تعليمات رقم ) (٢لسنة ٢٠١٦
صادرة بموجب المادة ) (١٧من قانون الجامعات األردنية الرسمية رقم ) (٢٠لسنة  ٢٠٠٩وتعديالته
تعليمات الترقية ألعضاء الھيئة التدريسية في جامعة اليرموك
الم ادة ) :(١تس مى ھ ذه التعليم ات )تعليم ات الترقي ة ألعض اء الھيئ ة التدريس ية ف ـي جامعـ ـة اليرم وك لس نة )(٢٠١٦
ويعمل بھا اعتباراً من بداية العام الجامعي .٢٠١٧/٢٠١٦
المادة ) :(٢يكون للكلمات التالية ،حيثما وردت في ھذه التعليمات ،المعاني المخصصة لھ ا أدن اه م ا ل م ت دل القرين ة عل ى
خالف ذلك:
الجامعــــة:

جامعة اليرموك

المجلـــس :

مجلس عمداء الجامعة

الرئيــــس:

رئيس الجامعة

المادة ) :(٣أ -يتضمن طلب ترقية عضو الھيئة التدريسية مكونين رئيسين ھمـــا:
 .١اإلنتاج العلمي  :ويخصص له ) (٦٠ستون عالمه  ،ويتم تقييمه وفقا ً للمادة ) (١٥من ھذه التعليمات.
 .٢التدريس وخدمة المجتمع  :ويخصص له ) (٤٠أربع ون عالم ه  ،وي تم تقييم ه وفق ا ً للم ادة ) (١٢م ن
ھذه التعليمات.
المادة ) :(٤شروط عامة
يشترط لترقية عضو ھيئة التدريس من رتبة إلى رتبة أعلى توافر الشروط التالية:
أ.

أن يكون قد توافرت لديه ف ي الرتب ة الت ي س يتم ترقيت ه منھ ا أقدمي ة ال تق ل ع ن أرب ع س نوات ،ويع د ت اريخ
استحقاق الترقية إلى الرتبة األعلى ھو تاريخ قرار المجلس بالترقية.

ب .أن ال يكون قد صدرت بحقه عقوبة تأديبيّة أشد من عقوبة التنبي ه قب ل س نة كامل ة م ن ت اريخ تقديم ه لطل ب
الترقية.
ج .أن يكون قد نشر أو قُبل له للنشر وھو يُشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منھا إنتاجا ً علمي ا ً قيم ا ً أدى إل ى تق دم
المعرفة في مجال تخصصه.
د .أن يكون ما نسبته ) (%٧٠في األقل من البحوث العلمية المقدمة للترقية في تخصص ه ال دقيق او تطبيقات ه
أو ف ي المس ار البحث ي ،أم ا ب اقي البح وث ف يمكن ان تك ون ض من التخص ص الع ام ،او ض من التخصص ات
التشاركية المتداخلة .ولھذه الغاية يتم اعتماد التخصص ال دقيق والمس ار البحث ي والتخص ص الع ام للمتق دم
قبل السير في اجراءات الترقية من قبل المجالس المختصة.

١

المادة ) :(٥أسس اعتماد اإلنتاج العلمي
تعتمد األسس التالية في قبول اإلنتاج العلمي المقدم للترقية:
أ .يجوز أن يقبل اإلنتاج العلمي التالي دون حاجة إلى تقييمه تقييما ً أوليا ً:
 .١بحوث منشورة أو مقبولة للنشر في مجالت علمية محكمة .
 .٢بح وث منش ورة أو مقبول ة للنش ر مستخلص ة م ن رس ائل جامعي ة اش رف عليھ ا للطلب ة ف ي مج الت
علمية محكمة .
 .٣بحوث منشورة أو مقبولة للنشر مستخلصة من مشاريع الطلبة اشرف عليھا في مجالت علمية .
 .٤بحوث منشورة في وقائع المؤتمرات المحكمة والمتخصصة ،شريطة حضور عضو الھيئة التدريسية
)المتقدم للترقية( المؤتمر.
 .٥التق ارير ) (Case Reportو ) (Brief Communicationوالمراجع ات األدبي ة ) Book
 (Reviewوالملحوظات العلمية ) (Research Notesالمنشورة في مجالت علمية محكمة .١
 .٦براءات االختراع المسجلة عالميا ً أو محليا.
 .٧مشاريع بحثية ممولة من خارج الجامعة.
 .٨تقرير منشور عن حالة طبية او حكم قضائي او برمجيات.
.٩كتاب أو فصل في كتاب محرر ) (Edited Bookف ي مج ال التخص ص اذا ك ان منش وراً م ن قب ل دار
نشر عالمية معتمدة.
 .١٠الدراسة المقيمة من قبل الجھة المانحة ضمن مشروع بحثي.
ب .يقب ل اإلنت اج العلم ي الت الي بع د تقييم ه تقييم ا ً أولي ا ً م ن خ الل ال رئيس وبتنس يب م ن مجل س القس م
ومجلس الكلية ،ويستثنى من التقييم الكتب التي يتم نشرھا وتقييمھا من قب ل عم ادة البح ث العلم ي
والدراسات العليا في الجامعة:
.١

كتاب مؤلف في مجال التخصص.

 .٢كتاب مترجم في مجال التخصص.
 .٣كتاب محقق في مجال التخصص
 ١تم تعديل البند ) (٥/٥بموجب قرار مجلس العمداء رقم ) (٢٠١٧/٣٤٣الذي اتخذه في جلسته رقم ) (٢٠١٧/٣٧تاريخ .٢٠١٧/١٠/٢

٢

 .٤فصل مؤلف أو مترجم في مجال التخصص في كتاب صادر عن دار نشر غير عالمية.
 .٥أعمال فنية وتطبيقية إبداعية في مجال التخصص.
المادة ) : (٦يصنف اإلنتاج العلمي المقبول للترقية في ) (٦ست فئات  ،ويقدر حسب نوعه بأوزان ممثلة بنقاط
على النحو التالي:٢
اإلنتـــــــاج العلمـــــــــي

الفئـة

البحث المنشور او المقبول للنشر في مجلة مفھرسة في قواعد بيانات
األولـى

Clarivate Analytics (formerly Thomson Reuters-

النقاط
) (٦س

ت

نقاط

)ISI- Master List
 ) (Journal Citation Reportولھا عامل تأثير ) Impact Factor (IFاكبر من )، ١٠سنة قبول البحث للنشر(.
 -براءة االختراع المسجلة والمودعة عالميا وتم تطبيقھا.

الثانية

البحث المنشور او المقبول للنشر في مجلة مفھرسة في قواعد بيانات
Clarivate Analytics (formerly Thomson Reuters-ISI

) (٥خم س
نقاط

 (Master List List-Journal Citation Report).ولھا عامل تأثير
) (Impact Factor IFمن ) ، ١٠-٥سنة قبول البحث للنشر(.

الثالثة

 البحث المنشور او المقبول للنشر في مجلة مفھرسة في قواعد بيانات)Clarivate Analytics (formerly Thomson Reuters-ISI

) (٤ارب ع
نقاط

) (Master List-Journal Citation Reportولھا عامل تأثير
) (Impact Factor IFاقل من) ،٥سنة قبول البحث للنشر(.
 براءة االختراع المسجلة والمودعة عالميا.الرابعة

 البحث المنشور او المقبول للنشر في مجلة مفھرسة في قواعد بيانات ،SCOPUSاو فيClarivate Analytics (formerly Thomson -
) Reuters –ISI- Master Listوبدون معامل تأثير.

) (٣ث الث
نقاط

 مشاريع بحثية ممولة من خارج الجامعة ) 100,000دينار فأكثر( خالل عملالباحث في الجامعة وتحسب  ٣نقاط للباحث الرئيس ونقطة واحدة لكل باحث

 ٢تم تعديل الفقرات )االولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ( بموجب قرار مجلس العمداء رقم ) (٢٠١٧/٣٤٣الذي اتخذه في جلسته
رقم ) (٢٠١٧/٣٧تاريخ .٢٠١٧/١٠/٢

٣

مشارك في المشروع .
الخامسة

-

البحث المنشور او المقبول للنشر في مجلة مدرجة في قائمة المجالت
المعتمدة للتخصص  ،تصدر عن جامعات عربية رسمية او دور نشر

) (٢نقطتان

عربية رسمية او دور نشر علمية عالمية ومدرجة في احد قواعد
البيانات العالمية على االقل.
-

براءة االختراع المسجلة والمودعة محليا.

-

كتاب أو فصل في كتاب محرر ) (Edited Bookفي مجال التخصص
صادر عن دار نشر عالمية معتمدة.

-

العمل الفني او االبداعي او المعماري المتميز.

-

الملحوظة العلمية ) (Scientific Research Noteوالمراجعة
العلمية ) (Scientific Reviewو)(Brief Communication
والمراجعة االدبية ) (Book Reviewالمنشورة في مجلة مصنفة
ضمن الفئات األولى ،او الثانية ،والثالثة أو الرابعة.

-

الكتاب المؤلف او المترجم او المحقق.

-

البحث المنشور في وقائع مؤتمر عالمي محكم

-

مشاريع بحثية ممولة من خارج الجامعة ) 50,000دينارفأكثر -وأقل
من  (100.000خالل عمل الباحث في الجامعة وتحسب نقطتان للباحث
الرئيس و نقطة واحدة لكل باحث مشارك في المشروع .

السادسة

-

البحث المنشور او المقبول للنشر في مجلة مدرجة في قائمة المجالت
المعتمدة للتخصص والتي تصدر عن دار نشر عربية خاصة او جامعة
عربية خاصة.

-

مشاريع بحثية ممولة من خارج الجامعة ) 10,000دينار فأكثر -وأقلمن  (50.000خالل عمل الباحث في الجامعة وتحسب نقطة واحدة لكل
باحث مشارك في المشروع .

-

التقرير المنشور عن حالة طبية او الحكم القضائي او البرمجيات او
الملحوظة العلمية او البحث المنشور في وقائع مؤتمر غير عالمي
ومحكم او التقرير العلمي المقيم ضمن مشروع بحث علمي.

-

البحث المنشور من مشاريع طلبة البكالوريوس التي اشرف عليھا.

٤

) (١نقط ة
واحدة

المادة ) : (٧يشترط لترقية عضو الھيئة التدريسية من رتب ة أس تاذ مس اعد إل ى رتب ه أس تاذ مش ارك م ا
يلي:
أ.

ان ال يق ل م ا يحص ل علي ه ف ي تقي يم الت دريس وخدم ة المجتم ع ع ن  ٢٠عش رين عالم ة م ن اجم الي
النقاط البالغة  ٤٠اربعين عالمة.

ب .ان يقدم طالب الترقية عددا من االبحاث واالعمال التي تتوافر فيھا الشروط الواردة في المادة  ٥من ھذه
التعليمات وتحقق نقاطا ال تقل عن ) (١٢اثنتي عشر نقطة.
ج .يشترط ان تكون نصف نقاط الحد االدنى المستحقه في االقل عن ابحاث منشورة.
د .يشترط ان تكون نصف نقاط الحد االدنى المستحقه في االقل عن ابحاث يكون المتقدم فيھا باحث ا منف ردا
او رئيسيا.
ه .يحسب لطالب الترقية النقاط المستحقة عن بحث واحد منشور في وقائع مؤتمر علمي.
و .يحس ب لطال ب الترقي ة ك ل النق اط المس تحقة ع ن االبح اث المستخلص ة م ن رس ائل الماجس تير او
الدكتوراة او مشاريع الطلبة التي اشرف عليھا اذا كانت منشورة في مجالت الفئ ة االول ى او الثاني ة او
الثالثة.
ز .يحس ب لطال ب الترقي ة ) (٦س ت نق اط بح د اعل ى ع ن االبح اث المستخلص ة م ن رس ائل الماجس تير او
الدكتوراة او مشاريع الطلبة التي اشرف عليھا اذا كانت منشورة في مجالت الفئات االخرى.
ح .ان ال يقل ما يحصل عليه في تقييم االعمال والبحوث عن  ٣٥خمس وثالثين عالمة من اجمالي النقاط
البالغة  ٦٠ستين عالمة.
ط .ان ال يقل ما يحصل عليه ف ي مجم وع تقي يم الت دريس وخدم ة المجتم ع وتقي يم االعم ال والبح وث ع ن
)  ( ٦٠ستين عالمة.٣
المادة ) : (٨يشترط لترقية عضو الھيئة التدريسية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ ما يلي:
أ .ان ال يق ل م ا يحص ل علي ه ف ي تقي يم الت دريس وخدم ة المجتم ع ع ن  ٢٥خم س وعش رين عالم ة م ن
اجمالي النقاط البالغة  ٤٠اربعين عالمة.
ب .ان يقدم طالب الترقية عددا من االبحاث واالعمال التي تتوافر فيھا الشروط الوادة ف ي الم ادة  ٥م ن ھ ذه
التعليمات وتحقق نقاط ال تقل عن ) (١٦ست عشرة نقطة.
ج .يشترط ان تكون نصف نقاط الحد االدنى المستحقه على االقل عن ابحاث منشورة.
د .يش ترط ان تك ون نص ف نق اط الح د االدن ى المس تحقه عل ى االق ل ع ن ابح اث يك ون المتق دم فيھ ا باحث ا
منفردا او رئيسيا
ھـ  .يحسب لطالب الترقية النقاط المستحقة عن بحث واحد منشور في وقائع مؤتمر علمي.

 ٣تم تعديل البند )/٧ط( بموجب قرار مجلس العمداء رقم ) (٢٠١٧/٣٤٣الذي اتخذه في جلسته رقم ) (٢٠١٧/٣٧تاريخ .٢٠١٧/١٠/٢

٥

و .يحسب لطالب الترقية كل النقاط المستحقة عن االبحاث المستخلصة من رس ائل الماجس تير او ال دكتوراة
او مشاريع الطلبة التي اشرف عليھا اذا كانت منشورة في مجالت الفئة االولى اوالثانية او الثالثة .
ز.

يحس ب لطال ب الترقي ة ) (٨ثم اني نق اط بح د اعل ى ع ن االبح اث المستخلص ة م ن رس ائل الماجس تير او
الدكتوراة او مشاريع الطلبة التي اشرف عليھا اذا كانت منشورة في مجالت الفئات االخرى.

ح .ان ال يقل ما يحصل عليه في تقييم االعمال والبحوث عن  ٤٠اربعين عالمة من اجمالي النقاط البالغ ة
 ٦٠ستين عالمة.
ط .ان ال يقل ما يحصل عليه في مجموع تقييم التدريس وخدمة المجتمع وتقييم االعمال والبحوث عن )(٧٠
سبعين عالمة.٤
المادة ):(٩
أ.

ال يجوز للمتقدم للترقية أن يدرج ضمن بحوثه أو أعماله أيا ً من البحوث أو األعمال التي س بق أن
٥

حسبت له في ترقية سابقة ،أو حصل بموجبھا على درجة علمية أو رتبة أكاديمية .
ب .ال تقبل الكتب التعليمية ) (Textbooksألغراض الترقية.
ج .ال يج وز احتس اب أكث ر م ن ) (٢نقطت ين للترقي ة لألس تاذ المش ارك و) (٤ارب ع نق اط للترقي ة
لألستاذية من القائمة الواردة في المادة ) ٥ب(.
د .يس تثنى م ن البن د )ج( أع اله أعض اء ھيئ ة الت دريس م ن كلي ة الفن ون الجميل ة وكلي ة الش ريعة
والدراس ات االس المية  ،كلي ة الحج اوي للھندس ة التكنولوجي ة  ،حي ث يج وز احتس اب ) (٤ارب ع
نقاط لرتبة أستاذ مشارك و) (٦ست نقاط لرتبة أستاذ بعد التقييم االولي.٦
ھ ـ  .يطل ب م ن المتق دم للترقي ة ف ي كلي ات :العل وم ،والحج اوي للھندس ة التكنولوجي ة ،وتكنولوجي ا
المعلوم ات وعل وم الحاس وب ،واالقتص اد والعل وم اإلداري ة ،واآلث ار واألنثروبولوجي ا ،والس ياحة
والفن ادق ،والط ب والص يدلة ،وتخصص ات :اللغ ة اإلنجليزي ة ،واللغ ات الحديث ة ،والترجم ة،
وأس اليب ت دريس اللغ ة اإلنجليزي ة ،أن تك ون نص ف نق اط الح د االدن ى المس تحقه عل ى االق ل
مصنفة ضمن الفئات األولى ،او الثانية ،اوالثالثة او الرابعة.
و .يطل ب م ن المتق دمين للترقي ة ف ي تخص ص اللغ ات ان يك ون نص ف النق اط المس تحقة ع ن ابح اث
منشورة او مقبولة للنشر بلغة تخصصه.

 ٤تم تعديل البند )/٨ط( بموجب قرار مجلس العمداء رقم ) (٢٠١٧/٣٤٣الذي اتخذه في جلسته رقم ) (٢٠١٧/٣٧تاريخ .٢٠١٧/١٠/٢
 ٥تم تعديل البند )/٩أ( بموجب قرار مجلس العمداء رقم ) (٢٠١٧/٣٤٣الذي اتخذه في جلسته رقم ) (٢٠١٧/٣٧تاريخ .٢٠١٧/١٠/٢
 ٦تم تعديل البند )/٩د( بموجب قرار مجلس العمداء رقم ) (٢٠١٧/٣٤٣الذي اتخذه في جلسته رقم ) (٢٠١٧/٣٧تاريخ .٢٠١٧/١٠/٢

٦

المادة ) :(١٠يشترط في المجلة ليكون اإلنتاج العلمي المنشور فيھا مقبوال للترقية:
أ -ان تكون مدرجة في قائمة  Master list-ISI-Thomoson Reuterاو  SCOPUSاو في
قائمة المجالت المعتمدة للتخصص.
ب -ان ال يكون قد صدر قرار من المجلس بعدم اعتماد المجلة ،ولغايات ھذه الفقرة يعتمد تاريخ استالم
المجلة للبحث.
ج -ال يجوز أن يتجاوز الح د األعل ى لإلنت اج العلم ي المنش ور أو المقب ول للنش ر ف ي مجل ة واح دة ال ى
نصف عدد النقاط التي يجمعھا المتقدم للترقية ويستثنى من ذلك مجالت الفئة االولى والثانية.٧
المادة ): (١١
أ-

يعتب ر اإلنت اج العلم ي ال ذي ق ام ب ه عض و الھيئ ة التدريس ية خ الل إجازت ه )تف رغ علم ي ،ب دون
راتب( أو إعارته أو انتدابه مقبوالً ألغراض الترقية.

ب-

على الرغم مما ورد في البند )أ( من ھذه المادة يشترط أن ال يق ل ع دد النق اط الت ي حص ل عليھ ا
المتقدم وھ و عل ى رأس عمل ه ف ي الجامع ة وأثن اء التف رغ العلم ي ع ن نص ف نق اط الح د األدن ى
المطلوبة للترقية ،ولمقاصد ھذه الفقرة يعتمد تاريخ استالم االنتاج العلمي من قِبل المجلة لغايات
احتساب عدد النقاط.

المادة ): (١٢
أ  -يتم تقييم االداء التدريسي وخدمة المجتمع لعض و ھيئ ة ت دريس وفق ا ً للمع ايير المدرج ة أدن اه ،ويق در
حسب نوعه بأوزان ممثلة بنقاط على النحو التالي:
المحور

المعايير

االدلة

العملية التدريسية

 .١ملف المساقات التي درسھا

 .١عرض وعالج المادة

 .٢نوعية محتوى المادة العلمية
المقدمة من حيث شموليتھا
وعمقھا.

النقاط
١٥

بأسلوب غير تقليدي كما
يظھر من ملف المقرر.
 .٢استخدم مصادر حديثة

 .٣حداثة محتوى المادة العلمية

ومتنوعة:
أ.

المقدمة.
 .٤مدى تغطية المادة العلمية للمقرر.
 .٥تعدد األنشطة ومناسبتھا ألھداف

كتاب مقرر حديث.

ب .مصادر الكترونية...
الخ.

 ٧تم تعديل البند )/١٠ج( بموجب قرار مجلس العمداء رقم ) (٢٠١٧/٣٤٣الذي اتخذه في جلسته رقم ) (٢٠١٧/٣٧تاريخ .٢٠١٧/١٠/٢

٧

 .٣نوّع طرق تقويم الطلبة.

المقرر ومخرجات التعلم.

 .٤وضع أسئلة االمتحانات

 .٦الجانب اإلبداعي:
-طرق تدريس غير نمطية.

شاملة لمفردات المقرر،

-أنشطة تعليمية غير نمطية

وربط أسئلة االمتحانات
بمخرجات التعلم.
 .٥ملف المقرر متكامل
المكونات.
 .٦مدى جودة وفعالية
استخدامه e-Learning
في العملية التدريسية
 .٧االلتزام بمواعيد الساعات
المكتبية والمحاضرات.
 .٨طوّر مواقع الكترونية
تدعم تدريس المقررات
الدراسية للطلبة.
 .٩مشاركته في اإلشراف
على رسائل وأطروحات
طلبة الدراسات العليا.

خدمة الجامعة

 .١المناصب االدارية التي تقلدھا اثناء
خدمته في الجامعة

 انجازاته االدارية انجازاته في تنظيمالمؤتمرات والندوات وورش

 .٢اللجان التي شارك بھا

 .٣المؤتمرات والندوات وورش العمل العمل.

٨

١٠

التي نظمھا او التي شارك بھا
 .٤المحاضرات والمبادرات التي

 اھمية المحاضراتوالمبادرات التي قدمھا.

قدمھا خارج تخصصه داخل

-فعالية المشاركة في لجان

الجامعة وخارجھا.

التدريس.

 .٥المشاركة في اجتماعات واعمال
اللجان في الجامعة

آراء الطالب الذين

إجراء عمليات تقييم لتدريسه من جانب نماذج لتقييمات الطالب

درسھم بحيث يتم

الطالب

التقييم بعد اكمال

تحليل أراء الطالب واالستفادة منھا في

الطلبة للمساق

تطوير األداء التدريسي

المساھمة في خدمة

 -المؤتمرات والندوات والمحاضرات

المجتمع

التي نظمھا او القاھا حول قضايا تخص

مؤسسة مرموقة في

تحديات ومشاكل المجتمع

مجال خدمة المجتمع.

٥

نماذج تحليل أراء الطالب

 -االستشارات التي قدمھا في خدمة

 - .١حصل على جائزة من

 .٢استحدث شراكة فعلية مع

المجتمع

مؤسسات المجتمع في

 -المشاريع البحثية التي قام بھا والتي

مجاله المھني ذات عوائد

تتمحور حول قضايا ومشاكل المجتمع.

على الكلية أو الجامعة أو

 -المشاركة في لجان خارج الجامعة.

المجتمع
 .٣المحاضرات
واالستشارات التي قدمھا
خدمة للمجتمع
 .٤الحضور الفعال في
المجالس المختلفة.
 .٥االعمال الفنية المقدمة
بالتعاون مع المجتمع.
 - .٦االيام الطبية.

٩

١٠

ب -يتم اجراء تقييم اولي في مجلس القسم وفي مجلس الكلية.
ج -يتم عرض التقييم مع كافة االوراق والتقارير على لجنة مركزية في الجامعة مشكلة لغاية التقييم النھائي
وتقدير العالمة.
المادة ):(١٣
أ -يُقدم طلب الترقية إلى رئيس القسم المختص متضمنا ً ست نسخ من اإلنتاج العلم ّي والسيرة الذاتيّة
والملف التدريسي وخدمة المجتمع لعرضه على مجلس القسم ،واتخاذ التوصية المناسبة ،ويرفع رئيس
القسم توصية مجلس القسم إلى عميد الكلية خالل أربعة أسابيع على األكثر من تاريخ استكمال الطلب
ويتولى عميد الكلية عرض الطلب على مجلس الكلية خالل أربعة أسابيع على األكثر من تاريخ استكمال
الطلب التخاذ التوصية المناسبة بشأنه ،ورفعھا إلى رئاسة الجامعة خالل أسبوع على األكثر الستكمال
إجراءات الترقية.
ب -يجوز التقدم بطلب الترقية إلى القسم األكاديمي قبل ) (٤أربعة أش ھر م ن تحق ق الم دة الزمني ة المطلوب ة
للترقي ة ويج وز ل رئيس القس م أو العمي د تش كيل لج ان خاص ة لدراس ة طلب ات الترقي ة قب ل عرض ھا عل ى
مجلس القسم او الكلية.
ج -اذا اتم عضو الھيئة التدريسية ضعف عدد النقاط المطلوبة للترقية يمكنه التقدم بعد اكمال ه ث الث س نوات
في الرتبة الحالية.

المادة ): (١٤
ينظر المجلس في طلب ترقية عضو الھيئة التدريسية وإنتاجه العلمي وتوصية كل من مجلسي القسم
والكلية وتقريريھما ،التخاذ القرار المناسب خالل مدة ال تتجاوز  ٨أسابيع ،من حيث السير بإجراءات
الترقية أو عدمه.
المادة ): (١٥
يرسل اإلنتاج العلمي إلى مقيّمين متخصصين في مجال المتقدم للترقية ويرفق به ملخص للسيرة
الذاتية له مع بيان الرتبة المرشح لھا وتعليمات الترقية النافذة ،ويطلب من المقيمين ضرورة تقديم
تقاريرھم خالل شھرين على األكثر من تاريخ تسلمھم اإلنتاج العلمي ،على أن يتضمن التقرير:
أ-
ب-

تقييم كل بحث او عمل مقدم للترقية وفق نموذج تقييم خاص وإعطاء درجة من .٦٠
تعبئة نموذج التقييم العام والمتضمن وض ع متوس ط درج ات األبح اث واألعم ال وتوص يته العام ة ح ول
االنتاج العلمي۔

١٠

المادة ): (١٦
أ -ينظر المجلس في طلب الترقية من جوانبه المختلفة بعد ورود تقارير المقيمين.
ب -للمجل س بع د م رور ) (٦ستـ ـة أشـ ـھر عل ى تاريـ ـخ الق رار بالموافقـ ـة عل ى الس ير ف ي إج راءات
الترقيــة ،أن ينظ ر ف ي طل ب الترقي ة بغ ض النظ ر ع ن ع دد التق ارير ال واردة ،التخ اذ الق رار المناس ب
بشأنھا.
ج -على الرغم مما ورد في )أ و ب( من ھذه المادة يؤجل النظر ف ي طل ب الترقي ة بع د اس تكمال عناص رھا
سنة كامل ة إذا ك ان ق د ص در بح ق ال ُمتق دم للترقي ة عقوب ة تأديبيّ ة أش د م ن عقوب ة التنبي ه خ الل فت رة
السير باإلجراءات.
المادة ): (١٧
أ -يبت المجلس في ترقية عضو الھيئة التدريسية أو ع دم ترقيت ه .وف ي ك ل األح وال إذا ب ت المجل س ف ي
الترقية باإليجاب قبل تحقق األقدمية في الرتبة المطلوب الترقي ة منھ ا ،ال ينف ذ ق رار الترقي ة إال ف ي الي وم
التالي لتحقق تلك األقدمية.
ب -إذا قرر المجلس عدم الترقية فلعضو الھيئة التدريسية أن يتق دم بطل ب جدي د بع د م رور ) (٦س تة أش ھر
من تاريخ القرار ،وأن يضيف إلى إنتاجه العلمي إنتاجا ً جديداً يحقق فيه  ٣نقاط ف ي األق ل ،ويك ون تق ديم
ھذا الطلب وفقا ً لإلجراءات الواردة في ھذه التعليمات.
المادة ): (١٨
أ .يطلب من أعضاء الھيئة التدريسية المتفرغين للبحث من المعينين في المراكز أو ف ي المحط ة البحري ة
في كل ترقية أعماالً إضافية ال تقل في مجموعھا عن ) (٦نقاط.
ب .يج وز لعض و الھيئ ة التدريس ية ال ذي حص ل عل ى إج ازة ب دون رات ب أن يتق دم للترقي ة أثن اء إجازت ه
شريطة تحقيق الشرط الزمني المطلوب للسير في إجراءات الترقية قبل بدء اإلجازة.
ج  .يشترط أن يكون المتقدم للترقية قد أمضى ما ال يقل عن س نتين بالعم ل ف ي جامع ة اليرم وك ،أم ا عض و
الھيئة التدريسية الذي عمل سابقا ً في الجامعة وع يّن للم رة الثاني ة ،فيس مح ل ه بالتق دم للترقي ة بع د مض ي
سنة واحدة على ذلك.

النقـــــــــــــــــــــــــل
١١

المادة ) :(١٩أ  .يشترط لنقل عضو ھيئة التدريس من فئة )ب( إلى فئة )أ( من رتبة استاذ مساعد او مدرس أن
يحقق األمور التالية:
 .١أن يت وافر لدي ه ف ي الفئ ة الت ي ھ و فيھ ا أقدمي ة ف ي الرات ب ال تق ل ع ن ) (٥س نوات،
وبالنسبة للمدرس ) (٧سنوات.
 .٢أن يكون قد نشر إنتاجا ً علميا ً أثن اء خدمت ه الفعلي ة ف ي الجامع ة )بحث ين اثن ين( يس تحق
عليھما ما ال يقل عن ) (٤نقاط.
 .٣ان ال يق ل م ا يحص ل علي ه ف ي تقي يم الت دريس وخدم ة المجتم ع ع ن ) (٢٠نقط ة م ن
اجمالي النقاط البالغ ) (٤٠نقطة.

ب .يشترط لنقل عضو الھيئة التدريسية م ن فئ ة )ب( إل ى فئ ة )أ( م ن رتب ة اس تاذ مش ارك أن يحق ق
األمور التالية:
 .١أن يتوافر لديه في الفئة التي ھو فيھا أقدمية في الراتب ال تقل عن ) (٥سنوات.
 .٢أن يك ون ق د نش ر إنتاج ا ً علمي ا ً أثن اء خدمت ه الفعلي ة ف ي الجامع ة )بحث ين اثن ين(
يستحق عليھما ما ال يقل عن ) (٤نقاط.
 .٣ان ال يقل ما يحصل عليه في تقييم التدريس وخدمة المجتمع عن ) (٢٥نقطة م ن
اجمالي النقاط البالغ ) (٤٠نقطة

٨

ج  .ينطبق على اإلنتاج العلمي المقدم لغايات النقل الشروط نفسھا التي تنطبق عل ى اإلنت اج المق دم
لغايات الترقية باستثناء اإلجراءات المتبعة في تقييم اإلنتاج العلمي.
د  .يكون قرار النقل من فئة إلى فئة ضمن الرتبة الواحدة نافذاً من تاريخ صدور قرار المجلس.
ھـ .ال تحسب اإلجازة دون راتب التي تمنح لعضو ھيئة التدريس ألغ راض النق ل م ن فئ ة إل ى
أخرى.

المادة ) :(٢٠الرئيس ،والعمداء ،والمدير المختص مسؤولون عن تنفيذ أحكام ھذه التعليمات .

) (١

٨

ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻔﻘﺮة ) أ  +ب ( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  ١٩ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺪاء ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ رﻗﻢ ) (٢٠١٦/٣٦ﺗﺎرﻳﺦ .٢٠١٦/٩/١٩

١٢

المادة ) :(٢١تلغي ھذه التعليمات – تعليمات الترقية ألعضاء الھيئة التدريسية في جامعة اليرموك لسنة
 ،٢٠١٢والقرارات التي قد تتعارض مع ھذه التعليمات.

٩

٩

ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة  ٢١ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺪاء ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ رﻗﻢ ) (٢٠١٦/٣٦ﺗﺎرﻳﺦ .٢٠١٦/٩/١٩

١٣

