تعليمات رقم ) (٤كلية الطب لسنة ٢٠١٨
تعليمات تعيين الھيئة التدريسية في كلية الطب في جامعة اليرموك
صادرة بمقتضى المادة)/١٧ب (١١/من قانون رقم )(٢٠
لسنة  -٢٠٠٩قانون الجامعات االردنية الرسمية
مادة ) -:(١يشترط في تعيين أعضاء ھيئة التدريس في كلية الطب ما يلي-:
أ -تخصصات العلوم الطبية األساسية:
يشترط فيمن يُعين في االقسام الطبية االساسية في كلية الطب أن يُحقق الشروط العامة المنصوص عليھا
في نظام الھيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم ) (١١لسنة  ٢٠٠٣على أن يكون حصوله على
درجاته العلمية مقترنا ً بانتظامه في الدراسة من جامعة تعترف بھا جامعة اليرموك.
ب -تخصصات العلوم الطبية السريرية:
أوالً :يشترط فيمن يعين برتبة استاذ مساعد بعقد ما يلي-:
 -١أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس في الطب أو ما يعادلھا من جامعة تعترف بھا جامعة
اليرموك.
 -٢أن يكون حاصالً على البورد االردني او العربي في حقل اختصاصه لالردنيين.
 -٣أن يكون حاصالً على رخصة مزاولة المھنة لممارسة االختصاص من وزارة الصحة في المملكة
لألردنيين.
 -٤أن يكون قد تدرب تدريبا ً مبرمجا ً في حقل االختصاص في مستشفى أو مستشفيات تعليمية معترف
بھا من جامعة اليرموك وحقق شروط أحد المسارات التاليه:
أ-المسار األول  :شھادة االختصاص العليا )البورد االمريكي أو ما يعادله( وان يقدم ما يثبت أنه أنھى
تدريبه في اإلختصاص المعني بما يخوله لممارسة ذلك اإلختصاص في البلد الذي تدرب فيه.
ب -المسار الثاني  :شھادة االختصاص العالي في الطب من إحدى الجامعات االردنية أو ما يعادلھا من
مراكز ومستشفيات جامعية مرموقة خارج االردن تعترف بھا جامعة اليرموك ،شريطة أن يكون
قد أنھى سنتين على األقل في تدريب عملي سريري مبرمج في حقل االختصاص بعد الحصول
على الشھادة في مستشفيات أو مراكز عالمية متقدمة خارج االردن تعترف بھا جامعة اليرموك.
ج -المسار الثالث :أن يُحقق الشروط العامة المنصوص عليھا في نظام الھيئة التدريسية في جامعة
اليرموك رقم ) (١١لسنة  ٢٠٠٣على أن يكون حصوله على درجاته العلمية مقترنا ً بانتظامه في
الدراسة من جامعة تعترف بھا جامعة اليرموك.

 -٥يُعين كل من حقق الشروط السابقة وال يحمل شھادة البورد االردني او البورد العربي في اختصاصه
أو لم يكن حاصالً على رخصة مزاولة المھنة برتبة محاضر متفرغ براتب أستاذ مساعد إلى حين
حصوله على شھادة المجلس الطبي األردني أو العربي في تخصصه.

ثانيا ً :يشترط فيمن يعين برتبة مدرس بعقد مايلي:
 -١أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس في الطب أو ما يعادلھا من جامعة تعترف بھا جامعة
اليرموك على ان اليقل عن جيد.
 -٢أن يكون حاصالً على البورد األردني أو العربي في حقل اختصاصه.
 -٣أن يكون حاصالً على رخصة مزاولة المھنة لممارسة االختصاص من وزارة الصحة في المملكة.
 -٤أن يكون حاصالً على شھادة االختصاص العالي في الطب من إحدى الجامعات االردنية أو ما
يعادلھا من مراكز ومستشفيات جامعية مرموقة خارج االردن تعترف بھا جامعة اليرموك .
 -٥أن يكون قد عمل مدة ال تقل عن سنتين في مجال التدريس او البحث في الجامعة او في معھد جامعي
معترف به بعد حصوله على البورد االردني او العربي في حقل اختصاصه.
 -٦يُعين كل من حقق الشروط السابقة ولم يُحقق بند رقم ) (٢أو بند رقم ) (٣أو بند رقم ) (٥برتبة
محاضر متفرغ براتب مدرس لحين استيفائه كافة الشروط.
المادة ) :(٢تلغي ھذه التعليمات جميع التعليمات السابقة في ھذا الشأن.١

 ١تم اقرار ھذه التعليمات المعدلة للتعليمات رقم ) (٣لسنة  ٢٠١٦بموجب قرار مجلس العمداء رقم ) (٢٠١٨/٧٠الذي اتخذه في جلسته
رقم ) (٢٠١٨/٧تاريخ . ٢٠١٨/٢/٢٠

