تعليمات الهيئة التدريسية
صادرة عن مجلس العمداء بمقتضى المادة ( )56من نظام الهيئة التدريسية
في الجامعة رقم ( )411لسنة 3002
المادة :4
المادة :3

المادة :2

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجياا اررنيياة لسانة
 )6002ويعمل بها اعتباراً من .6002/9/1
الفصل األول  :لجنة التعيين والترقية

1

أ .يشكل مجلس العمداء من بين أعضائه لجنة التعياين والتقيياة بقئا اة الاقئيس وعضاوية اتة
ماان أعضااائه لتااولي ممار ااة اللااعليات المتعلعااة بش ا ول أعضاااء هيئااة التاادريس ولااقئيس
الجامعة ،يدب والد أو أكثق مان أعضااء المجلاس ار ااتذخ ان اقين ا اتكماا النلااب عناد
الضقورخ.
ب .يشكِل مجلس الكلية لجنةة للعييةيو لالعيةيةة اية اةة اليميةث لممعلةيو سةو األةاة م األك ثيميةة
ععللى مم ياة الصالحي ت المعيلقة اشؤلو العييةيو لالعيةيةة للمجلةس الكليةة نةثب لاحةث أل
أكعي مو أسض ء هيةة العثييس في الكلية الاعكم ل النص ب سنث الضيلية.
الفصل الثاني  :التعيين
يشتقط في من يعين عضواً فاي الهيئاة التدريساية فاي الجامعاة ،أل يكاول منتيماا ً فاي نرا اته
للدرجة الجامعية ارولى ،وكذلك لدرجتي الدبلوم والماجستيق إل وجادتا .أماا نرجاة الادكتوراه
فيشتقط أل يكول منتيما ً فاي نرا اتها أو لعار اقط اةياماة الاذه تللباه الجامعاة لمان هاذه
الدرجة ،وفي هذه الحالة ا يجوز أل تعل مدخ اةيامة عن نة نرا ية متللة.

المادة :1
 -يشتقط في من يعين في اريسام السقيقية بقتبة أ تاذ مساعد في كلية الطب ما يلي:

-
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 .1أل يكااول لاًاعً علااى نرجااة البكااالوريوو فااي اللاام والجقالااة أو مااا يعانلهااا ماان جامعااة
معتقف بها.
 .6أل يكول لاًعً على تلقي لمزاولة المهنة من الجهة المعنية في اررنل.
 .3أل يكااول يااد تاادرب تاادريبا ً مبقمجاا ً ومتاادرجا ً فااي لعاال اا تلااا العااام أو الااديير (لساام
طبيعة اا تلا ) في مستشفيات تعليمية ا تعل عن أربا انوات فاي البلاد المااي للشاهانخ
وللل على البورن ارمقيكي أو ما يعانله.
أو:
أل يكول لاًعً على هانخ اا تلا العالي في اللم اررنيية فاي التصلاا العاام أو الاديير،
وأل يكول يد أيهى تدريبا ً مبقمجا ً ومتدرجا ً في لعال اا تلاا العاام أو الاديير لمادخ عاامين علاى
اريل في مقكز تدريم معتمد ارج اررنل.
أل يعماال كمحا ااق متفااق لماادخ عااام والااد علااى ارياال بعااد العااونخ ماان اةيفااان تح ا إ ااقاف ألااد
أعضاء هيئة التدريس في العسم يسميه عميد الكلية.
يشااكل عميااد الكليااة لجنااة ع يااة فااي يهايااة العااام ةجااقاء تعياايم ااامل ل ا ناء م ا التوًااية بالساايق
بإجقاءات التعيين كأ تاذ مساعد أو الحاجة للتجديد كمحا ق متفق لسنة ايية.
ا يتم موله بصلة الحوافز المعموا بها اا بعد تعيينه كأ تاذ مساعد.
أل يكااول لاً اعً علااى ااهانخ المجلااس اللبااي اررنيااي أو العقبااي لمزاولااة ا تلاًااه العااام و/أو
الديير إل وجد.

ب .يشتقط في من يعين بقتبة أ تاذ مساعد في كلية طم ار نال ما يلي:

 .1أل يكول لاًعً على نرجة البكالوريوو في طم ار نال أو ما يعانلها من جامعاة معتاقف
بها.
 .6أل يكول لاًعً على تلقي لمزاولة المهنة من الجهة المعنية في اررنل.

 1يقار مجلس العمداء ريم  ،6012/4بتاريخ 6012/1/63م.
 6يقار مجلس العمداء ريم  ،6012/1بتاريخ 6012/1/4م.
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.3
.4

.5
.2

أل يكول يد مضى على للوله على نرجة البكالوريوو مدخ ا تعل عن ( )4أرب نوات.
أل يكااول لاً اعً علااى إلاادت الاادرجات العلميااة العليااا فااي التصلااا بعااد تاادريم مبااقم
ومتدرج ا تعل مدته عن ( )3عث نوات في نرا ة منتيمة ،وهذه الدرجات هي:
 .iنرجة الدكتوراه.
 .iiنرجة الماجستيق باة اافة إلاى اهانخ الباورن ارمقيكاي أو الزمالاة البقيلايياة
أو الزمالة اايقلندية في التصلا أو ماا يعانلهاا ( اقيلة أل يكاول ياد للال
على الشهانخ بعد تعديم امتحال من م سة معتقف بها).
 .iiiنرجة الماجستيق أو هانخ اة تلا العالي مان جامعاة أرنيياة لكومياة بعاد
تاادريم مبااقم ومتاادرج ا تعاال مدتااه عاان ااعث اانوات فااي نرا ااة منتيمااة
بإا ااافة إلااى الزمالااة البقيلاييااة أو الزمالااة اةيقلنديااة فااي التصلااا أو مااا
يعانلها قيلة أل يعضي مادخ انتين علاى اريال فاي لعال اة تلاا الاديير
ااااااااارج اررنل فااااااااي مستشاااااااافيات أو مقاكااااااااز قبيااااااااة معتااااااااقف بهااااااااا
(أمقيكاا/بقيلاييااا/أ ااتقاليا/إيقلناادا/كناادا/ااتحااان اروروبااي) بعااد للااوله علااى
هانخ اة تلا .3
أل يكول لاًع على هانخ المجلس اللبي اررنيي لمزاولة اا تلا .
يجوز تعياين مان يحمال الماجساتيق باة اافة إلاى اهانخ ارهلياة (الكفااءخ) وفعاا لماا ورن فاي
الفعقخ  ii/4بوظيفة محا ق متفق وبقاتم أ اتاذ مسااعدن ،وياتم تعييناه بقتباة أ اتاذ مسااعد
بعد للوله على هانخ البورن أو ما يعانلها.

ج) يشتقط فيمن يعين بقتبة أ تاذ مساعد في كلية اللم البيلقه ما يلي:
.1
.6
.3

.1

أل يكااول لاً اعً علااى نرجااة البكااالوريوو فااي اللاام البيلااقه أو مااا يعانلهااا ماان جامعااة
معتقف بها.
ً
أل يكول لاًع على تلقي لمزاولة المهنة من الجهة المعنية في اررنل.
أل يكول لاًعً على نرجاة الادكتوراه أو الباورن التصللاي ارمقيكاي أو ماا يعانلهماا فاي
تصللات اللام البيلاقه ويعتباق الباورن ارمقيكاي أعلاى اهانخ مهنياة فاي اا تلاا ،
ويشتقط أل يكول لامل البورن يد التحر فاي بقياام تادريبي متادرج ( امن بقياام إياماة
كامل) في مستشفى بيلقه أو م سة أكانيمية معتمدخ لمدخ ا تعل عن نتين.
يجوزذ تعييين مين يلميل ديهادة األ ليية (الكفياءة) للبيورد األمريكيي )(Board Eligible
وفقا لميا ورد فيي ( )2أعيه بوييفية ملا ير متفيرر وبراتيب أ يتاذ مسياعد وييتم تعييني
1
أ تاذ مساعد بعد حصول على دهادة البورد أو ما يعادلها.

ث) يشتقط في من يعين بقتبة أ تاذ مساعد في تصلاا اللايدلة الساقيقية ،بكلياة اللايدلة أل
يكااول لاًااع علااى ااهانخ الاادكتوراخ ) (Ph.Dفااي اللاايدلة السااقيقية أو أل يحعاار ألااد
الشقطين التاليين:
أواً-:

 .1أل يكول لاًعً على نرجاة ) (Pharm D.فاي اللايدلة أو ماا يعانلهاا مان جامعاة معتاقف
بها.
 .6أل يكول لاًعً على نرجة الماجستيق ) (M.Sc.في الليدلة السقيقية.
 .3أل يكول يد تدرب تدريبا ً مبقمجا ً فاي إلادت تصللاات اللايدلة الساقيقية فاي مستشافى أو
مستشفيات تعليمية لمدخ ا تعل عن نة بعد للوله على نرجة الماجستيق ).(M.Sc.

اييا ً-:

 .1أل يكول لاًعً على نرجاة ) (Pharm D.فاي اللايدلة أو ماا يعانلهاا مان جامعاة معتاقف
بها.
 .6إجتياز امتحال ماا أمقيكا لتق يا الليدلة ( )Naplexوالحلوا على ر لاة مزاولاة
المهنة من ألدت الوايات في الوايات المتحدخ ارمقيكية.
 .3يضاااء اانة إيامااة عامااة علااى ارياال فااي مستشاافى تعليمااي فااي الوايااات المتحاادخ ارمقيكيااة
والحلوا على هانخ ر مية بذلك.

 3يقار مجلس العمداء ريم  ،6013/15بتاريخ 6013/4/15م.
 4ةياي مجلس اليمثاء يةم  ،6019/2اع ييخ 6019/6/11م.
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 .4يضاء نة إيامة متصللة على اريل في مستشفى تعليماي فاي الواياات المتحادخ ارمقيكياة
والحلوا على هانخ ر مية بذلك.
 .5يضاااء اانة زمالااة ()Fellowshipعلااى ارياال فااي مستشاافى تعليمااي فااي الوايااات المتحاادخ
ارمقيكية والحلوا على هانخ ر مية بذلك.
 .2يجوز لمجلس العمداء النيق في الشقوط التي ا تنلبر على ما ورن أععه.
 وفي جميع اللاالت يجب أن يكون حاصهً على تصريح لمزاولة المهنة من الجهة المعنية في األردن.

ه)

المادة :6
أ)
ب)
ج)

المادة :5
أ)

يشتقط في من يعين بقتبة أ تاذ مساعد فاي تصللاات العاعج اللبيعاي ،العاعج الاوظيفي،
البلااقيات ،الساام والنلاار ،اة ااعاف واللااوارب ،وعلااوم طاام ار اانال المسااايدخ فااي كليااة
العلوم اللبية التلبيعية ما يلي:5
 .1أل يكول لاًعً على نرجاة البكاالوريوو فاي تخصي لي عهقية بالتخصي الاذه
يعين فيه من جامعة معتقف بها.
 .6أل يكول لاًعً على تلقي لمزاولاة المهناة فاي التصلاا مان الجهاة المعنياة فاي
اررنل.
ً
 .3أل يكاول لاًاع علااى إلادت الاادرجات العلميااة العليااا فاي التصلااا وأل تكاول ماادخ
الدرا ااة ا تعاال عاان ااعث اانوات علااى أل تتضاامن فتااقخ الدرا ااة تاادريبا ً ااقيقيا ً
مبقمجا ً ومتدرجا ً في التصلا وهذه الدرجات هي:
 .iنرجة الدكتوراه( PhDأو ما يعانلها).
 .iiنرجااة الماجسااتيق أو مااا يعانلهااا بى ااافة إلااى البااورن ارمقيكااي فااي اة تلااا
السقيقه أو ما يعانله قيلة أل يكول يد للل علاى الشاهانخ بعاد تعاديم إمتحاياات
من هيئة أكانيمية متصللة في اة تلا .
يشتقط في من يعين بقتبة مدرو في الجامعة ما يلي-:
أل يكول لاًع على نرجة البكالوريوو من جامعة أو معهد معتاقف بهماا ،علاى أل تكاول
تلك الدرجة أو الشهانخ مسبوية بشهانخ الدرا ة الثايوية العامة.
أل يكول لاًع على نرجة الماجستيق أو ما يعانلها في لعل التصلا الذه يعين فيه.
أل يكول يد أمضى مدخ ا تعل عن عث نوات في مجاا البحا أو التادريس فاي جامعاة أو
معهد معتقف بهما بعد للوله على نرجة الماجستيق أو أل يكول يد أمضى مدخ ا تعال عان
مس نوات بوظيفة مدرو مساعد في جامعة أو معهد علمي من مساتوت جاامعي معتاقف
بهما على أل تكول نتال منها على اريل بعد للوله على نرجة الماجستيق.
يشتقط في من يعين بقتبة مدرو في لعوا اللام وطام ار انال واللام البيلاقه ونكتاور
ًيدلة ) (Pharm.Dوأية تصللات طبياة أ اقت مشاابهة تصضا لتادريم اقيقه امن
بقيامجها ما يلي:
في لعل اللم البشقه:
.1
.6
.3
.4
.5

أل يكااول لاًاعً علااى نرجااة البكااالوريوو فااي اللاام والجقالااة أو مااا يعانلهااا ماان جامعااة
معتقف بها.
ً
أل يكول لاًع على تلقي لمزاولة المهنة من الجهة المعنية في اررنل.
أل يكول لاًعً على هانخ اا تلا العالي اررنيية أو ما يعانلها.
أل يكول لاًعً على هانخ المجلس اللبي اررنيي لمزاولة اا تلا العام و/أو اليدقي
إل وجد.
أل يكول يد عمل مدخ ا تعل عن نة والدخ في مجاا التدريس أو البح في جامعة أو معهاد
جامعي معتقف بهما بعد للوله على هانخ المجلس اللبي اررنيي.

ب) في لعل طم ار نال:

 .1أل يكول لاًعً على نرجة البكالوريوو في طم ار نال أو ما يعانلها من جامعاة معتاقف
بها.
ً
 .6أل يكول لاًع على تلقي لمزاولة المهنة من الجهة المعنية في اررنل.

 5يقار مجلس العمداء ريم  ،6011/45بتاريخ 6011/11/66م.
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 .3أل يكول لاًعً على نرجة الماجستيق أو هانخ اا تلا العالي فاي لعال اا تلاا
الااذه اايعين فيااه ماان جامعااة أو معهااد جااامعي معتااقف بهماا علااى أل تتضاامن فتااقخ الدرا ااة
تدريبا ً مبقمجا ً.
 .4أل يكول لاًع على هانخ المجلس اللبي اررنيي لمزاولة اا تلا امتحايا أو تعييما.
 .5أل يكااول يااد عماال ماادخ ا تعاال عاان اانة فااي مجاااا التاادريس أو البحا فااي جامعااة أو معهااد
جامعي معتقف بهما وذلك بعد للوله على هانخ المجلس اللبي اررنيي.

ج) في لعل اللم البيلقه:

 .1أل يكااول لاً اعً علااى نرجااة البكااالوريوو فااي اللاام البيلااقه أو مااا يعانلهااا ماان جامعااة
معتقف بها.
ً
 .6أل يكول لاًع على تلقي لمزاولة المهنة من الجهة المعنية في اررنل أل وجدت.
 .3أل يكول لاًعً على نرجة الماجستيق في لعل اا تلا الاذه ايعين فياه مان جامعاة أو
معهد جامعي معتقف بهما على أل تتضمن فتقخ الدرا ة للماجستيق تدريبا ً مبقمجا ً.
 .4أل يكول يد عمل مدخ ا تعل عن نة في مجاا التدريس أو البح في جامعة أو معهد جامعي
معتقف بهما وذلك بعد للوله على نرجة الماجستيق.

ث) في لعل نكتور الليدلة:

 .1أل يكول لاًعً على نرجة نكتور ًيدلة ).(Pharm.D
 .6أل يكول لاًعً على تلقي لمزاولة المهنة من الجهة المعنية في اررنل.
 .3أل يكااول يااد عماال ماادخ ا تعاال عاان ااعث اانوات متلاالة فااي مجاااا التاادريس أو البحا فااي
جامعة أو معهد جامعي معتقف بهما بعد الحلوا على نرجة نكتور ًيدلة ).(Pharm.D

ه) يشااتقط فااي ماان يعااين بقتبااة ماادرو فااي تصللااات العااعج اللبيعااي ،العااعج الااوظيفي،
البلااقيات ،الساام والنلاار ،اة ااعاف واللااوارب ،وعلااوم طاام ار اانال المسااايدخ فااي كليااة
العلوم اللبية التلبيعية ما يلي:2

 .1أل يكول لاًعً على نرجة البكاالوريوو فاي تخصي
فيه من جامعة معتقف بها.
 .6أل يكول لاًعً على تلقي لمزاولة المهنة في التصلا من الجهة المعنية في اررنل.
 .3أل يكول لاًعً على نرجاة الماجساتيق فاي لعال اة تلاا الاذه ايعين فياه مان جامعاة
معتقف بهاا وأل تكاول مادخ الدرا اة ا تعال عان انة علاى أل تتضامن فتاقخ الدرا اة تادريبا ً
قيقيا ً مبقمجا ً ومتدرجا ً.
 .4أل يكااول يااد أمضااى ماادخ ا تعاال عاان اانة فااي التاادريس بعااد الماجسااتيق فااي جامعااة أو معهااد
جامعي معتقف بها.
ويجوز تعيين من للل على هانخ نكتور قيقه في الععج اللبيعي
)) ،(Doctor of Physical Therapy (DPTهانخ نكتور قيقه في الععج الوظيفي
)) ،(Doctor of Occupational Therapy (DOTهانخ نكتور قيقه في البلقيات
)) ،(Doctor of Optometry (ODهانخ نكتور قيقه في السم
)) (Doctor of Audiology (Au.D.لمدخ ا تعال عان اعث انوات بعاد البكاالوريوو بقتباة مادرو
على أل يكول لاًعً على تلقي لمزاولة المهنة في التصلا من الجهة المعنية في اررنل.
لي عهقية بالتخصي

الاذه ايعين

المادة  :7يشتقط في من يعين بقتبة مدرو مساعد في الجامعة ما يلي:
أ) أل يكول يد للل على نرجة الماجستيق أو ما يعانلها في لعل التصلا الذه يعين فيه.
ب) أل يكااول يااد عماال ماادخ ا تعاال عاان اانة فااي مجاااا البحا أو التاادريس فااي جامعااة أو معهااد
معتقف بهما ،وذلك بعد للوله على نرجة الماجستيق.
المادة  :8يشتقط في من يعين بقتبة مدرو مسااعد فاي لعاوا اللام وطام ار انال واللام البيلاقه
ونكتااور ًاايدلة ) (Pharm.Dوكليااة العلااوم اللبيااة التلبيعيااة وأيااة تصللااات طبيااة أ ااقت
مشابهه تصض لتدريم قيقه من بقيامجها ،ما يلي:2
أ) في لعل اللم:
 2يقار مجلس العمداء ريم  ،6011/45بتاريخ 6011/11/66م.
 2يقار مجلس العمداء ريم  ،6011/45بتاريخ 6011/11/66م.
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 .1أل يكول لاًعً على نرجة البكالوريوو في اللم والجقالة أو ما يعانلها مان جامعاة معتاقف
بها.
 .6أل يكول لاًعً على تلقي لمزاولة المهنة من الجهة المعنية في اررنل.
 .3أل يكول لاًعً على نرجة الماجستيق أو هانخ اا تلا العالي اررنيية أو ما يعانلها.
 .4أل يكول لاًعً على هانخ المجلس اللبي اررنيي لمزاولة اا تلا .

ب) في لعل طم ار نال:
.1
.6
.3
.4

أل يكول لاًعً على نرجة البكالوريوو في طم ار نال أو ما يعانلها من جامعاة معتاقف
بها.
أل يكول لاًعً على تلقي لمزاولة المهنة من الجهة المعنية في اررنل.
أل يكول لاًعً على نرجة الماجستيق أو هانخ اا تلا العالي فاي لعال اا تلاا
الذه يعين فيه من جامعة أو معهد جامعي معتقف بهما.
أل يكول لاًع على هانخ المجلس اللبي اررنيي لمزاولة اا تلا .

ج) في لعل اللم البيلقه:

 .1أل يكااول لاً اعً علااى نرجااة البكااالوريوو فااي اللاام البيلااقه أو مااا يعانلهااا ماان جامعااة
معتقف بها.
 .6أل يكول لاًعً على تلقي لمزاولة المهنة من الجهة المعنية في اررنل.
 .3أل يكول لاًع على نرجة الماجستيق في لعل اا تلا الذه يعين فياه مان جامعاة أو
معهد جامعي معتقف بهما.

ث) في لعل نكتور الليدلة:

 .1أل يكول لاًعً على نرجة نكتور ًيدلة ) (Pharm.Dأو ماا يعانلهاا مان جامعاة معتاقف
بها.
 .6أل يكول لاًعً على تلقي لمزاولة المهنة من الجهة المعنية في اررنل.
 .3أل يكول يد عمل مدخ ا تعل عن نة في مجاا التدريس في جامعة أو معهد جاامعي معتاقف
بهما بعد الحلوا على نرجة نكتور ًيدلة ).(Pharm.D

ه) يشااتقط فااي ماان يعااين بقتبااة ماادرو فااي تصللااات العااعج اللبيعااي ،العااعج الااوظيفي،
البلااقيات ،الساام والنلاار ،اة ااعاف واللااوارب ،وعلااوم طاام ار اانال المسااايدخ فااي كليااة
العلوم اللبية التلبيعية ما يلي:

 .1يكول لاًعً على نرجتي البكاالوريوو والماجساتيق فاي التصلاا الاذه ايعين فياه مان
جامعة معتقف بهما.
 .6أل يكول لاًعً على تلقي لمزاولة المهنة من الجهة المعنية في اررنل.

المادة :9
أ)
ب)
المادة :40
المادة :44
المادة :43
المادة :42

يشتقط في من يعين في وظيفة مساعد بح وتدريس في الجامعة ما يلي:
أل يكول أرنيي الجنسية.
أل يكول لاًع على نرجة الماجستيق أو البكالوريوو ويعين ر قاض اةيفان فعط لمادخ ا
تزيد على نة والدخ.
لمجلس العمداء أل يض قوطا ً أ قت يقاها قورية للتحعار مان معئماة المق ا للتعياين
كعضو هيئة تدريس ويدرته على العيام بالواجبات التدريسية.
يكول تاريخ الحلوا على الشهانخ أو الدرجة العلمية الم هلة للتعيين هو تاريخ ًدور ياقار
الجهة ًالبة اا تلا النهائي بمن تلك الشهانخ أو الدرجة.
عند النيق فاي الللام المعادم للتعياين فاي عضاوية الهيئاة التدريساية ا يشاتقف فاي التلاوي
على العقار إا أعضاء الهيئة التدريسية الذين يحملول رتبا ً جامعية معانلاة علاى اريال للقتباة
المللوب غلها.
يقف رئيس العسم رأه مجلس العسم في التعيين إلاى عمياد الكلياة اعا مادخ ا تتجااوز اهقاً
والداً من تاريخ إلالة الللم إليه .وللعميد إذا لم يتسلم رأه العسم الصلي عا المدخ المحدنخ
أل يعقض المو وع مبا قخ على لجنة التعيين والترقية ومن م مجلس الكلية.

ةياي مجلس اليمثاء يةم  ،6012/4اع ييخ 6012/1/63م.
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المادة  :41يجم مقاعاخ الشقوط التالية عند تجديد ععد أه من أعضاء هيئة التدريس يق اررنييين:
 .1مدت لاجة العسم لعضو الهيئة التدريسية في وء العمء التدريسي.
 .6عاادن البحااوث العلميااة التااي يااام بنشااقها و اًااة لماان عماال فااي الجامعااة ركثااق ماان مااس
نوات.
 .3نور عضو الهيئة التدريسية فاي الدرا اات العلياا و اًاة لمان يحمال رتباة ار اتاذ وار اتاذ
المشارف.

المادة :46

المادة :45
أ)
ب)
ج)

عند النيق في تعيين عضو الهيئة التدريسية فاي رتباة أكانيمياة اواء أكايا أ اتاذاً أو أ اتاذاً
مشاركا ً بنا ًء على أعمااا مهنياة أو فنياة متميازخ فاي مجااا تصللاه ،ياتم تعيايم تلاك ارعمااا
بوا لة لجال يشكلها مجلس العمداء من أ اتذخ من ذوه اا تلا والصبقخ في ذلك الحعل،
وذلك بعد أ ذ رأه مجلس العسم ولجنة التعييين والترقيية فيي الكليية ومجلاس الكلياة ،ولجناة
9
التعيين والتقيية وللمجلس اا تعاية بآراء مصتلين من ارج الجامعة.
يكول تعيين عضاو الهيئاة التدريساية اعتبااراً مان تااريخ ياقار مجلاس العماداء ،أو مان تااريخ
الر ،وعلى المعين:
ً
مبا قخ العمل اعتبارا من التاريخ المحدن ،وإذا ايتض اليقوف مبا قته العمل يبل التاريخ
المشار إليه ،وبموافعة رئيس الجامعة المسبعة يكول عملاه بمكافاأخ يحادنها الاقئيس ،ولاقئيس
الجامعة ،ر باب يعدرها ،الموافعة على تأجيل المبا قخ بما ا يتجاوز عاما ً جامعيا ً والداً.
يتولى المعين للتدريس إبع رئيس يسمه ليا ً بمبا اقته العمال ،وعلاى رئايس العسام إباع
المبا قخ أو عدمها ليا ً إلى العميد عا أ ابوع علاى اركثاق ،ويتاولى العمياد إباع رئايس
الجامعة بذلك فوراً.
إذا لم يبا ق المعين عمله عا مدخ أيلااها أ ابوعال مان التااريخ المحادن لمبا اقته ،يعتباق
مستنكفا ً عن العمل ،كما يعتبق يقار تعيينه ملغى ،إا إذا تعدم بعذر يعبله رئيس الجامعة.

المادة :47
أ)

لقئيس الجامعة اعتبارات يعدرها أل ينسم لمجلس العمداء تسامية عضاو الهيئاة التدريساية
الذه يضى في دماة الجامعاة مادخ ا تعال عان عشاق انوات وهاو بقتباة ار اتاذية وايتها
دمته ببلو السن العايويية أو باا تعالة ،أ تاذ قف.
ب) ر تاذ الشقف أل يحتفظ بمكتبه في الكلية واةفانخ من نعم البح العلمي والصدمات المكتبية
والمقفعية و يقها التي تعدمها الجامعة رعضاء الهيئة التدريسية فيها.
ج) لمجلس الكلية بناء على توًية من مجلس العسم أل يوًي إلى رئيس الجامعة تكليا أ اتاذ
الشقف بالتدريس واة قاف على الق ائل الجامعية لعاء مكافأخ يحدنها رئيس الجامعة.
الفصل الثالث  :التقارير السنوية وتمديد فترة التجربة والتثبيت
المادة :48
أ) يعدم عضو الهيئة التدريساية إلاى رئايس يسامه أو مشاقف اعبته تعقياقا انويا عان أيشالته
اركانيمية في التدريس واة قاف والبح العلمي واريشلة يق اركانيمية المتعلعاة بصدماة
المجتم وتنميته واللجال و يقها وعلاى مشاقف الشاعبة أل يعادم تعقياقا مولادا عان الشاعبة
إلى رئيس العسم.
ب)  .1يعدم رئيس العسم تعقيقا عن العسم متضمنا رأيه ويقفعه إلى عميد الكلية.
 .6يعد عميد الكلية تعقيقا متضمنا رأيه عن الكلية وأيشلة اريساام ويقفعاه إلاى رئايس الجامعاة فاي
يهاية الفلل الثايي من كل عام جامعي.

المادة :49
أ) يكااول عضااو الهيئااة التدريسااية فااي الجامعااة بعااد تعيينااه تحا التجقبااة وينيااق فااي تثبيتااه إذا
توافقت فيه الشقوط التالية:
 .1أل يكول أرنييا.
 .6يد أمضى مدخ ا تعل عن مس نوات متللة في دمة فعلية في الجامعة.
 9ةياي مجلس اليمثاء يةم  ،6012/4اع ييخ 6012/1/63م.
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 .3كال ياجحا في تدريسه وععياته في الجامعة.
 .4يد تم تقييته إلى رتبة أكانيمية أعلى في الجامعة إا إذا كال يد عين بقتبة أ اتاذ ،ففاي هاذه
الحالااة ينيااق فااي تثبيتااه بعااد مضااي ماادخ ا تعاال عاان مااس اانوات متلاالة دمااة فعليااة فااي
الجامعة ،وإذا لم يثب فتعتبق دمته منتهية لكما.

ب)
 .1ينيق في تثبي المدرو إذا أمضى مدخ ا تعل عان اب
إلى الفئة (أ) من رتبة مدرو.
 .6ينيق في تثبي المدرو المساعد إذا أمضى مدخ ا تعل عن ب
في الجامعة.

انوات فعلياة فاي الجامعاة وتام يعلاه

ج)
ث)

ه)
ل)
المادة :30
المادة :34

انوات متلالة دماة فعلياة

تعتبق مدخ التجقبة لعضو الهيئة التدريسية جزءا من دمته الفعلية في الجامعة.
م مقاعاخ يا البند ( )4مان الفعاقخ (أ) مان هاذه الماانخ  ،يكاول الحاد ارعلاى لمادخ التجقباة
لعضو الهيئة التدريسية عشق نوات دمة فعلية في الجامعة تحسم ابتدا ًء من تاريخ تلبيار
ييام الهيئة التدريسية ريم ( )9لسنة  1999بتاريخ  1999/4/15وإذا لم يثبا عضاو هيئاة
التدريس عا هذه المدخ فتنتهي دمته في الجامعة لكما.
يجوز إيهاء دمة عضاو الهيئاة التدريساية اعا مادخ تجقبتاه علاى أل يبلا باذلك يبال ع اة
أ هق على اريل من التاريخ المحدن ةيهاء دمته ،وللقئيس عدم التعياد بهاذا الشاقط الزمناي
إذا رأت مبقرا لذلك.
و) إذا أعيد تعيين عضو الهيئة التدريساية فاي الجامعاة يو ا تحا التجقباة مان جدياد وفعاا
رلكام هذه المانخ.
يتولى عميد الكلية إلالة أ ماء أعضاء الهيئة التدريسية مان ياق المثبتاين فاي الصدماة الدائماة
إلى اريسام المعنية ةبداء القأه في تجديد ععد أو إيهاء عمل عضو الهيئة التدريسية.
يعتمااد مجلااس العمااداء يموذجااا اًااا لغايااات تعااديل التعيااين وتجديااد الععااد ،والنعاال والتقييااة
والتثبي واة عارخ والندب واةجاازخ بادول راتام وإجاازخ التفاق العلماي ،وأياة أماور أ اقت
تتعلر بعضو الهيئة التدريسية الذه يتعدم ره من المو وعات أععه ،ويوي النموذج من يبل
رئيس العسم وعميد الكلية.1

المادة :33
أ) ينيق مجلس العسم في مو وع تثبي عضو الهيئة التدريسية الاذه ا اتوفى اقوط التثبيا
أو تمديد فتقخ التجقبة ،ويقف رئيس العسم رأه مجلس العسم إلى عمياد الكلياة الاذه يعق اه
على مجلس الكلية ويقف توًيته إلى رئايس الجامعاة لعق اها علاى لجناة التعياين والتقيياة
للتنسيم إلى مجلس العمداء اتصاذ العقار المنا م.
ب) ا يجوز لعضاو الهيئاة التدريساية ياق المثبا  ،أو المثبا الاذه يشاغل رتباة أنياى مان رتباة
عضو الهيئة التدريسية المعقوض مو وع تثبيته ،أل يلوت على يقار التثبي .
ج) ا ينيق في معاملة تثبي عضو الهيئة التدريسية أ ناء تمتعه بإجازخ بدول راتم.
3
الفصل الرابع :الترقية والنقل
المادة :32
أ) يبده مجلس العسم رأيه في طلم التقيية أو النعل لسم ارييمة والتعليمات النافاذخ ويوًاي
إلى مجلاس الكلياة بماا هاو منا ام ،وفاي لااا عادم تاوفق النلااب الكامال ةباداء الاقأه فاي
مجلس العسم يقف إلى مجلس الكلية ،وفي لااا عادم تاوفق النلااب فاي مجلاس الكلياة يكتام
العميد بذلك إلى رئيس الجامعة اتصاذ اةجقاءات المنا بة.
ب) ينيااق مجلااس العمااداء عنااد اعتمااان اةيتاااج العلمااي ر ااقاض النعاال أو التقييااة فااي تعياايم أناء
عضو الهيئة التدريسية التقاكمي والذه يحسم على أ او نوه وفعاا للنماوذج المشاار إلياه

 1تم تأجيل تفعيل هذه المانخ بموجم يقار مجلس العمداء في جلسته ريم  600 /44بتاريخ  ،600 /11/1واابعاء على النماذج العديمة.
 6يتقف لعضو هيئة التدريس لقية اا تيار ما بين التعليمات العديمة والتعليمات الحالية فيما يتعلر بأمور التقيية والنعل واريدمية في القتبة والقاتم وذلك لتى تاريخ  ،6002/2/1بحي تلبر هذه التعليمات بعد هذا
التاريخ.
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فااي المااانخ ( )61ماان هااذه التعليمااات ،ويتضاامن هااذا النمااوذج أمااورا عدياادخ أهمهااا الكفاااءخ
التدريسية وتعييم الللبة والمشاركة في مجالس اريسام والكليات و دمة الجامعة والمجتم .
ج) يجوز ل تاذ المسااعد أو ل اتاذ المشاارف أل يتعادم بللباه للتقيياة إلاى القتباة ارعلاى يبال
م ايية أ هق من ا تكماا المادخ العايويياة المشاتقطة للقتباة ارعلاى إذا تاوافقت فياه الشاقوط
العايويية ار قت المللوبة لشغل القتبة.
ث) إذا تم إجقاءات التقيية يبل ايعضاء المدخ العايويية يعتبق تاريخ التقيياة إلاى القتباة ارعلاى
هو التاريخ الذه يتم به ايعضاء هذه المدخ .وإذا لم تستكمل إجقاءات التقيية اعا هاذه المادخ
فيعتبق تااريخ ياقار مجلاس العماداء بالتقيياة هاو تااريخ التقيياة ر اقاض التسااب القاتام،
وتاااريخ يااقار المجلااس بالملااانية علااى اعتمااان اةيتاااج العلمااي ر ااقاض التساااب القتبااة،
قيلة ايعضاء المدخ العايويية العزمة للتقيية.
ه) عند تقيية عضو الهيئة التدريسية إلى رتباة أعلاى ،يعلاى القاتام الاذه يلاي راتباه لسام الم
القتبة التي ريي إليها بغض النيق عن معدار الزيانخ في القاتم.
المادة :31
أ) باة افة إلى الشاقوط ار اقت ،يشاتقط للنعال أو للتقيياأة أل يتعادم عضاو الهيئاة التدريساية
بإيتاج علمي منشور أو معبوا للنشق فيه إ افة جديدخ للعلم والمعقفة في مجاا تصلله.
ب) تعتمد المبانب التالية في يبوا اةيتاج العلمي المعدم للتقيية:
أواً :يجوز أل يعبل هذا اةيتاج نول لاجة إلى تعييمه تعييما ً أوليا ً إذا كال:
.1

بحو ا ً منشورخ (أو معبولة للنشق) في مجعت يعتمادها مجلاس العماداء اقيلة أل تكاول هاذه
المجااااااااعت علميااااااااة وعالميااااااااة ومتصللااااااااة ولهااااااااا محكمااااااااول وملاااااااانفة عالميااااااااا ً
) (Internationally Indexedوأل تكااااول معتماااادخ فااااي ياعاااادخ البيايااااات ) (Scopusأو
)*.(Thomson ISI
بحو ا مستصللة من ر ائل الماجستيق أو الدكتوراه أو مشاري تصاقج أ اقف عليهاا المتعادم
للنعل أو التقيية في الجامعاة أو اارف فاي اة اقاف عليهاا وأل تكاول هاذه البحاوث منشاورخ
(أو معبولة للنشق) في مجاعت علمياة ومتصللاة ولهاا محكماول وملانفة عالمياا ومدرجاة
في ياعدخ البياياات ) (Scopusأو ) ،(Thomson ISIوأل تكاول هاذه البحاوث منشاورخ (أو
معبولة للنشق) وأل يعقل ا م اللالم م ا م المتعادم عناد النشاق وأل يشاار فاي طلام التقيياة
إلى أل البح مستصلا من ارعماا الجامعية وعلى أل تكول في مجاا تصلله الاديير أو
في تصللات ذات ععية بتصلله ،على أل ا يحسام أكثاق مان بحا والاد مان البحاوث
المستصللة من العمل الجامعي الوالد (ر الة الماجستيق أو مشاقوع التصاقج) ،وبحثاين مان
ر الة الدكتوراه*.
بحو اا ً منشااورخ (أو معبولااة للنشااق) فااي مجااعت علميااة محكمااة ومتصللااة ولهااا محكمااول
ومعتمدخ من اللجنة العليا للبحا العلماي فاي وزارخ التعلايم العاالي والبحا العلماي أو مجلاس
العمااداء فااي الجامعااة ،وا يحساام للمتعاادم أكثااق ماان بح ا والااد منهااا اامن الحااد ارنيااى
المللوب للنعل أو التقيية.
بحو ا ً منشورخ (أو معبولة للنشاق) فاي وياائ ما تمقات علمياة متصللاة تنيمهاا أو تشاارف
في تنييمها جمعيات أو منيمات علمياة أو مهنياة عالمياة والتاي يعايم البحاوث فيهاا محكماول
متصللااول ،وا يحساام للمتعاادم أكثااق ماان بح ا والااد منهااا اامن الحااد ارنيااى المللااوب
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للتقيية وا يشمل ذلك ملصلات اربحاث ) (Abstractالمنشورخ في ويائ الم تمقات.

.1
.6
.3
.4

كتبا ً م لفة ومنشورخ فيها إ افة جديدخ للمعقفة.
جزءاً من كتاب منشور فيه إ افة جديدخ للمعقفة.
كتبا ً متقجمة منشورخ.
كتبا ً جامعية ) (Text Booksمنشورخ.

.6

.3

.4

اييا ً :يجوز أل يعبل اةيتاج العلماي المعادم للتقيياة علاى أل يكاول فاي مجااا التصلاا الاديير
للمتعدم وبعد إر اله للتعييم ارولي وورون تعاريق إيجابية بشأيه إل كال هذا اةيتاج:

 10يقار مجلس العمداء ريم  ،6014/62بتاريخ 6014/2/30م.

 .5كتبا ً محععة تشتمل على نرا ة وافية للكتاب وعلى أا يعال عادن كلماات أه منهاا عان مساين
أل كلمة .قيلة أل ا يحسم أكثق من والد مما ورن أععه من ( )5-1من الحد ارنياى
المللوب للتقيية.
 .2تعقيق عن لالة ) (Case Reportأو معالاة يلايقخ ) (Short Communicationأو ملحوظاة
علمية ) (Technical Noteأو مقاجعة علمية ااملة ) (Review Articleعلاى أل ا يحسام
أكثق من والد من الحد ارنيى المللوب للتقيية.
 .2بقاءخ ا تقاع ) (Patentقيلة أل تكول مسجلة عالميا وفر اةجقاءات الق مية المتبعة.

المادة :36
أ) يللم من عضو الهيئة التدريسية ما يلي:
 .1أل يعاادم مااا يساابته  %20ماان البحااوث العلميااة المعدمااة للتقييااة فااي تصللااه الدرا ااي أو
التدريسااي أو البحثااي ومااا يساابته  %40ماان البحااوث فااي تصللااات ذات ععيااة بتصللااه
من الحد ارنيى المللوب للتقيية.
 .6أل يكول ياد أ اقف أو ا يازاا يشاقف إ اقافا رئيساا ً علاى ر االة ماجساتيق أو نكتاوراه فاي
الجامعة وأل يتم ذلك عا القتبة التي يشغلها(ويستثنى مان ذلاك طالام التقيياة الاذه ا يعادم
تصللااااه بااااقام ماجسااااتيق أو نكتااااوراه ،أو التصللااااات التااااي تعاااادم ااااهانات مهنيااااة
(اا تلا العالي)).

ب) ا يجوز للمتعدم أل يدرج من بحو ه أيا مان البحاوث التاي ابر وأل لساب لاه فاي تقيياة
علمية ابعة أو للل بموجبها على نرجة علمية أو رتبة أكانيمية.
ج) ا يحسم البح العلمي المنشور أو المعبوا للنشق أ ناء تمت عضو هيئة التدريس بإعارخ أو
إيتااداب أو إجااازخ باادول راتاام أو إجااازخ تفااق علمااي أو إجااازخ ضاالقارية ،لعضااو هيئااة
11
التدريس المتعدم للتقيية إذا لم يذكق عليه إ م الجامعة.
المادة  :35يشتقط في ار تاذ المساعد المتعدم للتقيية إلى رتبة أ تاذ مشارف ما يلي:

 .1أل يعدم إيتاجا علميا ً ا يعل عن مسة بحوث منها ع ة منشورخ على اريل.
 .6أل يكااول ماان بااين البحااوث المعدمااة ع ااة علااى ارياال يكااول فيهااا المتعاادم بالثاا ً رئيساا ً

(ويعتبااق البال ا رئيسااا اذا كااال تقتيبااه اروا علااى البااالثين و مقجع اا ً للمقا ااعت
العلمياة (( )Corresponding Authorإذا كايا المجلاة تيهاق هاذه الصاًاية بو او )
على البحا المنشاور (أو المعباوا للنشاق) ،اقيلة أل يكاول والاداً منهاا علاى اريال
يااق مسااتل ماان ر ااائل الماجسااتيق أو الاادكتوراه أو مشاااري التصااقج التااي أ ااقف أو
16
ارف في اة قاف عليها".

 .3أل يكول ياد يشاق (أو يبال لاه للنشاق) ع اة بحاوث علاى اريال أ نااء دمتاه فاي الجامعاة ،إل
كاي يد لسب له أيدميه في القتباة عناد تعييناه ،اقيلة أل ا تعال دمتاه فاي الجامعاة عان
نتين.
 .4تعديم ما ا يعل عن ع ة بحوث من الحاد ارنياى المللاوب للتقيياة منشاورخ أو معبولاة

للنشق فاي مجاعت علمياة محكماة ونورياة ومتصللاة ومفهق اة ،عالمياة مان ليا
هيئة التحقيق والبالثين واايتشار وتكول مدرجة في ياعدخ البيايات (،)Thomson ISI
على أل يكول في بحثين منها على اريل بالثا ً رئيسا ً (و يعتبق البالا رئيساا اذا كاال
تقتيبه ااوا على البالثين و مقجعا ً للمقا اعت العلمياة (()Corresponding Author
13
إذا كاي المجلة تيهق هذه الصاًية بو و ) ".
 .5أل ا يعل معدا تعديقه السنوه التقاكمي في النموذج المللوب في المانخ ( )34عن جيد.

المادة  :37يشتقط في ار تاذ المشارف المتعدم للتقيية إلى رتبة أ تاذ ما يلي:

 .1أل يعدم إيتاجا ً علميا ً ا يعل عن بعة بحوث منها أربعة منشورخ على اريل.
" .6أل يكول من بين البحوث المعدمة أربعاة بحاوث علاى اريال يكاول فيهاا المتعادم بالثاا ً رئيساا ً
(ويعتبااق البال ا رئيسااا اذا كااال تقتيبااه اروا علااى البااالثين ومقجع اا ً للمقا ااعت العلميااة

 11يقار مجلس العمداء ريم  ،6013/10بتاريخ 6016/3/11م.
 16يقار مجلس العمداء ريم  ،6014/62بتاريخ 6014/2/30م
 13يقار مجلس العمداء ريم  ،6014/62بتاريخ 6014/2/30م
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(( )Corresponding Authorإذا كاي المجلة تيهق هذه الصاًية بو و ) على البحا
المنشور (أو المعبوا للنشق) ،قيلة أل يكول ا نين منها على اريل يق مستلين من ر اائل
الماجستيق أو الدكتوراه أو مشاري التصقج التي أ قف أو ارف في اة قاف عليها ".
 .3أل يكول ياد يشاق (أو يبال لاه للنشاق) أربعاة بحاوث علاى اريال أ نااء دمتاه فاي الجامعاة إل
كاي يد لسب له أيدميه في القتباة عناد تعييناه ،اقيلة أل ا تعال دمتاه فاي الجامعاة عان
نتين.
 .4تعااديم مااا ا يعاال عاان أربعااة بحااوث ماان الحااد ارنيااى المللااوب للتقييااة منشااورخ (أو معبولااة
للنشاق) فااي مجاعت علميااة محكماة ونوريااة ومتصللااة ومفهق اة ،عالميااة مان ليا هيئااة
التحقيقوالباالثين واةيتشاار وتكاول معتمادخ فاي ياعادخ البياياات ( )Thomsn ISIعلاى أل
يكول ع ة منها على اريل بالثاا ً رئيسايا ً (ويعتباق البالا رئيساا ً إذا كاال تقتيباه اروا علاى
البالثين ومقجعا ً للمقا عت العلمية ( )Corrsponding Authorإذا كايا المجلاة تضاهق
هذه الصاًية بو و ).
 .5أل ا يعل معدا تعديقه السنوه التقاكمي في النموذج المللوب في المانخ ( )61عن جيد.

المادة  :38يشتقط في ار تاذ المساعد المتعدم للتقيية إلى رتبة أ تاذ مشاارف فاي يسام العلاوم اةيساايية،
بكلية العلوم ،ما يلي:
.1
.6

.3
.4

.5

أل يعدم إيتاجا علميا ً ا يعل عن بعأة بحوث منها أربعأة منشورخ على اريل.
أل يكول من بين البحوث المعدمة أربعاأة علاى اريال يكاول فيهاا المتعادم بالثاا ً رئيساا ً ويعتباق
اا م اروا من البح المنشور (أو المعبوا للنشق) البال القئيس ،قيلة أل يكول ا ناأال
منهااا علااى ارياال يااق مسااتل ماان ر ااائل الماجسااتيق أو الاادكتوراه أو مشاااري التصااقج التااي
أ قف أو ارف في اة قاف عليها.
أل يكول يد يشق (أو يبل له للنشق) أربعأة بحوث على اريل أ ناء دمته في الجامعة ،إل
كاي يد لسب له أيدمية في القتبة عند تعيينه ،قيلة أل ا تعل دمته في الجامعة عن
نتين.
تعديم ما ا يعل عن أربعأة بحوث من الحد ارنيى المللوب للتقيية منشاورخ أو معبولاة للنشاق
في مجعت علمياة محكماة ونورياة متصللاة ومعتمادخ مان اللجناة العلياا للبحا فاي وزارخ
التعليم العالي والبح العلماي أو مان مجلاس العماداء فاي الجامعاة ،علاى أل يكاول فاي ع اأة
منها على اريل بالثا رئيسا.
أل ا يعل معدا تعديقه السنوه التقاكمي في النموذج المللوب في المانخ ( )61عن جيد.

المادة  :39يشتقط في ار تاذ المشارف المتعادم للتقيياة إلاى رتباة أ اتاذ فاي يسام العلاوم اةيساايية ،بكلياة
العلوم ،ما يلي:
.1
.6

.3
.4

.5

أل يعدم إيتاجا ً علميا ً ا يعل عن عشأقخ بحوث منها تة منشورخ على اريل.
أل يكاول ماان بااين البحاوث المعدمااة تااأة بحااوث علاى ارياال يكااول فيهاا المتعاادم بالثااا رئيسااا
ويعتبااق اا اام اروا ماان البح ا المنشااور (أو المعبااوا للنشااق) البال ا الااقئيس ،ااقيلة أل
يكااول ع ااأة منهااا علااى ارياال يااق مسااتلة ماان ر ااائل الماجسااتيق أو الاادكتوراه أو مشاااري
التصقج التي أ قف أو ارف في اة قاف عليها.
أل يكول يد يشق (أو يبل له للنشق) تأة بحوث على اريل أ ناء دمته في الجامعاة إل كايا
يد لسب له أيدمية في القتبة عند تعيينه ،قيلة أل ا تعل دمته في الجامعة عن نتين.
تعااديم مااا ا يعاال عاان بعااأة بحااوث ماان الحااد ارنيااى المللااوب للتقييااة منشااورخ (أو معبولااة
للنشق) في مجعت علمية محكماة ونورياة متصللاة ومعتمادخ مان اللجناة العلياا للبحا فاي
وزارخ التعليم العالي والبح العلمي أو من مجلس العماداء فاي الجامعاة  ،علاى أل يكاول فاي
أربعأة منها على اريل بالثا رئيسا.
أل ا يعل معدا تعديقه السنوه التقاكمي في النموذج المللوب في المانخ ( )61عن جيد.

المادة  :20يتقف لعضو هيئة التدريس في يسم العلوم اةيسايية ،بكلية العلوم ،لقية ا تيار تلبير أه من
المانتين (62و )62أو ( 6و )69على مو وع تقييته وفعا للقتبة المتعدم لها.
المادة :24
أ) يعدم طلم التقيية إلى رئيس العسم المصتا متضمنا ً ا يساخ مان اةيتااج العلماي والسايقخ
الذاتية لعق اه علاى مجلاس العسام واتصااذ التوًاية المنا ابة ،ويقفا رئايس العسام توًاية
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ب)
ج)
ث)
ه)

ل)
المادة :23
المادة :22
المادة :21

مجلس العسم إلاى عمياد الكلياة اعا ع اة أ اابي علاى اركثاق ويتاولى عمياد الكلياة عاقض
الللم على مجلس الكلية اعا ع اة أ اابي علاى اركثاق اتصااذ التوًاية المنا ابة بشاأيه،
ورفعهااا إلااى رئا ااة الجامعااة ااعا أ اابوع علااى اركثااق ماان تاااريخ توًااية مجلااس الكليااة
ا تكماا إجقاءات التقيية.
في لاا وجون إ كاات تتعلر بالبحوث المعدمة والتي تتللم ويتا إ افيا لدرا تها واء في
العسم أو الكلية يعُلم المتعدم للتقيية ليا بالحاجة إلى مدخ إ افية تزيد عن تلك المذكورخ فاي
الفعقخ (أ) أععه.
يعتق عميد الكلية ورئيس العسم المعنيال يائمة تتضامن أ اماء مساة عشاق علاى اريال مان
المتصللين الذين يحملول رتبة ار تاذية ومن ارج اررنل وذلاك لتعيايم اةيتااج العلماي،
وتعامل هذه العائمة بسقية تامة ،وللجنة التعيين والتقيية تعديل العائمة باة افة أو الحذف.
تع على المتعدم للتقيية مس ولية تعاديم البياياات واروراا الثبوتياة الق امية العزماة للتقيياة
إلى العسم معابل تويي رئيس العسم على تسلم اروراا الصاًة بالتقيية كاملة وتحدياد تااريخ
تسلمها.
إذا يل عدن أعضاء الهيئة التدريسية في العسم من رتبة تعانا القتبة المللاوب التقيياة إليهاا
أو في رتبة أعلى عن ع ة ،يعقض العميد الللم على مجلس الكلية بحضور أعضاء الهيئة
التدريسية في العسم الذين هم في القتبة المللوب التقيية إليها أو فاي رتباة أعلاى ،ولهام لار
اا تقاف في المنايشة نول التلوي عليه.
في جمي الحاات ا يجوز أل ينيق في طلم التقيية اواء فاي مجلاس العسام أو فاي مجلاس
ا لكلية إا أعضاء الهيئة التدريسية الذين هم في رتبة معانلة للقتبة المللاوب التقيياة إليهاا أو
أعلى منها ،وفي لالة عدم تحعير ذلك فتقف إلى لجنة التعيين والتقيية.
يقفر عميد الكلية م طلم التقيية يماذج تعييم ارناء السنوية لعضاو الهيئاة التدريساية المتعادم
للتقيية المشار إليها في المانخ ( )61من هذه التعليمات.
تنيق لجنة التعيين والتقيية في طلم التقيية ورأه مجلس الكلية ومجلس العسام ويمااذج تعيايم
ارناء السنوية وتعدم توًياتها إلى مجلس العمداء ،متضامنا ً اةيتااج العلماي وأ اماء المعيماين
وذلك من أجل اتصاذ العقار المنا م بشأل اعتمان اةيتاج العلمي.
يق اال اةيتاااج العلمااي إلااى عاادن ا يعاال عاان ع ااة ماان يائمااة المعيمااين التااي اعتماادها مجلااس
العمااداء ،ويقفاار بااه ملصااا للساايقخ العلميااة والعمليااة للمتعاادم وبيااال القتبااة المق ا لهااا م ا
اة ااارخ إلااى ااقورخ تعااديم تعاااريقهم بالسااقعة الممكنااة ،وأل تتضاامن هااذه التعاااريق رأيهاام
بالنساابة ل ًااالة العلميااة لىيتاااج وجديتااه ومسااتواه العلمااي ،والاانا بلااقالة علااى ماادت
ا تحعاا المتعدم للتقيية.

المادة :26
أ) تنيااق لجنااة التعيااين والتقييااة بمو ااوع التقييااة عنااد ورون أوا ع ااة تعاااريق ماان المعيمااين
وتقف توًيتها إلى مجلس العمداء للب في المو وع.
ب) إذا ايته مدخ الثمايية أ اهق ولام تاقن التعااريق المللوباة مان المعيماين يجاوز إر ااا اةيتااج
العلمي إلى معيمين جدن (بموافعة المتعدم للتقيية).
ج) ا يجااوز التقييااة إلااى رتبااة أ ااتاذ إا فااي لاااا ورون ع ااة تعاااريق إيجابيااة علااى ارياال ماان
المعيمين.
ث) ا يجوز التقيية إلى رتبة أ تاذ مشارف إا في لاا ورون تعقيقين إيجاابيين علاى اريال مان
المعيمين بعد ايتهاء المدخ المحدنخ.
41
المادة :25
أ) يتم تبلي المتعدم للتقيية بعقار مجلس العمداء في مو وع تقييته ،اواء كاال العاقار إيجابياا ً
أو لبيا ً.
 14يقار مجلس العمداء في جلسته ريم  ،6016/62بتاريخ 6016/2/65م .بتعديل البندين (ب،ج)
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ب)

ج)

المادة :27
المادة :28
أ)
ب)
ج)

ث)
المادة :29
أ)
ب)
ج)
ث)
ه)
ل)
المادة :10

إذا يقر مجلس العماداء عادم التقيياة (بعاد ورون تعااريق المعيماين) ،للالام التقيياة أل يتعادم
للتقيية من جديد ،على أل يعدم ما ا يعل عن بح جديد معبواً للنشق بعد تاريخ يقار مجلس
العمداء باعتمان اايتاج العلمي للتقيياة ،وأل يكاول بالثاا ً رئيساا ً فياه وفعاا ً ةجاقاءات التقيياة
المحدنخ في هذه التعليمات.
إذا لم يوافر مجلس العمداء للمقخ الثايية على تقيية عضو هيئة التادريس فللمجلاس أل يللام
من ار تاذ المساعد تعديم ماا ا يعال عان بحا إ اافي جدياد يكاول فياه المتعادم بالثاا رئيساا ً
ومن ار تاذ المشارف تعديم بحثين إ افيين يكول في ألدهما بالثاا رئيساا ً اقيلة أل تكاول
اربحاث المعدمة معبولة للنشق بعد تاريخ يقار مجلس العمداء باعتمان اايتاج العلماي للتقيياة
المحدنخ في هذه التعليمات.
لعضو الهيئة التدريسية أل يعدم م إيتاجه العلمي تعقيقا بماا أيجازه مان أعمااا مهنياة أو فنياة
مميزخ يقت أيها تدعم طلبه للتقيية.
يشتقط في يعل عضو الهيئة التدريسية من فئة إلى فئة أعلى من القتبة الوالدخ ما يلي:
فيما يتعلار بار اتاذ المشاارف أو ار اتاذ المسااعد يجام أل تتاوافق لدياه فاي الفئاة المللاوب
15
النعل منها أيدميه في الرتبة ا تعل عن مس نوات.
أما المدرو فيجم أل ا تعل اريدمية في القاتم عن ب نوات بعد للاوله علاى الم هال
العلمي الذه عين على أ ا ه.
أل يد يشق وهو في القتبة بحثين علاى اريال فاي التصلاا الاديير يكاول فاي ألادهما بالثاا ً
رئيساا ً فااي مجااعت علميااة محكمااة ونوريااة ومتصللااة ومفهق ااة ،عالميااة ماان ليا هيئااة
التحقيق والبالثين واايتشار وتكول مدرجة في ياعدخ البيايات ( ،)Thomson ISIأما أعضاء
هيئة التدريس في يسم العلوم اةيسايية  ،بكلية العلوم ،فيجم أل ينشاق بحثاين علاى اريال فاي
التصلا الديير يكول في ألدهما بالثا ً رئيسا ً (ويعتبق البال رئيسا اذا كاال تقتيباه اروا
علااى البااالثين و مقجع اا ً للمقا ااعت العلميااة (( )Corresponding Authorإذا كاي ا المجلااة
تيهق هذه الصاًية بو و ) في مجعت علمية محكماة ونورياة ومتصللاة ومعتمادخ مان
اللجنااة العليااا فااي وزارخ التعلاايم العااالي والبحا العلمااي أو ماان مجلااس العمااداء فااي الجامعااة،
12
وعلى أل تكول هذه البحوث من ما ورن في المانخ (/42ب/أواً)" .
تلبر على النعل اةجقاءات المتبعة في التقيية با تثناء إجقاءات تعييم اةيتاج العلمي.
الفصل الخامس  :األقدمية في الرتبة والراتب لعضو الهيئة التدريسية
لعضو هيئة التدريس أل يتعدم بللم لمنحه أيدميه في رتبته وراتبه ا تزيد عن نة والدخ في
القتبة الوالدخ ،كما هو متب في إجقاءات التقيية إذا توفقت فيه الشقوط التالية:
أل يكااول المتعاادم يااد يشااق فعااعً وهااو فااي القتبااة الحاليااة بحو ااا ً علميااة فااي مجااعت علميااة
متصللة ومحكمة وملنفة عالميا ا يعل عدنها عن ا ني عشق بحثا ً وتيهق تميزا علميا.
أل يكول بالثا ً رئيسا ً في تة بحوث على اريل يق مستلة من ارعماا الجامعية التي أ قف
أو ارف في اة قاف عليها.
ا تحسم البحوث المنشورخ في ويائ م تمقات وا يحسام اةيتااج العلماي الاذه يحتااج إلاى
تعييم أولي من الحد ارنيى المللوب ل يدميه.
أل ا يعل معدا تعديقه السنوه التقاكمي في النموذج المللوب في المانخ ( )61عن ممتاز.
أل ا تكول يد ًدرت بحعه أية ععوبة تأنيبية في القتبة التي يشغلها في الجامعة.
أل يكول يد يضاى وهاو فاي القتباة مادخ اعث انوات وأربعاة أ اهق علاى اريال منهاا انتال
متللتال في الجامعة.
تشمل ارعماا المهنية أو الفنياة الاوارن ذكقهاا فاي الماانخ (  )1مان (يياام الهيئاة التدريساية)
المبااانرخ أو المساااهمة الفعالااة فااي إيشاااء الم سااات العلميااة أو التعليميااة أو الفنيااة ،وتسااييقها

 15ةياي مجلس اليمثاء يةم  ،6060/9اع ييخ 6060/3/6م.
 12يقار مجلس العمداء ريم  ،6014/62بتاريخ 6014/2/30م
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وتلويقهااا ،نا اال الجامعااة و ارجهااا ،كمااا تشاامل تااولي ارعماااا اركانيميااة العيانيااة بنجااا
ملحوظ قيلة أل يعدم بيايا بتلك ارعماا وتعقيقا وافيا عن كل منها.
المادة  :14لقئيس الجامعاة أل يساتعين بمان ياقاه منا ابا لو ا تعقياق بشاأل المتعادم وإيتاجاه العلماي أو
أعماله الفنية أو المهنية.
المادة  :13يبده مجلس العسم رأيه فاي اريدمياة لسام ارييماة والتعليماات النافاذخ ويوًاي إلاى مجلاس
الكلية بما هو منا ام ،وفاي لااا عادم تاوفق النلااب الكامال ةباداء الاقأه فاي مجلاس العسام
فيقف إلى مجلس الكلية وفي لاا عدم توفق النلاب في مجلس الكلية يكتم العمياد باذلك إلاى
رئيس الجامعة اتصاذ اةجقاءات العزمة كما هو متب في إجقاءات التقيية.
المادة  :12يتولى مجلس العماداء النياق فاي اةيتااج العلماي المنشاور وارعمااا المهنياة والفنياة والكفااءخ
التدريسية لعضو الهيئة التدريسية المتعدم بللم منحه اريدمية بناء علاى تنسايم لجناة التعياين
والتقيية ،وعند ا تيفاء المتعدم للشقوط المللوبة يتم السيق فاي اةجاقاءات كماا هاو متبا فاي
إجقاءات التقيية.
المادة :11
أ) تنيق لجنة التعيين والتقيية بمو وع مان اريدمياة لعضاو الهيئاة التدريساية عناد ورون أوا
ع ة تعاريق من المعيمين وتقف توًيتها إلى مجلس العمداء للب فيها.
ب) ا يجوز من اريدمية لعضو الهيئة التدريسية ما لم تقن ع ة تعاريق ايجابية من المعيمين.
المادة  :16في لاا رفض الللم بعد التعييم ا يجوز التعدم مقخ أ قت من القتبة الوالدخ.
تعليمات الهيئة التدريسية صادرة عن مجلس العمداء
بمقتضى المادة ( )56من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة رقم ( )411لسنة 3002
الفصل الرابع :الترقية والنقل
ً
ويترك لعضو هيئة التدريس حرية االختيار ما بين التعليمات النافذة حاليا والتعليمات الجديدة من
 3047/3/4وحتى  ،3048/9/4على أن يبدا العمل بعد ذلك بالتعليمات الجديدة.
المادة :32
أ .ياثي مجلس القام يأيه في طلب العيةية أل النقل حاب األنظمة لالعيليم ت الن فذة ،لييفيه إلى
سميث الكلية لثيااعه لإيا له إلى لجنة العيييو لالعيةية في الكلية ،لمو عم إلى مجلس الكلية ام هل
من اب ،لفي ح ل سثم علفي النص ب الك مل إلاثاء اليأي في مجلس القام ييفع الطلب إلى سميث
الكلية لييضه سلى لجنة العيييو لالعيةية في الكلية ،لمو عم مجلس الكلية ،لفي ح ل سثم علفي
النص ب الك مل إلاثاء اليأي في مجلس الكلية ،ييفع إلى يةيس الج مية لييض الطلب سلى لجنة
العيييو لالعيةية في الج مية.
ب .ينظي مجلس اليمثاء سنث اسعم ث اإلنع ج اليلمي ألغياض النقل أل العيةية في عقييم اثاء سضل الهيةة
العثيياية ،العياكمي لالذي يحاب سلى اا س انلي لفق ً للنملذج المش ي اليه في الم ثة ( )61مو
هذه العيليم ت ،ليعضمو هذا النملذج سثة أملي أهمه الكف ءة العثيياية لعقييم الطلاة لالمش يكة في
مج لس األةا م لالكلي ت لخثمة الج مية لالمجعمع.
ج .يجلز لألاع ذ الما سث أل لألاع ذ المش يك أو يعقثم اطلاه للعيةية إلى اليعاة األسلى ةال عاية أشهي
مو ااعكم ل المثة الق نلنية المشعيطة لليعاة األسلى ،إذا علافيت فيه الشيلط الق نلنية األخيى
المطللاة لشغل اليعاة.
ث .إذا عمت إجياءات العيةية ةال انقض ء المثة الق نلنية ييعاي ع ييخ العيةية إلى اليعاة األسلى هل
الع ييخ الذي يعم اه انقض ء هذه المثة .لإذا لم يعم ااعكم ل إجياءات العيةية خالل هذه المثة ييعاي
ع ييخ ةياي مجلس اليمثاء ا لعيةية هل ع ييخ العيةية ألغياض احعا ب الياعب ،لع ييخ ةياي
المجلس ا لمص ثةة سلى اسعم ث اإلنع ج اليلمي ،ألغياض احعا ب اليعاة ،شييطة انقض ء المثة
الق نلنية الالزمة للعيةية.
ه .سنث عيةية سضل الهيةة العثيياية إلى يعاة أسلى ،ييطى الياعب الذي يلي ياعاه حاب الم اليعاة
العي يةي إليه  ،اغض النظي سو مقثاي الزي ثة في الياعب.
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المادة :31
أ .ا إلض فة إلى الشيلط األخيى ،يشعيط للنقل أل للعيةية أو يعقثم سضل الهيةة العثيياية اإنع ج
سلمي منشلي أل مقالل للنشي فيه إض فة جثيثة لليلم لالمييفة في مج ل عخصصه.
ب .عيعمث الما ثئ الع لية في ةالل اإلنع ج اليلمي المقثم للعيةية:
ً
أوالً :يجلز أو يقال هذا اإلنع ج ثلو ح جة إلى عقييمه عقييم ً أللي إذا ك و:
 .4احلع ً منشلية (أل مقاللة للنشي) في مجالت ييعمثه مجلس اليمثاء ،شييطة أو عكلو ميعمثة في
ة سثة اي ن ت ( Scopusلمصنفة  Q1أل  Q6أل  )Q3أل ( Thomson Reutersلمصنفة
.(SCI, SCIE, AHCI, HHCI
 .3احلع ً ماعخلصة مو يا ةل الم جاعيي أل الثكعلياه أل مش ييع عخيج أشيف سليه المعقثم للنقل أل
العيةية في الج مية ،أل ش يك في اإلشياف سليه لأو عكلو هذه الاحلث منشلية (أل مقاللة
للنشي) في مجالت كم ج ء في الانث األلل ( ،)1لأو يقيو اام الط لب مع اام المعقثم سنث النشي،
لأو يش ي في طلب العيةية الى أو الاحث ماعخلص مو األسم ل الج ميية ،لسلى أو عكلو في
مج ل عخصصه الثةيق أل في عخصص ت ذات سالةة اعخصصه.
 .2احلع ً منشلية (أل مقاللة للنشي) في مجالت سلمية محكمة ،لمعخصصة ،لله محكملو ،لميعمثة
مو اللجنة اليلي للاحث اليلمي في لزاية العيليم الي لي لالاحث اليلمي ،لال يحاب للمعقثم أكعي مو
احث لاحث منه ضمو الحث االثنى المطللب للعيةية.
 .1احلع ً منشلية (أل مقاللة للنشي) في لة ةع مؤعميات سلمية معخصصة عنظمه أل عش يك في
عنظيمه جميي ت أل منظم ت سلمية أل مهنية س لمية لالعي يعم فيه عقييم الاحلث مو ةال محكملو
معخصصلو ،لال يحاب للمعقثم أكعي مو احث لاحث منه ضمو الحث االثنى المطللب للعيةية ،لال
يشمل ذلك ملخص ت االاح ث ( )Abstractالمنشلية في لة ةع المؤعميات.
ثانيا ً :يُقال اإلنع ج اليلمي المقثم مو أجل العيةية شييطة أو يكلو هذا اإلنع ج في مج ل العخصص
الثةيق للمعقثم ،ليعم عقييمه عقيم ً أللي ً ،لسنث ليلث عق ييي إيج اية اشأنه إو ك و هذا اإلنع ج:
 .4كعب مؤلفة لمنشلية فيه إض فة جثيثة للمييفة.
 .3جزء مو كع ب منشلي فيه إض فة جثيثة للمييفة.
 .2كعب معيجمة منشلية.
 .1كعب ج ميية  Text Booksمنشلية.
 .6كعب محققة عشعمل سلى ثيااة لافية للكع ب ،لسلى أال يقل سثث كلم ت أي منه سو خمايو ألف
كلمة .شييطة أو ال يحاب أكعي مو لاحث مم ليث أساله مو ( )5-1ضمو الحث االثنى المطللب
للعيةية.
 .5عقييي سو ح لة  Case Reportأل مق لة ةصيية  Short Communicationأل ملحلظة سلمية
 Technical Noteأل مياجية سلمية ش ملة  Review Articleسلى أو ال يحاب أكعي مو لاحث
ضمو الحث االثنى المطللب للعيةية.
ً
 .7اياءة اخعياع شييطة أو عكلو ماجلة س لمي لفق اإلجياءات اليامية المعاية ،ليظهي اام
الج مية سليه  ،ليعم احعا ب احعيو سلمييو محققيو لشيلط العيةية مق ال كل اياءة اخعياع ،يكلو
فيه المعقثم ا حع ً يةيا ً ،ليعم احعا ب احث سلمي لاحث إذا لم يكو المعقثم ا حع ً يةيا ً.
 .8مش ييع مثسلمة مو خ يج الج مية ،احيث ال عقل حصة الج مية مو المشيلع /المش ييع سو
( )50ألف ثين ي ،أل أو عكلو ةيمة الثسم اإلجم لية للمشيلع /المش ييع ( )650ألف ثين ي لأكعي،
ليحاب للا حث اليةياي احث سلمي لاحث اثل كل مشيلع ،سلى أو ال يزيث سثث األاح ث
المحالاة للعيةية في هذه الطييقة سو احث لاحث.
 .9النشي في مجالت معل  Scienceل  Natureأل م يي ثلهم مو حيث مي مل العأعيي ،ليكلو
الا حث مو الا حعيو الخمس األلاةل سلى الاحث ،ليحاب له اثل احعيو محققيو لشيلط العيةية.
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المادة 36
أ .يطلب مو سضل الهيةة العثيياية م يلي:
 .1عقثيم م ال يقل نااعه سو ( ) % 20مو الاحلث اليلمية المقثمة ضمو الحث األثنى المطللب
للعيةية في عخصصه الثةيق.
 .6اإلشياف أل المش يكة في اإلشياف سلى يا لة م جاعيي أل ثكعلياه في الج مية ضمو اليعاة
العي يشغله لفق ً لم يلي- :
االشياف سلى ط لب لاحث
 األاع ذ الما سث األاع ذ المش يك االشياف سلى عالعة طالبلياععنى مو ذلك سضل هيةة العثييس الذي ال يقثم عخصصه ايامج م جاعيي أل ثكعلياه أل
العخصص ت العي عقثم شه ثات مهنية (االخعص ص الي لي).
ب .ال يجلز للمعقثم أو يثيج ضمو احلعه أي مو الاحلث العي ااق لأو حاات له في عيةية سلمية
ا اقة ،أل حصل املجاه سلى ثيجة سلمية أل يعاة اك ثيمية.
ج .ال يحاب الاحث اليلمي المنشلي أل المقالل للنشي أعن ء عمعع سضل هيةة العثييس اإس ية أل انعثاب
أل اج زة اثلو ياعب أل إج زة عفيغ سلمي أل إج زة اضطيايية ،ليضل هيةة العثييس المعقثم
للعيةية إذا لم يذكي سليه اام الج مية.
المادة  35يشعيط في األاع ذ الما سث المعقثم للعيةية إلى يعاة أاع ذ مش يك م يلي:
 .4أو يقثم إنع ج ً سلمي ً ال يقل سو خماة احلث ،عالعة منه منشلية سلى األةل مع مياس ة الانث اليااع
( )4مو الم ثة نفاه .
 .3أو يكلو مو ايو الاحلث المقثمة عالعة سلى األةل يكلو فيه المعقثم ا حع ً يةيا ً لييعاي الا حث
يةيا ً إذا ك و عيعياه األلل سلى الا حعيو ،شييطة أو يكلو لاحثاً منه سلى األةل غيي ماعل مو
يا ةل الم جاعيي أل الثكعلياه أل مش ييع العخيج العي أشيف أل ش يك في اإلشياف سليه .
 .2أو يكلو ةث نشي (أل ةال له للنشي) عالعة احلث سلى األةل أعن ء خثمعه في الج مية ،أو ك نت ةث
حاات له أةثمية في اليعاة سنث عييينه ،شييطة أو ال عقل خثمعه في الج مية سو انعيو.
منشلييو أل
 .1عقثيم م ال يقل سو احعيو مو الحث االثنى المطللب للعيةية في العخصص الثةيق
َ
مقاللَيو للنشي في مجالت معخصصة لمصنفة ضمو ة سثة اي ن ت ( Q1( )Scopusأل  )Q6لأو
يكلو ا حع ً يةيا ً في كليهم  ،أل أياية أاح ث منشلية أل مقاللة للنشي في مجالت معخصصة
لمصنفة ضمو ة سثة اي ن ت ( ،)Q3( )Scopusلفي هذه الح لة يصاح الحث األثنى ليثث األاح ث
12
المطللاة للعيةية ااية أاح ث.
واعتماد تاريخ إرسال البحث للنشر هو التاريخ المعتمد في تصنيف المجلة من حيث درجة (.)Q
 .6أو ال يقل ميثل عقثييه الانلي العياكمي في النملذج المطللب في الم ثة ( )61سو جيث.
المادة  :37يشعيط في األاع ذ المش يك المعقثم للعيةية إلى يعاة أاع ذ م يلي:
 .4أو يقثم إنع ج ً سلمي ً ال يقل سو ااية احلث ،أياية منه منشلية سلى األةل مع مياس ة الانث اليااع
( )4مو الم ثة نفاه .
ً
ً
 .3أو يكلو مو ايو الاحلث المقثمة أياية احلث سلى األةل ،يكلو فيه المعقثم ا حع يةيا (لييعاي
الا حث يةيا ً إذا ك و عيعياه األلل سلى الا حعيو).
 .2أو يكلو ةث نشي (أل ةال له للنشي) أياية احلث سلى األةل أعن ء خثمعه في الج مية إو ك نت ةث
حاات له اةثمية في اليعاة سنث عييينه ،شييطة أو ال عقل خثمعه في الج مية سو انعيو.
 .1عقثيم م ال يقل سو عالعة احلث مو الحث األثنى المطللب للعيةية منشلية (أل مقاللة للنشي) في
مجالت معخصصة لمصنفة ضمو ة سثة اي ن ت ( Q1( )Scopusأل  )Q6شييطة أو يكلو ا حع ً
يةيا ً في جمييه أل اعة أاح ث منشلية أل مقاللة للنشي في مجالت معخصصة لمصنفة ضمو
ة سثة اي ن ت ( )Q3( )Scopusلأو يكلو ا حع ً يةيا ً في خماة منه  ،لفي هذه الح لة يصاح
الحث األثنى ليثث األاح ث المطللاة للعيةية سشية أاح ث.
 .6أو ال يقل ميثل عقثييه الانلي العياكمي في النملذج المطللب في الم ثة ( )61سو جيث.
12
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المادة  :38يشعيط في األاع ذ الما سث المعقثم للعيةية إلى يعاة أاع ذ مش يك في ةام اليللم اإلنا نية،
اكلية اليللم م يلي:
 .1أو يقثم إنع ج ً سلمي ً ال يقل سو ااية احلث أياية منه منشلية سلى األةل.
 .2أو يكلو مو ايو الاحلث المقثمة أياية منه سلى األةل يكلو فيه المعقثم ا حع ً يةيا ً لييعاي االام
األلل مو الاحث المنشلي (أل المقالل للنشي) الا حث اليةيس ،شييطة أو يكلو لاحثاً منه سلى
االةل غيي ماعل مو يا ةل الم جاعيي أل الثكعلياه أل مش ييع العخيج العي أشيف أل ش يك في
اإلشياف سليه .
 .3أو يكلو ةث نشي (أل ةال له للنشي) أياية احلث سلى األةل أعن ء خثمعه في الج مية إو ك نت ةث
حاات له أةثمية في اليعاة سنث عييينه ،شييطة أو ال عقل خثمعه في الج مية سو انعيو.
 .4عقثيم م ال يقل سو اياية احلث مو الحث االثنى المطللب للعيةية منشلية (أل مقاللة للنشي) في
مجالت سلمية محكمة لثليية لمعخصصة ،لميعمثة مو اللجنة اليلي للاحث في لزاية العيليم الي لي
لالاحث اليلمي ،سلى أو يكلو في عالعة منه سلى األةل ا حع ً يةيا ً.
 .5أو ال يقل ميثل عقثييه الانلي العياكمي في النملذج المطللب في الم ثة ( )61سو جيث.
المادة  :39يشعيط في األاع ذ المش يك المعقثم للعيةية إلى يعاة أاع ذ في ةام اليللم اإلنا نية ،اكلية اليللم
م يلي:
 .4أن يقدم إنتاجا علميا ال يقل عن عشرة بحوث ستة منها منشورة على األقل.
 .3أن يكون من بين البحوث المقدمة ستة بحوث على األقل ،يكون فيها المتقدم باحثا رئيسا ،ويعتبر
االسم األول من البحث المنشور (أو المقبول للنشر) الباحث الرئيس.
 .2أن يكون قد نشر (أو قبل له للنشر) ستة بحوث على األقل أثناء خدمته في الجامعة إن كانت قد
حسبت له أقدمية في الرتبة عند تعيينه ،شريطة أن ال تقل خدمته في الجامعة عن سنتين.
 .1عقثيم م ال يقل سو ااية احلث مو الحث األثنى المطللب للعيةية منشلية (أل مقاللة للنشي) في
مجالت سلمية محكمة لثليية لمعخصصة ،لميعمثة مو اللجنة اليلي للاحث في لزاية العيليم الي لي
لالاحث اليلمي ،سلى أو يكلو في أياية منه سلى األةل ا حع ً يةيا ً.
 .6أن ال يقل معدل تقديره السنوي التراكمي في النموذج المطلوب في المادة ( )12عن جيد.
المادة  :20يعيك ليضل هيةة العثييس في ةام اليللم اإلنا نية ،اكلية اليللم ،حيية اخعي ي عطايق اي مو
الم ثعيو ( 62ل )62أل (  6ل )69سلى ملضلع عيةيعه لفق ً لليعاة المعقثم له .
المادة :24
ً
أ .يقثم طلب العيةية إلى يةيس القام المخعص إلكعيلني ؛ لييضه سلى مجلس القام ،لاعخ ذ العلصية
المن ااة ،لييفع يةيس القام علصية مجلس القام إلى سميث الكلية خالل عالعة أا ايع سلى األكعي
مو ع ييخ عقثيم الطلب ،ليعللى سميث الكلية ثيااة ملضلع العيةية ،لإيا له إلى لجنة العيييو
لالعيةية في الكلية ،لمو عم سيض الطلب سلى مجلس الكلية خالل عالعة أا ايع سلى األكعي؛ العخ ذ
العلصية المن ااة اشأنه ،ليفيه إلى ية اة الج مية خالل أاالع سلى األكعي مو ع ييخ علصية
مجلس الكلية الاعكم ل إجياءات العيةية.
ً
ً
ب .في ح ل لجلث إشك الت ععيلق ا لاحلث المقثمة لالعي ععطلب لةع اض في لثيااعه الاء في القام
أل الكلية ييلم المعقثم للعيةية خطي ً ا لح جة إلى مثة اض فية عزيث سو علك المذكلية في الفقية (أ)
اساله.
ج .يقعيح سميث الكلية ،ليةيس القام ة ةمة ععضمو أام ء سشييو مو المعخصصيو الذيو يحمللو يعاة
األاع ذية ،لمو خ يج األيثو ،لذلك لعغذية ة سثة اي ن ت العيةي ت اإللكعيلنية ،لعي مل هذه الق سثة
اايية ع مة ،للليةيس عيثيل الق ةمة ا إلض فة أل الحذف.
د .عقع سلى المعقثم للعيةية ماؤللية عقثيم الاي ن ت ،لاأللياق العالعية اليامية الالزمة للعيةية إلى
القام ،مق ال علةيع يةيس القام سلى عالم األلياق الخ صة ا لعيةية ك ملة ،لعحثيث ع ييخ عالمه .
ه .إذا ةل سثث أسض ء الهيةة العثيياية في القام مو يعاة عي ثل اليعاة المطللب العيةية إليه أل في
يعاة أسلى سو عالعة ،يييض اليميث الطلب سلى لجنة العيييو لالعيةية في الكلية لمو عم سلى
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مجلس الكلية احضلي أسض ء الهيةة العثيياية في القام الذيو هم في اليعاة المطللب العيةية إليه
أل في يعاة أسلى ،للهم حق االشعياك في المن ةشة ثلو العصليت سليه.
و .في جميع الح الت ال يجلز أو ينظي في طلب العيةية الاء في مجلس القام أل في مجلس الكلية إال
أسض ء الهيةة العثيياية الذيو هم في يعاة مي ثلة لليعاة المطللب العيةية اليه أل أسلى منه  ،لفي
ح لة سثم عحقيق ذلك فعيفع إلى لجنة العيييو لالعيةية.
المادة  :23ييفق سميث الكلية مع طلب العيةية نم ذج عقييم األثاء الانلية ليضل الهيةة العثيياية المعقثم
للعيةية المش ي إليه في الم ثة ( )61مو هذه العيليم ت.
المادة  :22عنظي لجنة العيييو لالعيةية في طلب العيةية ،ليأي مجلس الكلية ،للجنة العيييو لالعيةية في
الكلية لمجلس القام ،لنم ذج عقييم االثاء الانلية ،لعقثم علصي عه إلى مجلس اليمثاء ،معضمن ً
اإلنع ج اليلمي لذلك مو اجل اعخ ذ القياي المن اب اشأو اسعم ث اإلنع ج اليلمي.
المادة  :21ييال اإلنع ج اليلمي إلكعيلني ً إلى سثث ال يقل سو عالعة مو ة ةمة المقيميو الميعمثة في ة سثة
الاي ن ت ،لييفق اه ملخص للايية اليلمية لاليملية للمعقثم ،لاي و اليعاة الميشح له  ،مع
اإلش ية إلى ضيلية عقثيم عق يييهم ا لايسة الممكنة ،لأو ععضمو هذه العق ييي يأيهم ا لنااة
لألص لة اليلمية لإلنع ج لجثيعه لماعلاه اليلمي ،لالنص اصياحة سلى مثى ااعحق ق المعقثم
للعيةية مو خالل اإلنع ج اليلمي.
المادة :26
أ .عنظي لجنة العيييو لالعيةية املضلع العيةية سنث ليلث ألل عالعة عق ييي مو المقيميو ،لعيفع
علصيعه إلى مجلس اليمثاء للات في الملضلع.
ب .إذا انعهت مثة العم نية أشهي للم عيث العق ييي المطللاة مو المقيميو ،يجلز إيا ل اإلنع ج اليلمي
إلى مقيميو جثث (املافقة المعقثم للعيةية).
ج .ال يجلز العيةية إلى يعاة أاع ذ إال في ح ل ليلث عالعة عق ييي إيج اية سلى األةل مو المقيميو.
ث .ال يجلز العيةية إلى يعاة أاع ذ مش يك إال في ح ل ليلث عقييييو إيج اييو سلى األةل مو
المقيميو.
المادة :25
أ .يعم عاليغ المعقثم للعيةية اقياي مجلس اليمثاء في ملضلع عيةيعه ،الاء ك و القياي إيج اي ً أل الاي ً.
ب .إذا ةيي مجلس اليمثاء سثم العيةية (ايث ليلث عق ييي المقيميو( ،لط لب العيةية أو يعقثم للعيةية مو
جثيث ،سلى أو يقثم م ال يقل سو احث جثيث مقالالً للنشي ايث ع ييخ ةياي مجلس اليمثاء ا سعم ث
اإلنع ج اليلمي للعيةية ،لأو يكلو ا حع ً يةيا ً فيه لفق ً إلجياءات العيةية المحثثة في هذه العيليم ت.
ج .إذا ل م يلافق مجلس اليمثاء للمية الع نية سلى عيةية سضل هيةة العثييس ،فللمجلس أو يطلب مو
األاع ذ الما سث عقثيم م ال يقل سو احث إض في جثيث يكلو فيه المعقثم ا حع ً يةيا ً لمو األاع ذ
المش يك عقثيم احعيو إض فييو يكلو في أحثهم ا حع ً يةيا ً شييطة أو عكلو األاح ث المقثمة
مقاللة للنشي ايث ع ييخ ةياي مجلس اليمثاء ا سعم ث اإلنع ج اليلمي للعيةية المحثثة في هذه
العيليم ت.
ً
المادة  :27ليضل الهيةة العثيياية أو يقثم مع إنع جه اليلمي عقيييا ام أنجزه مو أسم ل مهنية أل فنية
مميزة ،ييى أنه عثسم طلاه للعيةية.
المادة  :28يشعيط في نقل سضل الهيةة العثيياية مو فةة إلى فةة أسلى ضمو اليعاة اللاحثة م يلي:
أ .فيم يعيلق ا ألاع ذ المش يك أل األاع ذ الما سث يجب أو ععلافي لثيه في الفةة المطللب النقل منه
اةثمية في الياعب ال عقل سو خمس انلات.
ب .أم المثيس فيجب أو ال عقل األةثمية في الياعب سو ااع انلات ،ايث حصلله سلى المؤهل
اليلمي الذي سيو سلى اا اه.
ج .أو يكلو ةث نشي لهل في اليعاة احعيو سلى األةل في العخصص الثةيق ،يكلو في أحثهم ا حع ً
يةيا ً ،أم أسض ء هيةة العثييس في ةام اليللم اإلنا نية ،اكلية اليللم ،فيجب أو ينشي احعيو
سلى األةل في العخصص الثةيق يكلو في أحثهم ا حع ً يةيا ً سلى أو عكلو هذه الاحلث ضمو م
ليث في الم ثة (/64ب/ألالً).
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ث .عطاق سلى النقل اإلجياءات المعاية في العيةية ا اععن ء إجياءات عقييم اإلنع ج اليلمي.
الفصل الخامس  :االقدمية في الرتبة والراتب لعضو الهيئة التدريسية
المادة  :29ليضل هيةة العثييس أو يعقثم اطلب لمنحه أةثمية في يعاعه لياعاه ال عزيث سو انة لاحثة في
اليعاة اللاحثة ،كم هل معاع في إجياءات العيةية إذا علفيت فيه الشيلط الع لية:
أ .أو يكلو المعقثم ةث نشي فيالً لهل في اليعاة الح لية احلع ً سلمية في مجالت سلمية معخصصة
لمحكمة ،لمصنفة س لمي ً ،لمثيجة في ة سثة اي ن ت ( )Scopusلمصنفة ( Q1أل  )Q6ال يقل
سثثه سو اعني سشي احع .
ب .أو يكلو ا حع ً يةيا ً في عم نية احلث سلى األةل.
ج .ال عحاب الاحلث المنشلية في لة ةع مؤعميات ،لال يحاب اإلنع ج اليلمي الذي يحع ج إلى عقييم
أللي ضمو الحث االثنى المطللب لألةثمية.
د .أو ال يقل ميثل عقثييه الانلي العياكمي في النملذج المطللب في الم ثة ( )61سو ممع ز.
ه .أو ال عكلو ةث صثيت احقه أية سقلاة عأثياية في اليعاة العي يشغله في الج مية.
و .أ و يكلو ةث ةضى لهل في اليعاة مثة عالث انلات لعالعة أشهي سلى األةل منه انع و معصلع و
في الج مية.
المادة  :10عشمل األسم ل المهنية أل الفنية اللايث ذكيه في الم ثة (  )1مو (نظ م الهيةة العثيياية)
الما ثية أل الما همة الفي لة في إنش ء المؤاا ت اليلمية أل العيليمية أل الفنية ،لعايييه
لعطلييه  ،ثاخل الج مية لخ يجه  ،كم عشمل عللي األسم ل األك ثيمية القي ثية انج ح ملحلظ
شييطة أو يقثم اي ن ً اعلك األسم ل لعقييياً لافي ً سو كل منه .
المادة  :14ليةيس الج مية أو ياعييو امو يياه من اا ً للضع عقييي اشأو المعقثم ،لإنع جه اليلمي ،أل
أسم له الفنية أل المهنية.
المادة  :13ياثي مجلس القام يأيه في األةثمية حاب األنظمة لالعيليم ت الن فذة ،لييفيه إلى سميث الكلية
لثيااعه لايا له الى لجنة العيييو لالعيةية في الكلية لمو عم الى مجلس الكلية ،لفي ح ل سثم
علفي النص ب الك مل إلاثاء اليأي في مجلس القام فييفع إلى سميث الكلية لييضه سلى لجنة
العيييو لالعيةية في الكلية لمو عم الى مجلس الكلية ،لفي ح ل سثم علفي النص ب في مجلس
الكلية يكعب اليميث اذلك إلى يةيس الج مية ،العخ ذ اإلجياءات الالزمة ،كم هل معاع في
إجياءات العيةية.
المادة  :12يعللى مجلس اليمثاء النظي في اإلنع ج اليلمي المنشلي ،لاألسم ل المهنية لالفنية لالكف ءة
العثيياية ليضل الهيةة العثيياية المعقثم اطلب منحه االةثمية ،ان ء سلى عنايب لجنة العيييو
لالعيةية ،لسنث ااعيف ء المعقثم للشيلط المطللاة ،يعم الايي في اإلجياءات كم هل معاع في
إجياءات العيةية.
المادة :11
أ .عنظي لجنة العيييو لالعيةية املضلع منح األةثمية ليضل الهيةة العثيياية سنث ليلث ألل عالعة
عق ييي مو المقيميو ،لعيفع علصيعه إلى مجلس اليمثاء للات فيه .
ب .ال يجلز منح األةثمية ليضل الهيةة العثيياية م لم عيث عالعة عق ييي ايج اية مو المقيميو.
المادة  :16في ح ل يفض الطلب ايث العقييم ال يجلز العقثم مية أخيى ضمو اليعاة اللاحثة.
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الفصل السادس  :العبء التدريسي
الميييادة ( :)15يكاااول العااامء التدريساااي ل اااتاذ ( )9ااااعات معتمااادخ ،ول اااتاذ المشاااارف والمسااااعد
( )16اعة معتمدخ وللمدرو والمدرو المساعد ( )15اعة معتمدخ.
ويعلد بالساعة المعتمدخ :
1

تم تعديل هذه الفعقخ ونمجها في يقار مجلس العمداء في جلسته ريم  6010/63بتاريخ 6010/2/66م ،الصا

1

بأ س إلتساب العمء التدريسي اعضاء هيئة التدريس.

 .1المحا ااااقخ لمسااااتوت البكااااالوريوو أو الماجسااااتيق والاااادكتوراه لماااادخ اااااعة أ اااابوعيا ،ولفلاااال
نرا ي والد.
 .6أماااا فاااي مجااااا العمااال التلبيعاااي مثااال (المصتباااقات وورل العمااال والتااادريس والعمااال الميااادايي
والمقا ااام والمشاااا ل والنشااااطات اللبياااة الساااقيقية وماااا اااابه ذلاااك) فاااي بعاااض الكلياااات ذات
اللبيعااة التلبيعيااة فيااتم تحديااد المعلااون بااأ (الساااعة المعتماادخ) بعااقار ماان الااقئيس بعااد أ ااذ رأه
هذه الكليات ،وفي جمي ارلواا ا يعل لساب الساعة المعتمدخ عن اعتين تلبيعيتين.

الفصل السابع  :اإلجازات أوالً :اإلجازات السنوية* *

المادة :17
أ) تكول اةجازخ السنوية رعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كما يلي:
 .1تة أ ابي لعضو الهيئة التدريسية في كال مان كليتاي اللام وطام ار انال المكلا بأعمااا
طبيااة إ ااافية فااي المستشاافى والفااقوع والمقاكااز والعيااانات التابعااة للجامعااة بموجاام لااة
الحوافز للعمل اة افي.
 .6ماييااة أ ااابي لىناريااين ماان أعضاااء الهيئااة التدريسااية بماان فااي ذلااك اةناريااين ماان أعضاااء
الهيئة التدريسية من كليتي اللم وطم ار نال.
 .3ألد عشق أ بوعا ً لكل من أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات ار قت.

ب) يتم توزي اةجازات السنوية رعضاء الهيئة التدريسية المنلاو
هذه المانخ على النحو التالي:

عليهاا فاي الفعاقخ (أ) مان

 .1يستوفي عضو الهيئة التدريسية في أه من الكلياات إجاازخ أ ابوع مان أًال إجازتاه السانوية
عا الفتقخ ما بين الفللين الدرا يين اروا والثايي.
 .6إذا تاام تكلي ا عضااو الهيئااة التدريسااية بالتاادريس فااي الفلاال اللاايفي يسااتوفي مااا تبعااى ماان
إجازتااه الساانوية (ا اابوعال) ااعا الفتااقخ الوايعااة مااا بااين ايتهاااء الفلاال الثااايي وبدايااة العااام
الجامعي التالي على أل ا تتعارض هذه اةجازخ م التدريس أو التصقي .
 .3تيينظم اإلجييازات السيينوية لالبيياء السييريريين وألبيياء األ يينان السييريريين ميين قبييل العميييد
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المخت وبما يتناسب مع العملية التدريسية على مدار العام الدراسي.
يتم توزي إجازات يواب القئيس والعمداء ومديقه المقاكز بعقار من الاقئيس لسام طبيعاة
عملهم.

ج) تحسم لعضو الهيئة التدريسية – إذا كال مجازاً أو معااراً أو منتادبا ً لمادخ فلال وعاان للعمال
في الجامعة -اةجازخ المستحعة له عن المدخ التي عملها.
ث) ا يجااوز نف ا باادا اةجااازخ اللاايفية لعضااو الهيئااة التدريسااية إا إذا كل ا ماان يباال رئاايس
الجامعة.
ه) يتمت عضو الهيئاة التدريساية فاي إجازتاه السانوية المساتحعة فاي الفتاقخ الوايعاة ماا باين يهاياة
الفلل الثايي وبداية العاام الجاامعي التاالي (وبوايا عشاقخ أ اابي ) با اتثناء أعضااء الهيئاة
التدريسية في كليتي اللم وطم ار نال ،فيتمتعول بها وفر ما ورن في البند ( )3من الفعقخ
(ب) من هذه المانخ.
ل) يجوز في لاات اًة يعدرها القئيس من عضو الهيئة التدريسية إجاازخ ا القارية نول
راتم لمدخ ا تزيد على فلل نرا ي والد.
ز) تحتسم اةجازخ السنوية للمحا ق المتفق من لملة نرجة الماجستيق واا تلاا العاالي
وفعاااا ً لمعااادا العااامء التدريساااي وعااادن السااااعات التاااي ياااام بتدريساااها علاااى مااادت الفلااالين
الدرا يين ،اروا والثايي ،وفر المعانلة التالية( :عدن الساعات المعتمدخ11×)30/
ح) إذا ايتها دماة عضاو الهيئاة التدريساية أو المحا اق المتفاق بغياق العازا أو فعاد الوظيفاة
فيدف له بعد ايتهاء عمله فاي الجامعاة ماا يعاانا مجماوع راتباه والعاعوات عان مادخ اةجاازخ
السنوية التي كال يستحعها عند ايتهاء دمته بما في ذلك مكافأخ البقيام الموازه.
المادة :3018
 19ةياي مجلس اليمثاء يةم  ،6060/39اع ييخ 6060/11/30م.
 60يقار مجلس العمداء في جلسته ريم  6002/4بتاريخ 6002/16/5م.
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أ) يستحر عضو الهيئة التدريسية الذه يكل بالتدريس في الفلل الليفي راتم اهق إ اافي
م الععوات با تثناء ععوخ التنعل عن كل هق يعمال فياه اعا الفلال اللايفي بالنلااب
الكامل المنلو عليه في النيام .أما إذا عمل أيل من النلاب الكامال فيساتحر مان راتام
الشهق اة افي والععوات المبينة بنسبة عبئه التدريسي الفعلي إلى النلااب الكامال وبنسابة
عدن الللبة الفعلي إلى الحد ارنياى للمساايات التاي لام يكتمال بهاا الحاد ارنياى ،كماا ورن فاي
تعليمات الدرا ة والعمء الدرا ي في الفلل الليفي.
ب) يعفااى ماان يكل ا بالتاادريس فااي الفلاال اللاايفي ماان مساااعده الااقئيس ويااواب ،ومساااعده
العمااداء ،ورا اااء اريسااام ،وماادراء المقاكااز ويااوابهم ماان ( )%50ماان العاامء التدريسااي
المعقر معابل العمء اةناره وتلقف له بدا إجازخ عان هاذه النسابة (راتام اهق إ اافي)
بحي تشمل مكافأخ البقيام الموازه.
ج) يستحر أعضاء الهيئاة التدريساية الاذين ياتم تعييانهم فاي بداياة الفلال الدرا اي الثاايي راتام
هق إ افي معابل التدريس بنلاب كامل فاي الفلال اللايفي والاذين يعيناوا اعا الفلال
الدرا ي الثايي يلقف لهم معابل تدريسهم في الفلل الليفي ولسم ما ورن في الفعقخ (أ)
من هذه المانخ بنسبة رًيد إجازاتهم ،أما الذين يعينوا بعد يهاياة الفلال الدرا اي الثاايي فاع
يستحعول أه راتم إ افي معابل التدريس في الفلل الليفي.
34

ثانيا ً :إجازات التفرر العلمي واإلجازات بدون راتب واإلعارة واالنتداب

المادة :19
أ) تعدم طلبات إجازات التفق العلمي أو اةجازات بدول راتم يبل ع ة أ هق علاى اريال مان
بداية الفلل الذه تبدأ فيه اةجازخ المللوبة.
ب)

 .1يتضمن طلم إجازخ التفق العلمي مصللا ً للبحا أو البحاوث التاي ايعوم بهاا عضاو الهيئاة
التدريسية وا م الجامعة أو مقكز البح الذه يعضاي فياه إجازتاه علاى أل ياتم اعتماان ذلاك
من يبل مجلس العسم وعميد الكلية ولجنة البح العلمي في الجامعة ،وا يجوز تغيياق البحا
أو المكال إا بموافعة رئيس الجامعة.
 .6يتضمن طلم اةجازخ بدول راتم العمال الاذه ايعوم باه عضاو الهيئاة التدريساية اعا هاذه
اةجازخ ومكال يضائها.
 .3يقاعى عند من إجازخ التفق العلمي أو اةجازخ بدول راتم كفاية العدن المتبعي من العاائمين
بالتدريس في العسم لتغلية العمء التدريسي فيه وفاي جميا ارلاواا ا يجاوز أل تزياد يسابة
المتمتعااين باةجااازخ بنوعيهااا فااي عل والااد علااى ( )%36ماان عاادن أعضاااء الهيئااة التدريسااية
الموجااونين فااي ذلااك العساام عنااد بح ا الللاام إال إذا الت ز م مجلززس القسززم بتلعيززة العززبء
التدريسي لعضو هيئة التدريس دون أية تبعات مالية إضافية على الجامعة.
 .4ا يعتبااق أعضاااء الهيئااة التدريسااية المعااارين أوالمنتاادبين اامن يساابة الااأ ( )%36الااوارنخ
أععه.
 .5لغايااات الحلااوا علااى ااجااازات بأيواعهااا أو اايتااداب الصااارجي أو ااعااارخ لماادخ فلاال
نرا ي أو عام جامعي تكول المدخ لهذه الحاات من بداية الفلال الدرا اي إلاى بداياة الفلال
الااذه يليااه أو ماان بدايااة العااام الجااامعي إلااى بدايااة العااام الااذه يليااه ،أمااا إل كاي ا ااجااازخ أو
اايتداب أو ااعارخ تبادأ مان بادء الفلال الدرا اي الثاايي فتنتهاي فاي بداياة الفلال الدرا اي
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الثايي من العام الذه يليه.
لييعمةةث ع ة ييخ ما شةةية اليمةةل ليضةةل هيةةةة العةةثييس ايةةث مةةيلي فعةةية اإلج ة زة أل اإلنعةةثاب أل اإلس ة ية
اصيف النظي سو أي عيثيل سلى العقليم الج ميي أعن ء عمعيه ا إلج زة أل اإلنعثاب أل اإلس ية.

ج)

ر قاض تنفيذ يا البند (ب) من الماانخ ( )33مان يياام الهيئاة التدريساية الصاا بلاقف
المكافأخ المالية الشهقية اة افية لعضو الهيئة التدريسية المتم يإجازخ تفق علمي ،يشتقط

 61يقار مجلس العمداء في جلسته ريم  6012/4بتاريخ 6012/1/63م.
 66يقار مجلس العمداء في جلسته ريم  ،6015/64بتاريخ 6015/2/15م.
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ما يلي:
.1

.6
.3
.4

.5
.2

.2
.

أل يتضمن مشقوع البح المعادم مان عضاو الهيئاة التدريساية المتعادم للحلاوا علاى إجاازخ
تفق علمي والمكافأخ اة افية ما يلي:
 عنوال البح وأ قا ه. مكال إجقاء البح ويشتقط للقف المكافأخ اة افية أل يكاول مكاال إجاقاء البحاارج المملكة.
 موافعة الجهة المستضيفة على مشقوع البح بعينه وبيال ما تعدمه من التسهيعت.لة إجقاء البح وجدوا زمني ةيجازه.
 عقض موجز عن مشقوع البح أو اربحاث التي بعته في هذا المجاا. النتائ المتويعة للبح ومدت الفائدخ المقجوخ منه.يحاادن مجلااس العمااداء باللقيعااة التااي يقاهااا منا اابة ماادت معئمااة الجامعااة أو تميااز مقاكااز
البحاااوث الدولياااة التاااي يعضاااي فيهاااا عضاااو الهيئاااة التدريساااية إجاااازخ التفاااق العلماااي وذلاااك
ر قاض ًقف المكافأخ اة افية.
يجوز أل تمن هذه اةجازخ لمدخ فلل نرا ي والد أو لمادخ انة ويمكان تمديادها لسانة ايياة
على أل يعدم تعقيقا نويا إل كاي اةجازخ المتمت بها تزيد على نة.
يشتقط لمن عضو الهيئة التدريسية الحاًل على إجازخ تفق علمي مكافأخ إ اافية أو جازء
منها ما يلي:
 موافعااة مجلااس العمااداء لعضااو الهيئااة التدريسااية علااى أل الجامعااة مشااهورخ أو مقكاازالبح متميز.
 التفق من يبل عضو الهيئة التدريسية للعمل البحثي.يااتم ًااقف المكافااأخ اة ااافية المعااقرخ لعضااو الهيئااة التدريسااية أ ناااء تمتعااه بإجااازخ التفااق
العلمي و عا فتقخ إيامته ارج المملكة.
على عضو الهيئة التدريسية الذه من إجازخ تفق علمي أل يعدم إلى عمياد كليتاه عناد ايتهااء
إجازته تعقيقا وافياا عان البحا أو البحاوث العلمياة والمنشاورات التاي أعادها اعا إجازتاه
ليجقه تعييمها بمعقفة عميد الكلية ويقف التعقيق والتعويم إلى رئا ة الجامعاة اعتماانه ،وا
يعتمااد هااذا التعقيااقإذا لاام تحماال تلااك المنشااورات فااي الااأ ( )Affilationإ اام جامعااة العلااوم
والتكنولوجيااااااا اررنييااااااة ،وكااااااذلك يجاااااام اا ااااااارخ فااااااي تلااااااك المنشااااااورات فااااااي الااااااأ
( )Acknowledgementإلى أل ااجازخ منح بدعم من الجامعة ،فإذا لم يعتماد فتساتقن مناه
جمي المبال التي ًقف له بمعتضى الفعقخ (ب) من المانخ ( )33من ييام الهيئة التدريساية
في الجامعة.
في لاا عدم تعديم عضو هيئة التدريس التعقيق النهائي اجازخ التفق العلمي عا انة مان
إيتهاء إجازخ التفق العلمي اعتمانه من يبل الجامعة تلبر عليه الفعقخ (ج) من الماانخ ()33
من ييام الهيئة التدريسية.
يتااولى عميااد الكليااة ورئاايس العساام المعنيااين متابعااة يشاااطات عضااو الهيااأئة التدريسااية ااعا
إجازخ التفق العلمي ورف التوًيات المنا بة بشأيه إلى رئيس الجامعة.

المادة :60
أ) يجوز ايتداب عضو الهيئة التدريساية للعياام بأعمااا وظيفياة أ اقت نا ال الجامعاة ،أو للعياام
بوظيفة أ قت ارج الجامعة لما فيه مللحة الجامعة وبموافعته ،وذلك لمدخ نة أو أه جزء
منها يابلة للتمديد على أل ا يتجاوز مجموع مدخ اايتداب عث انوات طيلاة دمتاه الفعلياة
في الجامعة.
ب) تعتباااق مااادخ ايتاااداب عضاااو الهيئاااة التدريساااية دماااة فعلياااة لاااه فاااي الجامعاااة ر اااقاض
التقييااااة واريدميااااة فااااي القاتاااام واان ااااار ومكافااااأخ يهايااااة الصدمااااة ،علااااى أل يتحماااال
المنتاادب ااارج الجامعااة أو الجهااة الصارجيااة المنتاادب إليهااا تغليااة مااا يتقتاام عليااه ومااا
تساااهم فيااه الجامعااة ماان مبااال لغايااات الضاامال ااجتماااعي وًااندوا اان ااار ومكافااأخ
يهاية الصدمة.
المادة :64
61

أ) يجااوز إعااارخ عضااو الهيئااة التدريسااية المثب ا فااي الصدمااة الدائمااة إلااى جامعااة أو أه جهااة
لكومية أو إيليمية أو نولية للعمل فيها لمادخ فلال نرا اي أو أكثاق ،علاى أل ا تتجااوز مادخ
اةعااارخ فااي أه لاااا ااعث اانوات وا يعااار مااقخ أ ااقت إا بعااد مضااي مثلااي ماادخ إعارتااه
السابعة.
ب) تعتبااق ماادخ إعااارخ عضااو الهيئااة التدريسااية دمااة فعليااة لااه فااي الجامعااة ر ااقاض التقييااة
واريدميااااة فااااي القاتاااام واان ااااار ومكافااااأخ يهايااااة الصدمااااة ،علااااى أل يتحماااال المعااااار أو
الجهاااة المعاااار إليهاااا تغلياااة ماااا يتقتااام علياااه وماااا تسااااهم فياااه الجامعاااة مااان مباااال لغاياااات
الضمال ااجتماعي وًندوا اان ار ومكافأخ يهاية الصدمة.
المادة  :63يجااوز إل تماان اةعااارخ أو اايتااداب لعضااو الهيئااة التدريسااية للعماال فااي إلاادت الوظااائ
63
التالية:
-

(رئيس جامعة أو يائم رئيس أو عميد) في جامعة ر مية أرنيية.
أمين عام أو ما يعانلها في أه من الوزارات أو الم سات الحكومية.
رئيس جامعة اًة داخل األردن.
منلاام هااام ر ااقاض يااق تدريسااية فااي م سااات أو هيئااات أو منيمااات نوليااة أو إيليميااة
يوافاار عليااه مجلااس العمااداء ،علااى أل يعااوم ماان ااعا هااذا العماال بصدمااة اررنل بشااكل عااام
والجامعة بشكل ا .
يجو مزن اننتزداب لعضزو الهيئزة التدريسزية والزذح لزم يحقزل شزروع الوظزائف المعتمزدة
لإلنتداب أعاله شريعة دفع ( )%46من قيمة عقده وال يقزل المبلزع عزن ( )460000ألزف
دينار سنويا ً.

المادة  :62يجوز لع ضو الهيئاة التدريساية التمتا بإجاازات بادول راتام وتفاق علماي وإعاارخ وايتاداب،
على أل يعون للصدمة في الجامعة بعاد ايتهااء إجازتاه أو إعارتاه أو ايتداباه ،ويساتثنى مان هاذا
64
الشقط من يبل السن العايويي عند ايتهاء إجازته أو إعارته أو ايتدابه.
المادة  :61تحدن ارولويات في من اةجازخ لعضو الهيئة التدريسية على النحو التالي:
أ) عضو الهيئة التدريسية الذه يعضي إجازته ارج البعن ولمدخ أيلاها أرب نوات.
ب) إجازخ التفق العلمي للمقخ ارولى.
ج) إجازخ التفق العلمي للمقخ الثايية أو الثالثة.
ث) اةجازخ بدول راتم لمن يعمل ارج المملكة.
ه) اةجازخ بدول راتم لمن يعمل نا ل المملكة.
المادة  :66تلقف لعضو الهيئة التدريسية الذه يعضي إجازخ التفق العلمي:
أ) بلايات السفق ذهابا ً وإيابا ً لمقخ والدخ وبالدرجة السيالية إذا كاي اةجازخ ارج المملكة،
على أل تكول مدخ اةجازخ نة نرا ية كاملة وأل يعضي فلعً نرا يا ً منهاا علاى اريال فاي
الصااارج ،علااى أل تحاادن جهااة الساافق و ااط اايقه وفع اا ً لعااقار الموافعااة علااى إجااازخ التفااق
العلمي ،وإذا ر م عضو الهيئة التدريسية في تغييق ط السيق بما يزيد علاى تكلفاة بلاياات
السفق فعليه أل يتحمل فقا التكلفة.
ب) القواتم والععوات التي كال يتعا اها با تثناء ععوخ التنعل.
ج) لفة ع ة أ هق على لسااب راتباه إذا كاال يعضاي إجازتاه اارج المملكاة وتلاقف هاذه
السلفة عند السفق.
ث) بلايات فق لمقخ والدخ ذهابا ً وإيابا ً وبالدرجة السيالية لزوجته ولثع ة من أوانه نول ان
الثامنة عشقخ إذا يضى فللين نرا يين ارج المملكة.
ً
لفة على لسااب التاأمين اللاحي إذا كاال يعضاي إجازتاه أو جازءا منهاا ا تعال عان فلال
ه)
ً
نرا ي ارج المملكة ،وتلقف لاه هاذه السالفة اعا وجاونه اارج المملكاة وفعاا لتقتيباات
البلد الذه يعضي إجازته فيها ويتم تسديد هذه السلفة لسم ارًوا بموجم و ائر ر مية.
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ل) ا تلقف أجور السفق لعضو الهيئة التدريسية أو لعائلته إذا تحمل جهة أ قت ًقف تلاك
ارجور.
ثالثا ً :اإلجازات المر ية والطارئة
المادة :65
أ) يجاوز للعمياد أل يماان عضاو الهيئااة التدريساية إجااازخ مق اية ا تزيااد علاى ع ااة أياام فااي
المقخ الوالدخ نول الحاجة إلى تعقيق طبي قيلة أل يعلم عضو الهيئة التدريسية في أ اقع
وي رئيس العسم عن يابه ليا ً ذاكقاً عدن اريام والتاريخ ،ويوع المقض إل أمكن.
ب) يجوز للعميد أل يمن عضاو الهيئاة التدريساية إجاازخ مق اية ا تزياد علاى عشاقخ أياام بنااء
علااى تعقيااق طبااي يعتمااده طبيام الجامعااة ،وإذا زانت ماادخ المااقض عاان ذلااك يجاام عااقض
المو وع على اللجناة اللبياة ارولياة التاي لهاا أل توًاي باةجاازخ المق اية لمادخ أيلااها
هق.
ج) إذا زانت فتاقخ الماقض عان اهق يعاقض ارمااق علاى اللجناة اللبياة المقكزياة التاي لهااا أل
توًي إلى رئايس الجامعاة بمان عضاو الهيئاة التدريساية إجاازخ مق اية لمادخ أيلااها ()3
ااهور ،أمااا إذا زانت الماادخ عاان ذلااك فتكااول اةجااازخ المق ااية بتوًااية ماان اللجنااة اللبيااة
العليا.
ث) في جمي ارلواا ع لى عضو هيئة التدريس إععم رئيس العسم بمق ه ،وعلى رئيس العسم
إعااانخ بقمجااة المحا ااقات التااي يتغياام عنهااا عضااو الهيئااة التدريسااية ،وعليااه أيضاا ً إبااع
العميد بذلك وإلالة التعاريق اللبية إليه ةر الها لولدخ ا ول العااملين لو اعها فاي الملا
الشصلي لعضو الهيئة التدريسية.
ه) إذا زان مجموع هاذه اةجاازات المق اية عان ع اين يوماا ً اعا العاام الجاامعي تحسام المادخ
الزائدخ لىجازات المق ية من اةجازخ السنوية لعضو الهيئة التدريسية.
المادة  :67يتعا ى عضو الهيئة التدريسية المقيض عن إجازته المق ية اللويلة راتبه وععواتاه علاى
الشكل التالي:
ً
أ) عن السنة ارولى من المقض راتبه كامع م الععوات.
ب) وعن الشهور الثع ة التي تلي السنة ارولى من المقض ( )%25من راتبه م الععوات.
ج) يعاين عضو الهيئة التدريسية المقيض بعد مقور ( )15اهقاً مان مق اه مان يبال المقجا
اللبااي المصااتا فااإذا تبااين لااه أل المااقض ياباال للشاافاء ااعا ع ااة أ ااهق أ ااقت فيتعا ااى
عا (  )1هقاً مان بادء مق اه
المقيض يل راتبه م يل الععوات ،وإذا لم يش
(لسم الفعقات السابعة) تنهى دمته من المقج المصتا بالتعيين.
ث) إذا يقر المقج اللبي أل عضاو الهيئاة التدريساية أًايم باالمقض أ نااء يياماه بوظيفتاه أو
بسببها نول إهماا منه فيمن إجازخ مق ية بقاتام كامال ما العاعوات طيلاة المادخ العزماة
لشفائه على أل ا تتجاوز (  )1هقاً .فإذا لم يش بايتهاء هذه المدخ فتنهى دماته مان يبال
المقج المصتا بالتعيين.
ه) إذا أًيم عضو الهيئة التدريسية بماقض وهاو فاي مهماة اارج المملكاة وجام علياه إباع
رئيس الجامعة بحالته ،ولقئيس الجامعة منحه إجازخ مق اية لمادخ أيلااها عشاقخ أياام بنااء
على تعقيق من طبيم والد يمكن تمديدها لسم الحاجة ولمدخ أيلاها هق بناء على تعقيق
من طبيبين ا نين ،ملدا من المقاج الق مية اررنيية ارج المملكة إل وجدت.
ل) وإذا ا توجم المقض الغياب بعد ذلك يجم الحلوا على موافعة رئيس الجامعاة بنااء علاى
تعقيق طبي من مستشفى ،علاى أل يعتماد التعقياق مان الساللات اررنيياة المصتلاة فاي ذلاك
البلد إل وجدت.
ز) وفي جمي ارلواا يجم موافاخ الجامعة بالبقيد المساجل بالتعااريق اللبياة المشاار إليهاا أواً
بأوا في أيقب فقًة بعد المقض للعقض وااعتمان من المقج المصتا.
ح) تنتهااي التزامااات الجامعااة الماليااة النا اائة عاان اةجااازات المق ااية بالنساابة للمتعاياادين ماان
أعضاء الهيئة التدريسية والمحا قين المتفق ين ،بايتهاء مدخ ععونهم.
63

65

المادة :68
أ) تستحر عضو الهيئة التدريسية الحامل إجاازخ أموماة يبال الاوانخ وبعادها لمادخ عشاقخ أ اابي
متللة بقاتم كامل م الععوات بنا ًء على تعقياق طباي ملادا مان المقجا المصاتا علاى
أل ا تعل المدخ التي تمن من إجازخ ارمومة بعد الوانخ عن تة أ ابي .
ب) ليضل هيةة العثييس الي ملة في الج مية ايةث انعهة ء إجة زة األملمةة الحةق فةي الحصةلل
سلى إج زة اثلو ياعب علي إج زة األملمة ما شية للين ية املللثه ضمو الشيلط الع لية:
 .1أو العزيث مثة اإلج زة سو فصليو ثيااييو مو ع ييخ إنعه ء إج زة األملمة.
 .6أو عكلو نه ية اإلج زة مع اثاية أي فصل ثيااي.
 .3عحاب هذه اإلج زة ضمو الخثمة المعصلة ليضل هيةة العثييس.
 .4ال عحاب هذه اإلج زة ألغياض المك فأة لاإلثخة ي أل ضةمو المةثة الالزمةة للعيةيةة
أل النقةل أل الععايةةت فةي الخثمةةة الثاةمةةة أل الحصةلل سلةةى إجة زة العفةةيغ اليلمةةي أل
اإلج زة اثلو ياعب أل الزي ثة الانلية.
رابعا ً :اإلجراءات المتعلقة باإلجازات
المادة :69
أ) تكول طلبات اةجازات بجمي أيواعها وارجوبة عليها لية.
ب) تبدأ اةجازخ من يوم ايفكاف عضاو الهيئاة التدريساية عان العمال وتنتهاي بنهاياة الياوم الساابر
ا تئناف العمل.
ج) ا يتقف عضو الهيئة التدريسية عمله يبل أل يساتلم إ اعاراً لياا ً بالموافعاة علاى إجازتاه إا
في الحاات اا لقارية أو اللارئة.
ث) يبين عضو الهيئة التدريسية في طلم اةجازخ تاريخ ابتداء اةجازخ وتاريخ ايتهائهاا والمكاال
الذه يون أل يعضي فيه إجازته وعنوايه أ ناء اةجازخ.
ه) تحدن المقاج المصتلة مدخ كل إجازخ توافر عليها.
ا يجوز تعليق اةجازخ أو تأجيلها أو إلغااها أو يلعها بعد الموافعة عليها وإبع هاا لعضاو
الهيئة التدريسية إا ر باب تعتضيها مللحة العمل.
المادة  :50كل عضاو هيئاة تادريس ا يعاون إلاى عملاه بعاد ايتهااء مادخ إجازتاه مبا اقخ يحسام مان راتباه
وععواته عن مدخ يابه ابتداء من اليوم التالي لليوم الذه ايتها فياه إجازتاه ،وإذا زانت مادخ
الغياب عن ع اة أ اابي متلالة نول عاذر مشاقوع يعتباق فاياداً لوظيفتاه اعتبااراً مان تااريخ
الغياب بعد ايتهاء اةجازخ.
ً
المادة  :54على رئيس العسم إبع العميد ليا عن أه تغيم لعضاو الهيئاة التدريساية اعا ياومين مان
تغيبه ،وعلى العميد أل يبل ذلاك إلاى رئايس الجامعاة لياا ً اعا أ ابوع ،وتتبا اةجاقاءات
ذاتها عند عونخ المجاز (أيا ً كال يوع إجازته) ا تئناف عمله.
المادة  :53لقئيس الجامعة بعد أ ذ رأه كل من عميد الكلية ورئايس العسام مان عضاو الهيئاة التدريساية
إجازخ ا تزيد مدتها على ع ة أ ابي رناء فقيضة الح وتمان لاه هاذه اةجاازخ ماقخ والادخ
طيلة مدخ دمته في الجامعة.
الفصل الثامن  :إيفاد أعضاء الهيئة التدريسية في دورات علمية
المادة :52
أ) يجوز في لاات يعدرها رئيس الجامعة بعد أ ذ رأه مجلاس العسام ومجلاس الكلياة أل يعاقر
إيفان عضو الهيئة التدريسية في نورخ علمية ا تتجاوز مدتها تة أ هق وإذا زانت على ذلك
يلبر على إيفانه ييام البعثات العلمية.
ً
ب) تلقف مصللات الموفد من أعضاء الهيئة التدريسية في نورخ علمية وفعا لما يلي:
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 .1للموفد من يبل الجامعة وبتق ي منها مصللات تعانا في لدها ارنيى راتباه الشاهقه ما
العااعوات ،ويمكاان زيااانخ هااذه المصللااات وفع اا ً لمعتضااى الحاااا بنساام مئويااة وبحااد أعلااى
( )%50إذا كال اةيفان إلى إلدت نوا الفئة (أ) (الوارنخ في الفعقخ جأ من هذه المانخ).
 .6للموفد من يبال الجامعاة وبتق اي منهاا علاى لسااب جهاة ارجياة الفاقا فاي المصللاات
المبينة في البند ( )1من هذه المانخ والمصللات أو النفعات التي تعادمها تلاك الجهاة علاى أل
ا تزيد تلك المصللاات علاى ماا هاو معاقر فاي البناد ( )1مان هاذه الماانخ فاي أه لااا مان
ارلواا.
 .3للموفد من يبل الجامعة وبق باة مناه وبموافعاة مان رئايس الجامعاة مصللاات تعاانا راتباه
الشهقه م الععوات فعط أو الفقا بين ما يستحعه من الجامعة من راتم اهقه وماا تعدماه
الجهات الصارجية.

ج) تعسم البلدال ر قاض التساب المصللات للموفدين في نورات علمية إلى فئتين ،هما:
الفئااة (أ)  :الوايااات المتحاادخ ارمقيكيااة ،وأوروبااا ،وكناادا ،واليابااال ،وا ااتقاليا ،وييوزيلناادا ،ونوا
الجزيقخ العقبية ،ولبنال.
الفئة (ب)  :البلدال ار قت بما فيها المملكة اررنيية الها مية.

ث) تلقف للموفد لفة مالية إذا كال اةيفان على يفعة الجامعة علاى لسااب مصللاات اةيفاان
بمعدار مصللات هق كامل.
المادة :51
أ) تساااهم الجامعااة فااي يفعااات التااأمين اللااحي للموفااد ماان أعضاااء الهيئااة التدريسااية فااي نورخ
علمية ،بحيا تغلاي الجامعاة ( )%90مان جميا يفعاات التاأمين اللاحي ،علاى أل ا تزياد
مساهمة الجامعة في أه لاا على ( )650نيناراً.
ب) تلاقف للموفااد االفة ماليااة علااى لساااب مصللاات التااأمين اللااحي وياازون الموفااد ولاادخ
الش ول المالية في الجامعة باةيلاات والمستندات المتعلعة بلقف هذه السلفة لتسويتها.
الفصل التا ع  :األ اتذة الزائرون والملا رون المتفرغون
المادة :56
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
أ) يجوز أل يعين أ تاذا زائقا أو أ تاذا مشاركا زائقا أو أ اتاذا مسااعدا زائاقا مان كاال يحمال
القتبااة ماان إلاادت الجامعااات المعتااقف بهااا وذلااك بالتعايااد معااه للتاادريس والبحا فااي كليااات
الجامعة ومقاكزها العلمية لمدخ فلل نرا ي والد على اريل يابل للتجديد.
ب) يجقه تعيين الزائقين من ار ااتذخ وار ااتذخ المشااركين وار ااتذخ المسااعدين بععاون تحادن
ااقوط العماال والقاتاام وأه ااقوط أ ااقت يااتم ااتفاااا عليهااا .وعنااد النيااق فااي تعيياانهم ا
يشتقف في التلوي علاى العاقار إا أعضااء الهيئاة التدريساية الاذين يحملاول رتباا ً جامعياة
معانلة على اريل للقتبة المللوب غلها.
المادة :55
أ) يشتقط فاي مان يعاين محا اقاً متفق اا ً فاي الجامعاة أل تتاوافق فياه الشاقوط الاوارنخ فاي
المانخ ( )2من ييام الهيئة التدريسية ،ويجوز لمجلس العمداء و ا الشاقوط التاي يقاهاا
منا بة لتعديل تعيينه لقتبة أ تاذ مساعد.
ب) يجقه تعيين المحا ق المتفق بععد يحدن فيه قوط العمل والقاتم وأه اقوط أ اقت
يتم ااتفاا عليها.
ج) يكول التلوي على تعيين المحا ق المتفق تبعا للقتبة التاي كاال يحلال عليهاا فيماا
لو عين في عضوية الهيئة التدريسية.
الفصل العادر  :التعيين المشترك في األقسام األكاديمية
المادة  :57يجوز التعيين المشتقف رعضاء الهيئة التدريسية وفعا لما يلي :
أ) يعين عضو الهيئة التدريسية تعيينا مشتقكا في ألد اريسام اركانيمية فاي يفاس الكلياة أو فاي
يسم ع ق من أيسام كلية أ قت علاى أل تكاول باين العسامين ععياة مو اوعية ،وعلاى أل ا
يعل عبئه التدريسي في العسم ان ق عن عث اعات معتمدخ.
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ب)
ج)
ث)
ه)
ل)
ز)
المادة :58

يتعدم عضو الهيئة التدريسية الذه يق م في التعيين في يسم ع اق بللام ر امي لهاذه الغاياة
فيه كفاءتاه وا اتعدانه للتادريس والبحا فاي هاذا العسام والمشااركة فياه إلاى العسامين
يو
المعنيين.
يتم التعيين المشتقف بعقار من مجلس العماداء بنااء علاى توًاية مان لجناة التعياين والتقيياة
بعد أ ذ رأه مجلسي العسمين المعنيين ،ومجلسي الكليتين المعنيتين.
للعضو المعين تعيينا مشتقكا أل يشارف فاي التلاوي والتنسايم للتعياين والتقيياة والتثبيا
في كل من العسمين ،يسمه ارًلي ،وار ق (وهو المعين فيه تعيينا مشتقكا).
يعتبق التعيين المشتقف للعضو في العسم ان اق منتهياا بايتهااء تعييناه فاي يسامه ارًالي ره
بم من ار باب.
تكول جمي الش ول التدريسية للعضو وما يتقتام عليهاا أو يتفاقع عنهاا مان أماور أكانيمياة
وإنارية ومالية في يسمه ارًلي ،ويعلم بذلك العسم ان ق.
يجوز أل يسند إلى العضو أه عمل إناره من أعماا العسم ان ق.
أحكام عامة
تحاا إلى مجلس العمداء الحاات التي لم يقن عليها يا في هذه التعليمات للب فيها.

المادة :59تلغي هذه التعليمات جمي ارلكام المتعار ة معها الوارنخ في أه تعليمات أو يقارات ابعة.
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