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»األنباء« تنفرد بنشر الئحة الترقيات الجديدة بـ»التطبيقي« قبل اعتمادها
تحديد معايير وشروط الترقية في الهيئة للمدرسين واألساتذة المساعدين و المشاركين والمحاضرين

لجنة مراجعة البنود انتهت من إعادة النظر في التعديالت المقترحة عليها

على اللجنة وذلك للدراسة والنظر 
في التوصيات املرفوعة من الكلية 
واتخاذ التوصيات النهائية للجنة 
في موعد اقصاه شهر من تاريخ 

تسلم الطلب.
في حالة موافقة جلنة الترقيات 
في الهيئ���ة على الطل���ب تقوم 
بتسجيل توصياتها في منوذج 
رقم ت ت ب )9-3( ويحيل رئيس 
جلنة الترقي���ات بالهيئة الطلب 
الى مدي���ر عام الهيئ���ة الصدار 
ق���رار في الترقية وذلك اذا كانت 
اليه���ا ال تتعدى  املرقى  الدرجة 
درج���ة محاضر اول اما اذا كانت 
الترقية الى درجتي استاذ مشارك 
او استاذ فيقوم مدير عام الهيئة 
بعرض الطلب على مجلس ادارة 

الهيئة.

سادسا: يعدل الى خامسا: 
ضوابط ومعايير اختيار المحكمين 
العلميين لالنتاج العلمي العضاء 

هيئة التدريس المتقدمين للترقية: 
ص22

النص االصلي: يراعى عند اختيار 
احملكمني العلميني ما يلي: 

1� ض���رورة ان يكون تخصص 
احملكم متوافقا مع تخصص عضو 

هيئة التدريس املتقدم للترقية.
2 � ان يك���ون احملكم���ون من 
مؤسسات اكادميية متنوعة سواء 

كانت محلية او عاملية.
3 �  مراع���اة الدرجة الوظيفية 
التي يشغلها احملكم، ويفضل شاغلو 
درجة االستاذية وفي جميع االحوال 
يج���ب ان تكون الدرج���ة العلمية 
للمحكم تساوي او اعلى من الدرجة 

الوظيفية املطلوب الترقية اليها.
4 � عدم اختيار محكمني يشاركون 
العلمية  في هيئة حترير املجالت 
التي نشر بها املتقدم للترقية مشاركا 
في هيئة حترير او يعمل كمستشار 
في املجاالت العلمية الناشرة البحاثه 

في فترة نشر البحث.
5 �  مراعاة اال يكون عضو هيئة 
التدريس املتقدم للترقية مشاركا في 
هيئة حترير او يعمل كمستشار في 
الناشرة البحاثه  العلمية  املجالت 

في فترة نشر البحث.
6 - عدم اختيار محكمني ممن 
اش���رفوا على الباحث في رسالة 
املاجستير والدكتوراه والتفرغ 

العلمي.
7 - يتم اعتماد الئحة اسماء 
احملكمني من قبل مجلس القسم 

العلمي.
اما املقترح: ال يوجد تعديل على 
اي بند سوى ان يكون احملكمون 
من مؤسسات اكادميية او بحثية 
متنوعة س���واء كانت محلية او 

عاملية.

سادسا: المستندات ومتطلبات 
الترقية المطلوبة من عضو هيئة 

التدريس المتقدم للترقية

النـص األصلي: 1 - منوذج طلب 
ترقية منوذج رق���م ت ت ب )9 
- 1(. 2 - شهادات املشاركة في 
املهمات  او  التدريبي���ة  الدورات 
العلمية )ع���دد 2 على االقل(. 3 
- نتائج تقومي االداء التدريسي 
)عدد 2 على االقل(. 4 - السيرة 
الذاتية للمتق���دم للترقية )عدد 
5(. 5 - خم���س نس���خ من كل 
مفردة م���ن االنتاج العلمي، على 
ان يراعى في االبحاث املنشورة 
تقدمي املجلد االصلي املنش���ور 
به البح���ث باالضافة الى خمس 
نسخ )مستالت( من البحث، اما 
بالنسبة لالبحاث املقبولة للنشر 
فيجب تقدمي اخلط���اب االصلي 
الى  البح���ث باالضافة  لقب���ول 
نسخة حديثة من املجلة املقبول 
بها البحث للنشر. 6 - االبحاث 
العلمية املنش���ورة في »املجالت 
االلكترونية« يجب تقدمي نسخة 

معتمدة من جهة النشر.
أما املقترح: ال يعدل سوى: 4 - 
السيرة الذاتية للمتقدم للترقية 
وفق مشروع اخلبرات )عدد 5(.

سابعا: المستندات ومتطلبات 
الترقية المطلوبة من القسم 

العلمي: ص 23

النـص األصلـي: باالضاف���ة الى 
الترقية  املس���تندات ومتطلبات 
املطلوبة من عضو هيئة التدريس 
املش���ار اليها سابقا، يقدم القسم 
العلمي الى جلنة الترقيات بالكلية 

ما يلي:
أ - عند التقدم بطلب الترقية: 
1 - قائم���ة بأس���ماء احملكم���ني 
العلميني ال يق���ل عددهم في كل 
العلمي  تخصص فرعي بالقسم 
عن عشرة محكمني، ويراعى عند 
اختيارهم املعايي���ر الواردة في 
املذكرة التفسيرية لنظام ترقيات 
اعضاء هيئ���ة التدريس بكليات 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.

أو تكليفه���م وتلقي تقاريرهم في 
هذا الشأن. 4 � استكمال اجراءات 
الترقية في ض���وء رأي احملكمني 
ورفع توصياتها الى جلنة الترقيات 

في الكلية.
اما املقتـرح: يشكل عميد الكلية 
جلنة الترقيات في القسم العلمي 
من ثالثة من أعضاء هيئة التدريس 
يرشحهم رئيس مجلس القسم على 
ان تك���ون رئاس���ة اللجنة ألعلى 
الثالثة ف���ي الدرجة العلمية، فإذا 
الرئاسة ألقدمهم  تس���اووا كانت 
في الدرجة العلمية على ان تكون 
درجاتهم العلمية أعلى من درجة 
املتقدم للترقي���ة. وفي حالة عدم 
توافر الدرجة العلمية املذكورة في 
القسم العلمي يستعان باالساتذة 
العاملني باألقسام العلمية األخرى، 
وفي حالة عدم توافر العدد املطلوب 
داخ���ل الكلي���ة يتم االس���تعانة 
العامل���ني بالكليات  باألس���اتذة 
األخرى، ويتبع نظام التدوير في 

تشكيلها سنويا.
مهم���ة اللجنة: ال يع���دل. 2 � 
الترقية ومدى  مراجعة معايي���ر 
انطباقها. 3 � اقتراح أسماء احملكمني 
العلميني واملعتمدة من قبل مجلس 
القسم العلمي ورفع توصياتها الى 
الترقي���ات بالكلية  رئيس جلنة 
ملراسلة احملكمني وتلقي تقاريرهم 

في هذا الشأن. ال يعدل.

2- لجنة الترقيات في الكلية 
ص16-15

النص االصلي: يصدر نائب املدير 
العام للتعليم التطبيقي والبحوث 
قرارا بتشكيل جلنة الترقيات في 
الكلية برئاسة اقدم استاذ دكتور 
بالكلية وعضوية اربعة اس���اتذة 
من االقسام العلمية بدرجة استاذ 
دكتور، وفي حالة عدم توافر العدد 
املطلوب داخل الكلية يتم االستعانة 
العامل���ني بالكليات  باالس���اتذة 
االخرى، ويتبع نظام التدوير في 

تشكيلها سنويا.
مهمة اللجنة: مراجعة توصيات 
جلان الترقيات باالقسام العلمية، 
الى  وتسجيل توصياتها ورفعها 
جلنة الترقيات بالهيئة عن طريق 

عميد الكلية.
اما املقتـرح: يصدر نائب املدير 
العام للتعليم التطبيقي والبحوث 
قرارا بتشكيل جلنة الترقيات في 
الكلية برئاسة استاذ دكتور بالكلية، 
على ان يراع���ى مبدأ االقدمية في 
التشكيل، وعضوية اربعة اساتذة 
من االقسام العلمية بدرجة استاذ 
دكتور، وفي حالة عدم توافر العدد 
املطلوب داخل الكلية يتم االستعانة 
باالساتذة العاملني بالكليات االخرى، 
ويتبع نظام التدوير في تشكيلها 
س���نويا، ال تعديل ملهمة اللجنة، 
2- تسجيل توصياتها ورفعها الى 

جلنة الترقيات بالهيئة.

3- لجنة الترقيات في الهيئة 
ص16

النـص األصلي: يتم تشكيل جلنة 
الترقيات بالهيئة بقرار من مدير 
عام الهيئة من خمس���ة اعضاء ال 
تقل درجتهم العلمية عن اس���تاذ 

دكتور.
مهمة اللجنة: مراجعة توصيات 
بالكليات والتأكد  الترقيات  جلان 
من س���المة اجراءاته���ا، مراجعة 
توصياتها ال���ى مدير عام الهيئة 
العتمادها واس���تكمال االجراءات 
الالزمة الستصدار قرارات الترقية 

وال يوجد اي تعديل مقترح.

ثالثا: اجراءات الترقية ص17-16

النص األصلي: يقوم عضو هيئة 
التدري���س الراغب ف���ي الترقية 
البيانات في منوذج  باس���تيفاء 
)طلب ترقية عضو هيئة التدريس 
– من���وذج رق���م ت ت ب )1-9( 
ويقدمه الى رئيس القسم العلمي 
او نائبه مش���فوعا بخمس نسخ 
من كل مفردة من مفردات االنتاج 
العلمي باالضافة الى املستندات 
املطلوب تقدميها في هذا الصدد 
وذلك في اي وق���ت خالل العام 
الدراسي )الفصل الدراسي االول 
والفصل الدراسي الثاني(، يقوم 
العلمي بفحص  القس���م  رئيس 
الطلب والتحقق من مدى انطباق 
ش���روط التقدم للترقية الواردة 
في منوذج رق���م ت ت ب )1-9( 
على ان يقوم باخطار عضو هيئة 
التدريس املتقدم للترقية بنتيجة 
ه���ذا الفحص ف���ي موعد اقصاه 
اسبوع من تاريخ تقدمي الطلب، 
وفي حالة املواقفة، يقوم رئيس 
القسم العلمي بعرض طلب الترقية 
على جلنة الترقيات في القس���م 
العلم���ي، تتولى جلنة الترقيات 
في القسم العلمي النظر في طلب 
الترقية والتأكد من استيفاء كل 
الشروط املطلوبة، والرد كتابيا 
على عضو هيئة التدريس املتقدم 
للترقية ف���ي حالة رفض الطلب 
وذلك خالل اسبوع عمل، وال تعديل 

ش���ارك في عدد 2 دورة مهنية أو 
مهم���ة علمية على االقل في مجال 
التخصص أو طرق التدريس.  3 
� كان تقييم أدائه التدريسي وفقا 
لنظام تقييم اعضاء هيئة التدريس 
بتقدير جيد على االقل خالل آخر 
سنتني جرت فيهما عملية تقييم 
االداء التدريسي لراغب الترقية.  4 
� قدم بحثا علميا محكما في مجال 
التخص���ص منش���ورا أو مقبوال 
للنشر. 5 � ساهم في جلان علمية 
أو فنية على مستوى القسم العلمي 

أو الكلية أو الهيئة.
أمـا املقتـرح فيعدل فقط اذا: 3 � 
كان تقييم أدائه التدريس���ي وفقا 
لنظام تقييم اعضاء هيئة التدريس 
بتقدير جيد جدا لعامني دراسيني 
خالل شغل الدرجة العلمية احلالية. 
4 � قدم بحثا علميا محكما بصفة 
اصلية أو بحثا مشتركا في مجال 
التخصص العام منشورا أو مقبوال 
للنشر. 5 � شارك في عضوية اللجان 
العاملة على مستوى القسم العلمي 

أو الكلية أو الهيئة.

من محاضر الى محاضر أول

النص األصلي: يجوز الترقية من 
درجة محاضر الى درجة محاضر 
أول وفقا للمعايير التالية شريطة 
حصوله على مؤهل املاجستير لكل 
من: 1 � أمضى 4 سنوات متصلة 
أو منفصل���ة م���ن العمل الفعلي 
في وظيفة محاضر بالهيئة. 2 � 
شارك في عدد 2 دورة مهنية أو 
مهمة علمية على االقل في مجال 
التخصص أو ط���رق التدريس. 
3 � كان تقييم أدائه التدريس���ي 
وفق���ا لنظام تقييم اعضاء هيئة 
التدريس بتقدير جيد على االقل 
خالل آخر س���نتني جرت فيهما 
التدريس���ي  االداء  عملية تقييم 
لراغب الترقي���ة. 4 � قدم انتاجا 
علميا يتكون من: � ثالثة بحوث 
علمية محكمة في مجال التخصص 
منشورة أو مقبولة للنشر، اثنان 
منها على االقل بصفة اصلية، أو 
بحثني علميني محكمني في مجال 
التخصص منشورين أو مقبولني 
للنشر بصفة اصلية اضافة الى 
كتاب مؤلف.  5 � ساهم في جلان 
علمية أو فنية على مستوى القسم 

العلمي أو الكلية أو الهيئة.
أما املقترح: 1 - أمضى 7 سنوات 
متصلة أو منفصل���ة من العمل 
ف���ي وظيف���ة محاضر  الوطني 
بالهيئة. 2 � شارك في عدد 2 دورة 
مهنية أو مهمة علمية على االقل في 
مجال التخصص. 3 � كان تقييم 
أدائه التدريسي وفقا لنظام تقييم 
اعضاء هيئة التدريس بتقدير جيد 
جدا لعامني دراسيني خالل شغله 
الدرجة العلمية احلالية. 4 � قدم 
انتاجا علمي���ا يتكون من: ثالثة 
بح���وث علمية محكمة في مجال 
التخصص منش���ورة أو مقبولة 
للنشر واحد منها على االقل بصفة 
اصلية واثنان مش���اركا. يحذف 
البند. 5 � شارك في عضوية اللجان 
العاملة على مستوى القسم العلمي 

أو الكلية أو الهيئة.

رابعا ص6 من استاذ مســـاعد 
الى استاذ مشارك

النص االصلي: يجوز الترقية من 
درجة اس���تاذ مساعد الى درجة 
اس���تاذ مش���ارك وفقا للمعايير 
التالية شريطة حصوله على مؤهل 
الدكت���وراه لكل من: 1  � أمضى 4 
أو منفصلة من  سنوات متصلة 
الفعلي في وظيفة استاذ  العمل 
مساعد بالهيئة. 2 � شارك في عدد 
2 دورة مهني���ة أو مهمة علمية 
على االق���ل في مجال التخصص 
أو طرق التدريس. 3 � كان تقييم 
أدائه التدريسي وفقا لنظام تقييم 
اعضاء هيئة التدريس بتقدير جيد 
على االقل خالل آخر سنتني جرت 
فيهما عملية تقييم االداء التدريسي 
لراغب الترقية. 4 - قدم انتاجا 

علميا يتكون:
خمسة ابحاث علمية محكمة 
في مجال التخصص منش���ورا 
أو مقبوال للنش���ر على ان يكون 
املتقدم الباحث االول في اثنني منها 
على االقل ومت نشر ثالثة منها. 
أو أربعة بح���وث علمية وكتاب 
علمي مؤلف في مجال التخصص. 
5 � ساهم في جلان علمية أو فنية 
أو اعمال استشارية على مستوى 
القسم العلمي أو الكلية أو الهيئة 

او املجتمع.
أما املقترح: البند االول ال يعدل، 
2 � شارك في عدد 2 دورة مهنية 
أو مهم���ة علمية عل���ى االقل في 
مجال التخصص. 3 � كان تقييم 
أدائه التدريسي وفقا لنظام تقييم 
اعضاء هيئة التدريس بتقدير جيد 
جدا لعامني دراسيني خالل شغله 
الدرجة العلمية احلالية. 4 - قدم 
انتاجا علميا يتكون من: خمسة 
أبح���اث علمية محكمة في مجال 
التخصص، على ان يكون للباحث 

على اي منهم.
العلمي  يقوم بتقييم االنتاج 
املقدم للترقية ثالثة من احملكمني 
وذلك باس���تخدام منوذج رقم ت 
ت ب )9-2 أ( أو رق���م ت ت ب 
)9-2 ب( على اال يقل متوس���ط 
التقدير ل���كل منتج علمي عن 3 
درجات »جيد« ويجوز ان يكون 
تقدير واحد فق���ط من احملكمني 
درجتني »مقبول« لبحث او كتاب 
وال يتم االعتداد باالنتاج العلمي 
احلاصل على تقدير ضعيف ويتم 
استبعاده ويتولى رئيس جلنة 
الترقيات بالكلية كل املراسالت مع 
احملكمني وذلك في موعد اقصاه 
اسبوعان من تاريخ تسلم الطلب 
من القسم العلمي، في حالة تأخر 
احد احملكمني ف���ي الرد لفترة ال 
تزيد على شهرين يرسل االنتاج 
العلمي الى محك���م بديل، وعند 
الردود من ثالثة محكمني  ورود 
تق���وم جلنة الترقيات بالقس���م 
العلمي بدراسة الطلب في ضوء 
ردود احملكمني احمل���ال اليها من 
رئيس جلنة الترقيات بالكلية وفي 
حالة رفض اللجنة يحال الطلب 
الى رئيس جلنة الترقيات بالكلية 
مشفوعا باالسباب بشكل كتابي 
وذلك باستخدام منوذج رقم ت ت 
ب )9-3( ويخطر رئيس القسم 
العلمي على ان ينتهي العمل بهذا 
االجراء في كلتا احلالتني املوافقة او 
الرفض في موعد اقصاه اسبوعان 

عمل.
في حالة موافقة جلنة الترقيات 
في القسم العلمي على الطلب تقوم 
بتسجيل توصياتها في منوذج 
رقم ت ت ب )9-3( وحتيله الى 
رئيس جلن���ة الترقيات بالكلية 
لتقوم اللجنة بالنظر في توصيات 
جلنة الترقيات في القسم العلمي 
واتخاذ التوصيات النهائية للكلية 
وذلك في موعد اقصاه اسبوعان 
من تاري���خ تس���لم الطلب، في 
حالة موافقة جلنة الترقيات في 
الكلية على الطلب تقوم بتسجيل 
توصياتها في منوذج رقم ت ت ب 
)9-3( وحتيل الطلب الى نائب 
املدير الع���ام للتعليم التطبيقي 
والبحوث للع���رض على جلنة 
الترقيات بالهيئة وذلك للدراسة 
والنظر في التوصيات املرفوعة من 
الكلية واتخاذ التوصيات النهائية 
للجنة في موعد اقصاه شهر من 

تاريخ تسلم الطلب.
8- ف���ي حال���ة موافقة جلنة 
الترقيات في الهيئة على الطلب 
تقوم بتس���جيل توصياتها في 
منوذج رقم ت ت ب )9-3( ويحيل 
نائب املدير العام للتعليم التطبيقي 
والبح���وث الطلب الى مدير عام 
الهيئ���ة الصدار قرار في الترقية 
وذلك اذا كانت الدرجة املرقى اليها 
ال تتعدى درجة محاضر اول اما اذا 
كانت الترقية الى درجتي استاذ 
مشارك او استاذ فيقوم مدير عام 
الهيئة بعرض الطلب على مجلس 

ادارة الهيئة.
املقترح: 4- يقوم بتقييم االنتاج 
العلمي املقدم للترقية ثالثة من 
احملكمني وذلك باستخدام منوذج 
رقم ت ت ب )9-2 أ( أو رقم ت ت 
ب )9-2 ب( على اال يقل متوسط 
التقدير ل���كل منتج علمي عن 3 
درجات »جيد« ويتولى رئيس جلنة 
الترقيات بالكلية كل املراسالت مع 
احملكمني وذلك في موعد اقصاه 
اسبوعان من تاريخ تسلم الطلب 
من جلنة الترقيات بالقسم العلمي، 
ال يعتد بدرجة ضعيف في حساب 
نتائج احملكمني في حال حصول 
احد االبحاث املقدمة للترقية على 
تقدير ضعيف من احد احملكمني 
وحصول نفس البحث على تقدير 
جيد ج���دا )9 نق���اط( او ممتاز 
)10 نق���اط( من محكمني آخرين، 
ويتم مراسلة محكم رابع حلسم 
النتيجة، نتيجة الضافة بند يغير 
رق���م البند من 5 الى 6، في حالة 
تأخر احد احملكمني في الرد لفترة 
تزيد على شهرين يرسل االنتاج 
العلمي الى محك���م بديل، وعند 
الردود من ثالثة محكمني  ورود 
تق���وم جلنة الترقيات بالقس���م 
العلمي بدراسة الطلب في ضوء 
ردود احملكمني احمل���ال اليها من 
رئيس جلنة الترقيات بالكلية وفي 
حالة موافقة او رفض اللجنة يحال 
الطلب الى رئيس جلنة الترقيات 
بالكلية مشفوعا باالسباب بشكل 
كتابي وذلك باستخدام منوذج رقم 
ت ت ب )9-3( ويخط���ر رئيس 
جلنة الترقيات بالقس���م العلمي 
وصاحب العالقة على ان ينتهي 
العمل بهذا االجراء في موعد اقصاه 

اسبوعان عمل.
وان يتم الغاء البند رقم 6، في 
حالة موافقة جلنة الترقيات في 
الكلية على الطلب، تقوم بتسجيل 
توصياتها في منوذج رقم ت ت ب 
)9-3( وحتيل الطلب الى رئيس 
جلنة الترقيات بالهيئة للعرض 

تكون األبحاث املقدمة للترقية قد 
سبق التقدم بها لترقية سابقة. 3 
� ان يكون البحث العلمي في مجال 
تخصص عضو هيئة التدريس وان 
العلمي منشورا أو  البحث  يكون 
مقبوال للنشر خالل شغل عضو 
هيئة التدري���س للدرجة العلمية 
احلالية. 4 � ان يتسم البحث العلمي 
باألصال���ة. 5 � ان يك���ون الكتاب 
العلمي مؤلفا. 6 � ان حتمل األبحاث 
العلمية اسم الهيئة أو كلياتها. 7 � 
يقصد بالكتاب املؤلف اجلهد العلمي 
الذي يبحث موضوعا معينا أو عدة 
موضوعات في علم أو فن في مجال 
التخصص عل���ى نحو مبتكر في 

صياغته وأسلوب معاجلته.
املقترح: يحذف البند األول، ان 
يكون البح���ث العلمي في مجال 
تخصص عض���و هيئة التدريس 
وان يك���ون منش���ورا أو مقبوال 
للنشر خالل شغله للدرجة العلمية 
احلالية في الهيئة. 4 � ان يتس���م 
البحث العلمي باجلدة واألصالة. 
يحذف البند اخلامس. يحذف البند 

السادس. يحذف البند السابع.

مواصفات المجالت العلمية 
المنشورة بها األبحاث المقدمة 

للترقية ص13

النص األصلي: يراعى ان تتوافر 
في املجلة أو الدورية املطبوعة 
أو االلكتروني����ة املنش����ور بها 
البح����ث )أو القبول بها البحث 
 1 التالية:  للنش����ر( املواصفات 
� ان تك����ون املجل����ة العلمية أو 
الدورية محكم����ة. 2 � ان تكون 
املجلة العلمية أو الدورية صادرة 
من اجلامعات أو املعاهد العليا 
القسم  والتي يعتمدها مجلس 
العلمي. 3 � أو ان تكون املجلة 
العلمية أو الدورية صادرة من 
املجامع اللغوية أو املراكز العلمية 
املتخصصة العربية واألجنبية 
أو اجلمعيات املهنية التخصصية 
القسم  والتي يعتمدها مجلس 
العلمي. 4 � يفضل ان تكون املجلة 
 »Abstracted« العلمية أو الدورية
أي يتم نشر ملخصات ابحاثها 
في مجلة امللخص����ات التي لها 
نفس التخصص. 5 � ان تصدر 
املجلة العلمية أو الدورية دوريا 
وبشكل منتظم. 6 �� أال يزيد عدد 
األبحاث املنشورة في عدد واحد 
م����ن املجلة العلمي����ة عن اثنني 
بالنس����بة للمتقدم للترقية. 7 � 
يفضل نش����ر بحث واحد على 
األقل في مجلة عاملية )دولية( 
أو املجالت العلمية الصادرة عن 
كليات الهيئ����ة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب. 8 � ينطبق 
على املجالت االلكترونية جميع 

البنود الواردة أعاله.
امـا املقترح: يراع���ى ان تتوافر 
في املجلة أو الدورية املطبوعة أو 
االلكترونية املنشور بها البحث )أو 
قبول نشر البحث بها( املواصفات 
التالية: 1 � ان تكون املجلة العلمية 
أو الدوري���ة محكمة. 2 � ان تكون 
املجلة العلمية أو الدورية صادرة 
من اجلامعات أو املعاهد العليا التي 
يعتمدها مجلس القسم العلمي. 3 � 
ان تكون املجلة العلمية أو الدورية 
أو  اللغوية  صادرة من املجام���ع 
املراكز العلمية املتخصصة العربية 
واألجنبي���ة أو اجلمعيات املهنية 
التخصصية والتي يعتمدها مجلس 
القسم العلمي. 4 � ان تصدر املجلة 
العلمية دوريا وبشكل منتظم. 5 
� أال يزيد عدد األبحاث املنشورة 
بالنسبة للمتقدم للترقية عن بحثني 
في العدد الواحد من املجلة العلمية. 
6 � ينطبق على املجالت االلكترونية 
جميع البنود ال���واردة أعاله. 7 � 
التنوع في نشر األبحاث العلمية 
في دوريات مختلفة على أال يقل 
عدد األبحاث املنشورة لدرجة استاذ 

مشارك عن مجلتني علميتني وثالث 
مجالت علمية لدرجة استاذ.

النمو المهني: ص13

النص األصلي: يشمل النمو املهني: 
1 � ان يكون عضو هيئة التدريس 
املتقدم للترقية قد شارك في عدد 2 
على األقل دورات تدريبية أو مهام 
علمي���ة، أو دورة تدريبية ومهمة 
علمية واحدة خالل فترة عمله في 

مسماه الوظيفي احلالي.
اما املقترح: يشمل النمو املهني: 
1 � ان يكون عضو هيئة التدريس 
املتق���دم للترقية قد ش���ارك في 
دورت���ني تدريبيتني على األقل أو 
مهمتني علميتني، أو دورة تدريبية 
واحدة باإلضافة الى مهمة علمية 
واحدة خالل فترة شغله الوظيفة 

احلالية.

االرتباط بسوق العمل وخدمة 
المجتمع: ص14

النـص األصلي: يش���مل االرتباط 
بسوق العمل وخدمة املجتمع أحد 
املساهمات التالية: 1 � استشارات 
علمي���ة أو فني���ة خلدمة املجتمع 
وس���وق العمل. 2 � نشر مقاالت 
علمي���ة أو مهني���ة أو تربوية في 
وسائل اإلعالم والنشر. 3 � التطوير 
املهني للمجتمع من خالل التدريس 
في دورات تدريبية تتعلق باملجال 
املهني أو العلمي أو التربوي. 4 � 
إلقاء محاضرات أو املش���اركة في 
ندوات أو مؤمترات في املجال املهني 
أو العلمي أو التربوي. 5 � االشراف 
على رسائل املاجستير أو الدكتوراه 
أو املش���اركة في تقييمها وتقييم 
األبحاث العلمية. 6 � القيام بأعمال 

تطوعية خلدمة املجتمع.
امـا املقتـرح: يش���مل االرتباط 
بسوق العمل وخدمة املجتمع أحد 
االسهامات التالية: 1 � استشارات 
علمي���ة أو فني���ة خلدمة املجتمع 
وس���وق العمل. 2 � نشر مقاالت 
علمي���ة أو مهني���ة أو تربوية في 
وسائل اإلعالم والنشر. 3 � التطوير 
املهني للمجتمع من خالل التدريس 
في دورات تدريبية تتعلق باملجال 
املهني أو العلمي أو التربوي. 4 � 
إلقاء محاضرات أو املش���اركة في 
ندوات أو مؤمترات في املجال املهني 
أو العلمي أو التربوي. 5 � االشراف 
على رسائل املاجستير أو الدكتوراه 
أو املش���اركة في تقييمها وتقييم 
األبحاث العلمية. 6 � القيام بأعمال 

تطوعية خلدمة املجتمع.

ثانيا: لجان الترقيات - تشكيل 
الترقيات ومهامها: 1 ـ لجنة 

الترقيات في القسم العلمي: ص15

النص األصلي: يشكل عميد الكلية 
جلنة الترقيات في القسم العلمي 
من ثالثة من أعضاء هيئة التدريس 
يرشحهم رئيس مجلس القسم على 
ان تك���ون رئاس���ة اللجنة ألعلى 
الثالثة ف���ي الدرجة العلمية، فإذا 
الرئاسة ألقدمهم  تس���اووا كانت 
في الدرجة العلمية على ان تكون 
درجاتهم العلمية ال تقل عن درجة 
املتقدم للترقي���ة. وفي حالة عدم 
توافر الدرجة العلمية املذكورة في 
القسم العلمي يستعان باألساتذة 
العاملني باألقسام العلمية األخرى، 
وفي حالة عدم توافر العدد املطلوب 
داخ���ل الكلي���ة يتم االس���تعانة 
العامل���ني بالكليات  باالس���اتذة 
األخرى، ويتبع نظام التدوير في 

تشكيلها سنويا.
مهمة اللجنة: 1 � دراسة طلبات 
الترقيات املقدمة من أعضاء هيئة 
التدريس بالقسم والتأكد من انطباق 
شروط الترقية عليهم. 2 � مراجعة 
معايير الترقية ومدى حتقق احلد 
األدن���ى منها. 3 � اقتراح اس���ماء 
احملكمني العلميني ورفع توصياتها 
الى عميد الكلية ملراسلة احملكمني 

اثنان منها بصفة اصلية منشورة، 
وثالثة منها مقبولة للنشر. )واحد 
منها منش���ور ف���ي مجلة علمية 
عاملية محكمة ويس���تثنى منها 
تخصص اللغة العربية والدراسات 
االسالمية(. يحذف البند. 5 � شارك 
في عضوية اللجان العاملة على 
مستوى القسم العلمي أو الكلية 

أو الهيئة أو املجتمع.

ص7 من أستاذ مشارك إلى أستاذ

النص األصلي: يجوز الترقية من 
درجة أستاذ مش���ارك الى درجة 
أستاذ وفقا للمعايير التالية لكل 

من:
1 � أمضى 4 س���نوات متصلة 
أو منفصلة من العمل الفعلي في 

وظيفة أستاذ مشارك بالهيئة.
2 � شارك في عدد 2 دورة مهنية 
أو مهمة علمية على األقل في مجال 

التخصص أو طرق التدريس.
3 � كان تقييم أدائه التدريسي 
وفقا لنظام تقيي���م أعضاء هيئة 
التدريس بتقدير جيد على األقل 
خالل آخر س���نتني ج���رت فيهما 
عملي���ة تقييم األداء التدريس���ي 

لراغب الترقية.
4 � ق���دم انتاجا علميا يتكون 
من: عشرة أبحاث علمية محكمة 
منش���ورة أو مقبولة للنشر على 
ان يكون املتقدم الباحث األول في 
خمس���ة منها على األقل ومت نشر 

نصفها على األقل.
5 � س���اهم في جلان علمية أو 
فني���ة أو أعمال استش���ارية على 
مستوى القسم العلمي أو الكلية 

أو الهيئة او املجتمع.
املقتـرح: 2 � ش���ارك في عدد 2 
دورة مهنية أو مهمة علمية على 

األقل في مجال التخصص.
3 � كان تقييم أداءه التدريسي 
وفقا لنظام تقيي���م أعضاء هيئة 
التدريس بتقدير جيد جدا لعامني 
دراس���يني خالل ش���غله الدرجة 

العلمية احلالية.
4 � ق���دم انتاجا علميا يتكون 
من: عشرة أبحاث علمية محكمة 
على ان يكون للباحث خمسة منها 
منشورة بصفة أصلية في مجال 
الدقي���ق )اثنان منها  التخصص 
منشوران في مجلة علمية عاملية 
محكمة ويستثنى منها تخصص 
اللغة العربية والدراسات االسالمية 
بكلية التربية األساسية( وخمسة 

منها منشورة أو مقبولة للنشر.
5 � شارك في عضوية اللجان 
العاملة على مستوى القسم العلمي 

أو الكلية أو الهيئة أو املجتمع.

المذكرة التفسيرية

أوال: معايير الترقية: األداء التدريسـي 
ص11

النـص األصلـي: أ � يش���مل األداء 
التدريسي اآلتي: 1 � مهمة التدريس 
وكيفية اعداد احملاضرات وتنفيذها 
بحيث حتقق أهدافها. 2 � االرشاد 
العملي للطالب من خالل التفاعل 
واملس���اهمة في حل مش���كالتهم 
الدراسية. 3� االشراف على تهيئة 
الوسائل التعليمية وإعداد التجارب 
في املعمل. 4 � االشراف على الزيارات 
امليدانية والعلمية املتعلقة باملقرر 
الدراسي. 5 � اعداد االمتحانات وما 

يتعلق بتنفيذها وتقييمها.
ب � يكون قياس ما س���بق من 
مفردات وفقا للجزء اخلاص بفاعلية 
األداء التدريس���ي في نظام تقييم 
بالهيئة  التدريس  أعضاء هيئ���ة 
وعلى أال يقل التقدير عن جيد آخر 
سنتني جرت فيهما عملية تقييم 

األداء التدريسي لراغب الترقية.
املقترح: أ � يشمل األداء التدريسي 
اآلتي: 1 � إدارة الوقت. 2 � االعداد 
للمقرر. 3 � عرض املقرر. 4 � عالقة 

االستاذ بالطالب.
ب � يكون قياس ما س���بق من 
مفردات وفقا للجزء اخلاص بفاعلية 
األداء التدريس���ي في نظام تقييم 
بالهيئة  التدريس  أعضاء هيئ���ة 
وعلى أال يقل التقدير عن جيد جدا 
خالل عامني دراسيني خالل شغله 
الدرجة العلمية احلالية. يذكر انه 
مت تعديل البنود وفقا الس���تمارة 

تقييم األداء التدريسي.
أوال: معاييـر الترقيـة: اإلنتـاج العلمي 

ص12
النص األصلي: أ � يش���مل االنتاج 
العلمي اآلتي: 2 � املؤلفات العلمية 
)كتب مؤلفة(، ب � يشترط أال يقل 
معدل التقدير العام عن جيد لكل 
منتج علمي سواء كان بحثا أو كتابا 
وذلك باستخدام مقياس يتدرج من 

واحد الى خمسة.
اما املقتـرح: يحذف البند األول. 
ب � يشترط أال يقل معدل التقدير 
العام عن جيد ل���كل منتج علمي 
وذلك باس���تخدام مقياس يتدرج 

من واحد الى خمسة.

الشروط الواجب توافرها في األبحاث 
المقدمة للترقية ص12 ـ 13

النـص األصلـي ينص على: 1 � أال 

محمد هالل الخالدي
حصلت »األنباء« على النسخة 
الترقيات  االخيرة م���ن الئح���ة 
للمناصب االشرافية بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب والتي 
انتهت جلنة مراجعة بنودها من 
اعادة النظر في التعديالت املتقرحة 
عليها مؤخرا متهيدا لعرضها على 
عم���داء الكليات قب���ل اعتمادها 
بصورة نهائية. وفيما يلي جدول 

بنود الالئحة اجلديدة:

المادة 3 أهداف نظام الترقية

النص االصلي: تعريف الترقية: هي 
حصول عضو هيئة تدريس على 
التالية للدرجة  العلمية  الدرجة 
التي يشغلها حاليا وفقا للنظام 
املعمول به في هذا املجال بالهيئة 
ويترتب على ذلك حصوله على 
احلقوق الوظيفية للدرجة العلمية 
اليها وحتمل���ه واجباته  املرقى 

ومسؤولياتها.
أه���داف نظ���ام الترقية: على 
مس���توى الفرد: 1 � ايجاد حوافز 
لالرتق���اء ب���أداء أعض���اء هيئة 

التدريس.
2 � حتقي���ق التفاض���ل ب���ني 
هيئة التدريس من خالل املعايير 

املوضوعية للترقية.
على مس���توى املؤسسة: 3 � 
تشجيع عضو هيئة التدريس على 
االرتقاء بأدائه العلمي ومشاركته 
في االعم���ال املطلوبة في داخل 

القسم العلمي والكلية والهيئة.
عل���ى مس���توى املجتمع: 4 � 
العلمي  تنش���يط حركة االنتاج 
التطبيق���ي واالرتباط  والبحث 

بسوق العمل وخدمة املجتمع.
املقتـرح: ال يع���دل تعري���ف 

الترقية.
أهداف نظام الترقيات:

1 � حتقيق التفاضل بني اعضاء 
هيئة التدريس من خالل املعايير 

املوضوعية للترقية.
2 � االرتقاء بأداء أعضاء هيئة 
التدريس وتشجيعهم للمشاركة 
في االعمال املطلوبة داخل القسم 

العلمي والكلية والهيئة.
3 � تنش���يط حرك���ة االنتاج 
التطبيق���ي  العلم���ي والبح���ث 
واالرتباط بسوق العمل وخدمة 

املجتمع.

معايير الترقية، شروط الترقية

النص االصلي: معايير الترقية:
املعايي���ر الرئيس���ية وهي: 1 
� االداء التدريس���ي، 2 � االنتاج 
العلم���ي، 3 � النم���و املهني، 4 � 

االرتباط بسوق العمل.
شروط التقدم للترقية:

1 � احلصول على املؤهل العلمي 
املطلوب للدرجة العلمية املرشح 
للترقية لها. 2 � اس���تكمال احلد 
االدنى من س���نوات اخلبرة. 3 � 
حتقيق احلد االدنى من كل معيار 

من املعايير املطلوبة للترقية.
أما املقترح: شروط ومعايير 
الترقي���ة: 1 � املؤهل العلمي، 2 � 
سنوات اخلبرة، 3 � السيرة الذاتية، 
4 � االداء التدريسي، 5 � االنتاج 
العلم���ي، 6 � النم���و املهني، 7 � 

االرتباط بسوق العمل.
قواعد الترقية: أوال: مدرس مساعد الى 

مدرس ص4 -5
النص األصلي: قواعد الترقية: أوال: 
مدرس مساعد الى مدرس: يجوز 
الترقية من درجة مدرس مساعد 
الى مدرس وفقا للمعاير التالية: 
1 � أمضى 4 س���نوات متصلة أو 
منفصلة من العم���ل الفعلي في 
وظيفة مدرس مساعد بالهيئة. 2 
� شارك في دورة مهنية أو مهمة 
علمية في مج���ال التخصص أو 
طرق التدريس. 3 � اجتاز دورة 
في البح���ث العلمي أو قدم بحثا 
علميا في مجال التخصص منشورا 
أو مقبوال للنشر. 4 � كان تقييم 
أدائه التدريسي وفقا لنظام تقييم 
التدريسي بتقدير  اعضاء هيئة 
جيد على االقل خالل آخر سنتني 
جرت فيهم���ا عملية تقييم االداء 
التدريس���ي لراغب الترقية. 5 � 
س���اهم في جلان علمية أو فنية 
على مس���توى القسم العلمي أو 

الكلية أو الهيئة.
املقتـرح: يعدل فقط بس���بب، 
4 � كان تقييم أدائه التدريس���ي 
وفقا لنظام تقييم أعضاء هيئة 
التدريس بتقدير جيد جدا لعامني 
دراس���يني خالل ش���غله الدرجة 

العلمية احلالية.
5 � ش���ارك في عضوية جلان 
على مس���توى القسم العلمي أو 

الكلية أو الهيئة.

ثانيا: مدرس الى محاضر

النص االصلي: يجوز الترقية من 
درجة مدرس ال���ى محاضر وفقا 

للمعايير التالية:
1 � أمضى 4 س���نوات متصلة 
أو منفصل���ة من العم���ل الفعلي 
في وظيفة م���درس بالهيئة.  2 � 

د. يعقوب الرفاعي

البقية ص11




