
 ۱ ۲۰۱۸ لسنھ) ۱۰( رقم الھاشمیة الجامعة في المتمّیز المدرس جائزة تعلیمات
 

 املمّ�� �� ا�جامعة الهاشمية املدرس�عليمات جائزة 

 )٢٠١٨(لسنة ) ١٠(رقم 

 ٢٢/١٠/٢٠١٨املؤرخ �� ) ٢٢٨/٧/٢٠١٩(صادر عن مجلس العمداء بموجب القرار ذي الرقم 

 ألح�ام املادة 
ً
 )٢٠١٨(لسنة ) ١٨(الاردنية رقم  من قانون ا�جامعات) ١٣(وفقا

املادة 

)١(: 

 
ُ
ويعمل ��ا من " ٢٠١٨ لسنھ) ١( الهاشميةرقم ا�جامعة �� املتمّ�� املدرس جائزة �عليمات" التعليمات هذه �ىس�

 .تار�خ اقرارها

 

املادة 

)٢(: 

أدناه ما لم تدل ي�ون لل�لمات والعبارات التالية حيثما وردت �� هذه التعليمات املعا�ي املخصصة لها 

 .القر�نة ع�� غ�� ذلك

 ا�جامعة الهاشمية:  ا�جامعة

 ا�جامعة رئيس  :  الرئيس

 مجلس العمداء: املجلس            

 عميد البحث العل�ي: العميد             

 ال�لية املعنية: ال�لية              

 القسم ا ملع�ي: القسم             

 
ُ
 عضوهيئةالتدريسالعاملفيا�جامعة :   سرِّ دامل

 �� ا�جامعة الهاشمية املتم�� عضو هيئة التدريس جائزة :  ا�جائزة

 �جنة دراسة طلبات املر�حينل�جائزة :  ال�جنة

 

املادة 

)٣(: 

 .واحدة �ل عام رةلعضوي هيئة تدريس متم��ين تدريسياومل) ٢(جائزت�ن املجلس تمنح ا�جامعة و�قرار من 

 

املادة 

)٤(: 

من تت�ون من خمسة أعضاء هيئة تدريس �ش�ل �جان التحكيم بقرار من الرئيس وتنسيب العميد بحيث 

 .الساتذةأ

 

املادة 

)٥(: 

تقوم ال�لية بدعوةأعضاءالهيئةالتدريسية الراغب�ن بالتقدم ل�جائزة ل��شيح أنفسهم من خالل القسم املع�ي 

 ال�لية مجلس �سمية مر�حواحدمناملتقدم�ن من قبل،و يتم ع�� أن يقدم تقييمات عشرة فصول دراسية

 
ً
 .هذه الّتعليمات من)١٠(املادة  �� الواردة للشروط وفقا

املادة 

)٦(: 

الرئيس لنيال�جائزة إلىين�عد دراسة ال�جنة للطلبات الواردة من ال�ليات، تنسببإسماملر�ح

 .مبّينةأسباباالختيار
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املادة 

)٧(: 

 لتوصية �جان التحكيم ُيمنح الفائز�ن با�جائزةبقرار من الرئيس املستند 

 .شهادةتتضمن اسم الفائز .أ 

 .درع ا�جامعة الهاشمية .ب 

 .دينار ل�ل فائز م�افأةماليةقدرها ألف .ج 

املادة 

)٨(: 

 .اليجوزللفائز�ا�جائزةالتقدم لها مرة أخرىقبل انقضاءخمس سنوات من تار�خ ا�حصول عل��ا

املادة 

)٩(: 

ح�ن يقيّ 
َّ

 :ل�جائزة وفقاملعاي��آلاتيةماملر�

لبة  .١
ّ
 .فصولدراسية ملساق�ن مختلفينعلىاألقلعشرة  آلخر عتمد لعضو هيئة التدريسيُ و تقييمالط

فلسفةعضو هيئة التدريس �� العملية التدريسية من خالل وضوح أهداف املساق وقابلي��ا  .٢

 . الّدرجات توزيعموضوع، ونظام  للتحقيق، وعدداملحاضراتالالزمة ل�ل

  :خالل منإلاسهامفياأل�شطةالتعليمية  .٣

عليمية  -أ   .هل الفهم وتز�د من تفاعل الطلبةبطرق �س) إلك��ونية أو ورقية(تقديم املواّدالتَّ

تطو�رالتعليم ووضع السياسات التعليمية وتقييمها مثل �جان الاعتماد  �جان املشاركة �� -ب 

 .ألا�ادي�ي أو �جان تطو�ر ا�خطة الدراسية

 . ميةللمجتمعاملح��تقديممحاضرا�عل -ج 

 :تقييممجلسالقسم ويشم�خمسةبنود�� .٤

 .الال��امبمواعيد املحاضرات -أ 

 .الال��امبمواعيد الساعاتاملكتبية -ب 

 .املمارسة الفعلية لإلرشاد ألا�ادي�ي -ج 

 .املشاركةفيالنشاطاتالالمن�جية -د 

وذلك من خالل الاطالع ع�� املصادر  ،مدى اهتمام عضو هيئة التدريس بتوجيھ الطالب لإلبداع -ه 

 .ا�خارجية

 

املادة 

)١٠(: 

 :شروط التقدم ل�جائزة

 . أن ي�ون عضو هيئة التدريس ع�� رأس عملھ �� ا�جامعة آلخر خمس سنوات ع�� ألاقل .١

 .أن ال ي�ون قد صدر بحقھ أي عقو�ة عن املجلس التأدي�ّي خالل الثالث سنوات ألاخ��ة .٢

٣.  �� 
ً
 .�جنة ا�جائزة للعام الذي ي���ح فيھأن ال ي�ون عضوا

بوصف املع�ي القسم إ�� ل�جائزة لل���ح بطلب يتقدمعضو هيئة التدريس أن .٤
ً
 املوادال�ي ومحتوى  مرفقا

 .عالقة ذات وثائق وأية والس��ةالذاتية التقييم ونتائج �اديمي�ن أ عامي�ن آخر درسها��

 التقييم ف��ة خالل بتدريسها املدرس قام ال�ي املساقات عن �امل ملف �عمل ل�جائزة املتقدم يقوم .٥

 ا�خطة ويشمل
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دراسيةوامتحاناتوأوراقعمل،ونماذجإجابة،تطو�رمواد�عليمية،ومواد�عليميةإلك��ونيةو�شاطاتبحثيةقاما

 .��الطلبةتحتاشرافاملدرسوأيةموادلهاعالقةباملساق

بنفسهوت�خصأهمإنجازا��وايجبأنيشململفا�جائزةرسالة�عر�فيةللمتقدمو�شماللرسالة�عر�فمقدمالطل .٦

لفلسفةالتعليميةوالاس��اتيجيةاملتبعةفيالتدريسونقاطالقوةوامل��اتالتي��ىأ��اتؤهلهللتقدمل�جائزةوكي

 . فيةتأث��ذل�وا�ع�اسهعلىالطلبةوآرا��ممعشواهدإنجازاتھ

م إ�� العمادة املعنية، ثم تقو ) ١٠(من املادة ) ٥(ترسل طلبات ال���ح مع مرفقا��ا حسب البند  .٧

 .العمادة برفعها ا�� ال�جنة حسب ألاصول 

يتولىمنيحصلعلىهذها�جائزةأنينقلتجر���إلىاألساتذةفي�لي��بت�ليفرسميوترتيبمسبقبي��و�يننائبالرئيسلل .٨

 .شؤوناأل�اديمية

 .عنمواعيدتقديما�جائزة،وعنمدةالتقديموآليةالتقديمبش�لوا�حومفصلالرئيس�علن .٩

 .ناملر�حينللمعاي��التيمنحا�جائزةعلىأساسهاتحجبا�جائزةفيالعامالذياليتأهلف��أيم .١٠

املادة 

)١١(: 

الفائزة عند الان��اء من التحكيم �� املوعد الذي /�عامل أسماء امل���ح�ن �سر�ة تامة، ويعلن اسم الفائز

 .تحدده ال�جنة و�� املوعد الذي يحدده املجلس و�موجب قرار من مجلس العمداء

املادة 

)١٢(: 

التدريس حقھ �� ا�جائزة أو التنافس عل��ا بأي مرحلة من مراحل التقديم أو التحكيم �� يفقد عضو هيئة 

 :اي من ا�حاالت الاتية

 .إذا تب�ن أن عضو هيئة التدريس مخالف ألي شرط من شروط ا�جائزة .١

 .إذا تقدم عضو هيئة التدريس ��حب طلب تر�حھ ل�جائزة .٢

 ل .٣
ً
 .وظيفتھ قبل إلاعالن عن اسم الفائزإذا تقدم باالستقالة أو ترك ا�جامعة فاقدا

 .إذا أوقعت عليھ أية عقو�ة أثناء النظر ب��شيحھ .٤

املادة 

)١٣(: 

 .ل�جائزة �� �ل عام درا��ييتم تحديد موعد فتح باب ال��شيح 

 

املادة 

)١٤(: 

 .عضوي هيئة تدريس توزع امل�افأة املالية بالتساوي بي��ممن ك�� أل�� حال تّم منح ا�جائزة 

 

املادة 

)١٥(: 

 .�عد القرارات املتعلقة با�جائزة قطعية وال يحق الاع��اض عل��ا

 

املادة 

)١٦:(  

 .لم يرد ف��ا نص �� هذه التعليماتيبت املجلس �� ا�حاالت ال�ي 

املادة

)١٧:(  

 .مسؤولون عن تنفيذ أح�ام هذه التعليماتوالعمداء رئيس ا�جامعة 

 

املادة

)١٨:(  

 من تار�خ إقرارهاتطبق أح�ام هذه 
ً
 .التعليمات اعتبارا
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