جامعة كل العرب

املستوى الذهيب

"تعليمات الترقية في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة لسنة "2020
تسمى هذه التعليمات (تعليمات الترقية في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة لسنة  ،)2020ويعمل هبا اعتباراً من تاريخ صدورها*.
المادة (ُ :)1

المادة ( :)2يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاين املخصصة هلا أدناه ،ما مل تدل القرينة على غري ذلك:
اجلامعة :جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة*.
اجمللس :جملس عمداء اجلامعة.
الرئيس :رئيس اجلامعة.
الكلية :أي كلية أو مركز من كليات اجلامعة ومراكزها.
العميد :عميد الكلية.
اللجنة :جلنة التعيني والرتقية.
اجمللة املعتمدة :هي اجمللة املعتمدة من الفئة األوىل أو الثانية أو الثالثة وفقاً لتعليمات اعتماد اجملالت واملؤمترات العلمية يف اجلامعة سارية املفعول عند تقدمي البحث يف تلك اجمللة.
املؤمتر املعتمد :املؤمتر العلمي العاملي أو غري العاملي املعتمد وفقاً لتعليمات اعتماد اجملالت واملؤمترات العلميــة يف اجلامعة سارية املفعول يف حينها.
النظـ ـ ـ ـ ــام :نظام اهليئة التدريسية يف اجلامعة األردنية ساري املفعول.
الكليات العلمية( :التمريض ،الصيدلة ،تكنولوجيا املعلومات ،اهلندسة والتكنولوجيا*).
الكليات اإلنسانية ( :اآلداب والعلوم ،الفنون والتصميم ،األعمال ،احلقوق،الشريعة والدراسات اإلسالمية*)
الباحث الرئيس :الباحث الرئيس :هو الباحث املنفرد .أو الباحث الذي يكون ترتيب امسه األول على البحث إال إذا أمجع الباحثون خطياً على خالف ذلك .أو
 Corresponding Authorيف األوراق البحثية املستلة من رسائل املاجستري اليت اشرف عليها يف اجلامعة*.
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النقل
المادة (:)21

أ-مع مراعاة نص املادة ( )14من النظام يشرتط لنقل عضو الهيئة التدريسية في الكليات العلمية من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة أن يكون قد نشر أثناء خدمته
يف اجلامعة حبثني اثنني واحداً منهما على األقل منشوراً يف جمالت مصنفة يف قاعدة بيانات ) Web of Scienceبإستثناء فئة  * )Emerging Sourceأو ()Scopus
يكون فيه باحثاً رئيساً  ،أما الكليات اإلنسانية فأن يكون قد نشر حبثني أثنني يف جمالت معتمدة يكون املتقدم باحثاً منفرداً يف أحدمها ،وأال يقل تقديره يف تقييم األداء التدريسي
واخلدمة* عن ( )%60يف كل منهما.
ب-يقدم طلب النقل من فئة إىل فئة أعلى ضمن الرتبة نفسها إىل رئيس القسم معززاً بنسخة أصلية من كل إنتاج علمي ،لعرضه على جملس القسم إلبداء الرأي فيه ،ويرفع رئيس
القسم رأي جملس القسم إىل العميد لعرضه على جملس الكلية ،إلبداء الرأي فيه ،ويرفع العميد الطلب إىل الرئيس الستكمال إجراءات النقل.
ج-ينطبق على اإلنتاج العلمي املقدم لغايات النقل الشروط نفسها اليت تنطبق على اإلنتاج املقدم لغايات الرتقية باستثناء اإلجراءات املتبعة يف تقييم اإلنتاج العلمي.
د-يكون قرار النقل من فئة إىل فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة نافذاً تاريخ إقرار جملس العمداء لنتيجة تقييم طلب النقل*.
هـ-ال حتسب اإلجازة دون راتب اليت متنح لعضو هيئة التدريس ألغراض النقل من فئة إىل فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة.
و-إذا قرر اجمللس عدم املوافقة على النقل فلطالبه أن يقدم طلباً جديداً للنقل بعد مضي ستة أشهر على األقل من تاريخ صدور ذلك القرار.
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الترقية
الشروط العامة للترقية
المادة (:)22
أ-يشرتط لرتقية عضو اهليئة التدريسية من رتبة إىل رتبة أعلى ما يلي:
 .1أن تكون قد توافرت لديه يف الرتبة اليت ستتم ترقيته منها أقدمية ال تقل عن مخس سنوات إال إذا تقدم بضعف النقاط املطلوبة للرتقية فتختصر املدة إىل أربع سنوات على أن
تكون مضاعفة النقاط متطابقة من حيث النوع واملصدر مع الناقط األصلية املطلوبة للرتقية.
 .2وأن يكون قد نشر (أو قبل له للنشر) وهو يشغل الرتبة اليت ستتم ترقيته منها إنتاجاً علمياً قيماً أدى إىل تقدم املعرفة يف جمال ختصصه.
 .3أن يكون ما نسبته  %60على األقل من إنتاجه العلمي املقدم للرتقية مقيماً بالنقاط يف ختصصه الدراسي أو التدريسي أو كليهما وحيدد جملس الكلية بناءً على تنسيب من
القسم املعين ختصص عضو اهليئة التدريسية ،وال مانع من أن يكون ما تبقى من األحباث يف اجملال املعريف
.4
أ-وأن يكون قد نشر فعالً أثناء خدمته يف اجلامعة إنتاجاً علمياً يعادل نصف اإلنتاج العلمي املطلوب للرتقية على األقل مقيماً بالنقاط.
ب-أوالً :يتضمن طلب ترقية عضو اهليئة التدريسية ثالثة مكونات:
 .1اإلنتاج العلمي ،وخيصص له %60 :من العالمة.
 .2التدريس ،وخيصص له %25 :من العالمة ،وحتسب العالمة وفق األسس والنموذج الذي يعتمده اجمللس هلذه الغاية .ويشرتط لرتقية عضو اهليئة التدريسية اجتيازه
أثناء خدمته يف اجلامعة للبنامج التدرييب اخلاص بتطوير القدرات الذي تعده اجلامعة هلذه الغاية.
 .3اخلدمة ،وخيصص هلا %15 :من العالمة ،وحتسب العالمة وفق األسس والنموذج الذي يعتمده اجمللس هلذه الغاية.
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ثانياً :يشرتط لرتقية عضو اهليئة التدريسية احلصول على عالمة  %60حداً أدىن يف كل مكون من املكونات الثالثة املذكورة أعاله.

المادة (:)23

أ -جيوز لألستا ذ املساعد أو األستاذ املشارك أن يتقدم بطلب الرتقية إىل الرتبة األعلى قبل مثانية أشهر من استكمال املدة القانونية املطلوبة للرتبة األعلى إذا توافرت فيه الشروط
القانونية األخرى املطلوبة لشغل الرتبة.
ب-يعد تاريخ استحقاق الرتقية إىل الرتبة األعلى من تاريخ إقرار جملس العمداء لنتيجة تقيمات املقيميني*.
المادة (:)24

أ-ال جيوز أن يزيد اإلنتاج العلمي يف اجملال املعريف/التخصص املنشور أو املقبول للنشر عدداً يف جملة واحدة على نصف اإلنتاج العلمي املطلوب للرتقية إال إذا كانت اجمللة مصنفة يف
قاعدة بيانات ( )Scopus:Q1,Q2فيجوز أن يكون عدداً يف جملة واحدة ال يتجاوز  %75من اإلنتاج العلمي املطلوب للرتقية.
ب-يقبل اإلنتاج العلمي التايل دون حاجة إىل تقييمه تقييماً أولياً- :
 .1البحوث املنشورة أو املقبولة للنشر يف جمالت معتمدة.
 .2البحوث املنشورة يف وقائع املؤمترات املعتمدة.
 .3الكتاب الصادر عن دار نشر عاملية معتمدة.
 .4الفصل يف كتاب الصادر عن دار نشر عاملية معتمدة.
 .5املراجعة العلمية املمنهجة ) (Systematic Scientific Reviewاملنشورة أو املقبولة للنشر الصادرة عن دار نشر عاملية أو يف جملة علمية معتمدة.
 .6البحوث املستخلصة من الرسائل اجلامعية واملنشورة يف جمالت معتمدة أو مؤمترات معتمدة.
 .7براءات االخرتاع املسجلة عاملياً أو حملياً.
 .8التقرير عن حالة طبية أو التعليق على حكم قضائي أو املراجعة العلمية أو امللحوظة العلمية املنشورة يف جملة معتمدة.
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ج-تقبل األعمال اآلتية بعد تقييمها تقييماً أولياً من خالل عمادة البحث العلمي وبتنسيب من القسم والكلية- :
 .1الكتاب املؤلف ،أو املرتجم ،أو احملقق الصادر عن دار نشر غري عاملية.
 .2الفصل يف كتاب الصادر عن دار نشر غري عاملية.
 .3العمل الفين أو املعماري.
 .4الدراسة املتخصصة ضمن مشروع.
 .5البجمية.
د-يراعى يف قبول اإلنتاج العلمي املقدم للرتقية ما يلي- :
اإلنتاج العلمي

احلد األعلى لإلنتاج العلمي املقبول للرتقية

الكتب املؤلفة أو املرتمجة أو احملققة الصادرة عن دار نشر غري عاملية

اثنان

6الكتب التعليمية اجلامعية ( الكتب التعليمية اجلامعية ( )Text Book

واحد

الفصل يف كتاب الصادر عن دار نشر غري عاملية

واحد

البحوث املنشورة يف وقائع املؤمترات املعتمدة

واحد

التقرير عن حالة طبية أو التعليق على حكم قضائي أو املراجعة العلمية أو املراجعة العلمية املمنهجة أو اثنان
امللحوظة العلمية أو الدراسة املتخصصة ضمن مشروع أو البجمية.
المادة (:)25
أ-مع مراعاة ما ورد يف املادة (/22أ )4/من هذه التعليمات ،يعامل اإلنتاج العلمي املقبول للنشر معاملة املنشور ،لغرض حساب األوزان ممثلة بنقاط على النحو التايل:
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عدد النقاط

أوالً :األحباث

البحث املنشور يف جمالت مصنفة يف قاعدة بيانات ( Web of Scienceبإستثناء فئة )Emerging Sourceأو البحث ()3
املنشور يف جمالت مصنفة يف قاعدة بيانات(* )Scopus:Q1,Q2
البحث املنشور يف جمالت مصنفة يف قاعدة بيانات( ،(Scopus:Q3,Q4وغري مصنفة يف قاعدة بيانات ()2( Web of Science
إستثناء فئة * )Emerging Source
البحث املنشور يف جملة معتمدة من الفئة الثالثة

()1

البحث املنشور يف وقائع مؤمتر عاملي

()1

البحث املنشور يف وقائع مؤمتر عاملي واملدرج يف قاعدة البيانات العاملية ))Journal Citation Reports

()2.5

البحوث املنشورة يف وقائع مؤمتر غري عاملي

()0.5

ثانياً :األعمال:

()4

حيسب للكتاب الصادر عن دار نشر عاملية ،الذي يكون املتقدم فيه مؤلفاً منفرداً
الكتاب املؤلف أو املرتجم أو احملقق املتميز أو الكتاب الصادر عن دار نشر عاملية بناء على قائمة معتمدة من اجمللس يتم حتديثها ()3
سنويا
الكتاب املؤلف أو املرتجم أو احملقق الصادر عن دار نشر غري عاملية(غري مدرج بالقائمة أعاله)

()2

الفصل يف كتاب الصادر عن دار نشر عاملية بناء على قائمة معتمدة من اجمللس يتم حتديثها سنويا

()2
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()1

املراجعة العلمية املمنهجة ) (Systematic Scientific Reviewاملنشورة أو املقبولة للنشر الصادرة عن دار نشر عاملية ()3
أو يف جملة من جمالت الفئة األوىل.
املراجعة العلمية املمنهجة ) (Systematic Scientific Reviewاملنشورة أو املقبولة للنشر الصادرة عن دار نشر غري ()2
عاملية أو يف جملة من جمالت الفئة الثانية.
املراجعة العلمية املمنهجة ) (Systematic Scientific Reviewاملنشورة أو املقبولة للنشر يف جملة من جمالت الفئة ()1
الثالثة.
براءة االخرتاع املسجلة عاملياً
براءة االخرتاع املسجلة حملياً

()4
()2

العمل الفين أو املعماري املتميز

()2

العمل الفين أو املعماري

()1

التقرير عن حالة طبية أو التعليق على حكم قضائي منشور يف جملة من الفئة األوىل أو الثانية .

()1

التقرير عن حالة طبية أو التعليق على حكم قضائي منشور يف جملة من الفئة الثالثة .

()0.5

املراجعة العلمية أو امللحوظة العلمية املنشورة يف جملة من الفئة األوىل أو الثانية .

()1

املراجعة العلمية أو امللحوظة العلمية املنشورة يف جملة من الفئة الثالثة .

()0.5

الدراسة املتخصصة ضمن مشروع

()0.5
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()0.5

ب-يعد الطالب هو الباحث الرئيس يف البحث املنشور واملستخلص من رسالته اجلامعية بغض النظر عن ترتيب امسه على البحث.
ج-
 .1يشرتط يف الكتاب أال يقل عدد كلماته عن ( )50.000مخسني ألف كلمة ويتم تقييمه من خالل منوذج خاص.
 .2يعتمد الكتاب ألغراض الرتقية إذا كان معدل تقديرات املقيمني ال يقل عن ( )%75ويعد الكتاب متميزاً إذا كان معدل تقديرات املقيّمني ( )%90فما فوق.
 .3يف حالة وجود تفاوت بني تقدي ـ ـرات املقيمني يزيــد علــى ( )%30يرسل الكتاب إىل مقيم ثالث ويعتمد تقدير املقيمني األقرب معاً الحتساب املعدل وال يـُ ّعد الكتاب يف هذه
احلالة متميزاً بغض النظر عن عالمة التقييم.
د-تقبل الكتب التعليمية اجلامعية ) )Text Bookألغراض الرتقية على أن ال يقبل أكثر من كتاب تعليمي واحد يف الرتقية الواحدة.
هـ-حيتسب يف الرتقية الواحدة لبحثني فقط من البحوث املنشورة يف جملة دراسات الصادرة عن عمادة البحث العلمي يف اجلامعة أو اجملالت الوطنية األردنية املتخصصة الصادرة
عن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي نقطتان لكل منهما.
المادة (: )26يشرتط لرتقية عضو اهليئة التدريسية من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك في الكليات العلمية أن يقدم إنتاجاً علمياً حيصل فيه على ( )12اثنيت عشرة
نقطة على األقل وأن حيقق الشروط اآلتية:

أوالً :أال يقل اإلنتاج العلمي عن أربعة حبوث أو مخسة أعمال ،وجيوز اجلمع بني البحوث واألعمال ويف هذه احلالة جيب ان ال يقل عن مخسة حبوث وأعمال.

ثانيا :أن حيقق اإلنتاج العلمي الشروط الواردة يف أي من احلاالت اآلتية:

أ-أن يتضمن اإلنتاج العلمي حداً أدىن حبثني منشورين أو مقبولني للنشر يف جمالت مصنفة يف قاعدة بيانات(Web of Scienceبإستثناء فئة )Emerging Sourceأو
( * )Scopus:Q1وأن يكون باحثا رئيسا يف كليهما.
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ب-أن يتضمن اإلنتاج العلمي حداً أدىن ثالثة أحباث منشورة أو مقبولة للنشر يف جمالت مصنفة يف قاعدة بيانات (Web of Scienceبإستثناء فئة )Emerging Source
أو ( * )Scopus:Q1,Q2وأن يكون باحثا رئيسا فيها مجيعا.
ج-أن يتضمن اإلنتاج العلمي حداً أدىن أربعة أحباث منشورة أو مقبولة للنشر يف جمالت مصنفة يف قاعدة بيانات(Web of Scienceبإستثناء فئة )Emerging Source
أو ( * )Scopus:Q1,Q2,Q3وأن يكون باحثا رئيسا فيها مجيعا.
د-جيوز لعضو هيئة التدريس تقدمي حبثني مستليني من رسالة ماجستري اشرف عليها،حسب التصنيفات الواردة أعاله (أ،ب،ج)* .
المادة ( :)27يشرتط لرتقية عضو اهليئة التدريسية من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك في الكليات اإلنسانية أن يقدم إنتاجاً علمياً حيصل فيه على ( )12اثنيت
عشرة نقطة على األقل ،وأن حيقق الشروط اآلتية:
أوالً :أال يقل اإلنتاج العلمي عن أربعة حبوث أو مخسة أعمال ،وجيوز اجلمع بني البحوث واألعمال ويف هذه احلالة جيب ان ال يقل عن مخسة حبوث وأعمال.
ثانيا :أن حيقق اإلنتاج العلمي الشروط الواردة يف أي من احلاالت اآلتية:
أ -أن يتضمن اإلنتاج العلمي حداً أدىن حبثا واحدا منشورا أو مقبوال للنشر يف جمالت مصنفة يف قاعدة بيانات (Web of Scienceبإستثناء فئة )Emerging Source
أو ( * )Scopus:Q1,Q2وأن يكون باحثا رئيسا فيه.
ب -أن يتضمن اإلنتاج العلمي حداُ أدىن حبثني منشورين أو مقبولني للنشر يف جمالت مصنفة يف قاعدة بيانات (Web of Scienceبإستثناء فئة )Emerging Source
أو ( * )Scopus:Q1,Q2,Q3,Q4وأن يكون باحثا رئيسا يف كليهما.
ج -أن يكون املتقدم باحثاً منفرداً يف أحباث علمية منشورة يف جمالت معتمدةتعادل ( )6ست نقاط على األقل.
د-جيوز لعضو هيئة التدريس تقدمي حبثني مستليني من رسالة ماجستري اشرف عليها،حسب التصنيفات الواردة أعاله (أ،ب)* .
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المادة (:)28

يشرتط لرتقية عضو اهليئة التدريسية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ في الكليات العلمية أن يقدم إنتاجاً علمياً حيصل فيه على ( )16ست عشرة نقطة على األقل وأن

حيقق الشروط اآلتية:

أوالً :أن ال يقل اإلنتاج العلمي عن ستة حبوث أو سبعة أعمال وجيوز اجلمع بني البحوث واألعمال ويف هذه احلالة جيب أال يقل عن سبعة حبوث وأعمال.

ثانيا :أن حيقق اإلنتاج العلمي الشروط الواردة يف أي من احلاالت اآلتية:

أ-أن يتضمن اإلنتاج العلمي حداً أدىن ثالثة أحباث منشورة أو مقبولة للنشر يف جمالت مصنفة يف قاعدة بيانات (Web of Scienceبإستثناء فئة )Emerging Source
أو ( * )Scopus:Q1وأن يكون باحثا رئيسا فيها مجيعا.
ب-أن يتضمن اإلنتاج العلمي حداً أدىن أربعة أحباث منشورة أو مقبولة للنشر يف جمالت مصنفة يف قاعدة بيانات ) Web of Scienceبإستثناء فئة Emerging
 )Sourceأو( * )Scopus:Q1,Q2وأن يكون باحثا رئيسا فيها مجيعا.
ج-أن يتضمن اإلنتاج العلمي حداً أدىن مخسة أحباث منشورة أو مقبولة للنشر يف جمالت مصنفة يف قاعدة بيانات (Web of Scienceبإستثناء فئة Emerging
)Sourceأو ( * )Scopus:Q1,Q2,Q3وأن يكون باحثا رئيسا فيها مجيعا.
د-جيوز لعضو هيئة التدريس تقدمي حبثني مستليني من رسالة ماجستري اشرف عليها،حسب التصنيفات الواردة أعاله (أ،ب،ج)* .
المادة(:)29

يشرتط لرتقية عضو اهليئة التدريسية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ في الكليات اإلنسانية أن يقدم إنتاجاً علمياً حيصل فيه على ( )16ست عشرة نقطة على األقل وأن حيقق

الشروط اآلتية:
أوالً:أن ال يقل اإلنتاج العلمي عن ستة حبوث أو سبعة أعمال وجيوز اجلمع بني البحوث واألعمال ويف هذه احلالة جيب أال يقل عن ستة حبوث وأعمال.
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ثانيا :وأن حيقق اإلنتاج العلمي الشروط الواردة يف أي من احلاالت اآلتية:
أ -أن يتضمن اإلنتاج العلمي حداً أدىن حبثني منشورين أو مقبولني للنشر يف جمالت مصنفة يف قاعدة بيانات ( Web of Scienceبإستثناء فئة )Emerging Sourceأو
( * )Scopus:Q1,Q2وأن وأن يكون باحثا رئيسا يف كليهما.
ب -أن يتضمن اإلنتاج العلمي حداً أدىن ثالثة أحباث منشورة أو مقبولة للنشر يف جمالت مصنفة يف قاعدة بيانات  Web of Scienceبإستثناء فئة )Emerging Source
أو ( * )Scopus:Q1,Q2,Q3,Q4وأن يكون باحثا رئيسا فيها مجيعا.
ج-جيوز لعضو هيئة التدريس تقدمي حبثني مستليني من رسالة ماجستري اشرف عليها،حسب التصنيفات الواردة أعاله (أ،ب)* .
د-أن يكون املتقدم باحثاً منفرداً يف أحباث علمية منشورة يف جمالت معتمدة تعادل ( )8مثانية نقاط على األقل.
المادة (:)30

يع ّد اإلنتاج العلمي الذي قام به عضو اهليئة التدريسية خالل إجازته أو إعارته مقبوالً ألغراض الرتقية شريطة أن يذكر اسم اجلامعة على هذا االنتاج يف خانة مكان عمل الباحث.

المادة (: )31

 أحكام عامة-: .1يشرتط فيمن يتقدم للرتقية إىل رتبة أستاذ أن يكون قد نشر أو قبل له للنشر يف جملة معتمدة أثناء عمله يف اجلامعة ( سوءا أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك )،منفردا أو ضمن
فريق ،حبث علمي ذو بعد وطين يؤدي إىل نتائج ميكن االستفادة منها على مستوى الوطن.
 .2تطبق هذه التعليمات على أعضاء هيئة التدريس املتقدمني للرتقية  ،اعتباراً من بدء العام اجلامعي  ،2021-2020وجيوز التقدم للرتقية وفق هذه التعليمات من تاريخ إقرارها.
 .3تطبق التعليمات اخلاصة بالبحث الوطين على املتقدمني للرتقية ،اعتبارا من بدء الفصل الثاين من العام .2021-2020
 .4يعتمد تاريخ تقدمي اإلنتاج العلمي للنشر يف جملة أو دار نشر عاملية لغايات التصنيف .
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 .5يبت اجمللس بأوضاع أعضاء هيئة التدريس املثبتني يف اخلدمة الدائمة يف اجلامعة كل مخس سنوات ،وذلك يف ضوء اإلنتاج العلمي استنادا إىل نص املادة (/13ب) من النظام،
وملفي اخلدمة والتدريس استنادا إىل نص املادة ( )18من النظام.

المادة ( :)32مت الغاء كلمة الكرتونيا يف تقدمي طلب الرتقية

أ-يُعد املتقدم للرتقية ملفاً إلكرتونياً على نسخة واحدة يتضمن إنتاجه العلمي والسرية الذاتية وملفه التدريسي مبا يشمل املواد اليت يدرسها واملخططات الدراسيّة اخلاصة هبا
وخدماته للجامعة وللمجتمع مبا يتضمن عضويته للمجالس واللجان والنشاطات اليت قام بتنظيمها واإلشراف عليها أو املشاركة فيها ويرفق العميد مع امللف منوذج تقييم األداء
التدريسي وخدمة اجملتمع وتقييم الطلبة لعضو اهليئة التدريسية املتقدم للرتقية.
ب -يُقدم املتقدم للرتقية طلب الرتقية إىل رئيس القسم املختص لعرضه على جملس القسم بواسطة رسالة من بريده اإللكرتوين املعتمد يف اجلامعة يُرسلها املتقدم للرتقية مرفقاً هبا
امللف اإللكرتوين املشار إليه يف الفقرة (أ) من هذه املادة وتعهد طالب الرتقية باستيفاء الطلب لشروط ومتطلبات الرتقية املنصوص عليها يف هذه التعليمات ويتخذ جملس القسم
التوصية املناسبة ،ويرفع رئيس القسم توصية جملس القسم إىل العميد خالل ثالثة أسابيع علـى األكثر.
ج -يشكل العميد جلنة من ثالثة أعضاء هيئة تدريس ممن هم يف رتبة مساوية أو أعلى من الرتبة املطلوب الرتقية إليها تكون مهمتها مراجعة طلب الرتقية والتحقق من استيفائه
للشروط والتوصية يف ضوء ذلك للعميد بشأن الرتقية واقرتاح قائمة من املقيمني تتضمن أمساء وعناوين ما ال يقل عن عشرة من املتخصصني الذين حيملون رتبة األستاذية من غري
األردنيني ومن خارج األردن وذلك لتقييم اإلنتاج العلمي وتعامل هذه القائمة بسرية تامة  ،وللجنة تعديل القائمة باإلضافة أو احلذف ويراعى يف املرشحني للتقييم-:
-1أن يكونوا معروفني مبوضوعيتهم ومن جامعات ذات مستوى أكادميي مرموق غري اجلامعة اليت خترج فيها املتقدم للرتقية.
-2وأن يكونوا من بلدان وجامعات متعددة ،ويفضل أن ال يزيد عدد املقيمني من جامعة واحدة عن واحد ومن بلد واحد عن اثنني.
-3وأن يتقنوا اللغة أو اللغات اليت كتبت فيها األحباث.
-4وأن تكون عناوينهم ووسائل االتصال هبم حمددة ودقيقة.
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د -يتوىل العميد عرض الطلب على جملس الكلية خالل ثالثة أسابيع على األكثر الختاذ التوصية املناسبة بشأنه ،ورفعها إىل رئاسة اجلامعة خالل أسبوع على األكثر الستكمال
إجراءات الرتقية.
هـ-مع مراعاة ما ورد يف الفقرة (أ) من هذه املادة ال جيوز جتاوز احلد األعلى للمدة املمنوحة للقسم أو الكلية يف اختاذ التوصية املناسبة ويف حال جتاوز املدة ،لعضو هيئة التدريس
املعين التقدم باستدعاء للرئيس مباشرة يبني فيه واقع احلال.
و-ويف مجيع األحوال إذا مل يتمكن جملس القسم أو جملس الكلية من اختاذ التوصية املناسبة خالل املدة احملددة دون سبب مقبول يشكل الرئيس جلنة من القسم والكلية يرأسها
نائب الرئيس املعين للنظر يف طلب الرتقية وترفع اللجنة املذكورة توصياهتا إىل اللجنة الختاذ القرار املناسب خالل مدة ال تزيد على ثالثة أسابيع من تاريخ تشكيل اللجنة.
ز-إذا قل عدد أعضاء اهليئة التدريسية يف القسم من رتبة تعادل الرتبة املطلوب الرتقية إليها أو يف رتبة أعلى عن ثالثة ،يرفع رئيس القسم الطلب إىل العميد لعرضه على جملس
الكلية مباشرة حبضور عضو أو عضوي اهليئة التدريسية يف القسم ممن حيملون الرتبة نفسها أو أعلى.
ح-إذا قل عدد أعضاء اهليئة التدريسيـة يف جملس الكلية ضمن رتبة تعادل الرتبة املطلوب الرتقية إليها ،أو يف رتبة أعلى عن ثالثة يرفع الطلب إىل رئاسة اجلامعة لتشكيل جلنة
برئاسة نائب الرئيس املعين من أجل دراسة الطلب واختاذ التوصية املناسبة ،وعرضها على اللجنة.
ط-يف مجيع احلاالت ال جيوز أن ينظر يف الرتقية سواء يف جملس القسم أو جملس الكلية أو اجمللس إال أعضاء اهليئة التدريسية الذين هم يف رتبة معادلة للرتبة املطلوب الرتقية إليها
أو أعلى منها.
المادة (:)33

أ-تنظر اللجنة يف ملف طلب ترقية عضو اهليئة التدريسية يف مكوناته الثالثة وقائمة املقيمني وتوصية كل من جملسي القسم والكلية ومنوذج تقييم األداء التدريسي وخدمة اجملتمع
والعقوبات التأديبية املتعلقة به إن وجدت ،وذلك للسري أو عدم السري يف إجراءات الرتقية إذا مل تتحقق شروط التقدم للرتقية مجيعاً.
ب-يتم إشعار عضو اهليئة التدريسية خطياً من قبل دائرة شؤون اجملالس باكتمال الشروط الشكلية للرتقية.
المادة (:)34
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أ -ي رسل اإلنتاج العلمي إىل ثالثة من املقيمني ويرفق به ملخص للسرية العلمية للمتقدم للرتقية مع بيان الرتبة املرشح هلا ،ويطلب من املقيمني ضرورة تقدمي تقاريرهم خالل
شهرين على األكثر من تاريخ تسلمهم اإلنتاج العلمي ،على أن يتضمن التقرير تقديراً لكل إنتاج وذلك على سلم يتدرج من واحد إىل مخسة على النحو اآليت-:
 ضعيف ()1درجة
 مقبول ()2درجتان
 جيد ()3ثالث درجات
 جيد جداً ()4أربع درجات
 ممتاز ()5درجات
ب -حيسب متوسط تقديرات املقيمني على أساس اإلنتاج العلمي األعلى تقديراً واحملقق للحد األدىن لشروط الرتقية.
ج -يف حال ورود تقريرين متوسط تقدير كل منهما ثالث نقاط فأكثر وتقرير متوسط تقديره أقل من ثالث نقاط لإلنتاج العلمي للمتقدم للرتقية إىل رتبة أستاذ ،يرسل هذا
اإلنتاج إىل مقيم رابع.
د -ويف مجيع األحوال يرد طلب ترقية عضو اهليئة التدريسية إذا ورد تقريران متوسط تقدير كل منهما أقل من ثالث نقاط لإلنتاج العلمي املتقدم للرتقية إىل رتبة أستاذ مشارك أو
إىل رتبة أستاذ.
المادة (:)35
تنظر اللجنة يف طلب الرتقية من جوانبه املختلفة بعد ورود تقارير املقيمني ،وللجنة بعد مرور مثانية شهور على تاريخ القرار باملوافقة على قائمة املقيمني أن تنظر يف طلب الرتقية
بغض النظر عن عدد التقارير الواردة ،وترفع توصيتها إىل اجمللس للبت فيها بالرتقية أو عدمها أو تأجيل النظر فيها ملدة حمددة يقررها اجمللس.
المادة (:)36
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أ -يبت اجمللس يف ترقية عضو اهليئة التدريسية أو عدم ترقيته بالتصويت السري يف ضوء تقارير املقيّمني شريطة أن تكون قد توافرت لديه شروط الرتقية الواردة يف الفقرة (ب) من
املادة ( )22من هذه التعليمات.
ب -إذا قرر اجمللس عدم الرتقية حيدد املدة اليت جيب انقضاؤها قبل التقدم بطلب جديد شريطة أن ال تقل املدة عن ستة شهور من تاريخ صدور القرار ،ويف هذه احلالة على
عضو اهليئة التدريسية أن يضيف إىل إنتاجه العلمي إنتاجاً جديداً حيدد اجمللس عدده ونوعه ،ويكون تقدمي طلب الرتقية اجلديد وفقاً لإلجراءات الواردة يف هذه التعليمات.

المادة (:)37

يصدر اجمللس أسسا خاصة ألغراض تطبيق أحكام املادة ( )16من النظام.

المادة (:)53

حتال إىل جملس العمداء احلاالت اليت مل يرد عليها نص يف هذه التعليمات للبت فيها.
* عدلت مبوجب قرار جملس العمداء رقم ( )4/34تاريخ  2020/11/04ويعمل به اعتباراً من .2020/11/19
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