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والمرالز   ضعاا  يية  الدريس  ي  للي  ب  األناا  االل العياااتأل الخاص عملالتعليمات 

 1جامع  العلوم والدكاولوجيا األياني  والمسدشفيات الد  لها ايتباب مع
 0222لسا  ( 02)من قانو  الجامعات األياني  يقم (  / 11)صااية بموج  المااة 

 0212لسا   11والمعرل بالقانو  المؤقت يقم 
 

العيادات  عمل أعضاء هيئة التدريس في كلية طب األسنان داخل تعليمات) التعليمات هذه تسمى :1المااة

من  اعتبارا   بها األردنية ويُعمل والتكنولوجيا العلوم جامعة مع ارتباط لها التي والُمستشفيات والمراكز

1/3/0201 . 
 القريناة تاد  لا  ماا أدنااه فاي لهاا الُمخصصاة المعااني التعليمات في وردت حيثما التالية للكلمات يكون :0المااة

 :ذلك خالف على
 األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة : الجامع 
 األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة رئيس : الرئي 
 األسنان طب كلية :   الكلي 
 األسنان طب كليةعميد  :   العمير

 عيادات العمل الخاص: العيااات
 التاي والُمستشافيات العياادات والمراكاز داخال األسانان طاب كلية في التدريس هيئة عضو عمل يشمل :3المااة 

 :يلي ما الجامعة مع ارتباط لها
 فاي التطبيقياة الطبياة العلاوم كلياة وطلباة العليا الدراسات كلية وطلبة الكلية طلبة وتدريب تدريس (أ 

 .األسنان بطب العالقة ذات التخصصات

 التشخيصاية الفحوصاات وإجاراء زمالئا  مان االستشاار  طلباات وتلبياة المرضاى وعاال  رعاية (ب 
 .الالزمة والعالجية

 الحاااالت لمعالجااة اسااتدعائ  عنااد والحضااور الُمناوبااات فااي والعماال الجراحيااة العمليااات إجااراء (ج 
 .ذلك المرضية الحالة اقتضت اذا العام التخدير الطارئة ومعالجة المرضى تحت

 .الطلب عند الالزمة الطبية التقارير تحرير (د 

 يُطلاب ماا حسب الجامعة أو الكلية مستوى على المختلفة واللجان المجالس عضوية في المشاركة (ه 
 .من 

  .واجبات  ضمن تقع أخرى أعما  من من  يُطلب ما بكل القيام (و 
- :من الناتج الدخل كامل الجامعة إلى يؤو   :4المااة 

  .الجامعة مع ارتباط لها التي والُمستشفيات العيادات والمراكز داخل التدريس هيئة أعضاء عمل  (أ 

 .األسنان أطباء تدريب رسوم (ب 

 العلياا، مختلاا األطبااء الدراسات طلبة الكلية، طلبة من للمرضى المقدمة السنية المعالجات أجور (ج 
 لهااا التااي المستشاافيات  أو المراكاازأو  العيااادات فااي العاااملين العااامين وأطباااء األساانان المتاادربين،

  .الجامعة مع ارتباط
مقابال  4يوزع الدخل الُمتأتي من عمل أعضاء هيئة التادريس فاي الكلياة بنااء علاى الفقار  أ مان المااد   :5المااة 

 : من هذه التعليمات على النحو التالي( 3)تفرغه  الكامل للقيام باألعما  الوارد  في الماد  
 :يلي الرسمي يت  ما الدوام ساعات وخال  العيادات داخل أعما  بأية القيام عند ( أ

 الُمساااتهلكة والُمسااتلزمات المااواد بااد  أامااان اإلجمااالي الاادخل مبلاا  ماان%( 12)نساابة  تخصاا : أوال  
 .واألدوية

 يقاوم التاي األعماا  أو الجهاد هذا عن الناتج اإلجمالي الدخل من%( 12) نسبة للجامعة يخصص: اانيا  
 .التدريس هيئة عضو بها
 :يوزع المبل  المتبقي حسب النسب التالية: االثا  
 .المساند للكادر% 12
  .(POOL)االختصاصين في الحساب المشترك  التدريسية الهيئة أعضاء بين بالتساوي% 32
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 .لعضو الهيئة التدريسية % 02
 الجامعاة قبالمان  صاحيا   للماؤمنين الرسامي الادوام ساعات خال  العيادات داخل أعما  بأية القيام عند ( ب

 :يلي ما يت 

 .واألدوية الُمستهلكة والُمستلزمات المواد بد  أامان اإلجمالي الدخل مبل  من% 12 نسبة تخص : أوال  
 :يوزع المبل  المتبقي حسب النسب التالية: اانيا  

 .المساند للكادر 12%
  .(POOL)في الحساب المشترك االختصاصين  التدريسية الهيئة أعضاء بين بالتساوي% 32
 . لعضو الهيئة التدريسية% 02

 :وبعد ساعات الدوام الرسمي يت  ما يلي العياداتعند القيام بأية أعما  داخل (  
ماان مبلاا  الاادخل اإلجمااالي بااد  أامااان المااواد والُمسااتلزمات الُمسااتهلكة %( 12)تخصاا  نساابة : : أوال  

 .واألدوية
 يقاوم التي األعما  أو الجهد هذا عن الناتج اإلجمالي الدخل من%( 12) نسبة للجامعة يخصص: اانيا  

 .التدريس هيئة عضو بها
 :يوزع المبل  المتبقي حسب النسب التالية: االثا  
  يةهيئة التدريساللعضو  % 02
 لكادر المساند ل % 32 

الحاارم  /يااوزع الاادخل المتااأتي ماان عماال أعضاااء هيئااة التاادريس فااي عيااادات طااب األساانان التعليميااة  (د 

 :إربد على النحو التالي/ الجامعي وعيادات طب األسنان التعليمية 

 حصة الجامعة% 02
في الحساب المشترك بحيث يووع  الود م موذ  وله العيوادا  عضوء أعئواا  يروة التودري  دوذ % 02

 .والمتعضق بعيادا  اإل تصاص( 0)الحاجة لضشرط الملكور في المادة 
هذه الماد  يجب أن ال تزياد مساتحقات عضاو الهيئاة التدريساية المالياة عان ب من / بعد تطبيق البندين أ  (ه 

 .خمسة آالف دينار أردني

 يحقاااق أن التااادريس هيئاااة عضاااو علاااى ،(POOL)المشاااترك الحسااااب حصاااة فاااي الااادخو  لغاياااات :1الماااااة
 المشاااترك عضاااو الهيئاااة التدريساااية فاااي الحسااااب حصاااة مااان (%12) عااان يقااال إجمالياااا  ال دخاااال  

 األساسااااية األساااانان طااااب وأشااااعة الفاااا  وعلااااوم الفاااا  وأماااارا  الفاااا  طااااب اختصاصااااي باسااااتثناء
وفااي حالااة عاادم تحقيااق النسااب أعاااله يخاار  عضااو الهيئااة . فقاا ( %5) باا  لهاا  النساابة هااذه فتحاادد

 (.5)التدريسية من الحساب المشترك ويصرف ل  دخل  فق  من ذلك الشهر حسب الماد  
 ،اوخارجهاا العيااادات داخاال الكلااي العماال سااير عاان ُمفصااال   تقرياارا   سالاارئي إلااى الكليااة عميااد يقاادم :7المااااة

 هيئاااة عضاااو التااازام مااادى ضاااوء فاااي كلياااا   أو جزئياااا   الُمساااتحقات صااارف علاااى الُموافقاااة وللااارئيس
 ..الكلية عميد من بتنسيب ذلك ويت  النافذ  بالتعليمات التدريس

 لكليااة عمياادا   أو للاارئيس نائبااا   أو للجامعااة رئيسااا   السااريرين التاادريس هيئااة أعضاااء أحااد عااين إذا: 8المااااة 
األساانان، فياادفع لاا  ماان ميزانيااة الجامعااة مكافااأ  تعاااد  أعلااى دخاال عضااو هيئااة تاادريس فااي  طااب

 .من الماد  الخامسة (ه)مع مراعا  ما ورد في البند  الكلية
 أعضااء مان يوازيا  مان ُمعاملاة الُمتفار  الُمحاضر يُعامل التعليمات هذه من( 0) الماد  تطبيق لغايات: 2المااة

  .والراتب الرتبة في التدريس هيئة
 : 12المااة 

وبحاد أقصاى ااال  )وتحديد فترات العمل الخاص  التدريس برامج بتنظي  الكلية في األقسام رؤساء يقوم ( أ

 فصال كال بداياة قبال التدريساية الهيئاة ألعضااء( فترات أسبوعية وبما ال يتعار  مع العبء التدريساي
 .دراسي

تقدي  وبتنظي  المواعيد وممارسة العمل السريري العمل السريري  نائب العميد المكلا بإدار  شؤونيقوم  ( ب

 .يقرها الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية  أسسالخدمات للمرضى بموجب 

تاي اختصاص  فق  وال ضمن تقع التي المعالجة بممارسة البرنامج هذا في المشترك االختصاصي يقوم ( ج

 .تحدد من قبل لجنة الصالحيات في الكلية
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يااؤو  الاادخل المتااأتي ماان تصااوير األشااعة المخروطيااة فااي عيااادات كليااة طااب األساانان الااى عضااو هيئااة  ( د

شريطة أن يقوم أخصاائي األشاعة بكتاباة تقريار بهاا ماع مراعاا  بناود المااد  ( أخصائي األشعة)التدريس 

 .من هذه التعليمات( 5)

العمال  العميد المكلاا باإدار  شاؤوننارب : تشكل لجنة الصالحيات من قبل عميد الكلية وعلى النحو اآلتي( ه

 .، رؤساء األقسام في الكلية، عضوي هيئة تدريس سريريين من الكليةالسريري
بساااجل إحصاااائي ل عماااا   العيااااداتالمحاسااابة فاااي  الساااجالت الطبياااة و يااات  االحتفااااع فاااي شاااعبة: 11الماااااة 

ي يقاااوم بهاااا أعضااااء الهيئاااة التدريساااية والتاااي يمنحاااون بموجبهاااا مساااتحقاته  لقااااء أعمااااله  التااا

العمااال الساااريري  نائاااب العمياااد المكلاااا باااإدار  شاااؤونوجهاااوده  وفقاااا  لهاااذه التعليماااات ويرسااال 

 .نسخة من السجل اإلحصائي إلى عميد الكلية
 قرار حسب%( 142) والبالغة الكلية في التدريس هيئة ألعضاء الحوافز بخطة العمل يستمر: 10المااة 

لحين اعاد  النظر بهذا القرار في ضوء ما  10/0/1990 تاريخ( 050) رق  العالي التعلي  مجلس

 . يسفر عن  التطبيق الفعلي لهذه التعليمات
 .التعليمات هذه تطبيق عن تنتج أمور أية في الرئيس يبت :13المااة 
 .ن عن تنفيذ هذه التعليماتية مسؤالرئيس الجامعة وعميد الكل :14المااة 

 


