تعليمات تعيين أكاديمين داعمين ()Adjunct Faculty
في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
المادة ( )  :تسمى هذه التعلميات تعليمات تعيين أكاديمين داعمين ( )Adjunct Facultyفي جامعة العلوم
والتكنولوجيا األردنية لسنة  7112ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.
المادة ( : )2يكون للكلمات التالية الداللة المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الجامعـة :جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية.
المجلس :مجلس عمداء الجامعة.
الرئيـس :رئيس الجامعة.
الكليـــة :الكلية التي يتبع لها األكاديمي المعين.
القســـم :القسم الذي يتبع له األكاديمي المعين.
المادة ( : )3تعنى هذه التعليمات بشروط وآليات تعيين أكاديمين داعمين ( )Adjunct Facultyوالذين يعملون
خارج الجامعة في وظائف أكاديمية في مؤسسات تعليم عالي أو في مجال األعمال الخاصة أو في
مؤسسات غير رسمية أو مؤسسات حكومية ذات عالقة بطبيعة التخصص المعني في الجامعة،
وذلك من داخل أو خارج األردن وبموافقة مسبقة من مكان عمله األصلي.
المادة ( : )4يعين األكاديمي الداعم بناء على تنسيب من مجلس القسم أو الكلية بقرار من مجلس العمداء وبناء
على طلب من المتقدم أو بدعوة أو استقطاب له من قبل الجامعة.
المادة ( : )5يكون التنسيب بالتعيين بناء على السمعة العلمية واألكاديمية والمهنية واإلسهامات البارزة للمتقدم
أو المرشح في المجاالت المختلفة ،وبموجب ما يثبت ذلك.
المادة ( : )6يكون التعيين لمدة عام قابل للتجديد بناء على توصية من القسم والكلية مستندة إلى اإلسهامات
والمشاركات التي قدمها األكاديمي خالل العام  ،ودون أن يتعارض ذلك مع األنظمة والتعليمات
المعمول بها في الجامعة.
المادة ( : )7يعين األكاديمي الداعم في الرتبة الموازية لرتبته األكاديمية في مكان عمله األصلي (أستاذ داعم،
أستاذ مشارك داعم ،أستاذ مساعد داعم) أو بحسب ما يقرره مجلس العمداء بعد اإلستئناس
بتنسيب القسم والكلية ويمكن إعادة الن ظر في الرتبة عند التجديد بناء على تنسيب من مجلسي
القسم والكلية.
المادة ( : )8ال يتلقى األكاديمي الداعم راتباً ،ويمكن لرئيس الجامعة منحه أية مكافآت أو بدل سفر وإقامة إذا
دعت الحاجة لذلك ،حسب األنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
المادة ( : )9تكون مهام األكاديمي الداعم كما يلي:
أ -تقديم إستشارات تقنية وخبرات متميزة تضيف للعملية التدريسية والبحثية والمهنية.
ب -تقديم مقترحات ورؤى حول تطوير وتحسين التدريس والعمل في الكلية او القسم المعني.
ج -المشاركة في إعطاء محاضرات نوعية أو المساهمة في العملية التدريسية وفق ما يتم ترتيبه
من خالل القسم أو الكلية المعنيين.
د -المشاركة في إجراء عمليات أ وإجراءات سريرية في الكليات الطبية والطب البيطري.
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ه -تسهيل تدريب طلبة البكالوريوس والدراسات العليا واالختصاص العالي وتبادل أعضاء هيئة
التدريس من خالل مؤسساتهم التي يعملون بها.
و -المشاركة في بناء شبكة عالقات بحثية بين الجامعة والمؤسسات التي يعملون بها.
ز -أية مشاركات أو إسهامات يراها األكاديمي المعين أو الكلية المعنية أو الجامعة مناسبة.
المادة ( : ) 1يبت رئيس الجامعة في أية إشكاالت ناتجة عن تطبيق التعليمات أعــاله ،أو في ما لم يرد فيه
نص.
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