المجلس العلمي
Scientific Council

مواد الالئحة المنظمة لترقية أعضاء هيئة التدريس

مواد الالئحة املنظمة لرتقية أعضاء هيئة التدريس
املادة احلادية والعشرون
يشترط للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك:
 .1خدمة ال تقل عن أربع سنوات في رتبة أستاذ مساعد في جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها ،على أال
تقل مدة الخدمة في الجامعات السعودية عن سنة واحدة.
 .2استيفاء الحد األدنى من اإلنتاا العلياي اليولاول للترقياة وفقاا ألحلاام الياادة الاانياة والاهذاين مان ا
الهئحة.
 .3أن يلون ما تقدم به من إنتا عليي قد نشر أو قبل للنشر أذناء شغله لرتبة أستاذ مساعد.
املادة الثانية والعشرون
يشترط للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ:
 .1خدمة ال تقل عن أربع سنوات في رتبة أستاذ مشارك في جامعة سعودية أو جامعة أخارى معتارف بهاا ،علاى
أال تقل مدة الخدمة في الجامعات السعودية عن سنة واحدة.
 .2استيفاء الحد األدنى من اإلنتاا العلياي ال يولاول للترقياة وفقاا ألحلاام الياادة الاالااة والاهذاين مان ا
الهئحة.
 .3أن يلون ما تقدم به من إنتا عليي قد نشر أو قبل للنشر أذناء شغله لرتبة أستاذ مشارك.
املادة الثالثة والعشرون
لعضو يئة التدريس الحق في التقدم إلى مجلس القسم بولب الترقية قبل اكتيال اليدة النظامياة بيادة
أقصا ا ستة أشهر.
املادة الرابعة والعشرون
تحتسب مدة اإلعارة والندل واإليفاد ألغراض الترقية على النحو اآلتي:
 .1كامل اليدة إذا كانت اإلعارة أو الندل أو اإليفاد إلى جهة عليية وكان العيل في مجال التخصص.
 .2نصف اليدة إذا كانت اإلعارة أو الندل أو اإليفاد إلى جهة غير عليية وكان العيل في مجال التخصص.
 .3ال تحتسب اليدة لغرض الترقية إذا كان العيل في غير مجال التخصص.
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املادة اخلامسة والعشرون
تتم ترقية أعضاء يئة التدريس وفق اليعايير اآلتية:
 .1اإلنتا العليي.
 .2التدريس.
 .3خدمة الجامعة واليجتيع.
املادة السادسة والعشرون
إجراءات الترقية:
 .1يقدم عضو يئة التدريس طلب الترقية إلى مجلس القسم اليختص ويتضين ما يأتي:
أ .بيان باليؤ هت العليية والوظيفية والتدر الوظيفي.
ل .بيان بالنشاطات التدريسية.
 .بيان بنشاطه في مجال خدمة الجامعة واليجتيع.
د .خيس نسخ على األقل من اإلنتا العليي اليقدم للترقية والبيانات اليوضحة له.
 .أي معلومات إضافية لدعم طلب الترقية.
و .أي معلومات أو وذائق أخرى يولبها مجلس القسم أو مجلس الللية أو اليجلس العليي.

 .2ينظر مجلس القسم في طلب الترقية ويتحقق من اساتيفاء الشاروط واإلجاراءات ويوصاي برفاع الولاب إلاى
مجلس الللية مع اقتراح أسياء عدد من اليحليين اليتخصصين ال يقل عن ذيانية.
 .3ينظر مجلس الللية في الولب بناء على توصية مجلس القسم ،ويرشح عددا من اليحليين اليتخصصين ال
يقل عن ذيانية مين رشحهم مجلس القسم أو من سوا م.
 .4يدرس اليجلس العليي طلب الترقية بناء علاى توصاية مجلساي القسام والللياة ،ويقاوم بعاد الدراساة بياا
يأتي:
أ .اختيار خيسة محلَّيين لتقويم البحوث ،يختارون من اليرشحين من مجلاس الللياة أو مان غيار م
ذهذة منهم أساسيون والرابع فاحصا احتياطيا أوالا والخامس فاحصا احتياطيا ذانيا يلجأ إليهياا عناد
الحاجة .ويجب أن يلون اذنان من اليحليين الاهذة -على األقل -من خار الجامعة.
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ل .إرسال البحوث والبيانات الخاصة بالترقية إلاى اليحلياين بوريقاة سارية لتقوييهاا وفاق النياوذ
ال ي يعد من قبل اليجلس العليي.
 .اتخاذ قرار بترقية عضو يئة التدريس أو بعدم اليوافقة على ترقيته ،وذلك بعد النظر في تقارير
اليحليااين ،والتقااارير الخاصااة بنشاااط اليتقاادم للترقيااة فااي مجااال التاادريس وخدمااة الجامعااة
واليجتيع.
د .إذا قرر اليجلس عدم اليوافقة على الترقية لضعف اإلنتا العلياي ،يقاوم بتحدياد مصاير األبحااث
اليقدمة وما يستبعد منها وما يصح تقدييه مرة أخرى ،على أن يشاتيل الحاد األدناى للترقياة فاي
حال طلب الترقية مرة أخرى وحدة بحاية جديدة -على األقل -لليتقدم للترقية إلى أساتاذ مشاارك،
ووحدتين بحايتين جديدتين -على األقل -لليتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ.
املادة السابعة والعشرون
يتم تقويم جهود عضو يئة التدريس اليتقدم للترقية على أساس ( )100مائة نقوة مقسية على النحاو
التالي:
60

ستون نقوة لإلنتا العليي.

25

خيس وعشرون نقوة للتدريس.

15

خيس عشرة نقوة لخدمة الجامعة واليجتيع.
ويضع مجلس الجامعة معايير تقويم اليشاركة في التدريس وخدمة الجامعة واليجتياع بنااء علاى توصاية

من اليجلس العليي.
املادة الثامنة والعشرون
يجب أال يقل مجيوع ما يحصل عليه عضو يئة التدريس للي تتم ترقيته عن ( )60ستين نقوة ،علاى أال
يقل ما يحصل عليه اليرشح للترقية عن ( )35خيس وذهذين نقوة في مجال اإلنتا العلياي للترقياة إلاى رتباة
أستاذ مشارك و ( )40أربعين نقوة للترقية إلى رتبة أستاذ ،وتاتم الترقياة إلاى رتباة أساتاذ مشاارك بأغلبياة رأي
اليحليين الاهذة ،أما الترقية إلى رتبة أستاذ فتتم بإجياع رأي اليحليين الاهذاة ،وفاي حاال موافقاة اذناين مان
اليحليين على الترقية وعدم موافقة الاالث ،يحال اإلنتا العليي إلى محلم رابع ويلون رأيه نهائياا.
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املادة التاسعة والعشرون
يدخل ضين الحد األدنى لإلنتا العليي اليولول لترقية عضو يئة التدريس ما يأتي:
 .1البحوث الينشورة أو اليقبول للنشر في مجهت عليية محلية ،ويضع اليجلس العليي معايير قبول اليجهت
اليحلية.
 .2البحوث اليحلية اليقدمة للياؤتيرات والنادوات العليياة اليتخصصاة إذا كانات منشاورة بأكيلهاا أو مقبولاة
للنشر ،ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
 .3البحوث اليحلَّية الينشورة أو اليقبولة للنشر من مراكز البحوث الجامعية اليتخصصة.
 .4اليحلَّم من اللتب الجامعية واليراجع العليية ،ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
 .5تحقيق اللتب النادرة اليحلم ،ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
 .6الترجية اليحلَّية لللتب العليية اليتخصصة ،ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
 .7اللتب والبحوث اليوبوعة من قبل يئات عليية يعتيد ا اليجلس العليي ،وتلون خاضعة للتحليم ،ويقبال
منها وحدة واحدة فقط.
 .8االختراعات واالبتلارات التي صدرت لها براءات من ملاتب براءات االختراع التي يعترف بها اليجلس العليي.
 .9النشاط اإلبداعي اليتييز وفق قواعد يعتيد ا مجلس الجامعة ،بناء علاى توصاية اليجلاس العلياي ،ويقبال
منها وحدة واحدة فقط.
املادة الثالثون
يجب أال يقل ما ينشر أو يقبل للنشر في اليجهت العليياة اليحلياة ضاين الحاد األدناى اليولاول لترقياة
عضو يئة التدريس عن وحدة بحاية لليتقدمين للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك ،ووحدتين بحايتين ضاين الحاد
األدنى اليولول للترقية إلى رتبة أستاذ.
املادة احلادية والثالثون
يجب أن يلون اإلنتا العليي اليتقدم به عضو يئة التدريس للترقية منشاورا أو مقباوالا للنشار فاي أكاار
من منف نشر واحد ،وأال تلون جييع مناف النشر تابعة لجامعة واحدة أو ليؤسسة عليية واحدة.
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املادة الثانية والثالثون
الحد األدنى لإلنتا العليي اليولاول لليتقادم للترقياة إلاى رتباة أساتاذ مشاارك أرباع وحادات منشاورة أو
مقبول للنشر ،اذنتان منها -على األقل -عيل منفرد ،وليجلس الجامعاة بنااء علاى توصاية مان اليجلاس العلياي
االستاناء من

ا الشرط بالنسبة لبعض التخصصات على أال يقل الينشور فعها عن وحدة واحدة.

املادة الثالثة والثالثون
الحد األدنى اليولول لإلنتا العليي اليولاول للتقادم للترقياة إلاى رتباة أساتاذ سات وحادات منشاورة أو
مقبول للنشر ،منها ذهث وحدات – على األقل – عيل منفرد ،وليجلس الجامعاة بنااء علاى توصاية مان اليجلاس
العليي االستاناء من

ا الشرط بالنسبة لبعض التخصصات على أال يقل الينشور فعها عن ذهث وحدات.

املادة الرابعة والثالثون
يحتسب العيل العليي بوحدة واحدة إذا كان اليؤلف منفردا بتأليفاه ،وبنصاف وحادة إذا اشاترك فاي تأليفاه
اذنان ،وإذا كان بحاا مشتركا بين أكار من اذنين فيحسب بنصف وحدة للباحاث الارئيس وللال واحاد مان البااقين
بربع وحدة ،وإذا كان عيها مشتركا آخر بين أكار من اذنين فيحسب للل واحد منهم بربع وحدة.
املادة اخلامسة والثالثون
ه مان رساائل الياجساتير أو الادكتورا أو مان مؤلفاات
يجب أال يلو ن اإلنتا العليي اليقادم للترقياة مسات ا
سابقة لليتقدم .وفي حال تابت اليجلس العليي من أن ناك ما و مستل من ذلك ،فيحرم اليتقدم للترقية من
التقدم بولب آخر للترقية مدة عام من تاريخ صدور قرار اليجلس العليي ب لك.
املادة السادسة والثالثون
يشترط في اليحليين للترقيات أن يلونوا من األسات ة ،ويجوز إذا كانت الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أن
يلون أحد اليحليين من األسات ة اليشاركين.
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املادة السابعة والثالثون
تتم ترقية عضو يئة التدريس علييا من تاريخ صدور قارار اليجلاس العلياي با لك ،أماا ترقيتاه وظيفياا
فتعتبر من تاريخ صدور القرار التنفي ي إذا توافرت وظيفة شاغرة ييلن الترقية عليها.
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