جـامعـة القـدس املـفتوحـة
لـجـنـة الـتـرقـيـات

تـعليمـات ترقية
أعضاء اهليئة التدريسية

تعليمات ترقية أعضاء اهليئة التدريسية

مـقدمــة:
يع ُّد ع�ضو هيئة التدري�س الذي ينه�ض مبهمات الإر�شاد والتدري�س
يف الربامج الأكادميية املختلفة يف كليات اجلامعة ركن ًا مهم ًا من
�أركان العملية التعليمية ،وركيزة �أ�سا�سية من ركائز النظام التعليمي
اجلامعي .وانطالق ًا من الفهم الواعي لأهمية هذا الدور ،اقت�ضت
ال�رضورة توفري حوافز مادية ومعنوية ت�شجع ع�ضو هيئة التدري�س
على البحث ،وحتفزه على الإبداع واالبتكار خدمة للعلم واملجتمع من
جهة ،وجت�سيداً لر�سالة اجلامعة وفل�سفتها من جهة ثانية .ومن الطبيعي
�أن ُت�ؤطَّ ر هذه احلوافز يف نظام متكامل ،حتدد فيه ال�رشوط واملعايري
التي يح�صل بها الع�ضو على الرتقية الأكادميية التي تتنا�سب وجهوده
يف جماالت البحث العلمي وخدمة اجلامعة واملجتمع.

جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

2

تعليمات ترقية أعضاء اهليئة التدريسية

املادة (: )1
ت�سمى هذه التعليمات (تعليمات ترقية �أع�ضاء الهيئة التدري�سية
يف جامعة القد�س املفتوحة ل�سنة  1994ويعمل بها اعتباراً من
التاريخ الذي حددت فيه) .

املادة (: )2
يكون للكلمات الآتية حيثما وردت يف التعليمات معانيها
املو�ضحة �إزاء كل منها ،ما مل تدل القرينة على غري ذلك:
َّ
♦

♦اجلامعة (ج .ق .م)  :جامعة القد�س املفتوحة.

♦

♦الرئيس :رئي�س اجلامعة.

♦

♦اللجنة :جلنة الرتقيات يف اجلامعة.

♦

♦اجمللس :جمل�س اجلامعة.

♦ ♦الباحث الرئيس :من يرد ا�سمه �أو ًال �ضمن امل�شرتكني يف �إجراء
البحث املقدم للرتقية.
♦ ♦اجمللة العاملية :جملة علمية حمكمة ودورية متخ�ص�صة عاملياً،
وتكون معتمدة من �إحدى قواعد البيانات املعروفة.
♦

♦اجمللة املعتمدة :جملة علمية حمكمة ودورية معتمدة من اللجنة.

♦ ♦اجمللة اإللكرتونية :دورية علمية حمكمة متخ�ص�صة مفهر�سة
وت�صدر ب�شكل منتظم بحيث ال يقل عمرها عن ثالث �سنوات.
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املادة (: )3
 .أيجوز للأ�ستاذ امل�ساعد �أو الأ�ستاذ امل�شارك �أن يق ّدم طلب ًا
للرتقية �إىل رتبة �أعلى من رتبته قبل �أربعة �أ�شهر من انتهاء املدة
القانونية امل�شرتط �إم�ضا�ؤها وهو يف رتبته� ،إذا توافرت ال�رشوط
القانونية الأخرى ،لطلب الرتقية.
 .بي�صدر جمل�س اجلامعة قراره يف مو�ضوع الرتقية يف مدة ال
تتجاوز �ستة �أ�شهر من تاريخ ا�ستالم طلب الرتقية ر�سمي ًا لدى �أمانة
جلنة الرتقيات.

املادة (: )4
جماالت الرتقية:
 .أ ُيدر�س طلب الرتقية يف �ضوء تقومي �أداء ع�ضو هيئة التدري�س
يف املجاالت الأربعة الآتية ،وفق الأ�س�س واملعايري املن�صو�ص عليها
يف املواد الالحقة:
1 .1البحث والإنتاج العلميان.
2 .2التدري�س والإر�شاد.
3 .3خدمة اجلامعة.
4 .4خدمة املجتمع.
.

قوم البحوث الواردة يف البند �أ ( )1من هذه املادة حمكِّمون
ج ُي ِّ
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من خارج اجلامعة� ،أما تقومي الأداء يف املجاالت الثالثة الواردة
يف البنود �أ ( ، )4 - 2فتتواله جلنة الرتقية باال�ستعانة مبحكمني
وم�س�ؤولني �إداريني من داخل اجلامعة.

املادة (: )5
شروط التقدم للرتقية:
ي�شرتط يف من يتق َّدم للرتقية �إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك� ،أو �إىل رتبة
�أ�ستاذ ما ي�أتي:
�سي ّقى منها �أقدمية
 .أ�أن يكون قد توافرت لديه يف الرتبة التي ُ َ
يف (ج .ق .م) ال تقل عن �أربع �سنوات ،و�إذا احت�سبت له خدمة �أكادميية
�سابقة يف جامعة �أخرى تقبل بها اجلامعة ،في�شرتط لرتقيته يف هذه
احلالة �أن يكون قد �أم�ضى �سنتني على الأقل يف الرتبة التي عني فيها
يف اجلامعة ،على �أن يكون مثبت ًا يف اخلدمة.
 .بيف حال كون املتقدم للرتقية غري مثبت يف اجلامعة ولديه
�إنتاج بحثي ي�ؤهله للرتقية ،فله �أن يتقدم بطلب للرتقية م�شفوع ًا
بتعهد خطي يلزمه باال�ستمرار بالعمل يف الفرتة التي يكون فيها غري
مثبت على مالك اجلامعة.
 .ت�أن يقوم باملهمات الأكادميية املوكلة �إليه بنجاح.
�سي ّقى منها� ،إنتاج ًا
 .ث�أن يكون قد ن�رش ،وهو ي�شغل الرتبة التي ُ َ
علمي ًا قيم ًا �أدى �إىل تقدم املعرفة يف جمال تخ�ص�صه� ،أو جمال تعليم
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التخ�ص�ص� ،أو جمال التعليم املفتوح.
 .ج�أن يكون ما ن�سبته  %70على الأقل من �أبحاثه العلمية املقدمة
للرتقية يف حقل تخ�ص�صه الدقيق.
 .ح�أن يكون له �إ�سهام ملحوظ وجهد علمي مميز يف خدمة
اجلامعة واملجتمع.
 .خ�أال يكون قد �صدر بحقه �إنذار مزدوج �أو �إنذار نهائي خالل
ال�سنتني الأخريتني من املدة القانونية التي يجب توافرها للرتقية،
وي�ؤجل النظر يف ترقيته ملدة �سنة واحدة على الأقل من تاريخ توافر
ال�رشوط الأخرى للرتقية� ،إذا كان قد �صدر بحقه مثل هذين الإنذارين.

املادة (: )6
أسس الرتقية ومتطلباتها:
.

أالبحث والإنتاج العلميان:

1 .1يقبل الإنتاج العلمي دون حاجةٍ �إىل تقوميه تقومياً �أولياً
وي�صنف كما ي�أتي:
 .أالبحوث املن�شورة �أو املقبولة للن�رش يف جمالت علمية عاملية
حمكمة.
 .بالبحوث املن�شورة �أو املقبولة للن�رش يف جمالت حمكمة
تعتمدها اجلامعة� ،أو جمالت ت�صدر عن اجلامعات �أو مراكز البحث
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

6

تعليمات ترقية أعضاء اهليئة التدريسية

العلمي التي تعرتف بها اجلامعة.
 .تالبحوث امل�ستخل�صة �أو امل�ستلة من ر�سائل املاج�ستري
و�أطروحات الدكتوراة التي �أجنزت ب�إ�رشاف طالب الرتقية� ،رشيطة
�أن تكون من�شورة �أو مقبولة للن�رش يف جمالت حمكمة ومعتمدة .ويعد
الطالب الباحث الرئي�س فيها ،وال ي�ستفاد من �أكرث من بحث واحد لكل
ترقية.
 ،)Caseومراجعة الأدبيات
 .ثالتقارير (Reports
( ،)Literature Reviewsوامللخ�صات العلمية (،)Short Notes
واملقاالت العلمية املوثقة� ،رشيطة �أن تكون من�شورة يف جمالت
حمكمة ومعتمدة ،ويف حقل التخ�ص�ص الدقيق للمتقدم .على �أن ال يزيد
ما يح�سب للمتقدم منها عن عملني.
5 .5يجوز �أن يقبل الإنتاج العلمي للرتقية بعد تقوميه تقومياً
�أولياً وي�صنف على النحو الآتي:
 .أالكتب العلمية املن�شورة التي حتتوي على �إ�ضافة جديدة
للمعرفة يف جمال تخ�ص�ص الباحث ،ويعامل كل كتاب منها -مهما
تعددت ف�صوله -معاملة البحث الواحد ،ويح�سب لطالب الرتقية من
هذا الإنتاج كتابان فقط.
 .بالبحوث �أو الف�صول املن�شورة يف كتب متخ�ص�صة ،ويح�سب
للمتقدم للرتقية منها بحث واحد.
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 .تالكتب املرتجمة �إىل اللغة العربية ،على �أن يكون مو�ضوع
الكتاب املرتجم يف حقل تخ�ص�ص املتقدم للرتقية ،ويح�سب له منها
كتاب مرتجم واحد ،ويعامل باعتباره بحث ًا واحداً.
 .ثخمطوطات حمققة حتقيق ًا علمي ًا ومن�شورة ،ويعامل كل
خمطوط منها معاملة البحث الواحد ،على �أن ال يزيد ما يحت�سب منها
عن خمطوط واحد لكل ترقية.
 .جالكتب واملقررات اجلامعية املن�شورة (،)Text Books
وامل�ؤلفة ب�شكل فردي �أو م�شرتك مع �آخرين ،ويعامل كل منها معاملة
البحث الواحد ،على �أن يكون مو�ضوع الكتاب يف حقل تخ�ص�ص
املتقدم للرتقية ،و ُيقبل منها كتاب واحد.
 .حالدرا�سات �أو الربجميات العلمية املتخ�ص�ص ة
 ،)graphsوبواقع درا�سة واحدة لكل ترقية ،تعامل معاملة البحث
الواحد ،وحت�سب درا�سة واحدة لكل ترقية.
(�Mono

 .خالبحوث املن�شورة �أو املقبولة للن�رش يف وقائع امل�ؤمترات
يقومها حمكمون متخ�ص�صون ،يح�سب منها للمتقدم
املتخ�ص�صة التي ّ
للرتقية بحث واحد فقط.
.

دالأن�شطة والأعمال الإبداعية املتميزة ،و ُيقبل منها عمل واحد

.

ذاخلدمات العامة للجامعة واملجتمع:

فقط.
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1 .1التدريس واإلرشاد ،ويت�ضمن املعايري الآتية:
 .أتدري�س جميع املقررات التي يكلّف بها �ضمن عبئه التدري�سي يف
تنوعها ،ومراعاة الفروق الفردية بني دار�سيها.
جمال تخ�ص�صه ،و�رضورة ّ
 .با�ستخدام طرق وو�سائل متطورة ،ومدى م�ساهمته يف تطويرها.
 .تمتكُّنه من املادة العلمية املت�ضمنة يف املقررات الدرا�سية،
وقدرته على �إي�صالها.
 .ثاملتابعة احلثيثة لن�شاطات الطلبة وتقاريرهم.
 .جالدقة يف �إعداد االمتحانات املطلوبة وتنفيذها يف مواعيدها،
والإ�رشاف على م�شاريع تخرج الطلبة والتدريب امليداين.
.

حااللتزام بالدوام وال�ساعات املكتبية.

.

خااللتزام بالأعراف والقيم والتقاليد الأكادميية.

 .2خدمة اجلامعة:

وي�شمل تقديرها املجاالت الآتية:
 .أالوظائف والأعمال الإدارية العليا التي ُي�شغِل طالب الرتقية
�إحداها ب�شكل متوا�صل مدة � 4 - 2سنوات ،على �أن يكون تقديره
ال�سنوي جيد جداً ف�أعلى مثل :رئي�س اجلامعة ،نائب رئي�س اجلامعة،
م�ساعد رئي�س اجلامعة ،مدير الفرع ،عميد الكلية ،مدير مركز درا�سي �أو
غري درا�سي ،مدير دائرة يف رئا�سة اجلامعة.
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 .بالدرا�سات والتقارير والن�رشات والرتجمات التي تخدم اجلامعة
التي يكون املتقدم للرتقية قد و�ضعها بتكليف �أو بدون تكليف من
اجلامعة ،ب�أجر �أو بدون �أجر ،ون�رشت �أو �سمح بتداولها.
 .تامل�شاركة الفعلية يف هيئات حترير جمالت �أو دوريات �أو
�سال�سل كتب ،ذات مكانة علمية ت�صدرها اجلامعة.
 .ثامل�شاركة يف ع�ضوية جلان حت�ضريية �أو علمية مل�ؤمترات �أو
ندوات تنظمها اجلامعة.
 .جامل�شاركة يف ع�ضوية املجال�س الإدارية والأكادميية يف
اجلامعة ملدة عام على الأقل.
 .حامل�شاركة يف �إنتاج الو�سائط التعليمية املحو�سبة �أو املرئية
�أو حتكيمها.
 .خامل�شاركة يف تقومي الأبحاث العلمية ،والرتب الأكادميية،
وجلان حتكيم اجلوائز وامل�سابقات العلمية التي تنظمها اجلامعة.
 .دالقيام مبهمات فردية مثل� :إعداد تعليمات �أو �أنظمة حمددة
بتكليف من اجلامعة.
 .ذما جتمع عليه جلنة الرتقيات من غري ما تقدم ب�أنه يقع يف
جمال خدمة اجلامعة.
 .3اخلدمات العامة للمجتمع:

تع ّد امل�شاركة الفعالة يف الأن�شطة الآتية من اخلدمات العامة
للمجتمع:
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 .أع�ضوية املجال�س �أو اللجان العلمية �أو الثقافية �أو االجتماعية
خارج نطاق اجلامعة.
 .ب�إلقاء املحا�رضات �أو امل�شاركة يف الندوات وامل�ؤمترات وور�ش
العمل من خالل �أوراق عمل� ،أو من خالل الإ�سهام بدور �أ�سا�سي يف
تنظيمها.
 .تن�رش املقاالت يف ال�صحف واملجالت املحلية� /أو اخلارجية.
 .ثالقيام بدرا�سات بتكليف من هيئات عامة� ،أو م�ؤ�س�سات علمية
�أو فنية� ،سواء ب�أجر �أو بدون �أجر.
 .جتقدمي خدمات �إر�شادية �أو ا�ست�شارية �ضمن تخ�ص�ص املتقدم
للرتقية ،بحيث تعود بالنفع على املجتمع.
 .حالإ�رشاف على ر�سائل الدرا�سات العليا يف جامعات �أخرى،
وامل�شاركة يف فح�صها ومناق�شتها.
 .خما جتمع عليه جلنة الرتقيات ،من غري ما تقدم ،ب�أنه يقع يف
جمال خدمة املجتمع.

املادة (: )7
.

أشروط البحوث املقدمة للرتقية:

�1 .1أن تكون يف جمال التخ�ص�ص الدقيق لطالب الرتقية بن�سبة ال
تقل عن  ،%70وال تزيد ن�سبة الأبحاث املقدمة يف املجاالت الأكادميية
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الأخرى املرتبطة بتخ�ص�ص طالب الرتقية عن .%30
�2 .2أن ال يكون املتقدم للرتقية قد ا�ستعملها للح�صول على درجة
علمية �أو رتبة �أكادميية.
� 3 .3أن تكون منجزة خالل الفرتة الزمنية للرتبة العلمية احلالية
لطالب الرتقية.
�4 .4أن تكون من�شورة يف غري جملة �أو منفذ واحد للن�رش داخل
الوطن وخارجه.
�5 .5أن ال يزيد احلد الأعلى للإنتاج العلمي املن�شور �أو املقبول للن�رش
يف جملة واحدة عن ن�صف احلد الأدنى من الإنتاج املطلوب للرتقية.
ب .الشروط اليت ينبغي توافرها يف اجملالت احملكمة:

ي�شرتط يف املجالت التي تن�رش فيها الأبحاث املقدمة للرتقية
ما ي�أتي:
�1 .1أن تكون حمكمة ودورية ت�صدر بانتظام عن جامعات معرتف
بها �أو مراكز بحثية َّ
يتول حتكيم الأبحاث فيها مق ِّومون �أكادمييون
متخ�ص�صون.
�2 .2أن تتبع املنهج العلمي يف حترير بحوثها ومقاالتها ،و�أن
يخ�ضع ما ين�رش فيه للتقومي العلمي.
�3 .3أن ي�رشف على حتريرها جامعيون متخ�ص�صون من حملة
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الرتب الأكادميية العليا.
�4 .4أن ال يقل عمر املجلة التي تن�رش فيها الأبحاث عن ثالث
�سنوات قبل تاريخ �إر�سال الإنتاج العلمي �إليها با�ستثناء جمالت
اجلامعة.
ج .الشروط اليت ينبغي توافرها يف اجملالت اإللكرتونية (Online

:)Journals

ي�شرتط يف املجالت الإلكرتونية التي تن�رش فيها الأبحاث املقدمة
للرتقية ما ي�أتي:
 .1تعتمد املجالت الإلكرتونية � Online Journalsرشيطة
التقيد باملوا�صفات املذكورة يف تعريفها الوارد يف هذا النظام.
 .2وال تعتمد البحوث املن�شورة يف مواقع �إلكرتونية جتارية �أو
مدفوعة الأجر �أو التي ال ت�صدر عن جامعات �أو معاهد �أو مراكز �أو
جمعيات بحثية متخ�ص�صة.
� .3أن تكون حا�صلة على الرقم املعياري الدويل .ISSN

املادة (: )8
تقدير اإلنتاج العلمي:
يق َّدر الإنتاج العلمي املقدم للرتقية ،واملن�صو�ص عليه يف
الفقرتني الأوىل والثانية ( )2 ، 1من املادة ( )6على النحو الآتي:
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◄أوالً -األحباث املقبولة للرتقية دون تقويم أولي:

أالبحث المنشور في مجلة عالمية محكمة:

.
♦

♦البحث املنفرد  140نقطة.

♦

♦البحث امل�شرتك مع �آخر  70نقطة لكل منهما.

♦

♦البحث امل�شرتك مع اثنني:
 70نقطة للباحث الرئي�س.
 40نقطة للباحث الثاين.
 30نقطة للباحث الثالث.

♦

♦البحث امل�شرتك مع ثالثة �أو �أكرث:
 70نقطة للباحث الرئي�س.
 40نقطة للباحث الثاين.
 10نقاط لكل من الباحثني الآخرين.

 .بالبحث المنشور في مجلة معتمدة من الجامعة:
♦

♦البحث املنفرد  100نقطة.

♦

♦البحث امل�شرتك مع �آخر  50نقطة لكل منهما.

♦

♦البحث امل�شرتك مع اثنني:
 50نقطة للباحث الرئي�س.
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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 30نقطة للباحث الثاين.
 20نقطة للباحث الثالث.
♦

♦البحث امل�شرتك مع ثالثة:
 50نقطة للباحث الرئي�س.
 30نقطة للباحث الثاين.
 10نقط لكل من الباحثني الآخرين.

 .تالبحث امل�ست ّل من ر�سالة جامعية �أ�رشف عليها طالب الرتقية:
امل�رشف املنفرد  50نقطة.
امل�رشف الرئي�س  30نقطة.
امل�رشف امل�شارك  20نقطة.
 .ثالتقارير واملراجعات واملقاالت العلمية املوثقة:
العمل املنفرد  50نقطة.
العمل امل�شرتك مع �آخر  25نقطة لكل منهما.
العمل امل�شرتك مع اثنني �أو �أكرث  15نقطة لكل من الباحثني الآخرين.
◄ثانياً -اإلنتاج العلمي املقبول للرتقية بعد تقوميه تقومياً أولياً:

 .أتعامل البنود (�أ ،ب ،ت ،ث ،ج ،ح) من الفقرة ( )2من املادة
( )6من حيث النقاط معاملة البحث املن�شور يف جملة معتمدة كما
وردت يف البند (ب) من املادة (� )8أعاله.
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 .بتعامل البنود (خ ،د ،ذ) من الفقرة ( )2من املادة ( )6من حيث
النقاط معاملة التقارير واملراجعات الواردة يف البند (ث) من املادة
(� )8أعاله.

املادة (: )9
تقدير اخلدمات العامة للجامعة واجملتمع:
ُيق َّدر احلد الأق�صى للخدمات العامة للجامعة واملجتمع لطالب
الرتقية ،وامل�شار �إليها يف الفقرة (ب) من املادة ( ، )6من هذه
التعليمات ب ( )200نقطة ،و ُيع ُّد لأجل ذلك تقرير م�شرتك يق ّدمه عميد
الكلية ومدير الفرع اللذان يتبع لهما طالب الرتقية ،وبالتعاون مع
�أي جلنة ت�شكلها جلنة الرتقيات يف اجلامعة لهذا الغر�ض على النحو
الآتي:
1 .1التدريس واإلرشاد:

يق َّدر احلد الأق�صى لهذا الن�شاط ملن يعمل ع�ضواً متفرغ ًا يف هيئة
التدري�س ا�ستناداً �إىل تقدير �أدائه يف �صحيفة التقومي الأكادميي لآخر
ثالث �سنوات ،ب  75نقطة.
.

أالإ�رشاف الأكادميي بتقدير ممتاز 25 :نقطة لكل �سنة.
 .بالإ�رشاف الأكادميي بتقدير جيد جداً 20 :نقطة لكل �سنة.

3 .3خدمة اجلامعة:

ُيق ِّدر احلد الأق�صى للأن�شطة واجلهود العلمية التي يقدمها طالب
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الرتقية خدمة للجامعة ب ( )75نقطة موزعة على النحو الآتي:
 .أالأعمال الإدارية العليا املن�صو�ص عليها يف البند ( )2من
الفقرة (ب) مادة ( : )6تقدر بالنقاط ملن عمل ب�شكل متوا�صل مدة – 2
� 4سنوات يف �أي من الوظائف الآتية وكان تقديره (جيد جداً) ف�أعلى:
◊

◊رئي�س اجلامعة 75 :نقطة.

◊

◊نائب الرئي�س 50 :نقطة.

◊

◊م�ساعد الرئي�س /م�ساعد نائب الرئي�س 35 :نقطة.

◊

◊مدير الفرع /عميد الكلية 35 :نقطة.

◊ ◊مدير دائرة يف الرئا�سة /مدير مركز غري درا�سي /م�ساعد
�أكادميي /م�ساعد �إداري /م�ساعد �أكادميي و�إداري 25 :نقطة.
◊

◊رئي�س ق�سم /من�سق تخ�ص�ص �أكادميي (يف الرئا�سة) 15 :

نقطة.
 .بالن�شاطات املن�صو�ص عليها يف البنود (�أ – ذ) من هذه الفقرة
يقدر لكل منها  10نقاط.
3 .3اخلدمات العامة للمجتمع:

تقدر الن�شاطات املن�صو�ص عليها يف البنود (�أ – خ) من البند ()3
 ،فقرة (ب)  ،من املادة ( 10 )6نقاط لكل منها ،وبحد �أق�صى  50نقطة.
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املادة (: )10
يطلب من املتقدم للرتقية �أن يقدم �إنتاج ًا علمي ًا من املذكور يف
الفقرة (�أ) من املادة ( )6وفق ما ي�أتي:
 .أ�أربعة بحوث على الأقل للأ�ستاذ امل�ساعد املتقدم للرتقية �إىل
رتبة �أ�ستاذ م�شارك ،على �أن يكون املن�شور منها بحثني على الأقل،
و�أن يكون باحث ًا رئي�س ًا يف اثنني منها على الأقل.
 .بخم�سة بحوث على الأقل للأ�ستاذ امل�شارك املتقدم للرتقية �إىل
رتبة �أ�ستاذ على �أن يكون املن�شور منها �أربعة بحوث على الأقل ،و�أن
يكون باحث ًا رئي�س ًا يف ثالثة منها على الأقل.
ويع ُّد �صاحب اال�سم الأول يف البحوث امل�شرتكة الواردة يف
الفقرتني (�أ) و (ب) من املادة ،هو الباحث الرئي�س� ،إال �إذا كان البحث
م�ست ًال من ر�سالة ماج�ستري �أو �أطروحة دكتوراة �أ�رشف عليها طالب
الرتقية ،ويف هذه احلالة يكون الطالب هو الباحث الرئي�س.

املادة (: )11
 .أي�شرتط يف الأ�ستاذ امل�ساعد املتقدم للرتقية لرتبة �أ�ستاذ
م�شارك �أن يح�صل على ما جمموعه ( )360ثالثمائة و�ستون نقطة
على الأقل من البحث العلمي والإنتاج العلمي واجلهد العلمي يف خدمة
اجلامعة �أو املجتمع واخلدمات العامة للجامعة �أو املجتمع املن�صو�ص
عليها يف الفقرتني (�أ ،ب) من املادة ( ، )6على �أن يكون منها ()260
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مائتان و�ستون نقطة على الأق ّل عن البحث العلمي والإنتاج العلمي
املن�صو�ص عليه يف الفقرة (�أ) من املادة ( )6و ( )100مائة نقطة
على الأق ّل عن اجلهد العلمي يف خدمة اجلامعة �أو املجتمع �أو اخلدمات
العامة للجامعة �أو املجتمع املن�صو�ص عليها يف الفقرة (ب) من
املادة (. )6
 .بي�شرتط يف الأ�ستاذ امل�شارك املتقدم للرتقية لرتبة �أ�ستاذ �أن
يح�صل على جمموع (� )450أربعمائة وخم�سني نقطة على الأقل من
البحث العلمي والإنتاج العلمي واجلهد العلمي يف خدمة اجلامعة �أو
املجتمع واخلدمات العامة للجامعة �أو للمجتمع املن�صو�ص عليها
يف الفقرتني (�أ ،ب) من املادة ( ، )6على �أن يكون منها ()350
ثالثمائة وخم�سون نقطة حداً �أدنى عن البحث العلمي والإنتاج العلمي
املن�صو�ص عليه يف الفقرة (�أ) من املادة ( )6و ( )100مائة نقطة على
الأق ّل عن اجلهد العلمي يف خدمة اجلامعة �أواملجتمع واخلدمات العامة
للجامعة �أو للمجتمع املن�صو�ص عليها يف الفقرة (ب) من املادة (. )6

املادة (: )12
إجراءات الرتقية:
1 .1يقدم ع�ضو هيئة التدري�س طلب الرتقية �إىل مدير الفرع الذي
يعمل فيه� ،أو املركز الدرا�سي الذي يعمل فيه مت�ضمناً ما ي�أتي:
.

أكتاب ا�ستيفاء املدة الزمنية الالزمة للرتقية.
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 .ب�أربع ن�سخ من �سريته الذاتية العلمية والعملية.
 .ت�أربع ن�سخ من كل مفردة من مفردات الإنتاج العلمي ،على
�أن تذكر جهة الن�رش وا�سم املجلة العلمية وعددها وتاريخ �إ�صدارها
بالن�سبة للبحوث املن�شورة.
 .ث�أي بيانات �أو �شهادات موثقة عن الأن�شطة والإجنازات التي
يل خدمة اجلامعة واملجتمع املن�صو�ص
حققها طالب الرتقية يف جما ْ
على بنودهما يف الفقرة (ب) من املادة (. )6
5 .5يقدم مدير الفرع /املركز بالتن�سيق والتعاون مع عميد الكلية
املخت�ص تقريراً م�شرتك ًا عن املتقدم للرتقية على منوذج معتمد من
جلنة الرتقيات وفق املعايري املن�صو�ص عليها يف الفقرة (ب) من
املادة ( ، )6ويرفع التقرير مع طلب الرتقية كام ًال �إىل رئي�س اجلامعة.
6 .6حتاط جميع املداوالت والتقارير اخلا�صة بالرتقيات كافة
بال�رسية التامة ،ويف الأحوال جميع ًا ال يجوز �أن ينظر يف طلب الرتقية
�إال �أع�ضاء يحملون رتب ًا �أكادميية مماثلة ،للرتبة املطلوب الرتقية �إليها
�أو �أعلى منها.
7 .7يحيل الأ�ستاذ الدكتور رئي�س اجلامعة طلبات الرتقية املرفوعة
�إليه من املناطق التعليمية واملراكز الدرا�سية وغريهما من املراكز
والدوائر الإدارية يف اجلامعة �إىل �أمني �رس جلنة الرتقيات ال�ستكمال
�إجراءات الرتقيات.
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8 .8يعر�ض �أمني �رس جلنة الرتقيات الطلبات على �أع�ضاء اللجنة
لدرا�ستها ،والت�أكد من مدى ا�ستيفائها لل�رشوط املطلوبة ،ومن ثم
اتخاذ القرار املنا�سب حيالها �سواء با�ستكمال �إجراءات الرتقية �أو
تعليقها �أو ردها.
9 .9يف حال ا�ستيفاء الطلب لل�رشوط املطلوبة ،واملعايري املحددة
املقومني الذين وافقت
يف تعليمات الرتقيةُ ،ير�سل �إىل ثالثة من قائمة ِّ
عليهم جلنة الرتقيات� ،رشيطة �أن يكونوا من رتب �أكادميية �أعلى من
تخرج
رتبة املتق ّدم للرتقية ،ومن جامعات مرموقة غري اجلامعة التي َّ
مقومني معروفني مبو�ضوعيتهم وخربتهم
فيها املتقدم للرتقية ،ومن ِّ
يف جمال تخ�ص�صهم ،ويرفق بالطلب ال�سرية الذاتية لطالب الرتقية،
مع بيان الرتبة املر�شح لها ،ون�سخة من تعليمات الرتقية املعتمدة
يف اجلامعة� ،إ�ضافة �إىل ا�ستمارات تقومي الإنتاج العلمي املعتمدة من
جلنة الرتقيات.
املقومون �إىل �رضورة تقدمي ردودهم وتقاريرهم يف مدة
ُ 1010ينبه ِّ
�أق�صاها �شهران من تاريخ الكتابة �إليهم ،على �أن يت�ضمن التقرير ر�أي
املقوم يف �أ�صالة الإنتاج العلمي وج َّدته وم�ستواه العلمي ،والن�ص
ِّ
�رصاحة على مدى ا�ستحقاق املر�شح للرتقية.
�1111إذا م�ضت مدة ال�شهرين دون ت�سلم ردود املقومني الثالثة،
فللجنة الرتقيات �أن تكتفي بر�أي اثنني منهم �إذا توافق الر�أيان� .أما �إذا
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مبقوم �آخر ل�ضمان احل�صول على
اختلفا فللجنة الرتقيات �أن ت�ستعني ِّ
املقوم اجلديد �أن ير�سل ر�أيه يف
ر ّدين متماثلني على الأقل ،ويطلب من ِّ
موعد ال يتجاوز �شهرين من تاريخ الكتابة �إليه.

املادة (: )13
املقومني ،تنظر جلنة الرتقيات يف طلب الرتقية
عند ورود تقارير ِّ
من جوانب خمتلفة ،وترفع تو�صيتها �إىل جمل�س اجلامعة للنظر يف
املو�ضوع ،واتخاذ القرار املنا�سب.

املادة (: )14
�إذا قرر جمل�س اجلامعة عدم الرتقية �أو ت�أجيلها ل�سبب ما ،فلطالب
الرتقية احلق يف معرفة الأ�سباب التي �أوجبت عدم الرتقية �أو ت�أجيلها،
لتالفيها وجتنب الوقوع فيها مرة �أخرى ،وله �أن يتقدم بطلب للرتقية
جم َّدداً بعد م�ضي �سنة على الأقل من تاريخ قرار املجل�س ،ليتمكن من
زيادة �إنتاجه البحثي ،واحلفاظ على نوعيته وجودته ،وذلك وفق ًا
لإجراءات الرتقية املن�صو�ص عليها يف هذه التعليمات.

املادة (: )15
 .أتعد الرتقية نافذة املفعول �أكادميي ًا اعتباراً من �صدور قرار
منحها من جمل�س اجلامعة� ،رشيطة �أن يكون طالب الرتقية قد ا�ستوفى
املدة القانونية يف رتبته ،و ُيع َّدل ما يرتتب على ذلك مالي ًا اعتباراً من
تاريخ � 10/1أو  .4/1الذي يلي �صدور قرار جمل�س اجلامعة بالرتقية.
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 .ب�إذا اكتملت �إجراءات الرتقية قبل انق�ضاء املدة القانونية
للرتبة ،يكون تاريخ ا�ستحقاق الرتقية هو التاريخ الذي تنق�ضي به
املدة القانونية.

املادة (: )16
تسمية أستاذ الشرف املتميز:
 .ألرئي�س اجلامعة �أن ين�سب ملجل�س اجلامعة ،بناء على تو�صية
من نائب الرئي�س لل�ش�ؤون الأكادميية ومديري الفروع واملراكز
والدوائر الإدارية يف اجلامعة ،والعتبارات يقدرها ت�سمية ع�ضو هيئة
التدري�س الذي يحمل رتبة الأ�ستاذية ملدة ال تقل عن ع�رش �سنوات،
و�أنهيت خدماته لبلوغه �سن التقاعد «�أ�ستاذ �رشف متميز» ،ملا بذله
يف فرتة عمله من جهود بحثية و�إدارية حثيثة و�إ�سهام مثمر يف خدمة
اجلامعة وتطويرها.
 .بمتنح اجلامعة �أ�ستاذ ال�رشف املتميز ميدالية ذهبية ت�صمم
لهذه الغاية ،ويدرج ا�سمه يف الئحة �رشف خا�صة بذلك.
 .تلأ�ستاذ ال�رشف �أن يحتفظ بحقوقه العلمية والإفادة من دعم
البحث العلمي واخلدمات املكتبية وغريها من املزايا التي توفرها
اجلامعة لطاقم الإ�رشاف الأكادميي والإداري فيها.
 .ثللجامعة �أن ت�ستفيد من خربته الأكادميية والإدارية لقاء
مكاف�أة حتدد وفق ًا للنظام املعمول به يف اجلامعة ،ويجوز التعاقد
معه بعقد �سنوي ح�سب حاجتها.
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املادة (: )17
تعقد جلنة الرتقيات اجتماعني �سنوياً ،وذلك مع بداية كل ف�صل
درا�سي ،وي�شرتط يف املتقدمني �أن يتقدموا بطلباتهم قبل �أ�سبوعني من
التاريخ املحدد لكال االجتماعني �أي بتاريخ  9/15يف الدورة الأوىل،
 3/15يف الدورة الثانية ،ويتوقف قبول طلبات الرتقية اجلديدة خالل
الإجازة ال�صيفية.

املادة (: )18
ت�ضع جلنة الرتقيات الإجراءات املنا�سبة لتنفيذ �أحكام هذه
التعليمات مبا ال يخالفها �أو يتعار�ض معها.

انتهـت تـعليمـات التـرقيـة
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