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 ترقية أعضاء هيئة التدريس. 6

 نظرة عامة
جامعة بما في الفي عضاء هيئة التدريس العلمية أل ترقيةالتفصيالً حول عملية  واإلجراءات الخاصة بها سياسةال هقدم هذت

 .التظلماتالخارجيين و والمقيمينذلك مدى استحقاقهم وجدارتهم بالترقية ومتطلباتها والجدول الزمني ودور اللجان المختلفة 

 مجال التطبيق
 كلية الطب والعلوم الصحية.بالعاملين  عدا ، مابالجامعةتُطبق هذه السياسة على جميع أعضاء هيئة التدريس 

 الهدف
ذات معايير محددة لتقييم التطور المهني ألعضاء هيئة التدريس وإنجازاتهم في مجال التدريس والبحث العلمي تقديم آلية 

 .خدمة الجامعة والمجتمعو

 السياسة
 بالرتبة تهراجدوالترقية في الرتبة األكاديمية اعترافاً رسمياً من الجامعة بسجل إنجازات عضو هيئة التدريس  تُعتبر )1

 الجامعةرسالة تحقيق على أن لدى عضو هيئة التدريس القدرة على اإلسهام المستمر في  وتأكيداً الممنوحة،  األكاديمية
 المجتمع.الجامعة و التدريس والبحث العلمي وخدمة تفي مجاال

 تتوقف الترقية على تطبيق المعايير المحددة في هذه السياسة. )2

خدمة و ،والبحث العلمي ،التدريس تمجاالكل من في عطائهم  مدىفي من اختالف أعضاء هيئة التدريس رغم على ال )3
 المجاالت الثالث السابقة. كل منمن اإلنجاز في  عينممستوى من المتوقع تحقيق  هإال أن ،الجامعة والمجتمع

في كل من المجاالت الثالث التي تتمثل في التدريس  اإلنجازات يتعين على عضو هيئة التدريس أن يقدم ملفاً بأدلة )4
ن يمياألداء وتقييم البحث العلمي من قبل مق تقييمنتائج  ه األدلةدعم هذيو .خدمة الجامعة والمجتمعوالبحث العلمي و

 .والزمالء ةبلالطتقييم التدريس من كل من خارجيين و

 يجوز، نائب المديروبناًء على موافقة  .السياسة الحد األدنىهذه إجراءات معايير الترقية المنصوص عليها في  تمثل )5
أو  تخصصمتطلبات المع بما يتناسب وذلك تتعداها  وأ الجامعةخرى تتوافق مع معايير أللكلية ان تضع معايير إضافية 

 .المهنة
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 ترقية أعضاء هيئة التدريس - )6السياسة رقم ( إجراءات

1 
ً  اإلجراءاتتبدأ   -أ  ً للترقية مرفقا ً رسميا الملف معه في نھاية شھر سبتمبر عندما يقدم عضو ھيئة التدريس طلبا

ويجب على أعضاء ھيئة التدريس الذين يتقدمون للترقية أن يتأكدوا من توفر كافة األوراق المطلوبة  .لتوثيقيا
 بشكل مناسب. وأن يكون قد تم إعدادھاوالوثائق الداعمة 

 يجب أن يحتوي ملف الترقية على الوثائق التالية  - ب 
 األساسية نموذج البيانات -1
 تقدم للترقيةمن السيرة الذاتية للم خست نس -2
 .ةسابقال التقييماتاألداء و⁄أو أية استمارات تقييم أخرى استخدمت في  تقييمتقارير  كل نسخ من -3
كيفية تحقيق أداء المتقدم للترقية لمعايير الترقية  يوضحصفحة  15ال يتجاوز بما  "تقرير األداء واإلنجازات" -4

 .المتقدم إليھاإلى الرتبة األكاديمية 
 )القبول للنشر خطابأو (والناشر وتاريخ النشر البحث بما في ذلك اسم  األبحاث المنشورةجدول بملخص  -5

 .المؤلفين ف/ أسماءالمؤل وعدد الصفحات وتفاصيل مجلدات النشر واسم
وذلك لدعم طلب الترقية  -  منشورات بحثية كحد أقصى 10بما ال يتجاوز  - منشور بحث ست نسخ من كل -6

 .المقيمين الخارجيينمن قبل  وللمراجعة
بحث ، وفي حال لم يكن المتقدم المؤلف األول في األبحاث المشتركةتقرير حول إسھام المتقدم للترقية في  -7

بدرجة اإلسھام والمشاركة في ھذا أو إفادة يتوجب تقديم إثبات  فإنه الرئيسي المؤلف ويود اعتبارهمنشور 
 .البحث من المؤلفين اآلخرين

بأطروحة الماجستير أو  ةقعاللھا الحقة  أبحاثلماجستير أو الدكتوراه وقائمة بأية نسخة من أطروحة ا -8
 الدكتوراه.

 خارجيين مقيمينيجوز للمتقدم للترقية أن يطلب استبعاد و .خارجيين محتملين مقيمينقائمة بأسماء خمسة  -9
 على أساس تضارب المصالح.

وقائمة بأسماء  اتالسيرة الذاتية، تقرير األداء واإلنجازقرص مدمج مسجل عليه نموذج البيانات األساسية،  -10
المقيمين الخارجيين المقترحين من المتقدم للترقية باإلضافة إلى ملف منفصل مسجل على القرص يحتوي 

 على جدول بملخص األبحاث المنشورة وكذلك األبحاث المقدمة للمراجعة من قبل المقيمين الخارجيين.

. رئيس القسم العلمييقوم بأخذ المسؤوليات المـُناطة ب العميدفإن قسم علمي  منصب رئيس إذا كان المتقدم يشغل  - ج 
ومن ثم رفع  إلى لجنة الترقيات بالكلية، عليه إحالة الملفالذي يتوجب  العميدويجب تسليم ملف الترقية إلى 

  . نائب المديرداعمة األخرى لالتقرير النھائي والوثائق ال
 

2 
الجدول قليالً من سنة ألخرى استناداً إلى التقويم  ھذا ، وقد يختلفالجدول الزمني التاليمراحل التقييم المختلفة تتبع 

 :الرسمية الجامعي والعطالت
 الجدول الزمني ءاإلجرا

  في موعد أقصاه نھاية شھر سبتمبررئيس القسم العلميتسليم ملف الترقية لمكتب 
 فبراير 1في أكتوبر وينتھي  1 منيبدألخارجيين)االمقيمينالقسم (بما في ذلك تقييملجنة الترقيات بتقييم
  بنھاية فبرايرفبراير وينتھي  1 منيبدأ  للترقية العميدتقييم

 مارس 15مارس وينتھي في  1 منيبدأ(إذا انطبق)الكلية تقييم لجنة الترقيات ب
 بنھاية إبريلوينتھي  مارس 15 منيبدألترقياتاالستشارية ل لجنةالتقييم
  مايو 15وينتھي في  مايو 1 منيبدأ نائب المدير تقييم
نھاية األسبوع األول وينتھي في  مايو 15 منيبدأوالقرار النھائي مدير الجامعةتقييم

 من يونيو
 التالي العام الدراسياألول من سبتمبر من يبدأ من في الرتبة العلمية التي تم ترقيته إليھاھيئة التدريس عضوتعيين
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3 
على أعضاء ھيئة التدريس الذين لديھم رتبة  ھاوالقرارات المتعلقة ببالكلية الترقيات تقتصر المشاركة في عملية تقييم 

أستاذ مساعد أن يشاركوا في  رتبةبوعلى ذلك ال يحق ألعضاء ھيئة التدريس  .أكاديمية أعلى من رتبة المتقدم للترقية
 .بالكليةبالقسم أو  اتلجان الترقي

 اتاالستشارية للترقي اللجنة  -أ
التي  بتعيين أعضاء ھذه اللجنة نائب المديرويقوم  .أو من يمثله نائب المدير اتاالستشارية للترقي اللجنةيترأس 

 .عادة تشمل أستاذاً من كل كلية

 ةالكلي اتلجنة ترقي  -  ب
 .وتعيين رئيس لھا الكلية" لجنة ترقياتبتشكيل "  العام الدراسييقوم كل عميد في بداية  -1
على األقل (برتبة أستاذ) في لجنة ترقيات الكلية،  ممثلة بعضو واحد العلمية تكون كل األقساميجب أن  -2

دريس بعضو ھيئة تيجب أن تمثل فعضو ھيئة تدريس برتبة أستاذ  بھاالتي ليس  العلمية بالنسبة لألقسامو
 يقوم فقط بالمشاركة في طلبات الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك.من رتبة أستاذ مشارك والذي 

 لذلك. طلوبةشريطة أن يحققوا الرتبة األكاديمية الم ات الكليةاألقسام أن يشتركوا في لجنة ترقيلرؤساء  يجوز - 3

 العلمي القسمترقيات  لجنة  -ج
في  رئيس القسم العلميويختار رئيسھا بالتشاور مع  ترقيات" بكل قسم علمي،لجنة بتشكيل " العميديقوم  -1

لجان ترقيات األقسام العلمية ولكن ليس  لرؤساء األقسام أن يكونوا أعضاء في يجوزو .العام الدراسيبداية 
 .كرؤساء لتلك اللجان

 اللجنة أن تضم يجوز، العلمي قسمالأعضاء ھيئة تدريس برتبة أستاذ في عدد كاف من عدم وجود  ةفي حال -2
المشاركة فقط في حاالت الترقية لرتبة يكون بإمكانھم والذين  أعضاء ھيئة تدريس برتبة أستاذ مشارك

عدد كاف من أعضاء ھيئة  بهليس  علمي وإذا كانت ھناك طلبات ترقية لرتبة أستاذ في قسم .أستاذ مشارك
 الكلية. ترقياتلجنة تدريس برتبة أستاذ يتم إحالة الملف إلى 

وكذلك  العلمي في القسم أستاذ مشاركأستاذ و برتبةعدم وجود عدد كاف من أعضاء ھيئة التدريس  ةفي حال -3
 .مباشرة الكلية ترقياتلجنة بالنسبة لألقسام العلمية الصغيرة، تُحال طلبات الترقيات إلى 

 

4 
 العلمي لجنة ترقيات القسم يميتق  -أ

ملف الترقية للتحقق من استيفاء شروط التقدم  بمراجعة رئيس القسم العلميفور استالم طلب الترقية يقوم  -1
لشروط الترقية بحلول األسبوع األول من شھر  المستوفاةبالطلبات  نائب المديربإبالغ  العميدللترقية، ويقوم 

 أكتوبر. 
، وقد تطلب فلللمأولي  تقييمللقيام ب العلمي القسم لجنة ترقياتالترقية إلى  ملف رئيس القسم العلمييرفع  -2

 األولي. تقييممعلومات إضافية إلتمام اللجنة ال
أو  رئيس القسم العلميفيجوز لمؤيداً للترقية،  العلمي القسم لجنة ترقياتاألولي من قبل  تقييمإذا لم يكن ال -3

فيجب  استمرار التقييمفي  المتقدم للترقية رغبل سحب ملفه، وفي حابالمتقدم للترقية  أن ينصح العميد
 .الخارجيين مقيمينإلى ال إرسال األبحاث بعد الترقية سحب ملف يجوز استمرار العملية، وال

 الخارجيين. مقيمينتقارير ال أخذ في االعتبار جميعأن ت العلمي القسم لجنة ترقياتيجب على  -4
أداء المتقدم للترقية  لتحديد بطريقة شاملةتقييم الوبالمراجعة  أن تقوم العلمي القسم لجنة ترقياتيجب على  -5

 .خدمة الجامعة والمجتمعوالعلمي التدريس والبحث  التفي مجا
 والمراسالتالخارجي  تقييمتقارير ال العلمي جميعالقسم  لجنة ترقياتترفع بعد انتھاءھا من عملية التقييم،  -6

 .العميديتھا إلى وصوتھا تقريركذلك و ذات الصلة

 يم الخارجييالتق  -  ب
فيما وخارجيين متخصصين في مجال المتقدم للترقية،  مقيمينترقية من قبل ثالثة  حالةكل  يتم مراجعةيجب أن 

 :ھميلي معايير اختيار
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خبرة في جامعات الذوي  من الخارجيين أن يكونوا أعضاء ھيئة تدريس أو إداريين مقيمينيتعين على ال -1
، أال تقل رتبھم األكاديمية عن تلك المتقدم إليھا، وبينما يتوقع أن يكونوا برتبة أستاذ، يجب عالمية بحثية

 الءزمأساتذة سابقين أو دراسة أو زمالء والمتقدم للترقية أصدقاء أو ن والخارجي المقيمونويجب أال يكون 
يتوجب على  وجود عالقة ال ينبغي أن تكون بينھم عالقة شخصية أو أكاديمية، وفي حالو، عمل للمتقدم

 .له عالقة بالمتقدم للترقيةواحد  مقيم أكثر من يقبلال وطبيعة العالقة التي تجمعھما  ويحددأن يعلن  مقيمال
 فترة التقييم. بل أو أثناءق الخارجيين المحتملين مقيمينال يجوز للمتقدم للترقية أن يتواصل أو يخاطب ال -2

 رئيس القسم العلميوالقسم العلمي  لجنة ترقياتالمتقدم للترقية تقوم  قترحھماالذين لمقيمين وباإلضافة إلى ا
ثالث البرفع  العلمي القسم لجنة ترقياتيقوم رئيس و .محتملين مقيمينبإعداد قائمتين منفصلتين بأسماء 

 .العميدالمحتملين إلى  مقيمينقوائم من ال
في كل  المرشحين المرشحين ويحذف أو يعيد ترتيب القوائم الثالث ويفاضل بين بمراجعة العميديقوم  -3

لجنة ومن ثم يقوم رئيس  بالترتيب النھائي للمرشحين،القسم العلمي  ويُخِطر رئيس لجنة ترقيات قائمة،
ً إياھم للمشاركة ك مرشحبمخاطبة الالقسم العلمي  ترقيات خارجيين، وفي  مقيميناألول في كل قائمة داعيا

 دعوةأحد منھم يتم التواصل وتوجيه يام أو إذا اعتذر أحال لم يتم تلقي رد من جانبھم في غضون أربعة 
واحد على األقل من كل قائمة  مرشحار يختتم افي القوائم الثالث، ويجب أن ي التالية أسماؤھم للمرشحين

اختيار من القوائم الثالثة يجوز  ي قائمةأي ومع ذلك وفي حال استنفاذ أسماء المرشحين ف كمقيم خارجي.
 .ينيخراأل المقيمين من القائمتين

، المحتملين مقيمينوال العلمي القسم لجنة ترقياتبين رئيس  تتمالتي  الھاتفية حادثاتالميجب أن يتم توثيق  -4
 .وجدت إن

للترقية ونماذج التقييم  الجامعةاإلنتاج العلمي للمتقدم للترقية وسيرته الذاتية ونسخة من معايير  إرسال يتم -5
 .، إلى المقيمين الخارجيين(باإلضافة إلى أية معايير تنص عليھا الكلية)

 التالي:في السياق ّد تقريره عِ الخارجي أن يُ  مقيمال منطلب يُ  -6
بالنسبة للرتبة  فقط وتقييم ذلكفي مجال البحث واإلبداع العلمي التركيز على أداء المتقدم للترقية  −

 .رضي، أو غير مرضيباستخدام المؤشرات: ممتاز، أو جيد جداً، أو م إليھا المراد ترقيتهاألكاديمية 
 .بھا اآلخرين اعترافومدى  مجال التخصصللمتقدم في  مساھمة اإلنجازات العلميةالتعليق على مدى  −
 على قدرة المتقدم على اإلنتاج البحثي المستمر. التعليق −
 .أم ال ھالقدم م التالرتبة األكاديمية التي تستحق البحث العلمي ت ما إذا كانت اإلنجازات في مجالتحديد  −
 وصف العالقة التي تربطه بالمتقدم ( إن وجدت). −

 رئيس القسم العلمي تقييم  -ج
 العلمي والبحث التدريس مجاالت فيتقريراً يقيم فيه أداء المتقدم للترقية  رئيس القسم العلمييجب أن يقدم  - 1

 دليلوفي سياق كٍل من  العلمي بالمقارنة مع باقي أعضاء ھيئة التدريس في القسم والمجتمع الجامعة وخدمة
 .ئهمع زمال هتعاونو المتقدم مھنيةكما يشمل التقرير جزءاً عن  وتوقعات الكلية. الجامعةأخالقيات المھنة في 

 الكلية. لجنة ترقياتوثائق أخرى إضافية داعمة إلى  وأي التقرير رئيس القسم العلميرفع ي -2

 العميد تقييم  - د
المتقدم آخذاً بعين االعتبار كل المعلومات التي  ملفتقييمه الخاص حول  ريراً يحتوي علىتق العميد يضع -1

ويجب أن يحتوي ھذا التقرير على توصية العميد بشأن ترقية عضو  .القسم العلمي لجنة ترقياتتلقاھا من 
 ھيئة التدريس من عدمه.

ترقيات القسم العلمي، توصية لجنة عدم اتفاق توصيته مع  ةبعد انتھاء عملية التقييم من قبل العميد وفي حال -2
 .يُرسل ملف الترقية إلى لجنة ترقيات الكلية

الملفات والتقارير التالية  العميديرفع  اتفقت توصية العميد مع توصية لجنة ترقيات القسم العلمي، وفي حال -3
  :نائب المديرإلى مكتب 

 ويحتوي على السيرة الذاتية وتقرير األداء واإلنجازات ملف الترقية الذي أعّده المتقدم للترقية −
 ألداء في التدريستقارير تقييم األداء السنوية المتاحة وتقييم الطلبة ل −
 ءنظراالالتدريس عن طريق تقرير لجنة تقييم  −
 الخارجي للتقييمنسخة واحدة من األبحاث المقدمة  −
 كافة تقارير التقييم الخارجية والمراسالت ذات الصلة −
 القسم لجنة ترقياتتقرير  −
 رئيس القسم العلميتقرير  −
 العميدتقرير  −
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 تقييم لجنة ترقيات الكلية  - ه
 توصية لجنة ترقيات القسم العلمي.وتوصية عميد الكلية  لم تتفقفي حال استشارة لجنة ترقيات الكلية ينبغي  -1
 لجنة ترقياتالكلية بتقييم مستقل ألداء المتقدم للترقية باالستناد إلى الوثائق التي تلقتھا من  لجنة ترقياتتقوم  -2

 .والعميد رئيس القسم العلميو العلمي القسم
 الوثائقبھا باإلضافة إلى تقرير التقييم الخاص  الكلية  لجنة ترقيات، ترفع تقييمال عملية االنتھاء من بعد -3

 .نائب المدير مكتب إلى، أعاله  من البند (د) )3الفقرة (المشار إليھا في 

 للترقيات االستشارية اللجنة تقييم  -و
التي وصلت إلى مكتب نائب المدير من العميد  والتقارير تقوم اللجنة االستشارية للترقيات بمراجعة كافة الملفات

المعني لطلب معلومات إضافية.  العميدأن تقوم اللجنة بمخاطبة  -  عند الضرورة -ويجوز  أو لجنة ترقيات الكلية.
مع إيضاح  نائب المديرويقوم أعضاء من اللجنة بمراجعة كل حالة على انفراد، ثم تقدم اللجنة توصياتھا إلى 

 مبررات.ال

 المدير نائب تقييم  - ز
  :نائب المديريجوز لبعد تلقي توصيات اللجنة االستشارية للترقيات 

 الموافقة على توصيات اللجنة االستشارية للترقيات. -1
طلب المناقشة مع اللجنة االستشارية للترقيات في جلسة مغلقة لمراجعة التوصيات والنقاش حول الموافقة  -2

عملية تصويت، ويتم األخذ  إلجراء وفي ھذه الحالة يتم االحتكام ،توصيات اللجنةأو عدم الموافقة على 
 برأي األغلبية.

نائب في حال تعادل األصوات بين المؤيدين والمعارضين لعملية الترقية، يتم االحتكام في ھذه الحالة إلى  -3
بدوره بإرسال ملف  نائب المدير يقومو، للجانب الذي يراه ھي المرجحة والنھائية توصيتهكون تو المدير

 .التخاذ القرار النھائي الترقية إلى المدير

 الجامعة مدير قرار  -ح
وجميع الوثائق والتقارير األخرى، يقوم المدير باتخاذ القرار إما بالموافقة على استناداً إلى توصية نائب المدير 

والذي يقوم بدوره بإخطار العميد وإدارة الموارد البشرية.  ، ويتم إخطار نائب المدير بالقرارالترقية أو حجبھا
  ويتولى العميد إخطار كل من عضو ھيئة التدريس المتقدم للترقية ورئيس القسم العلمي بالقرار الذي تم 

 التوصل إليه.
 

5 
 قبولويتم .  المديرنائب تقديم تظلم خطي إلى الذي لم تتم الموافقة على ترقيته لعضو ھيئة التدريس  يجوز  -أ 

ً  تُقدمويجب أن  فقط، على أسس إجرائية التظلمات المقدمة بناءً  في غضون أسبوع واحد من اإلبالغ بنتيجة  خطيا
التي يستند عليھا  المحددةكلمة ويجب أن تتناول األسس  500وتقتصر التظلمات على ما ال يتجاوز ، الترقية
 الطلب.

أوال وافق أن ي لمديرالقرار األصلي، ول يبطلأو  بأن يؤيد للمديربدراسة التظلم ويقدم توصية  نائب المديريقوم   - ب 
وفي حال   القرار.وعضو ھيئة التدريس ب العميدويتم إبالغ  وقراره نھائي. نائب المديرتوصية  وافق علىي

 يتم إبالغ إدارة الموارد البشرية. الموافقة على الترقية
، العميدالتوصل إلى قرار نھائي تـُعاد كافة الوثائق األصلية التي كانت قد سلمت من جانب المتقدم للترقية إلى  بعد  - ج 

 .نائب المديرويتم االحتفاظ بالوثائق السرية في مكتب  للمتقدم للترقية. الوثائق المستلمةللعميد إعادة  يجوزو
 

6 
 يعمل بدوام كامل بالجامعةبالجامعة و الذي يشغل وظيفة أستاذ مساعد أو أستاذ مشاركھيئة التدريس  عضويحق ل  -أ 

التقدم  ، فال يجوز له المعارأو  على إجازة تفرغ علمي لعضو ھيئة التدريس الحاصلتقدم للترقية. أما بالنسبة أن ي
في  (أو ما يكافئه) وبشرط أن يقوم بتدريس مساق واحد على األقل ،نائب المديرإال بموافقة مسبقة من للترقية، 

 .، أو أن يكون قد أتم حديثاً تقييم النظراء في التدريسطلب الترقيةبقدم فيه تالفصل الدراسي الذي ي
 ثنائية.إجازة استالحاصل على عضو ھيئة التدريس اليجوز أن يتقدم للترقية   - ب 



 م2014) لسنة 41تابع قرار مدير الجامعة رقم (
 رقم السياسة المرتبطة  06-ع.أ

 دليل إجراءات العاملين األكاديميين  01/09/2014    باإلجراءاتتاريخ بدء العمل 
01/12/2013  الموضوع  تاريخ آخر مراجعة

 01/09/2016  ترقية أعضاء ھيئة التدريس   تاريخ المراجعة القادم

 19 من  5  الجامعة للشؤون العلمية نائب مديرالمكتب المسئول:   عدد صفحات اإلجراءات
 

 .ه أن يتقدم بطلب ترقيةال يحق لعقد عضو ھيئة التدريس ألي سبب من األسباب، ف انتھاءفي حالة   - ج 
، بشرط موافقة التالي العام الدراسيرفض طلبه للترقية أن يتقدم مجدداً في  الذييحق لعضو ھيئة التدريس   -د 

بعد التقدم  تي تمتاإلنجازات الوإثباتات عن  ملموسة الترقية الجديد إسھامات إضافية يشمل ملفعلى أن  ،العميد
 للترقية في العام السابق.

ستاذ األعلى وقبل التقدم للترقية،  في تلك الرتبةقل عن ثالث سنوات ي ما ال يكملمساعد أن الستاذ األيجب على   -ه 
يجب أن يكون  الحاالت كل قبل التقدم للترقية، وفي في تلك الرتبةفترة ال تقل عن أربع سنوات  كملمشارك أن يال

تخفيض  يجوز. وفي حاالت استثنائية الجامعةعامين من الخدمة على األقل في  أمضىعضو ھيئة التدريس قد 
 .نائب المديربموجب موافقة مسبقة من  المحددة للخدمة في الدرجة العلميةالفترة 

مع بداية عامھم السابع على جب عليھم التقدم للترقية ية التدريس برتبة "أستاذ مساعد" فبالنسبة ألعضاء ھيئ  -و 
األكثر من الخدمة كأعضاء ھيئة تدريس، وتحت أي ظرف من الظروف فإن العام الثامن الذي يقضيه عضو ھيئة 

، أما بالنسبة ألعضاء ھيئة التدريس برتبة "أستاذ مساعد" دون ترقية ھو العام األخير له في العمل بالجامعة
تجديد عقد األستاذ  د حد أقصى زمني للترقية لرتبة "أستاذ"، ويعتمدالتدريس برتبة "أستاذ مشارك" فال يوج

المشارك الذي ال يتقدم للترقية على استمرار أدائه بمستوى يتناسب مع ما ھو متوقع من عضو ھيئة تدريس برتبة 
 أستاذ مشارك.

 

7 
، ويؤخذ في االعتبار تقييمات الجامعة بشكل رئيسي على األداء أثناء الخدمة في تقييمات األداء ألغراض الترقية تعتمد

 .التي عمل بھا العضو قبل التحاقه بالجامعة األداء في المؤسسات األخرى

 الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك  -أ 
 لترقية لرتبة أستاذ مشارك إما:يحقق المتقدم ليجب أن 
على األقل في المجالين  رضيالبحث العلمي وأداء م وأفي التدريس  "ممتاز"عبارة عن أداء  ووھ :)أمسار (

 اآلخرين لألداء. أو
على  رضيفي مجالين يكون أحدھما مجال البحث العلمي ودرجة م "جيد جداً "عبارة عن أداء  وھو :)بمسار (

 األقل في المجال المتبقي من األداء.

 الترقية لرتبة أستاذ  - ب 
 لرتبة أستاذ إما: لترقيةيحقق المتقدم ليجب أن 
في التدريس أو البحث العلمي وأداء جيد جداً على األقل في المجالين " ممتاز"عبارة عن أداء  ووھ :)جمسار (

 اآلخرين لألداء. أو
على األقل في األداء في المجالين  رضيفي البحث العلمي ودرجة م ""متميزعبارة عن أداء  ووھ :)دمسار (

ً من البحث والنشاط اإلبداعي  من خالل ھذا المسار اآلخرين، ويتوقع أن يقدم المتقدمون للترقية سجالً مقنعا
معروفين  في ھذا المسار ويجب أن يكون المتقدمون للترقية .واإلنجاز البحثي الذي يفوق مستوى األداء الممتاز

ً كباحثين متميزين الحصول على في مجاالت تخصصاتھم وأن يكون لديھم سجل من النجاحات في مجال  دوليا
مقيمين لتقييمات الخارجية من جانب الا تدل ، ويجب أنالجامعةأثناء خدمتھم في  لألبحاث التمويل الخارجي

  .الجامعةفي  أثناء فترة الخدمة أداء متميز في البحث العلمي على ينتخصصملالخارجيين ا
 

8 
خدمة الجامعة في مجاالت التدريس والبحث العلمي و التي يجب تحقيقھامعايير األداء  يوضح ھذا الجزء  -أ 

وينبغي لھذه المعايير اإلضافية  ،نائب المديربموافقة  أخرىأن تضاف إليھا معايير  ويجوزوالزمالة،  والمجتمع
متطلبات تخصص معين. وعلى ذلك قد  لتعكس منھا معيار أعلىأو ذات  المعايير الجامعيةمع متساوية أن تكون 

 .الجامعةالمطلوبة في  مةاعولكن تحقق بمجملھا المعايير التختلف المعايير حسب الكلية 

 وقرار المقيم.تقدير تُحدد تقييمات األداء بطريقة نوعية تستند إلى   - ب 
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 الخطوط اإلرشادية: توضح النقاط التالية  - ج 
كل فصل دراسي، ويتوقع من المتقدمين للترقية في  لبةقدمون بشكل رسمي من جانب الطالمتيقيَّم  التدريس: -1

بشكل ال يظھر أي تقصير من جانب عضو ھيئة التدريس، كما  لبةوا بتقييمات إيجابية من جانب الطأن يحظ
مجموعة من المساقات التي تتناسب وخلفياتھم العلمية وأن  قاموا بتدريسيتوقع من المتقدمين أن يكونوا قد 

يكونوا قد أسھموا في تطوير المساقات في مرحلة التعليم الجامعي والدراسات العليا في مجاالت 
 تخصصاتھم.

ً  جيد ومتصل سجل بحثيلھم  قع من المتقدمين للترقية أن يكونيتو البحث العلمي: -2 في مجال  زمنيا
في  قاموا بدعمھمقد أن يكونوا دراسات عليا و لبةع منھم أن يكونوا قد أشرفوا على طتخصصاتھم، كما يتوق

وحصلوا على تمويل بحثي داخلي أو خارجي، وأن  بحثية محكمة، مجالتعملية نشر أطروحاتھم في 
 ً وعلى المتقدم أن يكون قد  في مجال تخصصھم البحثي، بإنجازاتھم يكونوا أيضا قد حققوا سمعة واعترافا

ً من المقاالت في  - المراسالت مع المجلة العلمية  مسؤوالً عنأو  كمؤلف أول أو وحيد -  نشر عدداً كافيا
بحثية ناجحة وإتمام  مقترحاتالقدرة على كتابة  تعكس إنجازاتھممجالت محكمة ذات سمعة دولية، وأن 

 المشاريع الممولة.

يتوقع من المتقدمين أن يكونوا قد أسھموا في تقدم مجالھم المھني أو التخصصي  :خدمة الجامعة والمجتمع -3
، وعليھم علمية تحرير مجالت اتھيئلكلجان أو مجالس إدارة  ذات صلة أنشطةمن خالل عضوية فاعلة في 

 والمھام المماثلة األخرى. لبةالل الخدمة في اللجان وإرشاد الطأيضاً أن يكونوا قد أسھموا في الجامعة من خ

عضاء ھيئة ألالمھنة  أخالقياتدليل السلوك المثالي الذي يتوافق مع للترقية ب المتقدمون يتوقع أن يتمتع -4
 .الجامعةبالتدريس 

 تقييم األداء في التدريس مؤشرات  -د 
 من األدلة: مجموعاتثالث  إلىالتعليمية ذات الصلة التدريس واألنشطة تقييم فاعلية يجب أن يستند  -1

 .العلمي عضو ھيئة التدريس على مستوى القسملف تدريس تقييم داخلي لم −
 .جامعةالفي  تم تدريسھاتقييمات الطلبة لكل المساقات التي  −
التدريس عن تقييم  عمليةأو الكلية، ويجب أن تتألف  العلمي على مستوى القسم (حديث) ءنظراتقييم ال −

على زيارة واحدة فحسب، ويجب  وليس بناءً  ةالدراسي قاعاتلالزيارات لء من سلسلة من نظراالطريق 
 في كل زيارة يقومون بھا بطريقة نوعيةاألداء العام في التدريس  نظراءأعضاء لجنة تقييم الأن يقيم 

 .)التدريس عن طريق النظراء (راجع السياسات واإلجراءات المتعلقة بتقييم

تقيم إسھامات عضو  محددةوواضحة  عباراتعلى  الترقيات بالقسم العلميلجنة  يجب أن تشتمل تقييمات -2
من  المقيمون إن لم يتمكن)، و"1ت "ة (باستخدام النموذج نوعيھيئة التدريس في كل معيار بطريقة تظھر ال

 المعايير المدرجة في ھذا النموذج ينبغي عليھم استخدام مصطلح "ال ينطبق"،تحديد األداء في أحد أو بعض 
   رضيغير م، أو رضيم، جيد جداً ، من القائمة التالية: ممتاز المستوياتويجب اختيار أحد 

(كما سيتم وصفه أدناه)، ويجب أن تستند التقييمات إلى أمثلة من استراتيجيات أصول التدريس أثناء 
 الزيارات للفصل.

 رضيم −
 رضييتوجب على عضو ھيئة التدريس الذي يعتبر م ً ً م يبدي أداءً في التدريس أن  ا على األقل  رضيا

 . "1ت "في معظم المعايير المدرجة في النموذج 
 مقارنته بأي  يجوزيعني أن عضو ھيئة التدريس  "1ت "في النموذج  رضيإن التقييم بدرجة م

المتقدم للترقية حول  تقريرأن يحدد  ، وإضافة إلى ذلك ينبغيالعلمي زميل آخر له في نفس القسم
من حيث المساقات  العلمي والمساھمات التي أدت إلى تحسين مكانة القسم الوسائلالتدريس 

على أنه محاضر جيد  لبةء والطنظراالقبل  من للترقية المتقدم تقييم نبغييو والبرامج المطروحة.
 . واسع الخبرة والمعرفة

 جيد جداً  −
  بالزمالء المشھود عضو ھيئة التدريس المقيم بدرجة جيد جداً في التدريس يجب أن يقارن ً إيجابيا

 .العلمي ة األكاديمية نفسھا في القسمالدرجلھم بالكفاءة في التدريس ويحملون 



 م2014) لسنة 41تابع قرار مدير الجامعة رقم (
 رقم السياسة المرتبطة  06-ع.أ

 دليل إجراءات العاملين األكاديميين  01/09/2014    باإلجراءاتتاريخ بدء العمل 
01/12/2013  الموضوع  تاريخ آخر مراجعة

 01/09/2016  ترقية أعضاء ھيئة التدريس   تاريخ المراجعة القادم

 19 من  7  الجامعة للشؤون العلمية نائب مديرالمكتب المسئول:   عدد صفحات اإلجراءات
 

  عني أن ي "1 ت""جيد جداً" أو "ممتاز" في معظم المعايير المدرجة في النموذج  درجةب تقييمالإن
ً بالزمالء الذين يحملونعضو ھيئة التدريس يقارن  ، وإضافة العلمي نفس الرتبة في القسم إيجابيا

المحددة التي ساھم بھا في الطرق  يوضحالمتقدم للترقية حول التدريس أن  لتقريرإلى ذلك ينبغي 
، كما ينبغي أن يتم تقييم من حيث المساقات والبرامج المطروحة العلمي مكانة القسماالرتقاء ب

جداً ويكون مشھوداً له بالكفاءة  على حد سواء بشكل جيد لبةطالوء نظراالالمتقدم للترقية من قبل 
 الزمالء بالقسم تقييمل المتوسط معدلالأعلى من  له ، وينبغي أن يكون تقييم الطلبةفي التدريس

 .العلمي

 ممتاز −
 يجب أن يقارن عضو ھيئة التدريس  ً ملون نفس الرتبة حممن يالمتميزين باألعضاء  إيجابيا

، وإضافة إلى ذلك يجب "ممتاز" في التدريس إلعطاء تقييم بدرجة لعلميا األكاديمية في القسم
عرض واضح لإلسھامات البارزة في مجال التدريس و/أو المنھج الدراسي على وتوثيق وجود 

 برامجالر ينطاق الكلية أو الجامعة، وقد تشمل دالئل ذلك ما يلي: اإلسھامات البارزة في مجال تطو
لى مستوى الكلية أو عالخبرات المتعلقة بأصول التدريس كاديمية، وتطوير المناھج ونشر األ

والحصول على منح التدريس وجوائز التدريس والنشر في ، دوليالمستوى الالجامعة أو على 
في المؤتمرات التعليمية الدولية والخدمة في مجالس إدارة  والتحدثالدولية  التربوية  المجالت
 مرموقة دولياً. ليميةتع مجالت

 المتقدمذا مستوى عال في التدريس وأن يحوز  أداءً  نظراءمن قبل ال تقييميجب أن تعكس عملية ال 
 معدالت يجب أن تكونو "،1 ت"المعايير المدرجة في النموذج  على تقييم ممتاز في معظم للترقية
 التدريس. بمجالممتازة فيما يتعلق ه تقييمات الطلبة ألداء غالبية

 معايير تقييم األداء في مجال البحث العلمي  -ه 
 يعتمد تقييم أنشطة البحث العلمي على نوعين من األدلة:

مع التركيز على سجل  العلمي التقييم الداخلي لسجل البحث العلمي لعضو ھيئة التدريس على مستوى القسم -1
ً  العلمي نشرلا  الخارجية. يةلمنح البحثلواإلتمام الناجح  المتصل زمنيا

 خارجيين على األقل. مقيمين ةثالثللبحث العلمي لعضو ھيئة التدريس من قبل  نظراءتقييم ال -2

 الجامعةتستخدم  ،ألنشطة البحثية واإلبداعيةوالتميز في ا للداللة على االستمرارعلى الرغم من وجود عدة طرق   -و 
ويتوقع من المتقدمين  .المتميزالمنشورات البحثية واألنشطة اإلبداعية كأدلة وإثباتات على أداء البحث العلمي 

ً أوالً أو  فيھا عدداً من المقاالت يكون المتقدم قاموا بنشرللترقية أن يكونوا قد  أو مسئوالً عن اً فرديمؤلفا
مرموقة في تخصصاتھا (أو مايعادلھا في السمعة الية ذات عالمالمجالت الفي والمعنيين المراسالت مع المجلة 

لبحث العلمي ا إلى تقييم ينبغي إيالء االھتمامعند الحالة المجاالت التي تقع ضمن الفنون البصرية أو اإلبداعية). و
أكبر  تقديرويكون للنشاط البحثي والمھني  .ذات الصلة بمجال المتقدم للترقيةوالجھود اإلبداعية واألنشطة المھنية 

ً وفق  .والمھني للمتقدم للترقيةالمجال التخصصي  المعرفة في األنشطة على ھذه مقدار تأثيرل ا

 اإلسھامات البحثية واإلبداعية للمتقدم للترقية يجب التركيز على المعايير التالية: ونوعية عند تقييم كمية  - ز 
وفيما إذا كان ذلك يرتقي  واالستمرارية ية والنوعيةالكمحيث من  والمنشورات والنشاط اإلبداعي األبحاث -1

 لمتقدم للترقية.القسم العلمي لمع اآلخرين الذين حققوا درجة أستاذ مشارك أو أستاذ في ذات  ةقارنللم
وفي  الجامعةاإلبداعية والبحثية في في المجاالت  الموضوعية والمستدامة للمتقدم لجھوداأدلة حول طبيعة  -2

 المؤسسات السابقة عند اقتضاء األمر.
 . )العروض التقديمية جودة المجالت المحكمة التي تم النشر فيھا (أو جودة المعارض أو -3
 .المجالت المحكمة) خالفلمنشورات التي تظھر فيھا أعمال المتقدم للترقية (ا جودة مدى -4
درجة االعتراف بمنشورات التخصص و المعرفة في مجالعلى  للترقية المتقدم أعمال أثرعلى دلة األ -5

 .واالستناد إليھا كمرجع متداول في األبحاث المنشورة بواسطة آخرينالمتقدم 
 ة للمتقدم.ملموسالمھنية ال والمساھمة القيمة -6
 الدعوات إلى المؤتمرات واالجتماعات المھنية. نوعية -7
ً األبحاث العلمية واألنشطة البحثية الممولة دمساھمات في نوعية ال -8  .اخلياً وخارجيا
 إن وجد. -تحت إشراف المتقدم للترقية  وا درجات الماجستير أو الدكتوراهتمعدد الطلبة الذين أ -9
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 تم قبولھاتمت أو ث التي ابحألعلى نتائج ا ينبغي تقييم األستاذ المساعد المتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك بناءً   - ح 
 .الجامعةخالل فترة عمله في  ملموسة بحثية إنجازاتويجب أيضاً أن يكون لديه  .بعد نيله درجة الدكتوراه

أو  تم نشرھاة المنشورات التي نوعيعلى عدد و المتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ بناءً  المشاركينبغي تقييم األستاذ   -ط 
إمكانية استمراره في راريتھا وجودة اإلنجازات البحثية واستمويتم التركيز على  .للنشر منذ آخر ترقية له قبولھا

 .الجامعة في متميزاألداء ال

تقيم إسھامات عضو ھيئة التدريس في كل معيار  ومحددةواضحة  عباراتعلى  ملف الترقيةيجب أن يشتمل   - ي 
المدرجة في ھذا النموذج المعايير  عدم توافر معلومات عن)، وفي حال "1ر"(باستخدام النموذج  نوعيةبطريقة 
التقييم العام في مجال  د، ويجب اختيارحدالم مكاناستخدام المصطلح "ال ينطبق" في ال المقيمينى ينبغي عل

(كما سيتم وصفه أدناه)، ويجب أن  رضيغير م، أو رضيم، جيد جداً ، من القائمة التالية: ممتاز البحث العلمي
 تستند التقييمات إلى أمثلة تدعم التقييم العام.

 رضيم -1
ً م " في مجال البحث العلمي أداءً رضيھيئة التدريس المقيم "كميجب أن يبدي عضو  − على األقل  رضيا

في أول معيارين في  رضي، ويمثل تحقيق تقييم م"1ر"في معظم المعايير المدرجة في النموذج 
الحد األدنى لعضو ھيئة التدريس في ھذه الفئة، كما ينبغي أن تعكس أنواع المنشورات  "1ر"النموذج 

ً األخذ بعين  يجوز، واإلنتاج العلمي الت التي نشر بھا عضو ھيئة التدريس جودةوسمعة المج أيضا
ومدى اقتباس ما نشره المتقدم  للمتقدم في المجال التخصصي تأثير األبحاث المنشورةاالعتبار مدى 

ً  رضيللترقية، ويجب أن يقارن عضو ھيئة التدريس الذي حاز على تقييم م من نفس  ئهمع زمال إيجابيا
 .العلمي الرتبة األكاديمية في القسم

في مجالت ذات سمعة مرموقة باإلضافة على نشر العديد من األبحاث  يجب أن يشمل ملف الترقية أدلة −
المقاالت التي تستند على التي تظھر اسم عضو ھيئة التدريس كمؤلف رئيسي و بحاث والمؤلفاتإلى األ

تظھر  يمن المقاالت التينبغي احتواء الملف على عدد ملموس  ، كماالجامعةأجريت في األبحاث التي 
 مدى غزارة اإلنتاج العلمي في المجاالت التي تتجاوز األبحاث التي أجريت لغرض أطروحة الدكتوراه.

 جيد جداً  -2
ً مع زمالء يجب أن يقارن عضو ھيئة التدريس الذي حاز على تقييم جيد جداً في البحث العلمي  − إيجابيا

. ورغم أھمية األداء الجيد جداً أو الممتاز في معظم العلمي س الرتبة األكاديمية في القسممن نف له
 يتم إيالء اھتمام أكبر إلى المعايير األربعة األولى.إال أنه  "1ر"المعايير المدرجة في النموذج 

، ويجب أن يشتمل اإلنتاج العلمي جودة التي تم النشر فيھاوسمعة المجالت  األبحاث المنشورةتعكس  −
 بما فيھا، في مجالت ذات سمعة مرموقة العديد من األبحاث العلمية المنشورةملف الترقية على 

أو مسئول عن المراسالت مع  منفردأو  تظھر اسم عضو ھيئة التدريس كمؤلف رئيسياألبحاث التي 
. الجامعةفي التي أجريت ث كما يجب أن يشتمل الملف على المقاالت المنشورة بناًء على األبحا المجلة،

من المقاالت التي تظھر مدى غزارة اإلنتاج العلمي في المجاالت التي تتجاوز كما يجب توافر عدد 
 األبحاث التي أجريت لغرض أطروحة الدكتوراه.

 ممتاز -3
ً مع زمالء لهيجب أن يقارن عضو ھيئة التدريس الذي حاز على تقييم ممتاز في البحث العلمي  −  إيجابيا

الخارجيين أداء البحث  مقيمين، ويجب أن يقيم معظم الالعلمي نفس الرتبة األكاديمية في القسم من
التي أثرت بھا أبحاث واإلسھامات الطرق  وأن يتضح من تقاريرھمالعلمي للمتقدم على أنه ممتاز 

 المتقدم للترقية على مجال التخصص.
واألبحاث ذات المنظور الرئيسية  االفتتاحية أواألبحاث من خالل:  البحثالحكم على التميز في  يجوز −

والكتب  التخصص في مجالت رائدة في مجال ةالمنشور لتطور المجال العلمي واألبحاث المرجعية
ً الم ، منفردأو  اسم عضو ھيئة التدريس كمؤلف رئيسيعلى نطاق واسع، حيث يظھر  ستخدمة مرجعيا

ً واإلنجاز الناجح ألبحاث بتمويل المجالت تحرير ومن خالل العضوية في مجالس  المرموقة دوليا
 العديد من خارجي والعروض التقديمية كمتحدث رئيسي في مؤتمرات دولية، ومن خالل اإلشراف على

مجموعة للبحث العلمي واإلسھام في البحث العلمي في جامعات  نويكدكتوراه أو تال ماجستير أوال لبةط
 مشھورة دولياً أو مراكز أبحاث.
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 خدمة الجامعة والمجتمعايير تقييم األداء في مجال مع  -ك 
سياسة الجامعة بخدمة  وتھتم .جامعةالللقسم والكلية و اتھيئة التدريس تقديم خدم كل أعضاءيتوقع من  -1

بما في ذلك المنظمات  خدمة المجتمعفي مجال اإلدارة األكاديمية وتطوير الجامعة و عضو ھيئة التدريس
األمثلة على ھذه " بعض 1س"النموذج  ويشملالمھنية الوطنية والدولية ذات الصلة بالمجال التخصصي، 

 .الخدمات

المھنة خدمة والكلية والجامعة والمجتمع بما في ذلك القسم العلمي  ينبغي أن يستند تقييم األنشطة الخدمية في -2
، وعلى المقدمة في الجزء الخاص باألنشطة الخدمية بملف الترقيةالمستندات إلى  ،صصيختلأو المجال ا

عضو ھيئة التدريس في كل من المعايير  اتواضحة إسھامبطريقة محددة وم قيِّ تُ القسم أن ب اتقيرلجنة الت
ألي من المعايير المدرجة في  عدم توافر المعلوماتوفي حال .  بشكل نوعي "1س"المدرجة في النموذج 

، وبناء على ھذا التقييم يجب إعطاء المحددمكان " في اليجب استخدام المصطلح "ال ينطبق "1س "النموذج 
(كما ھو موصوف أدناه)،  رضيأو غير م رضيواحد عام باستخدام التصنيفات : ممتاز، جيد جداً، م قييمت

 العام. قييمبأمثلة واضحة تدعم الت قييمھاأن تبرر تالقسم العلمي  لجنة ترقياتوعلى 

 رضيم −
 يجوز خدمة الجامعة والمجتمععني أن سجل المتقدم للترقية من ناحية ي رضيإن التقييم بدرجة م 

، وباإلضافة إلى ذلك يجب العلمي بنفس الرتبة األكاديمية في نفس القسمبالزمالء اآلخرين مقارنته 
امعة و⁄أو والكلية والجالقسم العلمي  التي أثرت على اتأن يعكس ملف المتقدم للترقية الخدم

 ) وبشكل إيجابي.يخصصي أو المھنتالمجتمع (بما في ذلك المجال ال
  أن رضيم خدمة الجامعة والمجتمعينبغي على عضو ھيئة التدريس ممن يعتبر إسھامه في مجال ً ا

ً م يبدي أداءً   ."1س"في معظم المعايير المدرجة في النموذج  رضيا
  بل ينبغي تقييم الخدمة العامة للمتقدم للترقية بشكل من النقاط، قائمة ك المختلفةالمعايير  يتم تقييمال

أو الكلية أو القسم العلمي  عضو ھيئة التدريس ممن لديه خدمه على مستوى علىويجب  .نوعي
 في كل لجنة. تي قام بھادوره واإلسھامات ال أن يحددلجان الجامعة 

 جيد جداً  −
  يجوز خدمة الجامعة والمجتمععني أن سجل المتقدم للترقية من ناحية يإن التقييم بدرجة جيد جدا 

ً  مقارنته  .العلمي بنفس الرتبة األكاديمية في القسمالزمالء اآلخرين ب إيجابيا
 القسم العلمي  التي أثرت على اتيعكس ملف المتقدم للترقية الخدم وباإلضافة إلى ذلك يجب أن

 ) وبشكل إيجابي.يخصصي أو المھنتالمجتمع (بما في ذلك المجال ال والكلية والجامعة و⁄أو
  جيدا جدا أن  خدمة الجامعة والمجتمعينبغي على عضو ھيئة التدريس ممن يعد إسھامه في مجال

يتم ، وال ينبغي أن "1س"جيدا جدا أو ممتازاً في معظم المعايير المدرجة في النموذج  اً يبدي أداء
 بل ينبغي تقييم الخدمة العامة للمتقدم للترقية بشكل نوعي. ،ة من النقاطكقائمم المعايير ييتق

 ممتاز −
  يجوز خدمة الجامعة والمجتمععني أن سجل المتقدم للترقية من ناحية يإن التقييم بدرجة ممتاز 

ً  مقارنته ، إذ ينبغي أن تكون العلمي نفس الرتبة األكاديمية في القسمالزمالء اآلخرين بب إيجابيا
متميزة كما ينبغي أن تعكس التأثير على المجتمع (بما في ذلك المجال  خدمة الجامعة والمجتمع

 دولي.الوطني أو النطاق العلى وكذلك ) يخصصي أو المھنتال
 رئيس القسم العلميھيئة التدريس ممن شغلوا مناصب محورية في اإلدارة األكاديمية (مثل  اءعضأ 

عادة  ،معينة) ولديھم تقييمات إيجابية حول أدائھم من قبل رؤسائھمأو مساعد العميد أو مدير وحدة 
 عكس تميزھم في التقييم العام.ت ةبارز اتإسھامما يكون لديھم 

 

9 
ً أن يقدموا  العلمية يتعين على رؤساء األقسام  -أ  رئيس القسم فيما يتعلق بزمالة المتقدم للترقية في "تقرير  ملخصا

طبيعة زمالة المتقدم للترقية في تقييمھم لكل متقدم اإلفادة عن  وباإلضافة إلى ذلك يجب على العمداء ."العلمي
 للترقية.
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فھم عضو ھيئة التدريس لطبيعة للداللة على ات األداء تقييمإلى نتائج  العلمية رؤساء األقسام شيريجب أن ي  - ب 
يا للنزاھة وأخالقيات المھنة وأن لديه القدرة والرغبة على وأنه يلتزم بالمعايير العل من العلماءة في مجتمع زمالال

كما يجب وأن يبدي حساً من المسؤولية ، لتعبيرفي افي الوقت الذي يحتفظ فيه بكامل حقه  فريقالعمل كعضو في 
ات تقييمت معظم دلوفي حال .  بالعمل بغية تحقيق أھداف الجامعةأن يبدي التزاماً و، الجامعةمن أجل تقدم ورقي 

ً بأنه غير م استنبطحول طبيعة زمالة المتقدم للترقية و⁄أو  وجود تحفظات لىاألداء ع في ھذا  رضيحكما
ً  عتبرالخصوص فإن ھذا يُ   الترقية.للتوصية بعدم كافياً  سببا

   



 م2014) لسنة 41تابع قرار مدير الجامعة رقم (
 رقم السياسة المرتبطة  06-ع.أ

 دليل إجراءات العاملين األكاديميين  01/09/2014    باإلجراءاتتاريخ بدء العمل 
01/12/2013  الموضوع  تاريخ آخر مراجعة

 01/09/2016  ترقية أعضاء ھيئة التدريس   تاريخ المراجعة القادم
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 العلمياإلنتاج منوذج تقييم 

 ون اخلارجيون)قيم(يستخدمه امل
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 الخارجيين) مقيمينستخدم من قبل الالعلمي (يُ اإلنتاج نموذج تقييم 
 العلمياإلنتاج تقييم ملخص ل

  
  
  
 

  :اسم المتقدم للترقية
  :الكلية
 العلمي: القسم

  :الرتبة األكاديمية المتقدم إليھا
  
  

 العلمي للمتقدم للترقية اإلنتاج ملخص لنقاط القوة في
  
  
  
  
 
 
  
  
  
 
  
 

 العلمي للمتقدم للترقية اإلنتاج  ملخص لنقاط الضعف في
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

وعملية، ھل يبدي المتقدم  حديثةالبحث العلمي في المستقبل ( مثال، ھل يعالج البحث العلمي مواضيع في  إمكانية التميز
 للترقية استقالالً كافياً في البحث العلمي؟)
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 في مجال التخصص والمجال المھني وما ھي التوصيات منما التوصيات التي تقدمھا للمتقدم للترقية حول إسھاماته البحثية 

 بحثه العلمي؟ ريأجل تطو
 
  
  
  
 
  
  
  

 معرفتك بالمتقدم للترقية وأية عالقات سابقة به وضح مدى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تقييم أداء المتقدم للترقية في مجال البحث العلمي على أنه: يجوز
 رضيغير م  رضيم  جيد جداً   ممتاز 

 
العلمي في أنه يرتقي للرتبة  إنتاجه من خالل، ھل يظھر المتقدم للترقية أدلة مقنعة الجامعةفي سياق معايير الترقية في 

  أو ال من فضلك أجب بنعماألكاديمية التي تقدم لھا في الترقية؟ 
  

  :مختصرتبرير 
  
  
 
  
  
  
  
 

 التاريخ   مقيماسم ال
 الجھة التي يعمل بھا

 العنوان
 التوقيع
 إضافة صفحات أخرى إذا لزم األمر يجوز
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 للرتقية مناذج تقييم األداء
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 "1ت " النموذج

 معايير تقييم األداء في أنشطة التدريس
 

  /البرنامجالقسم   اسم المتقدم للترقية
 الكلية   الرتبة العلمية المراد الترقي إليھا

  التقييم النوعي (وفق الجودة)  المعيار
    في كل فصل قام بتدريسھا المتقدم للترقيةللمساقات التي  ةتقييمات الطلب

تقييم النظراء في القسم⁄البرنامج (و⁄أو الكلية) وذلك وفق سلسلة من الزيارات 
  المتكررة للفصل الدراسي

  

األعباء التدريسية المكلف بھا عضو ھيئة التدريس وتنوع المساقات التي 
  يدرسھا

  

منھجية وتوثيق عملية التدريس بما في ذلك تطوير خطط المساقات وتحقيق 
  المساقات ُمخرجات

  

    تطوير محتوى المساقات
(دمج التعليم التفاعلي والنشط في  استخدام وتطوير طرق التعليم الحديثة

  المساقات) والتقنيات (مثل استخدام الحواسيب وبرامجھا)
  

    اإلسھام في تطوير البرامج األكاديمية والمناھج الدراسية والمساقات
لدعم أھداف  ةإعداد االمتحانات المناسبة وتطوير األدوات الفاعلة لتقييم الطلب

  وتوزيع أو تنوع منحنى الدرجات المساقات وتحقيق أھدافه
  

وتشجيعھم على تنمية مھاراتھم وتعزيز قدراتھم على  ةمع الطلبالتفاعل 
  التعلم.

  

    اإلشراف على التدريب ومشاريع التخرج وحلقات البحث واألنشطة المخبرية
/ لتدريس وما شابه على مستوى القسما وطرقنشر الخبرات التدريسية 

  البرنامج أو الكلية أو الجامعة
  

    جوائز للتدريسبالحصول على التكريم أو الفوز 
    االبتكار في التدريس في مجالالمنح الممنوحة 

    والتي لھا سمعة دوليةالتعليمية المحكمة في المجالت  النشر
) في مؤتمرات تعليمية بوستراتالعروض التقديمية (سواء شفھية و⁄أو بشكل 

  دولية.
  

    أية إنجازات أخرى في مجال التدريس
  

  التدريسمستوى األداء في مجال 
  

 رضيغير م  رضيم  جيد جداً   ممتاز 
  

 التعليق 
  
  
 

 الوظيفة  االسم
  
  

  التوقيع
 

 إضافة صفحات أخرى إذا لزم األمر يجوز
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 "1ر "النموذج 

 معايير تقييم األداء في مجالي البحث العلمي والنشاط اإلبداعي
 

 /البرنامجالقسم  اسم المتقدم للترقية
 الكلية   إليھاالرتبة العلمية المراد الترقي 

  التقييم النوعي (وفق الجودة)  المعيار
    الخارجيين مقيمينتقييم النظراء من قبل ال

 يةالمنشورات البحثية مع مالحظة استمرار وجودة عدد
  الجامعةھذا الجھد على وجه الخصوص في 

  

) في مؤتمرات بوستراتعروض تقديمية (شفھية و⁄أو 
  بحثية دولية

  

    داخليةو منح بحثية خارجية
    المتقدم للترقية في مجاله التخصصي أبحاثتأثير 

دكتوراه ال ماجستير أوال طلبةاإلشراف الناجح على 
  إن وجد –

  

    أية إنجازات أخرى في مجال البحث العلمي
  
 

  مستوى األداء في مجال البحث العلمي والنشاط اإلبداعي
  

 رضيغير م  مرضي  جيد جداً   ممتاز 
  
  

 التعليق 
  
  
  
  
 

 الوظيفة  االسم
  
 
 

  التوقيع
  
  
  
  
 

 إضافة صفحات أخرى إذا لزم األمر يجوز
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 "1س "النموذج 

 معايير تقييم األداء في مجال خدمة الجامعة والمجتمع
 

 /البرنامجالقسم   اسم المتقدم للترقية
 الكلية   الرتبة العلمية المراد الترقي إليھا

  التقييم النوعي (وفق الجودة)  المعيار
 نسقأو وكيل كلية أو مالقسم العلمي  الخدمة في اإلدارة األكاديمية (رئيس

  .العلمي برنامج أو ما إلى ذلك) على مستوى الجامعة أو الكلية أو القسم
  

المشاركة في فعاليات وأنشطة منظمات أو لجان على المستوى الوطني أو 
  في المجاالت التخصصية ذات الصلة. أو الدولي اإلقليمي

  

    تقديم االستشارات أو الخدمات اإلرشادية المتعلقة بمجال التخصص
اإلسھام في تخطيط و⁄أو تنمية األنشطة المھنية ألعضاء ھيئة التدريس في 

  الجامعة
  

    ر الدوليةياإلسھام وااللتزام بتطبيق المعاي
    المشاركة في تقييمات النظراء ألغراض أكاديمية

الدراسية أو أية  غيرواألنشطة  ةواإلرشاد للطلباإلسھام في تقديم النصح 
  .ةأنشطة تتعلق بخدمات الطلب

  

 ةاإلسھام في اختيار وتطوير برامج التھيئة وتقديم الخدمات المساندة للطلب
  الجدد.

  

العمل المھنية و⁄أو برامج التدريب خارج الحرم  تنظيم ورشاإلسھام في 
  الجامعي

  

المعترف بھا  المطبوعاتالعضوية في مجالس إدارة الجھات االستشارية أو 
  أكاديمياً كالمجالت العلمية أو الدوريات

  

    تحكيم أوراق بحثية ومقاالت قدمت للنشر في دوريات علمية أو مؤتمرات
    خدمة الجامعة والمجتمعأية إنجازات أخرى ضمن نطاق 

 
  الجامعة والمجتمعمستوى األداء في مجال خدمة 

  
 رضيغير م  رضيم  جيد جداً   ممتاز 

  
 التعليق 

  
  
 

 الوظيفة  االسم
  
  

  التوقيع
 

 إضافة صفحات أخرى إذا لزم األمر يجوز
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 قائمة بمحتويات ملف الترقية

  
 االسم
 البرنامج القسم⁄
 الكلية

  المتقدم إليھاالرتبة 
 

  التوقيع  التاريخ  محتويات ملف الترقية  م

      األساسية البياناتنموذج   1

       السيرة الذاتية  2
      تقرير األداء واإلنجازات  3
(ملخصات إحصائية لمستوى فاعلية التدريس لعضو  تقييمات التدريس  4

  ھيئة التدريس في كل فصل دراسي)
    

      تقرير التدريس المـُعّد من قبل تقييم النظراء  5
      خالل الرتبة األكاديمية الحاليةقبولھا أو  قائمة باألبحاث التي تم نشرھا  6
      للتقييم الخارجي مرسلةونسخة واحدة من األبحاث القائمة   7
رئيس نماذج التقييم السنوية (نتائج تراكمية لكل التقييمات السنوية من قبل   8

  )العميدو القسم العلمي
    

9  
على األقل من التقييم الخارجي) ونسخ من تقارير تقييمات خارجية (ثالثة 

  مينمقيّ وال رئيس القسم العلميكل المراسالت التي جرت بين 
    

      العلمي القسم لجنة ترقياتتوصية تقرير و  10

      رئيس القسم العلميتقرير وتوصية   11

      (إن وجد) لجنة ترقيات الكليةتوصية تقرير و  12

      العميدتقرير وتوصية   13

  
 

 االسم:
 :الوظيفة
 التوقيع

 ر.نائب المدييجب تسليم كل الوثائق المذكورة أعاله من الكلية إلى مكتب   -
 على تلك التي تم إرسالھا للتحكيم الخارجي. تقتصر األبحاث التي يتم إرسالھا إلى مكتب نائب المدير  -
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 01/09/2016  ترقية أعضاء ھيئة التدريس   تاريخ المراجعة القادم

 19 من  19  الجامعة للشؤون العلمية نائب مديرالمكتب المسئول:   عدد صفحات اإلجراءات
 

  
  

 األساسية البياناتنموذج 
  

 اسم  المتقدم للترقية
 البرنامج القسم⁄
 الكلية

 الرتبة العلمية المتقدم لھا
 

 الجامعةمستوى التقدم األكاديمي في 
 :الرتبة/تاريخ التعيين
 :الرتبة/تاريخ الترقية

 الرتبة األكاديمية الحالية:
  :عند التقدم للترقيةعدد السنين في الرتبة الحالية 

 

  (ضع عدد المرات بين قوسين) الجامعةفي  قام بتدريسھاقائمة بالمساقات التي 

  مرحلة الدراسات العليا  مرحلة التعليم الجامعي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 االسم:
 :الوظيفة
 التوقيع

 
   




