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المادة الحادية والعشرون
1.يشترط للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك:
2.خدمــة ال تقــل عــن أربــع ســنوات فــي رتبــة أســتاذ مســاعد فــي جامعــة ســعودية أو جامعــة أخــرى
معتــرف بهــا ،علــى أال تقــل مــدة الخدمــة فــي الجامعــات الســعودية عــن ســنة واحــدة.
3.اســتيفاء الحــد األدنــى مــن اإلنتــاج العلمــي المطلــوب للترقيــة وفقــً ألحــكام المــادة الثانيــة والثالثيــن
مــن هــذه الالئحــة.
4.أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو قبل للنشر أثناء شغله رتبة أستاذ مساعد.
فــي حالــة تعييــن عضــو هيئــة التدريــس علــى وظيفــة أســتاذ مســاعد علميــا ولــم
يتــم تعيينــه وظيفيــا ،تحتســب المــدة التــي قضاهــا منــذ التعييــن علميــا ضمــن المــدة
المطلوبــة للترقيــة لرتبــة أســتاذ مشــارك.
خدمة ال تقل عن سنة في كليات أو معاهد الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

المادة الثانية والعشرون
1.يشترط للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ:
2.خدمــة ال تقــل عــن أربــع ســنوات فــي رتبــة أســتاذ مشــارك فــي جامعــة ســعودية أو جامعــة أخــرى
معتــرف بهــا ،علــى أال تقــل مــدة الخدمــة فــي الجامعــات الســعودية عــن ســنة واحــدة.
3.اســتيفاء الحــد األدنــى مــن اإلنتــاج العلمــي المطلــوب للترقيــة وفقــً ألحــكام المــادة الثالثــة والثالثيــن
مــن هــذه الالئحــة.
4.أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو ق ُبل للنشر أثناء شغله لرتبة أستاذ مشارك0
فــي حالــة تعييــن عضــو هيئــة التدريــس علــى وظيفــة أســتاذ مشــارك علميــا ولــم
تتــم ترقيتــه وظيفيــا ،تحتســب المــدة التــي قضاهــا منــذ التعييــن علميــا ضمــن المــدة
المطلوبــة للترقيــة لرتبــة أســتاذ.
خدمة ال تقل عن سنة في كليات أو معاهد الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

المادة الثالثة والعشرون
لعضو هيئة التدريس الحق في التقدم إلى مجلس القسم بطلب الترقية قبل اكتمال المدة النظامية
بمدة أقصاها ستة أشهر.
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المادة الرابعة والعشرون
تحتسب مدة اإلعارة والندب واإليفاد ألغراض الترقية على النحو اآلتي:
1.كامــل المــدة إذا كانــت اإلعــارة أو النــدب أو اإليفــاد إلــى جهــة علميــة وكان العمــل فــي مجــال
التخصــص.
2.نصــف المــدة إذا كانــت اإلعــارة أو النــدب أو اإليفــاد إلــى جهــة غيــر علميــة وكان العمــل فــي مجــال
التخصــص.
3.ال تحتسب المدة لغرض الترقية إذا كان العمل في غير مجال التخصص.

1.يقدم المتقدم للترقية طلبا لرئيس القسم الحتساب مدة اإلعارة.
ـاء علــى توصيــة مجلســي القســم والكليــة ،فيمــا إذا
 2.يحــدد المجلــس العلمــي ،بنـ ً
كان مجــال عمــل عضــو هيئــة التدريــس فــي مجــال التخصــص.
بنــاء
3.يصــدر قــرار مــن المجلــس العلمــي الحتســاب مــدة اإلعــارة ألغــراض الترقيــة،
ً
علــى توصيتــي مجلســي القســم والكليــة ،قبــل التقــدم بطلــب الترقيــة.
4.يعامــل المستشــارون المتفرغــون مــن أعضــاء هيئــة التدريــس معاملــة المعاريــن أو
المنتدبيــن أو الموفديــن فــي جميــع األحــكام.
5.تعــد اإلعــارة أو النــدب أو اإليفــاد إلــى الجامعــات والكليــات الحكوميــة أو األهليــة
لممارســة مهــام إداريــة أو قياديــة عمــا فــي مجــال التخصــص بشــرط تأديــة الحــد
األدنــى للعــبء التدريســي.

المادة الخامسة والعشرون
تتم ترقية أعضاء هيئة التدريس وفق المعايير اآلتية:
1.اإلنتاج العلمي.
2.التدريس.
3.خدمة الجامعة والمجتمع.

يقصد بخدمة الجامعة :خدمة كليات ومعاهد الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
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المادة السادسة والعشرون
إجراءات الترقية:
1.يقدم عضو هيئة التدريس طلب الترقية إلى مجلس القسم المختص ويتضمن ما يلي:
.أبيان بالمؤهالت العلمية والوظيفية والتدرج الوظيفي
.ببيان بالنشاطات التدريسية (.باألنصبة التعليمية )
.جبيان بنشاطه في مجال خدمة الجامعة والمجتمع.
.دخمس نسخ على األقل من اإلنتاج العلمي المقدم للترقية والبيانات الموضحة له.
.هأي معلومات إضافية لدعم طلب الترقية.
.وأي معلومات أو وثائق أخرى يطلبها مجلس القسم أو مجلس الكلية أو المجلس العلمي.
2.ينظــر مجلــس القســم فــي طلــب الترقيــة ويتحقــق مــن اســتيفاء الشــروط واإلجــراءات ويوصــي
برفــع الطلــب إلــى مجلــس الكليــة مــع اقتــراح أســماء عــدد مــن المحكميــن المتخصصيــن ال يقــل
عــن ثمانيــة.
ـاء علــى توصيــة مجلــس القســم ،ويرشــح عــددًا مــن المحكميــن
3.ينظــر مجلــس الكليــة فــي الطلــب بنـ ً
المتخصصيــن ال يقــل عــن ثمانيــة ممــن رشــحهم مجلــس القســم أو مــن ســواهم.
يكتب المتقدم للترقية تعهدا بعدم االستالل من رسالتي الماجستير أو الدكتوراه.
يجــب أن يتضمــن محضــرا مجلســي القســم والكليــة قائمــة باألبحــاث واألعمــال
المقدمــة للترقيــة ومــدى عالقتهــا بتخصــص المتقــدم وإشــارة صريحــة بأنــه قــد تــم
التحقــق مــن عــدم وجــود اســتالل مــن رســالتي الماجســتير أو الدكتــوراه أو أي أعمــال
أخــرى لمقــدم الطلــب.
يلتــزم مجلــس القســم بإنهــاء إجــراءات الترقيــة خــال ثالثيــن يــوم عمــل مــن تقديــم
الطلــب المكتمــل ،ويلتــزم مجلــس الكليــة أو المعهــد بإنهــاء إجــراءات الترقيــة خــال
ثالثيــن يــوم عمــل مــن وصــول الطلــب المكتمــل.

ـاء عل ــى توصي ــة مجلس ــي القس ــم والكلي ــة ،ويق ــوم
4.ي ــدرس المجل ــس العلم ــي طل ــب الترقي ــة بن ـ ً
بع ــد الدراس ــة بم ــا يأت ــي:
.أاختيــار خمســة محكميــن لتقويــم البحــوثُ ،يختــارون مــن المرشــحين مــن مجلــس الكليــة
احتياطــي أو ً
فاحــص
ال والخامــس
فاحــص
أو مــن غيرهــم ،ثالثــة منهــم أساســيون والرابــع
ٌ
ٌ
ٌ
ـي ثانيــً يلجــأ إليهمــا عنــد الحاجــة ،ويجــب أن يكــون اثنــان مــن المحكميــن الثالثــة  -علــى
احتياطـ ٌ
األقــل  -مــن خــارج الجامعــة.
.بإرســال البحــوث والبيانــات الخاصــة بالترقيــة إلــى المحكميــن بطريقــة ســرية لتقويمهــا وفــق
النمــوذج الــذي يعــد مــن قبــل المجلــس العلمــي.

5

الممـلكـة الـعـربــيــة السعودية
الهيئـة الملكيـة للجبيـل وينبـــع
المجلس العلمي الموحد للكليات والمعاهد

1.يرســل اإلنتــاج العلمــي المقــدم للترقيــة (نســخة الكترونيــة) إلــى المحكميــن
األساســيين مباشــرة بعــد اعتمــاد أســماءهم مــن قبــل المجلــس العلمــي ،وتتولــى
أمانــة المجلــس العلمــي الحصــول مســبقًا علــى موافقتهــم إن أمكــن.
2.يتــم التواصــل مــع المحكميــن مباشــرة للتأكــد مــن اســتالمهم لكامــل اإلنتــاج
العلمــي بشــكل ســليم.
 3.يمنــح المحكــم فرصــة ثالثــة أســابيع مــن تاريــخ اســتالمه لإلنتــاج العلمــي لالنتهــاء
مــن فحصــه وإعــداد التقريــر النهائــي.
 4.فــي حــال عــدم تلقــي أمانــة المجلــس العلمــي رد المحكــم بعــد مضــي أســبوعين
مــن تاريــخ اســتالمه لإلنتــاج العلمــي يتــم التواصــل معــه بجميــع وســائل االتصــال
المتاحــة لتذكيــره وحثــه علــى ســرعة االنتهــاء مــن إجــراءات التقييــم.
 5.فــي حــال تعــذر الحصــول علــى ثالثــة تقاريــر مــن المحكميــن األساســيين أو
االحتياطييــن ،ألي ســبب كان ،تقــوم أمانــة المجلــس العلمــي باقتــراح أســماء
محكميــن إضافييــن ويتــم التواصــل معهــم بنفــس اآلليــة الســابقة.
ج .اتخــاذ قــرار بترقيــة عضــو هيئــة التدريــس أو بعــدم الموافقــة علــى ترقيتــه ،وذلــك بعــد النظــر
فــي تقاريــر المحكميــن ،والتقاريــر الخاصــة بنشــاط المتقــدم للترقيــة فــي مجــال التدريــس وخدمــة
الجامعــة والمجتمــع.
فــي حالــة ورود أكثــر مــن ثالثــة تقاريــر ،يتــم النظــر فــي تقاريــر المحكميــن األساســين
أوال ثــم االحتياطــي األول ثــم االحتياطــي الثانــي .
د .إذا قــرر المجلــس عــدم الموافقــة علــى الترقيــة لضعــف اإلنتــاج العلمــي ،يقــوم بتحديــد مصيــر
األبحــاث المقدمــة ومــا يســتبعد منهــا ومــا يصــح تقديمــه مــرة أخــرى ،علــى أن يشــتمل الحــد األدنــى
للترقيــة فــي حــال طلــب الترقيــة مــرة أخــرى وحــدة بحثيــة جديــدة  -علــى األقــل – للمتقــدم للترقية
إلــى رتبــة أســتاذ مشــارك ،ووحدتيــن بحثيتيــن جديدتيــن  -علــى األقــل – للمتقــدم للترقيــة إلــى رتبــة
أستاذ.
إذا قــرر المجلــس العلمــي عــدم الموافقــة علــى الترقيــة لضعــف اإلنتــاج العلمــي ،يتــم
ـاء علــى مــا يــرد فــي تقاريــر المحكميــن وفــق
اســتبعاد األبحــاث المقدمــة للترقيــة بنـ ً
اآلليــة اآلتيــة:
ً
1.يســتبعد مباشــرة البحــث الــذي يشــير إلــى ضعفــه محكمان علــى األقل ،ويســتنتج
ضعــف البحــث مــن التقريــر الكتابــي عنــه أو النقــاط الممنوحــة لــه إذا قلــت عــن
الحــد األدنــى لنقــاط اإلنتــاج العلمــي المطلــوب للترقيــة ( )35نقطــة للترقيــة إلــى
رتبــة أســتاذ مشــارك و( )40نقطــة للترقيــة إلــى رتبــة أســتاذ.
2.البحــث الــذي يشــير إلــى ضعفــه محكــم واحــد ،يتــم تحديــد مصيــره باتفــاق
أغلبيــة أعضــاء المجلــس العلمــي ،ويراعــى فــي ذلــك مصلحــة المتقــدم ومــا إذا
كان تقديــم البحــث مــرة أخــرى ســيؤثر علــى نتيجــة الترقيــة مســتقب ً
ال.
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إجراءات عامة:
1.تستقبل أمانة المجلس العلمي طلب الترقية وتتحقق من اشتماله على ما يأتي:
البيانات المطلوبة من مدير الكلية.
البيانات المطلوبة من رئيس القسم.
نموذج طلب الترقية مكتمل البيانات.
نسخة الكترونية من اإلنتاج العلمي بصيغة .PDF
خطابات القبول لإلنتاج العلمي المقبول للنشر.
المجــات أو الكتــب لإلنتــاج العلمــي المنشــور فــي أوعيــة نشــر ليــس لهــا مواقــع
رســمية علــى اإلنترنــت.
رسالتي الماجستير والدكتوراه.
2.بعد استكمال البيانات والمستندات الالزمة ،تقوم أمانة المجلس العلمي بما يأتي:
 فحص طلب الترقية للتحقق من توفر معايير وضوابط الترقية على المتقدم.
 التحقق من خطابات القبول ومطابقتها مع األصول إن وجدت.
 التحقق من توفر الضوابط والمعايير على أوعية النشر.
مراجعــة تقييــم نقــاط النشــاط التدريســي وخدمــة المجتمــع وفــق النمــاذج
والمعاييــر المعتمــدة واعتمــاده.
التحقــق مــن اســتيفاء المتقــدم للحــد األدنــى المطلــوب للترقيــة مــن وحــدات اإلنتــاج
العلمــي ونقــاط العــبء التدريســي وخدمــة المجتمــع.
التوصيــة للمجلــس العلمــي بأســماء المحكميــن األساســيين واالحتيــاط ،فــي حــال
توفــر جميــع المعاييــر والشــروط علــى الطلــب.
التوصيــة بإعــادة طلــب الترقيــة إلــى الكليــة فــي حــال عــدم توفــر المعاييــر والشــروط
مــع إيضــاح جميــع التفاصيــل.
التوصيــة بإعــادة طلــب المتقــدم للترقيــة فــي حالــة تركــه للعمــل بالكليــة أو
المعهــد.
3.يقــوم المجلــس العلمــي باالطــاع علــى توصيــة أمانــة المجلــس العلمــي واختيــار
المحكميــن وفــق ضوابــط المــادة  (36السادســة والثالثيــن ) مــن هــذه الالئحــة.
4.بعــد اكتمــال وصــول تقاريــر المحكميــن ،تقــوم أمانــة المجلــس العلمــي بــإدراج الطلــب
ضمــن جــدول أعمــال أقــرب اجتمــاع للمجلــس العلمــي.
5.تقــوم أمانــة المجلــس العلمــي بدراســة تقاريــر المحكميــن وتقديــر مجمــوع النقــاط
الخاصــة باإلنتــاج العلمــي وإضافتهــا إلــى النقــاط المكتســبة مــن التدريــس وخدمــة
الجامعــة والمجتمــع ومــن ثــم ترفــع توصيتهــا إلــى المجلــس العلمــي.
 6.يطلــع المجلــس العلمــي علــى توصيــة أمانــة المجلــس العلمــي وعلــى جميــع
المســتندات المتعلقــة بالطلــب ويصــدر قــراره بالترقيــة أو عــدم الترقيــة.
7.في حال اتخاذ قرار بالترقية تتم مخاطبة الموارد البشرية إلصدار القرار التنفيذي.
8.فــي حــال اتخــاذ قــرار بعــدم الترقيــة ،تتــم مخاطبــة مديــر عــام التعليــم ،ليقــوم
بمخاطبــة مديــر الكليــة /المعهــد والمتقــدم الطالعهمــا علــى قــرار المجلــس العلمــي
ومبرراتــه بشــكل ســري.
9.تقــوم امانــة المجلــس بإبــاغ المتقــدم للترقيــة وبشــكل ســري بمالحظــات المحكميــن
ـواء تمــت ترقيتــه أم لــم تتــم.
مــع إخفــاء أســمائهم سـ ً
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المادة السابعة والعشرون
يتــم تقويــم جهــود عضــو هيئــة التدريــس المتقــدم للترقيــة علــى أســاس ( )100مائــة نقطــة مقســمة
علــى النحــو اآلتي:اإلنتــاج العلمــي.
 60نقطة لإلنتاج العلمي.
 25خمس وعشرون نقطة للتدريس.
 15خمس عشرة نقطة لخدمة الجامعة والمجتمع.
ـاء
ويضــع مجلــس الجامعــة معاييــر تقويــم المشــاركة فــي التدريــس وخدمــة الجامعــة والمجتمــع بنـ ً
علــى توصيــة مــن المجلــس العلمــي.
أينمــا يــرد مصطلــح مجلــس الجامعــة فيــراد بــه المجلــس األعلــى للكليــات والمعاهــد
بالهيئــة الملكيــة للجبيــل وينبــع.
يتــم احتســاب نقــاط مشــاركة عضــو هيئــة التدريــس فــي التدريــس وخدمــة الجامعــة
والمجتمــع مــن واقــع النمــاذج المعتمــدة التــي تعبــأ بواســطة رئيــس القســم ومديــر
الكليــة وذلــك وفــق مــا يأتــي:
أو ً
ال :النشاط التدريسي:
.أالعبء التدريسي ويخصص له ( )15نقطة.
.باألداء التدريســي ،ويشــمل االلتــزام بمفــردات المقــرر الدراســي وتطويــر محتــواه
وااللتــزام بالمرجــع العلمــي المقــرر ،إضافــة إلــى االلتــزام بالســاعات الدراســية
والمكتبيــة .ويخصــص لهــذا البنــد ( )10نقــاط يتــم تقييمهــا وفــق النمــوذج المعتمــد
الــذي يقــوم بتعبئتــه رئيــس القســم ويعتمــده مديــر الكليــة.
ثانيًا :خدمة الكلية والمجتمع:
ويخصــص لهــذا الجــزء ( )15نقطــة يتــم تقييمهــا حســب المعاييــر الــواردة فــي النمــوذج
المعتمــد الــذي يعبــأ مــن قبــل رئيــس القســم ويعتمــد مــن مديــر الكليــة .ويقــوم مجلــس
القســم ومجلــس الكليــة بمراجعــة مجمــوع النقــاط التــي منحــت للمتقــدم مــن واقــع
القــرارات والتقاريــر للتأكــد مــن ســامة التقديــر.
ضوابط عامة الحتساب نقاط الترقية:
1.أال يقــل مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو هيئــة التدريــس فــي نشــاطي التدريــس
وخدمــة الجامعــة والمجتمــع عــن ( )25نقطــة مــن إجمالــي النقــاط البالغــة ()40
نقطــة لكــي تتــم ترقيتــه.
2.يســتثنى مــن تحقيــق الحــد األدنــى فــي التدريــس ،أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن ال
تنطبــق عليهــم معاييــر العــبء التدريســي لقلــة الوحــدات التدريســية بالقســم أو ألي
ســبب آخــر يقبلــه المجلــس العلمــي.
3.فــي حــال ثبــوت عــدم تمكــن عضــو هيئــة التدريــس مــن تحقيــق معاييــر العــبء
التدريســي ألســباب خارجــة عــن إرادتــه يقرهــا المجلــس العلمــي ،فــإن للمجلــس وبنــاء
علــى قــرار مجلســي القســم والكليــة تقديــر النقــاط المســتحقة بمــا يتوفــر لــه مــن
أدلــة وبمــا يحقــق المصلحــة العامــة.
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المادة الثامنة والعشرون
يشــترط أال يقــل مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو هيئــة التدريــس لكــي تتــم ترقيتــه عــن ( )60ســتين
نقطــة ،علــى أال يقــل مــا يحصــل عليــه المرشــح للترقيــة عــن ( )35خمــس وثالثيــن نقطــة فــي مجــال اإلنتــاج
العلمــي للترقيــة إلــى رتبــة أســتاذ مشــارك و( )40أربعيــن نقطــة للترقيــة إلــى رتبــة أســتاذ ،وتتــم الترقيــة
إلــى رتبــة أســتاذ مشــارك بأغلبيــة رأي المحكميــن الثالثــة ،أمــا الترقيــة إلــى رتبــة أســتاذ فتتــم بإجمــاع رأي
المحكميــن الثالثــة ،وفــي حــال موافقــة اثنيــن مــن المحكميــن علــى الترقيــة وعــدم موافقــة المحكــم
الثالــث ،يحــال اإلنتــاج العلمــي إلــى محكــم رابــع ويكــون رأيــه نهائيــً.
إذا أشــار أحــد المحكميــن إلــى وجــود مخالفــة مثــل االســتالل أو اإلخــال باألمانــة
ّ
أحقيــة المتقــدم
العلميــة أو مخالفــة األعــراف العلميــة ،أو غيــر ذلــك ممــا يؤثــر علــى
فــي الترقيــة ،يوصــى المجلــس العلمــي بعــدم الترقيــة مــع إيقــاع العقوبــة المناســبة
بعــد التث ّبــت مــن المخالفــة بغــض النظــر عــن توصيــة المحكميــن ومتوســط النقــاط
الممنوحــة لإلنتــاج العلمــي.

المادة التاسعة والعشرون
يدخل ضمن الحد األدنى لإلنتاج العلمي المطلوب لترقية عضو هيئة التدريس ما يأتي:
1.البحــوث المنشــورة أو المقبولــة للنشــر فــي مجــات علميــة محكمــة ،ويضــع المجلــس العلمــي
معاييــر قبــول المجــات المحكمــة.
معايير قبول الدوريات المحكمة ،يتم األخذ بالمعايير التالية:
أ .أن تكــون الدوريــة قــد صــدرت منــذ ( )3ســنوات أو تــم نشــر مــا ال يقــل عــن ( )6أعــداد منهــا،
وأن تكــون مســتمرة ،وأن تتبــع لجامعــة معتــرف بهــا أو جمعيــة علميــة متخصصــة ومراكــز
الدراســات والبحــوث أو مــا يســتثنيه المجلــس العلمــي.
ب .أن يتم تحكيم البحوث ضمن ضوابط النشر في الدورية.
ج .أن تكون البحوث ذات عالقة بتخصص الدورية.
د .أن يكــون للدوريــة ضوابــط نشــر محــددة ومعلنــة تتوافــق مــع المناهــج البحثيــة العلميــة
المتعــارف عليهــا.
هـــ .أن يكــون رئيــس وأعضــاء هيئــة تحريــر الدوريــة علــى رتبــة (أســتاذ مشــارك فمــا فــوق) أو
شــخصيات علميــة مميــزة فــي تخصــص الدوريــة.
و .أن يكون للدورية موقع إلكتروني.
 يتــم النشــر بمــا ال يقــل عــن وحــدة واحــدة للمتقــدم للترقيــة إلــى أســتاذ مشــارك
ووحدتــان للمتقــدم للترقيــة إلــى أســتاذ فــي الدوريــات الســعودية أو الخليجيــة ،أو
الدوريــات العالميــة المصنفــة فــي  ISIأو  SCOPUSوللمجلــس العلمــي إضافــة بعــض
الدوريــات العلميــة المرموقــة علــى مــا ذكــر.
فيمــا يتعلــق بالنشــر فــي الدوريــات اإللكترونيــة التــي ليــس لهــا نســخة ورقيــة ألغــراض
الترقيــة العلميــة فيشــترط مــا يلــي:
يطبــق علــى الدوريــات اإللكترونيــة التــي ليــس لهــا نســخة ورقيــة المعاييــر ذاتهــا
المطبقــة علــى الدوريــات التقليديــة (الورقيــة) الــواردة فــي القواعــد التنفيذيــة للمــادة
التاســعة والعشــرين مــن الالئحــة المنظمــة لشــؤون منســوبي الجامعــات الســعوديين
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم.
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2.البحــوث المحكمــة المقدمــة للمؤتمــرات والنــدوات العلميــة المتخصصــة إذا كانت منشــورة بأكملها
أو مقبولــة للنشــر ،ويقبــل منهــا وحــدة واحــدة فقط.
1.أن تكون في تخصص الباحث.
2.أن تكون الجهة المنظمة جامعة معترف بها أو جمعية علمية متخصصة.
3.البحوث المحكمة المنشورة أو المقبولة للنشر من مراكز البحوث الجامعية المتخصصة.
البحـوث المحكمـة المنشـورة أو المقبولـة للنشـر مـن مراكـز البحـوث الجامعيـة
المتخصصـة ،يقبـل منهـا وحـدة واحـدة فقـط ضمـن الحـد األدنـى المطلـوب للترقيـة.
4.المحكم من الكتب الجامعية والمراجع العلمية ،ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
يشــرف المجلــس العلمــي علــى تحكيــم الكتــب قبــل تقديمهــا ضمــن االنتــاج العلمــي
المقــدم للترقية.
5.تحقيق الكتب النادرة المحكمة ،ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
6.الترجمة المحكمة للكتب العلمية المتخصصة ،ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
7.الكتــب والبحــوث المطبوعــة مــن قبــل هيئــات علميــة يعتمدهــا المجلــس العلمــي وتكــون خاضعــة
للتحكيــم ،ويقبــل منهــا وحــدة واحــدة فقــط.
1.ينــدرج تحــت مســمى الكتب :الموســوعات العلميــة المحكمــة والمعاجــم المحكمة
ومــا شــابهها ممــا يقبلــه المجلــس العلمي.
2.يحتســب تأليــف  /تحقيــق  /ترجمــة فصــل فــي كتــاب بشــكل منفــرد أو مشــترك بربــع
وحــدة لــكل باحــث.
3.ال يحتســب أكثــر مــن نصــف وحــدة لفصــول مــن كتــاب ســواء كان العمــل منفــردا أو
مشــتركا إذا كانــت فــي الكتــاب نفســه.
4.يحتســب لمحــرر الكتــاب  Editorنصــف وحــدة إذا كان منفــردا ،وربــع وحــدة إذا لــم
يكــن منفــردا.
االختراعــات واالبتــكارات التــي صــدرت لهــا بــراءات مــن مكاتــب بــراءات االختــراع التــي يعتــرف بهــا
المجلــس العلمــي.
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قواعد الحكم على االختراعات واالبتكارات:

.أأن يكــون موضــوع االختــراع أو االبتــكار ضمــن أهــداف الجامعــة وفــي خدمــة العلــم
والمجتمــع.
.بأن تكون براءة االختراع أو االبتكار معترف بها دوليًا.
.جأن تعد إضافة علمية وتعود بالنفع على اإلنسانية.
.دتعامــل بــراءة االختــراع أو االبتــكار وفــق الئحــة المشــاركة فــي البحــث كمــا ورد فــي المــادة
الرابعــة والثالثيــن مــن هــذه الالئحــة.
.هأن تكون براءة االختراع في تخصص المتقدم بطلب الترقية.
.وتخضع براءة االختراع للتحكيم العلمي وفق ما يقره المجلس العلمي.
.زبــراءة االختــراع أو االبتــكار ،يقبــل منهــا وحــدة واحــدة فقــط ،ضمــن الحــد األدنــى المطلــوب
للترقيــة.
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ـاء علــى توصيــة المجلــس
النشــاط اإلبداعــي المتميــز وفــق قواعــد يعتمدهــا مجلــس الجامعــة بنـ ً
العلمــي ،ويقبــل منــه وحــدة واحــدة فقــط.

المادة الثالثون

يشــترط أ ّ
ال يقــل مــا ينشــر أو يقبــل للنشــر فــي المجــات العلميــة المحكمة ضمــن الحد األدنــى المطلوب
لترقيــة عضــو هيئــة التدريــس عــن وحــدة بحثيــة للمتقدميــن للترقيــة إلــى رتبــة أســتاذ مشــارك ،ووحدتيــن
بحثيتيــن ضمــن الحــد األدنــى للمتقدميــن للترقيــة إلــى رتبــة أســتاذ.

المادة الحادية والثالثون

يجــب أن يكــون اإلنتــاج العلمــي المتقــدم بــه عضــو هيئــة التدريــس للترقيــة منشــورًا أو مقبــو ً
ال للنشــر
فــي أكثــر مــن منفــذ نشــر واحــد ،وأ ّ
ال تكــون جميــع منافــذ النشــر تابعــة لجامعــة واحــدة أو لمؤسســة
علميــة واحــدة.
يراعى التنوع في قوالب النشر وفق جهة النشر ،وبلد النشر.
.أيشــترط أال يزيــد مــا هــو منشــور أو مقبــول للنشــر فــي منفــذ نشــر واحــد (دوريــة)
عــن وحــدة واحــدة ،وذلــك فيمــا يتعلــق بالترقيــة إلى رتبــة أســتاذ مشــارك ،ووحدتين
فيمــا يتعلــق بالترقيــة إلــى رتبــة أســتاذ ،فــي حالــة التقــدم بالحــد األدنــى ،ويســتثنى
مــن ذلــك النشــر فــي الدوريــات العلميــة المصنفــة فــي  ISIأو .SCOPUS
.بيشــترط أال يتجــاوز النشــر فــي منافــذ تابعــة لبلــد واحــد وحدتيــن بحثيتيــن ضمــن
الحــد األدنــى لإلنتــاج العلمــي المقــدم للترقيــة إلــى رتبــة أســتاذ مشــارك ،وثــاث
وحــدات بحثيــة للترقيــة إلــى رتبــة أســتاذ ،ويســتثنى مــن ذلــك المنافــذ المصنفــة
ضمــن  ISIأو .SCOPUS

المادة الثانية والثالثون
الحــد األدنــى لإلنتــاج العلمــي المطلــوب للتقــدم للترقيــة إلــى رتبــة أســتاذ مشــارك أربــع وحــدات منشــورة
أو مقبولــة للنشــر ،اثنتــان منهــا  -علــى األقــل  -عمــل منفــرد ،ولمجلــس الجامعــة بنــاء علــى توصيــة مــن
ال يقــل المنشــور فع ـ ً
المجلــس العلمــي االســتثناء مــن هــذا الشــرط بالنســبة لبعــض التخصصــات علــى أ ّ
ا
عــن وحــدة واحــدة.
.أيحــق للمجلــس العلمــي اســتثناء بعــض التخصصــات مــن العمليــن المنفرديــن بحيث
يتــم قبــول عمــل منفــرد واحــد وعمليــن فــي دوريــات مصنفــة  ISIيكــون المتقــدم
هــو الباحــث األول فيهمــا ،بمــا ال يتعــارض مــع نــص المــادة الرابعــة والثالثيــن.
.بيجــب أال يقــل المنشــور فعـ ً
ا عــن وحدتيــن في حــال التقــدم للترقيــة إلى رتبة أســتاذ
مشــارك .وتعامــل األبحــاث المتاحــة علــى مواقــع الدوريــات العالميــة المدرجــة فــي
قواعــد البيانــات المعتمــدة مــن المجلــس العلمــي فــي صيغتهــا النهائيــة معاملــة
األبحــاث المنشــورة فعــا.
.جيكــون الحــد األعلــى لإلنتــاج العلمــي المقــدم للترقيــة خمــس وحــدات عنــد التقــدم
للترقيــة إلــى رتبــة أســتاذ مشــارك.

11

الممـلكـة الـعـربــيــة السعودية
الهيئـة الملكيـة للجبيـل وينبـــع
المجلس العلمي الموحد للكليات والمعاهد

المادة الثالثة والثالثون
الحــد األدنــى لإلنتــاج العلمــي المطلــوب للتقــدم للترقيــة إلــى رتبــة أســتاذ ســت وحــدات منشــورة أو
مقبولــة للنشــر ،منهــا ثــاث وحــدات  -علــى األقــل  -عمــل منفــرد ،ولمجلــس الجامعــة بنــاء علــى توصيــة
مــن المجلــس العلمــي االســتثناء مــن هــذا الشــرط بالنســبة لبعــض التخصصــات علــى أال يقــل المنشــور
فع ـ ً
ا عــن ثــاث وحــدات.
1.يحــق للمجلــس العلمــي اســتثناء بعــض التخصصــات مــن الثالثــة األعمــال المنفــردة
بحيــث يتــم قبــول عمليــن منفــرد يــن وعمــل مشــترك فــي دوريــات مصنفــة ()ISI
يكــون المتقــدم هــو الباحــث األول فيــه ،بمــا ال يتعــارض مــع نــص المــادة الرابعــة
والثالثيــن.
2.يجــب أال يقــل المنشــور فعـ ً
ا عــن ثــاث وحــدات فــي حــال التقــدم للترقيــة إلــى رتبــة
أســتاذ .وتعامــل األبحــاث المتاحــة علــى مواقــع الدوريــات العالميــة المدرجــة فــي
قواعــد البيانــات المعتمــدة مــن المجلــس العلمــي فــي صيغتهــا النهائيــة معاملــة
األبحــاث المنشــورة فعــا.
3.يكــون الحــد األعلــى لإلنتــاج العلمــي المقــدم للترقيــة ســبع وحــدات عنــد التقــدم
للترقيــة إلــى رتبــة أســتاذ.

المادة الرابعة والثالثون
يحتســب العمــل العلمــي بوحــدة واحــدة إذا كان المؤلــف منفــردًا بتأليفــه ،وبنصــف وحــدة إذا اشــترك
فــي تأليفــه اثنــان ،وإذا كان بحثــً مشــتركًا بيــن أكثــر مــن اثنيــن فيحســب بنصــف وحــدة للباحــث الرئيــس
ولــكل واحــد مــن الباقيــن بربــع وحــدة ،وإذا كان عم ـ ً
ا مشــتركًا آخــر بيــن أكثــر مــن اثنيــن فيحســب لــكل
واحــد منهــم ربــع وحــدة.

 ُيعــد االســم األول فــي قائمــة المشــتركين فــي البحــث هــو الباحــث الرئيــس ،مالــم
يــرد فــي قواعــد نشــر الدوريــة غيــر ذلــك.
يقصــد باألعمــال المشــتركة األخــرى والتــي تحتســب لمؤلفيهــا بربــع وحــدة إذ اشــترك
فــي تأليفهــا أكثــر مــن اثنيــن ،جميــع أنــواع اإلنتــاج العلمــي المقــدم للترقيــة المشــار له
فــي المــادة التاســعة والعشــرون مــن هــذه الالئحــة مــا عــدا األبحــاث المنشــورة فــي
دوريــات علميــة محكمــة أو المقدمــة للمؤتمــرات أو المنشــورة فــي مراكــز البحــوث
الجامعيــة المتخصصــة.
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المادة الخامسة والثالثون

ال يكــون اإلنتــاج العلمــي المقــدم للترقيــة مســت ً
يجــب أ ّ
ال مــن رســائل الماجســتير أو الدكتــوراه أو مــن
مؤلفــات ســابقة للمتقــدم .وفــي حــال تثبــت المجلــس العلمــي مــن أن هنــاك مــا هــو مســتل مــن ذلــك،
فيحــرم المتقــدم للترقيــة مــن التقــدم بطلــب آخــر للترقيــة مــدة عــام مــن تاريــخ صــدور قــرار المجلــس
العلمــي بذلــك.

المادة السادسة والثالثون
يشــترط فــي المحكميــن للترقيــة أن يكونــوا مــن األســاتذة ،ويجــوز إذا كانــت الترقيــة إلــى رتبــة أســتاذ
مشــارك أن يكــون أحــد المحكميــن مــن األســاتذة المشــاركين.
يجب أن يكون المحكمون للترقيات في مجال تخصص المتقدم.

المادة السابعة والثالثون
تتــم ترقيــة عضــو هيئــة التدريــس علميــً مــن تاريــخ صــدور قــرار المجلــس العلمــي بذلــك ،أمــا ترقيتــه
وظيفيــً فتعتبــر مــن تاريــخ صــدور القــرار التنفيــذي إذا توافــرت وظيفــة شــاغرة يمكــن الترقيــة عليهــا.
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