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م0202/   /    تاريخ(        ) رقم قراره بموجب الُعمداء مجلس عن صادرة  

ة باالستناد  م0221 لسنة( 21) رقم األُردنيَّة الجامعات قانون من( 20/ب/21) للمادَّ

نة(1المادَّة ) نة )ُمدوَّ عاء  اليئةة التدرئسئَّة يػج مءم ػة الئرمػوؾيُ وُئ مػؿ ألُسموؾ قواعد ال : ُتسمَّى ىذه الُمدوَّ
 .قرارىء مف مممس ال مدا بيء اعتبءرًا مف تءرئخ إ

نػػة الم ػػءنج الُم  َّ ػػة ليػػء  دنػػءهُ (2المااادَّة ) مػػء لػػـ تػػُدؿ : ئكػػوف لمكممػػءت التءلئػػة  ئُرمػػء وردت يػػج ىػػذه الُمدوَّ
 القرئنة عمى غئر ذلؾ:

 .مءم ة الئرموؾ: ااااااااامعةالجاااااااااااا
 : رةئس المءم ة.الرئيااااااااااااااااااااس

لمدرس  ا -د    األستءذ المسءعدُ -ج  األستءذ المشءرؾُ  -ب  األستءذُ  -   ىو: عضو هيئة التدريس
 .ستءذ الممءرساأل -المدرس المسءعد    و -ىػ

 .والم ءار غئر المتفرغمف يج  كـ عاو ىئةة التدرئس : ىو الم ءار المتفرغ 

 :(3المادَّة )

نػػػة عمػػػى ممئػػػي  عاػػػء  ىئةػػػة التػػػدرئس  .   وعمػػػى  ُيػػػج المءم ػػػةومػػػف يػػػج  كميػػػـ تسػػػري   كػػػءـ ىػػػذه الُمدوَّ
 .الم ءارئف غئر المتفرغئف

نة إلى .ب  لتػزاـ بيػءُ التػدرئس يػج المءم ػة وت زئػز اإمينػة  سءسػئَّة أل ققئَّػءت اعتمءد قواعد  تيدؼ ىذه الُمدوَّ
 عاػػء   بئػػءف  قػػوؽ ووامبػػءتوترسػػئخ ُ سػػس الُممءرسػػءت األ ققئَّػػة وال ءكمئَّػػة الرشػػئدةُ وذلػػؾ مػػف  ػػقؿ 

 .ومف يج  كميـىئةة التدرئس 
نػػةومػػف يػػج  كمػػو بػػعاػػو ىئةػػة التػػدرئس  متػػـزئ .ج  وااللتػػزاـ  ُواإلمػػءـ بُم توئءتيػػء ُءالطقع عمػػى ىػػذه الُمدوَّ

داةػػرة ءلتزامػػو التػػءـ بم كءميػػءُ وُئ فػػظ ىػػذا اإقػػرار يػػج ممفػػو الػػوظئفج يػػج وتوقئػػي إقػػرار ئفئػػد ب ُبماػػمونيء
 .الموارد البشرئة ويج كمئتو
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نػػة عمػػى القمػػئئـ والمبػػءدل التءلئػػة: ال دالػػةُ والنزاىػػة المينئَّػػةُ وال ئءدئَّػػةُ واالنتمػػء   (:4المااادَّة )   ترتكػػز ىػػذه الُمدوَّ
لتػزاـ بءلتشػرئ ءت التػج ت ُكػـ وت مُّػؿ المسػلولئَّةُ واإ ُوقئميػء لممءم ةُ وال رص عمى ت قئؽ رسػءلتيء و ىػداييء

 يج المءم ة. ومف يج  كمو  عمؿ عاو ىئةة التدرئس

قوق عضو هيئة انتدريس
ُ
 ومن يف حكمه. ح

 (:5المادَّة )

 :بمء ئمج المءم ة تمتـز  .  

 .ومء ُئتوقَّي منو مف إنمءزبواوح ومسلولئَّءتو و ميءم ت دئد   .1

كػػؿ مػػء ئت مَّػػػؽ بمواػػءعو الوظئفئَّػػة عمػػى  سػػػءس االسػػت قءؽ والمػػدارة والتنءيسػػئَّة وتكػػػءيل الت ءمػػؿ يػػج   .2
 الفرصُ وت فئزه عمى التطوُّر واإنمءز.

 عدـ ُممءرسة  ي تمئئز ب قو يج موقي ال مؿ  و بسببو. امءفو  ُظروؼ عمؿ مئِّدة وآمنة تممئف   .3

ويقػًء لمتشػرئ ءت النءيػذة  ُتقدُّمػو يػج مسػءره الػوظئفجر ُيرص التدرئب الُمنءسػبة والُمسػتمرَّة لت سػئف ئتوي  .4
 يج المءم ة و سب ُمقتاى ال ءؿ.

نة. امءف   .5   رئة الر ي والت بئر يج إطءر القءنوف وويؽ   كءـ ىذه الُمدوَّ

  قَّو بءلتظمُّـ  و الشكوى عف  ي قراٍر  ءطٍئ  و مءةٍر اتُّ ذ ب قو وويقًء لمتشرئ ءت النءيذة. كفءلة   .6

ذوي اإعءقػػػة ال  ػػوؿ عمػػػى التسػػيئقت الممكنػػػة التػػػج  ومػػف يػػػج  كميػػـ ئ ػػؽ ألعاػػػء  ىئةػػة التػػػدرئس  .ب 
ي لسػػػنة 20بمػػػء ئنسػػػمـ وبنػػػود قػػػءنوف  قػػػوؽ األشػػػ ءص ذوي اإعءقػػػة رقػػػـ ) ُت ئػػػنيـ عمػػػى تمدئػػػة وامبػػػءتيـ

 .ـ2017
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 ومن يف حكمه  واجببت عضو هيئة انتدريس
 :ئمتجمء  –دوف   ر–ومف يج  كمو تشمؿ وامبءت عاو ىئةة التدرئس  (:6المادَّة )

قبػؿ البػد  وب اػور عمئػد كمئتػو  مءـ الرةئس ومف يج  كميـ تمدئة القئسئـ ال ءص بمعاء  ىئةة التدرئس   .1
و ف  ُوئكوف القسـ عمى الن و االتج: ) قسـ بءهلل ال ظئـ  ف  عمؿ بممءنة وا  قصيج ال مؿ يج المءم ة.

 .و ف  قـو بميءـ وظئفتج ووامبءتيء بتمرد و ئءد دوف  ي تمئئزي ُ  ءيظ عمى ممتمكءت المءم ة وىئبتيء

 ال مػؿ دا  وامبءت وظئفتو وميءميء الموكمة إلئو بنشػءط ُمتو ئَّػًء األمءنػة والنزاىػة والدقَّػة والمينئَّػة والتمػرُّدُ و  .2
تكػػػرئس  وقػػػءت الػػػدواـ الرسػػػمج لمقئػػػءـ بميػػػءـ ُ و ءعمػػػى  دمػػػة  ىػػػداؼ المءم ػػػة وغءئءتيػػػء وت قئػػػؽ م ػػػءل ي

 .وقئميء ووامبءت وظئفتوُ وعدـ القئءـ بمي نشءط ئت ءرض مي رسءلة المءم ة و ىداييء

اإلمءـ بءلقوانئف واألنظمة والت مئمػءت التػج ت ُكػـ عمػؿ المءم ػة وتطبئقيػء بمواػوعئَّة ودوف  ي تمػءوٍز  و   .3
 إىمءؿ.

دراتو المينئَّة واالطقع عمى آ ر الُمستمدات يػج ممػءؿ ت  ُّ ػوُ والقئػءـ الس ج لت سئف  داةو وتطوئر قُ   .4
مُم ءيظة عمى ُمستوى عءٍؿ والس ج ل يج المءم ةُبتقدئـ الُمقتر ءت التج مف شمنيء ت سئف ُمستوى األدا  

ة ُم توى المءدَّة الدراسئَّة و دارتيء.  مف التمكُّف يج ت  ُّ و ال ممجُ مي التمكئد عمى  م َّ

االمتنػػءع عػػف اإسػػء ة إلػػى الُم تقػػدات الدئنئَّػػة  و اَّرا  السئءسػػئَّة لا ػػرئف دا ػػؿ المءم ػػة  و  ءرميػػءُ  و  .5
و وسػػػءةؿ عاػػػء  ىئةػػػة التػػػدرئس يػػػج الم ءاػػػرات  سػػػء ة إلػػػى  ُ  و اإالت ػػػرئض عمػػػى مرػػػؿ ىػػػذه اإسػػػء ة

 اَّداب والسموؾ القوئـ.ءـ و النظءـ ال االمتنءع عف  ي ُممءرسءت  و  عمءؿ تنتيؾ و  التوا ؿ االمتمءعجُ

 .لممطءلبة بءل قوؽ المشروعةااللتزاـ بطرؽ التظمُّـ القءنونئَّة   .6

يقًء لمتشرئ ءت النءيذة دوف تم ئر. –إف ومدت–اإئفء  بممئي الُمست قَّءت المءلئَّة الُمترتِّبة عمئو لممءم ة   .7  وم

 ف ت قئؽ  ىداؼ المءدَّة الدراسئَّة.است داـ الطراةؽ واألنشطة الت مئمئَّة الُمنءسبة التج تْامئ  .8
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ال ػػػػرص عمػػػػى تنمئػػػػة التفكئػػػػر ال ممػػػػج ُ و اإئمءبئَّػػػػة واألمءنػػػػة يػػػػج تنػػػػءوؿ المواػػػػوعءت الدراسػػػػئَّة الُم تمفػػػػة  .9
 بداعج والُمبءدرة الش  ئَّة وروح ال مؿ الممءعج لدى الطمبة.واالستققلج واإ

وامتمءعػػػءت الممػػػءلس يػػػج القسػػػـ والكمئػػػة االلتػػػزاـ ب اػػػور الُم ءاػػػرات والمقػػػء ات األكءدئمئَّػػػة المطموبػػػة  .10
ُ اػػػػػور الف ءلئَّػػػػػءت األكءدئمئَّػػػػػة وغئػػػػػر تػػػػػزاـ بءلسػػػػػءعءت المكتبئػػػػػة الم منػػػػػةُ و لواال ُدوف تػػػػػم ئروالمءم ػػػػػة 

 .ُ و سف تمرئؿ المءم ة يج كءية الم ءيؿاألكءدئمئَّة كء تفءالت الت رئج

سػػػت داـ مػػػوارد المءم ػػػة المتء ػػػة ب ػػػورة مقت ػػػدة بمػػػء ئ ػػػدـ ال مػػػؿ وذلػػػؾ دوف إيػػػراط  و تفػػػرئطُ وعػػػدـ ا .11
 السمءح لا رئف بإسء ة است داـ ىذه الموارد.

 عدـ الت رئض عمى ال نؼ واإرىءب  و دعمو بمي شكؿ مف األشكءؿ. .12

م مع اآلخرين
ُ
 .انتعبم
 ئمتـز عاو ىئةة التدرئس ومف يج  كمو بءَّتج:   :(7المادَّة )

 :في مجال التعامل مع الطمبة .أ 
ا تراـ  قوؽ الطمبةُ والت ءُمؿ م ُيـ ب دالة وا تراـ و ئءدئَّة ومواوعئَّة دوف تمئئػز بئػنيـ عمػى  سػءس  .1

ْرؽ  و النوع االمتمػءعج  و  ُ و اإعءقػة و الواػي االمتمػءعج  ُ و الُم تقػدات الدئنئَّػة  و السئءسػئَّة ُال م
 . ي شكٍؿ مف  شكءؿ التمئئز األ رى

عػءدة واػمف المػدة الم ػددة ت  ئح ا تبءرات الطمبة و عمءليـ الف مئَّة بءلسػرعة والدقَّػة المطمػوبتئف .2 ُ وا 
واإمءبػػػػة عػػػػف استفسػػػػءراتيـ بدقَّػػػػة  ُعمػػػػءؿ السػػػػنة وقبػػػػؿ االمت ػػػػءف النيػػػػءةج وراؽ اال تبػػػػءرات اػػػػمف  

 وبئءف األسبءب يج  ءؿ   وؿ تم ئر عمى إعقف نتءةميـ. ُومواوعئَّة
 .مت ءنءت واعتمءد ال قمءتمواعئد الم ددة مف قبؿ المءم ة إمرا  األااللتزاـ بءل .3
 .التشلئ ءت النءيذةتقدئـ الدعـ بمشكءلو الم تمفة لمطمبة ذوي اإعءقة وبمء ئنسمـ مي  .4
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ْيقًء لمتشػرئ ءت الم مػوؿ بيػءُ الت ءُمؿ مي الورءةؽ والم مومءت الش  ئَّة المُ  .5 ت مِّقة بءلطمبة بسرئَّة تءمَّة ووم
 وعدـ استغقؿ ىذه الورءةؽ والم مومءت لغءئءت ش  ئَّة.

 عدـ التسءُىؿ يج ات ءذ اإمرا ات القزمة عند ابط عممئَّءت الغش لدى الطمبة. .6
وتقئػػئـ األدا  بشػػكؿ ئ كػػس  قئقػػة  ُةااللتػػزاـ بيلئَّػػءت التقئػػئـ المن ػػوص عمئيػػء يػػج  طَّػػة المػػءدَّة الدراسػػئَّ  .7

 .طءر المواد الدراسئة والنشءطءت المءم ئةدـ تكمئؼ الطمبة بمئة ميءـ  ءرج إوع ُدا  الطمبةآ
نتمػء  ة الشػ ور بءإنمئػوت ُت زئز القمئئـ األ ققئَّة والدئنئَّة لدى الطمبة وال نءئة بءلتراث ال ربػج اإسػقمج .8

قػػة لػػدى الطمبػػة والتفكئػػػر  ُمبػػةلمػػوطف وروح المسػػلولئَّة لػػدى الط واالنفتػػءح عمػػػى األيكػػءر المدئػػدة وال قل
 .اإبداعج والنقدي المسلوؿ

 :في مجال التعاُمل مع رؤسائه .ب 

وبمػء ئتَّفػؽ  ُويػؽ التسمسػؿ اإداريال طئػة والشػفوئة التقئُّد بتنفئذ  وامر رلسػءةو وتومئيػءتيـ وت مئمػءتيـ  .1
الت ءوف مي رلسءةو وتزوئدىـ بءلر ي والمشورة وال برة التج ئمتمكيء و  ُمي التشرئ ءت النءيذة يج المءم ة

 بكؿ مواوعئَّة و دؽ.
 الت ءُمؿ مي رلسءةو بء تراـٍ وعدـ ُم ءولة ت قئؽ  ي امتئءزاٍت بمسءلئٍب غئر عءدلٍة  و غئر مشروعة. .2
 ة سئر ال مؿ.عدـ است داـ  ي ورءةؽ تُ ص المءم ة بيدؼ التمرئر يج القرارات الُمتَّ ذة  و إعءق .3
 إعقـ رةئسو الُمبءشر عف  ي تمءوٍز  و ُم ءلفٍة  و   وبءٍت ئوامييء لامءف استمرارئَّة ال مؿ. .4

 :في مجال التعاُمل مع الزمالء .ج 

ػػْدٍؽ مػػي زمقةػوُ والُم ءيظػػة عمػى عققػػءٍت سػػمئمٍة وودئَّػٍة م يُػػـ دوف تمئئػػزُ  .1 الت ءُمػؿ بػػء تراـٍ ولبءقػٍة و م
ػػػة وال ػػرص عمػػػى ا تػػػراـ    و ػػئَّءتيـ واالمتنػػػءع عػػػف اسػػتغقؿ  ئَّػػػة م مومػػػءٍت تت مَّػػؽ ب ئػػػءتيـ ال ء َّ

 بق د اإسء ة.
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وتقدئـ الُمسءعدة ليػـ  ئرمػء  مكػف ل ػؿ  ُالت ءوف مي زمقةو وُمشءركتيـ آرا ه بمينئَّة ومواوعئَّة عءلئَّة .2
ة بػػػئف الػػػزمق  بئَّػػػالُمشػػكقت التػػػج تػػػوامييـ يػػػج ممػػػءؿ ال مػػػؿُ وال ػػرص عمػػػى نشػػػر االتمءىػػػءت اإئمء

 رتقء  بءل مؿ وت سئف بئةتو.لمُمسءعدة يج اإ
عػدـ و  ُوعػدـ الت ػرئض عمػى ذلػؾ ُعدـ السمءح لمطمبة بءنتقػءد  دا   ي زمئػؿ آ ػر  و انتقػءد ش  ػئَّتو .3

 ػػض الطمبػػة عمػػى دراسػػة مػػواٍد م ئنَّػػٍة  و االمتنػػءع عػػف دراسػػتيء مػػي زمػػق  آ ػػرئف بغػػض النظػػر عػػف 
 كفء اتيـ و براتيـ.

 :ما يمي عضو هيئة التدريس اإلداري عمىفي مجال التعاُمل مع مرؤوسيه،  .د 
ػػنًة السػػ ج إلػػى  .1 سئ تنمئػػة قُػػدرات مرلوسػػئو وُمسػػءعدتيـ وت فئػػزىـ عمػػى ت سػػئف  داةيػػـُ و ف ئكػػوف قػػدوًة  ئ

 لمرلوسئو بءل مؿ عمى االلتزاـ بءلتشرئ ءت النءيذة.
نقؿ الم رية وال برات التج اكتسػبيء إلػى مرلوسػئو وتشػمئ يـ عمػى زئػءدة تبػءدؿ الم مومػءت  الس ج الى .2

 ونقؿ الم رية يئمء بئنيـ.
والسػػ ج لتػػويئر  ُاإشػػراؼ عمػػى مرلوسػػئو وُمسػػء لتيـ عػػف  عمػػءليـُ وتقئػػئـ  داةيػػـ بمواػػوعئٍَّة وتمػػرُّدٍ  .3

اـ  قػػوؽ مرلوسػػئو والت ػػءوف م يػػـ بمينئَّػػة ا تػػر و  ُيُػػرص التػػدرئب والتطػػوئر ليػػـ ويقػػًء لمتشػػرئ ءت النءيػػذة
 عءلئة دوف ُم ءبءٍة  و تمئئز.

 ريض  ئَّة ُاغوطءت مف الغئر تلدي إلى الت ءُمؿ مي المرلوس ُم ءممًة تفائمئَّة. .4
 عدـ تكمئؼ الموظفئف اإدارئئف بمعمءؿ غئر ُمنءطٍة بيـ  و ءرج و فيـ الوظئفج. .5

 انبحث انعهمي :يف جمبل 
  :ئةة التدرئس ومف يج  كمو بمء ئمجئمتـز عاو ى(: 8المادة )

والسقمة الش  ئة واألمءنػة  ُالتمكد مف استنءد األنشطة الب رئة عمى  رئة الب ث وال رئة األكءدئمئة .1
 واأل ءلة الب رئة.
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ظيػءر واستشػيءد المنمػزات الب رئػة لمبػء رئف اَّ ػرئف  .2 الت مج بءل ػدؽ الب رػج يػج الكتءبػة والتػملئؼُ وا 
وااللتػػػػزاـ بقواعػػػػد الب ػػػػث ال ممػػػػج مػػػػف  ئػػػػث  ُ ئ ةُ وتورئقيػػػػء بءلطرئقػػػػة ال ممئػػػػة المتب ػػػػةب ػػػػورة  ػػػػ

 .االستشيءد والتورئؽ و دود نسبة التقءطي بئف االب ءث
االسػػػت داـ المتسػػػؽ ألسػػػءلئب الب ػػػث ال ممػػػج المنءسػػػبةُ والتفسػػػئر ال ػػػءدؿ والمينػػػج لمنتػػػءةجُ والف ػػػص  .3

 لمبئءنءت. المواوعج لفرائءت الب ثُ واإظيءر النزئو
والتػػػػزاـ  ُالم ءيظػػػػة عمػػػػى السػػػػرئة يػػػػج عممئػػػػة ت كػػػػئـ وت رئػػػػر األب ػػػػءث لمممػػػػقت ال ممئػػػػة والترقئػػػػءت .4

 المواوعئةُ وتقدئـ مء ئفئد يج ريي وت سئف سوئتيء ب ئدا عف النقد الش  ج لممللفئف.
 .عدـ إرسءؿ  و نشر نفس الب ث يج  كرر مف مممة وا دة .5

 وتنمية اجملتمع احملهياملسؤونية االجتمبعية يف جمبل 
 مء ئمج: لعاو ىئةة التدرئس ومف يج  كمو  س ىئ: (9المادة )

 وعقج المشكقت التج ُئ ءنج منيء. ُئ قؽ  دمة الممتمي وتنمئتو تومئو ميوده الب رئة مء  مكف بمء .1

 ن راط يج ميءـ ال مؿ الممتم ج التطوعج والرلئءدي ب سب مقتاى ال ءؿ.المبءدرة واالست داد لم .2

االىتمءـ بءلبئةة الطبئ ئػةُ والم ءيظػة عمئيػء واالىتمػءـ بم ػءدرىءُ واسػتدامتيء و ػث الطمبػة وتشػمئ يـ  .3
 عمى ذلؾ.

ةيف جمبل 
َّ
 األمبنة واملوثوقي

 ة التدريس ومن في حكمه بما يمي:يمتزم عضو هيئ(: 11) المادة

 ُاطمي عمئيء  رنػء  قئءمػو ب ممػو عدـ إيشء  سرئَّة الم مومءت والورءةؽ والُمستندات التج   ؿ عمئيء  و  .1
 .سواً   كءف ذلؾ كتءبئًَّء  و شفوئًَّء  و إلكترونئَّءً 
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مػء  و مكتػوـذات طػءبي سػري   تت مَّػؽ بموااػئي ُاالمتنءع عػف القئػءـ بػمي ت مئػٍؽ  و ت ػرئٍح  و ُمدا مػةٍ   .2
  و الُمداولة يج المءم ة. ُزالت قئد الدراسة

ُـّ االي ػػػءح عنيػػػء إال الُم ءيظػػػة عمػػػى سػػػرئَّة الم مومػػػءت ا  .3 لُمت مِّقػػػة بءلطءلػػػب وُ  و ػػػئَّءتوُ ب ئػػػث ال ئػػػت
عػػػدـ اسػػتغقؿ الم مومػػػءت و  ُبُموايقػػة الطءلػػب نفسػػػو  و إلػػى ولػػػج  مػػرهُ  و لغءئػػءت قءنونئَّػػػة  و  كءدئمئَّػػة

ف كءنت ب رئَّة  و تدرئسئَّة.  الُمت مِّقة بءلطءلب لت قئؽ م ءلح ش  ئَّة  تَّى وا 

ة بشكٍؿ كءمٍؿ ودقئٍؽ عف ممئي الم مومءت الرسمئَّة التج اإ  .4 ي ءح ستومب اإئي ءح لممرامي الُم ت َّ
 .لمتشرئ ءت النءيذة  ويقءً  عنيء ب كـ عممو

االمتنءع عف القئءـ بمي نشءٍط مف شمنو  ف ئلدي إلى ُنشو  تاءرٍب  قئقج  و ظءىري  و ُم تمؿ بػئف  .5
 ولئَّءتو وميءمو الوظئفئَّة مف مية   رى.وبئف مسل  ُم ءل و الش  ئَّة مف مية

 .قبوؿ  و طمب اليدائء واالمتئءزات األ رى(: 11المادَّة )

 :ومف يج  كمو بمء ئمج عاو ىئةة التدرئس ئمتـز

 ُعدـ ُقبػوؿ  و طمػب مبػءلا مءلئػة نقدئػة  و ىػدائء  و منػءيي  و  ي امتئػءزاٍت   ػرى مػف الطمبػة  و ذوئيػـ  .1
  ئًَّء كءف نوعيء  و مقدارىء سواً  بشكٍؿ ُمبءشٍر  و غئر ُمبءشر.

دارئػػة داري لػػدى الميػػة اإعاػػو ىئةػػة التػػدرئس ب كػػـ عممػػو اإ اال تفػػءظ بءليدئػػة التػػج ئ  ػػؿ عمئيػػء  .2
 .الم نئة

تفػػءدي إقءمػػػة عققػػءٍت ورئقػػػٍة مػػي  يػػػراد  و ملسسػػءت ت تمػػػد م ػػءل يء بشػػػكٍؿ  سءسػػج عمػػػى قراراتػػػو  و    .3
 المية اإدارئَّة التج ئ مؿ بيء. قرارات
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 . الُم ءيظة عمى م ءلح المءم ة وُممتمكءتيء: (12المادَّة )

 :ومف يج  كمو عمى عاو ىئةة التدرئس

وتبمئػا رةئسػو الُمبءشػر  ُوعػدـ التفػرئط بػمي  ػؽ مػف ُ قوقيػء ُالُم ءيظة عمى م ءلح  المءم ة وُممتمكءتيػء  .  
ػػػػة لممءم ػػػػة وعػػػػف  ي إىمػػػػءٍؿ  و ت ػػػػرٍُّؼ ئُاػػػػرُّ  ُعػػػػف  ي تمػػػػءوٍز عمػػػػى المػػػػءؿ ال ػػػػءـ  و الم ػػػػم ة ال ءمَّ

لم  ػػوؿ عمػػى مكءسػػب ش  ػػئَّة  و لمتػػروئج عػػف  ُعػػدـ اسػػت داـ  مػػواؿ المءم ػػة وُممتمكءتيػػءو  ُبم ػػم تيء
مئٍي  و منف ٍة لمغئر.  سم

 مءم ة  و ال ءص بو دا ؿ المءم ة:لميءز ال ءسوب الُم  َّص لو مف الُمراعءة مء ئمج عند است دامو   .ب 

 ات ءذ اإمرا ات القزمة لم فءظ عمى ال ءسوب الُم  َّص لو مف المءم ة. .1

  عدـ است داـ الميءز ألغراض التسمئة وعدـ تنزئؿ البرامج التريئيئَّة.  .2

 ٍت منيء.عدـ الد وؿ إلى  ميزة اَّ رئف وُم ءولة ال  وؿ عمى م مومء  .3

 ترشئد است داـ الطءب ءت مء  مكف واست داميء يج ال مؿ الرسمج يقط. .4

بمء يج ذلؾ لغءئءت التدرئس  ُألغراض ال مؿ نترنت ومواقي التوا ؿ االمتمءعجاإ االلتزاـ بءست داـ  .5
 وبمء ئُ ب يج م م ة ال مؿ. ُوالب ث وتطوئر القدرات والميءرات ذات ال ققة بطبئ ة عممو

 بشروط وُمتطمَّبءت  قوؽ الممكئَّة الفكرئَّة لمممفَّءت والبرامج وُمراعءة شروط تر ئص است داميء. االلتزاـ .6

ور غئػػػر طبئ ئَّػػػة  ػػػقؿ اسػػػت داـ استشػػػءرة مركػػػز ال ءسػػػوب يػػػج المءم ػػػة يػػػورًا لػػػدى ُمق ظػػػة  يَّ ُ مػػػ .7
 نترنت.اإ

ئَّةُ  و ت تػوي عمػى آرا  عدـ تنزئؿ الن وص وال ور التج ت توي عمى مواد غئػر   ققئَّػة  و عن ػر  .8
يػػةُ  و ُت ػػرُِّض عمػػى الُ نػػؼ والكراىئَّػػة  و  يَّ  نشػػطٍة غئػػر قءنونئَّػػة عػػدـ تنزئػػؿ الممفَّػػءت و  ُسئءسػػئَّة ُمتطرِّ

 .التج ال تت مَّؽ بطبئ ة عممو ُمبءشرة
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عدـ است داـ البرئد اإلكترونج إنشء  وتوزئي الرسػءةؿ التػج ت تػوي عمػى مػواد دعءةئَّػةُ  و ش  ػئَّةُ   .9
يػػػة  و ت مئقػػءت عن ػػػرئَّة  ػػوؿ الُم تقػػػدات   و غئػػر   ققئَّػػةُ  و تمػػػؾ التػػج تتاػػػمَّف آرا  سئءسػػئَّة ُمتطرِّ

 ءؿ ورود  ئَّة رسءلة مػف  ي عاػو والُممءرسءت الدئنئَّة  و النوع االمتمءعج  و ال مر  و ال رؽُ ويج 
 ىئةة تدرئس بيذا ال  وص ئمب إبقغ مركز ال ءسوب عف ذلؾ ُمبءشرة.

عػػدـ إعػػءدة إرسػػءؿ الرسػػءةؿ الػػواردة التػػج قػػد ت تػػوي عمػػى يئروسػػءت  و ممفَّػػءت قػػد ُئشػػتبو بمنَّيػػء ت تػػوي  .10
 عمى يئروسءتُ وئمب يج ىذه ال ءلة االست ءنة بمركز ال ءسوب يج المءم ة.

المػػوظفئف اإدارئئػػئف عمػػى المءم ػػة تئْمكػػئف  عاػػء  ىئةػػة التػػدرئس ال ػػءممئف يػػج المءم ػػة وكءيَّػػة  (:15مااادَّة )ال
نة  .ُ ونشرىءعمى موقي المءم ة اإلكترونج  و بمي  ورة منءسبةوطمبتيء مف االطقع عمى ىذه الُمدوَّ

مئَّػة يػج المءم ػة مسػلولوف عػف اإشػراؼ عمػى : الرةئس وُعمػدا  الُكمئَّػءت ورلسػء  األقسػءـ األكءدئ(16المادَّة )
نة.  تف ئؿ وتطبئؽ ىذه الُمدوَّ
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 دائرة الموارد البشرية 
نة  جامعة اليرموك فيألعضاء الهيئة التدريسيَّة  قواعد الُسلوك نموذج إقرار ُمدوَّ

 

 ().......................................................................... :بهـع أدنـــأنب الموق

 ()..........................................................................: ةــــــــــــــالوطيف

 ()..........................................................................: ــــــــــــةــــالكليـ

 ..................................(.....) :بم المحوسـالرقـ

نررةأقرر   ررلو  بررنن ا اطل ررى ألرا أمكرربن        ُ جب  رة الير ررو   أد هرر    فررا الت ريُرري ة الهيئرة ألأضررب  قواأر  ال

 .لتزان التبن بنمكب هبببإل

 

 

 

 

 

 

 ................................................ :االســــــــــــــــم

 ................................................ :الرقم المحىسب

 ................................................ :التىقيـــــــــــــع

 ................................................ :التبريـــــــــــــخ


