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 الرتقيات العلمية. 8

 نظرة عامة
لك ألعضاء ھيئة التدريس في الجامعة بما في ذ العلميةتقدم ھذه السياسة واإلجراءات الخاصة بھا تفصيالً حول عملية الترقية 

 مدى استحقاقھم وجدارتھم بالترقية ومتطلباتھا والجدول الزمني ودور اللجان المختلفة والمقيمين الخارجيين والتظلمات.

 مجال التطبيق
  ، ما عدا العاملين بكلية الطب والعلوم الصحية.بالجامعةتُطبق ھذه السياسة على جميع أعضاء ھيئة التدريس 

  الھدف
تقديم آلية ذات معايير محددة لتقييم التطور المھني ألعضاء ھيئة التدريس وإنجازاتھم في مجال التدريس والبحث العلمي 

 وخدمة الجامعة والمجتمع.

 اسةالسي

تُعتبر الترقية في الرتبة األكاديمية توثيقاً رسمياً من الجامعة لسجل إنجازات عضو ھيئة التدريس وجدارته بالرتبة  )1
األكاديمية الممنوحة، وتأكيداً على أن لدى عضو ھيئة التدريس القدرة على اإلسھام المستمر في تحقيق رسالة الجامعة 

 ة الجامعة والمجتمع.في مجاالت التدريس والبحث العلمي وخدم

 .الترقيات العلميةالترقية على تطبيق المعايير المحددة المتعلقة ب تعتمد )2

تمثل معايير الترقية المنصوص عليھا في إجراءات ھذه السياسة الحد األدنى. وبناًء على موافقة نائب المدير، يجوز للكلية  )3
 تتعداھا وذلك بما يتناسب مع متطلبات التخصص أو المھنة.أن تضع معايير إضافية أخرى تتوافق مع معايير الجامعة أو 

على الرغم من اختالف أعضاء ھيئة التدريس في مدى عطائھم في كل من مجاالت التدريس، والبحث العلمي، وخدمة  )4
الث ثعتمادا على مسارھم، إال أنه من المتوقع تحقيق مستوى معين من اإلنجاز في كل من المجاالت الاالجامعة والمجتمع 

 السابقة.

يتعين على عضو ھيئة التدريس أن يقدم ملفاً بأدلة اإلنجازات في كل من المجاالت الثالث التي تتمثل في التدريس والبحث  )5
العلمي وخدمة الجامعة والمجتمع. ويدعم ھذه األدلة نتائج تقييم األداء وتقييم البحث العلمي من قبل مقيمين خارجيين 

 ن الطلبة والزمالء.وتقييم التدريس من كل م
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 الرتقيات العلمية –) 8السياسة رقم ( إجراءات

 والمتطلبات  دمإجراءات التق) 1
 .لتوثيقيالملف امعه شھر سبتمبر عندما يقدم عضو ھيئة التدريس طلباً رسمياً للترقية مرفقاً  أوائلفي  اإلجراءاتتبدأ   -أ

ويجب على أعضاء ھيئة التدريس الذين يتقدمون للترقية أن يتأكدوا من توفر كافة األوراق المطلوبة والوثائق 
 بشكل مناسب. وأن يكون قد تم إعدادھاالداعمة 

 :يجب أن يحتوي ملف الترقية على الوثائق التالية  -ب
 األساسية نموذج البيانات -1
 ةمن السيرة الذاتية للمتقدم للترقي خنسثالث   -2
 .ةسابقال التقييماتاألداء و⁄أو أية استمارات تقييم أخرى استخدمت في  تقييمتقارير  كل نسخ من -3
كيفية تحقيق أداء المتقدم للترقية لمعايير الترقية  يوضحصفحة  15ال يتجاوز "تقرير األداء واإلنجازات" بما  -4

 .والمسار إلى الرتبة األكاديمية
 )القبول للنشر خطابأو (والناشر وتاريخ النشر البحث بما في ذلك اسم  األبحاث المنشورةجدول بملخص  -5

 .المؤلفين ف/ أسماءالمؤل وعدد الصفحات وتفاصيل مجلدات النشر واسم
وذلك لدعم طلب الترقية  - منشورات بحثية كحد أقصى 10بما ال يتجاوز  - منشور بحث نسخ من كل ثالث -6

 ويمكن تقديمھا إلكترونياً. .المقيمين الخارجيينمن قبل  وللمراجعة
مسؤول أو ال ، وفي حال لم يكن المتقدم المؤلف األولاألبحاث المشتركةتقرير حول إسھام المتقدم للترقية في  -7

بدرجة ادة أو إفيتوجب تقديم إثبات  مؤلف رئيسي فإنه ويود اعتبارهمنشور بحث في عن المراسالت مع المجلة 
 .من المؤلفين اآلخرينالبحث اإلسھام والمشاركة في ھذا 

بأطروحة الماجستير أو  ةقعاللھا الحقة  أبحاثنسخة من أطروحة الماجستير أو الدكتوراه وقائمة بأية  -8
 الدكتوراه.

من جامعات عالمية وذوو سمعة بحثية متميزة وما زالوا نشطين في مجال خارجيين  مقيمينقائمة بأسماء خمسة  -9
 على أساس تضارب المصالح. مقيمين خارجيينيجوز للمتقدم للترقية أن يطلب استبعاد و البحث.

تقرير يوضح اإلنجازات الجديدة بعد التقدم للترقية في المرة السابقة مدعوماً باألدلة في حال إعادة التقدم للترقية  -10
 لنفس الرتبة األكاديمية.

يرة الذاتية، تقرير األداء واإلنجازات وقائمة بأسماء قرص مدمج مسجل عليه نموذج البيانات األساسية، الس -11
المقيمين الخارجيين المقترحين من المتقدم للترقية باإلضافة إلى ملف منفصل مسجل على القرص يحتوي على 

 جدول بملخص األبحاث المنشورة وكذلك األبحاث المقدمة للمراجعة من قبل المقيمين الخارجيين.

. لميرئيس القسم العيقوم بأخذ المسؤوليات المـُناطة ب العميدفإن قسم علمي  صب رئيسإذا كان المتقدم يشغل من  -ج
م رفع التقرير ومن ث عليه إحالة الملف إلى لجنة الترقيات بالكلية،الذي يتوجب  العميدويجب تسليم ملف الترقية إلى 

 . داعمة األخرى لنائب المديرالنھائي والوثائق ال
  

 الترقية تقييمالجدول الزمني ل) 2
تتبع مراحل التقييم المختلفة الجدول الزمني التالي، وقد يختلف ھذا الجدول الزمني قليالً من سنة ألخرى استناداً إلى 

  :التقويم الجامعي والعطالت الرسمية
  ) الجدول الزمني لتقييم الترقية8.1جدول رقم (

  

 الجدول الزمني ءاإلجرا
  (بحد أقصي) شھر سبتمبر منتصفالقسم العلميرئيستسليم ملف الترقية لمكتب

  منتصف سبتمبر وينتھي في منتصف ينايرلخارجيين)االمقيمينالقسم (بما في ذلك تقييمتقييم لجنة الترقيات ب
  نھاية أول أسبوع من فبراير حتىومنتصف يناير   للترقية العميد تقييم

 نھاية فبرايروينتھي في أول أسبوع من فبراير (إذا انطبق)الكليةتقييم لجنة الترقيات ب
 بمنتصف إبريلوينتھي  مارس1لترقياتاالستشارية ل لجنةال تقييم
  نھاية أبريلوينتھي في  منتصف أبريل نائب المدير  تقييم

 القرار النھائي يكون في منتصف مايو و مايو1تقييم مدير الجامعة والقرار النھائي
 اليالت العام الدراسياألول من سبتمبر من يبدأ في ليھافي الرتبة األكاديمية التي تم ترقيته إھيئة التدريس عضو تعيين
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 لجان الترقية) 3
ديھم رتبة على أعضاء ھيئة التدريس الذين ل ھاوالقرارات المتعلقة بالترقيات بالكلية تقتصر المشاركة في عملية تقييم 

في  رتبة أستاذ مساعد أن يشاركوابوعلى ذلك ال يحق ألعضاء ھيئة التدريس  .أكاديمية أعلى من رتبة المتقدم للترقية
 .بالكليةبالقسم أو ات لجان الترقي

 اتاالستشارية للترقي اللجنة  -أ
م وعادة ما تشمل اللجنة أستاذاً من كل كلية ويقو  ينوب عنه.أو من نائب المدير  اتاالستشارية للترقي اللجنةيترأس 

 .نائب المدير بتعيين أعضاء ھذه اللجنة

 ةالكلي اتلجنة ترقي  -ب
ين رئيس بالتشاور مع مجلس الكلية وتعي الكلية" لجنة ترقياتبتشكيل "  العام الدراسييقوم كل عميد في بداية  -1

 .لھا
بالنسبة وعلى األقل (برتبة أستاذ) في لجنة ترقيات الكلية،  العلمية ممثلة بعضو واحدتكون كل األقسام يجب أن  -2

س من رتبة درييجب أن تمثل بعضو ھيئة تفعضو ھيئة تدريس برتبة أستاذ  بھاالتي ليس  العلمية لألقسام
 طلبات الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك. دراسة يقوم فقط بالمشاركة فيأستاذ مشارك والذي 

ات ة ترقيفي لجن يشترك أن القسم ئيسيجوز لرفي حال عدم وجود عضو ھيئة تدريس برتبة أستاذ في القسم،  -3
 لذلك. طلوبةالرتبة األكاديمية الم شريطة أن يحقق الكلية

 العلمي القسمترقيات  لجنة  -ج
ئيس القسم رويختار رئيسھا بالتشاور مع  بكل قسم علمي،من األساتذة لجنة ترقيات" بتشكيل " العميديقوم  -1

  .العام الدراسيفي بداية 
عضاء أ اللجنة أن تضم يجوزقسم، التدريس برتبة أستاذ في الأعضاء ھيئة عدد كاف من عدم وجود  ةفي حال -2

 والذين يكون بإمكانھم المشاركة فقط في حاالت الترقية لرتبة أستاذ مشارك. ھيئة تدريس برتبة أستاذ مشارك
 عدد كاف من أعضاء ھيئة تدريس برتبة أستاذ يتم بهليس  وإذا كانت ھناك طلبات ترقية لرتبة أستاذ في قسم

 الكلية. لجنة ترقياتإحالة الملف إلى 
سبة وكذلك بالن في القسم أستاذ مشاركبرتبة أستاذ وعدم وجود عدد كاف من أعضاء ھيئة التدريس  ةفي حال -3

 .مباشرة الكلية ترقياتلجنة لألقسام العلمية الصغيرة، تُحال طلبات الترقيات إلى 

 

 التقييمعملية ) 4
 العلمي يم لجنة ترقيات القسميتق  -أ

 ةملف الترقية للتحقق من استيفاء شروط التقدم للترقي بمراجعةرئيس القسم فور استالم طلب الترقية يقوم  -1
 . ف سبتمبرمنتصقبل  لشروط الترقية المستوفاةبالطلبات نائب المدير بإبالغ  العميد، ويقوم وإبالغ العميد

لجنة الد تطلب ، وقللملفأولي  تقييمللقيام ب القسم لجنة ترقياتالترقية إلى  ملف رئيس القسم العلمييرفع  -2
 األولي. تقييممعلومات إضافية إلتمام ال

يات في فيتم إرسال الملف إلى لجنة الترق مؤيداً للترقية، لجنة ترقيات القسمإذا لم يكن التقييم األولي من قبل  -3
الكلية للتحقق من ضرورة إيقاف الترقية أو االستمرار بھا من قبل لجنة الترقيات في القسم. يُرسل قرار لجنة 

 الترقيات في الكلية إلى العميد مباشرة.
ات به إذا نصحه العميد بذلك بناًء على توصية لجنة الترقي يجب على المتقدم للترقية سحب طلب الترقية الخاص -4

في الكلية وذلك خالل أسبوع واحد من اإلخطار، وإال سوف يتم تقييم الحالة سلباً بدون إجراء عملية التقييم 
 الخارجي.

 ال يجوز لعضو ھيئة التدريس المتقدم للترقية سحب ملفه إذا تم إرسال أبحاثه للتقييم الخارجي. -5
 الخارجيين. مقيمينتقارير ال أخذ في االعتبار جميعأن ت القسم لجنة ترقياتعلى يجب  -6
 التفي مجاة أداء المتقدم للترقي لتحديد بطريقة شاملةتقييم الوبالمراجعة  أن تقوم لجنة ترقيات القسميجب على  -7

 .خدمة الجامعة والمجتمعوالعلمي التدريس والبحث 
 ت ذات الصلةوالمراسالالخارجي  تقييمتقارير ال جميعالقسم  لجنة ترقياتترفع بعد انتھاءھا من عملية التقييم،  -8

 .العميديتھا إلى وصوتھا تقريركذلك و
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 يم الخارجييالتق  -ب
ين في متخصصعلى األقل، بشرط أن يكونوا خارجيين  مقيمينترقية من قبل ثالثة  حالةكل  تتم مراجعةيجب أن 

 :ھممعايير اختيارفيما يلي ومجال المتقدم للترقية، 
المية عخبرة في جامعات الذوي  من الخارجيين أن يكونوا أعضاء ھيئة تدريس أو إداريين مقيمينيتعين على ال -1

معروفة وذوو نشاط بحثي في مجال المتقدم للترقية، وتتم مراجعة السيرة الذاتية للمقيمين الخارجيين من قبل 
 العميد.لجنة الترقيات في القسم العلمي ومن قبل 

 ،أال تقل رتبھم األكاديمية عن تلك المتقدم إليھايجب وبرتبة أستاذ،  المقيمون الخارجيون أن يكون يجب  -2
 أساتذة سابقين أو زمالءدراسة أو زمالء والمتقدم للترقية أصدقاء أو ن والخارجي المقيمونويجب أال يكون 

 مع المتقدم للترقية أو أي عضو من أعضاء كاديميةال ينبغي أن تكون بينھم عالقة شخصية أو أو، عمل للمتقدم
ال وطبيعة العالقة التي تجمعھما  ويحددأن يعلن  مقيميتوجب على ال عدم وجود بديل، وفي حال لجنة الترقيات

 .لديه ھذه العالقةواحد  مقيم أكثر من يقبل
 ة التقييم.قبل أو أثناء فتر ملينالخارجيين المحت مقيمينأو يخاطب المع ال يجوز للمتقدم للترقية أن يتواصل  -3

إعداد قائمتين برئيس القسم ولجنة ترقيات القسم تقوم ، المتقدم للترقية اقترحھمالذين لمقيمين وباإلضافة إلى ا
المحتملين  قيمينمثالث قوائم من الالبرفع  القسم لجنة ترقياتيقوم رئيس و .محتملين مقيمينمنفصلتين بأسماء 

 .العميدإلى 
 ي كل قائمةف المرشحين ويحذف أو يعيد ترتيب المرشحين القوائم الثالث ويفاضل بين بمراجعةيقوم العميد  -4

ة رئيس لجنيرسل العميد قائمة المرشحين إلى و. اعتماداً على إنتاجھم البحثي، وتخصصاتھم، ومؤھالتھم
األول  رشحمت القسم بمخاطبة الومن ثم يقوم رئيس لجنة ترقيا ترقيات القسم بالترتيب النھائي للمرشحين،

من جانبھم في غضون أربعة  اً رد يتلقفي كل قائمة داعياً إياھم للمشاركة كمقيمين خارجيين، وفي حال لم 
تم ن ي، ويجب أةقائمنفس الفي  التالية أسماؤھم للمرشحين دعوةيتم التواصل وتوجيه  أحدھميام أو إذا اعتذر أ
ومع ذلك وفي حال استنفاذ أسماء المرشحين في  واحد على األقل من كل قائمة كمقيم خارجي. مرشحار يختا

 أي قائمة من القوائم الثالثة يجوز اختيار المقيمين من القائمتين األخريين.
ن ، إالمحتملين مينمقيوالالعلمي  القسم لجنة ترقياتبين رئيس  تتمالتي  الھاتفية حادثاتالميجب أن يتم توثيق  -5

 .وجدت
ج التقييم للترقية ونماذ الجامعةاإلنتاج العلمي للمتقدم للترقية وسيرته الذاتية ونسخة من معايير  إرسال يتم -6

 .، إلى المقيمين الخارجيين(باإلضافة إلى أية معايير تنص عليھا الكلية)
 التالي:في السياق ّد تقريره عِ الخارجي أن يُ  مقيمال منطلب يُ  -7

ية مجال البحث واإلبداع العلمي فقط وتقييم ذلك بالنسبة للرتبة األكاديم فيالتركيز على أداء المتقدم للترقية  −
 .رضي، أو غير مرضيجيد، أو م أوالمراد ترقيته إليھا باستخدام المؤشرات: ممتاز، أو جيد جداً، 

 .ھاب اآلخرين اعترافومدى  مجال التخصصللمتقدم في  مساھمة اإلنجازات العلميةالتعليق على مدى  −
 على اإلنتاج البحثي المستمر. للترقية المتقدم قدرة التعليق على −
ال يجب على المقيمين الخارجيين تقييم أو التعليق على أداء عضو ھيئة التدريس المتقدم للترقية في مجال  −

 التدريس أو خدمة الجامعة والمجتمع.
 .أم ال ھالقدم م التالرتبة األكاديمية التي تستحق بحث العلمي تال تحديد ما إذا كانت اإلنجازات في مجال −
 وصف العالقة التي تربطه بالمتقدم (إن وجدت). −

 رئيس القسم تقييم   -ج
 وخدمة العلمي حثوالب التدريس مجاالت فييجب أن يقدم رئيس القسم العلمي تقريراً يقيم فيه أداء المتقدم للترقية  -1

مھنة أخالقيات ال دليلبالمقارنة مع باقي أعضاء ھيئة التدريس في القسم وفي سياق كٍل من  والمجتمع الجامعة
 .ئهمع زمال وتعاونه المتقدم مھنيةفي الجامعة وتوقعات الكلية. كما يشمل التقرير جزءاً عن 

 .عميد الكليةوثائق أخرى إضافية داعمة إلى  وأي التقرير رئيس القسم العلميرفع ي -2

 العميدتقييم   -د
لومات آخذاً بعين االعتبار كل المعللترقية المتقدم  ملفتقييمه الخاص حول  ريراً يحتوي علىالعميد تق يضع -1

ويجب أن يحتوي ھذا التقرير على توصية العميد بشأن ترقية عضو  .القسم العلمي لجنة ترقياتالتي تلقاھا من 
 ھيئة التدريس من عدمه.

بل العميد وفي حالة عدم اتفاق توصيته مع توصية لجنة ترقيات القسم العلمي، بعد انتھاء عملية التقييم من ق -2
 يُرسل ملف الترقية إلى لجنة ترقيات الكلية.
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وفي حال اتفقت توصية العميد مع توصية لجنة ترقيات القسم العلمي، يرفع العميد الملفات والتقارير التالية  -3
  إلى مكتب نائب المدير:

ويحتوي على نموذج البيانات األساسية، السيرة الذاتية وتقرير  ه المتقدم للترقيةملف الترقية الذي أعدّ  −
 األداء واإلنجازات.

 تقارير تقييم األداء السنوية المتاحة وتقييم الطلبة لألداء في التدريس بعد آخر ترقية أكاديمية. −
 .ءنظراالالتدريس عن طريق تقرير لجنة تقييم  −
 المقدمة للتقييم الخارجي.نسخة واحدة من األبحاث  −
 .كافة تقارير التقييم الخارجية والمراسالت ذات الصلة −
 العلمي. القسم لجنة ترقياتتقرير  −
 العلمي. رئيس القسمتقرير  −
 .العميدتقرير  −

 تقييم لجنة ترقيات الكلية  -ه
 قيات القسم.رينبغي استشارة لجنة ترقيات الكلية في حال لم تتفق توصية عميد الكلية مع توصية لجنة ت -1
 القسم جنة ترقياتلمن المقدمة إلى الوثائق  استناداً الكلية بتقييم مستقل ألداء المتقدم للترقية  لجنة ترقياتتقوم  -2

 .والعميدرئيس القسم و العلمي
خصوص الترقية بھا وتوصيتھا ب الكلية تقرير التقييم الخاص لجنة ترقيات، ترفع تقييمال عملية االنتھاء من بعد -3

 نائب المدير. مكتب إلىمن البند (د) أعاله،  )3باإلضافة إلى الوثائق المشار إليھا في الفقرة (

 للترقيات االستشارية اللجنة تقييم  -و
 دتقوم اللجنة االستشارية للترقيات بمراجعة كافة الملفات والتقارير التي وصلت إلى مكتب نائب المدير من العمي

أن تقوم اللجنة بمخاطبة العميد المعني لطلب معلومات إضافية. -عند الضرورة -أو لجنة ترقيات الكلية. ويجوز 
ويقوم عضوان من اللجنة على األقل بمراجعة كل حالة على انفراد، ثم تقدم اللجنة توصياتھا إلى نائب المدير مع 

 إيضاح المبررات.

 المدير نائب تقييم  -ز
  توصيات اللجنة االستشارية للترقيات يجوز لنائب المدير:بعد تلقي 

 الموافقة على توصيات اللجنة االستشارية للترقيات. -1
طلب المناقشة مع اللجنة االستشارية للترقيات في جلسة مغلقة لمراجعة التوصيات والنقاش حول الموافقة أو  -2

 ام للتصويت، ويتم األخذ برأي األغلبية.عدم الموافقة على توصيات اللجنة، وفي ھذه الحالة يتم االحتك
كون تو نائب المدير، يتم االحتكام في ھذه الحالة إلى اإليجابية مع السلبيةاألصوات  تساوت نتيجةفي حال  -3

ھي المرجحة والنھائية، ويقوم نائب المدير بدوره بإرسال التوصيات إلى المدير التخاذ القرار  توصيته
 النھائي.

 الجامعة مدير قرار  -ح
استناداً إلى توصية نائب المدير وجميع الوثائق والتقارير األخرى، يقوم المدير باتخاذ القرار إما بالموافقة على 
الترقية أو حجبھا، ويتم إخطار نائب المدير بالقرار والذي يقوم بدوره بإخطار العميد. ويتولى العميد إخطار كل 

 لتدريس المتقدم للترقية ورئيس القسم بالقرار.من إدارة الموارد البشرية وعضو ھيئة ا
 

 التظلمات) 5
التظلمات  قبولم ويت.  نائب المديرتقديم تظلم خطي إلى الذي لم تتم الموافقة على ترقيته لعضو ھيئة التدريس  يجوز  -أ

، رقيةالتفي غضون أسبوع واحد من اإلبالغ بنتيجة  خطياً  تُقدمويجب أن  فقط، على أسس إجرائية المقدمة بناءً 
 التي يستند عليھا الطلب. المحددةكلمة ويجب أن تتناول األسس  500وتقتصر التظلمات على ما ال يتجاوز 

أن  لمديرول ،بعدم الترقية يبطل القرار األصليأو  بأن يؤيد للمديربدراسة التظلم ويقدم توصية نائب المدير يقوم   -ب
وفي  قرار.الوعضو ھيئة التدريس ب العميد إخطارويتم  وقراره نھائي. نائب المديرتوصية وافق أو ال يوافق على ي

 إدارة الموارد البشرية. بإبالغ يقوم نائب المدير الموافقة على الترقيةحال 
كافة الوثائق األصلية التي كانت قد سلمت من جانب المتقدم للترقية إلى  يُعاد إرسالالتوصل إلى قرار نھائي  بعد  -ج

 المدير. ويتم االحتفاظ بالوثائق السرية في مكتب نائب للمتقدم للترقية. الوثائق المستلمةلعميد إعادة ل يجوز، والعميد
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 للترقيةالمطلوبة  الخدمة ومدةشروط التقدم للترقية ) 6
باستثناء عضو ھيئة التدريس الذي يشغل وظيفة أستاذ مشارك (مسار تدريسي)، يحق لعضو ھيئة التدريس الذي   -أ

يشغل وظيفة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك بالجامعة ويعمل بدوام كامل بالجامعة أن يتقدم للترقية اعتماداً على 
 مساره. 

ب التقدم للترقية، إال بموافقة مسبقة من نائ المعارلمي أو ال يجوز لعضو ھيئة التدريس الحاصل على إجازة تفرغ ع  -ب
المدير، وبشرط أن يقوم بتدريس مساق واحد على األقل (أو ما يكافئه) في الفصل الدراسي الذي يتقدم فيه بطلب 

 الترقية.
لذين تنتھي ؤالء اال يجوز أن يتقدم للترقية عضو ھيئة التدريس الحاصل على إجازة استثنائية أو تمديد إلجازته أو ھ  -ج

 عقودھم بنھاية العام األكاديمي.
 ة العميد،التالي، بشرط موافق العام الدراسيرفض طلبه للترقية أن يتقدم مجدداً في  الذييحق لعضو ھيئة التدريس   -د

ترقية بعد التقدم لل اإلنجازات التي تمتوإثباتات عن  ملموسة الترقية الجديد إسھامات إضافية يشمل ملفعلى أن 
 في العام السابق.

، أستاذ مشارك إلى قبل التقدم للترقية في تلك الرتبةقل عن ثالث سنوات ي ما ال يكملمساعد أن الستاذ األيجب على   -ه
  كل ، وفيأستاذ إلى قبل التقدم للترقية في تلك الرتبةفترة ال تقل عن أربع سنوات  كملمشارك أن يالستاذ األعلى و

 . اإلمارات جامعةعامين من الخدمة على األقل في  أمضىيجب أن يكون عضو ھيئة التدريس قد  تالحاال  -و
جب عليھم التقدم للترقية بحد أقصى بداية عامھم السابع من الخدمة كأعضاء ھيئة تدريس في ياألساتذة المساعدين   -ز

و ھيئة التدريس برتبة "أستاذ جامعة اإلمارات، وتحت أي ظرف من الظروف فإن العام الثامن الذي يقضيه عض
مساعد" دون ترقية ھو العام األخير له في العمل بالجامعة، أما بالنسبة ألعضاء ھيئة التدريس برتبة "أستاذ مشارك" 
فال يوجد حد زمني أقصى للترقية لرتبة "أستاذ"، ويعتمد تجديد عقد األستاذ المشارك الذي ال يتقدم للترقية على 

 توى يتناسب مع ما ھو متوقع من عضو ھيئة تدريس برتبة أستاذ مشارك.استمرار أدائه بمس
 

 الترقيات ) مسارات7
يمات ، ويؤخذ في االعتبار تقيالجامعة بشكل رئيسي على األداء أثناء الخدمة في تقييمات األداء ألغراض الترقية تعتمد

 بالجامعة.األداء في المؤسسات األخرى التي عمل بھا العضو قبل التحاقه 

 الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك  -أ
 :أحد المسارات التاليةلترقية لرتبة أستاذ مشارك يحقق المتقدم ليجب أن 
 . أوداءجيد في المجالين المتبقيين من األالبحث العلمي و وأفي التدريس  "ممتاز"عبارة عن أداء  ووھ :)أمسار (
على  رضيفي مجالين يكون أحدھما مجال البحث العلمي ودرجة م "جيد جداً "عبارة عن أداء  وھو :)بمسار (

  األقل في المجال المتبقي من األداء.
. وھذا المسار داءجيد في المجالين المتبقيين من األو وھو عبارة عن ممتاز في خدمة الجامعة والمجتمع مسار (ج):

  ثالث سنوات.ينطبق على من عملوا في مناصب إدارية في الجامعة لمدة ال تقل عن 

 الترقية لرتبة أستاذ  -ب
 :أحد المسارات التاليةلترقية لرتبة أستاذ يحقق المتقدم ليجب أن 
 وأداء جيد جداً على األقل في المجالين اآلخرين لألداء. أو في التدريس " ممتاز"عبارة عن أداء  ووھ :)د مسار (
على األقل في األداء في المجالين جيد في البحث العلمي ودرجة  "" ممتازعبارة عن أداء  ووھ :)ھـمسار (
سجالً مقنعاً من البحث والنشاط اإلبداعي واإلنجاز  من خالل ھذا المسار ويتوقع أن يقدم المتقدمون للترقية .اآلخرين

اً كباحثين فين دوليمعرو في ھذا المسار ويجب أن يكون المتقدمون للترقية .البحثي الذي يفوق مستوى األداء الممتاز
 التمويل الخارجيالحصول على متميزين في مجاالت تخصصاتھم وأن يكون لديھم سجل من النجاحات في مجال 

ين خصصتملمقيمين الخارجيين التقييمات الخارجية من جانب الا تدل الجامعة، ويجب أنأثناء خدمتھم في  لألبحاث
األساتذة المشاركين ذوو المسار البحثي يجب أن  .الجامعةفي  أثناء فترة الخدمة أداء متميز في البحث العلمي على

  يحققوا متطلبات المسار (ھـ) من أجل ترقيتھم.
وھو عبارة عن أداء ممتاز في خدمة الجامعة والمجتمع وجيد جداً في المجالين اآلخرين من األداء. مسار (و): 

  ب إدارية في الجامعة لمدة ال تقل عن أربع سنوات. وينطبق ھذا المسار على من عملوا في مناص
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 معايير الترقية) 8
 عخدمة الجامعة والمجتمفي مجاالت التدريس والبحث العلمي و التي يجب تحقيقھامعايير األداء  يوضح ھذا الجزء  -أ

ون فية أن تكوينبغي لھذه المعايير اإلضا ،نائب المديربموافقة  أخرىأن تضاف إليھا معايير  ويجوزوالزمالة، 
متطلبات تخصص معين. وعلى ذلك قد تختلف  لتعكس منھا أو ذات معيار أعلىمتساوية مع المعايير الجامعية 

 .الجامعةالمطلوبة في  مةاعولكن تحقق بمجملھا المعايير الالمعايير حسب الكلية 

 تُحدد تقييمات األداء بطريقة نوعية تستند إلى تقدير وقرار المقيم.  -ب

 الخطوط اإلرشادية: النقاط التاليةتوضح   -ج
 كل فصل دراسي، ويتوقع من المتقدمين للترقيةفي  لبةالمتقدمون بشكل رسمي من جانب الطيقيَّم  التدريس: -1

بشكل ال يظھر أي تقصير من جانب عضو ھيئة التدريس، كما  لبةوا بتقييمات إيجابية من جانب الطأن يحظ
مجموعة من المساقات التي تتناسب وخلفياتھم العلمية وأن  موا بتدريسقايتوقع من المتقدمين أن يكونوا قد 

 والدراسات العليا في مجاالت تخصصاتھم. البكالوريوسيكونوا قد أسھموا في تطوير المساقات في مرحلة 

صصاتھم، في مجال تخجيد ومتصل زمنياً  سجل بحثيلھم  قع من المتقدمين للترقية أن يكونيتو البحث العلمي: -2
في عملية نشر  قاموا بدعمھمقد أن يكونوا دراسات عليا و لبةا يتوقع منھم أن يكونوا قد أشرفوا على طكم

وأن تعكس إنجازاتھم القدرة على كتابة مقترحات بحثية ناجحة، مع  بحثية محكمة، مجالتأطروحاتھم في 
م في مجال تخصصھ بإنجازاتھم رافاً ، وأن يكونوا قد حققوا سمعة واعتإتمام المشاريع الممولة خارجياً وداخلياً 

-أو مسؤوالً عن المراسالت مع المجلة العلمية  كمؤلف أول أو وحيد- وعلى المتقدم أن يكون قد نشر .البحثي
 .في مجالت محكمة ذات سمعة دولية األوراق البحثيةعدداً كافياً من 

يتوقع من المتقدمين أن يكونوا قد أسھموا في تقدم مجالھم المھني أو التخصصي من  خدمة الجامعة والمجتمع: -3
، وعليھم أيضاً علمية تحرير مجالت اتھيئلكلجان أو مجالس إدارة  ذات صلة أنشطةخالل عضوية فاعلة في 

 األخرى.والمھام المماثلة  لبةالل الخدمة في اللجان وإرشاد الطأن يكونوا قد أسھموا في الجامعة من خ

ن األكاديميين المھنة للعاملي أخالقياتدليل السلوك المثالي الذي يتوافق مع للترقية ب المتقدمون يتوقع أن يتمتع -4
 .بالجامعة

 تقييم األداء في التدريس مؤشرات  -د
 من األدلة: مجموعاتثالث  التعليمية ذات الصلة إلىالتدريس واألنشطة تقييم فاعلية يجب أن يستند  -1

 .العلمي عضو ھيئة التدريس على مستوى القسملف تدريس داخلي لمتقييم  −
 ضمن رتبته. جامعةالفي  تم تدريسھاتقييمات الطلبة لكل المساقات التي  −
التدريس عن طريق تقييم  عمليةأو الكلية، ويجب أن تتألف  العلمي على مستوى القسم ءنظراتقييم ال −

على زيارة واحدة فحسب، ويجب أن يقيم  وليس بناءً  ةسيالدرا لقاعاتء من سلسلة من الزيارات لنظراال
ارة في كل زي بطريقة نوعيةاألداء العام في التدريس  أعضاء لجنة تقييم التدريس عن طريق النظراء

 يقومون بھا.
تدريس تقيم إسھامات عضو ھيئة ال ومحددةواضحة  عباراتعلى  لجنة الترقيات بالقسم العلمي يجب أن تشتمل تقييمات -2

من تحديد األداء في أحد أو  المقيمون إن لم يتمكن)، و"1ت "ة (باستخدام النموذج نوعيفي كل معيار بطريقة تظھر ال
من  وياتالمستالمعايير المدرجة في ھذا النموذج ينبغي عليھم استخدام مصطلح "ال ينطبق"، ويجب اختيار أحد بعض 

(كما سيتم وصفه أدناه)، ويجب أن تستند التقييمات إلى  رضيغير مرضي، أو م، جيد، جيد جداً ، ممتاز القائمة التالية:
 .الصفيةأمثلة من استراتيجيات أصول التدريس أثناء الزيارات 

 رضيم −
 معظم  في رضياً م في التدريس أن يبدي أداءً  اً رضييتوجب على عضو ھيئة التدريس الذي يعتبر م

 . "1ت "المعايير المدرجة في النموذج 
 تهمقارنمرضياً ب عضو ھيئة التدريسأداء يعني أن  "1ت "في النموذج  رضيإن التقييم بدرجة م 

لترقية المتقدم ل أن يحدد تقرير ، وإضافة إلى ذلك ينبغيالعلمي في نفس القسم ئهمع مجموعة من زمال
سين مكانة القسم العلمي من حيث المساقات والبرامج الوسائل والمساھمات التي أدت إلى تح

 . "1ت "في النموذج مرضي في أول معيارين تقييم  على هحصول نبغييو المطروحة.
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 جيد −
  لمعايير في معظم ا جيداً  في التدريس أن يبدي أداءً  جيداً يتوجب على عضو ھيئة التدريس الذي يعتبر

 . "1ت "المدرجة في النموذج 
  مع  تهمقارنب جيداً  عضو ھيئة التدريس أداء يعني أن "1ت "في النموذج  جيدإن التقييم بدرجة

رقية المتقدم للت أن يحدد تقرير ، وإضافة إلى ذلك ينبغيالعلمي في نفس القسم ئهمجموعة من زمال
 المساقاتالوسائل والمساھمات التي أدت إلى تحسين مكانة القسم العلمي من حيث حول التدريس 

 . "1ت "في النموذج جيد في أول معيارين تقييم  على هحصول نبغييو والبرامج المطروحة.

 جيد جداً  −
  إيجابياً بالزمالء المشھود عضو ھيئة التدريس المقيم بدرجة جيد جداً في التدريس يجب أن يقارن

 .العلمي الدرجة األكاديمية نفسھا في القسملھم بالكفاءة في التدريس ويحملون 
  عني أن ي "1 ت"درجة "جيد جداً" أو "ممتاز" في معظم المعايير المدرجة في النموذج ب تقييمالإن

 نفس الرتبة في القسم الذين يحملون ئهإيجابياً مع مجموعة من زمالعضو ھيئة التدريس يقارن 
ي التي ساھم بھا فالمحددة المتقدم للترقية الطرق  تقريرأن يحدد  ، وإضافة إلى ذلك ينبغيالعلمي

ييم تق على هحصول نبغييو، االرتقاء بمكانة القسم العلمي من حيث المساقات والبرامج المطروحة
سھامات في ممارسات التدريس إ"، وينبغي أن يكون له 1ت "في النموذج جيد جداً في أول معيارين 

 وطرقھا وغيرھا على مستوى القسم العلمي أو الكلية.

 ممتاز −
 الحاصلين على تقدير ممتاز في التدريس  باألعضاء  إيجابياً  ن عضو ھيئة التدريسيجب أن يقار

، "ممتاز" في التدريس العلمي إلعطاء تقييم بدرجة ملون نفس الرتبة األكاديمية في القسمحممن ي
عرض واضح لإلسھامات البارزة في مجال التدريس و/أو وتوثيق وجود وإضافة إلى ذلك يجب 

على نطاق الكلية أو الجامعة، وقد تشمل دالئل ذلك ما يلي: اإلسھامات البارزة في المنھج الدراسي 
لى عكاديمية، وتطوير المناھج ونشر الخبرات المتعلقة بأصول التدريس األ البرامجر يمجال تطو

والحصول على منح التدريس وجوائز التدريس ، دوليالمستوى المستوى الكلية أو الجامعة أو على 
في دور  ونشر كتبفي المؤتمرات التعليمية الدولية  والتحدثالدولية  التربوية  ي المجالتوالنشر ف

 مرموقة دولياً. تعليمية مجالت اتوالخدمة في مجالس إدارنشر مرموقة 
  معظم  النظراء وفي التدريس عن طريق تقييم على تقييم ممتاز في المتقدم للترقيةيجب أن يحوز

 نبغييو، ويجب أن تكون معظم تقييمات الطلبة ألدائه ممتازه. "1 ت"موذج المعايير المدرجة في الن
سھامات متميزة إوينبغي أن يكون له  ."1ت "في النموذج ممتاز في أول معيارين تقييم  على هحصول

 على منح هحصول، مع في ممارسات التدريس وطرقھا وغيرھا على مستوى القسم العلمي أو الكلية
 التدريس والنشر في مجالت عالمية محكمة في مجال التدريس. في بتكارمجاالت اال ممولة في

 معايير تقييم األداء في مجال البحث العلمي  -ه
 يعتمد تقييم أنشطة البحث العلمي على نوعين من األدلة: -1

على سجل ز مع التركي العلمي التقييم الداخلي لسجل البحث العلمي لعضو ھيئة التدريس على مستوى القسم -
 الخارجية. يةلمنح البحثلواإلتمام الناجح العلمي المتصل زمنياً  نشرلا

 مقيمين خارجيين على األقل.ثالثة للبحث العلمي لعضو ھيئة التدريس من قبل  نظراءتقييم ال -
 لجامعةاتستخدم  ،ألنشطة البحثية واإلبداعيةللداللة على االستمرار والتميز في اعلى الرغم من وجود عدة طرق  -2

من  ويتوقع المتميز.واألنشطة اإلبداعية كأدلة وإثباتات على أداء البحث العلمي  األبحاث العلمية المنشورة
اً فردياً أوالً أو مؤلف فيھا يكون المتقدم األوراق البحثيةمن كبيرا عدداً  قاموا بنشرالمتقدمين للترقية أن يكونوا قد 

مرموقة في السمعة العالمية ذات المجالت الفي وأن يكون النشر أو مسئوالً عن المراسالت مع المجلة 
ييم ينبغي تقعند التخصصاتھا (أو مايعادلھا في حالة المجاالت التي تقع ضمن الفنون البصرية أو اإلبداعية). و

يكون و .ذات الصلة بمجال المتقدم للترقيةلبحث العلمي والجھود اإلبداعية واألنشطة المھنية با إيالء االھتمام
والمھني ي المجال التخصص المعرفة في األنشطة على لمقدار تأثير ھذه اً أكبر وفق تقديرللنشاط البحثي والمھني 

 .للمتقدم للترقية

 اإلسھامات البحثية واإلبداعية للمتقدم للترقية يجب التركيز على المعايير التالية: ونوعية عند تقييم كمية -3



 م2018لسنة ) 71تابع: قرار مدير الجامعة رقم (
 رقم السياسة المرتبطة  08-ع.أ

 دليل إجراءات العاملين األكاديميين  12/08/2018    تاريخ بدء العمل باإلجراءات
15/04/2018  الموضوع  تاريخ آخر مراجعة

 01/09/2021  الترقيات العلمية   تاريخ المراجعة القادم

 19 من 8  نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديميةالمكتب المسئول:   رقم الصفحة
 

 وفيما إذا كان ذلك يرتقي من حيث الكمية والنوعية واالستمرارية والمنشورات والنشاط اإلبداعي األبحاث -
 .لمتقدم للترقيةالقسم العلمي لمع اآلخرين الذين حققوا درجة أستاذ مشارك أو أستاذ في ذات  ةقارنللم

وفي  ةالجامعوالبحثية في  اإلبداعيةالموضوعية والمستدامة للمتقدم في المجاالت  لجھوداأدلة حول طبيعة  -
 المؤسسات السابقة عند اقتضاء األمر.

 . )العروض التقديمية جودة المجالت المحكمة التي تم النشر فيھا (أو جودة المعارض أو -
 .المجالت المحكمة) خالفالتي تظھر فيھا أعمال المتقدم للترقية ( األبحاث العلمية المنشورة جودة مدى -
 درجة االعتراف بمنشورات المتقدمو التخصص مجال في المعرفةالمتقدم للترقية على  أعمال أثر علىدلة األ -

المعايير األخرى مثل  إلى باإلضافة آخرين بواسطة المنشورة األبحاث في متداول كمرجع إليھا واالستناد
 .كمرجع أبحاثه إلىاستندت  التي المنشورة العلمية األبحاثوعدد  i-index and h-indexمعايير 

 ة للمتقدم.ملموسالمھنية ال والمساھمة القيمة -
 الدعوات إلى المؤتمرات واالجتماعات المھنية. نوعية -
 .األبحاث العلمية واألنشطة البحثية الممولة داخلياً وخارجياً مساھمات في نوعية ال -
 .إن وجد-تحت إشراف المتقدم للترقية بنجاح  وا درجات الماجستير أو الدكتوراهتمعدد الطلبة الذين أ -

نشرھا أو تم قبولھا  متث التي ابحألعلى نتائج ا ينبغي تقييم األستاذ المساعد المتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك بناءً  -4
 جامعة.البحثية ملموسة خالل فترة عمله في  إنجازاتللنشر بعد نيله درجة الدكتوراه. ويجب أيضاً أن يكون لديه 

و أستاذ ذو ا المتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ المشارك في المسار البحثياألستاذ  أوالمشارك ينبغي تقييم األستاذ  -5
 .ية لهللنشر منذ آخر ترق قبولھاأو  تم نشرھاالتي  األبحاث العلمية المنشورةة نوعيعلى عدد و بناءً  مسار بحثي

 .لجامعةا األداء المتميز في جودة اإلنجازات البحثية واستمراريتھا وإمكانية استمراره فيويتم التركيز على 
تقيم إسھامات عضو ھيئة التدريس في كل معيار  ومحددةواضحة  عباراتعلى  ملف الترقيةيجب أن يشتمل  -6

المدرجة في ھذا النموذج المعايير  عدم توافر معلومات عن)، وفي حال "1ر"(باستخدام النموذج  نوعيةبطريقة 
مجال  التقييم العام في د، ويجب اختيارحدالم مكانينطبق" في ال استخدام المصطلح "ال ى المقيمينينبغي عل

(كما سيتم وصفه أدناه)،  رضيغير مرضي، أو م، جيد، جيد جداً ، من القائمة التالية: ممتاز البحث العلمي
 ويجب أن تستند التقييمات إلى أمثلة تدعم التقييم العام.

 رضيم -
 عضو ھيئة التدريس أداءً  يؤدييجب أن ، العلمي" في مجال البحث رضي"م للحصول على تقييم 

في  رضيويمثل تحقيق تقييم م ".1ر"على األقل في معظم المعايير المدرجة في النموذج  رضياً م
الحد األدنى لعضو ھيئة التدريس في ھذه الفئة، كما ينبغي أن تعكس  "1ر"أول معيارين في النموذج 

 وزيج، واإلنتاج العلمي بھا عضو ھيئة التدريس جودة أنواع المنشورات وسمعة المجالت التي نشر
ى اقتباس ومد للمتقدم في المجال التخصصي تأثير األبحاث المنشورةأيضاً األخذ بعين االعتبار مدى 

 جابياً رضي إيما نشره المتقدم للترقية، ويجب أن يقارن عضو ھيئة التدريس الذي حاز على تقييم م
 .العلمي كاديمية في القسممن نفس الرتبة األ ئهمع زمال

 في مجالت ذات سمعة مرموقة على نشر العديد من األبحاث  يجب أن يشمل ملف الترقية أدلة
الت المقاالتي تظھر اسم عضو ھيئة التدريس كمؤلف رئيسي و بحاث والمؤلفاتباإلضافة إلى األ

حتواء الملف على عدد ، كما ينبغي االجامعةفي  خالل عمله أجريتالتي تستند على األبحاث التي 
تظھر مدى غزارة اإلنتاج العلمي في المجاالت التي تتجاوز األبحاث التي  يمن المقاالت التملموس 

 أجريت لغرض أطروحة الدكتوراه.

 جيد -
 يداً ج عضو ھيئة التدريس أداءً  يؤدييجب أن ، " في مجال البحث العلميجيد" للحصول على تقييم 

في أول معيارين  جيدتحقيق تقييم  ويمثل ".1ر"على األقل في معظم المعايير المدرجة في النموذج 
الحد األدنى لعضو ھيئة التدريس في ھذه الفئة، كما ينبغي أن تعكس أنواع  "1ر"في النموذج 

ضاً يأ يجوز، واإلنتاج العلمي المنشورات وسمعة المجالت التي نشر بھا عضو ھيئة التدريس جودة
اس ما ومدى اقتب للمتقدم في المجال التخصصي تأثير األبحاث المنشورةاألخذ بعين االعتبار مدى 

مع  اً جيد إيجابيتدريس الذي حاز على تقييم نشره المتقدم للترقية، ويجب أن يقارن عضو ھيئة ال
 .العلمي من نفس الرتبة األكاديمية في القسم ئهزمالمجموعة من 

  في مجالت ذات سمعة مرموقة على نشر العديد من األبحاث  الترقية أدلةيجب أن يشمل ملف
الت المقاالتي تظھر اسم عضو ھيئة التدريس كمؤلف رئيسي و بحاث والمؤلفاتباإلضافة إلى األ
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، كما ينبغي احتواء الملف على عدد الجامعةفي  خالل عمله أجريتالتي تستند على األبحاث التي 
تظھر مدى غزارة اإلنتاج العلمي في المجاالت التي تتجاوز األبحاث التي  يمن المقاالت التملموس 

 أجريت لغرض أطروحة الدكتوراه.

 جيد جداً  -
 يجابياً إيجب أن يقارن عضو ھيئة التدريس ، " في مجال البحث العلميجيد جداً " للحصول على تقييم

. ورغم أھمية األداء الجيد جداً العلمي من نفس الرتبة األكاديمية في القسم مع مجموعة من زمالء له
يتم إيالء اھتمام أكبر إلى المعايير إال أنه  "1ر"أو الممتاز في معظم المعايير المدرجة في النموذج 

 األربعة األولى.
  تمل ، ويجب أن يشاإلنتاج العلمي جودة التي تم النشر فيھاوسمعة المجالت  األبحاث المنشورةتعكس

، بما فيھا في مجالت ذات سمعة مرموقة لعديد من األبحاث العلمية المنشورةاملف الترقية على 
أو منفرد أو مسئول عن المراسالت  تظھر اسم عضو ھيئة التدريس كمؤلف رئيسياألبحاث التي 
كما يجب أن يشتمل الملف على المقاالت المنشورة بناًء على األبحاث التي أجريت خالل  مع المجلة،

من المقاالت التي تظھر مدى غزارة اإلنتاج العلمي في . كما يجب توافر عدد الجامعةفي عمله 
ويجب أن يحصل المتقدم  المجاالت التي تتجاوز األبحاث التي أجريت لغرض أطروحة الدكتوراه.

 ".1على تقدير جيد جداً في أول أربعة معايير في نموذج "ر

 ممتاز -
 جابياً إييجب أن يقارن عضو ھيئة التدريس ، لمي" في مجال البحث العممتاز" للحصول على تقييم

 مينمقي، ويجب أن يقيم معظم الالعلمي من نفس الرتبة األكاديمية في القسم مع مجموعة من زمالء له
 واإلسھاماتالطرق  وأن يتضح من تقاريرھمالخارجيين أداء البحث العلمي للمتقدم على أنه ممتاز 

 للترقية على مجال التخصص.التي أثرت بھا أبحاث المتقدم 
 في مجال  %10-1األبحاث المنشورة في مجالت ذات أعلى ترتيب من خالل:  البحث ويتمثل التميز في

 يةوعدد األبحاث المرجع ،والتي يكون فيھا باحث رئيسي أو باحث منفرد ه، والعدد الكبير ألبحاثهبحث
 i-indexمثل معياري المعاير الدولية  لىإباإلضافة  ،التخصص في مجالت رائدة في مجال ةالمنشور

and h-index  ،في القسم وبنفس الرتبة  هر بالنسبة له أعلى من زمالئيويجب أن تكون ھذه المعاي
ً تحرير في مجالس  بشكل فعال هتعضوي ومن خاللكاديمية الحالية، األ حكيم وت المجالت المرموقة دوليا

 احبنج ، ومن خالل اإلشراف أو داخلي بتمويل خارجي ديدة لمشاريع كبيرة وعواإلنجاز الناجح  ثاألبحا
 مجموعة للبحث نويكتيكون له أثر مميز وواضح في دكتوراه أو ال ماجستير أوال لبةط العديد من على

ً أو مراكز من الجامعة  ئهشراك زمالإو العلمي واإلسھام في البحث العلمي في جامعات مشھورة دوليا
 ."1معايير في نموذج "ر ةربعأعلى تقدير ممتاز في أول  هويجب حصول أبحاث

 معايير تقييم األداء في مجال خدمة الجامعة والمجتمع  -و
و سياسة الجامعة بخدمة عضوتھتم  .جامعةالللقسم والكلية و اتھيئة التدريس تقديم خدم كل أعضاءيتوقع من  -1

ية بما في ذلك المنظمات المھن خدمة المجتمعفي مجال اإلدارة األكاديمية وتطوير الجامعة و ھيئة التدريس
 األمثلة على ھذه الخدمات." بعض 1س"النموذج  ويشمل .مجال التخصصالوطنية والدولية ذات الصلة ب

المھنة دمة خوالكلية والجامعة والمجتمع بما في ذلك القسم العلمي  ينبغي أن يستند تقييم األنشطة الخدمية في -2
لجنة ى وعل لمستندات المقدمة في الجزء الخاص باألنشطة الخدمية بملف الترقية.اإلى  ،صصيختلأو المجال ا
عضو ھيئة التدريس في كل من المعايير المدرجة  اتواضحة إسھامبطريقة محددة وم قيِّ القسم أن تُ الترقيات ب

  نموذج ألي من المعايير المدرجة في ال عدم توافر المعلوماتوفي حال .  بشكل نوعي "1س"في النموذج 
واحد  ييمقعلى ھذا التقييم يجب إعطاء ت ، وبناءً مكان المحدد" في اليجب استخدام المصطلح "ال ينطبق "1س "

(كما ھو موصوف أدناه)، وعلى  رضيأو غير م رضيمجيد، عام باستخدام التصنيفات: ممتاز، جيد جداً، 
 العام. قييمبأمثلة واضحة تدعم الت قييمھاأن تبرر تلجنة ترقيات القسم العلمي 

 رضيم −
  رضياً م خدمة الجامعة والمجتمععني أن سجل المتقدم للترقية من ناحية ي رضي"م"إن التقييم بدرجة 

ضافة ، وباإلالعلمي بنفس الرتبة األكاديمية في نفس القسمبمجموعة من زمالءه اآلخرين مقارنته ب
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الجامعة والكلية والقسم العلمي  التي أثرت على اتة الخدمإلى ذلك يجب أن يعكس ملف المتقدم للترقي
 ) وبشكل إيجابي.يخصصي أو المھنتو⁄أو المجتمع (بما في ذلك المجال ال

  اً أن رضيم خدمة الجامعة والمجتمعينبغي على عضو ھيئة التدريس ممن يعتبر إسھامه في مجال
 ."1س"في معظم المعايير المدرجة في النموذج  رضياً م يبدي أداءً 

  بشكل  بل ينبغي تقييم الخدمة العامة للمتقدم للترقيةمن النقاط، قائمة ك المختلفةالمعايير  يتم تقييمال
 أو الكلية أو لجانالقسم العلمي  عضو ھيئة التدريس ممن لديه خدمه على مستوى علىويجب  .نوعي

 في كل لجنة. تي قام بھاھامات الدوره واإلس أن يحددالجامعة 

 جيد −
  جيداً  خدمة الجامعة والمجتمععني أن سجل المتقدم للترقية من ناحية ي "جيد"إن التقييم بدرجة 

ضافة ، وباإلالعلمي بنفس الرتبة األكاديمية في نفس القسمبمجموعة من زمالءه اآلخرين مقارنته ب
الجامعة والكلية والقسم العلمي  التي أثرت على اتمإلى ذلك يجب أن يعكس ملف المتقدم للترقية الخد

 ) وبشكل إيجابي.يخصصي أو المھنتو⁄أو المجتمع (بما في ذلك المجال ال
  دي أن يبجيداً  خدمة الجامعة والمجتمعينبغي على عضو ھيئة التدريس ممن يعتبر إسھامه في مجال

 ."1س"في معظم المعايير المدرجة في النموذج  جيداً  أداءً 
  بشكل  بل ينبغي تقييم الخدمة العامة للمتقدم للترقيةمن النقاط، قائمة ك المختلفةالمعايير  يتم تقييمال

 أو الكلية أو لجانالقسم العلمي  عضو ھيئة التدريس ممن لديه خدمه على مستوى علىويجب  .نوعي
 في كل لجنة. تي قام بھادوره واإلسھامات ال أن يحددالجامعة 

 جيد جداً  −
 د جداً جي خدمة الجامعة والمجتمععني أن سجل المتقدم للترقية من ناحية يلتقييم بدرجة جيد جدا إن ا

 .العلمي بنفس الرتبة األكاديمية في القسمبمجموعة من زمالءه اآلخرين مقارنته ب
 ي القسم العلم التي أثرت على اتيعكس ملف المتقدم للترقية الخدم وباإلضافة إلى ذلك يجب أن

 ) وبشكل إيجابي.يخصصي أو المھنتوالجامعة و⁄أو المجتمع (بما في ذلك المجال ال والكلية
  جيدا جدا أن  خدمة الجامعة والمجتمعينبغي على عضو ھيئة التدريس ممن يعد إسھامه في مجال

يتم ، وال ينبغي أن "1س"أو ممتازاً في معظم المعايير المدرجة في النموذج  جداً  جيداً  يبدي أداءً 
 بل ينبغي تقييم الخدمة العامة للمتقدم للترقية بشكل نوعي. كقائمة من النقاط،المعايير  مييتق

 ممتاز −
  اً ممتاز خدمة الجامعة والمجتمععني أن سجل المتقدم للترقية من ناحية يإن التقييم بدرجة ممتاز

كون ، إذ ينبغي أن تالعلمي نفس الرتبة األكاديمية في القسممجموعة من زمالءه اآلخرين بب مقارنتهب
متميزة كما ينبغي أن تعكس التأثير على المجتمع (بما في ذلك المجال  خدمة الجامعة والمجتمع

 دولي.الوطني أو النطاق العلى وكذلك ) يخصصي أو المھنتال
 رئيس القسم العلميھيئة التدريس ممن شغلوا مناصب محورية في اإلدارة األكاديمية (مثل  اءعضأ 

عادة  ،أو مساعد العميد أو مدير وحدة معينة) ولديھم تقييمات إيجابية حول أدائھم من قبل رؤسائھم
 عكس تميزھم في التقييم العام.ت ةبارز اتإسھامما يكون لديھم 

 تقييم الزمالة) 9
ً أن يقدموا  العلمية يتعين على رؤساء األقسام  -أ  ."س القسم العلميرئيرير فيما يتعلق بزمالة المتقدم للترقية في "تق ملخصا

 طبيعة زمالة المتقدم للترقية في تقييمھم لكل متقدم للترقية.اإلفادة عن  وباإلضافة إلى ذلك يجب على العمداء

ة فھم عضو ھيئة التدريس لطبيعويؤكدون على ات األداء تقييمإلى نتائج  العلمية رؤساء األقسام شيريجب أن ي  -ب
وأنه يلتزم بالمعايير العليا للنزاھة وأخالقيات المھنة وأن لديه القدرة والرغبة على  من العلماءة في مجتمع زمالال

يئة التدريس عضو ھكما يجب وأن يبدي ، لتعبيرفي افي الوقت الذي يحتفظ فيه بكامل حقه  فريقالعمل كعضو في 
حال  وفي.  تحقيق أھداف الجامعةبالعمل بغية أن يبدي التزاماً و، الجامعةالمسؤولية من أجل تقدم ورقي إحساساً ب

 رضيم حكماً بأنه غير استنبطحول طبيعة زمالة المتقدم للترقية و⁄أو  وجود تحفظات لىات األداء عتقييمت معظم دل
 الترقية.للتوصية بعدم كافياً  سبباً  عتبرفي ھذا الخصوص فإن ھذا يُ 
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 العلمياإلنتاج منوذج تقييم 

 (يستخدمه املقيمون اخلارجيون)
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 ستخدم من قبل المقيمين الخارجيين)العلمي (يُ اإلنتاج نموذج تقييم 
 العلمياإلنتاج تقييم ملخص ل

  
  :اسم المتقدم للترقية

  :الكلية
 العلمي: القسم

  وتخصصة الدقيق: الرتبة األكاديمية المتقدم إليھا
  
  

 العلمي للمتقدم للترقية اإلنتاج ملخص لنقاط القوة في
  
  
  
  
 
 
  
  
  
 
  
 

 العلمي للمتقدم للترقيةاإلنتاج  ملخص لنقاط الضعف في
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
رقية وعملية، ھل يبدي المتقدم للت حديثةالبحث العلمي في المستقبل (مثال، ھل يعالج البحث العلمي مواضيع القدرة على  

 استقالالً كافياً في البحث العلمي؟)
 
 
  
  
  
  
 
 
 



 م2018لسنة ) 71تابع: قرار مدير الجامعة رقم (
 رقم السياسة المرتبطة  08-ع.أ

 دليل إجراءات العاملين األكاديميين  12/08/2018    تاريخ بدء العمل باإلجراءات
15/04/2018  الموضوع  تاريخ آخر مراجعة

 01/09/2021  الترقيات العلمية   تاريخ المراجعة القادم

 19 من 13  نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديميةالمكتب المسئول:   رقم الصفحة
 

 في مجال التخصص والمجال المھني وما ھي التوصيات منما التوصيات التي تقدمھا للمتقدم للترقية حول إسھاماته البحثية 
 بحثه العلمي؟ ريأجل تطو

 
  
  
  
 
  
  
  

 به  همعرفتك بالمتقدم للترقية وأية عالقات سابقوضح مدى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  يقييم أداء المتقدم للترقية في مجال البحث العلمي على أنه: 

  ممتاز                 ًجيد جدا جيد   مرضي  غير مرضي 
 
  

قي العلمي في أنه يرت إنتاجه من خالل، ھل يظھر المتقدم للترقية أدلة مقنعة اإلمارات جامعةفي سياق معايير الترقية في 
  من فضلك أجب بنعم أو اللھا في الترقية؟ للرتبة األكاديمية التي تقدم 

  
  مختصر:تبرير 

  
  
  
  
  
  
  
 

 التاريخ  مقيم اسم ال
 الجھة التي يعمل بھا

 العنوان
 التوقيع

 يجوز إضافة صفحات أخرى إذا لزم األمر
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 للرتقية مناذج تقييم األداء
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 "1ت "النموذج 

 التدريسمعايير تقييم األداء في أنشطة 
 

  /البرنامجالقسم   اسم المتقدم للترقية
 الكلية   والتخصص الدقيق المراد الترقي إليھا األكاديميةالرتبة 

  التقييم النوعي   المعيار
    ل فصلفي ك قام بتدريسھا المتقدم للترقيةللمساقات التي  ةتقييمات الطلب

تقييم النظراء في القسم⁄البرنامج (و⁄أو الكلية) وذلك وفق سلسلة من الزيارات 
  المتكررة 

  

األعباء التدريسية المكلف بھا عضو ھيئة التدريس وتنوع المساقات التي 
  يدرسھا

  

منھجية وتوثيق عملية التدريس بما في ذلك تطوير خطط المساقات وتحقيق 
  المساقات ُمخرجات

  

    المساقاتتطوير محتوى 
(دمج التعليم التفاعلي والنشط في  استخدام وتطوير طرق التعليم الحديثة

  (مثل استخدام الحواسيب وبرامجھا) واألساليبالمساقات) 
  

    الدراسية والمساقاتالخطط اإلسھام في تطوير البرامج األكاديمية و
أھداف  لدعم ةالطلبإعداد االمتحانات المناسبة وتطوير األدوات الفاعلة لتقييم 

  وتوزيع أو تنوع منحنى الدرجات المساقات وتحقيق أھدافه
  

    لمراتھم وتعزيز قدراتھم على التعوتشجيعھم على تنمية مھا ةالتفاعل مع الطلب
    واألنشطة المخبريةالندوات اإلشراف على التدريب ومشاريع التخرج و

 /ى مستوى القسملتدريس وما شابه علا وطرقنشر الخبرات التدريسية 
  البرنامج أو الكلية أو الجامعة

  

    جوائز للتدريسالحصول على التكريم أو الفوز ب
    االبتكار في التدريس في مجالالمنح الممنوحة 

    والتي لھا سمعة دوليةالتعليمية المحكمة في المجالت  النشر
ربوية ت) في مؤتمرات بوستراتالعروض التقديمية (سواء شفھية و⁄أو بشكل 

  دولية.
  

    أية إنجازات أخرى في مجال التدريس
  

  مستوى األداء في مجال التدريس
  

  ممتاز              ًجيد جدا جيد   مرضي   غير مرضي 
  

 التعليق 
 

 الوظيفة  االسم
  

   التوقيع
  
  
  

  يجوز إضافة صفحات أخرى إذا لزم األمر
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 "1ر "النموذج 

 البحث العلمي والنشاط اإلبداعيمعايير تقييم األداء في مجالي 
 

 /البرنامجالقسم  اسم المتقدم للترقية
 الكلية  والتخصص الدقيق المراد الترقي إليھا األكاديميةالرتبة 

  التقييم النوعي   المعيار
    الخارجيين مقيمينتقييم ال
مثل ( المتقدم للترقية في مجاله التخصصي أبحاثتأثير 
في مجالت رائدة في  ةالمنشور األبحاث المرجعيةعدد 
باإلضافة الى المعاير الدولية كمعياري  التخصص مجال

i-index and h-index)(  

  

) في مؤتمرات بوستراتعروض تقديمية (شفھية و⁄أو 
  بحثية دولية

  

    داخليةو منح بحثية خارجية
كمية ونوعية األبحاث المنشورة، مع مراعاة استمرارية 

  اإلماراتالنشر أثناء العمل في جامعة 
  

دكتوراه ال ماجستير أوال طلبةاإلشراف الناجح على 
  إن وجد –

  

    أية إنجازات أخرى في مجال البحث العلمي
  
 

  مستوى األداء في مجال البحث العلمي والنشاط اإلبداعي
  

  ممتاز              ًجيد جدا جيد   مرضي   غير مرضي 
  
  

 التعليق 
  
  
 

 الوظيفة  االسم
  

  التوقيع
  
  
  

 يجوز إضافة صفحات أخرى إذا لزم األمر
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 "1س "النموذج 
 معايير تقييم األداء في مجال خدمة الجامعة والمجتمع

 
 /البرنامجالقسم   اسم المتقدم للترقية

 الكلية  والتخصص الدقيق المراد الترقي إليھا األكاديميةالرتبة 
  التقييم النوعي   المعيار

 قنسأو وكيل كلية أو مالقسم العلمي  األكاديمية (رئيسالخدمة في اإلدارة 
  العلمي برنامج أو ما إلى ذلك) على مستوى الجامعة أو الكلية أو القسم

  

المشاركة في فعاليات وأنشطة منظمات أو لجان على المستوى الوطني أو 
  في المجاالت التخصصية ذات الصلة أو الدولي اإلقليمي

  

    الخدمات اإلرشادية المتعلقة بمجال التخصصتقديم االستشارات أو 
اإلسھام في تخطيط و⁄أو تنمية األنشطة المھنية ألعضاء ھيئة التدريس في 

  الجامعة
  

    ر الدوليةياإلسھام وااللتزام بتطبيق المعاي
    المشاركة في تقييمات النظراء ألغراض أكاديمية

الدراسية أو أية  غيرواألنشطة  ةاإلسھام في تقديم النصح واإلرشاد للطلب
  ةأنشطة تتعلق بخدمات الطلب

  

 ةاإلسھام في اختيار وتطوير برامج التھيئة وتقديم الخدمات المساندة للطلب
  الجدد

  

العمل المھنية و⁄أو برامج التدريب خارج الحرم  تنظيم ورشاإلسھام في 
  الجامعي

  

ارية المعترف بھا إدارة الجھات االستشتحرير أو العضوية في مجالس 
  أكاديمياً كالمجالت العلمية أو الدوريات

  

    تحكيم أوراق بحثية ومقاالت قدمت للنشر في دوريات علمية أو مؤتمرات
    خدمة الجامعة والمجتمعأية إنجازات أخرى ضمن نطاق 

 
  مستوى األداء في مجال خدمة الجامعة والمجتمع

  
  ممتاز            ًجيد جدا جيد   مرضي   غير مرضي 

  
 التعليق 

  
  
 

 الوظيفة  االسم
  
  

  التوقيع
 

 يجوز إضافة صفحات أخرى إذا لزم األمر
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 قائمة بمحتويات ملف الترقية

  
 االسم
 البرنامج القسم⁄
 الكلية
  المتقدم إليھا والتخصص الدقيق األكاديمية الرتبة

 
  التوقيع  التاريخ  محتويات ملف الترقية  م

      األساسية البياناتنموذج   1

       السيرة الذاتية  2
      تقرير األداء واإلنجازات  3
(ملخصات إحصائية لمستوى فاعلية التدريس  لتدريسل الطلبة تقييمات  4

  لعضو ھيئة التدريس في كل فصل دراسي)
    

      تقرير التدريس المـُعّد من قبل تقييم النظراء  5
      للمحكمين الخارجيينقائمة باألبحاث التي تم إرسالھا   6
      نسخة واحدة من األبحاث المرسلة للتقييم الخارجي  7
 لميرئيس القسم العنماذج التقييم السنوية (التقييمات السنوية من قبل   8

  )العميدو
    

9  
ارجي) على األقل من التقييم الختقارير (ثالثة  ينخارجيالمقيمين التقييمات 

و لجنة الترقيات في القسم أرئيس ونسخ من كل المراسالت التي جرت بين 
  مينمقيّ والالكلية 

    

      العلمي (إن وجد) القسم لجنة ترقياتتوصية تقرير و  10

      رئيس القسم العلميتقرير وتوصية   11

      (إن وجد) لجنة ترقيات الكليةتوصية تقرير و  12

      العميدتقرير وتوصية   13

  
 

 االسم:
 :الوظيفة
  التوقيع

 
 ر.نائب المدييجب تسليم كل الوثائق المذكورة أعاله من الكلية إلى مكتب   -
 تقتصر األبحاث التي يتم إرسالھا إلى مكتب نائب المدير على تلك التي تم إرسالھا للتحكيم الخارجي.  -
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 األساسية البياناتنموذج 

  
 للترقية اسم المتقدم

 البرنامج القسم⁄
 الكلية

 الرتبة األكاديمية المتقدم لھا والتخصص الدقيق
 

 الجامعةمستوى التقدم األكاديمي في 
 :/الرتبةتاريخ التعيين
 :/الرتبةتاريخ الترقية

 الرتبة األكاديمية الحالية:
  عند التقدم للترقية:عدد السنين في الرتبة الحالية 

 

  بين قوسين) التي تم تدريسھا (ضع عدد المرات الجامعةفي  قام بتدريسھاقائمة بالمساقات التي 

  مرحلة الدراسات العليا  البكالوريوسمرحلة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 االسم:
 :الوظيفة
 التوقيع
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