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حماضر رت��ب��ة  إىل  ال��رق��ي��ة  ن��ظ��ام 

جامعة القدس املفتوحة

جلنة الرتقيات

نظام الرتقية إىل رتبة حماضر

املادة )1(
ى ع�ضو هيئة التدري�س املتفرغ يف اجلامعة من رتبة مدر�س  ُيرقَّ
اإىل رتبة حما�رض بقرار معتمد من جمل�س اجلامعة بناًء على تو�ضية 

من جلنة الرتقيات يف اجلامعة.

املادة )2(
ى طالب الرتقية اإىل رتبة حما�رض وفق املعايري الآتية: ُيرقَّ

أالبحث والإنتاج العلميان. .	

أالتدري�س واخلربة العملية. .	

أخدمة اجلامعة واملجتمع. .	



جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

3

تعليمات الرقية إىل رتبة حماضر

املادة )3(
يحق لطالب الرتقية اإىل رتبة حما�رض اأن يتقدم بطلبه قبل �ضهرين 
من ا�ضتكمال املدة القانونية امل�ضرتطة للرتقية اإذا توافرت لديه �ضائر 

ال�رضوط املطلوبة للرتقية.

املادة )4(
ى ع�ضو هيئة التدري�س املتفرغ يف اجلامعة من رتبة مدر�س  ُيرقَّ

اإىل رتبة حما�رض اإذا توافرت لديه ال�رضوط الآتية:

الرتبة  يف  اأقدمية  فيها  هو  التي  الرتبة  يف  لديه  يتوافر  أاأن  .	

والراتب ل تقل عن �ضبع �ضنوات، �رضيطة اأن يكون مثبتًا يف 
لديه  كان  اإذا  �ضنوات  اأربع  اإىل  املدة  هذه  وتقلَّ�س  اخلدمة، 
اإنتاج بحثي مميز كمًا ونوعًا، ويف هذه احلالة يحدد التميز 

ويتقرر ال�ضتثناء بقرار جلنة الرتقيات.
ال�ضنوات  الأقل يف  ال�ضنوي )جيد جداً( على  أاأن يكون تقوميه  .	

الثالث ال�ضابقة لطلب الرتقية.
أاأن يكون له على الأقل بحثان من�ضوران اأو مقبولن للن�رض يف  .	

جمالت علمية حمكمة، على اأن تتوافر فيهما ال�رضوط الآتية:
اأعقبت ح�ضوله على  التي  الفرتة  تاريخ ن�رضها يف  اأن يكون  1 .

درجة املاج�ضتري التي ُعيَّ على اأ�ضا�ضها.
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جة املاج�ضتري. اأن ل تكون م�ضتلة من ر�ضالته لنيل در. 2
اأن تكون يف جمال التخ�ض�س الدقيق لطالب الرتقية اأو قريب  3 .

منه.
في�ضتعا�س  واإل  منفرداً،  تاأليفًا  الأقل  على  اأحدهما  يكون  اأن  4 .

عن البحث املنفرد ببحثي م�ضرتكي اآخرين.
تنطبق على الإنتاج البحثي املقدم من طالب الرتقية اإىل رتبة  5 .
يف  الرتقية  نظام  عليها  ين�س  التي  واملوا�ضفات  املعايري  حما�رض 

اجلامعة.
أاأن يكون له ن�ضاط ملمو�س يف خدمة اجلامعة واملجتمع. .	

من  الأخريتي  ال�ضنتي  يف  اإنذار  بحقه  �ضدر  قد  يكون  ل  أاأن  .	
الإنذار،  للرتقية، ويف حال �ضدور مثل هذا  القانونية املطلوبة  املدة 
يوؤجل النظر يف الرتقية ملدة عام على الأقل من تاريخ توافر �رضوط 

الرتقية.

املادة )5(
اإىل  رتبة مدر�س  املتفرغ من  التدري�س  ترقية ع�ضو هيئة  يجوز 
حما�رض اإذا كان قد �ضغل رتبة مدر�س ملدة ل تقل عن �ضبع �ضنوات يف 
اجلامعة،  بها  تعرتف  اأخرى  جامعة  يف  اأو  املفتوحة  القد�س  جامعة 
القد�س  جامعة  يف  فعلية  �ضنوات  اأربع  منها  ق�ضى  قد  يكون  اأن  على 
املفتوحة، وب�رضط اأن يكون مثبتًا يف اخلدمة، واأن تتوافر لديه ال�رضوط 

)ب، ث، ج( من املادة )4(.
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املادة )6(
يتقدم طالب الرتقية بطلبه ملدير الفرع اأو امل�ضوؤول املبا�رض يف 
مفردة  كل  من  ن�ضخ  ثالث  مت�ضمنًا  بها،  يعمل  التي  الإدارية  الوحدة 
من اإنتاجه البحثي، اإ�ضافة اإىل �ضريته الذاتية مو�ضحًا فيها املوؤهالت 
يف  بها  قام  التي  والأن�ضطة  الوظيفي  والتدرج  والوظيفية  العلمية 
رئي�س  الدكتور  الأ�ضتاذ  اإىل  الطلب  ويحال  واملجتمع،  اجلامعة  خدمة 
ا�ضتيفائه ملعايري الرتقية ومتطلباتها ح�ضب  التاأكد من  اجلامعة بعد 
هو من�ضو�س عليه يف هذا النظام، ثم يحال الطلب اإىل جلنة الرتقيات 
يف اجلامعة لدرا�ضته واإ�ضدار التو�ضية املنا�ضبة لعتمادها من جمل�س 

اجلامعة.

املادة )7(
اإذا  حما�رض  رتبة  اإىل  الرتقية  مدر�س  رتبة  ي�ضغل  من  ي�ضتحق 
ح�ضل على درجة ماج�ضتري ثانية، خالل عمله يف اجلامعة، مع توافر 

ال�رضوط )ب، ث، ج( من املادة )4( لديه .

املادة )8(
ى بعد اعتماد جمل�س اجلامعة قرار الرتقية ح�ضب  يعدَّل راتب املرقَّ

نظام الرتقيات املعمول به.

املادة )9(
يبداأ العمل بهذا النظام املعدَّل ابتداًء من 2012/10/1.




