املستوى الذهيب

جامعة كل العرب

نظام رقم ( )58لسنة 2015

نظام الهيئة التدريسية في الجامعة األردنية وتعديالته

() 1

صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة ( )36من
قانون الجامعات األردنية رقم ( )20لسنة 2009
النقل والترقي ـ ـ ـ ــة
المادة (:)14
*
ينقل األستاذ املساعد واألستاذ املشارك من فئة إىل فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه يف الفئة املطلوب النقل منها أقدميه يف الراتب ال تقل عن مخس سنوات .أما
املدرس فيشرتط اال تقل اقدميته يف الراتب عن ست سنوات يف الفئة اليت عُني على أساسها )9(.ويف مجيع األحوال يشرتط لنقل عضو اهليئة التدريسية نشر حبثني اثنني على
األقل يف أ ثناء خدمته الفعلية يف اجلامعة تتوافر فيهما الشروط واملواصفات املطلوب توافرها يف اإلنتاج العلمي املطلوب للرتقية شريطة أن يكون باحثاً منفرداً أو رئيسياً يف
أحدمها.
المادة (:)15

أ -يرقى عضو اهليئة التدريسية إىل رتبة أستاذ مشارك أو إىل رتبة أستاذ إذا كان -:
 )10( .1قد توافرت لديه يف الرتبة اليت ستتم ترقيته منها أقدمية ال تقل عن مخس سنوات منها ثالث سنوات على األقل متصلة يف اجلامعة عند تقدمي طلب الرتقية ،وجيوز
يف حالة حتقيق عضو اهليئة التدريسية لضعف النقاط املطلوبة للرتقية ،اختصار املدة ألربع سنوات.
 .2ناجحاً يف تدريسه.
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 .3ناجحاً يف عالقاته يف العمل اجلامعي.
 .4فاعالً يف خدمة اجملتمع وتنميته.
 .5قد نشر ،أو قبل له للنشر يف جمالت معتمدة ،وهو يشغل الرتبة اليت ستتم ترقيته منها إنتاجاً علمياً قيماً يف جمال ختصصه ،وأن يكون قد نشر جزءاً من هذا اإلنتاج العلمي
أثناء خدمته يف اجلامعة ،وجيوز أن حتسب ضمن اإلنتاج العلمي املعتمد للرتقية األعمال املهنية أو الفنية املتميزة اليت قام هبا وهو يشغل الرتبة.
 .6قد حقق اإلنتاج العلمي الذي قدمه للرتقية احلدود الدنيا ألسس الرتقية اليت يقرها اجمللس.
ب  -مع مراعاة أحكام الرتقية وإجراءاهتا املنصوص عليها يف هذه املادة والتعليمات الصادرة مبقتضى أحكام هذا النظام يتخذ اجمللس قراره بشأن الرتقية بعد االطالع على
تقارير املقيمني ،وإذا تبني له أن هناك تناقضاً بني نتائج تقارير املقيمني وتوصياهتم فله اختاذ القرار الذي يراه مناسباً بشأن الرتقية.
المادة (:)16

أ -للمجلس بناء على تنسيب من الرئيس:
 .1تسمية من عمل عضواً يف اهليئة التدريسية أستاذ شرف إذا كان حاصال على رتبة أستاذ أو أمضى خدمة فعلية يف اجلامعة ال تقل عن مخس عشرة سنة يف رتبة األستاذية
حقق خالهلا اجنازات أكادميية وحبثية متميزة وبىن مسعة علمية مرموقة وقدم للجامعة خدمات جليلة سامهت يف تقدمها ومنوها وتطورها وانتهت خدمته فيها بسبب إكماله
سن السبعني ،أو أهنيت خدمته فيها بناء على طلبه ،يتمتع أستاذ الشرف جبميع حقوقه العلمية ،ويستفيد من اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة ،وهلا أن تستفيد من خربته مبا يف
ذلك خربته يف التدريس واإلشراف والبحث ويتم تنظيم عمل أستاذ الشرف مبوجب أسس يصدرها اجمللس هلذه الغاية مبا فيها مقدار املكافأة املالية اليت يتقاضاها.
 .2تسمية عضو اهليئة التدريسية أستاذاً متميزاً إذا كان من أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعة وال يزال على رأس عمله وحاصالً على رتبة أستاذ وأمضى خدمة فعلية يف اجلامعة
()11
مدة ال تقل عن مخس سنوات بعد ترقيته إىل رتبة أستاذ ،وكان متميزاً من الناحية األكادميية والبحثية وقدم للجامعة خدمات متميزة وفق أسس يصدرها اجمللس هلذه الغاية.
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 .3منح لقب أستاذ فخري ملن حيمل رتبة أستاذ يف جامعة أخرى معرتف هبا وحقق إجنازات استثنائية ومسعة وخربة يف جمال ختصصه سواءً أكان أردنياً أم غري أردين إذا كان
هذا األمر خيدم مصلحة اجلامعة ويساهم يف حتقيق أهدافها وللجامعة االستفادة من خرباته ،وحيق له االستفادة من خدمات اجلامعة املكتبية وفق أسس يصدرها اجمللس هلذه
()12
الغاية.
ب-ال يتقاضى األستاذة الذين تتم تسميتهم وفقاً للبندين ( )2و( )3من الفقرة (أ) من هذه املادة أي أجر أو بدل أو عائد مايل مقابل ما يتم تقدميه للجامعة من خدمات
مهما كان نوعها بسبب تسميتهم أساتذة متميزين أو أساتذة فخريني.
( )1املعدل مبوجب النظام رقم ( )87لسنة  ،2016نظام معدل لنظام اهليئة التدريسية يف اجلامعة األردنية ،املنشور يف عدد اجلريدة الرمسية رقم ( )5407عاىل الصفحة  3586تاريخ .2016/6/30
* مت تصحيح اخلطأ املادي الوارد يف املادة ( )6املعدلة للمادة ( )14من النظام املعدل لنظام اهليئة التدريسية يف اجلامعة األردنية رقم ( )87لسنة  2016املنشور على الصفحة رقم ( )3586من عدد اجلريدة الرمسية رقم ( )5407الصادر بتاريخ  ،2016/6/30مبوجب "تصحيح خطأ"
املنشور على الصفحة ( )5631من عدد اجلريدة الرمسية ( )5428الصادر بتاريخ .2016/10/16
( )9عدلت هذه الفقرة مبوجب النظام املعدل لنظام اهليئة التدريسية رقم ( )87لسنة .2016
( )10عدلت هذه الفقرة مبوجب النظام املعدل لنظام اهليئة التدريسية رقم ( )87لسنة .2016
( )11عدلت هذه الفقرة مبوجب النظام املعدل لنظام اهليئة التدريسية رقم ( )87لسنة .2016
( )12عدلت هذه الفقرة مبوجب النظام املعدل لنظام اهليئة التدريسية رقم ( )87لسنة .2016
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