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ة بين المتقّدمين للتعيين كأعضاء هيئة تدريس ومحاضرين متفرغين في س الُمفاضلأس
جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 
 

 (يستثنى المتقدمين للتعيين كأعضاء هيئة تدريس سريريين في كليتي الطب وطب األسنان)
 

لشاغر، وتُستثنى الطلبات غير لالقسم المعني بفرز طلبات الُمتقّدمين حسب مطابقتهم لشروط اإلعالن  يقومً:أولاً

كما تستثنى الطلبات التي يحمل أصحابها رتب مصفوفة المفاضلة،  فيالمطابقة لشروط اإلعالن من الدخول 

صية الصادر من القسم والكلية على أن يذكر في كتاب التو. اقل او اعلى من الرتبة التي سيتم التعيين بها

 .أسباب استثناء أي طلب

الخاصة بتصنيف  المفاضلةلغايات احتساب نقاط ( Times Higher Education)التصنيف العالمي  يُعتمدً:ثانيااً

    ً.عند تقديم الطلب الجامعات

من حملة أو محاضرين متفرغين المعايير التالية في المفاضلة بين الُمتقدمين لتعيين أعضاء هيئة تدريس  تعتمد: ثالثااً

 :الدكتوراه

 المعيــــار #

درجة الدكتورة المسبوقة  لحملة ةالعالم

الدرجات العلمية . بدرجة الماجستير

 الثالث

لحملة درجه الدكتوراه  ةالعالم

درجة غير المسبوقة ب والبكالوريوس

 الماجستير

 أ

 :المؤهـالت العلمية

 دكتوراه          

 ماجستير          

 بكالوريوس          

 الثانوية العامة           

 :موزعة كما يلي 07

07 

 7 

07 

 7 

 :موزعة كما يلي 07

03 

7 

03 

 7 

 3  3  والبحثية الخبرات التدريسية ب

 3  3  اإلنتاج العلمي ج

 77  77  المجمــوع  
 

يقوم مجلس الكلية المعني بتشكيل لجنة لمقابلة الحاصل على اعلى عالمة في أسس المفاضلة والمنسب بتعيينه من مجلس القسم 

وترفع اللجنة  متطلبات العملعلى  أن  تؤثر في المتقدم ويمكن االلجنة إبداء الرأي بأي أمور تالحظهوتكون مهمة  المعني

 تنسيباها لمجلس الكلية 

 :التالية في منح عالمات المفاضلة رتعتمد المعايي: رابعااً

 لحملة الدرجات العلمية الثالث مخصصة للمؤهالت العلميةالعالمة ال( أ

  :موزعة على النحو التاليعالمة ( 07)لها  يخصصو الدكتوراه درجة:  -أ

كجزء من شروط منح  مساقاتتشترط دراسة جامعات كان مصدر الشهادة من  إذا:  - -أ

 .عالمات( 3)بحد اقصى و يعطى المتقدم عالمة عن كل مساقالدرجة 

للمتقدم من ضمن  الجامعة التي منحت درجة الدكتوراه تصنيف التخصص في إذا كان: 0- -أ

العالمة بدءاً  تعطى بحيثعالمات ( 7 )حسب تصنيف التايمز تمنح ( 777 )أول 

- 07 ،077- 7 )تُمنح العالمة كاملة ثم تبدأ بالتناقص حسب المرتبة ( 77 )بأول 

( 777 )في كل مرة تنقص عالمة واحدة حتى تصل ( 777 ،................. ، 077

تصنيف الكلية يعتمد وفي حال عدم وجود تصنيف للتخصص  .عالمة(  )حيث تمنح 

 .تصنيف الجامعةعتمد يلم يكن تصنيف للكلية  وإذا

كون المتقدم هو يالدكتوراه  دراسة مرحلةالناتجة عن على االبحاث  عالمة 3  تعطى: 0- -أ

الباحث األول وتنطبق عليها شروط األبحاث المقبولة للترقية من حيث تصنيف 

 عالمة 3 عالمات لكل بحث وبحد اقصى  0بواقع المجالت او المؤتمرات و

 :على النحو التالي موزعة تعالما( 7 )يخصص لها ودرجة الماجستير : 0-أ

. أو أقل( 777 )إذا كان التصنيف عالمات على تصنيف التخصص ( 3)تعطى :  -0-أ

ثم تبدأ بالتناقص عالمة أو أقل ( 077)إذا كان التصنيف العالمة كاملة  تُمنحبحيث 

وفي حال عدم (. 777 - 07 ،077- 07 ،077- 07، 077- 07) لكل فئةواحدة 
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يعتمد لم يكن تصنيف للكلية  وإذاتصنيف الكلية يعتمد وجود تصنيف للتخصص 

 .تصنيف الجامعة

تحسب حسب عالمات للمعدل ( 3)في حال وجود معدل لدرجة الماجستير تعطى  0-0-أ

 : المعادلة التالية

 المعدل المئوي
× 3 

  77  

 

وجود معدل لدرجة الماجستير كان المتقدم يحمل درجة الماجستير دون أما في حال 

 العلمي الناتج عن دراسة الماجستيرالمخصصة للمعدل لإلنتاج عالمات ( 3)فتحول ال 

 عالمات 3ن لكل بحث وبحد اقصى يبواقع عالمت

 .األردنية جامعة العلوم والتكنولوجيادرجة الماجستير في يضاف عالمتان لخريجي : 0-0-أ

شريطة ان ال يقل  موزعة على النحو التاليعالمة  (07)ويخصص لها  البكالوريوسدرجة : 0-أ

 :النحو التاليوتحسب على التقدير عن جيد 

 

 المعدل المئوي
× 07 
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 (عالمات لخريجي جامعة العلوم والتكنولوجيا 0تعطى )

 ادناه المعادلةتعطى حسب عالمات ( 7 )الثانوية العامة ويخصص لها : 0-أ

 المعدل المئوي
×  7 
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 :على النحو التالي عالمة( 3 )تعطى الخبرات التدريسية و(: ب

 ،او معهد ،تحتسب الخبرة التدريسية او البحثية إذا كانت على أساس التفرغ الكامل في جامعة:  -ب

سنة وبحد عالمات عن كل  0او مؤسسات بحثيه معترف بها من الجامعة بواقع  ،او مركز بحثي

 عالمة 3 اقصى 

لكل بحث  عالمات 0 بعد درجة الدكتوراه بواقع لإلنتاج العلمي عالمة( 3 ) اإلنتاج العلمي ويخصص له(: ج

 .من األبحاث التي تنطبق عليها شروط الترقية في الجامعة

      : على النحو التالي الماجستيرغير المسبوقة بدرجة العالمة لحملة درجه الدكتوراه توزع : خامسا

 :المؤهالت العلمية -أ

 ة على النحو التاليالدكتورا لدرجةعالمة  03 تعطى:  -أ

( 7 )إذا كان مصدر الشهادة من جامعات تمنح الشهادة بتدريس مساقات يعطى المتقدم  : - -أ

 .عن كل مساق تانعالم وبواقععالمات بحد اقصى 

للمتقدم من ضمن  الجامعة التي منحت درجة الدكتوراه ترتيب التخصص في إذا كان: 0- -أ

العالمة حسب  تعطى بحيثعالمات ( 7 )منح يحسب تصنيف التايمز ( 777 )أول 

تُمنح العالمة كاملة ثم تبدأ بالتناقص حسب ( 77 )تصنيف التخصص بدءاً بأول 

مة في كل مرة تنقص عال( 777 ،................. ، 077- 07 ،077- 7 )المرتبة 

وفي حال عدم وجود تصنيف  .عالمة(  )حيث تمنح ( 777 )واحدة حتى تصل 

 .تصنيف الجامعةيعتمد لم يكن تصنيف للكلية  وإذاتصنيف الكلية يعتمد للتخصص 

 0الدكتوراه بواقع  المنشورة الناتجة من دراسةعلى االبحاث عالمة  3 يخصص  0- -أ

لمعتمدة للترقية من الرتبة المعلن عنها ينطبق عليه شروط األبحاث اعالمات لكل بحث 

 عالمة 3 وبحد اقصى 

شريطة ان ال يقل التقدير عن  البكالوريوس موزعة على النحو التاليلدرجة عالمة ( 03)يخصص : 0-أ

 جيد
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 :من المعادلة التاليةحسب تللمعدل  ةعالم07:  -0-أ

 المعدل المئوي
× 03 

  77  

 

 لخريجي جامعة العلوم والتكنولوجيا عالمات 3تعطى : 0-0-أ

 :من المعادلة التاليةحسب تللثانوية العامة عالمات ( 7 ) يخصص: 0-أ

 المعدل المئوي
×  7 
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او مركز  ،او معهد ،تحتسب الخبرة التدريسية او البحثية إذا كانت على أساس التفرغ الكامل في جامعة -ب

 عالمة 3 عالمات عن كل سنة وبحد اقصى  0بحثي، او مؤسسات بحثيه معترف بها من الجامعة بواقع 

لكل بحث  عالمات 0بعد الحصول على شهادة الدكتوراه بواقع  لإلنتاج العلمي عالمة( 3 )يخصص  - ج

 .عالمة 3 وبحد اقصى من الرتبة المعلن عنها تنطبق عليه شروط الترقية 

لمفاضلة بين المتقدمين للتعيين برتبة مدرس أو محاضر متفرغ براتب مدرس تعتمد أسس المفاضلة الواردة ل: سادسااً

 :من رابعاً أعاله باإلضافة لما يلي 0-وأ 0-وأ 0-في الفقرات أ

عالمة  3 مع مراعاة شرط الحد األدنى للخبرة التدريسية المطلوبة للتعيين برتبة مدرس، يخصص  - أ

عالمات عن كل سنة تدريس على أساس التفرغ الكامل في جامعة او معهد  0وبواقع  للخبرات التدريسية

 .تعتمده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عالمة لإلنتاج العلمي المنشور بعد الحصول على الدرجة العلمية وغير المستل من رسالة  3 يخصص  - ب

 .بقية شروط البحث المقبول للترقيةعالمات لكل بحث علمي تنطبق عليه  0الماجستير وبواقع 

بالنسبة لتخصصات العمارة فيجوز لمجلس الكلية اشتراط اتقان استخدام برمجيات معينة قبل الدخول الى : سابعااً

المفاضلة على ان يحدد مجلس الكلية هذه البرمجيات حسب التخصص ويتم عقد امتحان وتحديد العالمة 

 .ةالتي تسمح للمتقدم بالدخول للمفاضل

على النحو او مة مئوية الالنظام النقطي الى ع نم والماجستيرفي درجة البكالوريوس ات الميحول معدل الع: ثامنااً

 :التالي

 :عالمات درجة البكالوريوس - أ

 (0.0)وأقل او تساوي ( 0)للعالمات النقطية أعلى من :  -أ

 ... 07(*0. -العالمة النقطية= )العالمة المئوية 

 (0)وأقل أو تساوي ( 0.3)النقطية أعلى من  للعالمات : 0-أ

 ... 0 (*03. +العالمة النقطية= )العالمة المئوية 

 :عالماتدرجةالماجستير -ب
 (0.0)وأقل او تساوي ( 0)للعالمات النقطية أعلى من : -ب

   0.00 -( 00.00*العالمة النقطية= )العالمة المئوية 

 (0)او تساوي وأقل ( 0)للعالمات النقطية أعلى من  :0-ب

 37( +7 *العالمة النقطية= )العالمة المئوية 

يتولى مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إعداد برمجية لغايات إدخال معلومات المتقدمين : تاسعا  
 .للتعيين الكترونيا والحصول على نتائج المفاضلة

تلغى أي قرارات سابقة متعلقة بالمفاضلة بين المتقدمين للتعيين كأعضاء هيئة تدريس في أو : عاشرا  
 محاضرين متفرغين في الجامعة 

 .مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه األسس بتي: عشراحادي 
 


