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  أعضاء�هيئة�التدريس�اتئحة�ترقي� 

  با�ملكة�العربية�السعودية�"ي�الجامعة�العربية�ا�فتوحة
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  :�1مادة�

"�ويعمــل���ـا�مـن�تــاريخ�إقرارهـا�مــن�يئـة�التــدريس�"ـي�الجامعــة�العربيـة�ا�فتوحـة�ئحـة�ترقيـة�أعضــاء�هتسـم�هـذه�ال�ئحــة�"

  مجلس�الجامعة.

  

  :�تعريفات�2مادة�

يكــون�للكلمـــات�والعبـــارات�التاليـــة�حيثمـــا�وردت�<ـــي�هـــذه�ال�ئحـــة،�ا:عــاني�ا:خصصـــة�لهـــا�فيمـــا�يـــأتي�إ�1إذا�دلـــت�القرينـــة�ع*ـــى�

  خ�ف�ذلك:

  

  مجلس�الجامعة.  :  ا�جلس

  .لجنة�ال:9قية  :  اللجنة

  الجامعة�للشؤون�ا?كاديمية.وكيل�  :  الوكيل

  مجلس�العمداء������������:��������مجلس�عمداء�الجامعة�العربية�ا�فتوحة

ف�Rـا�مبـدأ�تحكـيم�اMبحـاث��Hي�كل�مجلة�علمية�تصدر�"ي�التخصـص�العلمـي�و�يعتمـد�������:������������ا�جلة�ا�حكمة��

متعـارف�عليــه�قبــل�نشــرها�وتتــوافر�ف�Rــا�ا:واصــفات�و��مـن�قبــل�مختصــTن�حســب�مــا�هــو 

  الشروط�ال]�Zتعتمدها�اللجنة.

  

  

  

  ا:ملكة�العربية�السعودية

Kingdom of Saudi Arabia 
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  :�معاي�9Jال:9قية�3مادة�

  تتكون�معاي�oTالopقية�من�ا:كونات�اMساسية�اlتية:

 اtنتاج�العلمZ  )أ(

 التدريس�وا:شاركة�<ي�دعم�العملية�التعليمية.  )ب(

 .خدمة�الجامعة�وا:جتمع  )ج(

 اOنتاج�العلمي�:  )أ(

  ز�هذا�ا�عيار�عSى�ا?سس�اPتية:يرتك

للopقية�إ�ى�درجة�أستاذ�مشارك� أبحاث�كاملة�خمسةيكون�الحد�اMدنى�من�اMبحاث�ا:نشورة�وا:قبولة�للنشر� .1

 )�من�هذه�ال�ئحة.�6كاملة�للopقية�إ�ى�درجة�أستاذ�وفقا�ل�وزان�الواردة�<ي�ا:ادة�( أبحاث�تسعةو�

�و  .2 �ا:سجلة �ا1خopاع �براءات �أو�فصول��تعامل ،� �محكم �كتاب �<ي �منشور �أو�فصل �ا:حكمة �ا:نشورة الكتب

 .منشورة�<ي�كتب�محكمة�معاملة�البحوث�ا:نشورة�<ي�مج�ت�علمية�محكمة

�عــن�تركTــ�ه�<ــي� .3
ً
ينب�ــي�أن�يشــ�oTالتوزيــع�الزم�ــ�Zلنشــر�اMبحــاث�إ�ــى�اســتمرارية�النضــوج�البح�ــ�Zوالتــدرج�فيــه�بــد1

 عتبار�توقيت�النشر�<ي�ا:ج�ت�العلمية.أعوام�محددة،�مع�اMخذ�بعTن�ا1 

ينب�ي�أن�تكون�اMبحاث�منشورة�<ي�دوريات�علمية�محكمة�<ي�مجال�التخصص�لطالب�الopقية�تصدر�بانتظام� .4

 .2عن�الجامعات�أو�الجمعيات�أو�ا:راكز�العلمية،��أو�مثلما�هو�معرف�<ي�مادة�

 يرا�ى�ضرورة�تنوع�ا:ج�ت�وأماكن�صدروها. .5

  

 شاركة�"ي�دعم�العملية�التعليمية:التدريس�وا�  )ب(

 يتضمن�هذا�ا:عيار�ا:هام�التعليمية�ا:نوطة�بعضو�هيئة�التدريس�بالجامعة�العربية�ا:فتوحة�مثل:

 مراجعة�ا:واد�التعليمية. �

 ).Student Study Guidesإعداد�اMدلة�الدراسية�للطلبة�( �

 ).Tutor Guideإعداد�اMدلة�اtرشادية�Mعضاء�هيئة�التدريس�( �

 ).Supporting Materialsإعداد�ا:واد�العلمية�ا:ساندة�( �
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 ).Course Websitesالنشر�<ي�ا:واقع�اtلكopونية�ا:خصصة�للمقرر�( �

 ).TMAsإعداد�الواجبات�الدراسية�( �

 اtشراف�الفص*ي�والدوري. �

 .(GCC)و�ع*ى�مستوى�الجامعة��(BCC)تنسيق�ا:قررات�ع*ى�مستوى�الفرع� �

�  tا:ساهمة�<ي�ا.Zرشاد�ا1كاديم 

 اtشراف�ع*ى�مشاريع�طلبة�ا:رحلة�الجامعية�اMو�ى�أو�أطروحات�طلبة�الدراسات�العليا �

� Z®العبء�التدري. 

 خدمة�الجامعة�وا�جتمع:  (ج)�

�مــن�خــدمات�<ــي�مجــا1ت�اهتماماتــه،��أو�حســب�إمكاناتــه�
ً
�أو�تطوعــا

ً
يقصــد�بــذلك�مــا�يقدمــه�عضــو�هيئــة�التــدريس�تكليفــا

ساهم�<ـي�بنـاء�وتطـوير�الجامعـة�وا:جتمـع،��وع*ـى�وجـه�التحديـد�يخـتص�هـذا�ا:عيـار�بتقـويم�فاعليـة�خدمـة�وخ¯oاته�ال]�Zت

  الجامعة�وا:جتمع�من�مثل:

 ا:ساهمة�<ي�أعمال�اللجان�ع*ى�مستوى�العمادات�أو�الفروع�أو�إدارة�الجامعة. .1

 ارجها�وإقليميا�ودوليا.ا:شاركة�<ي�اMنشطة�والندوات�العلمية�وحلقات�التدريب�داخل�الجامعة�وخ .2

 ا:شاركة�<ي�نشاطات�التعليم�ا:ستمر. .3

4. .Zقليمtتقديم�ا:ساهمات�ا:تنوعة�لخدمة�ا:جتمع�ا:ح*ي�وا 

و�ع*ــى�كــل�مــن�ا:تقــدم�والعميــد�ا:ع�ــ�Zومــدير�الفــرع�ا:ع�ــ�Zتقــديم�كافــة�ا:علومــات�ال]ــ�Zتوثــق�درجــة�ا:شــاركة�واtنجــاز�<ــي�

 oTنشطة�ا:ذكورة�أع�ه�أو�غMها.ا  

  :�ا?وزان�النسبية��عاي�9Jال:9قية�4مادة�

 :توزع�ا?وزان�النسبية��عاي�9Jال:9قية�عSى�النحو�اPتي  )أ(

 اOنتاج�العلمي�: .1

 %�من�التقدير�ال�µائي�للopقية�إ�ى�درجة�أستاذ�مشارك�أو�إ�ى�درجة�أستاذ.�60يخصص�لهذا�ا:عيار 

 دعم�العملية�التعليمية: .2

تقـــدير�ال�µـــائي�للopقيـــة�وفـــق�معـــاي�oTمحـــددة�إ�ـــى�درجـــة�أســـتاذ�مشـــارك�أو�إ�ـــى�%�مـــن�ال��25يخصـــص�لهـــذا�ا:عيـــار 

درجـــة�أســـتاذ.�ويشـــopك�<ـــي�تقويمـــه�كـــل�مـــن�العميـــد�ا:خـــتص�ومـــدير�الفـــرع�ا:ع�ـــ�Zالـــذي�ينتمـــ�Zإليـــه�عضـــو�هيئـــة�

  التدريس.
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 :خدمة�الجامعة�وا�جتمع .3

دة.�ويشopك�<ي�تقويمه�كل�من�العميـد�%�من�التقدير�ال�µائي�للopقية�وفق�معاي�oTمحد�15يخصص�لهذا�ا:عيار�

  ا:ختص�ومدير�الفرع�الذي�ينتم�Zإليه�عضو�هيئة�التدريس.

عSى�ا?قل�من�التقدير�ا�خصص�لكل� %60"ي�جميع�حا�ت�ال:9قية�ومستوياcdا،�ينبaي�أن�يحصل�ا�تقدم�لل:9قية�عSى�  )ب(

  معيار�من�معاي�9Jال:9قية.

 

  :�متطلبات�ال:9قية�5مادة�

 جة�أستاذ�مشارك.لل:9قية�إmى�در   )أ(

<ـي�جامعـة�معpـoف���ـا�ع*ـى�أ�1تقـل�خدمتـه�أسـتاذ�مسـاعد��رتبـةم�Z¹أربع�سنوات�ع*ى�اMقل�لدى�مقدم�الطلـب�<ـي� -1

 الفعلية�<ي�الجامعة�العربية�ا:فتوحة�عن�سنة�واحدة.

 –معــة�،�و:جلــس�الجابحـوث�م�µــا�بحثــان�منفــردان�ع*ـى�اMقــل�خمســةاسـتيفاء�الحــد�اMدنــى�مــن�اtنتـاج�العلمــ�Zوهــو� -2

�ع*ى�توصية�مجلس�العمداء�
ً
�عـن� –بناءا

ً
اtستثناء�من�هذا�الشرط�لبعض�التخصصـات�ع*ـى�أ�1يقـل�ا:نشـور�فعـ�

.
ً
 بحث�واحد�منفردا

،�يكـون�ف�Rـا�ا:تقـدم��ISIيجوز�استبدال�العمل�ا:نفرد�بعملTن�منشورين�أو�مقبولTن�للنشـر�<ـي�مجلـة�مصـنفة�ضـمن� -3

 للopقية�هو�الباحث�اMول.

 إmى�درجة�أستاذ:لل:9قية�  )ب(

<ي�جامعة�معopف���ا�ع*ى�أ�1تقـل�خدمتـه�م�Z¹أربع�سنوات�ع*ى�اMقل�لدى�مقدم�الطلب�<ي�درجة�أستاذ�مشارك� -1

 الفعلية�<ي�الجامعة�العربية�ا:فتوحة�عن�سنة�واحدة.

ب�أن�يكون��بحوث،��م�µا�ث�ثة�بحوث�(منفردة)�ع*ى�اMقل،�ويج�تسعةاستيفاء�الحد�اMدنى�من�اtنتاج�العلم�Zوهو� -2

Zنتـاج�العلمـtقـل�منشـوران�<ـي�مجلـة�علميـة�عا:يـة�محكمـة�<ـي�حقـل�التخصـص�و�أن�يكـون�هـذا�اMا�ع*ـى�ا�µاثنان�م�

�ع*ى�توصية�مجلس�العمداء� –و:جلس�الجامعة�،�بعد�حصوله�ع*ى�درجة�أستاذ�مشارك
ً
اtستثناء�من�هذا� –بناءا

�عنالشرط�لبعض�التخصصات�ع*ى�أ�1يقل�ا:
ً
.�نشور�فع�

ً
 بحث�واحد�منفردا

،�يكـون�ف�Rـا�ا:تقـدم��ISIيجوز�استبدال�العمل�ا:نفرد�بعملTن�منشورين�أو�مقبولTن�للنشـر�<ـي�مجلـة�مصـنفة�ضـمن� -3

 للopقية�هو�الباحث�اMول.
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 تعتمد�ا�بادئ�اPتية�"ي�قبول�اOنتاج�العلمي�ا�قدم�لل:9قية:  )ج(

<ــــي�مجــــ�ت�علميــــة�محكمــــة��بحثــــTنللopقيــــة�إ�ــــى�درجــــة�أســــتاذ�مشــــارك،��ينب�ــــي�أ�1تقــــل�البحــــوث�ا:نشــــورة�عــــن� �

 متخصصة�<ي�مجال�ا1ختصاص�ع*ى�أن�يكون�واحد�م�µا�ع*ى�اMقل�باسم�الجامعة�العربية�ا:فتوحة.

1ختصـاص�منشـورة�<ـي�بحـوث�<ـي�مجـال�ا�ث�ثـةللopقية�إ�ى�درجة�أستاذ،��ينب�ي�أ�1تقـل�البحـوث�ا:نشـورة�عـن� �

مجــ�ت�علميــة�محكمــة�متخصصــة�<ــي�مجــال�ا1ختصــاص�ع*ــى�أن�يكــون�واحــد�م�µــا�ع*ــى�اMقــل�باســم�الجامعــة�

 العربية�ا:فتوحة.

يجــوز�اســتكمال�الحــد�اMدنــى�للبحــوث�ا:طلوبــة�للopقيــة�إ�ــى�درجــة�أســتاذ�مشــارك�ودرجــة�اMســتاذ�بكــل�أو�بعــض� �

 من�اlتي:

،�بشـــرط�إرفـــاق�خطـــاب�2علميـــة�محكمـــة�تعتمـــدها�الجامعـــة�كمـــا�<ـــي�مـــادة�بحـــوث�مقبولـــة�للنشـــر�<ـــي�دوريـــات� -1

 قبول�النشر.

بحـــوث�منشـــورة�<ـــي�وقـــائع�ا:ـــؤتمرات�العلميـــة�ا:تخصصـــة�ال]ـــ�Zُيقـــيم�البحـــوث�ف�Rـــا�محكمـــون�متخصصـــون،�� -2

 ويحسب�للمتقدم�من�هذه�البحوث�بحث�واحد�فقط.

،�أو�ا:دمج�و�صلة�بمجال�التعليم�ا:فتوحيفضل�أن�يكون�من�بTن�البحوث�ا:قدمة�بحث�واحد�ع*ى�اMقل�ذ -3

�<ي�مجلة�علمية�عا:ية�محكمة.
ً
�منشورا

ً
  ويعادل�هذا�البحث�بحثا

تتم�الopقية�إ�ى�درجة�أستاذ�مشارك�بأغلبية�رأي�ا:حكمTن�الث�ثة،��أما�الopقية�إ�ـى�درجـة�أسـتاذ�فتـتم�بإجمـاع� �

Tن�ع*ى�الopقية�وعدم�موافقة�ا:حكم�الثالث،�يحال�آراء�ا:حكمTن�الث�ثة،��و<ي�حالة�موافقة�اثنTن�من�ا:حكم

.
ً
 اtنتاج�العلم�Zإ�ى�محكم�رابع�يكون�رأيه��Éائيا

تقــــّدر�البحــــوث�ا:قدمــــة�للopقيــــة�Mغــــراض�تحديــــد�عــــددها�بنقــــاط�وتعامــــل�الكتــــب�ا:طبوعــــة�وا:ؤلفــــة�وا:حققــــة�وا:ــــواد�  )د(

 ،�وذلك�ع*ى�التفصيل�التا�ي:1-أ-3ي�التعليمية�ا:ؤلفة�معاملة�هذه�البحوث�ع*ى�النحو�ا:شار�إليه�<

  )�نقطة.100(�البحث�ا:نفرد �

  لكل�م�µما.�)�نقطة50(�البحث�الذي�يشopك�فيه�اثنان� �

�نقطة�لكل�من�الباحثTن)�25(�و��نقطة�للباحث�الرئي®Z)�50(�أو�أك��oÌالبحث�الذي�يشopك�فيه�ث�ثة �

 .نقطة�)25(فيحسب��واذا�لم�يكن�هنالك�باحث�رئي®Z،،�اlخريـــن
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�للنظـــام�)�نقطـــة�350(ع*ـــى�يشـــopط�لقبـــول�اtنتـــاج�العلمـــ�Zللopقيـــة�لدرجـــة�أســـتاذ�مشـــارك�الحصـــول���  )ه(
ً
كحـــد�أدنـــى�وفقـــا

 ا:حدد�ل�بحاث�ا:نفردة�وا:شopكة.

�للنظــــام�ا:حـــــدد�)�نقطــــة�600(يشــــopط�قبــــول�اtنتـــــاج�العلمــــ�Zللopقيــــة�لدرجـــــة�أســــتاذ�الحصــــول�ع*ـــــى�  )و(
ً
كحــــد�أدنـــــى�وفقــــا

 opكة.ل�بحاث�ا:نفردة�وا:ش

�مـــن�البحــوث�أو�الكتـــب�أو�ا:ســت�ت�ال]ـــ�Z  )ز(
ً
�1يجــوز�للمتقــدم�للopقيـــة�أن�يــدرج�ضـــمن�إنتاجــه�العلمـــ�Zا:قــدم�للopقيـــة�أيــا

سبق�وأن�حسبت�له�<ي�ترقية�سابقة�أو�نشرت�قبل�تاريخ�حصوله�ع*ى�الopقية�السابقة�أو�حصل�بموج�Îـا�ع*ـى�درجـة�

 علمية�أو�رتبة�أكاديمية.

نــاك�مـا�هــو�مسـتل�مــن�رسـائل�ا:اجســت�oTأو�الـدكتوراه�أو�مــن�مؤلفـات�ســابقة�للتقـدم�للopقيــة�<ـي�حـال�التأكــد�مـن�أن�ه  )ح(

 يحرم�ا:تقدم�من�الopقية�وعليه�التقدم�بطلب�آخر�بعد�عام�من�تاريخ�صدور�قرار�لجنة�الopقية.

  :�إجراءات�ال:9قية�6مادة��

طلب�ا:ع��Zوعرضه�ع*ى�مجلس�القسم�بحيث�الطلب�إ�ى�رئيس�القسم�ا:ع��Zللنظر��<ي�اليقدم�عضو�هيئة�التدريس�  )أ(

 -يتضمن�ما�ي*ي�:

السoTة�الذاتية�متضمنة�ا:ؤه�ت�العلمية�والتدرج�الوظيفي�<ي�الخ¯oة�العملية�والتعليميـة�والبحثيـة�والنشـاطات�<ـي� .1

 مجا1ت�دعم�العملية�التعليمية�و�خدمة�الجامعة�وا:جتمع.

 البيانات�ا:وضحة�له.خمس�نسخ�من�اtنتاج�العلم�Zا:قدم�للopقية�و� .2

 أي�بيانات�إضافية�لدعم�طلب�الopقية. .3

4. �oTا:اجست�Z[ا:قدم�أبحاث�مستله�بصورة�مباشرة�من�أطروح�Zنتاج�العلمtن�اTإقرار�من�ا:تقدم�بأن��1يكون�من�ب

 والدكتوراه�أو�سبق�استخدامها�Mغراض�الopقية.

 التأكد�من�استيفاء�الشروط�ا:طلوبة�للopقية.�يرفع�الطلب�من�مجلس�القسم�إ�ى�مجلس�الكلية�للمناقشة،�و   )ب(

يرفع�مجلس�الكلية�توصيته�إ�ى�مجلس�العمداء�ثم�إ�ى�مجلس�الجامعة�لدراسة�الطلب�من�كافة�الجوانب�اMكاديمية�  )ج(

 و�اtدارية�ع¯�oتشكيل�لجنة�فنية�متخصصة.

التوصـــية�إ�ـــى�ا:جلـــس�العلمـــ�Z<ــي�حـــال�موافقـــة�مجلـــس�الجامعــة�ع*ـــى�الســـ�oT<ـــي�طلــب�الopقيـــة�،�يرفـــع�مجلـــس�الجامعــة�  )د(

 ا:عتمد�<ي�الجامعة�الحكومية�ا:تعاقد�معها�للس�oT<ي�إجراءات�الopقية�حسب�اللوائح�ا:عتمدة�ف�Rا.
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لجامعـــة�العربيـــة�تعتمــد�الجامعـــة�العربيــة�ا:فتوحـــة�معـــاي�oTاtنتــاج�العلمـــ�Zا:عتمـــد�مــن�وزارة�التعلـــيم،�وحســـب�لــوائح�ا�(�أ�)

  ا:فتوحة.

بopقية�أو�عدم�ترقية�عضو�هيئة��العربية�ا:فتوحة�الجامعة�مدير ترفع�لجنة�ترقية�أعضاء�هيئة�التدريس�توصية�إ�ى�(�ب�)�

التــــدريس�،�وذلــــك�بعــــد�النظــــر�<ــــي�تقــــارير�ا:حكمــــTن�والتقــــارير�الخاصــــة�با:شــــاركة�<ــــي�أنشــــطة�دعــــم�العمليــــة�التعليميــــة�

  تمع،�تمهيدا�لعرضها�ع*ى�مجلس�الجامعة�1عتمادها.وخدمة�الجامعة�وا:ج

ذا�أوصــت�لجنــة�الopقيــة��بعــدم�ا:وافقــة�ع*ــى�الopقيــة�،��تقــوم�بتحديــد�مصــ�oTاMبحــاث�ا:قدمــة�ومــا�يســتبعد�م�µــا�ومــا�إ(�ج�)�

�يصـــح�تقديمـــه�مـــرة�أخـــرى،��ع*ـــى�أن�يشـــمل�الحـــد�اMدنـــى�للopقيـــة،��عنـــد�النظـــر�<ـــي�الopقيـــة�مـــرة�أخـــرى،��إنتاجـــا�علم
ً
يـــا

�بمــــا�يــــوازي�نقطــــة�
ً
�واحــــدا

ً
ع*ــــى�اMقــــل�للمتقــــدم�للopقيــــة�إ�ــــى�درجــــة�أســــتاذ�مشــــارك،��وإنتــــاجTن�علميــــTن�واحــــدة�جديــــدا

ع*ـــى�أن�يـــتم�التقـــدم�للopقيـــة�مـــرة� –ع*ـــى�اMقـــل�للمتقـــدم�للopقيـــة�إ�ـــى�درجـــة�أســـتاذ�واحـــدة�جديـــدين�بمـــا�يـــوازي�نقطـــة�

،�و:جلـــس�الجامعـــة�الحـــق�<ـــي�تقلـــيص�مـــدة�إعـــادة�التقـــدم�ثانيـــة،�بعـــد�مـــرور�عـــام�مـــن�تـــاريخ�صـــدور�قـــرار�لجنـــة�الopقيـــة

 للopقية�إ�ى�النصف�كحد�أدنى�حسب�الحالة.

  :�أحكام�عامة��9مادة�

يجــــــــــوز�قبــــــــــول�طلبــــــــــات�ا:تقــــــــــدمTن�للopقيــــــــــة�إ�ــــــــــى�رتبــــــــــة�اMســــــــــتاذ�واMســــــــــتاذ�ا:شــــــــــارك�قبــــــــــل�اســــــــــتكمال��ا:ــــــــــدد�ا:قــــــــــررة�  )أ(

 .توصية�من�مجلس�الجامعةب

ا:خــــــــتص�أو�لجنــــــــة�الopقيــــــــة�<ــــــــي�حالــــــــة�التوصــــــــية�بعــــــــدم�العمــــــــداء�قــــــــرار�مجلــــــــس�للمتقــــــــدم�للopقيــــــــة�حــــــــق�الــــــــتظلم�مــــــــن�  )ب(

 الس�oT<ي�إجراءات�الopقية�وفقا�لنظام�التظلم�ا:عمول�به�<ي�الجامعة.

�1يجــــــــوز�للمتقــــــــدم�بعــــــــد�ارســــــــال�البحــــــــوث�الخاصــــــــة�بإنتاجــــــــه�العلمــــــــ�Zإ�ــــــــى�العمــــــــادة�ا:ختصــــــــة�أن�يعــــــــود�إ�ــــــــى�ســــــــحب�  )ج(

 بعضها�أو�التقدم�بأبحاث�جديدة.

ل�ي�ه  )د(
ُ
 ذه�ال�ئحة�ما�سبقها�من�لوائح�خاصة�بopقية�أعضاء�الهيئة�التدريسية.ت

 

  




