المجلس العلمي
Scientific Council

ضوابط ترقية أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين

ضوابط ترقية أعضاء هيئة التدريس املتعاقدين
 .1إذا تمت ترقية عضو هيئة التدريس في جامعته األصلية قبل التعاقد مع جامعة الملك خالد فإن تصحيح
وضعه وظيفياً يكون من اختصاص عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس وال يجوز الرفع للمجلسس العلمسي
بطلبات من هذا النوع.
 .2ال يتم النظر في طلبات اعتماد ترقية أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين التي حصلوا عليها فسي جامعسات
أخرى إذا كانت عقودهم شخصية ( العقد الذي يوقعسه عضسو هيئسة التسدريس بنفغسه بنسر النظسر عسن
مغمى العقد ونوع اإلجازة الحاصل عليها من جامعته األصلية ).
 .3تخضع طلبات الترقية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس المتعاقسدون لسنفس اإلجسراءات المبينسة فسي
الالئحة المنظمة لشؤون منغوبي الجامعات الغعوديين بمسا فسي ذلسك فحسن اإلنتسال العلمسي مسن قبسل
محكمين خارجيين.
 .4يحق لعضو هيئة التدريس المتعاقد التقدم بطلب الترقيسة إذا أمضسى فسي رتبسة أسستاذ مغساعد أو أسستاذ
مشارك مدة أربع سنوات على األقل في جامعة معترف بها شرط أال تقل خدمته فسي جامعسة الملسك خالسد
عن سنتين.
 .5ال يحق لعضو هيئة التدريس المتعاقد الذي تم تصحيح وضعه وظيفيا إلى رتبسة أعلسى مسن الرتبسة التسي
تم التعاقد معه عليها التقدم للترقية إال بعد مضي أربع سنوات من تاريخ تعيينسه علسى الرتبسة الجديسدة
بنر النظر عن سبب تصحيح الوضع.
 .6تجب اإلشارة إلى انتماء عضو هيئة التدريس إلى جامعة الملسك خالسد فسي جميسع وحسدات اإلنتسال العلمسي
المنشورة بعد تعاقده مع الجامعة على أال تقل عن وحدتين بحثيتين في حالة الترقيسة إلسى درجسة أسستاذ
مشارك و ثالث وحدات بحثية في حالة الترقية إلى درجة أستاذ.
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 .7يشترط على أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في العلوم األساسية والصحية والحاسوبية والهندسسية
أن يكون إنتاجهم العلمي المطلوب اإلشارة فيه إلى جامعة الملك خالد منشور في مجالت مصنفة ضسمن
قواعد بيانات معهد المعلومات العلمية .ISI
 .8يجب أن تكون الوحدات البحثية المطلوب اإلشارة فيها إلى انتماء الباحث إلى جامعة الملك خالسد منشسورة
وليغت مقبولة للنشر.
 .9يجب أن تأتي اإلشارة إلى جامعة الملك خالد أوالً وأن تكون صريحة ومرتبطة باسم المتقسدم للترقيسة وال
يعتد باإلشارة إلى الجامعة في عنوان الباحث أو في جزء آخسر مسن البحسث أو الكتساب وتجسوز اإلشسارة إلسى
اسم جهة أخرى يرتبط بها الباحث بعد إشارته إلى انتمائه لجامعة الملك خالد.
 .11يجب أن يكون اإلنتال العلمي المقدم للترقية منشوراً أو مقبوالً للنشر خالل الغنوات الغت التسي تغسبق
تقديم طلب الترقية.
 .11يخضع اإلنتال العلمي لجميع الضوابط والمعايير المعمسول بهسا فسي ترقيسة أعضساء هيئسة التسدريس فسي
جامعة الملك خالد عدا ما ورد أعاله.

صفحة  2من 2

