من خالل نموذ : 14المادة 

 .خاص بذلك يعبأ شهريا  
صمممممى تعطى المنحة البحثية لمدة عام لطالب الماجسمممممتير كحد أقصمممممى وعامين كحد أق: 15المادة 

  الدكتوراهلطالب 

 .اعتبارا  من بدء الفصل الدراسي
 

 19إلى صندو  دعم البحث العلمي دلية تشجيع وتحفيز أعضاء هيئة التدريس في الجامعة للتقدم

 
لى مقتر  البحث التفصلللللليلي إ ( دينار مكافأة للفريق البحثي عند تقديم1000يصللللللرف مبلغ ) .1

 صندوق دعم البحث العلمي.
لي ( دينار مكافأة للفريق البحثي عند حصلللللول الموافقة على الدعم الما1500يصلللللرف مبلغ ) .2

للمشللللللروع من قبل صللللللندوق البحث العلمي شللللللريطة أن يكون مبلغ الدعم اإلجمالي أكثر من 
 ( ألف دينار.30000)
البحث  ( من تعليمات منح حوافز11( بحسب المادة )2و ) (1توزع المبالغ المذكورة في بند ) .3

 العلمي الخاصة بأعضاء هيئة التدريس.
ولهذا  افآتمك( 3للباحث الواحد في الدورة البحثية الواحدة ) المكافآتيكون الحد األعلى لعدد  .4

 ( للبحث نفس  مكافأة واحدة.2( وبند )1الغرض تحسب المكافآت من بند )
 في الحالت المشابهة التي لم يغطيها هذا المقتر يبت رئيس الجامعة  .5
عد يطبق هذا المقتر  على أي مشلروع بحث تفصليلي أو موافقة على الدعم المالي لمشلروع ب .6

 تاريخ هذا المقتر .
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 20 أسس وحقو  وضع أسماء المؤلفين على المنشورات العلمية
 

قو  حونشرها وذلك ضمن دلية تضمن تهدف هذه األسس إلى تنظيم عملية تأليف البحوث العلمية 

 .جميع الباحثين والمساعدين في البحث كل حسب مساهمته

 

ي كل فيجب أن يكون للباحثين المدرج أسممممماؤهم في قائمة المؤلفين مسمممماهمة واضممممحة :     أوالع 

 :األمور التالية

ل مسممماهمة في فكرة العمل المقدم للنشمممر أو مسممماهمة في تصمممميم التجارب أو التحلي -أ

 .العلمي للبيانات البحثية

 .مراجعة نقدية لمسودة العمل المقدم للنشر تسهم في تحليل وتفسير النتائج -ب

ع   .يجب على كل المؤلفين الموافقة على النسخة النهائية للعمل المنشور:     ثانيا

ع   .ؤلفينين الميحدد ترتيب المؤلفين الذين حققوا المتطلبات السابقة بقرار مشترك ما ب:     ثالثا

ع   .يشترك المؤلفون في المسؤولية والمساءلة عن النتائج المنشورة:     رابعا

ع  ن قائمة في حالة وفاة احد المؤلفين الذين يحققون الشممرول أعاله يجب إدراج اسمممه ضممم:   خامسالالا

 .المؤلفين مع اإلشارة في الحاشية لتاريخ الوفاة

ع  ؤلفين األشخاص الذين ساهموا بشكل معنوي بالبحث ولكن لم يحققوا شرول إدراجهم كم:   سادسا

  "Acknowledgments"يجب ذكر أسمائهم مع الشكر في نهاية العمل المقدم للنشر كـ 

ع  م للنشممممر يحل ألي من الباحثين المؤهلين أن يكون أسممممماؤهم كمؤلفين على العمل المقد:    سالالالالابعا

ب عدم مؤلفين بموافقة مكتوبة من قبلهم مقدمة للباحث الرئيس ويجالتنازل عن حقوقهم ك

 .استثنائهم من قبل الباحث الرئيس بدون موافقتهم المكتوبة

ع  ب موقعه يجب عدم إدراج اسممممم أي باحث على قائمة المؤلفين للعمل المقدم للنشممممر بسممممب:     ثامنا

ال فنية بإجراء قياسمممممات أو أعماإلداري أو تقديمه دعما  ماديا  لمشمممممروع البحث أو قيامه 

 .مدفوعة األجر
ع  حات البحث المشاركة فقط في جمع البيانات الخاصة بالبحث أو المساهمة في إعداد مقتر:   تاسعا

 للحصممممممول على دعم مادي دون المسمممممماهمة الفاعلة المذكورة أعاله ال يؤهل الباحث ان

 .يكون في قائمة المؤلفين

في  بين الباحثين حول حقو  التأليف تشممممكل لجنة البحث العلميفي حال وقوع خالف :   عاشالالالالراع 

 .الجامعة لجنة محايدة ومختصة من أعضاء هيئة التدريس للنظر في األمر

 21تعليمات منح حوافز النشر العلمي الخاص بأعضاء هيئة التدريس
 

تدريس عضممماء هيئة البأ العلمي الخاص حوافز النشمممر بتعليمات التعليماتتسممممى هذه  (:1المادة )

مجالت في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية الذين ينشممممممرون بحويهم العلمية في ال

 في المجالت أو Thomson أوScopus  العلمية المصممممنفة عالميا  في قاعدة بيانات 

ليف ( أو ما يعادلهما، أو يقومون بتأNatureأو  Scienceالمميـمممممممزة والعريقة مثل )

ر نشر عالمية، أو يقومون بتسجيل براءات وي كتب تنشر من قبل دكتب أو فصول ف

 ببحويهم عالميا . االستشهاداختراع عالمية، أو تم 

لولني (: تهدف هذه الحوافز للنهوض بالبحث العلمي على مسممتو  الجامعة والمسممتو  ا2المادة )

 عالميات على المسممممتو  الجامعالورفع مسممممتو  الجامعة لتكون من ضمممممن أفضممممل 

 ألعضاء هيئة التدريس.و لجامعةلوتحقيل الحضور العالمي 
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ددة لكل نوع من ( أنواع من الحوافز بناء  على دلية تقييم مح 7تمنح الجامعة سممممنويا  )  (:3المادة )

 هذه الحوافز.

 ولا: حوافز النشر العلمي في مجالت عالميةأ

 (: 4المادة )

عضاء ي في الجامعة مكافأة مالية ألتصرف الجامعة بتنسيب من لجنة البحث العلم  أ.

لذين نشممممممروا بحويهم ) تدريس ا ئة ال ( في Full Article or Full Reviewهي

وبحد اقصمممى  Thomsonو أ Scopusمجالت عالمية مصمممنفة في قاعدة البيانات 

 :دينار وحسب الجدول التالي 2500مقداره 

 فئة المكافأة
قيمة المكافأة )كنسالالالالبة مئوية 

 من الحد االقيى(

 الشروط

Scopus Thomson 

1 100 Q1 SCI, SCIE, SSCI, AHCI 

2 80 Q2 SCI, SCIE, SSCI, AHCI 

3 50 Q3 SCI, SCIE, SSCI, AHCI 

4 20 Q4 SCI, SCIE, SSCI, AHCI 

5 80 Q1 - 

6 50 Q2 - 

7 20 Q3 - 

8 20 - SCI, SCIE, SSCI, AHCI 
 

مادة اذا كان البحث المنشممممممور يحقل احد الشممممممرول المبينة في البند )أ( من هذه ال ب.

% من قيمة 50( فتحسب له (Full Article or Full Reviewس ـممممممـممممممولكنه لي

 المكافأة المبينة في الجدول اعاله ويشمل ذلك البحوث المصنفة: 

Short paper, Technical note, Mini–review, Clinical report, Case report, 

Short report, Short review and Perspective. 

 وألغراض( Online –open accessالنشممر في المجالت الـمممممممم ) كان في حال  ج.

لة ن تحقل المجأتنفيذ البندين )أ( و )ب( من هذه المادة يشمممممترل لصمممممرف المكافئة 

 ذه المادة.( المذكورة في بند )أ( من ه 6أو  5أو  2أو  1) للفئاتالشرول  

ا: حوافز النشر في مجالت   أو ما يعادلهما Natureأو   Scienceثانيا

تصممممممرف الجامعة بتنسمممممميب من لجنة البحث العلمي في الجامعة ألعضمممممماء هيئة  22(:5)المادة 

أو ما ( Natureأو  Science)التدريس الذين نشمممروا بحثا  في المجالت المتميزة مثل 

عادلهما من حيث  قدارها ( Impact Factor)ي ية م مال فأة  نار( 4000)مكا كل دي ا  ل

( دينارا  أردنيا  لكل 250باحث من الباحثين الخمسممممممة األوائل ومكافأة مالية مقدارها )

باحث بعد الباحثين الخمسة األوائل باإلضافة لدرع مقدم من الجامعة للباحثين الخمسة 

 األوائل فقط.
ا : حوافز نشر كتاب أو فصل في كت  ابثالثا

 (:6)المادة 

تصممممرف الجامعة بتنسمممميب من لجنة البحث العلمي ألعضمممماء هيئة التدريس الذين  .أ

 ( أو أكثر محكما  ومنشممممورا  من قبل دور نشممممر عالميةTextbookنشممممروا كتابا  )

دينار لكل كتاب على ( 2000)مكافأة مالية مقدارها  وفي مجال تخصمممم  الباحث

ن أ، على هو دكتوراأن ال يكون محتو  الكتاب مسمممتخلصممما من رسمممالة ماجسمممتير أ

 .لمكتبة الجامعة على سبيل االهداء ةيقدم الباحث نسخ
تصمممرف الجامعة بتنسممميب من لجنة البحث العلمي ألعضممماء هيئة التدريس الذين  ب.

نشممروا فصممال أو أكثر في كتاب محكم ومنشممور من قبل دور نشممر عالمية مكافأة 
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ي أو أن ال يكون محتو  الفصممممممل أ( دينار لكل كتاب، على 500الية مقدارها )م

جزء منه قد تم نشممممممره سممممممابقا، وتب  لجنة البحث العلمي في هذه الطلبات ومد  

 .استحقاقها للحوافز
 

ا: حوافز   Citationبالبحوث  الستشهادرابعا

بحث تصممممممرف الجامعة بتنسمممممميب من لجنة البحث العلمي في الجامعة ولمرة واحدة لل(: 7)المادة 

دخر  ببحويهم خالل االسممممتشممممهادالواحد مكافأة مالية ألعضمممماء هيئة التدريس الذين تم 

 :تيخمسة سنوات  وبغض النظر عن الرتبة االكاديمية وفقا  لآل
 (ديناراع ) قيمة المكافأة ( Self-citationsالذاتي ) االستشماد باستثناء Scopusعدد مرات االستشماد بالبحث في  رقم

1 25 – 49 300 

2 50- 75 600 

 900 75أكثر من  3
 

ا: حوافز براءة   الختراعخامسا

لين تصممرف الجامعة بتنسمميب من لجنة البحث العلمي ألعضمماء هيئة التدريس المسممج :(8)المادة 

( حسب األصول assigneeبراءات اختراع عالمية مسجلة وممنوحة باسم الجامعة )

 .دينار لكل براءة اختراع( 3000)مكافأة مالية مقدارها 

ا: دعم النشر  سادسا

نشممر لتصممرف الجامعة بتنسمميب من لجنة البحث العلمي ألعضمماء هيئة التدريس كدعم  :(9)المادة 

 ن يحقل الشرول التالية:أدينار شريطة  280بحاث العلمية وبمبلغ اقصاه األ

 Full Article) or (Full Reviewأن يكون البحث . 1

من  ( المذكورة في بند )أ( 6أو  5أو  2أو  1) للفئاتن يحقل البحث الشممممممرول  أ. 2

 من هذه التعليمات. (4المادة )

ا: حوافز أفضل كلية في البحث العلمي  سابعا

ئة تصمممرف الجامعة بتنسممميب من لجنة البحث العلمي للكلية التي حصمممل أعضممماء هي :(10)المادة 

م ل العمماالخ نشممممممطممة البحثيممة المتميزةألالتممدريس فيهمما على أكبر عممدد من الجوائز وا

دة لشممممها باإلضممممافةدينار ترصممممد في أماناتها،  15000الجامعي مكافأة مالية مقدارها 

 :الكلية وذلك وفقا للمعايير التالية باسمتقدير للكلية ودرع 
 النسبة المعيار الرقم

 عدد أعضممممماء هيئة/مصمممممنفة عالمية دوريات في المنشمممممورة األورا  عدد)= النشمممممر معدل 1
 )الكلية في التدريس

70% 

 10 االختراع براءات عدد 2

 10 والمحلية الدولية الجوائز عدد 3

 10 الدعم وقيمة الجامعة خارج من الممولة البحوث عدد 4

 
 

 أحكام عامة

مادة  ية ع (:11)ال مال فآت ال كا باحث على للب الحوافز، توزع الم حال وجود أكثر من  لى في 

 : النحو التالي
 توزيع المكافأةنسبة  عدد الباحثين

 للباحث الثاني% 40               للباحث األول% 60 باحثان اينان 

 يالية باحثين 
 الباحث الثاني% 30             الباحث األول% 50

 الباحث الثالث% 20

 اربعة باحثين 
 الباحث الثاني% 30              الباحث األول% 40

 الباحث الرابع% 10             الباحث الثالث% 20
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 و أكثر أخمسة باحثين 

 الباحث الثاني% 25              الباحث األول% 35

 الباحث الثالث% 20

 توزع على الباحثين اآلخرين بالتساوي% 20

 : تيتوزع المكافآت المالية حسب الرتبة على النحو اآل (:12)المادة 
 قيمة المكافأةالنسبة المستحقة من  رتبة الباحث )عند القبول للنشر(

 %100 أستاذ 

 %75 أستاذ مشارك

 %50 أستاذ مساعد

 %25 مدرس أو مدرس مساعد

 

ة مكافأالفي حال وجود باحثين على المنتج العلمي من خارج الجامعة، تصممممممرف  (:13)المادة 

لى البحث للباحثين من الجامعة فقط وتحدد قيمة المكافأة بناء  على ترتيب أسمائهم ع

 .من هذه التعليمات (11)في المادة  الوارد مبين في الجدولوكما هو 

ج الذي ال تصممممممرف أية مكافأة للباحث على المنتج العلمي إذا كان من ضمممممممن اإلنتا (:14)المادة 

 (.Post Doctorate)يتقدم به الباحث المعين في الجامعة كباحث بعد الدكتوراه 

في الجامعة وظهر على البحث اسمممممم جامعة  23ئرا  إذا كان أي من الباحثين أسمممممتاذا  زا (15)المادة

باحث  ية كمكان عمل ال عامل معاملة ( Affiliation)العلوم والتكنولوجيا األردن في

  .%50اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وبنسبة 

 :الشرول العامة للتقدم للجوائز ( :16)المادة 
 أن يكون المتقدم عضممممممو هيئة تدريس في الجامعة عند قبول البحث للنشممممممر وعند تقديم .1

 للب الحوافز. 

 ر. ( على المنتج العلمي المنشوAffiliationالجامعة كمكان عمل الباحث ) اسمظهور  .2

الطالب  /في حال كان المنتج العلمي مسممتال  من أعمال جامعية ويظهر أسممم الطالب : (17المادة )

 ألغراض صمممممرف الكلي للباحثينالطالب ضممممممن العدد /ال يحسمممممب الطالب عليه، 
 .الحوافز

 :دلية التقدم للحوافز (:18)المادة 
 تقديم نسخة من المنتج العلمي المنشور. .1

 تعبئة النموذج الخاص بذلك الموجود على موقع عمادة البحث العلمي. .2

ن الجامعة منبثقا  من مشممروع بحث علمي مدعوما  م إذا كان المنتج العلمي المنشممور(: 19المادة )

غراض السممممممير في اجراءات أل (acknowledgment)شممممممارة إلى ذلك في البحث فيشممممممترل اإل

 .صرف الحوافز

 (Double Affiliationلباحث )ل ياني الجامعة كمكان عمل اسمممممممظهور في حال  (:20المادة )

 .% من الحوافز المستحقة حسب هذه التعليمات50فيصرف له  على المنتج العلمي المنشور

 .تصرف المكافآت من أمانات عمادة البحث العلمي (:21المادة )
لى تنسممممميب عالتعليمات بناء  يب  الرئيس في الحاالت التي لم يرد فيها ن  في هذه  (:22المادة )

  .لجنة البحث العلمي
 .س العمداءاقرارها من مجل على اإلنتاج الذي قُبل للنشر بعد التعليماتتطبل هذه  (:23المادة )

 

 

 
 

                                                           
 أستاذا  مساعدا  زائرا  أو أستاذا  مشاركا  زائرا  أو أستاذا  زائرا    23
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 24أسس مكافأة األبحاث العلمية خالل التفر  العلمي
 

جازة تهدف هذه المكافأة إلى تشمممجيع أعضممماء هيئة التدريس على العمل البحثي من خالل قضممماء إ

ة التدريس البحثية ألعضمماء هيئالتفر  العلمي في أماكن بحثية مميزة مما يسمماهم في رفع القدرات 

 .ليساعد ذلك في رفع مستو  الجامعة ورفد مسيرة التنمية في البلد
يئة ه، فيجوز لعضمممممو 1999من تعليمات الهيئة التدريسمممممية لعام  36، 33، 32مع مراعاة المواد 

مراكز و أالتدريس الذي يتمتع بإجازة تفر  علمي وينوي أن يقضيها في إحد  الجامعات العالمية 

ايير األبحاث المميزة أن يسممممممتفيد من مكافأة بحث سممممممنة التفر  العلمي وذلك وفل األسممممممس والمع

 :التالية
كا (أ فأة وعدد الم كا قدم للم هائي للت فآت تعلن عمادة البحث العلمي عن الموعد الن

 .المتوفرة لذلك العام
مية العليقدم مشممروع بحث التفر  العلمي وفل التعليمات المتبعة لدعم المشمماريع  (ب

 على أن يكون مصمممحوبا  بموافقة الجهة المضممميفة إلجراء هذا البحث في حرمها،

 .والفترة التي يرغب في قضائها هناك
 .تنظر لجنة البحث العلمي في الطلبات المقدمة التخاذ توصية بشأنها (ج
جازة إيقدم الباحث تقريرا  فنيا  عن مشروع البحث خالل الفصل الذي يلي انتهاء  (د

 .لعلمي العتماده حسب التعليماتالتفر  ا
 تخص  مكافأة شهرية للباحث خالل إجازة التفر  العلمي تعادل راتبه الشهري (ه

 اإلجمممالي المسممممممتحل في جممامعممة العلوم والتكنولوجيمما األردنيممة عن المممدة التي

 يقضممميها فعليا  في الجامعة المضممميفة أو مركز البحث المضممميف، على أن ال تقل

 .دراسيين متتاليين وال تزيد عن سنةهذه المدة عن فصلين 
لنتائج بحثه في مجلة ( أو قبول للنشممممممر) في حال عدم تمكن الباحث من نشممممممر (و

متخصمممممصمممممة ومحكمة ذات مسمممممتو  عالمي، أو تقديم النتائج في مؤتمر عالمي 

 محكم ومتخصمممممم  خالل عامين من انتهاء إجازة التفر  العلمي فيتم اسممممممترداد
 .صرف  له من قيمة المكافأة التي%( 25)

بما  في حال عدم التزام الباحث بأي من شممممرول هذه المكافأة فتتم مطالبة الباحث (ز

 (.ه) دفع له حسب المادة
 .1/1/2001تطبل هذه األسس اعتبارا  من  ( 

 
 25تعليمات أسس مسابقة دعم المشاريع العلمية المميزة

 

 األهداف: أوالع 
 .تشجيع العمل البحثي بروح الفريل .أ

 .والتميز واإلبداعتشجيع االبتكار  .ب

 .تعزيز وتفعيل التنسيل والتعاون بين األقسام والكليات المختلفة داخل الجامعة .ج

مة المسممماهمة في حل المشمممكالت المفصممملية التي تواجه القطاعات الولنية المختلفة خد .د

 .للتنمية الشاملة والمستدامة

جودة اإلنتاجية وال تفعيل التعاون مع القطاعين العام والخاص بهدف التطوير وتعزيز ه.

 .والتنافسية
لبحثية االمسمماهمة في تحديث المختبرات والتقنيات العلمية الالزمة لمواكبة المسممتجدات  .و

 .والتكنولوجية

 .خدمة برامج الدراسات العليا في الجامعة .ز

                                                           
 .م14/8/2000بتاريخ  32/2000قرار مجلس العمداء في جلسته رقم  24
 .12/4/2005بتاريخ  216/2005قرار مجلس العمداء في جلسته رقم   25
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ع   فريق البحث: ثانيا
 .أن ال يقل عدد الباحثين عن يالية للمشروع الواحد .أ

ام تخصصات مشتركة أما في القسم الواحد أو بين األقس أن يتضمن الفريل باحثين في .ب

 . في الكلية الواحدة أو بين الكليات ذات العالقة في الجامعة

واضممممممحا  حسمممممممب لبيعة التخصمممممم  منعا   اأن يكون لكل من أعضممممممماء الفريل دور .ج

 .لالزدواجية

يا بدون أجور إلنجاز رسمممممممائلهم  .د يجوز أن يعمل مع فريل البحث للبة دراسمممممممات عل

 .الجامعية بحيث تحقل جزءا  من أهداف المشروع

يجوز تشممممممغيل باحثين مسمممممماعدين مؤهلين مقابل أجور للمسمممممماعدة في إنجاز مراحل  .ه

 .المشروع المختلفة

ع   آلية دعم المشاريع: ثالثا
 :موضوع البحث -أ

لمشمممممماكل  تلبية االحتياجات واألولويات الولنية واإلقليمية خاصممممممة تلك المتعلقة بإيجاد حلول .1

 .وقضايا جوهرية قائمة
 .له مردود ملموس اقتصاديا  أو اجتماعيا  أو تنمويا   .2

 .يساهم في زيادة وتأصيل المعرفة ونقل التكنولوجيا .3

 :مقدار الدعم ومدة المشروع -ب
يخصممممم  مبلغ معين سمممممنويا  ضممممممن موازنة البحث العلمي في الجامعة لدعم هذا النوع من  -1

 .المشاريع

 .ألف دينار 150أن ال يزيد مقدار الدعم للمشروع الواحد على  -2
أن يتم تنفيذ المشممروع خالل مدة أقصمماها يالث سممنوات ضمممن مراحل محدده حسممب أهداف  -3

 .المشروع

فيذ يتم توزيع الميزانية المقترحة على مدة المشممممممروع وذلك حسمممممممب االحتياجات الفعلية لتن -4

 .مراحل المشروع

 :وتقييمماآلية تقديم المشاريع  -ج
االت تعلن عمادة البحث العلمي في بداية الفصمل الدراسمي األول من كل عام جامعي عن المج -1

 .البحثية التي ستقوم بدعمها ضمن هذا النوع من المشاريع
 .ةتناقش المجاالت البحثية في مجالس األقسام والكليات تمهيدا  لتحديد الفر  البحثي -2

مدة شممممروع البحث حسممممب نماذج دعم البحث العلمي المعتتقوم الفر  البحثية بإعداد مقترح م -3

 .في الجامعة

كون ييتم دراسمممة وتقييم مشمممروع البحث من قبل لجنة البحث العلمي في القسمممم المعني عندما  -4

 أعضمماء الفريل البحثي من نفس القسممم ويعرض المشممروع بعد ذلك على مجلس القسممم التخاذ

 .معنيالقرار المناسب ورفعه إلى عميد الكلية ال

لى عميد إذا كان أعضاء الفريل البحثي من أقسام مختلفة في نفس الكلية يقدم مشروع البحث إ -5

 .الكلية المعني لعرضه على لجنة البحث العلمي في الكلية من اجل دراسته وتقييمه

 إذا كان أعضممممممماء الفريل البحثي من كليات مختلفة يقدم مشممممممروع البحث إلى عمادة البحث -6

 .هلى لجنه متخصصة يتم تشكيلها من قبل العميد لدراسة المشروع وتقييمالعلمي لعرضه ع

ريع وبعد االنتهاء من عملية دراسممممممة المشمممممما( 6،5،4)في جميع الحاالت الواردة في البنود  -7

لثاني وتقييمها يتم عرضمممها على لجنة البحث العلمي في الجامعة في بداية الفصمممل الدراسمممي ا

النوع  يمها بشمممكل نهائي ضممممن معايير محددة تلبي أهداف هذاتمهيدا  إلرسمممالها لمحكمين لتقي

 .من مشاريع البحث العلمي

ختيار بعد ورود تقارير المحكمين تقوم لجنة البحث العلمي في الجامعة خالل شمممهر نيسمممان با -8

 .المشاريع المميزة

ة زنيدعى الباحثون في المشمممممماريع المختارة لمقابلة لجنة البحث العلمي بهدف مناقشممممممة موا -9

 .المشروع وتوزيع مبلغ الدعم المقرر على المراحل الزمنية للمشروع
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لى ترفع توصمممممميات لجنة البحث العلمي في الجامعة خالل شممممممهر أيار إلى الرئيس للموافقة ع -10

 .دعم المشاريع المختارة بالشكل النهائي

ع    :متابعة انجاز المشاريع:  رابعا
ي فلعمادة البحث العلمي حول سممممممير العمل يقوم فريل البحث بتقديم تقارير سممممممنوية  .أ

 .المشروع وحسب مراحل التنفيذ المحددة في وييقة المشروع
 يتم صممرف مخصممصممات السممنة الثانية بعد تقديم التقرير األول واعتماده ويتم صممرف .ب

 .مخصصات السنة الثالثة بعد تقديم التقرير الثاني واعتماده

التوصيات المشروع متضمنا  نتائج المشروع ويتم تقديم التقرير النهائي في نهاية مدة  .ج

 .النهائية

تعرض نتائج وتوصمممميات المشمممماريع المنجزة في ندوة خاصممممة تنظمها عمادة البحث  .د

 .العلمي سنويا  

اع إذا نتج عن هذه المشممممممماريع براءات اختراع تطبل عليها تعليمات براءات االختر ه. 

 .المعمول بها في الجامعة
ع  عة العلوم النوع من المشممماريع األنظمة والتعليمات المعمول بها في جام تطبل على هذا:  خامسالالالا

 .والتكنولوجيا األردنية
ع   .والرئيس مسؤوالن عن تطبيل التعليمات المتعلقة بهذه األسس العميد:  سادسا
ع    .2005/2006تطبل هذه التعليمات اعتبارا من بدء العام الجامعي :  سابعا
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 26(Post Doctorateباحثين )اعتماد شرول تعيين 
 

في جممامعممة العلوم  (Post Doctorate)قرر مجلس العمممداء اعتممماد شممممممرول تعيين بمماحثين 

 :والتكنولوجيا األردنية على النحو التالي
 

 .أن يكون الباحث حاصال  على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها .1

ن تنشر أن يلتزم الباحث بنشر يالية بحوث على األقل تحمل اسم الجامعة في السنة على أ .2

 .(ISI)هذه البحوث في مجالت علمية عالمية مصنفة ضمن تصنيف 

بل قفي حال لم يتم نشممر أو قبول الحد األدنى للبحوث للنشممر يتم تشممكيل لجنة متخصممصممة  .3

مها لها الباحث للنشممممممر، حيث يتم تقيينهاية العقد بشممممممهرين للنظر في البحوث التي أرسمممممم

 .تلك البحوث كبحوث مقبولة للنشر اعتمادوالتوصية بشأن إمكانية 

ة حسممب في حال لم يقم الباحث بنشممر الحد األدنى من البحوث تسممترجع الجامعة مبالغ مالي .4

 :المعادلة التالية

المقبولة  عدد البحوث المنشالالالالالالورة أو – 3){×الراتب السالالالالالالنو  = المبلغ المسالالالالالالترجع 

 .}3/)للنشر

مدة  تهاءانيجدد عقد الباحث سممنويا ، إال إذا أبدت الجامعة عدم رغبتها بذلك قبل شممهر من  .5

 .العقد

ائد من تطبل جميع القوانين والتعليمات المتبعة والخاصمممممممة بحقو  الملكية الفكرية والعو .6

بحث من البحوث إن وجدت، وأسممس وحقو  وضممع أسممماء المؤلفين في الجامعة على أي 

 .قبل الباحث خالل فترة عمله في الجامعة

ال تحتسممممممب مدة خدمة الباحث في الجامعة خالل فترة عمله ضمممممممن هذا العقد ألغراض  .7

 .واإلسكان واالدخارنهاية الخدمة  ومكافأةالترقية 

 .امعةتقع على الباحث المسؤولية الكاملة عن البحوث المنشورة خالل فترة عقده في الج .8

طبل حث بنشمممر بحوث مع أعضممماء هيئة التدريس في الجامعة خالل عقده فال تإذا قام البا .9

 .أسس تحفيز البحث العلمي في الجامعة عن أي منهم

 

 27اآللية والشرول الخاصة بتعيين باحثين من حملة الدكتوراه
ة بطلب أن يتم التقدم من قبل الباحث للقسممممممم المعني أو أحد المراكز البحثية في الجامع .1

 .كباحث ضمن األسس التي أقرها مجلس العمداءالتعيين 

تذة تتم اجراءات التعيين في القسممممممم والكلية حسممممممب اإلجراءات المتبعة في تعيين األسمممممما .2

 .الزائرين في الجامعة

ز البحثي في حال تم تقدم للب التعيين الى المراكز البحثية في الجامعة يرفع مدير المرك .3

لى االستاذ يتعلل بطلب التعيين المقدم من الباحث ا توصية اللجان البحثية في المركز فيما

 .رئيس الجامعة

ية والتي .4 بل لجنة التعيين والترق بات التعيين من ق قة بطل يات المتعل ناقش التوصمممممم ترفع  ت

 .توصيتها لمجلس العمداء والذي بدوره يصدر قراره بطلبات التعيين

 .جامعةتحدد رواتب الباحثين حسب نظام الرواتب المعمول به في ال .5

لنشممر ال تصممرف مكافأة البرنامج الموازي للباحثين كما ال تصممرف لهم أية حوافز أخر  ل .6

 .أو غيرها من الحوافز االختراعاو االستشهاد بالبحوث أو براءات 

 .تصرف رواتب الباحثين من موازنة عمادة البحث العلمي في الجامعة .7
  

                                                           
 .م11/10/2011بتاريخ , 40/2011قرار مجلس العمداء رقم  26
 .م16/4/2012بتاريخ , 17/2012قرار مجلس العمداء رقم  27
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  أسس صندو  دعم بحوث الطلبة

ردنية من نظام البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا األ( أ/3)صالالالالالادرة بمقتضالالالالالى المادة 

 1/9/1999م ويعمل بما ابتداء من 1999لعام 
 

 وتخص  )الطلبة بحوث دعم صندو )باسم  صندو  العلمي البحث عمادة في ينشأ : ١ المادة
 .الغرض لهذا والتبرعات الهبات فيه وتضع موازنتها من سنوي ا مبلغ ا له

 عهموتشممجي الطلبة بين الجامعة في العلمي البحث تنشمميط إلى الصممندو  هذا يهدف   :٢ المادة
 العلميمة واللقماءات والنمدوات المؤتمرات في والمشممممممماركة إجراء البحوث على

 .ومناقشتها بحويهم وعرض
 رئيس إلى )الدراسية خطته خارج)دراسة ما  أو بحث بإجراء الراغب الطالب يتقدم :  ٣ المادة

 .الغاية لهذه خاص نموذج على خطي بطلب قسمه األكاديمي
 تعينو المقدمة، الطلبات في المعني األكاديمي القسممممم في العلمي البحث لجنة تب  : ٤ المادة

 للب  الجامعة في العلمي البحث لجنة إلى توصممياتها وترفع لكل مشممروع، مشممرف ا
 .فيها

 تيجةقسمه بن رئيس لريل عن كتابة بالمشروع المتقدم الطالب مشرف العميد يعلم :  ٥ المادة
 .إيجاب ا أو سلب ا القرار

 ذاوإ مشممرفه، بإشممراف الجامعة في المتوفرة التجهيزات باسممتخدام للطالب يسمممح :  ٦ المادة
 من د امعتم كشممف ا بها يقدم الجامعة، في تتوفر ال لوازم أو أية تجهيزات إلى احتاج
 موازنة ضمممن اللوازم وحدة لريل عن وشممرائها العميدقبل  من العتماده مشممرفه
 .البحث مشروع

 لالفصممم عدا ما الجامعة في دراسمممته خالل فترة أي في الدعم للب الطالب يقدم :  ٧ المادة
 .التخرج وفصل الجامعة في قبوله األول بعد الدراسي

 العلمية واللقاءات المؤتمرات في الطالب مشمممماركة أو النشممممر رسمممموم دفع يجوز :  ٨ المادة
 موازنة ضمممن العرض، أو للنشممر بحثه قبول تم إذا نشممرها أو نتائج بحثه لعرض
 .البحث

 أسس لوتطب الطلبة، ينفذها التي البحوث نتائج في حل والطالب والمشرف للجامعة   :٩ المادة
 علمي تطوير إلى تؤدي التي البحوث نتائج على الجامعة في براءات االختراع

 .الطلب في موضوع تجاري واستثمار
ا دراسي فصل كل نهاية في الطالب يقدم : ١٠ المادة  يد عماالعم إلى مشرفه من معتمد ا تقرير 

ا بحثه، من أنجز  .البحث مشروع من االنتهاء بعد شامال   نهائي ا وتقرير 
 عقدل الطلبة وأحد التدريس هيئة أعضماء من تحضميرية لجنة سمنوي ا الرئيس يشمكل : ١١ المادة

 يالية أفضمممممل الجامعة وتختار( الطلبة لبحوث العلمي اليوم)باسمممممم  يوم علمي
 )٢٥٠ (األولى الجائزة: يلي كما تقديرية جوائز الطلبة أصحابها من وتمنح بحوث
ا، ا،( ١٥٠ (ةالثاني الجائزة دينار   .دينار (١٠٠( الثالثة الجائزة دينار 

 إشرافب المعني األكاديمي قسمه إلى وتجهيزات لوازم من بعهدته ما الطالب يسلم : ١٢ المادة
 .الجامعة من تخرجه وقبل البحث مشروع من بعد االنتهاء مشرفه

 .ساألس هذه تنفيذ عن مسؤول العميد : ١٣ المادة
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 28في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية خالقيات البحث العلميأمدونة 
 

ولوجيا في جامعة العلوم والتكن خالقيات البحث العلميمدونة أ :تسمممممممى هذه المدونة: 1المادة 

  .األردنية

 اعتمدتالتي هذه المدونة جزء ال يتجزأ من المدونة األردنية ألخالقيات البحث العلمي و :2 المادة

 . من قبل المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا

 :تُعتمد التعاريف التالية لغايات هذه المدونة: 3 المادة
استخدام بإجراء التحري األصيل من أجل الحصول على المعرفة العلمية                     :البحث

 .المنهجية العلمية
لمعرفة إجراء التحري األصيل من أجل الحصول على االشخ  الذي يقوم ب               :حثاالب

 .باستخدام المنهجية العلمية
 التكنولوجيا األردنيةجامعة العلوم و                    :الجامعة

بالمبادئ   :الممارسة المسؤولة ية ومنهجية االلتزام  ء إجراولر   والقواعد والقيم األخالق

 .البحث العلمي
ولر   عدم االلتزام بالمبادئ والقواعد والقيم األخالقية ومنهجية :غير المسالالالالالالؤولةالممارسالالالالالالالة 

 .البحث العلميإجراء 

 :يليتهدف هذه المدونة إلى ما : 4المادة

ة مهنية العلمي وقيم ويقافالمبادئ والقواعد والمعايير األخالقية إلجراء البحث  إرسممممممماء .1

 .في الجامعةعالية لد  الباحثين 
 .بالمبادئ والقواعد والقيم األخالقية عند إجراء البحث العلمي االلتزام .2

 .الرشيدة في البحث العلمي ةترسيخ أسس الممارسات المسؤولة والحاكمي .3
نضمممبال السممملمية وألر اال األخالقيات البحثيةوتوجهيهم نحو في الجامعة توعية الباحثين  .4

 .النافذةالذاتي التي تحكم سير البحث العلمي والمنسجمة مع القوانين واألنظمة 
دورهم في تحسممممممين وتعزيز المصممممممداقية بالبحث هم وومسممممممؤوليات واجبات الباحثينبيان  .5

 .العلمي
ير لدورهم وزيادة االحترام والتقد بالجامعة والباحثين فيهامجتمع تعزيز يقة الموالن وال .6

 .في إجراء البحوث العلمية
قة في خدمة الجنس  .7 تعزيز هدف البحث العلمي في توسمممممميع المعرفة والبحث عن الحقي

 .البشري وحل المشكالت
 .تعزيز روح العمل الجماعي لد  الباحثين .8

 :المبادئ والقواعد والقيم األخالقية التاليةترتكز هذه المدونة على : 5 المادة

الضرر ا  المبادئ األخالقية العامة، وهي اإلحسان والعدالة واالستقالل الذاتي وعدم إلح .1

 .األذ  وأ
 واالحترامقواعممد وقيم السمممممملوك األخالقي، وهي األمممانممة والنزاهممة والتجرد والممدقممة  .2

والموضممموعية والشمممفافية والمصمممداقية واإلخالص والخصممموصمممية واالنفتاحية والحرية 

الفعالية، المتبادل، و واالحتراموالتقدير والتعليم والمسمممؤولية االجتماعية، والمشمممروعية، 

 .واحترام الذات، وتكافؤ الفرص
 .تعاليم الدين اإلسالمي والموروث الحضاري للثقافة العربية واإلسالمية .3
 :تُعتبر السلوكيات التالية سلوكيات ال أخالقية: 6 دةالما

أسمممماس الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو  ىالتمييز عل .1
 .الثقافة

 .االحتيال .4
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 .السرقة العلمية .5 .التزوير واالنتحال .2

 .اختالق النتائج .6 .الكذب .3
 

 :واجبات الباحث ومسؤولياته العامة: 7 المادة

 :مسؤولة ومناسبة وذلك من خاللإيجاد بيئة بحثية وعلمية  -أ
 .االلتزام ببنود هذه المدونة تجنبا  للممارسة غير المسؤولة (1
 .المهنية كل حسب اختصاصه ومهنتهبالقواعد والقيم  التقيد (2
 .بكل أبعادها العلمية الحقيقة تبني (3
مل االمتناع عن القيام بأي نشال من شأنه أن يؤدي إلى نشوء تضارب حقيقي أو محت (4

مسممممؤوليات البحثية من جهة الواجبات والالح الشممممخصممممية من جهة وبين مصممممالبين 

 .أخر 
 .مشروع البحثأهداف  تحقيللتنفيذ و استخدام أفضل الطر  المهنية المناسبة (5
 .إتباع تعليمات السالمة واألمان المناسبة عند تنفيذ البحث (6
 .المتعارف عليها في األدبياتوبالطر  توييل النشرات العلمية بدقة  (7
 .الجامعةلتزام بالسياسات المتبعة في اال (8

الحصممممممول على الموافقمات األخالقيمة والموافقمات على إجراءات السممممممالممة من اللجمان  -ب

 .المختصة أو الجهات ذات العالقة
 الحصممممول على الموافقة المسممممتنيرة من اإلنسممممان الخاضممممع للبحث قبل بدء إجراء البحث -ج

 .وااللتزام بها
 .تصةالمستمرة من قبل لجان أخالقيات البحث العلمي المخالخضوع للمراقبة والمتابعة  -د

 .المحافظة على سرية المعلومات والبيانات لألشخاص الخاضعين للبحث -ه
العلمي  لجان البحثالرفل والعناية بالحيوان المسمممتخدم في البحث بما يتوافل مع تعليمات  -و

 .على الحيوان
 .ؤولةمساإلبال  خطيا  وفوريا  عن أي ممارسة بحثية غير  -ز
 :ومسؤولياتها العامة الجامعةواجبات : 8 المادة

 :تعزيز يقافة ممارسة البحث العلمي المسؤول وذلك من خالل -أ
لمتضمممنة في اإلزام الباحثين العاملين في الجامعة بالتقيد بالمبادئ والقواعد والقيم  (1

 .هذه المدونة وبالسياسات والتعليمات واإلجراءات المنبثقة عنها
 سمممممةاألخالقي ذات العالقة بممار السممممملوكوقيم تعزيز التوعية بالمبادئ وقواعد  (2

 .البحث العلمي

أو نظرائهم في  الجممامعممةتعزيز وتشممممممجيع التعمماون المتبممادل بين البمماحثين في  (3

المؤسممممسممممات البحثية األخر  واحترام حرية التعبير والحوار الهادف المسممممؤول 

 .فتحةنبعقلية م
 .ه احترام الممارسة البحثية المسؤوليةالمحافظة على جو يسود (4

 :لتحقيل ما يلي للبحث العلمي فاعلةإنشاء حاكميه  -ب
وضمممع أنظمة وتعليمات لحفظ الحقو  وتقييم النوعية والسمممالمة والخصممموصمممية  (1

وإدارة المخممالر وإدارة الموارد وإدارة الموارد البشممممممريممة وتحممديممد واجبممات 

 .ومسؤوليات كل المعنيين في البحث العلمي
 .االلتزام بالمبادئ وقواعد وقيم السلوك األخالقي (2
 .توفير نشرات وويائل تساعد ف ممارسة وإدارة البحث المسؤول (3
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غطي تتنظيم العالقة مع المؤسسات البحثية األخر  لتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة  (4

األمور المممماليمممة وحقو  الملكيمممة الفكريمممة وحقو  الطبع والتمممأليف والنشممممممر 

 .موافقات األخالقية وملكية األجهزة والمعلومات والويائلواالستشارات وال
 .بينوضع وتنفيذ برامج تدريب وتعليم مستمر لكل من الباحثين والباحثين المتدر (5
 .ةتسجيل ومتابعة الدعاوي أو الشكاوي التي قد تنشأ عن سوء الممارسة البحثي (6
وقيم  وضممممع نظام عقوبات صممممارم وواضممممح يضمممممن االلتزام بالمبادئ والقواعد (7

 السممملوك األخالقي المتضممممنة في المدونة وبالسمممياسمممات والتعليمات واإلجراءات

 .المنبثقة عنها
 :مسؤوليات الباحث في إدارة البيانات البحثية والمواد األولية: 9المادة 

ئج يقصمممد بالمواد األولية خامات ومواد بيولوجية واسمممتبيانات وتسمممجيالت صممموتية ونتا

دم في مخبريه أو ميدانية وغيرها من المواد األولية التي تسممممممتختحليل، ودفاتر مالحظات 

 .مشروع البحث

ية،  -أ حث والمواد األول نات الب يا فاظ بب بار االحت مدةويؤخذ بعين االعت ند تقرير ال ية  ع الزمن

، بنود االتفاقياتوالمواد األولية المعايير المهنية وااللتزامات القانونية و لالحتفاظ بالبيانات

 :اإللار على الباحثوفي هذا 
ية لوق   (1 نات البحث والمواد األول يا فاظ بب باحثين اآلخري كاف يسمممممممحاالحت ن لل

 .والمهتمين بالرجوع إليها
ذا تسممممممهيل وصممممممول الباحثين اآلخرين إلى البيانات والمواد األولية ما لم يكن ه (2

 .الخصوصية والسريةواألمور المتعلقة بمن النواحي األخالقية  ا  ممنوع
التي يعمل  المؤسسة البحثيةوالمواد األولية لمدة زمنية تحددها  االحتفاظ بالبيانات (3

 .بها الباحث
في الحاالت  االحتفاظ بالبيانات والمواد األولية والنتائج لحين االنتهاء من المشكلة (4

 .التي يظهر شك في نتائج البحث
البحثية  اسمات المؤسمسمةوااللتزام بسميعدم إتالف البيانات البحثية والمواد األولية  (5

 .مناسبةبالطر  اآلمنة والحول عملية اإلتالف 
 إدارة وتخزين بيانات البحث والمواد األولية -ب

ت حسمممممب تعليمات وسمممممياسممممما وتخزينها على الباحث إدارة بيانات البحث والمواد األولية

 :، بما في ذلكالمؤسسة البحثية
 .المعلومات االحتفاظ بسجالت واضحة ودقيقة لطر  البحث ومصادر (1
 .مناسبالتأكد من تخزين البيانات والنتائج والمواد األولية في مكان دمن  (2

 .حماية والعناية بسجالت البيانات والنتائج مثل دفتر المالحظات المخبريال (3
 .رشفمؤانات اإللكترونية بشكل مفهرس واالحتفاظ بالبيانات البحثية بما فيها البي (4
 .إليها البحثية بطريقة يسهل الوصولاالحتفاظ بدليل بالبيانات  (5

 :، بما في ذلكالمحافظة على سرية البيانات البحثية والمواد األوليةعلى الباحث  -ج
 .ومناسباالحتفاظ بالبيانات البحثية السرية والمواد األولية في مكان دمن  (1
 .عليها فقط عارفالمت  استخدام البيانات السرية بالطر (2

 في إدارة البيانات البحثية والمواد األولية  الجامعةمسؤوليات : 10المادة 

ين السممارية مع القوان متوافقةالمواد األولية بحيث تكون بالبيانات و سممياسممة لالحتفاظإيجاد  (1

 :في ذلك ، بماومدونات السلوك والتعليمات والممارسات المهنية ذات العالقة المتفل عليها

ذ خمس سممممممنوات منال تقل عن االحتفاظ بالبيانات البحثية والمواد األولية مدة  -أ

 .تاريخ نشر البحث
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ية  -ب ية والمواد األول نات البحث يا بالب تقل عن  مدة الللتجارب اإلكلينيكية االحتفاظ 

 .خمسة سنوات منذ تاريخ نشر البحث
ية  حد أدنى ال يوجد -ج ية والمواد األول نات البحث يا بالب فاظ  جارب الللالحت عالج لت

 .والدراسات واألبحاث المتعلقة بالمجتمع والقيم الموروية الجيني
ينى عشر أ( 12)االحتفاظ بالبيانات البحثية والمواد األولية لمشاريع الطلبة لمدة  -د

إلى  وفي الحاالت التي يمكن ان تؤدي نتائج المشروع بعد انتهاء المشروع ا  شهر

 .أ/9/1لحالة أحكام المادة نشرة علمية تنطبل عليه في هذه ا
 .والمواد األولية في مكان دمن سليم بحثيةبيانات الالتخزين  (2
 كذلك دلر  تخزينها وتحدالمواد األولية ووالبحثية  ملكية البياناتإيجاد سممممممياسممممممة تحدد  (3

، مع ردنانتقال الباحثين بين المؤسمممممسمممممات وخارج األ دعنوالمواد األولية  ملكية البيانات

 :يليمراعاة ما 
لدائرة اتكون مسممؤولية االحتفاظ بالبيانات البحثية والمواد األولية من مسممؤوليات  -أ

 .التي يعمل بها الباحث
 .يسمح للباحث باالحتفاظ بنسخة من هذه البيانات -ب
 تحديد إجراءات وسممممياسممممات االحتفاظ بالبيانات والمواد األولية مع المؤسممممسممممات -ج

 .المؤسساتالبحثية األخر  من خالل اتفاقيات مع هذه 
 :تحديد ملكية البيانات البحثية والمواد األولية (4

ل خال األوليةمواد البيانات البحثية وال وضمممع سمممياسمممة تحدد ملكية الجامعةعلى  -أ

ية إجراء البحث وبعد االنتهاء منه وفي هذه الحالة يجب مراعاة سممممممياسممممممة الملك

  .لبحثلرضها المؤسسات الممولة أو المشاركة فالتي ت

ة لمشروع البيانات البحثية والمواد األولية تعود ملكيتها إلى المؤسسة المضيفإن  -ب

 .البحث
 المحافظة على سرية وأمن البيانات البحثية والمواد األولية (5

ات سممياسممة تحدد ملكية وصممالحية اسممتخدام والدخول إلى قواعد البيانالجامعة وضممع على 

 :السرية والخصوصية وذلك من خاللواألرشيف الخاص بالبحث بما يتوافل مع قواعد 

ا التخزين وضمممممع دليل للباحثين في إدارة البيانات البحثية والمواد األولية بما فيه -أ

 .والوصول إليهاوصالحية االستخدام 
ذه توعية الباحثين بجميع االتفاقيات ذات العالقة وحدود السممممممرية السممممممتخدام ه -ب

 .البيانات
العممماملين في تكنولوجيممما المعلوممممات البممماحثين في أنظممممة الكمبيوتر وتوعيمممة  -ج

وكذلك ضبط  الوصول إليهاموضوع صالحية لمسؤولياتهم وواجباتهم بالنسبة ب

 .ماتوأمن شبكة المعل

 :نشر نتائج البحث وتعميمها: 11 المادة

 .المختصينوإال بعد تقييمه وتعميم نتائجه على الباحثين اآلخرين  ال يعتبر البحث مكتمال   -أ
حصر  في تأخير إعالن النتائج أوللبحث  احترام رغبة الجهة الممولة الجامعةيجب على  -ب

 .إعالن بعض النتائج
 والمؤتمرات المجالت العلميممةالعلميممة هي  نشممممممر نتممائج البحوثالمعتمممدة في  طريقممةال -ج

محكمة مثل الشمممبكة الغير  العلمية المتخصمممصمممة والمحكمة ويمكن نشمممرها بطر  أخر 

 .وغيرها واألفالم ةالعنكبوتي

 مسؤولية الباحث في نشر نتائج البحث وتعميمها: 12المادة 
 :على  الباحث التقيُّد بما يلي 
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ه النتائج مسممؤولية مباشممرة أمام نظرائ وتحمل مسممؤوليةنشممر جميع نتائج البحث  -أ

يه .أو زمالئه والمجتمع تا كما أن عل ها الن ما في لة ب كام تائج البحث  ئج نشممممممر ن

يا السمملبية التي تتعارض مع فرضممية البحث مع األخذ بعين االعتبار جميع القضمما

 .التي تتعلل بالملكية الفكرية والبيانات الحساسة
اتخمماذ كممافممة الخطوات بممما في ذلممك  توخي الممدقممة في النشممممممر وتعميم النتممائج -ب

 .دقيقة وتم تسجيلها بالطريقة المناسبةلتأكد من أن النتائج لالضرورية 
تكون مسممؤولية الباحث تصممحيح  غير صممحيحة في حال وقوع خطأ أو  عبارات -ج

 .الخطأ بأسرع وق  ممكن

 .قة دقيقة وكاملةيبطر المراجع والمصادرتوييل  -د
ة ر نتائج البحث الواحد في أكثر من مجلة إال في حاالت واضحشعدم إرسال ون -ه

والمختمممارات األدبيمممة  (Review Articles) راجعمممةومبررة مثمممل مقممماالت الم

 .والترجمات إلى لغات أخر  والموسوعات
إلرسممال البحث أو أي عمل مشممابه منشممور ألكثر من ح األسممباب الموجبة يتوضمم -و

 .وق  إرسال البحث للنشر وذلك من خالل رسالة إلى الناشر مجلة
 .إعادة النشر من الناشر األصليبالحصول على إذن  -ز
البحث وذلك بوضمممع جميع المعلومات عن مصمممادر التمويل تمويل توييل عملية  - 

 .والتبرعات وذلك منعا  لتضارب المصالح
وضمممع شمممكر للمؤسمممسمممة البحثية المضممميفة والمؤسمممسمممة الممولة للبحث في مكان  -ط

 .مناسب متعارف عليه في األدبيات
سممممممهيل تسممممممجيل التجارب اإلكلينيكية عند السممممممجل المعتمد من أجل تعزيز وت -ي

 .الوصول إلى المعلومات
 .سرية المعلوماتااللتزام بقواعد  -ك
ث المؤسسات الممولة منع أو تأخير تحكيم البححالة للب يجب على الباحث في  -ل

ية التوضمممميح بأن البحث لم يخضممممع لعمل لحين تسممممليم النتائج إلى الجهة الممولة

 .التحكيم

الطر  ب وذلكتعميم نتائج البحث إلى المهتمين في المجتمع من أجل تعميم الفائدة  -م

 ويجب مراعاةالمناسممبة شممريطة الحصممول على موافقة الجهات الممولة للباحث 

 :ما يلي
 .عدم إعالن ومناقشة النتائج إال بعد إجراء عملية التحكيم (1
 لك الجهات بأنالتواصل مع الجهات ذات العالقة بموضوع البحث وإعالم ت (2

 .نتائج البحث سوف يتم نشرها منعا  لسوء الفهم
 .التي قد يضعها الممول على نشر النتائج بالضوابطااللتزام  (3

 وتعميم النتائج في نشر جامعةمسؤوليات ال: 13المادة 
 :الجامعةعلى   

 .لة في نشر وتعميم النتائجاءاألمانة واالستقاللية والدقة والمس روحتعزيز  (1
 :السرية وحماية الملكية الفكرية عند نشر وتعميم النتائج وذلك من خاللتعزيز  (2

التأكد من أن جميع األلراف المشمممممماركة في البحث على علم بطبيعة البحث  -أ

 .المتوخاةواألهداف 
ة التأكد من وجود سياسة لحماية حقو  الملكية الفكرية تضمن حقو  المؤسس -ب

 .البحثية والباحثين والمتدربين والممولين

 .االلتزام بسرية المعلومات حسب ما يقضيه مشروع البحث -ج
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 .النتائج التأكد من أن الممول للبحث يدرك مد  أهمية نشر وتعميم -د
إيجاد ضممممممابط اتصممممممال مع  نشممممممر نتائج البحوث إلى المجتمع والمهتمين وذلك من خالل (3

 .وسائط اإلعالم أو ضابط للنشر العلمي
 .نتائج البحث شكر المؤسسات الممولة للبحث عند نشر (4
 التأليف :14المادة 

مور يجب أن يكون للباحثين المدرج أسممماؤهم في قائمة المؤلفين مسمماهمة واضممحة في كل األ(  1

 :التالية

ل مسممماهمة في فكرة العمل المقدم للنشمممر أو مسممماهمة في تصمممميم التجارب أو التحلي -أ

 .العلمي للبيانات البحثية
 .للنشر تسهم في تحليل وتفسير النتائجمراجعة نقدية لمسودة العمل المقدم  -ب

 .يجب على كل المؤلفين الموافقة على النسخة النهائية للعمل المنشور( 2

 .مؤلفينيحدد ترتيب المؤلفين الذين حققوا المتطلبات السابقة يكون بقرار مشترك ما بين ال (3

 .يشترك المؤلفون في المسؤولية والمساءلة عن النتائج المنشورة( 4

المؤلفين  ي حالة وفاة احد المؤلفين الذين يحققون الشرول أعاله يجب إدراج اسمه ضمن قائمةف( 5

 .مع اإلشارة في الحاشية لتاريخ الوفاة

جب ياألشخاص الذين ساهموا بشكل معنوي بالبحث ولكن لم يحققوا شرول إدراجهم كمؤلفين  (6

 " Acknowledgments"ذكر أسمائهم مع الشكر في نهاية العمل المقدم للنشر كـ 

التنازل  يحل ألي من الباحثين المؤهلين أن يكون أسمممماؤهم كمؤلفين على العمل المقدم للنشمممر( 7

نائهم عن حقوقهم كمؤلفين بموافقة مكتوبة من قبلهم مقدمة للباحث الرئيس ويجب عدم اسممممممتث

 .من قبل الباحث الرئيس بدون موافقتهم المكتوبة

إلداري اباحث على قائمة المؤلفين للعمل المقدم للنشممر بسممبب موقعه يجب عدم إدراج اسممم أي  (8

 .فوعة األجرأو تقديمه دعما  ماديا  لمشروع البحث أو قيامه بإجراء قياسات أو أعمال فنية مد

حث المشممممماركة فقط في جمع البيانات الخاصمممممة بالبحث أو المسممممماهمة في إعداد مقترحات الب( 9

ون في مسمماهمة الفاعلة المذكورة أعاله ال يؤهل الباحث ان يكللحصممول على دعم مادي دون ال

 .قائمة المؤلفين

 مسؤوليات الباحث فيما يخ  التأليف :15المادة 
 :على الباحث  

اردة في هذه االلتزام بمعايير التأليف الو، بما في ذلك إتباع السمممممياسمممممات المتعلقة بالتأليف (1

 .البحثيةالمدونة وسياسات التأليف للمؤسسة 

بين ، بما في ذلك المتدر(13)إدخال جميع أسمممممماء المؤلفين الذي يحققون شمممممرول المادة  (2

 .على البحث
 قبول أو رفض( 13)على الباحثين المشممماركين في البحث والذين يحققون شمممرول المادة  (3

 .االتفا  كتابيا  
عند وشممكر المسمماهمين بطريقة عادلة بما في ذلك مسمماعدي البحث ومنشممئي الكتابة الفنية  (4

 .تسميتهم للشكر ال بد من الحصول على الموافقة المسبقة على ذلك

سالفة الذكر في المادة  االلتزام بقواعد التأليف (5 شرات على صفحات (13)ال شبكة  في الن ال

 العنكبوتية 

 واجبات الجامعة فيما يتعلل بالتأليف :16المادة 

 من اجل تقليل التأليفحول حقو  المعالم وضمممع وتطبيل سمممياسمممة واضمممحة  الجامعةعلى  (1

ح تشمممجيعا  لرووالمسممماعدة في حل المشممماكل التي قد تنشمممأ بين الباحثين  وحصمممر الخالفات

 .العمل الجماعي
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نسخة بيعمل به الباحث االحتفاظ  من مسؤوليات رئيس القسم أو مدير المركز البحثي الذي (2

 (.13)موقعة توقيعا  حيا  كل جميع الموافقات التي وردت في المادة 

 التحكيم :17 المادة
ختصاص عادل لألبحاث من قبل دخرين يعملون في نفس االالمستقل والتقييم الصد بالتحكيم قي

ة عملية التحكيم في غاية األهمي ن، أبموضممموع البحثقريبة أو في اختصممماصمممات ذات عالقة 

م أداء يشممممر وتقيللنو التمويل واختيار المادة القابلة ألألبحاث وإدارتها، مثل تقييم للبات الدعم 

 واصمممفاتالمحافظة على المعايير والمعلى  تسممماعد عملية التحكيمكما  البحثية الباحث والفر 
ات رصممممد التجاوزالمتفل عليها بين المؤسممممسممممات العلمية والبحثية وتسمممماعد كذلك في  البحثية

طاء خكشممف األو هذه المدونة مثل النشممر المزدوجبنود  البحثية الواردة في وسمموء الممارسممة

 كذبوالوالخداع التزوير  عن تساعد عملية التحكيم في الكشفكما  وكشف العبارات الغامضة

 .والنقل

 والباحثين فيما يخ  التحكيم مسؤوليات المحكم : 18 المادة

 مسؤوليات المحكم -أ
 :وذلك من خالل مسؤولةعلى المحكم إجراء التحكيم بطريقه 

 .انجاز التحكيم بالوق  المناسب وبعدالة (1
أو عن نتائج التحكيم قبل موعد عدم الكشممممممف عن محتو  المادة الخاضممممممعة للتحكيم  (2

 .اإلعالن عنها رسميا  
 .إيضاح النقال التي قد تؤدي إلى تضارب المصالح  (3
  .إلال  أحكام مسبقة وااللتزام بمعايير التحكيم عدم (4
ة لمنفع عدم اسمممممتغالل أو اسمممممتثمار المعرفة التي حصمممممل عليها المحكم أيناء المراجعة (5

 .شخصية
 .االعتذار عن التحكيم في المجاالت التي تقع خارج اختصاصه (6

 :مسؤوليات الباحثين -ب
لتأيير التحكيم أو ا ةعلى الباحثين الذين تخضممممممع أبحايهم للتحكيم عدم التدخل في عملي (1

 .التحكيم أو على المحكم ةعلى عملي
 .على الباحثين المشاركة في عمليه التحكيم (2
 يناءأبوجود تضارب مصالح إن وجدت للمحكم االنتباه أو التوضيح على الباحث جلب  (3

 .عملية التحكيم

ة  أحكام عام 

 :19 المادة
تام بجميع بنود المدونة  يضمممممممنيجب على كل باحث توقيع تعهد  -أ يتم والتعهد االلتزام ال

 . حثااالحتفاظ بنسخة من هذا التعهد في ملف الب

( 4/1،2)ادة تعتبر المبادئ األخالقية العامة وقواعد وقيم السلوك األخالقي الواردة في الم -ب

 .أساسا  الستنبال قواعد وقيم سلوك للمهن والتخصصات المختلفة( 5)والمادة 
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 قرارات متفرقة / البحث العلمي

 

  ية أو ية تقييم الكتب العلم لذين يتولون عمل فأة للمقيمين ا ها عن يصممممممرف مكا مخطولات

ناء على  تاذ الرئيس ب لريل عمادة البحث العلمي على أن يتم تحديدها بقرار من األسمممممم

تنسمميب لجنة البحث العلمي، ومسمماواة مكافأة المقيم من خارج األردن بمكافأة المقيم داخل 

 .29األردن

 الموافقة على توييل وتسممممممجيل البحوث العلمية التي يقوم بها أعضمممممماء هيئة التدريس في 

 .30الكليات المختلفة لد  لجنتي البحث العلمي في القسم والكلية قبل القيام بهذه األبحاث
  عدم اعتماد أي فاتورة تصممممرف من حسمممماب األبحاث العلمية أو السمممملف النثرية، إال بعد

والفاتورة إلى شعبة العهدة للمعاينة ( إذا كان  تحمل صفة العهدة)إحضار المادة المشتراة 

صممممفات الصممممحيحة الدقيقة، ومن يم يتم إعداد مسممممتند اإلخراج دون إبطاء وتسممممجيل الموا

 .31للتوقيع عليه من قبل الشخ  المعني

 عدم احتساب االبحاث العلمية التي تنشر في مجلة 

(International Journal of Applied Sciences and Technology) ألغممممراض 

الترقية أو النقل كونها غير متخصمممممصمممممة وتتعارض مع تعليمات الترقية المعمول بها في 

 .32الجامعة
  ةبتقديم النسلللللللخقرر مجلس العمداء الطلب من عضلللللللو هيئة التدريس )الباحث( التعهد 

 33... الخ. اختراعالنهائية لبحث  على شكل ورقة علمية منشورة أو براءة 

 إرسلللال جميع األبحاث العلمية التي لم تحتسلللب ضلللمن  قرر مجلس العمداء الموافقة على
الحد األدنى للترقية للمحكمين الخارجيين )كأبحاث داعمة( في حال تحقيقها لشلللللللروط 

 34أولا( من تعليمات الهيئة التدريسية./24المجالت العلمية الواردة في المادة )
 

 ظام التأمين الصحين

الصندو  إلى تأمين المعالجة  يهدف للعاملين فيها صندو  التأمين الصحي اختياريااالشتراك  في 

االطالع على الروابط من التفاصممممممميل يمكن وللمزيد  لنظامللمشممممممترك والمنتفع وفقا  ألحكام هذا ا
 التالية: 

 تعليمات التأمين الصحي للعاملين 

 اسعار االجراءات الطبية في المركز الصحي 

 اسعار الفحوصات المخبرية المعتمدة في المركز الصحي 

 ( في مركز  بماجسممتير طتحديد اجور المعالجة السممنية لطلبة الدراسممات العليا )االسممنان
 طب االسنان التعليمي.

 عيادات طب االسمممممنان  -تسمممممعيرة االجراءات الطبية السمممممنية في عيادات االختصممممماص
  التعليمية

 قرارات متفرقة/ التأمين الصحي  
 

                                                           
 .م17/1/1993بتاريخ ( 3/93)قرار مجلس العمداء في جلسته رقم  29
 .م4/7/1999بتاريخ ( 26/99)قرار مجلس العمداء في جلسته رقم  30

 .م27/1/2005بتاريخ  16/1/5/494رئيس الجامعة في كتابه رقم  كتاب 31

 .م1/7/2013بتاريخ ( 27/2013)قرار مجلس العمداء في جلسته رقم  32
 م.7/11/2016بتاريخ ( 45/2016)قرار مجلس العمداء في جلسته رقم  33
 م.7/11/2016بتاريخ ( 45/2016)قرار مجلس العمداء في جلسته رقم  34

http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/11%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A/1.pdf
http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/11%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A/1.pdf
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http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/11%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A/7.pdf
http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/11%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A/7.pdf
http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/11%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A/3.pdf


65 

 

 في جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية والعالواتالرواتب نظام 

اإلداريين والفنيين عضاء الهيئة التدريسية والموظفين ألرواتب سلم حدد ي لنظامهذا ا

 في الجامعة.
 الرواتب والعالوات /قرارات متفرقة

  .افأة والتعويض وصندو  االدخار للعامليننظام المك

  وصندوق االدخار للعاملين المكافأة والتعويضتعليمات صرف 

  صندوق االدخار للعاملين.من  لقروضاتعليمات صرف 

 المالية. السلفت تعليما 

  العمل االضافي.اسس صرف بدل  
 

 نظام صندو  االستثمار
ندو  يعمل على اسممممتثمار أموال الصمممم( سممممتثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةاالصممممندو  ) صممممندو  مالي يسمممممى

شال شئة عن ذلك لدعم أوجه الن وفقا  ألحكام  ة وذلكالمختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموي اتوتخصي  اإليرادات النا

 هذا النظام. 

  عضاء هيئة التدريسأمعامالت  بإجراءاتللسير  الالزمةالويائل 

 التعيين 

 .الشهادات العلمية .1
 .توصية مجلس القسم .2
 .توصية مجلس الكلية .3
ع كشمممف بأسمممماء العاملين في التدريس ونصمممابهم وأسمممماء موفدي القسمممم والتاريخ المتوق .4

 .لعودتهم
 .اهقائمة بأسماء المتقدمين للوظيفة ومؤهالتهم مع بيان سبب اختيار المرشح دون سو .5
 .الخاص بالتعيينالنموذج  .6

 

 الترقية واألقدمية

 .توصية مجلس القسم .1
 .توصية مجلس الكلية .2
 .قائمة بأسماء البحوث المقدمة للترقية أو األقدمية .3
المجالت التي تم نشممر األبحاث فيها )ويراعى فيها أن تكون مصممنفة، محكمة، متخصممصممة،  .4

 .وعالمية لألقدمية(
ذ، المتخصممصممين على أن يكونوا من رتبة أسممتاقائمة بأسممماء عشممرة على األقل من المقيمين  .5

 .ويراعى ما أمكن أن ال يرشح من الجامعة الواحدة أكثر من مقيم واحد
  .تقرير مشترك من العميد ورئيس القسم .6
% في 40% في مجال التخصمممممص و60سمممممت نسمممممخ من البحوث العلمية المعتمدة للترقية ) .7

 .مجال له عالقة بالتخصص من الحد األدنى المطلوب
لمي ليس هادة من العميد ورئيس القسم وعضو الهيئة التدريسية المعني تثبت أن اإلنتاج العش .8

 .مأخوذاا من رسالتي الماجستير والدكتوراه

http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/12%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A/2.pdf
http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/12%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A/2.pdf
http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/12%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A/2.pdf
http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/12%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A/3.pdf
http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/13%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A3%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86/1.pdf
http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/13%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A3%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86/2.pdf
http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/13%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A3%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86/2.pdf
http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/13%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A3%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86/3.pdf
http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/13%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A3%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86/3.pdf
http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/13%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A3%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86/7.pdf
http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/13%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A3%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86/7.pdf
http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/13%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A3%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86/8.pdf
http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/13%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A3%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86/8.pdf
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 .تقييم الطلبة .9
 .ورشتي تكنولوجيا التعليم .10
 .النموذج الخاص .11
 .السيرة الذاتية .12
 .المساقات التي قام بتدريسها .13
 .السابقة إذا كانت الترقية إلى رتبة أستاذ قائمة باألبحاث التي قدمت في الترقية .14

 

 النقل

 .توصية مجلس القسم .1
 .توصية مجلس الكلية .2
 البحوث العلمية المقدمة للنقل بحث واحد على األقل في مجال التخصص. .3
المجالت التي تم نشمممممممر األبحمماث فيهمما ويراعى فيهمما أن تكون مصمممممممنفممة، محكمممة،  .4

 ومتخصصة.
 .القسمتقرير مشترك من العميد ورئيس  .5
سية المعني تثبت أن اإلنتاج  .6 سم وعضو الهيئة التدري لعلمي اشهادة من العميد ورئيس الق

 .ليس مأخوذاا من رسالتي الماجستير والدكتوراه
 .تقييم الطلبة .7
 .النموذج الخاص .8
 .السيرة الذاتية .9
 .ورشتي تكنولوجيا التعليم .10

 التثبي 

 .توصية مجلس القسم .1
 .توصية مجلس الكلية .2
 .الخاصالنموذج  .3
 .ورشتي تكنولوجيا التعليم .4
 .تقييم الطلبة .5

 اإلجازة بدون راتب

 .توصية مجلس القسم .1
 .توصية مجلس الكلية .2
 .طلب خطي .3
خ كشممف بأسممماء العاملين في التدريس والعبء التدريسممي وأسممماء موفدي القسممم والتاري .4

 .المتوقع لعودتهم
مي راتب أو التفرغ العلكشف بأسماء أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على إجازة بدون  .5

 %. 20بحيث ال تزيد النسبة على 
 .مكان قضاء اإلجازة .6
 .النموذج الخاص .7

 إجازة التفر  العلمي

 .توصية مجلس القسم .1
 .توصية مجلس الكلية .2
 .مخطط البحث .3
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 .طلب خطي .4
ع كشمممف بأسمممماء العاملين في التدريس ونصمممابهم وأسمممماء موفدي القسمممم والتاريخ المتوق .5

 .لعودتهم
بأسممماء أعضمماء هيئة التدريس الحاصمملين على إجازة بدون راتب أو إجازة تفرغ كشممف  .6

 (%20علمي بحيث ال تزيد النسبة على )
 .تقرير البحث العلمي .7
 .مكان قضاء اإلجازة .8

 اإليفاد

 .توصية مجلس القسم .1
 .توصية مجلس الكلية .2
 .رسالة قبول من الجامعة التي سيوفد إليها .3
 .(500بمعدل ال يقل عن ) (TOEFL) النجاح في امتحان .4
 .طلب خطي .5
ع كشمممف بأسمممماء العاملين في التدريس ونصمممابهم وأسمممماء موفدي القسمممم والتاريخ المتوق .6

 .لعودتهم

 تجديد أو تمديد اإلقامة

 .توصية مجلس القسم .1
  .توصية مجلس الكلية .2
 .نموذج اإليفاد .3
 (.رسالة من المشرف على دراسة الموفد )وكشف العالمات حسب الحالة .4

 
 يير الموفد للجامعة التي أوفد إليهاتغ .5
 .توصية مجلس القسم .6
 .توصية مجلس الكلية .7
  .نموذج اإليفاد .8
 .رسالة قبول من الجامعة التي سيوفد إليها .9
 .طلب خطي .10

 

 إنهاء إيفاد وتأجيل المطالبة بااللتزام

 .توصية مجلس القسم .1
 .توصية مجلس الكلية .2
  .نموذج اإليفاد .3
 .طلب خطي .4
 .(على دراسة الموفد )وكشف العالمات حسب الحالةرسالة من المشرف  .5

  االستقالة

 .توصية مجلس القسم .1
ا بعد مرور ثمانية أسمم .2 ابيع من توصممية مجلس الكلية )مع التذكير بأن االسممتقالة تقبل حكما

 .تاريخ تقديمها
 .طلب خطي .3
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ع كشمممف بأسمممماء العاملين في التدريس ونصمممابهم وأسمممماء موفدي القسمممم والتاريخ المتوق .4

 .ودتهملع

 ترفيع مساعد البحث والتدريس ونقله إلى فئة أعلى

 .توصية مجلس القسم .1
 .توصية مجلس الكلية .2
 .)500بمعدل ال يقل عن ) (TOEFL) النجاح في امتحان .3
 .التقرير السنوي .4

 . نظام مباشرة العمل

ر قرار فيهم الموفدين إل بعد صدوعدم الموافقة على مباشرة العمل ألي عضو هيئة تدريس بما 

صات التعيين من الجهة المختصة بذلك ولن يصرف لمن يباشر عمل  قبل قرار التعيين أية مخص

 .مالية بعد تاريخ صدور هذا القرار

 خطوات استكمال إجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين
 

 يلي:مراجعة وحدة الموارد البشرية إلجراء ما 
 تسليم الوثائق التالية: .1

 .صورة مصدقة عن المؤهل العلمي وكشف العالمات 

 .صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة 

 .صورة عن دفتر العائلة وهوية األحوال المدنية 

  محكوميةشهادة عدم. 

 .)صورة عن عضو النقابة المهنية لألطباء، المهندسين، .... )إن وجدت 

 المهنة )للوظائف المهنية(. صورة عن إجازات مزاولة 

 وثيقة معادلة الشهادات للمعنيين من الحاصلين على الشهادات غير األردنية. 

 .ثالث صور شخصية 

 .)صورة مصدقة عن شهادات الخبرة والدورات التدريبية )إن وجدت 

 ( عام ويدرسون في الثانو18صورة عن إثبات طالب لألبناء الذين أتموا سن ) ية

 لغايات التأمين الصحي. جة الجامعية األولىالعامة أو الدر

 الحساب البنكي والجهة التي سيتم تحويل الراتب الشهري إليها رقم. 
 

 تعبئة نموذج الحالة الصحية . .2
 مراجعة مركز صحي الجامعة إلجراء الفحص الطبي المعتمد . .3
 توقيع عقد العمل المعتمد بعد تبليغه بكتاب تعيينه. .4
 موظف.إصدار رقم وظيفي وهوية  .5
 حي.استكمال البيانات الالزمة لغايات االشتراك في الضمان االجتماعي والتأمين الص .6

  المعينينعضاء هيئة التدريس أخدمات تهم 

 مكتب خدمة الجمهور 

 لعضو هيئة التدريس الجديد: التاليةيقوم المكتب بتوفير الخدمات 
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 الجامعة الجدد. عطاء الكلمة السرية الخاصة بالخدمات اإللكترونية لموظفيإ .1
ط الجهاز تهيئة جهاز الكمبيوتر وتنزيل نظام التشغيل والبرامج المعتمدة في الجامعة ورب .2

 خدمة االنترنت. وتفعيلعلى الشبكة الحاسوبية 
 ضبط وعمل االعدادات الالزمة لملحقات جهاز الكمبيوتر لتسهيل عملية االستخدام. .3
وقعه الشممخصممي على موقع الجامعة توضمميح االجراءات التي تمكن الموظف من عمل م .4

 )تعليمات موجودة على صفحة خدمة الجمهور االلكترونية(.
 .(eLearning) كيفية استخدام برنامج التعليم االلكتروني .5
ليه و اسممتشممارات بما يخص الكمبيوتر وملحقاته والتدريب عأتقديم الخدمة من تسمماؤالت  .6

 .ن لزم االمرإ

 الهوية الجامعية 

والموقع اللكتروني  البريد اللكترونيتعطي الهوية اللكترونية للمسللتخدم الحق باسللتعمال خدمة 

دارية والتواجد ضللمن قوائم توزيع البريد الشللخصللي والشللبكة الالسلللكية و البوابة اللكترونية اإل

   .اللكتروني ومجموعات سير العمليات المختلفة

 لكترونية حسللللاب رسللللمي للمسللللتخدم يتمتع بالصللللفة الشللللخصللللية، ول يجوز. تعتبر الهوية اإلأ

ن مسللؤولية تامة ع شللخص آخر لسللتعمال  و يكون مسللؤولا  ألي عطاء كلمة المرورإللمسللتخدم 

  .اية تبعات تترتب على ذلك

يام المستخدم للق . يتم بناء الهوية اللكترونية للمستخدم تبعا لنظام ترميز آلي يعتمد على بياناتب

انشللللاء  اسللللم المسللللتخدم في الهوية اللكترونية والذي يعتمد على نظام آلي يتولى عملية بإنشللللاء

وحذف وتفعيل وتعطيل الهوية اللكترونية وتعديل بعض خصللللللائصللللللها بشللللللكل آلي يعتمد على 

كون هذه المعلومات المخزنة في نظام معلومات الموارد البشلللرية او نظام القبول و التسلللجيل، وت

 .ة اللكترونية ملزمة لصاحبهاالهوي

 تصاريح دخول السيارات 

عة جاجراءات التعيين والحصللللول على الرقم الوظيفي يقوم عضللللو هيئة التدريس بمرإتمام إعد ي

ت من الجامعي )بالقرب من البوابة الرئيسللللية( للحصللللول على تصللللريح دخول السلللليارادائرة األ

 . ة ب  ورخصة السيارة التي يملكهاالخاصحضار رخصة القيادة إللحرم الجامعي وذلك بعد 

 العهدةمكاتب اعضاء هيئة التدريس اللوازم ونظام 

 ر . أما توفيبالتنسللللللليق مع رئيس القسلللللللم المعني  يتم الجديد مكتب عضلللللللو هيئة التدريستوفير 

 من خالل بوابة الخدمات اللكترونية فيتم  المكتبيةاللوازم 

 المؤهالت واعتماد( e-portfolio) الذاتية السيرة

 يجب على كل عضلللللللو هيئة تدريس ادخال معلومات  وسللللللليرت  الذاتية وابحاث  على موقع بوابة

 خدمات الموظفين وتوثيقها اولا بأول. 

 لغير المبتعثين العلميةتصديل الشهادات 

ي يجب على كل عضللللللو هيئة تدريس معادلة الشللللللهادات من وزارة التعليم العالي والبحث العلم

 كجزء من متطلبات التعيين في الجامعة. وذلك 

http://www.just.edu.jo/ar/aboutjust/RegulationsTemp/21%20%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA/4.pdf
http://www.just.edu.jo/ar/aboutjust/RegulationsTemp/21%20%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA/4.pdf
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 توجيه وإرشاد أعضاء الهيئة التدريسية الجدد

يئة ه ألعضللاءكاديمي وضللمان الجودة بتنظيم ورشللات تعريفية وتوجيهية يقوم مركز التطوير األ

ريف التع رشللادية تشللملول من كل عام دراسللي وتقديم الخدمات اإلالتدريس في بداية الفصللل األ

ويم، نظام وصف المساق، اساليب التق كأعدادكاديمية )األ باإلجراءاتبقوانين الجامعة والتعريف 

 عة فيها. الى التعريف بالبحث العلمي والجامعة ومرافقها والنظمة المتب باإلضافةالعالمات(، 

 الرتب األكاديمية ألعضاء الهيئة التدريسية 

 ستاذ مساعدأ .1
 ستاذ مشاركأ .2
 ستاذأ .3
 محاضر )متفرغ وغير متفرغ( .4

  الفصول الدراسية الرسمية والصيفية

سيينتضم الجامعة فصلين  يفي لى الفصل الصإ باإلضافةول والثاني من كل عام جامعي األ درا

 والذي عادة يكون اختياري للطلبة والمدرسين. 

 نظام التعليم االلكتروني 

التواصلللللللل خاللها يتم من  لكترونيللتعليم اإل كمنصلللللللة  E-learningتعتمد برنامل  الجامعة

تواصللل . ويمكن لعضللو هيئة التدريس ال التدريسلليةالشللبكي مع الطالب وتحميل المواد والملفات 

 الشبكي مع طالب  خالل من خالل موقع  الخاص. 

 مهام أعضاء هيئة التدريس وواجباتهم

 لتفكيرا في الكاملة بالحرية الجامعي عمل  نطاق في الجامعة في التدريسللية الهيئة عضللو يتمتع

 ةالجامعي واألنشلللللللطة العلمي والبحث بالتدريس يتعلق فيما الرأي وتبادل والنشلللللللر والتعبير

 لتعليماتوا الجامعة وبأنظمة بالقيم لتزامال مع بها المعمول القوانين حدود في وذلك األخرى،

 . بمقتضاها الصادرة

 : يلي ما الجامعة في التدريسية الهيئة عضو مهام تشمل

 . االمتحانات وإجراء التدريس .1
 .  المبتكرة والدراسات البحوث بإجراء .2
 العلمية وأنشطتهم وتقاريرهم الطلبة بحوث وعلى الجامعية الرسائل على اإلشراف .3
ا يعلم وتوجيههم واالجتماعية .4 ا وأخال ا  .قيا
 . األكاديمي اإلرشاد .5
 .  الجامعة فيها تشارك التي تلك وفي الجامعية، واللجان المجالس في االشتراك .6

 . التقدم إلى بها ويدفع بالجامعة ينهض وبما 
 ةوالمحافظ العلمية برسالتها للنهوض الجهد وبذل الجامعة في العلمي لواجبه التفرغ .7

 . ةواإلدار والتوجيه والتدريس البحث ميادين في الجامعة بمكانة الالئق المستوىى عل
 . وتنميته المجتمع خدمة .8
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 ساعات العمل

 األعمال على توزع ساعة أربعين التدريسية الهيئة لعضو األسبوعي العمل ساعات تكون

 : التالية

 . التدريس .1
 . الجامعية الرسائل على اإلشراف .2
 . العلمي البحث .3
 . األكاديمي اإلرشاد .4
 . الطلبة مراجعات .5
 . واللجان المجالس في المشاركة .6
 . وتنميته المجتمع خدمة .7
 . األخرى الجامعية الواجبات .8

 التدريسي العبء

 ستاذواأل المشارك ولألستاذ ، معتمدة ساعات تسع (9 ) لألستاذ التدريسي ىءالعب يكون 

   عشرة خمس  15المساعد والمدرس وللمدرس معتمدة، ساعة عشرة اينتي  12  المساعد

 . معتمدة ساعة

 الذي التدريسممية الهيئة لعضممو التدريسممي العبء يخفض أن الحاجة اقتضمم  إذا للرئيس 

 . إدارية ومسؤوليات يتولى أعباء

 التي يلقيها اإلضممافية المحاضممرات عن مكافآت أي التدريسممية الهيئة لعضممو تصممرف ال 

  .له المخص  التدريسي العبء استوفى قد كان إذا إال الجامعة، داخل

 نم تنسميب على وبناء الرئيس من مسمبقة خطية بموافقة التدريسمية، الهيئة لعضمو يجوز 

 يزيد ال أن على الجامعة خارج محاضممرات إلقاء القسممم رئيس من وتوصممية الكلية عميد

 الواحد.  الدراسي الفصل خالل أسبوعيا معتمدة ساعات يالث عددها على

  ى لإيجب الرجوع  الهيئة التدريسممية ألعضمماءأسممس احتسمماب العبء التدريسممي لتفاصمميل

 على هذه  الروابط التدريسية الهيئةنظام 

ضاء الهيئة التدريسية )باستثناء االختصاص العالي في الطب أسس احتساب العبء التدريسي ألع

 ولب األسنان

 العبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس السريريين في كلية الطب احتسابأسس 

 العبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس السريريين في كلية طب األسنان احتسابأسس 

 

  حضور المؤتمرات

  المعمول بها  التعليماتيحل لعضو هيئة التدريس المشاركة في المؤتمرات العلمية حسب

 في الجامعة. 

 ئيس رعلى تنسممميب من  ء  التي تضمممعها الكلية بنا ل االسمممس ويتم ذلك بقرار من العميد وف

لمقرر القسممم المعني، وله أن يسممتأنس برأي مجلس الكلية، وللعميد أن يقرر منح العضممو ا

ه تتجاوز مجموع اسمممممتحقاقاته المتوقعة بموجب هذ على أالاشمممممتراكه في المؤتمر سممممملفه 

 .التعليمات

http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/7%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/19.pdf
http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/7%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/19.pdf
http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/7%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/20.pdf
http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/7%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/21.pdf
http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/7%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/6.pdf
http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/7%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/6.pdf
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  تدريس ئة ال مرات العلمية على ان تقوم الجامعة في المؤت االشممممممتراكيجوز لعضممممممو هي

دة بيانات يا للمؤتمرات المدرجة في قاعدينار سمممنو  3500بما ال يتجاوز  المالية بالتغطية

Scopus    دينار لغيرها  1250او 

  في  أيام عمل  10ن يتغيب عن التدريس لمدة تزيد عن   أال يجوز لعضمممممو هيئة التدريس

 .المؤتمرات العلميةكاديمية لغايات حضور السنة األ

  يقدم عضممممو هيئة التدريس مع للب المشمممماركة جدول تعويض المحاضممممرات التي يغيب

عنها خالل الفصممل وتوضممع في جدول خاص معلن للطالب ومويل لد  رئيس القسممم قبل 

 .بالساعات المكتبية االلتزامبيان  سفره مع

 لرابطالتفاصيل على هذا ا 

  قسام األكاديمية ألعضاء الهيئة التدريسيةتعليمات التعيين المشترك في األ

 قسمممم  يجوز تعيين عضمممو هيئة التدريس المعين في أحد األقسمممام األكاديمية في الكلية في
قة آخر من أقسممامها، أو قسممم آخر من أقسممام كلية أخرى على أن تكون بين القسمممين عال

 موضوعية

 اية ر بطلب رسمي لهذه الغيتقدم عضو هيئة التدريس الذي يرغب في التعيين في قسم آخ
لقسمين ايوضح فيه كفاياته واستعداده للتدريس والبحث في هذا القسم والمشاركة فيه إلى 

 المعنيين
  ية من لجنة التعيين ناء على توصممممممم يتم التعيين المشمممممممترك بقرار من مجلس العمداء ب

 نوالترقية بعد أخذ رأي مجلسي القسمين المعنيين، ومجلسي الكليتين المعنيتي
 ا أن يشارك في التصويت والتنسيب للتعيين وايسمح لل ا مشتركا لترقية عضو المعين تعيينا

ا والتثبيت في كل من القسمممين األول وهو قسمممه األصمملي، والثاني وهو المعين فيه ت عيينا
ا   مشتركا

 ا بانتهاء تعيينه ف ا حكما ي قسمممممه يعتبر التعيين المشممممترك للعضممممو في القسممممم اآلخر منتهيا
 .ألي سبب من األسباب األصلي

  تكون جميع الشمممممممؤون التدريسمممممممية للعضمممممممو وما يترتب عليها أو يتفرع عنها من أمور
 أكاديمية وإدارية ومالية في قسمه األصلي، ويعلم بذلك القسم اآلخر

  الرا طالتفاصيل على هذا 

 

  أسس التكليف بالتدريس وعمل أعضاء هيئة التدريس في الفصل الصيفي

  يسممممتحق عضممممو هيئة التدريس الذي بكلف بالتدريس في الفصممممل الصمممميفي راتب شممممهر
في اضافي مع العالوات باستثناء عالوة النقل من كل شهر يعمل فيه خالل الفصل الصي

 بالنصاب الكامل المنصوص عليه في النظام. 

 من راتب الشممممهر االضممممافي والعالوات  قاما اذا عمل اقل من النصمممماب الكامل فيسممممتح
ى علي الالف الطلبةبنسممبة عبئه التدريسممي الفعلي الى النصمماب الكامل وبنسممبة عدد  لمبينةا

 الحد االدنى للمساقات التي لم يكتمل بها الحد االدنى. 

  اعضاء هيئة التدريس الذين يتم تعيينهم في بداية الفصل الدراسي الثاني يستحقون راتب
كامل في الفصمممل الصممميفي، والذين اضمممافي عن اربعة اسمممابيع مقابل التدريس بنصممماب 

يعينوا خالل الفصممل الدراسممي الثاني يصممرف لهم مقابل تدريسممهم في الفصممل الصمميفي 
وحسمممب ما ورد في البند االول من هذا القرار بنسمممبة رصممميد اجازاتهم، اما الذين يعينوا 

http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/7%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/6.pdf
http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/7%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/6.pdf
http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/7%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/5.pdf
http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/7%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/5.pdf
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في نهاية الفصممممل الدراسممممي الثاني فال يسممممتحقون اي راتب اضممممافي مقابل التدريس في 
 صل الصيفي. الف

  الرابطتفاصيل اوفى على هذا 
 

  الهيئة التدريسية في الجامعة ألعضاءأسس تحديد الساعات المكتبية 

ساعات المكيعتبر تواجد عضو هيئة التدريس في مكتب  أو المكان المخصص ل   ل خالل ا تبية ل

 عمللل  وإن اإلخالل بللذلللك هو إخالل بللالعمليللة األكللاديميللة وواجبللات العضلللللللو جزءا يتجزأ من

  .بالساعات المكتبية كما هو اللتزام بالمحاضرات اللتزامية، لهذا  ينبغي الوظيف

  :السريرين منهم في كليتي الطب ولب األسنان باستثناءأعضاء هيئة التدريس في جميع الكليات 

موزعة على أربعة أيام    –يخصص عضو هيئة التدريس ما ل  يقل عن ست ساعات أسبوعيا  

  .مكتبيةكساعات  –بحد أدنى 

ثاء ينبغي أن ل تتكرر نفس الفترة المخصلللللللصلللللللة للسلللللللاعات المكتبية على كل أيام األحد والثال

  .واألربعاء الثنينوالخميس وبنفس الكيفية أن ل تتكرر على يومي 

  :عضاء هيئة التدريس السريري في كليتي الطب ولب األسنانأ 

ية يوزعها بما يتناسب مع برنامج  مكتب ساعاتييخصص عضو هيئة التدريس السريري ست   

  .بالتنسيق مع رئيس القسم وبمصادقة العميد

  :أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين 

يخصلللص عضلللو هيئة التدريس غر المتفرغ عدد سلللاعات مكتبية يكاف  نصلللف عدد سلللاعات   

ها على أن يؤمن رئيس القسلللللللم  تدريس األسلللللللبوعية التي يقوم ب جده خالل فترات ال كان ملتوا

  .المكتبية ويعلن  للطلبة الساعات

 اإللكترونيةاالمتحانات 

النظام  ضمان إدخال أسئلة االمتحان على نظام االمتحانات من خالل الوسائل التي يوفرها له (1
ثالثة وفي حاالت خاصة يمكن تسليمها لمشرف االمتحانات بالصيغة المعتمدة قبل االمتحان ب

  .أيام كحد أقصى
  .بداية االمتحان ونهايته المجدولين مسبقاااللتزام بوقت  (2
 قبل ام مشممماهدة االمتحان بصممميغته النهائية واعتماده من خالل الوسمممائل التي يوفرها له النظ (3

  .ساعة من موعد انعقاد االمتحان 24
ب لكل ضممممان وجود العدد الكافي من المراقبين من قبل القسمممم و/أو الكلية وذلك بمعدل مراق (4

 .طالب 30

 النشر العلميحوافز 

 تصرف لعضو هيئة التدريس حوافز ومكافآت مالي  في حال النشر :

 مجالت علمية عالمية. (1
 حوافز نشر كتاب. (2
 حوافز براءة االختراع (3

http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/7%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/12.pdf
http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/7%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/12.pdf
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 حوافز افضل كلية في البحث العلمي  (4
 حوافز االستشهاد في البحوث. (5
  Nature, Scienceحوافز النشر في مجالت  (6

    تعليمات التفر  العلمي
 دواح آن راتب في بدون أو علمي باإلجازة تفرغ المتمتعين نسلللبة دل تزي أن مراعاة -أ

 .القسم ذلك في التدريس هيئة أعضاء عدد من% 20  على

 العلمي التفرغ إجازة اسلللللتنفاذ بعد إعارت  أو التدريسلللللية الهيئة عضلللللو انتداب يتم  -ب

 . ل  الممنوحة راتب بدون واإلجازة

 ىعل التدريس هيئة لعضلللو النتداب أو اإلعارة أو اإلجازة منح في األولويات تحدد  -ج

 : التالي النحو

 وطلب البالد خارج إجازته من الثانية السممنة أمضممى الذي التدريس هيئة عضممو (1
 . لسنة ثالثة إجازة منحه

 . األولى للمرة العلمي التفرغ إجازة (2
 . الثانية للمرة العلمي التفرغ إجازة (3
 .  األردن خارج يعمل لمن راتب بدون اإلجازة (4
  السابق في إجازة يأخذ لم لمن راتب بدون اإلجازة (5
  وبراءات االختراع الجامعةمنح البحث  العلمي من خارج  (6

أسالالس تيالالنيم المج ت العلمية التي ينشالالر بما أعضالالاء هيئة التدريس في الجامعة 

  )للمج ت غير المعروفة(

 :المجلة العالمية: تعتبر المجلة عالمية إذا توفرت فيها الشروط التالية أ(

 .(Editorial Board) أنها عالمية أو أن يكون للمجلة هيئة محررين عالميين معنون  . 1

 .(%30وأن ل تقل نسبة المقالت غير المحلية المنشورة بها عن ) . 2

ا: تعتبر المجلة  ا وذلك بالعتماد على ما يشب( المجلة المصنفة عالميا  :ير إلي مصنفة عالميا

Ulrich ،Current Contents ،Biol. Abat. Chem. ،Abat. ،Med. Indea…etc.  

ا أو ما أو غيره Urlich ج( المجلة المحكمة: تعتبر المجلة محكمة بالعتماد على ما يشللللير إلي 

 .يتوفر من مالحظات المحكمين أو شروط المجلة

 .المتخصصة: يجب أن تكون المجلة متخصصة في أحد المجالت التخصصية د( المجلة

تعتمد األبحاث العلمية المنشلورة في المجالت اإللكترونية التي لها مجالت ورقية ألغراض النقل 

ا فقط فيمكن النظر في كل مجلة على حدا ألغراض  أو الترقية. أما المجالت التي تنشللللر إلكترونيا

المجالت اعتمادها للنقل أو الترقية عند ورودها، على أن ل يزيد عدد األبحاث المنشورة في هذه 

يد على أن ينطبق %50على ) تأك ية، مع ال قل أو الترق بة للن حاث المطلو حد األدنى لألب ( من ال
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على هلللذه المجالت اإللكترونيلللة ملللا ينطبق على المجالت العلللاديلللة من حيلللث كونهلللا محكملللة 

ا   .ومتخصصة ومصنفة عالميا

  :لتاليةتعتمد األبحاث العلمية المنشورة أو المقبولة للنشر في المجالت ا. 1

1. African Plant Protection 

غراض النقل أو ل تعتمد األبحاث العلمية المنشورة أو المقبولة للنشر في المجالت التالية، أل . 2

 :الترقية اعتباراا من تاريخ صدور هذا القرار وهي

1. Acta Veterinaria (مجلة يوغسالفية) 

2. Veterinary (مجلة باكستانية)   

3. Clay Research 

4. J. Saudi Chemical Society  (مجلة سعودية) 

5. International J of Chemistry   (مجلة هندية) 

6. Journal of Electronics  (مجلة صينية)  

7. Agricultural Mechanization in Asia ،Africa and Latin America (AMA)  

8. The Indian Journal of Agricultural Sciences  

9. Bangladesh Journal of Botany  

10.Corp Research (مجلة هندية)  

سات العليا بجامعة العلوم  المتضمنةتعليمات المشاريع البحثية  منحا  بحثية لطلبة الدرا

  والتكنولوجيا األردنية

 

 مدونة السلوك واخالقيات الوظيفة العامة

تنظم اخالقيات التعامل بين الموظفين سللواء الداريين  مدونة للسلللوك الوظيفيوضللعت الجامعة 

والزوار وبين الموظف ومتلقي الخللدمللة والموظف او اعضلللللللللاء هيئللة التللدريس وبين الطلبللة 

 وزمالئ .   ومرؤوسي

   تقييم الطلبة  

لك ذالل وذ Online يقوم الطل ة  تقييم أعضلللللاء هيئة التدريس  اسلللللتذدام النماذ  المعتمدة

ادس بوع السلل( من الفصللل الدراسللي األول والثاني وخالل األسلل12,15األسللبوع ) الفترة ما  ين

  .من الفصل الصيفي

http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/10%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86/13.pdf
http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/10%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86/13.pdf
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الي على التأكيد على ضلرورة قيام الطلبة بأداء التقييم بكل صلدق وموضلوعية وإظهار القسلم الت 

  .الشاشة قبل أن يبدأ الطالب بالتقييم

  .% تعتبر طبيعية65أ. نتيجة التقييم التي تزيد عن 

  .% تعتبر متدنية50التقييم التي تقل عن  بنتيجة

ط % تعتبر طبيعية إذا كانت مسلللللللاوية أو أعلى من المتوسللللللل64.9-50التقييم ما بين ج.نتيجة 

 .الحسابي لنتائل التقييم ألعضاء هيئة التدريس في القسم األكاديمي في ذلك الفصل

  

 العاملين  ألبناءرسوم الساعات الدراسية 

د رسوم وتحد في البرنامل العادي والموازي العاملين فيها ألبناءتخصص الجامعة مقاعد دراسية 

 لكل تخصص حسب البرنامل.  الساعات المعتمدة

  رسوم الساعات المعتمدة ألبناء الهيئات التدريسية والعاملين في الجامعات األردنية  (1

رسللوم السللاعات المعتمدة ألبناء الهيئات التدريسللية والعاملين في الجامعات األردنية  (2

 للبرنامل الموازي

 

 السالمة العامة 

 الوظائف الفنية والمهنية . السالمة العامة للعاملين بمختلف تتبع الجامعة تعليمات 

 

 

 

http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/42%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/6.pdf
http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/42%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/6.pdf
http://www.just.edu.jo/aboutjust/RegulationsTemp/42%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/6.pdf

