أسس المفاضلة بين المتقدمين للتعيين كأعضاء هيئة تدريس
في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
قرر مجلس العمداء إعتماد مصفوفة آلية المعايير لتقييم أعضاء هيئة التدريس (السريريين) المتقدمين للتعيين
و إعتماد مصفوفة آلية المعايير لتقييم أعضاء هيئة التدريس (غير السريريين) المتقدمين للتعيين
مصفوفة آلية المعايير لتقييم أعضاء هيئة التدريس (السريريين) المتقدمين للتعيين
احتساب المعايير على النحو التالي-:
( 11درجات)
 .1شهادة التوجيهي :حسب المعدل
المعدل 56

)
العالمة = ( + 3
6
( 21درجة)
 .2البكالوريوس :حسب مصدر الشهادة والمعدل
( 12درجة) لمصدر الشهادة حسب الجدول رقم ()1
جـــدول رقـــم ()1
العالمة
مصدر الشهادة
#
11
 .1جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
11
 .1جامعة ضمن التصنيف العالمي
8
 .3جامعة ضمن التصنيف العربي
5
 .4أخــــرى
* يعتمد تصنيف  QSأو  Timesأيهما أعلى.
( 8درجات ) للمعدل حسب المعادلة التالية:
1
العالمة المخصصة للمعدل = ( + 4المعدل ) ( × )58 -
8
* في حالة عدم استخدام المعدل المئوي يستخدم المعدل المكافئ حسب المعادلة:
المعدل المكافئ =
( × 41 + 51المعدل – الحد األدنى للنجاح) ÷ (الحد األعلى – الحد األدنى للنجاح)
( 11درجات)
 .3الماجستيـر:
( 5درجات) لمصدر الشهادة ويعتمد الجدول رقم ( )1بعد قسمة العالمة على .1
(  4درجات) للمعدل حسب المعادلة التالية:
1
العالمة المخصصة للمعدل = ( + 1المعدل ) ( × )56 -
16
* في حالة عدم استخدام المعدل المئوي يستخدم المعدل المكافئ حسب المعادلة:
المعدل المكافئ =
( × 16 + 56المعدل – الحد األدنى للنجاح) ÷ (الحد األعلى – الحد األدنى للنجاح)
 .4الدكتوراه :تخصص لمصدر الشهادة فقط وحسب المعادلة التالية 31( :درجة)
العالمة =  -811( + 11ترتيب الجامعة حسب التصنيف العالمي) ÷11× 811
و يرصد  11عالمات إذا كانت الجامعة غير مصنفة.
( 21درجات وأقلها )1
يستخدم )(Scopus H-index
 .1البحث العلمي:
 األستاذ المساعدالعالمة – H-index + 8 = 1عدد السنوات بعد الحصول على الدرجة (بسقف  11درجات)
 األستاذ المشارك و األستاذالعالمة( H-index = 1بسقف  11درجات)
العالمة ( 2لجميع الرتب) = عدد االستشهادات ÷ عدد السنوات بعد الحصول على الدرجة ÷ 2.1
وإذا كانت عدد السنوات صفرا تكون العالمة  2نفس عدد االستشهادات (بسقف  11درجات للجميع)
قرار مجلس العمداء رقم  , 1 4/ 4/4/ 1بتاريخ 71 2/ 8/ 1م. .

1

العالمة = العالمة  + 1العالمة 2
( 11درجات)
 .6الخبرة العملية التطبيقية في مجال التخصص:
العالمة =  × 1.6عدد السنوات (بسقف  11درجات)
 .7خبرة مميزة في شركات عالمية أو جوائز عالمية مرموقة أو براءات اختراع ذات عالقة بالتخصص.
( 11درجات فوق المجموع)
العالمة :تعطى  11عالمات لمن له خبرة في شركات عالمية مرموقة أكثر من  3سنوات أو حصل على
جائزة عالمية مرموقة أو له براءات
المجموع = (مجموع عالمات البنود من )7-1

اختراع

مسجلة

في

جهات

عالمية

بموضوع

االختصاص.

* توصيات بخصوص اإلعالن عن وظيفة عضو هيئة تدريس:
 .1يلزززززززم تحديزززززززد األعزززززززداد مزززززززط الرتزززززززب المطلوبزززززززة عنزززززززد إرسزززززززال لزززززززب ا عزززززززال إلزززززززى إدارة
الجامعة.
 .2في حالة لب تخصص معين يجب ذكره في ا عال .
 .3تتم المقابالت لثالثة أضعاف العدد المطلوب حسب الترتيب التنافسي لال مئنا حول شخصية المتقدم
وأسلوبه( .بدو عالمات)
 .4يطلب رابط  Scopus H-indexفي الطلب المقدم.
 .1إرجززززززززاع الطلززززززززب المخززززززززالف لشززززززززرو ا عززززززززال بكتززززززززاب رسززززززززمي إلززززززززى وحززززززززدة المززززززززوارد
البشرية ،ليتم تبليغ المتق ّدم باالعتذار عن قبول لبه لمخالفته شرو ا عال .

1

مصفوفة آلية المعايير لتقييم أعضاء هيئة التدريس (غير السريريين) المتقدمين للتعيين
احتساب المعايير على النحو التالي-:
( 11درجات)
 .1شهادة التوجيهي :حسب المعدل
المعدل 56

)
العالمة = ( + 3
6
( 21درجة)
 .2البكالوريوس :حسب مصدر الشهادة والمعدل
( 12درجة) لمصدر الشهادة حسب الجدول رقم ()1
جـــدول رقـــم ()1
العالمة
مصدر الشهادة
#
11
 .1جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
11
 .1جامعة ضمن التصنيف العالمي
8
 .3جامعة ضمن التصنيف العربي
5
 .4أخــــرى
* يعتمد تصنيف  QSأو  Timesأيهما أعلى.
( 8درجات ) للمعدل حسب المعادلة التالية:
1
العالمة المخصصة للمعدل = ( + 4المعدل ) ( × )58 -
8
* في حالة عدم استخدام المعدل المئوي يستخدم المعدل المكافئ حسب المعادلة:
المعدل المكافئ =
( × 41 + 51المعدل – الحد األدنى للنجاح) ÷ (الحد األعلى – الحد األدنى للنجاح)
( 11درجات)
 .3الماجستيـــــر:
( 5درجات) لمصدر الشهادة ويعتمد الجدول رقم ( )1بعد قسمة العالمة على .1
(  4درجات) للمعدل حسب المعادلة التالية:
1
العالمة المخصصة للمعدل = ( + 1المعدل ) ( × )56 -
16
* في حالة عدم استخدام المعدل المئوي يستخدم المعدل المكافئ حسب المعادلة:
المعدل المكافئ =
( × 16 + 56المعدل – الحد األدنى للنجاح) ÷ (الحد األعلى – الحد األدنى للنجاح)
 .4الدكتوراه :تخصص لمصدر الشهادة فقط وحسب المعادلة التالية 31( :درجة)
العالمة =  -811( + 11ترتيب الجامعة حسب التصنيف العالمي) ÷11× 811
و يرصد  11عالمات إذا كانت الجامعة غير مصنفة.
( 21درجات وأقلها )1
يستخدم )(Scopus H-index
 .1البحث العلمي:
 األستاذ المساعدالعالمة – H-index + 8 = 1عدد السنوات بعد الحصول على الدرجة (بسقف  11درجات)
 األستاذ المشارك و األستاذالعالمة( H-index = 1بسقف  11درجات)
العالمة ( 2لجميع الرتب) = عدد االستشهادات ÷ عدد السنوات بعد الحصول على الدرجة ÷ 2.1
وإذا كانت عدد السنوات صفرا تكون العالمة  2نفس عدد االستشهادات (بسقف  11درجات للجميع)
العالمة = العالمة  + 1العالمة 2
( 11درجات)
 .6الخبرة العملية التطبيقية في مجال التخصص:
العالمة =  × 1.6عدد السنوات (بسقف  11درجات)
 .7خبرة مميزة في شركات عالمية أو جوائز عالمية مرموقة أو براءات اختراع ذات عالقة بالتخصص.
( 11درجات فوق المجموع)
العالمة :تعطى  11عالمات لمن له خبرة في شركات عالمية مرموقة أكثر من  3سنوات
3

أو حصل على جائزة عالمية مرموقة أو له براءات اختراع مسجلة في جهات عالمية بموضوع
االختصاص.
المجموع = (مجموع عالمات البنود من )7-1
* توصيات بخصوص اإلعالن عن وظيفة عضو هيئة تدريس:
 .6يلزززززززم تحديزززززززد األعزززززززداد مزززززززط الرتزززززززب المطلوبزززززززة عنزززززززد إرسزززززززال لزززززززب ا عزززززززال إلزززززززى إدارة
الجامعة.
 .7في حالة لب تخصص معين يجب ذكره في ا عال .
 .8تتم المقابالت لثالثة أضعاف العدد المطلوب حسب الترتيب التنافسي لال مئنا حول شخصية المتقدم
وأسلوبه( .بدو عالمات)
 .9يطلب رابط  Scopus H-indexفي الطلب المقدم.
 .11إرجزززززززاع الطلزززززززب المخزززززززالف لشزززززززرو ا عزززززززال بكتزززززززاب رسزززززززمي إلزززززززى وحزززززززدة المزززززززوارد
البشرية ،ليتم تبليغ المتق ّدم باالعتذار عن قبول لبه لمخالفته شرو ا عال .
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