أسس المفاضلة بين المتقدمين للتعيين كأعضاء هيئة تدريس في جامعة العلوم والتكنولوجيا
االردنية العضاء الهيئة التدريسية غير السريرين
اوال :يقوم القسم المعني بفرز طلبات المتقدمين حسب مطابقتهم لشروط االعالن عن الشاغر بحيث تستثنى
الطلبات غير المطابقة لشروط االعالن من الدخول في مصفوفة المفاضلة على ان يذكر في كتاب
التوصية الصادرمن القسم والكلية اسباب استثناء اي طلب.
ثانيا :لغايات احتساب نقاط المفاضلة ،يعتمد التصنيف العالمي ) (Times Higher Educationلخريجي
 1111ومابعد وتصنيف  Qsلخريجي ما قبل  .1111ويعتمد التصنيف لترتيب الجامعات والكليات
واألقسام في سنة تخرج المتقدم لغايات احتساب العالمات في معيار المؤهالت العلمية .ويطلب من
المتقدم تقديم ما يثبت تصنيف الجامعة (الجامعات) التي تخرج منها في التصنيف المعتمد في هذه
االسس في سنوات تخرجه .وفي حالة عدم تطابق مسميات االقسام او التخصصات مع تلك الموجودة
في التصنيف يعتمد مجلس الكلية المسمى االقرب الى التخصص.
ثالثا :تعتمد المعايير الثالثة التالية في المفاضلة بين المتقدمين لتعيين أعضاء هيئة تدريس من حملة
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 -1المؤهالت العلمية ويخصص لها  65عالمة موزعة كاالتي:
أ .الدكتوراه ويخصص لها  16عالمة موزعة كالتالي:
خمس ( )6عالمات لترتيب الجامعة التي تخرج منها المتقدم
 .1تعطى  6عالمات اذا كان التصنيف العالمي للجامعة ضمن أول  111جامعة.
 .1تعطى  4عالمات اذا كان التصنيف العالمي للجامعة بين .011 – 111
 .0تعطى  0عالمات اذا كان التصنيف العالمي للجامعة بين .411 – 011
 .4تعطى  1عالمتان اذا كان التصنيف العالمي للجامعة بين .611 – 411
 .6تعطى  1عالمة واحدة اذا كان التصنيف العالمي للجامعة بين .011 – 611
 .5ال تعطى اية عالمة اذا كانت الجامعة غير موجودة في التصنيف العالمي المعتمد في هذه
االسس.
 11 عالمات لترتيب الكليات او األقسام عالميا ً حسب التصنيف العالمي المعتمد في هذه االسس
 .1تعطى  11عالمات اذا كان التصنيف العالمي للتخصص ضمن اول  111جامعة
 .1تعطى  0عالمات اذا كان التصنيف العالمي للتخصص بين 011 - 111
 .0تعطى  7عالمات اذا كان التصنيف العالمي للتخصص بين 411 - 011
 .4تعطى  5عالمات اذا كان التصنيف العالمي للتخصص بين 611 - 411
 .6تعطى  4عالمات اذا كان التصنيف العالمي للتخصص بين 511 - 611
 .5تعطى عالمتان فقط اذا كان التصنيف العالمي للتخصص بين 011 - 511
 .7تعطى عالمة واحد فقط اذا كان التصنيف العالمي للتخصص اكثر من 011
 .0ال تعطى اية عالمة اذا كان التخصص غير موجود في التصنيف العالمي المعتمد في
هذه االسس.
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11 عالمات لعدد المساقات الدراسية التي درسها في برنامج الدكتوراه وبواقع عالمتين لكل
مساق و بحد اعلى  11عالمات .ويجوز حساب المساقات التي حضرها المتقدم بنظام
( )Traditional Gradingأو ما يشابهها شريطة اثبات الحضور لهذه المساقات وفي هذه
الحالة تعطى عالمة واحده لكل مساق.
ب .الماجستير ويخصص له  15عالمة كحد اقصى
توزع العالمة المخصصة لشهادة الماجستير حسب معدل الطالب في الماجستير و تصنيف الجامعة التي
تخرج منها وذلك طبقا للتوزيع االتي على أن تضاف عالمتان لخريجي جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
بحيث ال تزيد العالمة المستحقة عن  16عالمة وال تقل عن صفر .وفي حال حصول المتقدم على شهادة
الدكتوراه مباشرة بعد البكالوريوس تحول  11عالمات من العالمات المخصصة للماجستير الى عالمات
االبحاث العلمية و  6عالمات الى عالمات البكالوريوس.
 الفئة األولى :اذا كانت الجامعة مدرجة في التصنيف المعتمد في هذه االسس ولها تصنيف
العالمة المستحقة = (عالمة المتقدم – 6 + 1.6 × )01
 الفئة الثانية :اذا كانت الجامعة مدرجة في التصنيف المعتمد في هذه االسس وليس لها
تصنيف
العالمة المستحقة = (عالمة المتقدم – 0 + 1.6 × )01
 الفئة الثالثة :اذا كانت الجامعة غير مدرجة في التصنيف المعتمد في هذه االسس
العالمة المستحقة = (عالمة المتقدم – 1.6 × )01
ت .البكالوريوس ويخصص لها  25عالمة
توزع العالمة المخصصة لدرجة البكالوريوس حسب معدل الطالب في البكالوريوس و تصنيف
الجامعة التي تخرج منها حسب التصنيف المعتمد للجامعات في هذه االسس وذلك طبقا للتوزيع
االتي على أن تضاف عالمتان لخريجي جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية بحيث التزيد العالمة
المستحقة عن  16عالمة.
 الفئة األولى :اذا كانت الجامعة مدرجة في التصنيف المعتمد ولها تصنيف
العالمة المستحقة = (عالمة المتقدم – 11 + 1.6 × )71
 الفئة الثانية :اذا كانت الجامعة مدرجة في التصنيف المعتمد وليس لها تصنيف
العالمة المستحقة = (عالمة المتقدم – 6 + 1.6 × )71
 الفئة الثالثة (:اذا كانت الجامعة غير مدرجة في التصنيف المعتمد
العالمة المستحقة = (عالمة المتقدم – 1.6 × )71
-2األبحاث العلمية والخبرة العملية التطبيقية ويخصص لهما  03عالمة بحد أقصى
 لغايات حساب النقاط تعتمد االبحاث العلمية المنشورة في السنوات الخمس األخيرة في مجالت
مصنفة في ) Scopus (Q1 or Q2او) ISI/Clarivate (SCIE or SCIعلى أن يكون
باحثا ً ترتيبه ضمن الثالثة األوائل او ان يكون الباحث المراسل )(Corresponding Author
وتطبق تعليمات الترقية النافذه لغايات احتساب االبحاث.
 تعامل براءة االختراع المسجلة عالميا معاملة البحث المنشور والمقبول لغاية احتساب النقاط وتاخذ
عالمة بحثين.
 تحسب الخبرة العملية التطبيقية في مجال التخصص اذا كانت في شركات عالمية مرموقة وبها
شهادات خبرة موثقة.
 تحسب العالمة للمتقدمين الحاصلين على خبرة اكثر من سنة كاالتي:
العالمة= ( ÷ 23عدد سنوات الخبرة االكاديمية بحد أقصى  5سنوات)×عدد البحوث المنشورة المعتمده
 بالنسبة لحديثي التخرج (خبرة اقل من سنة) تحسب العالمة الكلية بناء على مجموع
المعاييراالخرى ثم تحول الى المجموع الكلي من مئة ،وتضاف له عالماتان لكل بحث معتمد
الخبرة العملية التطبيقة في مجال التخصص
العالمة = x 4عدد سنوات الخبرة العملية التطبيقية (بحد اقصى  6سنوات)
1

 اما بالنسبة لتخصصي العمارة والهندسة المعمارية فانه يمكن اجراء تقييم موحد لقياس
المهارات العملية للمتقدمين اواالستعاضة عنه بما يثبت اتقان المتقدم للمحاورالمهنية المطلوبة
وذلك الحتساب عالمة االبحاث العلمية بحد اقصى 11عالمة.
 -0المحاضرة و المقابلة الشخصية ويخصص لهما  5عالمات
يعتمد مجلس القسم اسماء القائمة المصغرة بناءا على توصية لجنة اختياراعضاء الهيئة التدريسية في القسم
ويطلب من كل من مرشحي القائمة المصغرة اعطاء محاضرة يُحدد موضوعها مجلس القسم .وفي حال كان
المتقدم خارج االردن يجوزعمل المحاضرة والمقابلة من خالل برامج التواصل االجتماعي .يجري المقابلة
اعضاء الهيئة التدريسة في القسم وعميد الكلية او من ينوبه.
يتم تعبئة النموذج الخاص للتقييم ( المرفق مع هذه االسس) من قبل اعضاء هيئة التدريس في القسم بصورة
منفردة ثم تؤخذ عالمة الوسط الحسابي كعالمة لمعيار المحاضرة والمقابلة الشخصية.
رابعا :المدرس
يتم تعيين المدرسين من المحاضرين المتفرغين الحاصلين على شهادة الماجستيرالعاملين في االقسام من
خالل اتباع اسس تحويل المحاضر المتفرغ الى مدرس.
خامسا :مالحظات
 -1يحول معدل العالمات من النظام النقطي الى عالمة مئوية من خالل المعادالت التالية :
أ .البكالوريوس:
عالمة المتقدم= (*41+51المعدل  -الحد االدنى للنجاح) ÷ (الحد االعلى – الحد االدنى للنجاح)
ب .الماجستير:
عالمة المتقدم=(*16+76المعدل  -الحد االدنى للنجاح) ÷ (الحد االعلى – الحد االدنى للنجاح)
 -2يعامل اي جزء من السنة في خبرة المتقدم معاملة منح االقديمة في تعليمات الجامعة.
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