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 (: تسمية1) دةما
 

لس ويعمل بها من تاريخ إقرارها من مج "هيئة التدريس في الجامعة العربية املفتوحةالئحة ترقية أعضاء تسمى هذه الالئحة "

 الجامعة. 

 

 تعريفات(: 2مادة )
 

 :كإذا دلت القرينة على خالف ذلإال  ه الالئحة املعاني الواردة أدناهيكون للكلمات واملصطلحات اآلتية حيثما ترد في هذ

 الجامعة العربية املفتوحة الجامعـة

 الجامعة في بلد الفرع الفــــرع

 مدير الجامعة في بلد الفرع املدير

 مجلس الجامعة املجلس

 لجنة الترقية اللجنة

 نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية النائب األكاديمي

 عميد البرنامج األكاديمي املعني العميــد

 عميد الكلية
 املنسق على مستوى الفرع /عميد أحد البرامج األكاديمية في فرع الجامعة  

 العميد املحلي

 املجلة املحكمة

هي كل مجلة علمية تصدر في التخصص العلمي، ويعتمد فيها مبدأ تحكيم األبحاث من 

 قبل مختصين حسب ما هو متعارف عليه قبل نشرها، ويشترط فيها التالي: 

  الخامسة لإلصدار على األقل، أي أنها ليست حديثة اإلصدارأن تكون في السنة 

   لديه عضو هيئة تدريس حالي أو سابق في جامعة معترف بها، و  رتبة هاتحرير مدير أن يشغل

 .في ذات تخصص املجلة مقاالت منشورة في مجالت عاملية محكمة

 املجلة العلمية العاملية املحكمة

مة تصدر في التخصص
ّ
نشر  هي كل مجلة محك

ُ
العلمي، وتتمتع بصفة االستمرارية، وت

خارج النطاق اإلقليمي بلغٍة تسمح لها بسعة االنتشار، وتكون مدونة باملستخلصات 

وقواعد البيانات العاملية، وذات سمعة علمية عالية، وأن تكون معتمدة ومفهرسة من 

 عاملي. استشهاد قبل مراجع عاملية، أو أن تخضع لترتيب 

 
ُ
املجالت العلمية االلكترونية ألغراض الترقية شريطة استيفاء الشروط ذاتها تمد عت

 املطلوبة في املجالت العلمية املطبوعة.
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 تشكيل لجنة الترقيات (:3دة )ما
 

يتم تشكيل لجنة ترقيات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد عرضها على مجلس الجامعة ويكون 

 تشكيلها على النحو التالي:

    نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية -
ً
 رئيسا

    أحد عمداء البرامج األكاديمية  -
ً
 عضوا

    مدير أحد الفروع بدرجة أستاذ  -
ً
 بالتناوبعضوا

    عضو هيئة تدريس بدرجة أستاذ -
ً
 عضوا

 الدعوةب     العميد املعني -

 

 الترقية: معايير (4) مادة
 

 األساسية التالية:عايير مل على ا الترقية ترتكز

 وبراءات االختراع العلمي العلمي والنشراألبحاث  .1

 شاركة في دعم العملية التعليميةالتدريس وامل .2

 خدمة املجتمع والجامعة .3

 

 :األبحاث  .أ

 كز هذا املعيار على األسس اآلتية:يرت

  1أبحاث كاملة خمسةيكون الحد األدنى من األبحاث املنشورة واملقبولة للنشر : أستاذ مشاركالترقية إلى رتبة  
ً
 وفقا

 .من هذه الالئحة (6املادة )( و 5املادة ) الواردة فيوالشروط   ألوزانل

  أبحاث كاملة  سعةتيكون الحد األدنى من األبحاث املنشورة واملقبولة للنشر : إلى رتبة أستاذالترقية 
ً
لألوزان  وفقا

 .من هذه الالئحة (6املادة )و ( 5املادة ) الواردة فيوالشروط 

  مع األخذ في االعتبار توقيت النشر في املجالت العلمية.سنوات على األقل 3ينبغي أن تكون البحوث موزعة على و ، 

 

 النشر: .ب

 حسب بحيث ال يُ معاملة البحوث املنشورة في مجالت علمية محكمة،  املحكم البحثي في الكتاب املنشور  يعامل الفصل

 للمتقدم أكثر من فصل واحد في الكتاب املحكم الواحد.

                                                           
، هذا وبش  1

ً
 ملحوظا

ً
 كاملة البحث الكامل هو البحث الذي اكتملت عناصره من حيث تحديد املشكلة واملنهجية واستخالص النتائج ويتطلب إنجازه جهدا

ً
كل عام ال تعتبر بحوثا

 ,Note)أو  (Short Communication)، مذكرة (Comment)، تعليق (Letter)، رسالة (Short paper)التي تصنفها املجالت العلمية كأحد األنواع التالية: بحث قصير تلك 

Technical Note)  .وغير ذلك من أنواع األعمال البحثية القصيرة، وفي حالة عدم تحديد املجلة بأنه بحث كامل أم ال تتولى لجنة الترقيات تلك املهمة 
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ُ
، بحيث تكون األبحاث منشورة في ثالث دوريات مختلفة للمتقدم للترقية فيهاتم نشر يراعى ضرورة تنوع املجالت التي ت

 ."أستاذ" لرتبة، وخمس دوريات على األقل في ثالث دول مختلفة للمتقدم للترقية "أستاذ مشارك" رتبةإلى 

 

 :براءات االختراع .ج

  
ُ
 لمية املسجلة معاملة اإلنتاج البحثي، ويتم احتسابها مرة واحدة فقط.     الع عامل براءات االختراعت

 

 األوزان النسبية ملعايير الترقية(: 5) مادة
 

 ملعايير الترقية على النحو اآلتي:توزع األوزان النسبية  .أ

 والنشر: العلمية األبحاث .1

  من التقدير النهائي للترقية %70يخصص لهذا املعيار 

 

 دعم العملية التعليمية: .2

 وفق معايير محددة % من التقدير النهائي للترقية20 يخصص لهذا املعيار 

 كل مناملتقدم  يشترك في تقويم: 

o   املعنيالعميد 

o مدير الجامعة 

o  /سالبرنامج الذي ينتمي إليه عضو هيئة التدريمنسق عميد الكلية 

o يكون التقويم للعاملين باملقر الرئيس من قبل العميد املعني فقط 

 

 خدمة الجامعة واملجتمع: .3

  من التقدير النهائي للترقية وفق معايير محددة10يخصص لهذا املعيار % 

  كل من املتقدم تقويميشترك في: 

o   املعنيالعميد 

o مدير الجامعة 

o  /منسق البرنامج الذي ينتمي إليه عضو هيئة التدريسعميد الكلية 

o فقط لعميد املعنييكون التقويم للعاملين باملقر الرئيس من قبل ا 

 

 شترط على املتقدم استيفاء كافة الشروط أدناه الكتمال عملية الترقية:يُ  .ب

  معيار لذلك ةخصصامل الدرجةمن % 60 عن  -لى حدةعلكل معيار -أال تقل الدرجات املمنوحة 

  70عن  -يير الثالثةللمعا-املمنوحة للتقييم أال يقل مجموع الدرجات الكلية % 
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 متطلبات الترقية(: 6) مادة
 

: شروط الترقية 
ً
 أوال

 :أستاذ مشارك رتبة .أ

  منها سنة على األقل خدمة فعلية في  ،الطلب في درجة أستاذ مساعد ي أربع سنوات على األقل لدى مقدمض   ُم

 الجامعة العربية املفتوحة.

 ها أربعة بحوث على األقل منفي التخصص العلمي، بحوث  خمسة حد األدنى من اإلنتاج العلمي وهواستيفاء ال

 والبحث الخامس مقبول للنشر. منشورة

  أن يكون قد نشر 
ً
 واحدا

ً
 بحثا

ً
 على األقل  منفردا

ُ
ل للنشر في ب  في مجلة عاملية محكمة في مجال التخصص )أو ق

 شريطة أن يكون هذا البحث قد ، مجلة عاملية محكمة(
ُ
في الجامعة العربية للترقية  نجز أثناء عمل املتقدمأ

 املفتوحة.

  أن يكون املتقدم 
ً
 رئيسا

ً
ويعتبر االسم األول من .على األقل من بين البحوث املقدمة للترقية  بحوث ةألربع باحثا

شريطة أن يكون اثنان منها على األقل  ،الباحث الرئيسالبحث املنشور )أو املقبول للنشر في مجال التخصص( 

 .افي اإلشراف عليه مستلين من رسائل املاجستير، أو الدكتوراه، أو مشاريع التخرج التي أشرف أو شاركغير 

 

 أستاذ: رتبة .ب

  ض ي أربع سنوات على األقل لدى مقدم الطلب في درجة أستاذ مشارك منها سنة على األقل خدمة فعلية في ُم

 الجامعة العربية املفتوحة.

  ستة بحوث على األقل ، منها بحوث في التخصص العلمي تسعةاستيفاء الحد األدنى من اإلنتاج العلمي وهو

 وبقية البحوث مقبولة للنشر.  منشورة

  بحثين على األقل أن يكون قد نشر 
ً
في مجلة عاملية محكمة في مجال التخصص )أو قبل للنشر في مجلة  منفردا

نجزا أثناء عمل املتقدم للترقية في ، في مجال التخصص(عاملية محكمة 
ُ
شريطة أن يكون هذان البحثان قد أ

 الجامعة العربية املفتوحة.

  أن يكون من بين البحوث املقدمة ستة بحوث على األقل يكون فيها املتقدم 
ً
 رئيسا

ً
، ويعتبر االسم األول من باحثا

، شريطة أن يكون ثالثة منها على األقل سالبحث املنشور )أو املقبول للنشر في مجال التخصص( الباحث الرئي

 غير مستلة من رسائل املاجستير، أو الدكتوراه، أو مشاريع التخرج التي أشرف أو شارك في اإلشراف عليها.

 

 
ً
 :تقويم اإلنتاج العلمي: ثانيا

 :أستاذ مشارك تبةر  .أ

  عدمها بناًء ، وُيتخذ القرار بالترقية من محكمين خارجيين ثةثال من قبل اإلنتاج العلمي الخاص باملتقدم تقويميتم

  على رأي أغلبية املحكمين.
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  للنظام املحدد لألبحاث املنفردة  300 على يشترط لقبول اإلنتاج العلمي للترقية الحصول 
ً
نقطة كحد أدنى وفقا

 واملشتركة.

 

 أستاذ: رتبة .ب

  بالترقية من عدمها بناءً ، ، وُيتخذ القرار محكمين خارجيين أربعة من قبل اإلنتاج العلمي الخاص باملتقدم تقويميتم 

  على رأي أغلبية املحكمين.

 للنظام املحدد لألبحاث املنفردة  600الحصول على  ول اإلنتاج العلمي للترقيةيشترط قب 
ً
نقطة كحد أدنى وفقا

 واملشتركة. 

 

 ثا
ً
 تقدير البحوث املقدمة للترقية:: لثا

  
ُ
ة واملؤلفة واملحققة واملواد التعليمي املطبوعة وتعامل الكتب، لترقية ألغراض تحديد عددها بنقاطقدر البحوث املقدمة لت

، وذاملؤلفة معاملة هذه البحوث على النحو املشار إليه 
ً
 لك على التفصيل التالي:سابقا

 النقاط نوع البحث 

 نقطة 100   البحث املنفرد

 نقطة لكل منهما 50 نالبحث الذي يشترك فيه اثنا

 البحث الذي يشترك فيه ثالثة
 الرئيس نقطة للباحث 50

 نقطة لكل من الباحثين اآلخرين.  25

 البحث الذي يشترك فيه أكثر من ثالثة

 نقطة للباحث الرئيس  50

 نقطة للباحث الثاني             25

 بقية الباحثيننقطة توزع بالتساوي على  25

 توزع النقاط بالتساوي  لم يكن هنالك باحث رئيس حالفي 

 

  ُج در  ال يجوز للمتقدم للترقية أن ي 
ُ
 من إنتاجه العلمي امل

ً
بق وأن سمن البحوث، أو الكتب، أو املستالت، التي  قدم للترقية أيا

حسبت له في ترقية سابقة، أو نشرت قبل تاريخ حصوله على الترقية السابقة، أو حصل بموجبها على درجة علمية أو رتبة 

 أكاديمية.

  و الدكتوراه، أو من مؤلفات سابقة للتقدم للترقية، ُيحرم ما هو مستل من رسائل املاجستير، أ وجودفي حال التأكد من

 املتقدم من الترقية، وعليه التقدم بطلب آخر بعد عام من تاريخ صدور قرار لجنة الترقية.

 

 

 

 



 
 

2018يوليو  الئحة ترقية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة العربية املفتوحة  9 / 8 

 

 إجراءات الترقية(: 7) مادة
 

إلى  الطلب الذي بدوره يحيل (منسق البرنامج أو) إلى العميد املحلي ببلد الفرع طلب الترقيةيقدم عضو هيئة التدريس  .أ

 من عدمه.مدير الجامعة مع التوصية بالسير في إجراءات الترقية 

 املقر الرئيس.في مثبت فيها( إلى العمادة املعنية التوصية )بحسب ما هو مع يحيل مدير الجامعة طلب الترقية  .ب

، ومن ثمَّ يحول إلى العمادة املع املقر الرئيس يرفع الطلبفي أعضاء هيئة التدريس فيما يخص  .ج
ً
 .نيةإلى الرئيس املباشر أوال

رفق   .د
ُ
 :مع طلب الترقية اآلتيةاملستندات ت

  والتعليمية والبحثية والتدرج الوظيفي في الخبرة العملية ،متضمنة املؤهالت العلميةاملحدثة السيرة الذاتية، 

 .واملجتمع والنشاطات في مجاالت دعم العملية التعليمية وخدمة الجامعة

 ه.اإلنتاج العلمي املقدم للترقية والبيانات املوضحة ل نسخة أصلية ورقية وأخرى الكترونية من 

 ة.أي بيانات إضافية لدعم طلب الترقي 

  أبحاث مأي يكون من بين اإلنتاج العلمي املقدم ال بأإقرار من املتقدم 
َّ
مباشرة من أطروحتي املاجستير  بصورة ةستل

 .والدكتوراه أو سبق استخدامها ألغراض الترقية

 

اردة الترقية الو  معايير ومتطلبات في ضوء ،للمتقدملي قييم أوَّ إلجراء تيقوم العميد املعني بإحالة الطلب إلى مجلس العمادة  .ه

 .في هذه الالئحة

 ا.هيئة التدريس الذين هم في درجة معادلة للدرجة املطلوب الترقية إليها أو أعلى منهال يشترك في دراسة الطلب إال أعضاء  .و

من  سباب خالل ثالثة أسابيعاأل أن يقرر عدم السير في إجراءات الترقية مع بيان  التقييم األّولييجوز للمجلس في ضوء   .ز

 .مدير الجامعةاستالم العميد املعني طلب الترقية من 

  ،على السير في إجراءات الترقيةفي حال املوافقة  .ح
ُ
، األكاديمية ئون رئيس الجامعة للش رفع توصية مجلس العمادة إلى نائبت

 
ً
 .عشرةال يقل عددهم عن أ " علىأستاذ" رتبةمن  خارجيينترشيح محكمين متضمنة

  .ط
ً
في أول  (هيئة التدريسأعضاء  لجنة ترقية)يحيل النائب األكاديمي طلب الترقية إلى  العمادة،على توصية مجلس  بناءا

 :اجتماع لها يلي تاريخ تقديم الطلب لتقوم بما يلي

 تدقيق الطلب والتأكد من استيفائه الشروط املطلوبة للتقدم للترقية. 

  من بين املرشحين الذين  "أستاذ مشارك" لرتبةاملقدمة للترقية البحوث لتقويم  خارجيين محكمين خمسةاختيار

لجأ إليهما احتياطي ثان يُ  الخامس محكمو  ،احتياطي أول  محكمحددهم مجلس العمادة، ثالثة منهم أساسيون والرابع 

 ة.عند الحاج

   نهم أساسيين أربعة م بحيث يكون خارجيين محكمين ستة فيتم اختيار  "أستاذ" لرتبةأما بالنسبة لطلب الترقية

 احتياطي أول، والسادس محكم احتياطي ثان ُيلجأ إليهما عند الحاجة.والخامس محكم 

 وفق النموذج املعتمد. إرسال البحوث والبيانات الخاصة بالترقية إلى املحكمين بطريقة سرية لتقويمها 
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 معايير تحكيم اإلنتاج العلمي(: 8) مادة
 

  ،لألعمال املقدمةبإعطاء تقديرات  الخارجي لتقييم اإلنتاج العلمي يقوم املحكم .أ
ً
 في ذلك  مستخدما

ً
من خمس  مقياسا

 )أ(".-1" تقدير(، ولهذا الغرض تستخدم االستمارة ىأدنإلى درجة واحدة )درجات )أعلى تقدير( 

 كما   .ب
ً
يتم احتساب متوسط ، ثم ")ب(-1 " جراء تقييم إجمالي لإلنتاج العلمي باستخدام االستمارةإب ويقوم املحكم أيضا

 .املحكمينالتقدير لكافة 

 مقياس الخمس درجات. "خدمة املجتمع"و "دعم العملية التعليمية  "لتقييم األداء في كل من معياري  .ج
ً
 يستخدم أيضا

 .ثالث درجاتلإلنتاج العلمي عن  الخارجيين املحكمينتقدير يقل متوسط  يجب أال .د

العلمي عن ثالث درجات بشرط أال يقل لإلنتاج من املحكمين الخارجيين  محكم واحد فقطتقدير يجوز أن يقل متوسط  .ه

  .تقديره عن درجتين

دنى من عدد األ حد للفي حال زيادة عدد البحوث املقدمة عن الحد األدنى، يتم احتساب متوسط التقديرات األفضل  .و

 البحوث املطلوبة للترقية. 

رقية عضو هيئة التدريس، وذلك بعد ترفع لجنة ترقية أعضاء هيئة التدريس توصية إلى رئيس الجامعة بترقية أو عدم ت .ز

والتقارير الخاصة باملشاركة في أنشطة دعم العملية التعليمية وخدمة الجامعة  الخارجيين النظر في تقارير املحكمين

 لعرضها على مجلس الجامعة العتمادها. 
ً
 واملجتمع، تمهيدا

 ير األبحاث املقدمة وما يستبعد منها وما يصحإذا أوصت لجنة الترقية بعدم املوافقة على الترقية، تقوم بتحديد مص .ح

 .تقديمه مرة أخرى 

  يجب إدراج عند النظر في الترقية مرة أخرى،  .ط
ً
 علمي إنتاجا

ً
 جديدا

ً
 واحا

ً
 لعلى األق  نقطة 100بما يوازي  -كحٍد أدنى  – دا

 على األقل نقطة 150بما يوازي  -كحٍد أدنى  – ، وإنتاجين علميين جديدين"أستاذ مشارك" رتبةللمتقدم للترقية إلى 

 .أستاذ رتبةللمتقدم للترقية إلى 

 .لجنة الترقيةالسابق لقرار المن تاريخ صدور  كحٍد أدنى بعد مرور عام إال أخرى  رةٍ ملالتقدم للترقية ال يجوز  .ي

 

 أحكام عامة(: 9) مادة
 

 اتكل ما لم يرد به نص في هذه الالئحة يحال إلى لجنة الترقي . 

 أو لجنة الترقية في حالة التوصية بعدم السير في إجراءات  ،التظلم من قرار مجلس العمادة املختص للمتقدم للترقية حق

 
ً
 لنظام التظلم املعمول به في الجامعة. الترقية وفقا

 املقررة بثالثة أشهر. ةقبل استكمال املد "مشارك أستاذ"و "أستاذ"ات املتقدمين للترقية إلى رتبة يجوز قبول طلب 

  أو التقدم بأبحاث  األبحاث املقدمة  سحب بعضب يقومالعمادة املختصة أن وصول ملف الترقية إلى ال يجوز للمتقدم بعد

 جديدة.

  
ُ
 لغي هذه الالئحة ما سبقها من لوائح خاصة بترقية أعضاء هيئة التدريس.ت

 


