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قواعد وإجراءات الترقية ألعضاء هيئة التدريس

بجامعة األعمال والتكنولوجيا

اأقرها املجل�س العلمي باجلامعة يف جل�سته الثالثة

املنعقدة بتاريخ 1436/1/13هـ املوافق 2014/11/6م

القرار رقم 1/1/3
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) امل�ستندة على الالئحة املنظمة ل�سوؤون من�سوبي اجلامعات ال�سعوديني من اأع�ساء هيئة 

التدري�س ومن يف حكمهم ال�سادرة بقرار جمل�س التعليم العايل رقم 1417/6/4هـ املتخذ يف 

اجلل�سة ال�ساد�سة ملجل�س التعليم العايل املعقودة بتاريخ 1417/8/26هـ . املواد 21 اىل 37( 
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تقدمي

اململكة  بجامعات  واإجراءاتها  الرتقيات  قواعد  �سدرت                  

�سمن الالئحة املنظمة ل�سوؤون من�سوبي اجلامعات ال�سعوديني 

بقرار  ال�سادرة  حكمهم  يف  ومن  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من 

جمل�س التعليم العايل رقم )1417/6/4هـ املتخذ يف اجلل�سة 

ال�ساد�سة ملجل�س التعليم العايل املعقودة بتاريخ 1417/8/26هـ 

املتوج مبوافقة خادم احلرمني ال�سريفني رئي�س جمل�س الوزراء 

رقم  الكرمي   الربقي  بالتوجيه  العايل  التعليم  جمل�س  ورئي�س 

املواد  يف  الواردة  1418/8/22هـ  وتاريخ   12457  / 7/ب 

احلادية والع�سرون حتى املادة ال�سابعة والثالثون والتي ن�سها 

كالآتي :
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املادة األوىل
ي�سرتط للتقدم للرتقية من رتبة اأ�ستاذ م�ساعد اىل رتبة اأ�ستاذ م�سارك :  

خدمة لتقل عن اأربع �سنوات يف رتبة اأ�ستاذ م�ساعد يف جامعة �سعودية اأو جامعة    .1

اأخرى معرتف بها , على ال تقل مدة اخلدمة يف اجلامعات ال�سعودية عن �سنة 

واحدة 

اإ�ستيفاء احلد الأدنى من الإنتاج العلمي املطلوب للرتقية .   .2

3.  اأن يكون ماتقدم به من اإنتاج علمي قد ن�سر اأو قبل للن�سر اأثناء �سغله رتبة اأ�ستاذ 

م�ساعد.

املادة الثانية
ي�سرتط للتقدم للرتقية من رتبة اأ�ستاذ م�سارك اىل رتبة اأ�ستاذ:  

خدمة لتقل عن اأربع �سنوات يف رتبة اأ�ستاذ م�سارك يف جامعة �سعودية اأو جامعة   .1

اأخرى معرتف بها , على ال تقل مدة اخلدمة يف اجلامعات ال�سعودية عن �سنة 

واحدة 

اإ�ستيفاء احلد الأدنى من الإنتاج العلمي املطلوب للرتقية .  .2

اأن يكون ماتقدم به من اإنتاج علمي قد ن�سر اأو قبل للن�سر اأثناء �سغله رتبة اأ�ستاذ   .3

م�سارك 

املادة الثالثة
لع�سو هيئة التدري�س احلق يف التقدم اىل جمل�س الق�سم بطلب الرتقية قبل اإكتمال املدة   

النظامية مبدة اأق�ساها �ستة اأ�سهر .
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املادة الرابعة
حتت�سب  مدة الإعارة والندب والإيفاد لأغرا�س الرتقية على النحو الآتي :  

كامل املدة اإذا كانت الإعارة اأو الندب اأو الإيفاد اىل جهة علمية وكان العمل يف   .1

جمال التخ�س�س .

ن�سف املدة اإذا كانت الإعارة اأو الندب اأو الإيفاد اىل جهة غري علمية وكان العمل   .2

يف جمال التخ�س�س .

ل حتت�سب املدة لغر�س الرتقية اإذا كان العمل يف غري جمال التخ�س�س .  .3

املادة اخلامسة
تتم ترقية اأع�ساء هيئة التدري�س وفق املعايري التالية :  

الإنتاج العلمي .  .1

التدري�س .  .2

خدمة اجلامعة واملجتمع.  .3

املادة السادسة
اإجراءات الرتقية :  

ويت�سمن  املخت�س  الق�سم  جمل�س  اىل  الرتقية  طلب  التدري�س  هيئة  ع�سو  يقدم   -1

ماياأتي :

بيان باملوؤهالت العلمية والوظيفية والتدرج الوظيفي  اأ- 

بيان بالن�ساطات التدري�سية  ب- 

بيان بن�ساطه يف جمال خدمة اجلامعة و املجتمع  ج- 
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والبيانات  للرتقية  املقدم  العلمي  الإنتاج  من  الأقل  على  ن�سخ  خم�س  د- 

املو�سحة له .

اأي معلومات اإ�سافية لدعم طلب الرتقية  هـ- 

اأو  الكلية  اأو جمل�س  الق�سم  يطلبها جمل�س  اأخرى  وثائق  اأو  معلومات  اأي  و- 

املجل�س العلمي  .

ينظر جمل�س الق�سم يف طلب الرتقية ويتحقق من اإ�ستيفاء ال�سروط والإجراءات   -2

املحكمني  من  عدد  اأ�سماء  اإقرتاح  مع  الكلية  جمل�س  اىل  الطلب  برفع  ويو�سي 

املتخ�س�سني ل يقل عن ثمانية 

عددًا  وير�سح   , الق�سم  جمل�س  تو�سية  على  بناء  الطلب  يف  الكلية  جمل�س  ينظر   -3

من املحكمني املتخ�س�سني ل يقل عن ثمانية ممن ر�سحهم جمل�س الق�سم اأو من 

�سواهم .

 , والكلية  الق�سم  تو�سية جمل�سي  على  بناء  الرتقية  العلمي طلب  املجل�س  يدر�س   -4

ويقوم بعد 

      الدرا�سة مبا ياأتي :             

من  املر�سحني  من  يختارون   , البحوث  لتقومي  حمكمني  خم�سة  اإختيار  اأ- 

فاح�سًا  والرابع  اأ�سا�سيون  منهم  ثالثة  غريهم  من  اأو  الكلية  جمل�س 

اإحتياطيًا اأول واخلام�س فاح�سًا اإحتياطيًا ثانيًا يلجاأ اليهما عند احلاجة 

. ويجب اأن يكون اإثنان من املحكمني الثالثة – على الأقل – من خارج 

اجلامعة 

اإر�سال البحوث والبيانات اخلا�سة بالرتقية اىل املحكمني بطريقة �سرية  ب- 

لتقوميها وفق النموذج الذي يعد من قبل املجل�س العلمي .



10

 , املوافقة على ترقيته  اأو بعدم  التدري�س  اإتخاذ قرار برتقية ع�سو هيئة  ج- 

وذلك بعد النظر يف تقارير املحكمني , والتقارير اخلا�سة بن�ساط املتقدم 

للرتقية يف جمال التدري�س وخدمة اجلامعة واملجتمع 

اإذا قرر املجل�س عدم املوافقة على الرتقية ل�سعف النتاج العلمي , يقوم  د- 

بتحديد م�سري الأبحاث املقدمة وما ي�ستبعد منها وما ي�سح تقدميه مرة 

اأن ي�ستمل احلد الأدنى للرتقية يف حال طلب الرتقية مرة  اأخرى , على 

رتبة  اىل  للرتقية  – للمتقدم  الأقل  – على  بحثية جديدة  وحدة  اأخرى 

–للمتقدم  الأقل  -على  جديدتني  بحثيتني  ووحدتني   , م�سارك  اأ�ستاذ 

للرتقية اىل رتبة اأ�ستاذ .

املادة السابعة 
نقطة  مائة   )100( اأ�سا�س  على  للرتقية  املتقدم  التدري�س  هيئة  ع�سو  جهود  تقومي  يتم 

مق�سمة على النحو التايل :

60 �ستون نقطة لالنتاج العلمي .

25 خم�س وع�سرون نقطة للتدري�س .

15 خم�س ع�سرة نقطة خلدمة اجلامعة واملجتمع .

 وي�سع جمل�س اجلامعة معايري تقومي امل�ساركة يف التدري�س وخدمة اجلامعة واملجتمع بناًء 

على تو�سية من املجل�س العلمي .

املادة الثامنة
يجب ال يقل جمموع مايح�سل عليه ع�سو هيئة التدري�س لكي تتم ترقيته عن )60( �ستني   

نقطة , على ال يقل ما يح�سل عليه املر�سح للرتقية عن )35( خم�س وثالثني نقطة يف 

جمال النتاج العلمي للرتقية اىل رتبة اأ�ستاذ م�سارك و )40( اأربعني نقطة للرتقية اىل 
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,اأما  الثالثة  املحكمني  راأي  باأغلبية  اأ�ستاذ م�سارك  رتبة  الرتقية اىل  وتتم   , اأ�ستاذ  رتبة 

الرتقية اىل رتبة اأ�ستاذ فتتم باإجماع راأي املحكمني الثالثة , ويف حال موافقة اإثنني من 

املحكمني على الرتقية وعدم موافقة املحكم الثالث , يحال النتاج العلمي اىل حمكم رابع 

ويكون راأيه نهائيًا .

املادة التاسعة
يدخل �سمن احلد الأدنى لالنتاج العلمي املطلوب لرتقية ع�سو هيئة التدري�س ماياأتي :  

وي�سع   , حمكمة  علمية  جمالت  يف  للن�سر  املقبولة  اأو  املن�سورة  البحوث  اأ- 

املجل�س العلمي معايري قبول املجالت املحكمة .

اإذا  املتخ�س�سة  العلمية  والندوات  للموؤمترات  املقدمة  املحكمة  البحوث  ب- 

كانت من�سورة باأكملها اأو مقبولة للن�سر , ويقبل منها وحدة واحدة فقط .

البحوث املحكمة املن�سورة او املقبولة للن�سر من مراكز البحوث اجلامعية  ج- 

املتخ�س�سة.

واحدة  وحدة  منها  ويقبل   , العلمية  واملراجع  اجلامعية  الكتب  من  املحكم  د-   

فقط.

هـ -  حتقيق الكتب النادرة املحكم , ويقبل منها وحدة واحدة فقط.

ي-  الرتجمة املحكمة للكتب العلمية املتخ�س�سة , ويقبل منها وحدة واحدة 

فقط.

ز-   الكتب والبحوث املطبوعة من قبل هيئات علمية يعتمدها املجل�س العلمي 

وتكون خا�سعة للتحكيم , ويقبل منها وحدة واحدة فقط.

براءات  براءات من مكاتب  لها  التي �سدرت  والبتكارات  �س-   الخرتاعات 
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الخرتاع   التي يعرتف بها املجل�س العلمي .

املتميز وفق قواعد يعتمدها جمل�س اجلامعة بناء على  الن�ساط البداعي  ط -  

تو�سية املجل�س العلمي , ويقبل منه وحدة واحدة فقط.

املادة العاشرة
            يجب األ يقل ماين�سر اأو يقبل للن�سر يف املجالت العلمية املحكمة �سمن احلد الأدنى املطلوب 

لرتقية ع�سو هيئة التدري�س عن وحدة بحثية للمتقدمني للرتقية اىل رتبة اأ�ستاذ م�سارك , 

ووحدتني بحثيتني �سمن احلد الدنى للمتقدمني للرتقية اىل رتبة اأ�ستاذ .

 املادة احلادية عشرة
            يجب اأن يكون النتاج العلمي املتقدم به ع�سو هيئة التدري�س للرتقية من�سورًا اأو مقبوًل 

للن�سر يف اأكرث من منفذ ن�سر واحد , واأل تكون جميع منافذ الن�سر تابعة جلامعة واحدة 

اأو ملوؤ�س�سة علمية واحدة .

املادة الثانية عشرة
احلد الأدنى لالنتاج العلمي املطلوب للتقدم للرتقية اىل رتبة اأ�ستاذ م�سارك اأربع وحدات   

من�سورة اأو مقبولة للن�سر , اإثنتان منها – على الأقل – عمل منفرد , وملجل�س اجلامعة بناء 

على تو�سية من املجل�س العلمي ال�ستثناء من هذا ال�سرط بالن�سبة لبع�س التخ�س�سات 

على األ يقل املن�سور فعاًل عن وحدة واحدة.
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املادة الثالثة عشرة 
احلد الأدنى لالنتاج العلمي املطلوب للتقدم للرتقية اىل رتبة اأ�ستاذ �ست وحدات من�سورة   

اأو مقبولة للن�سر , منها ثالث وحدات – على الأقل – عمل منفرد , وملجل�س اجلامعة بناء 

على تو�سية من املجل�س العلمي ال�ستثناء من هذا ال�سرط بالن�سبة لبع�س التخ�س�سات 

على األ يقل املن�سور فعاًل عن ثالث وحدات .

املادة الرابعة عشرة
يحت�سب العمل العلمي بوحدة واحدة اإذا كان املوؤلف منفردًا بتاأليفه , وبن�سف وحدة اإذا   

اأ�سرتك يف تاأليفه اإثنان , واإذا كان بحثًا م�سرتكًا بني اأكرث من اإثنني فيح�سب بن�سف وحدة 

للباحث الرئي�س ولكل واحد من الباقني بربع وحدة , واإذا كان عماًل جماعيا بني اأكرث من 

اإثنني ول يوجد باحث رئي�سي  فيح�سب لكل واحد منهم ربع وحدة .

املادة اخلامسة عشرة
يجب األ يكون النتاج العلمي املقدم للرتقية م�ستالأ من ر�سائل املاج�ستري اأو الدكتوراه اأو   

من موؤلفات �سابقة للمتقدم . ويف حال تثبت املجل�س العلمي من اأن هناك ماهو م�ستل من 

ذلك , فيحرم املتقدم للرتقية من التقدم بطلب اآخر للرتقية مدة عام من تاريخ �سدور 

قرار املجل�س العلمي بذلك .

املادة السادسة عشرة
ي�سرتط يف املحكمني للرتقية  اأن يكونوا من الأ�ساتذة , ويجوز اإذا كانت الرتقية اىل رتبة   

اأ�ستاذ م�سارك اأن يكون اأحد املحكمني من الأ�ساتذة امل�ساركني .
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املادة السابعة عشرة
تتم ترقية ع�سو هيئة التدري�س علميًا من تاريخ �سدور قرار املجل�س العلمي بذلك , اأما   

ترقيته وظيفيًا فتعترب من تاريخ �سدور القرار التنفيذي اإذا توافرت وظيفة �ساغرة ميكن 

الرتقية عليها .
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