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، 2021تسمى هذه التعليمات "تعليمات الهيئة التدريسية" في جامعة عمان العربية لسنة  1
 ويعمل بها اعتباًرا من تاريخ إقرارها.

 

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه  2
 على غير ذلك: ينص صراحةما لم 

 جامعة عمان العربية. : الجامعة
 مجلس عمداء الجامعة. : المجلس
 رئيس الجامعة. : الرئيس
 .في الجامعة والترقية ينيالتعلجنة  : اللجنة
 الكلية.عميد  : العميد
 جامعة.ال فينظام الهيئة التدريسية  : النظام

من عمادة مجلة علمية محكمة ومتخصصة ودورية معتمدة  : المجلة المعتمدة
، وال يقل عمرها عن في الجامعة البحث العلمي والدراسات العليا

 .ثالث سنوات
دار النشر 

 العالمية
 دار النشر المصنفة كدار نشر عالمية حسب تصنيف :

Global Ranking of the Publishing Industry).) 
 مجلة معتمدة مدرجة في أي من قواعد البيانات العالمية اآلتية: : لىو مجلة الفئة ال 

A. Clarivate Analytics Web of Science: 

1. Science. 

2. Nature. 

3. Arts and Humanities Citation Index (AHCI). 

4. Science Citation Index (SCI). 

5. Social Sciences Citation Index (SSCI). 

6. Science Citation Index Expanded (SCIE). 

B. Scopus (Q1 and Q2). 
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المجلة للبحث لغايات تحديد الفئة وغير  تسّلموتعتمد سنة   
 .Clarivateاناتمدرجة بقواعد بيال

 البيانات العالمية اآلتية:مدرجة في أي من قواعد  معتمدة مجلة : مجلة الفئة الثانية
 Clarivate Analytics’ Web of Science: The Emerging أ.

Sources Citation Index. 

المجلة للبحث  تسّلموتعتمد سنة  Scopus (Q3, Q4) ب.
 تحديد الفئة.لغايات 

المجالت التي تصدر عن وزارة التعليم العالي والبحث  ج.
البحث العلمي في العلمي، ومدعومة من صندوق دعم 

في إحدى الجامعات  ةوموطن المملكة الردنية الهاشمية،
 الردنية بحيث ال يقل عمرها عن ثالث سنوات.

المجلة المحلية أو العربية أو العالمية المحكمة والمعتمدة  : مجلة الفئة الثالثة
للتخصص والتي تصدر عن دار نشر أو جمعية علمية أو جامعة 
أو مركز بحث، وبصورة دورية، ولها هيئة تحرير متخصصة، 

 منالقل، ومعتمدة  فيومضى على صدورها ثالث سنوات 
 الجامعة.

 أي من قواعد البيانات اآلتية:مؤتمر مدرج ومعتمد في  : المؤتمر المصنف
1. Clarivate Analytics: Web of Science Conference 

Proceedings Citation Index. 

2. Excellence in Research for Australia journal list (ERA 

2010 or more recent). 

3. Scopus. 
المؤتمر غير 

 المصنف
عالمية،  مؤتمر معتمد يكون له لجنة تحضيرية، ولجنة علمية :

ويمثل المشاركون في المؤتمر مناطق جغرافية مختلفة، وتكون 
البحوث محكمة ومنشورة في كتاب خاص بوقائع المؤتمر أو في 

 عدد خاص من مجلة معتمدة.
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وإجازته إجازة تفرغ علمي وإجازته  ،عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيتهيتم تعيين  3
 ،وقبول استقالته ،وتجديد عقده ،ونقله، وانتقاله ،عارتهإو  ،ابتعاثهيفاده، و إو  ،دون راتبب

على تنسيب من اللجنة وتوصية كل من مجلس  من المجلس بناءً بقرار  ،تهاوإنهاء خدم
 القسم ومجلس الكلية.

 

 

 يشترط فيمن يعين عضًوا في الهيئة التدريسية في الجامعة ما يأتي: أ. 4
شهادة مهنية في حقل اختصاصه  أوأن يكون قد حصل على درجة علمية  .1

الشهادة مسبوقة  أوتمكنه من التدريس في الجامعة، على أن تكون تلك الدرجة 
لى بتقدير و ما يعادلها، والدرجة العلمية ال  أوبشهادة الدراسة الثانوية العامة 

 .ال يقل عن )جيد(

( من هذه 1ة المشار إليها في الفقرة )أن يكون قد حصل على الدرجات العلمي .2
 .من جامعات معترف بها المادة بالدراسة المنتظمة

أن يكون الئًقا من الناحية الصحية بناءً  على تقرير من اللجنة الطبية التي  .3
 .تعتمدها الجامعة، بحيث يكون قادًرا على أداء مهامه كعضو هيئة تدريس

 .بجنحة مخلة بالشرف والخالق واآلداب العامة أوأن يكون غير محكوم بجناية  .4
 يثبت أنه غير ملتزم بالعمل لدى أي جهة أخرى.وقع تعهد أن ي .5

 أو تأديبيةال تكون قد انهيت خدمته في مكان عمله السابق بسبب عقوبة أ .6
 قضائية.

ي شروط أن يضع أمع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة )أ( هذه المادة، للمجلس  ب.
القيام بواجبات ومهام ن وقدرته على يضرورية للتحقق من مالءمة المرشح للتعييراها 

 عضو هيئة التدريس الجامعية.
 

ما يعادلها  أويشترط فيمن يعين برتبة مدرس مساعد ان يكون حاصال على درجة الماجستير   5
لى رتبة إ همن جامعة معترف بها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. وينظر في تحويل

ن أذا عمل في الجامعة مدة ال تقل عن ثالث سنوات متصلة في مجال التدريس، و إمدرس 
ن غير مستلين من رسالة الماجستير في مجلة معتمدة اقبل له للنشر بحث أويكون قد نشر 

 ا.خر سنتين عن جيد جدً آبييمه السنوي ال يقل تقأ، و الجامعةمن 
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 يعين برتبة مدرس في الجامعة، أن يكون:يشترط فيمن  أ. 6

ما يعادلها من جامعة معترف بها في حقل  أواصاًل على درجة الماجستير ح .1
 .التخصص الذي سيعين فيه

قد عمل مدة ال تقل عن ثالث سنوات متصلة في مجال التدريس في الجامعة  .2
قبل له للنشر ما ال يقل  أومعهد جامعي معترف بهما، ونشر  أوفي جامعة  أو

عن بحثين في مجال تخصصه غير مستل أي منهما من الرسائل الجامعية، 
 .وأن يكون باحًثا رئيًسا في أحدهما، وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير

قبول نشر  أويجوز استثناء من يعين مدرًسا في قسم هندسة العمارة من شرط نشر  ب.
( من الفقرة )أ( من هذه المادة شريطة أن 2البحثين المنصوص عليهما في البند )

 .معماريين أويستعاض عنهما بما ال يقل عن عملين فنيين 

 

ن يكون حاصاًل على درجة ستاذ مساعد في الجامعة أأيشترط فيمن يعين برتبة  .أ 7
أن يكون حاصاًل على شهادة  أوما يعادلها من جامعة معترف بها،  أوالدكتوراه 

شهادة فنية في التخصص تعادل درجة الدكتوراه من  أومهنية سارية المفعول، 
قبل له للنشر بعد  أون يكون قد نشر أبها، و  امهنية معترفً  أومؤسسة أكاديمية 

ا ا في احدهمً ا رئيسً ن يكون باحثً أن في مجال تخصصه، و ابحث الدكتوراهحصوله على 
 .الجامعةمن وذلك في مجلة علمية محكمة ومعتمدة 

مع مراعاة أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة، يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد  ب.
القل بعد  فيمعماريين  أوفي قسم هندسة العمارة أن يكون قد قام بعملين فنيين 

دراسته تتوافر فيهما الشروط الواجب توافرها في العمال الفنية والمعمارية المقبولة 
 .لغراض الترقية في الجامعة

 .سنوًيا بحثية واحدةما ال يقل عن ورقة  قبل له للنشرو يأن ينشر أيشترط عليه  ج.
العمال الفنية المنصوص عليها  أويستثنى الموفدون من الجامعة من شرط النشر  د.

 .التعيين لغراض ةفي الفقرتين )أ( و )ب( من هذه الماد
 

 يشترط في من يعين برتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يأتي: 8

من هذه  (7في المادة )أن يكون حاصالً  على المؤهل العلمي المنصوص عليه  أ.
 .التعليمات

فني من مستوى  أومعهد علمي  أوأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد في جامعة  ب.
 .جامعي معترف بهما
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أن يكون قد نشر إنتاًجا علمًيا قيًما أدى إلى تقدم المعرفة، قام به بعد حصوله على  ج.
من هذه التعليمات، على أن تتوافر  (7المادة )المؤهل العلمي المنصوص عليه في 

طلبها الترقية إلى رتبة أستاذ تالشروط والمواصفات التي ت العلمي في هذا اإلنتاج
عادة تقييم االنتاج العلمي إومبررة  معينةوللمجلس في حاالت  ،مشارك في الجامعة

 وفقا لإلجراءات المتبعة في الجامعة.
معهد جامعي تعترف بهما الجامعة وحقق  أوة أن يكون قد اشغل هذه الرتبة في جامع د.

 .شروط الترقية المعتمدة فيها لهذه الرتبة

 .اسنويً  قبل له للنشر ما ال يقل عن ورقة بحثية واحدةو يأينشر  أنيشترط عليه  ه.

 

 يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ في الجامعة ما يأتي: 9

من هذه  (7المادة )أن يكون حاصالً  على المؤهل العلمي المنصوص عليه في  أ.
 .التعليمات

في معهد علمي من مستوى  أوأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك في جامعة  ب.
 .جامعي معترف بهما

أن يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك إنتاًجا علميا قيما أدى إلى تقدم  ج.
طلبها تالشروط والمواصفات التي تالعلمي المعرفة على أن تتوافر في هذا اإلنتاج 

عادة تقييم إومبررة  معينةلى رتبة أستاذ في الجامعة، وللمجلس في حاالت إالترقية 
 المتبعة في الجامعة.ا لإلجراءات االنتاج العلمي وفقً 

معهد جامعي تعترف بهما الجامعة وحقق  أوأن يكون قد اشغل هذه الرتبة في جامعة  د.
 .شروط الترقية المعتمدة فيها لهذه الرتبة

قبل له للنشر ما ال يقل عن  أولى إذا نشر و ينظر في تجديد عقده نهاية السنة ال  ه.
 ورقة بحثية واحدة.

 

أن يصوت على التعيين في عضوية الهيئة التدريسية سواء في مجلس القسم أم ال يجوز  10
في مجلس الكلية، إال أعضاء الهيئة التدريسية الذين هم في رتبة معادلة للرتبة المطلوب 

 أعلى منها. أوشغلها 
 

 أسبوعين تتجاوز ال مدة خالل العميد إلى بالتعيين القسم مجلس توصية القسم رئيس يرفع 11
 المحددة المدة خالل القسم توصية لم يتسلم إذا العميد وعلىيه، إل الطلب إحالة تاريخ من
 .ةمدهذه ال خالل الكلية مجلس على مباشرة الموضوع يعرض أن
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 .تعيينه قرار في المحدد التاريخ من اعتبارا العمل مباشرة على الُمعين أ.12
 إذا تعيينه قرار في المحدد التاريخ قبل عمله مباشرة على للُمعين للرئيس الموافقة ب.

 من يستحقه تعادل ما بمكافأة عمله يكون  الحالة هذه وفي، ذلك الظروف اقتضت
 .فيها المعين الرتبة حسب وعالوات رواتب

 المحدد التاريخ من أسابيع ثالثة أقصاها مدة خالل عمله الُمعين يباشر إذا لم ج.
 إذا إال حكما، تعيينه ُملغى قرار ُيعد كما العمل، عن مستنكفا يعد ،العمل لمباشرته

 العمل مباشرته تأجيل على الموافقة للمجلس الحالة هذه وفي اللجنة تقبله بعذر تقدم
 التاريخ في العمل يباشر لم دراسيين، وإذا يتجاوز فصلين ال وبما اضطرارًيا تأخيرها أو

 حكًما. تعيينه قرار ويلغى التعيين عن مستنكفا يعد الجديد
 

تسمية من عمل عضًوا في الهيئة التدريسية أستاذ شرف إذا كان حاصال على رتبة يجوز  13
أستاذ وأمضى خدمة فعلية في الجامعة ال تقل عن خمس عشرة سنة في رتبة الستاذية 

متميزة وبنى سمعة علمية مرموقة، وقدم للجامعة نجازات أكاديمية وبحثية إحقق خاللها 
سن  بلوغهوانتهت خدمته فيها بسبب خدمات جليلة ساهمت في تقدمها ونموها وتطورها، 

على طلبه. يتمتع أستاذ الشرف بجميع حقوقه العلمية،  ، أو أنهيت خدمته فيها بناءً نيالسبع
ويستفيد من الخدمات التي تقدمها الجامعة، ولها أن تستفيد من خبرته بما في ذلك خبرته 
في التدريس واإلشراف والبحث ويتم تنظيم عمل أستاذ الشرف بموجب أسس يصدرها المجلس 

 .ي يتقاضاهالهذه الغاية بما فيها مقدار المكافأة المالية الت
 
 

 

عن نشاطاته  اسنويً  اعلى عضو الهيئة التدريسية أن يقدم إلى رئيس قسمه تقريرً  أ. 14
المتعلقة  الكاديميةفي التدريس واإلشراف والبحث العلمي ونشاطاته غير  الكاديمية

 بخدمة المجتمع واللجان وغيرها.
يتضمن نشاطات القسم ويرفعه إلى عميد الكلية  اسنويً  اٌيعد رئيس القسم تقريرً  .1 ب.

 بعد إقراره من مجلس القسم.
يتضمن نشاطات الكلية ويرفعه إلى الرئيس بعد  اسنويً  اٌيعد عميد الكلية تقريرً  .2

 إقراره من مجلس الكلية.
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يجوز تمديد خدمة عضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الستاذية في الجامعة لبلوغه سن  15
خمس سنوات شريطة أن يكون الئًقا صحًيا لممارسة  علىسنة فسنة، لمدة ال تزيد  ،السبعين
ن يكون ناشطا في البحث العلمي في مجال تخصصه خالل السنوات أ، و الكاديميةالعمال 

 اللجنةالخمسة االخيرة من تاريخ تجديد عقده، ويتم ذلك بقرار من المجلس وتوصية من 
 مجلسي القسم والكلية.و 

إلبداء يتولى العميد إحالة أسماء أعضاء الهيئة التدريسية في تلك الكلية إلى القسام المعنية  16
الرأي في تجديد عقود عملهم أو عدم تجديدها في ضوء تقييم أدائهم والعباء التدريسية 

 ومتطلبات الطاقة االستيعابية الخاصة والعامة.
 

يعرض العميد توصيات مجالس القسام المتعلقة بتجديد عقود العمل على مجلس الكلية، ثم  17
ضافة إ، من هذه التعليمات (14المادة )يرفع تنسيب مجلس الكلية والوثائق المشار إليها في 

حسب  إلى الرئيس للبت في تجديد عقود العمل أو عدم تجديدها كاديميل داء اللى تقارير اإ
 صول.لا

 

 لتدريسية إذا كان:اينظر في تجديد عقد عضو الهيئة  أ. 18
وفي عالقاته مع العاملين في الجامعة، وفاعال في العمل  هناجحا في تدريس .1

التطوعي وخدمة المجتمع وذلك بتوصية من رئيس القسم وعميد الكلية المعني 
 أداء عضو هيئة التدريس السنوي. تقييمووفق نموذج 

أن يكون ناشطا في نشر البحاث المحكمة والمصنفة في أي من قواعد  .2
، وأال يقل انتاجه العلمي المحكم في في الجامعةالبيانات العلمية المعتمدة 

 مقبوال للنشر سنوًيا. أوا القل منشورً  فيمجال تخصصه عن بحث علمي واحد 
 نذار خالل فترة عمله في الجامعة.إل لم تصدر بحقه عقوبة ا .3

عضاء هيئة التدريس في أداء تقييم أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة يتم أمراعاة مع  ب.
وإجراءاتها كاديمي ل داء الدارة اإلسياسة  افصل دراسي من كل سنة وفقً كل نهاية 

قسام لالبشرية للكليات وا رسالها من خالل دائرة المواردإ، يتم نماذجها الخاصةو 
 ل منويشترك ك ،التي تقوم بتعبئة تلك النماذج لكل عضو هيئة تدريس الكاديمية

اصة بكل منهم خنماذج عميد الكلية في تعبئة و رئيس القسم الطلبة، وزمالء العمل، و 
 جراءاتإتكمال ـثم ترسل النماذج للرئيس الس ،داء عضو هيئة التدريسقييم ألت
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على تنسيب  بناءً  بقرار من المجلس وذلكعضاء هيئة التدريس، أتجديد التعاقد مع 
االطالع على نتيجة تقييمه السنوي من  لعضو الهيئة التدريسيةيحق و  .من اللجنة

 الموارد البشرية بعد صدور قرار التجديد من عدمه. دائرة
يقدم عضو الهيئة التدريسية عدم رغبته بتجديد التعاقد مع الجامعة خطيا إلى عميد  ج.

القل من نهاية العقد، وللرئيس عدم التقيد بهذا  فيالكلية المعني قبل ثالثة أشهر 
 ا لذلك.الشرط الزمني إذا رأى مبررً 

 

 

ينقل المدرس والستاذ المساعد والستاذ المشارك من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة 19
إذا توفرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها أقدمية في الراتب ال تقل عن خمس سنوات. 

ال تقل اقدميته في الراتب عن ست سنوات في الفئة التي ُعين على أفيشترط أما المدرس 
القل  فيجميع الحوال يشترط لنقل عضو الهيئة التدريسية نشر بحثين اثنين  أساسها. وفي

أثناء خدمته الفعلية في الجامعة تتوافر فيهما الشروط والمواصفات المطلوب توافرها في 
في  )أول اباحثً  (اإلنتاج العلمي المطلوب للترقية شريطة أن يكون باحًثا منفرًدا أو رئيًسا

 .أحدهما

يجوز انتقال عضو الهيئة التدريسية من قسم إلى آخر والتعيين المشترك بين القسمين  أ.20
بقرار من المجلس وتوصية من اللجنة بناًء  بالتنسيق مع دائرة االعتماد داخل الكلية

التدريسي  ؤهصية مجلس الكلية، على أال يقل عبعلى تنسيب مجلسي القسمين وتو 
 في القسم الجديد.ساعات ( 3في حال التعيين المشترك عن )

 يجوز انتقال عضو الهيئة التدريسية من كلية إلى أخرى داخل الجامعة عند الحاجة ب.
وتوصية من اللجنة بناًء على ذلك بقرار من المجلس و  دائرة االعتمادبالتنسيق مع 

 المعنيتين. تنسيب مجلسي القسمين وتوصية مجلسي الكليتين
 يجب مراعاة تغطية المجال المعرفي للتخصص لعضو الهيئة التدريسية عند االنتقال. ج.
وتثبت  ،يحق لعضو الهيئة التدريسية المعين تعييًنا مشترًكا التصويت في كال القسمين د.

 ل.يشؤونه الكاديمية في قسمه الص
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حملة درجة الماجستير إلى رتبة مدرس إذا نشر ما ال يقل عن يرقى المدرس المساعد من  21
ويتم ذلك  ،القل فيثالث سنوات خدمة فعلية  وهو بحثين باسم الجامعة وحقق شرط المدة
 على توصية مجلس قسمه وكليته. بقرار من المجلس وتوصية اللجنة بناءً 

 

 مشارك او إلى رتبة أستاذ إذا كان:يرقى عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أستاذ  22

لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية ال تقل عن خمس سنوات منها ثالث   أ.
القل متصلة في الجامعة عند تقديم طلب الترقية، ويجوز في حالة تحقيق  فيسنوات 

ال تقل  يةبأقدمعضو الهيئة التدريسية لضعف النقاط المطلوبة للترقية التقدم للترقية 
 قل في الجامعة.لا فيسنوات منها ثالث سنوات  أربععن 

 .ناجًحا في تدريسه ب.

 .ناجًحا في عالقاته في العمل الجامعي ج.

 .فاعاًل في خدمة المجتمع وتنميته د.

قد نشر، )أو قبل له للنشر( في مجالت معتمدة، وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته  ه.
 منها إنتاًجا علمًيا قيًما في مجال تخصصه. 

وأن يكون ما ال يقل عن نصف اإلنتاج العلمي المطلوب للترقية قد نشره أثناء خدمته  و.
المعتمد للترقية العمال في الجامعة وباسمها، ويجوز أن تحسب ضمن اإلنتاج العلمي 

 .المهنية أو الفنية المتميزة التي قام بها وهو يشغل الرتبة
القل من مجموع النقاط الحاصل عليها اإلنتاج العلمي  في%( 60أن يكون ما نسبته ) ز.

 البحثي.أو التدريسي  أوالمقّدم للترقية ضمن تخصص الباحث الدراسي 

العلمي المنشور أو المقبول للنشر )البحوث( على  اإلنتاجأال تزيد نسبة االستالل في  ح.
 %( لكل عمل.20)

 لم يصدر بحقه عقوبة تأديبية أعلى من التنبيه في السنتين الخيرتين. ط.

 الدكتوراهأو /من رسالتي الماجستير و لةي من البحوث المقدمة للترقية مستأال تكون أ ي.
 للمتقدم.

قل من الورش التي تستهدف التنمية المهنية لا فيقد حضر ورشتين تدريبيتين  ك.
 ال تقل مدة الورشة عن يومين كاملين.أعلى  لعضو الهيئة التدريسية

ثناء أسهامه في خدمة المجتمع بما ال يقل عن خمسة نشاطات إيقدم ما يثبت  أن ل.
 شغاله للرتبة الحالية.إ
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و دعم أ، بحث علميمشروع فترة إشغاله للرتبة الحالية على موافقة دعم  اللحصل خ .م
 نشر علمي.

يتضمن طلب ترقية عضو الهيئة التدريسية ثالثة مكونات: اإلنتاج العلمي؛ ويخصص  أ.23
 من هذه التعليمات، التدريس ويخصص له (28) ا للمادةويتم تقييمه وفقً  (70%) له
من العالمة يتم تقييمهما  (%10) االجامعة والمجتمع ويخصص له، وخدمة (20%)

وفقا للنموذج المعد والمعتمد لغايات الترقية والذي يعبأ من خالل رئيس قسم وعميد 
 .للترقية كلية المتقدم

كحد أدنى في  (%60) يشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية الحصول على عالمة ب.
 كل مكون من المكونات الثالثة المذكورة أعاله.

 

يجوز لألستاذ المساعد أو الستاذ المشارك أن يتقّدم بطلب الترقية إلى الرتبة العلى  أ.24
قبل ثمانية أشهر من استكمال المدة القانونية المطلوبة للرتبة العلى إذا توافرت فيه 

 الخرى المطلوبة لشغل الرتبة.الشروط القانونية 
يعد تاريخ استحقاق الترقية إلى الرتبة العلى هو تاريخ قرار المجلس بالترقية أو  ب.

التاريخ الذي يتم به انقضاء المدة القانونية للترقية إذا تمت إجراءاتها قبل انقضاء 
دون أن تتحمل الجامعة أي أعباء مالية بأثر رجعي. تلك المدة

بحثين  علىال يجوز أن يزيد اإلنتاج العلمي المنشور أو المقبول للنشر في مجلة واحدة 25
 باستثناء البحاث المنشورة في مجالت الفئة الولى.

 :اأوليً  ايجوز أن يقبل اإلنتاج العلمي اآلتي دون حاجة إلى تقييمه تقييمً  أ.26
 مجالت معتمدة. البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في .1

 البحوث المنشورة في وقائع المؤتمرات المصنفة. .2
البحوث المستخلصة من الرسائل الجامعية المنشورة في مجالت معتمدة أو  .3

 وقائع مؤتمرات مصنفة.

 .اأو محليً  ابراءات االختراع المسجلة عالميً  .4
 الفصل في كتاب الصادر عن دار نشر عالمية. .5

 أو حكم قضائي. التقرير المنشور عن حالة طبية .6
 المراجعة العلمية أو الملحوظة العلمية المنشورة في مجلة معتمدة. .7
  البحثية الممولة من خارج الجامعة. المشروعات .8
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عمادة وذلك بعد التنسيب من المن خالل  اأوليً  اُتقبل العمال اآلتية بعد تقييمها تقييمً  ب.
 للتعليمات والنماذج الخاصة بكل منها:لجان البحث العلمي في القسم والكلية وفقا 

الكتاب المؤلف، أو المترجم، أو المحقق الصادر عن دار نشر عالمية أو غير  .1
 عالمية.

 العمل الفني أو المعماري. .2

 البحوث المنشورة في وقائع المؤتمرات غير المصنفة. .3

 .الدراسة المتخصصة ضمن مشروع .4

 .البرمجة الجديدة .5
 

 العلى لإلنتاج العلمي المقبول لغراض الترقية على النحو اآلتي:يكون الحد 27
 

 اإلنتاج العلمي
الحد العلى لإلنتاج 

 العلمي المقبول للترقية
الكتب المؤلفة أو المترجمة أو المحققة الصادرة عن دار نشر 

 عالمية أو غير عالمية.
 واحد

 واحد الفصل في كتاب الصادر عن دار نشر عالمية.
 واحد البحوث المنشورة في وقائع المؤتمرات المصنفة.

 واحد البحوث المنشورة في وقائع المؤتمرات غير المصنفة
 واحد البحوث المستخلصة من الرسائل الجامعية.

التقرير عن حالة طبية أو التعليق على حكم قضائي أو 
المراجعة العلمية أو الملحوظة العلمية والمنشورة في مجالت 

 الفئة الولى أو الثانية.

 اثنان

 اثنان الممولة من خارج الجامعة. المشروعات
 اثنان العمل الفني أو المعماري.

 

من التعليمات، يعامل اإلنتاج العلمي المقبول  (27في المادة )مع مراعاة ما ورد  أ.28
 للنشر معاملة المنشور لغرض حساب الوزان ممثلة بنقاط على النحو اآلتي:

 

 عدد النقاط اإلنتاج العلمي
 (3) البحث المنشور في مجلة من مجالت الفئة الولى. -
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 عدد النقاط اإلنتاج العلمي
 الجامعة بقيمة ال تقل عنبحثية ممولة من خارج  مشروعات -

ألف دينار خالل عمل الباحث في الجامعة بحيث يعطى ( 150)
للباحث الرئيس ثالث نقاط ونقطتين لكل باحث مشارك في 

 المشروع.

 

 البحث المنشور في مجلة من مجالت الفئة الثانية. -
 (100) بحثية ممولة من خارج الجامعة بقيمة ال تقل مشروعات -

ألف دينار خالل عمل الباحث  (150) علىألف دينار وال تزيد 
في الجامعة بحيث يعطى للباحث الرئيس نقطتين ونقطة واحدة 

 لكل باحث مشارك في المشروع.

(2) 

 البحث المنشور في مجلة من مجالت الفئة الثالثة. -
( 30) مشاريع بحثية ممولة من خارج الجامعة بقيمة ال تقل عن -

ألف دينار خالل عمل الباحث في  (100) وال تزيد عنألف دينار 
الجامعة بحيث يعطى للباحث الرئيس نقطة ونصف نقطة لكل 

 باحث مشارك في المشروع.

(1) 

 (1) البحث المنشور في وقائع مؤتمر مصنف.
 (0.5) البحث المنشور في وقائع مؤتمر غير مصنف.

المتقدم البحث المستخلص من رسالة جامعية أشرف عليها 
 .والمنشور في مجلة معتمدة من الفئة الولى

(3) 

البحث المستخلص من رسالة جامعية أشرف عليها المتقدم 
 والمنشور في مجلة معتمدة من الفئة الثانية.

(2) 

البحث المستخلص من رسالة جامعية أشرف عليها المتقدم 
 والمنشور في مجلة معتمدة من الفئة الثالثة.

(1) 

 (2) لصادر عن دار نشر عالمية )تأليف، ترجمة، تحقيق(.الكتاب ا
 (1) الكتاب الصادر عن دار نشر غير عالمية )تأليف، ترجمة، تحقيق(.

 (1) الفصل في كتاب الصادر عن دار نشر عالمية
 (3) براءة االختراع المسجلة عالمًيا.
 (2) براءة االختراع المسجلة محلًيا.
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 النقاطعدد  اإلنتاج العلمي
 (2) العمل الفني أو المعماري المتميز واإلبداعي.

 (1) العمل الفني أو المعماري.
التقرير عن )حالة طبية( أو )حكم قضائي( أو )ملحوظة علمية( أو 

 )مراجعة علمية( منشورة في مجلة من الفئة الولى 
(2) 

التقرير عن )حالة طبية( أو )حكم قضائي( أو )ملحوظة علمية( أو 
 .)مراجعة علمية( منشورة في مجلة من الفئة الثانية

(1) 

التقرير عن )حالة طبية( أو )حكم قضائي( أو )ملحوظة علمية( أو 
أو في وقائع  )مراجعة علمية( منشورة في مجلة من الفئة الثالثة

 مصنف. مؤتمر

(0.5) 

 (0.5) .الدراسة المتخصصة ضمن مشروع
 (0.5) .البرمجية أو البرمجة الجديدة

 

ل في البحث المنشور والمستخلص من رسالته الجامعية، ويعد الطالب هو الباحث ال  ب.
على رسالة الطالب، ويظهر  امشاركً  اأو مشرفً  اعلى أن يكون المتقدم للترقية مشرفً 

 المقبول للنشر. أواسمه كباحث ثان مشارك على البحث المنشور 
( خمسين ألف كلمة، ويتم تقييمه 50000ُيشترط في الكتاب أال يقل عدد كلماته عن ) ج.

من خالل نموذج خاص، وُيعتمد الكتاب لغراض الترقية )إذا كان معدل تقديرات 
%(. وفي حال وجود تفاوت بين تقديرات المقيمين يزيد عن 75المقّيمين ال تقل عن 

ويعتمد تقدير المقيمين القرب معا الحتساب رسل الكتاب إلى مقيم ثالث ي (%30)
 المعدل.

 

لترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك أن يقدم  يشترط29
 القل وأن يحقق الشروط اآلتية: في ةنقط ة( اثنتي عشر 12علميا يحصل فيه على ) اإنتاجً 

 أال يقل اإلنتاج العلمي عن أربعة بحوث منشورة أو مقبولة للنشر في مجالت معتمدة.  أ.

ا منشورة أو مقبولة للنشر في مجالت معتمدة إلنتاج العلمي بحوثً ايجب أن يتضمن  ب.
بحثين يتضمن ، أو امنفردً  ايكون المتقدم فيهما باحثً أدنى  كحد  مقدرة بنقطتين 

الثانية يكون المتقدم  أومنشورين أو مقبولين للنشر في مجالت من الفئة الولى 
  القل. فيفي واحد منهما  ارئيسً ا باحثً 
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ا القل محسوبً  فيا في نصف اإلنتاج العلمي المطلوب للترقية أن يكون باحثا رئيسً  ج.
 بالنقاط.

 ا.ا بالنقاط قد نشر فعليً محسوبً أن يكون نصف اإلنتاج العلمي المطلوب للترقية  د.
للنشر  ا أو مقبوالً القل منشورً  فيا ا واحدً نتاج العلمي المقدم للترقية بحثً إل أن يتضمن ا ه.

 في مجالت من الفئة الولى أو الثانية.
 

يشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ أن يقدم إنتاجا 30
 :ةالقل وأن يحقق الشروط اآلتي في( ست عشرة نقطة 16يحصل فيه على )

 ال يقل اإلنتاج العلمي عن ستة بحوث منشورة أو مقبولة للنشر في مجالت معتمدة. أ أ.
ا منشورة أو مقبولة للنشر في مجالت وثً بحيجب أن يتضمن ذلك اإلنتاج العلمي  ب.

يتضمن ، أو امنفردً  ايكون المتقدم فيهما باحثً أدنى  د  حبمعتمدة مقدرة بثالث نقاط 
ثالثة بحوث منشورة أو مقبولة للنشر في مجالت من الفئة الولى أو الثانية يكون 

 القل. فيفي اثنين منهما  اا رئيسً المتقدم باحثً 
ا القل محسوبً  فيا في نصف اإلنتاج العلمي المطلوب للترقية ا رئيسً أن يكون باحثً  ج.

 بالنقاط.
 أن يكون نصف اإلنتاج العلمي المطلوب للترقية محسوبا بالنقاط قد نشر فعليا. د.

القل منشورين أو مقبولين للنشر  فيأن يتضمن االنتاج العلمي المقدم للترقية بحثين  ه.
 في مجالت من الفئة الولى أو الثانية.

 

 (0.5)يحسب لعضو الهيئة التدريسية المكلف بعمل إداري في الجامعة وهو يشغل الرتبة 31
ي نقطة واحدة في الرتبة الكاديمية ، أخدمة  اه سنتا نصف نقطة عن كل سنة وبحد أقص

 الواحدة.
 

من البحوث أو العمال  اال يجوز للمتقّدم للترقية أن يدرج ضمن بحوثه أو أعماله الفنية أيً 32
التي سبق وأن ُحِسبت له في ترقية سابقة، أو بحوث حصل بموجبها على درجة علمية أو 

 ترقيته السابقة. بإجراءاتقبلت له للنشر بعد تاريخ قرار السير  أونشرت  إذارتبة أكاديمية، اال 
 

اإلنتاج العلمي الذي قام به عضو الهيئة التدريسية خالل إجازته أو إعارته أو انتدابه  ديع33
 .على البحث اشريطة أن يكون اسم الجامعة مذكورً لغراض الترقية  مقبواًل 

  



 
 

 

Ref.: Deans' Council Session (14/2020-2021), Decision No.: 06, Date: 08/02/2021, Rev. b 
 Committee to Study Regulations and Instructions of the University Session (20/2020-2021), 

Decision No.:03, Date: 02/02/2021, Rev. b  
15 34 

 

 ثالثةتتألف من يشكل مجلس الكلية في بداية العام الدراسي لجنة للترقية في الكلية  .أ34
تكون مهمتها مراجعة  من أعضاء هيئة التدريس في الكلية ممن هم في رتبة أستاذ

 ا لشروط الترقيات العلمية.من استيفائهفي الكلية والتحقق  الترقية اتطلب
من اإلنتاج العلمي  تيننسخ االمختص متضمنً ُيقّدم طلب الترقية إلى رئيس القسم  ب.

والسيرة الذاتية للمتقدم لعرضه على مجلس  (CD) الكترونية على قرص مدمج ةونسخ
القسم، واتخاذ التوصية المناسبة، ويرفع رئيس القسم توصية مجلس القسم إلى عميد 

 الكلية خالل ثالثة أسابيع على الكثر.
الترقية طلب جعة لمرالى لجنة الترقية في الكلية إيرفع العميد الطلب ومعاملة الترقية  .ج

المقدم والتحقق من استيفائه للشروط والتوصية في ضوء ذلك. وترفع لجنة الترقية 
تقريرها وتوصيتها للعميد الذي يتولى عرض الطلب على مجلس الكلية خالل ثالثة 

 ،ية المناسبة بشأنه. وترفع توصية مجلس الكليةالكثر التخاذ التوص فيأسابيع 
لى نموذج تقييم االداء التدريسي إ باإلضافةوطلب المتقدم،  ،الترقيةوتقرير لجنة 

المتقدم للترقية إلى رئاسة  لعضو الهيئة التدريسيةوخدمة المجتمع وتقييم الطلبة 
 الكثر الستكمال إجراءات الترقية. فيالجامعة خالل أسبوع 

يعرض الرئيس طلب الترقية على اللجنة ويشكل لجنة برئاسة نائب الرئيس للشؤون  *.د
الكاديمية وعضوية اثنين ممن يحملون رتبة أعلى من رتبة المتقدم للترقية تكون 

 .نسب االستالل فيها وتقديم تقرير بذلك مهمتها دراسة معاملة الترقية، والتأكد من

ال يجوز تجاوز الحد  ( من هذه المادة، جبالفقرتين )في أحكام مع مراعاة ما ورد  .ه
 العلى للمدة الممنوحة للقسم أو الكلية في اتخاذ التوصية المناسبة.

ضافيا يعلم المتقدم خطيا بذلك. وفي جميع إشكاالت تتطلب وقتا إفي حال وجود  .و
الحوال إذا لم يتمّكن مجلس القسم أو مجلس الكلية من اتخاذ التوصية المناسبة 

سبب مقبول يشّكل الرئيس لجنة من القسم والكلية يرأسها خالل المدة المحددة دون 
توصياتها المشكلة الرئيس أو من ينوب عنه للنظر في طلب الترقية وترفع اللجنة 

ثالثة أسابيع من تاريخ  علىلجنة التخاذ القرار المناسب خالل مدة ال تزيد ال إلى
 تشكيل اللجنة المشكلة.

القل  في اتتضمن أسماء وعناوين خمسة عشر مقيمً  يقترح عميد الكلية المعني قائمة .ز
من المتخصصين الذين يحملون رتبة الستاذية من غير الردنيين ومن خارج الردن 
وذلك لتقييم اإلنتاج العلمي، وُتعامل هذه القائمة بسرية تامة، وللرئيس تعديل القائمة 

 :ما يأتي باإلضافة أو الحذف، ويراعى في المرشحين للتقييم
 
  .06/09/2021( بتاريخ 2022-01/01/2021عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ) *
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أن يكونوا معروفين بموضوعتيهم ومن جامعات ذات مستوى أكاديمي مرموق  .1
 غير الجامعة التي تخرج منها المتقّدم للترقية.

أن يكونوا من بلدان وجامعات متعددة، ويفضل أال يزيد عدد المقيمين من  .2
 اثنين. علىومن بلد واحد  ،واحد علىجامعة واحدة 

 اللغات التي كتبت بها االبحاث. أويتقنوا اللغة أن  .3
 .تكون عناوينهم ووسائل االتصال بهم محددة ودقيقة أن .4

إذا قّل عدد أعضاء الهيئة التدريسية في القسم، ضمن رتبة تعادل الرتبة المطلوب  .ح
الترقية إليها أو في رتبة أعلى عن ثالثة، يرفع رئيس القسم الطلب إلى عميد الكلية 

مجلس الكلية بحضور أعضاء الهيئة التدريسية في  ثم لترقيةعلى لجنة العرضه 
 القسم ممن يحملون الرتبة نفسها أو أعلى.

إذا قّل عدد أعضاء الهيئة التدريسية في مجلس الكلية ضمن رتبة تعادل الرتبة  .ط
المطلوب الترقية إليها، أو في رتبة أعلى عن ثالثة، ُيرفع الطلب إلى رئاسة الجامعة 
لتشكيل لجنة برئاسة الرئيس أو من ينوب عنه من أجل دراسة الطلب واتخاذ التوصية 

 لجنة.الالمناسبة، وعرضها على 
في جميع الحاالت ال يجوز أن ُيصّوت على الترقية سواء في مجلس القسم أو مجلس  .ي

الكلية إال أعضاء الهيئة التدريسية الذين هم في رتبة معادلة للرتبة المطلوب الترقية 
 إليها أو أعلى منها.

لى رئيس إراق الالزمة للترقية و تقع على المتقدم للترقية مسؤولية تقديم البيانات وال  .ك
 الطلب. بتسّلمموقع من رئيس القسم و القسم مقابل إشعار مثبت عليه التاريخ 

 

ا تقريرً  كاديمية لهما(ل )وبغض النظر عن الرتب ا يعد رئيس القسم وعميد الكلية أ.35
وفقا لنموذج خاص ويشترط و ا عن عضو الهيئة التدريسية المتقدم للترقية مشتركً 

 دا".جيد ج" عن في هذا التقرير يقل تقديره العام الجراءات الترقية أإللسير في 
 تية:آلفي العناصر ايتضمن نموذج التقرير المشترك الراي  ب.

 .التدريس .1
 .نتاج العلميإل ا .2
 .شرافإلا .3
 .المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية في تخصصه .4
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أو أي خدمة الجامعة وذلك من خالل االشتراك بالمجالس واللجان الجامعية  .5
 .عمال تنهض بالجامعة وتدفع بها للتقدمأ

 .التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة .6
 .الحصول على دعم بحث علمي للجامعة من مصادر خارجية .7
المساهمة في خدمة المجتمع وتتضمن مساهمته في تنمية المجتمع والمشاركة  .8

المحاضرات العامة والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمشاركة في  في
 .الجمعيات واللجان المجتمعية

الخصائص والصفات االخرى وتتضمن عالقاته مع الطلبة والزمالء العاملين  .9
 ر.خآلي اأاالخرين ومدى تمتعه بروح الفريق وتقبله للر 

 .النظام العاممدى التزامه بالعراف والقيم والتقاليد الجامعية و  .10
مقدرته االدارية وتوافر عنصر القيادة لديه وروح المبادرة والقدرة على طرح  .11

 ة.فكار جديدأ
الترقية آخر تقييمين لداء عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية يتضمن طلب ن أيجب  ج.

العام وُيشترط في عضو الهيئة التدريسية المتقّدم للترقية أال يقل تقييمه في المعّدل 
 ا آلخر سنتين.جيد جدً  عن

تنظر اللجنة في ملف طلب ترقية عضو الهيئة التدريسية وإنتاجه العلمي وأسماء أ.36
المقيّمين والتي يطلب من عميد الكلية إرسالهم مع طلب الترقية وتوصية كل من 

المتقدم آلخر سنتين مجلسي القسم والكلية والتقرير الُمعّد لهذه الغاية وتقييم أداء 
تتخذ اللجنة  ذلكوبعد  ،ن وجدت وتقرير االستاللإ والعقوبات التأديبية المتعّلقة به

 .في إجراءات الترقيةه أو عدمبالسير ما ، إقرارها
من أمانة سر المجالس باكتمال الشروط  ايتم إشعار عضو الهيئة التدريسية خطيً  ب.

 .الشكلية للترقية
 

ُيرسل اإلنتاج العلمي إلى عدد ال يقل عن ثالثة مقّيمين ويرفق به ملخص للسيرة أ.37
للمتقّدم للترقية مع بيان الرتبة المرشح لها، وُيطلب من المقيمين ضرورة  الذاتية

الكثر من تاريخ تسّلمهم اإلنتاج العلمي، على أن  فيتقديم تقاريرهم خالل شهرين 
اج وذلك على سلم يتدرج من واحد إلى خمسة على لكل إنت ايتضمن التقرير تقديرً 

 النحو اآلتي:
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 ( درجة1) ضعيف
 ( درجتان2) مقبول

 ( ثالث درجات3) جيد
 ( أربع درجات4) اجيد جدً 

 ( خمس درجات5) ممتاز

ويحسب  ينول ثالثة تقارير من المقيمأتنظر اللجنة بموضوع الترقية عند ورود  ب.
محقق للحد والا س اإلنتاج العلمي العلى تقديرً متوسط تقديرات المقّيمين على أسا

 الدنى لشروط الترقية.

ال يجوز ترقية عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أستاذ مشارك إذا قّل تقديره في اثنين  ج.
 من تقارير المقّيمين عن ثالث درجات.

تقرير سلبي لإلنتاج العلمي للمتقّدم للترقية إلى في حال ورود تقريرين إيجابيين و  د.
رتبة أستاذ، فللجنة أن ُترسل هذا اإلنتاج إلى مقّيم رابع، وفي حال كان تقدير المقّيم 

 ( درجات، ُترد الترقية.3الرابع أقل من )
من  قللا فيثة تقارير ايجابية ال في حال ورود ث االيجوز الترقية الى رتبة استاذ  ال هـ.

 .نالمقيمي
قل لا فيفي حال ورود تقريرين ايجابيين  االيجوز الترقية الى رتبة استاذ مشارك  ال .و

 .من المقيمين

وفي كل االحوال، ال يجوز ترقية عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أعلى إذا قّل متوسط  ه.
 اثنين من التقارير عن جيد )ثالث درجات(. أوتقديرات المقّيمين كافة 

 

للجنة بعد مرور ثمانية شهور على تاريخ القرار بالموافقة على السير باإلجراءات ولم ترد 38
لى مقيميين جدد وبموافقة المتقدم إن تنظر في طلب الترقية وذلك بإرساله أالتقارير المطلوبة 

 ا.للترقية خطيً 
 

أو عدم ترقيته بالتصويت السري وذلك  يبت المجلس في ترقية عضو الهيئة التدريسية أ. 39
 في ضوء تقارير المقيمين.

إذا قرر المجلس عدم الترقية، ففي هذه الحالة على عضو الهيئة التدريسية وبعد  ب.
يحدد المجلس  اجديدً  اقل أن يضيف إلى إنتاجه العلمي إنتاجً لا فيمضي ستة شهور 

لإلجراءات الواردة في هذه  اعدده ونوعه، ويكون تقديم طلب الترقية الجديد وفقً 
 التعليمات.
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يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي تم ترقيته أو رفضت أن يطلب تزويده بملخصات  ج.
 عن تقارير ومالحظات المقيمين.

 

يتم اعتماد المجالت والمؤتمرات التي اعتمدت قبل تاريخ إقرار هذه التعليمات لمن قام بالنشر  40
 .فيها له للنشرأو قبل 

 

 

يتمتع عضو الهيئة التدريسية في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير 41
 .والنشر وتبادل الرأي في حدود القوانين والنظمة المعمول بها

 

 الجامعة ما يأتي:تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في أ.42(
 .التدريس والتقييم .1

 .إجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية .2
 .خدمة المجتمع وتنميته .3
اإلشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وأنشطتهم  .4

 .العلمية واالجتماعية وتوجيههم
 .اإلرشاد الكاديمي .5
 .تلك التي تشارك فيها الجامعةاالشتراك في المجالس واللجان الجامعية، وفي  .6
 .أي أمور أخرى يكلف بها في نطاق خدمة الجامعة .7

وال يجوز له العمل  ،على عضو الهيئة التدريسية التفرغ الكامل للعمل في الجامعة ب.
 س بناء على تنسيب من عميد الكلية.خارجها إال بموافقة خطية مسبقة من الرئي

 

 

( أربعين ساعة توزع على 40تكون ساعات العمل السبوعي لعضو الهيئة التدريسية )أ.43
التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنميته والمهام الجامعية الخرى، ويحدد 
رئيس القسم وعميد الكلية مهام عضو الهيئة التدريسية ويتم تقييم أدائه فيها في 

 .ضوء إنتاجيته
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، يكون الحد العلى للعبء التدريسي الفقرة )أ( من هذه المادةمع مراعاة ما ورد في  ب.
( اثنتي 12( تسع ساعات معتمدة، ولألستاذ المشارك والستاذ المساعد )9لألستاذ )

 .( خمس عشرة ساعة معتمدة15)والمدرس المساعد عشرة ساعة معتمدة، وللمدرس 
للرئيس أن يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء  ج.

ساعات معتمدة ولنائب  (3) علىومسؤوليات جامعية أكاديمية أو إدارية بما ال يزيد 
 .ساعات معتمدة (6) علىالرئيس بما ال يزيد 

أجر الذي تم تخفيض عبئه التدريسي أن يتقاضى  لعضو الهيئة التدريسيةال يحق  د.
الفقرة )ب( من هذه التدريسي المشار إليه في  ؤهضافي إال إذا أكتمل عباإلعمل عن ال

 المادة.
لعضو الهيئة التدريسية إلقاء المحاضرات أو اإلشراف على الرسائل الجامعية خارج  هـ.

بناء على توصية من عميد الكلية وتنسيب رئيس ًا خطيبعد موافقة الرئيس الجامعة 
 ( من هذه التعليمات.63مراعاة ما جاء في الفقرة )ب( من المادة )مع القسم، 

 

 والدكتوراهو الماجستير دة المحاضرة لمستوى البكالوريوس أيقصد بالساعة المعتم أ. 44
 ا ولفصل دراسي واحد.سبوعيً ألمدة ساعة 

 يدخل في العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية: ب.
التي  المساقاتالتي يدرسها منفرًدا، أما  ساقاتالمعتمدة للممجموع الساعات  .1

يشترك في تدريسها أكثر من عضو هيئة تدريس فيوزع عبؤها بينهم حسب 
 حسب، كما توزع المكافأة بينهم المساقاتالساعات التي يدرسونها في هذه 

 هذا الساس.

توزيع  تحسب الساعة المعتمدة في المختبر نصف ساعة تدريس، ويراعى عند .2
 فيأعمال المختبر على أعضاء الهيئة التدريسية توفر عضو هيئة تدريس 

 ( طالًبا.20القل لكل )
تحسب للمشرف على رسالة طالب الماجستير ساعة معتمدة عن كل طالب  .3

، ولمدة ال تزيد للرسالةيشرف عليه في كل فصل، وذلك بعد تسجيل الطالب 
على  فل فترة اإلشرااساعتان معتمدتان طو  اهبحد أقص، على فصلين دراسيين

 .الطالب

تحسب ساعة واحدة لطروحة الدكتوراه التي يشرف عليها عضو الهيئة  .4
 دراسية.فصول  أربعة علىالتدريسية ولمدة ال تزيد 
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السنة النهائية  الذي يشرف على مشروعاتلعضو الهيئة التدريسية يحسب  .5
 المعتمدة لكل كلية.التخرج( حسب التعليمات )مشروع 

 

على كل قسم في كليات الجامعة وضع الجدول الدراسي بحيث يؤدي كل عضو هيئة  أ.   45
 تدريس أو محاضر النصاب القانوني المطلوب منه.

بالتنسيق مع لجنة الجدول الدراسي على  ةتضع القسام الكاديمية جداولها الدراسي ب.
 مستوى الجامعة ويرفعه العميد إلى دائرة القبول والتسجيل.

تتولى دائرة القبول والتسجيل بعد انتهاء عملية التسجيل إرسال مالحظاتها الخطية  ج.
 إلى رئاسة الجامعة حول الجدول الدراسي وعلى العميد معالجة تلك المالحظات.

التي ستطرح في الفصل الصيفي مع بيان أسماء أعضاء الهيئة  المساقاتيتم تحديد  د.
 القل من بداية الفصل. فيالتدريسية الذين سيكلفون بالتدريس قبل أربعة أسابيع 

 

المغلقة التي ليس لها بديل بقرار من نائب الرئيس للشؤون  ساقاتشعب جديدة للم يتم فتح 46
االكاديمية وتنسيب العميد ورئيس القسم المختص وتوصية من مدير دائرة القبول والتسجيل، 

 مع مراعاة استكمال جميع أعضاء الهيئة التدريسية في القسم لنصابهم التدريسي.
 

يجوز تكليف أعضاء الهيئة التدريسية القيام بالتدريس اإلضافي بقرار من الرئيس  أ. 47
بناًء على تنسيب من رئيس القسم وتوصية من العميد المختص، وال يجوز أن يزيد 

 ست ساعات. علىعدد الساعات المعتمدة للتدريس اإلضافي التي يكلف بها أي منهم 
 اتم تخفيض عبئه التدريسي أن يتقاضى أجرً ال يحق لعضو الهيئة التدريسية الذي  ب.

( من بالتدريسي المشار إليه في الفقرة ) ؤهالعمل اإلضافي إال إذا أكتمل عب عن
 .(43) المادة

 

يتم التكليف باإلشراف على رسائل طلبة الماجستير/ أطروحة الدكتوراه بتنسيب من  أ.     48
العليا وبحسب تعليمات وسياسة الدراسات  القسم المختص وموافقة مجلس الدراسات

 العليا في الجامعة.
تصرف لعضو الهيئة التدريسية المكلف بالتدريس اإلضافي عن كل ساعة تدريسية  ب.

  فعلية المبالغ المحددة فيما يأتي:
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 ديناًرا 25 الستاذ
 ديناًرا 20 الستاذ المشارك
 ديناًرا 15 الستاذ المساعد

 ديناًرا 12 والمدرس المساعدالمدرس، 
 دنانير 10 المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس

 

يراعي في قرار التكليف )خالل الصيف( اإلجازة المستحقة لعضو الهيئة التدريسية  ج.
 المكلف بالتدريس خالل الفصل الصيفي.

الحتساب المكافأة تعد رتبة عضو الهيئة التدريسية عند بداية الفصل الدراسي الساس  د.
 ضمن العمل اإلضافي في ذلك الفصل.

فتصرف مكافأة على النحو  طالب عشرةإذا قل عدد الطلبة المسجلين في المساق عن  ه.
 اآلتي:

 
 

 الرتبة
 الطلبةعدد 

1-2 3-4 5-6 7-8 9 
 675 540 405 270 135 أستاذ

 540 430 325 215 110 أستاذ مشارك
 410 325 245 165 85 أستاذ مساعد

 325 270 210 130 65 مدرس/ محاضر
 

يتم تكليف المحاضرين غير المتفرغين بقرار من الرئيس بناًء على تنسيب من العميد  أ. 49
المعني وذلك في حال تعبئة العبء التدريسي لعضاء هيئة التدريس وحاالت أخرى 

 مبررة يرفعها العميد للرئيس.
يكون الحد العلى للعبء التدريسي للمحاضر غير المتفرغ ست ساعات وتحسب  ب.

 (.48الفقرتين )ب، ه( من المادة )مكافآت بدل التدريس حسب ما ورد في 
 

تتولى دائرة الشؤون المالية صرف المكافأة المستحقة لعضو الهيئة التدريسية المكلف  50
والمستند على تنسيب العميد المختص الذي يبين فيه  بالتدريس اإلضافي بقرار من الرئيس

 عدد الساعات التي درسها.
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كما عن كل عام جامعي اإلجازة السنوية لعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة تكون  .أ51
 يأتي:

 .التدريسيةثمانية أسابيع لإلداريين من أعضاء الهيئة  .1
 .لعضاء الهيئة التدريسية اآلخرين بوًعاعشر أسأحد  .2

 بين الفصول الفقرة )أ( من هذه المادةتوزع اإلجازة السنوية المنصوص عليها في  ب.
 :اآلتيعلى النحو 

إجازته السنوية خالل  أصلسبوع من أيستوفي عضو الهيئة التدريسية إجازة  .1
 الفترة ما بين الفصلين الدراسيين الول والثاني.

جازته السنوية المستحقة في الفترة الواقعة إالتدريسية في  يتمتع عضو الهيئة .2
 عشرةام الجامعي التالي )وبواقع ما بين نهاية الفصل الثاني وبداية الع

 سابيع(.أ
يستوفي ية بالتدريس خالل الفصل الصيفي ستم تكليف عضو الهيئة التدري إذا .3

ما بين انتهاء ة الواقعة خالل الفتر  (ينسبوعأجازته السنوية )إما تبقى من 
ال تتعارض هذه االجازة مع أعلى  ،الفصل الثاني وبداية العام الجامعي التالي

 التدريس أو التخريج.
بقرار من والدوائر اكز ر يتم توزيع إجازات نواب الرئيس والعمداء ومديري الم .4

 الرئيس حسب طبيعة عملهم.
 .ال يجوز ترصيد اإلجازة السنوية لسنة أخرى  ج.
يعد عضو الهيئة التدريسية المكلف بالتدريس خالل الفصل الصيفي على رأس عمله،  د.

 .مجالس القسام ومجالس الكلياتلوذلك لغراض عقد اجتماعات 
 .بالعمل خالل إجازته السنويةللرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية  ه.
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يجوز منح عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة أستاذ أو أستاذ أ.52
عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو  ةواحد سنةلمشارك إجازة تفرغ علمي وذلك 

العلمية أو أو  البحثيةفي خدمة الجامعة، شريطة أن يقدم مخطًطا للعمل أو العمال 
الفنية التي سيعدها خالل اإلجازة، ويتقاضى عضو الهيئة التدريسية خالل  المهنية أو

 إجازة التفرغ العلمي راتبه وجميع عالواته باستثناء عالوة التنقل.

لعضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي وبموافقة من الرئيس أن  يجوز ب.
يعمل خالل هذه اإلجازة في الجامعات أو المؤسسات التعليمية أو مراكز البحوث 

 .المملكة أو خارجها العلمية داخل

تحسب إجازة التفرغ العلمي خدمة فعلية لجميع الغراض باستثناء احتسابها لغراض  ج.
 .الحصول على اجازة تفرغ علمي أخرى 

 

كليته عند انتهاء  عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم إلى عميدعلى  53
ا عن العمل أو العمال العلمية أو الفنية التي أعدها خالل إجازته ليجري تقييمه اً إجازته تقرير 

على السس التي وضعت في المخطط الصلي الوارد في الفقرة  ءً من مجلس البحث العلمي، بنا
على أن ينشر  ترفع العمال والتقييم إلى رئاسة الجامعة العتمادهاحيث . (52) )أ( من المادة

القل ضمن مخطط العمل خالل مدة أقصاه سنة واحدة  فيأو يقبل له للنشر ورقة بحثية واحدة 
بعد انتهاء إجازة التفرغ العلمي، وإذا لم يتم تحقيق شرط النشر تسترد منه جميع المبالغ التي 

ويعد قد استوفى إجازة التفرغ العلمي، وال تحسب هذه اإلجازة لغراض الترقية  ،دفعت له
 .خرى ولغراض استكمال المدة للحصول على إجازة أ

 

 يشترط لمنح اجازة التفرغ العلمي الشروط االتية: أ.54
 .أن يكون عقد المتقدم لها ساري المفعول لكثر من عامين .1
ا من الجهة الموافقة خطيً أن يتوفر لدى المتقدم مقترح مشروع بحث، تمت  .2

 جراء البحثإمكان و : عنوان البحث واهدافه، يأتين يتضمن ما أ، و ةالمستضيف
و أجراء البحث وجدول زمني إلنجازه، وعرض موجز عن مشروع البحث إخطة و 

البحاث التي سبقته في هذا المجال، والنتائج المتوقعة للبحث ومدى الفائدة 
 المرجوة منه.

قل في الرتبة التي يشغلها بعد ترقيته إلى أستاذ لا فيقد أمضى ست سنوات  .3
  .أستاذمشارك أو 
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 .في الجهة المستضيفة االجازةأن يقضي فترة  .4
على من تنبيه في اخر ثالث سنوات أعقوبة تأديبية  عليه وقعتأال تكون قد  .5

 .خالل الفترة التي عمل بها بالجامعة
 .أال يكون عمره قد تجاوز السبعين .6

ال تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خالل إجازة التفرع  ب.
خدمته الفعلية  أثناءالتي تمتع  اإلجازاتالعلمي أو قبل مرور مثلي مدة اإلجازة أو 

 .المبالغ التي دفعت لهفي الجامعة إاّل إذا ردت 
و تميز مراكز أالجامعة  ءمةمجلس بالطريقة التي يراها مناسبة مدى مالاليحدد  ج.

ك وذلة التدريسية إجازة التفرغ العلمي، البحوث الدولية التي يقضي فيها عضو الهيئ
 .منحه اياها لغراض

جازة إئة التدريسية خالل ييتولى عميد الكلية ورئيس القسم المعنيين متابعة عضو اله د.
 ةيكاديمل للشؤون ا الرئيسلى نائب إنه بشأ ورفع التوصيات المناسبة ،التفرغ العلمي

 رئيس.الو 
 

 

وبغض النظر  يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسيةحاالت خاصة  يجوز في أ.55
وال  سنةلمدة ال تزيد على  إجازة اضطرارية دون راتب ،عن مدة خدمته في الجامعة

 .خدمته في الجامعةمدة لمرة واحدة طيلة  تقل عن فصل دراسي واحد
منح عضو  ،وبتنسيب من العميد ،الت خاصة طارئة يقدرها الرئيسايجوز وفي ح *ب.

( أيام عمل في المرة 5)طارئة دون راتب لمدة ال تزيد على إجازة الهيئة التدريسية 
 .( يوم15)ا عن سنويً  اإلجازاتال تزيد مدة تلك أ، على الواحدة

سنة  أوجازة بدون راتب لمده فصل دراسي إن يمنح عضو الهيئة التدريسية أيجوز  ج.
 خدمة في الجامعة. مدة خمس سنوات متصلة ىن يكون قد أمضأشريطة  ،بحد اقصى

لحين  جازة بدون راتبإالحصول على أعضاء الهيئة التدريسية  يستثنى الموفدون من ـد
 .و حصولهم على ترقياتهم العلميةأ التزامهم مع الجامعةانتهاء مدة 

 
 
 
 .05/04/2021( بتاريخ 2021-01/20/2020عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ) *
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التي تمنح لي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية  ضطراريةأو اال ال تعد اإلجازة دون راتب56
الترقية، إال أنها تحسب  وأجزًءا من خدمته في الجامعة لغراض منح إجازة التفرع العلمي 

له أقدمية في الراتب فقط إذا قضاها في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي معترف 
 .بهما وتعتمدهما الجامعة لهذه الغاية

 

على تنسيب عميد الكلية منح عضو الهيئة التدريسية إجازة ال تزيد مدتها على  للرئيس بناءً 57
عمل لداء فريضة الحج، وتمنح هذه اإلجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته  اخمسة عشر يومً 

 .في الجامعة
 

 .لهذه الغاية تحدد اإلجازة المرضية وإجازة المومة وشروط منحها بموجب تعليمات تصدر 58
 

و االضطرارية كفاية العدد أو االجازة بدون راتب أزة التفرغ العلمي ايراعى عند منح اج أ. 59
 لبات االعتماد فيه.عباء التدريس واإلشراف ومتطأغطية المتبقي في القسم لت

 االضطراريةو أو بدون راتب أالتفرغ العلمي  بإجازة ال يجوز ان تزيد نسبة المتمتعين ب.
في ذلك القسم،  المعينينعضاء هيئة التدريس أمن عدد  (%20) ن واحد علىآفي 

، ويجوز تجاوز هذه النسبة في حاالت خاصة باستثناء من يشغلون مناصب وزارية
 .وبحسب وضع كل قسم يقدرها المجلس

جازة بدون راتب إلة التفرغ العلمي واجاز إع بين ن يجمأ لعضو الهيئة التدريسيةيجوز  ج.
 االجازة بمجموعها ثالث سنوات. مدة ال تتجاوزأشريطة 

 

 بجميع انواعها والجوبة عليها خطية. اإلجازاتتكون طلبات  أ. 60
قل لا فيبدون راتب قبل ثالثة أشهر اإلجازات تقدم طلبات إجازات التفرغ العلمي أو  ب.

وفي حاالت استثنائية من بداية الفصل الذي ستبدأ فيه االجازة المطلوبة، وللرئيس 
 شرط الزمني لتقديم اإلجازة.لعدم التقيد بايقدرها 

جازة بدون راتب بيان العمل الذي سيقوم به عضو هيئة التدريس إليتضمن طلب ا ج.
 جازة ومكان قضائها.إلخالل ا

جازته إعلى بالموافقة رسمًيا ا ن يتسلم إشعارً أال يترك عضو هيئة التدريس عمله قبل  د.
 ت االضطرارية التي يقدرها الرئيس.في الحاال إال

 تحدد في كل اجازة مدتها التي تمت الموافقة عليها. ه.
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جازته يحسم من راتبه وعالواته عن إكل عضو هيئة تدريس ال يعود لعمله بعد انتهاء مدة  61
زادت مدة الغياب عن ثالثة أسابيع  وإذاجازته، إمدة غيابه من اليوم التالي الذي انتهت فيه 

 ا من تاريخ الغياب بعد انتهاء اإلجازة.ا لوظيفته اعتبارً فاقدً  دبال عذر مشروع يع
 

خالل يومين من  لعضو الهيئة التدريسيةي تغيب أا عن على رئيس القسم إبالغ العميد خطيً  62
جراءات إلسبوع، وتتيع اأا خالل لى رئاسة الجامعة خطيً إعلى العميد أن يبلغ ذلك و تغيبه، 

 جازته الستئناف عمله.إكان نوع  أياذاتها عند عودة المجاز 
 

 

و التدريب أاالستشارات  بأعمالقيام ال وبموافقة الرئيس لعضو الهيئة التدريسيةيجوز  أ. 63
 ساسية بالجامعةلوبما ال يتعارض مع مهامه ا ،مدفوعة الجرخرى أعمال أي أو أ

كعائد  مما تقاضى%( 20) ن يقدم ما نسبتهأشريطة ، وخارج أوقات الدوام الرسمي
 للجامعة.

 الكاديميو االشراف أ القيام بالتدريس ،وبموافقة الرئيس ةييجوز لعضو هيئة التدريس ب.
كاديمية ل و مهامه اأما ال يتعارض مع جدوله بو مركز علمي و أخرى أي جامعة ألدى 

 .مما تقاضى كعائد للجامعة%( 20) ما نسبتهن يقدم أدارية بالجامعة، شريطة إلوا
 

 

إعارة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة إلى جهة حكومية أو إلى منظمة أو يجوز  أ.64
ا للعمل رئيسً  أو رسمية خاصة هيئة دولية للعمل في وظيفة قيادية عليا أو إلى جامعة

للرئيس فيها وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر، على أال تتجاوز مدة اإلعارة  اأو نائبً 
 .في أي حال خمس سنوات، وال يعار مرة أخرى إال بعد مضي مثلي مدة إعارته السابقة

عضو الهيئة التدريسية  أحكام الفقرة )ج( من هذه المادة، تعد مدة إعارةمع مراعاة  ب.
 .جزًءا من خدمته الفعلية في الجامعة

ال تتحمل الجامعة أي رواتب أو عالوات أو نفقات أو أي مبالغ أخرى مهما كان نوعها  ج.
أو سببها خالل مدة اإلعارة بما في ذلك مساهمة الجامعة في الضمان االجتماعي 

 .ها هذه النفقاتويتحمل عضو الهيئة التدريسية أو الجهة المعار إلي
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يجوز لعضو الهيئة التدريسية القيام بزيارة علمية أو ابتعاثه في دورات علمية أو  أ.65
على تنسيب من مجلسي الكلية والقسم،  تدريبية خارج الجامعة بقرار من الرئيس بناءً 

 .عضو الهيئة التدريسية جزًءا من خدمته الفعلية في الجامعة ابتعاثوتعد مدة 
مدرس للحصول على  أويفاد اعضاء هيئة التدريس من رتبة مدرس مساعد إيجوز  ب.

 الجامعة. المعمول بها فييفاد إلا لتعليمات اوذلك وفقً ، درجة الدكتوراه
الالزمة لتنظيم المور المتعلقة  والحكام المالية التعليماتالمناء  مجلسيصدر  ج.

 .يفادإلبالزيارة العلمية واالبتعاث وا
 

 
 

يجوز التعاقد مع عضو الهيئة التدريسية في رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك لقضاء اجازة التفرغ 66
التدريب خالل فصل دراسي واحد او أكثر ويشترط  أوالخاصة بهم وللقيام بإعمال التدريس 

 ن يكون:أ
 .هذه التعليمات ( من7المادة )حاصاًل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في  .1

 .الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة، ويحقق شروط الرتبة في الجامعةاًل محا .2
 

رأي مجلس القسم تكليف محاضرين للرئيس بناًء على تنسيب عميد الكلية، بعد أخذ  أ.67
للتدريس أو القيام بأعمال التدريب في الجامعة خالل فصل واحد أو  نغير متفرغي

 مالية، وذلك وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية. مكافأةأكثر لقاء 
للرئيس دعوة أشخاص من خارج الجامعة للقاء محاضرات أو القيام بمهام بحثية أو  ب.

 .فيها لمدة محدودة سية أو تدريبيةتدري
 للرئيس الموافقة على قيام أشخاص أو جهات محلية بتقديم خدمات تطوعية للجامعة. ج.

 

 
 

تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتباًرا من التاريخ الذي يحدده  أ. 68
بها الخدمة في أي من  القرار الصادر بذلك أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي

 الحاالت اآلتية:

 .قبول االستقالة .1
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إتمام السبعين من العمر، وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتباًرا من  .2
 .نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن السبعين

 .انتهاء الخدمة حكًما .3

 .فقد الوظيفة .4

 .إنهاء العقد .5

 .االستغناء عن الخدمة .6

 .العزل .7

 .من شروط التعيين الواردة في هذه التعليماتفقد شرط  .8

 .الوفاة .9

إذا انتهت خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بالوفاة تدفع الجامعة على الفور  ب.
 .راتبه وعالواته عن الشهر الذي توفي فيه باإلضافة إلى راتب وعالوات الشهر التالي

 

يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطًيا إلى عميد الكلية المعني قبل ثالثة أشهر أ.69
القل من بدء أي فصل دراسي، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى  في

 .مبرًرا لذلك
يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خالل مدة ال تزيد على ثمانية  ب.

 .مرفوضة تُعد  أسابيع من تاريخ تقديمها وإال 
على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته أن يستمر في عمله حتى قبولها وإال  ج.

 .فاقًدا لوظيفته يُعد  
 

التدريسية فاقًدا لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة يعد عضو الهيئة 70
تزيد على ثالثة أسابيع متصلة أو أربعة أسابيع متقطعة خالل السنة، وللمجلس في حاالت 

 .خاصة ومبررة تعيينه مرة أخرى في الجامعة
 

 
 

على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به، والتقيد بأحكام 71
القوانين والنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، وأن يمتنع في سياق ذلك تحت طائلة 

 :بما في ذلك ما يأتيالمسؤولية عن المخالفات 
 .الرئيسالعمل خارج الجامعة دون موافقة خطية من  أ.
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 .القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية ب.

 .ممارسة أي نشاط حزبي أو طائفي أو إقليمي داخل الجامعة ج.
 .القيام بأي عمل يسيء إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها د.

االشتراك في عضوية مجالس المؤسسات ومجالس إدارة الشركات، إال إذا كان ممثاًل  ه.
 .للحكومة أو إذا كلف من الجامعة بذلك أو بموافقتها

 

في إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها 72
 توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية اآلتية:الجامعة 

، ترفع في سنوات متتاليةثالث التنبيه، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خالل  أ.
 .المرة الثالثة إلى عقوبة اإلنذار

من تاريخ عرض طلبه  سنتيناإلنذار، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة تؤجل ترقيته لمدة  ب.
على المجلس للسير في إجراءات الترقية، وتوقف زيادته السنوية للمدة ذاتها إذا كان 

مرتين خالل خمس سنوات متتالية، ترفع برتبة أستاذ، وإذا أوقعت عليه هذه العقوبة 
 .في المرة الثالثة إلى عقوبة اإلنذار النهائي

اإلنذار النهائي، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة تؤجل ترقيته لمدة أربع سنوات من  ج.
تاريخ عرض طلبه على المجلس للسير في إجراءات الترقية، وتوقف زيادته السنوية 

أستاذ، ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة إلى المجلس  للمدة ذاتها إذا كان برتبه
 .التأديبي االبتدائي إذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك

 .االستغناء عن الخدمة مع صرف جميع االستحقاقات المالية د.
العزل من الجامعة مع الحرمان من جميع االستحقاقات المالية وال يعاد تعيينه في  ه.

 .الجامعة مرة أخرى 
 

للصالحيات  اوفقً  تعليماتال هذهمن  (72المادة )توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في 73
 اآلتية:

 .لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه أ.
لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه واإلنذار، ويجوز لمن أوقعت عليه عقوبة اإلنذار  ب.

 .الرئيس خالل سبعة أيام من تاريخ تبليغه بذلكأن يستأنف القرار بذلك إلى 
 .للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة اإلنذار وعقوبة اإلنذار النهائي ج.
 للمجلس التأديبي االبتدائي أن يوقع أًيا من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في د.

 .التأديبية المرتكبةالمخالفة لجسامة  ا، وفقً تعليماتال هذهمن  (72المادة )
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يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديمًيا على حامل رتبة أعلى، ال  أ.74
وفي هذه الحالة ترفع التوصية بإيقاع العقوبة إلى حامل الرتبة العلى الذي يحق له 

 .إيقاعها
تخفيفها قبل سماع أقوال عضو ال يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية أو تشديدها أو  ب.

الهيئة التدريسية وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه وذلك من قبل الجهة التي لها 
 .صالحية النظر في اإلجراءات التأديبية المتخذة بحقه

للرئيس تشكيل لجنة ثالثية للتحقيق في المخالفة المنسوبة لعضو الهيئة التدريسية  ج.
هيئة التدريسية ممن هم في الرتبة نفسها أو في رتبة يكون رئيسها أحد أعضاء ال

 .أعلى من رتبة عضو الهيئة التدريسية الذي ارتكب المخالفة
 

إذا نســــبت إلى أي من أعضــــاء الهيئة التدريســــية مخالفة أو قدمت شــــكوى بحقه،  أ.75
ــــسم  ــــس القـ ــــو أو رئيـ ــــك هـ ــــد مما يملـ ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية أشـ

معـــززة صالحيــــــة إيقاعها، فيترتـــب عليه رفع أمر المخالفـــة أو الشكوى إلى الرئيـــس 
 إلى الرئيس. حالتهاإل السباب الموجبةالتي أجريت بشأنها مع بيان  بالتحقيقات

للرئيس اتخاذ اإلجراءات التي يراها ضـــرورية بشـــأن المخالفة أو الشـــكوى التي ترفع  ب.
وذلك وفقًا لما تقضــــــــي به الوقائع  الفقرة )أ( من هذه المادة،إليه بمقتضــــــــى أحكام 

المتصــلة بها بما في ذلك إيقاع العقوبة التأديبية المناســبة على المخالف مما يدخل 
ـــــــالثية للتحقيق معه برئاسة أحد أعضاء الهيئة  صالحياته، أوضمن  تشكيل لجنة ثـ

التحقيق بحفظها أو إيقاع  لنتائج اوفقً التدريســـــــــية والتصـــــــــرف بعد ذلك بالمخالفة 
 عقوبة أو بإحالتها إلى المجلس التأديبـي االبتدائي.ال

إذا قرر الرئيس تقــديم المخــالف إلى المجلس التــأديبي يتولى رئيس لجنــة التحقيق  ج.
الدفاع عن تقرير اللجنة  الفقرة )ب( من هذه المادةالثالثية المنصـــــــــوص عليها في 

 .تأمام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم البيّنات والمرافعا
 

يشــــكل المجلس التأديبي االبتدائي لمدة ســــنتين قابلة للتمديد بقرار من المجلس من أ.76
خمسـة أعضـاء من أعضـاء الهيئة التدريسـية في الجامعة ممن يحملون رتبة أسـتاذ 
والذين لم توقع عليهم أي عقوبة، ويعين المجلس رئيســــا لهذا المجلس التأديبي من 

المجلس التأديبي أو قبول  ةوللمجلس إعفاء أي منهم من عضـــــــويبين أعضـــــــائه، 
 .إعفائه منها
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يشكل المجلس التأديبي االستئنافي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من المجلس  ب.
برئاسة أحد نواب الرئيس وعضوية أربعة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة 

توقع عليهم أي عقوبة، وللمجلس إعفاء أي منهم ممن يحملون رتبة أستاذ والذين لم 
 .من عضوية هذا المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منها

للمجلس تعيين عضو احتياطي أو أكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحل محل  ج.
 .أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما بعذر مقبول

 

التأديبيين بدعوة من رئيسه، ويكون اجتماعه قانونًيا بحضور جميع يجتمع كل من المجلسين 77
 .أعضائه ويتخذ المجلس التأديبي قراراته بأغلبية أربعة من خمسة أعضاء

 

يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي نسخة من الئحة المخالفة أ.78
المنسوبة إليه إلى مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسة 

القل، وله الرد خطًيا على  فيالمحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام 
 .الالئحة خالل تلك المدة

عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي االطالع على جميع أوراق ملف ل ب.
 .الدعوى، وحضور جلسات المجلس التأديبي للدفاع عن نفسه

 

على الرئيس إحالة أي مخالفة تنطوي على جريمة جزائية إلى المدعي العام المختص  أ.79
وعليه وقف اإلجراءات التأديبية إلى حين صدور التخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها 
 .الحكم النهائي في القضية الجزائية

ال يحول صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية أو  ب.
تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت إليه دون اتخاذ اإلجراءات التأديبية بحقه 
بمقتضى هذه التعليمات بما في ذلك احالته للمجلس التأديبي ويستمر في هذه الحالة 

 .العملعن كف يده نفاذ قرار الرئيس بإ
 

 للرئيس كف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل في أي من الحاالت اآلتية:أ.80
 .أحيل إلى المجلس التأديبيإذا  .1

 .إذا أحيل إلى المدعي العام بطلب من الجامعة .2
إذا أحيل إلى المحكمة بسب ارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الخالق  .3

 .أو اآلداب العامة
للرئيس أن يحدد النسبة التي يتقاضاها الموقوف عن العمل من راتبه وعالواته على  .ب

 .أال تزيد على النصف
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إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبـي بتبرئة عضو الهيئة التدريسية المحال إلى أ.81
من المخالفة المســلكية أو التهمة التي أســندت إليه حســب مقتضــى الحال،  المجلس

 .فيستحق راتبه كاماًل مع العالوات عن المدة التي أوقف خاللهـا عن العمل
أما إذا أدت اإلجراءات المتخذة بحق عضــــو الهيئة التدريســــية إلى إدانته إذا أوقعت  ب.

لخدمة أو العزل فيســــــــتحق راتبه عليه عقوبة تأديبية غير عقوبة االســــــــتغناء عن ا
مدة التي أوقف خاللها عن العمل إذا كانت ال تزيد على  كاماًل مع العالوات عن ال

 أشهر.ستة 
ال يستحق عضو الهيئة التدريسية الذي صدر القرار باالستغناء عن خدمته أو عزله  ج.

ديبي أو من تــاريخ إحــالتــه إلى المجلس التــأ اجزء من رواتبــه وعالواتــه اعتبــارً  أي
مة التي  ها أو الجري فة التي ارتكب عام أو المحكمة لمحاكمته على المخال مدعي ال ال

يطلب منه رد المبالغ التي تقاضـــاها من راتبه و أســـندت إليه حســـب مقتضـــى الحال، 
 .وعالواته خالل مدة وقفه عن العمل

 

التأديبية خالل مدة ال تتجاوز ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى أ.82
 .أسبوعين من تاريخ إحالة الدعوى إليه

تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها  ب.
 .قرار المجلس التأديبي

ذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال للمجلس التأديبي عن حضور جلسات إ ج.
تبليغه دون عذر يقبله المجلس التأديبي فتتم محاكمته  المحاكمة على الرغم من

 .اغيابيً 
 

من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم، ولي لي 83
من المجلسين تشكيل أي لجنة من بين أعضائه للتحقيق في أي أمر يتعلق بالمخالفة التي 
ينظر فيها بما في ذلك إجراء الكشف بمعرفة الخبراء، لتمكينه من إصدار القرار المناسب 

 بشأنها.
 

يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديـبي االبتدائي بإيقاع أي من العقوبات  أ. 84
ه التعليمات من هذ (72الفقرات )د( و )هـ( من المادة )المنصوص عليها في أي من 

الطعـن في الـقرار لدى المجـلس التأديبي االستئنافي خالل خمسة عشر يومـًا من 
تاريـخ تبليغـه قـرار المجلس التأديبي االبتدائي، ويودع الطعن بالئحة خطية في مكتب 

وتحال الئحة االستئناف إلى رئيـس المجلس التأديبي  إيصـال،رئاسة الجامعة مقابل 
  .في للنظر فيهااالستئنا
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 االستئنافي للشروعيبلغ المستأنف بموعد الجلسـة التي سيعقـدها المجـلس التأديـبي  ب.
في النظر في االســتئناف بمذكرة تبلغ إلى المســتأنف في مركز عمله في الجامعة أو 

 .القل في افي مكان إقامته، وذلك قبل الموعـد المـحدد للجلسة بخمسة عشر يومً 
 بحقه القرارقرار المجلس التأديبـــــــــــــــــــي االبتدائي قطعيًا إذا لم يقم من صـــــــــدر  دعي ج.

 .باستئنافه خالل المدة القانونية المقررة
 

من  أكثرإلى أي من المجلسين التأديبيين عن  المحالإذا تغيب عضو الهيئة التدريسيـــــــــــة 85
 غيابية.جلستين، فتتخذ اإلجراءات التأديبيـة بحقه بصورة 

 

بية المنصوص تتولى رئاســــــة الجامعة القيام بجميــــــع التبليغات المتعلقــــــة باإلجراءات التأدي86
 .التعليمات هعليها في هذ

 

إذا رأى الرئيس أو أي من المجلســـــين التأديبيين أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي  أ.87
جزائية مخالفة تأديبية أن المخالفة التي يجري النظر أو التحقيق فيها تشـــكل جريمة 

ــــــس ــــــة  فيحيل الرئيـ ــــــص التخاذ اإلجراءات القانونيـ القضية إلى المدعي العام المختـ
حين صــدور قرار الحكم النهائي في القضــية  إلىية بشــأنها وتوقف اإلجراءات التأديب

 الجزائية.
ة التدريسية ئو الهيإن صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية أو تبرئة عض ب.

من التهمة الجزائية التي نسبت إليه ال تحول دون اتخاذ اإلجراءات التأديبية بحقه 
 ه التعليمات.بمقتضى هذ

 

 

أو قرارات تنظيمية تتعارض  ذات صلة ةأي تعليمات سابق الغي هذه التعليمات بعد إقرارهت88
 معها.

 

 مجلس في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.اليبت  89
 

 الرئيس والعمداء مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات. 90

 


