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المالحق :أوالً :استمارات التقدم للترقية (تمأل بمعرفة المتقدم) للكادرين األكاديمى والتكنولوجى.
ثانياً :نماذج إجراءات عمل اللجان العلمية للكادرين األكاديمى والتكنولوجى.
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مادة ( :)1عام

تنشأ الالئحة التنفيذية لشروط التعيين والترقى ألعضاء هيئة التدريس باألكاديمية في إطار الئحة

النظام األساسي لموظفي األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والئحة شئون أعضاء
هيئة التدريس وبحيث ال تتعارض معهما.

مادة ( :)2تعريفات

 اللجان العلمية الدائمة

يقص ددد ه ددا اللج ددان العلمي ددة المش ددكلة بقد د اررات م ددن رئ دديس األكاديمي ددة وتخ ددتر بمباش ددر إجد دراءات
فحر وتقييم اإلنتداج العلمدى للمتقددمين للترقيدة لشدلل وظدائا األسداتذ المحاضدرين األوائدل أو

األسدداتذ المساعدين المحاض درين الث دوان .وتش ددكل داخددل األكاديميددة ث ددالث لجددان علميددة دائم ددة
متخصصة على النحو التالى:

 اللجنة العلمية الدائمة للتخصصات الهندسية وعلوم الحاسب. اللجنة العلمية الدائمة للتخصصات التجارية واإلدارية والللة. -اللجنة العلمية الدائمة للتخصصات التكنولوجية البحرية.

 الكادر التكنولوجي

أعضدداء هيئددة التدددريس المكلفددين بالمهددام التعليميددة والتدري يددة والبحثيددة فددي مجددال النقددل البحددري
وتكنولوجيا الهندسة البحرية ويشدترط ضدمن مدتهالتهم الحصدول علدى شدهاد ربدان أعدالي البحدار

أو ك ير مهندسين.
 أعضاء هيئة التدريس المعينون باألكاديمية:

يشد ددلل أعضد دداء هيئد ددة التد دددريس المعيند ددون باألكاديميد ددة علد ددى الكد ددادرين األكد دداديمى والتكنولد ددوجى

الدرجات الوظيفية التالية وذلك بعد استيفائهم كافة الشروط العامة والخاصة الم ينة هذه الالئحة:
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 -1الكادر األ كاديمى


أستاذ



أستاذ مساعد



مدرس



مدرس مساعد

 -2الكادر التكنولوجى


محاضر أول



محاضر ثان



محاضر ثالث



محاضر رابع

 البحث العلمي األصيل

يقصد به كل عمدل علمدى ينشدر فدى دوريدات أو مجدالت أو مدتتمرات علميدةإل وكدذا اإلخت ارعدات

واإلكتشدافات العلميددة التددى تكسددب صدداح ها دراء اختدراا أو تمثددل إضددافة علميددة جديددد إل وكددذلك
المتلفات واألعمال األد ية والمصنفات الفنية طبقاً لط يعة كل تخصر.
 البحث المقبول للنشر

يعت ر البحث المق ول للنشر بشكل نهائى وينتظر طباعته وصدور العدد المنشور بهإل بمثابة

البحث المنشور.

 المحكم  /الفاحص

المحكم الفاحرإل هما مرادفان لمعنى واحد وهو من يقوم بفحر اإلنتاج العلمى بقصد تقييمده

علمياً والحكم عليه.
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 البحث المنفرد

البحث الذى يقوم إعداده وكتا ته المتقدم بمفرده أو الذى ينفرد بده الباحدث فدى تخصصده الددقي

وان اشترك مع غيره فدى مجمدل العمدل العلمدىإل وعلدى اللجندة العلميدة تقيديم دوره فدى هدذا النطدا
وحده.
 الباحث الرئيسي

هو الباحدث الدذي يقدوم بدالمجهود الرئيسدي فدي إنجداي بحدث فدي تخصصده الددقي

التقل عن .%61

نسدبة مشداركة

 المهمة العلمية

هى الموفد بشأنها عضو هيئدة التددريس إلحددى الجامعدات أو المعاهدد أو المتسسدات البحثيدة أو

المنظمات العربية والدولية أو الشركات العالمية الك رى في مجال تخصصه الدقي بلرض القيام
بالمييد من األبحاث واكتساب الخ ر العملية المطلوبة تكليا من األكاديمية.

 الخدمة باألكاديمية

هى سنوات الخدمة الفعلية فدى مجدال التددريس أو البحدث العلمدى التدى تسددد عنهدا حصدة مكافدأ

نهايددة الخدمددة طبق داً لمددا تسددم بدده ل دوائ األكاديميددة مددع م ارعددا أال تحتسددب المدددد التاليددة ضددمن
سنوات الخدمة الفعلية التى تستح عنها تلك المكافأ :
 -1األجايات دون راتب .

 -2مددا يييددد علددى الفتدرات اليمنيددة المحدددد إليفدداد عضددو هيئددة التدددريس للحصددول علددى
درج ددة علمي ددة ووفقد داً لم ددا ورد بالم دداد ( )35م ددن الئح ددة ش ددئون أعض دداء هيئ ددة
التدريس.

 -3المدد التى تقرر الجهة التأدي ية المختصة الحرمان من المكافأ عنها .
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مادة ( :)3الشروط العامة للتعيين والترقية ألعضاء هيئة التدريس
تتم مراعاة الشروط العامة التالية عند التعيين أو الترقية:

 .1استيفاء جميع شروط التعيين الوارد بالماد ( )7من النظام األساسي لموظفى األكاديمية
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

 .2استيفاء الشروط الخاصة الوارد بالمواد ( )12إل ( )13إل ( )14من الئحة شئون أعضاء
هيئة التدريس.

جدا " في العامين السابقين للترقية
 .3أن يكون قد حصدل على تقدير كفاء اليقل عن " جيـد ً
في "تقرير إنجاي محاضر" ( وذلك في حاالت الترقية ).
 .4اجتياي دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس المعتمد من األكاديمية بمعدل أربع
دورات لكل مستوى وظيفي.

 .5يتعين على المتقدم ان يحدد التخصر (العام الدقي ) الذى يرغب الترقية عليه وذلك فى
الطلب المقدم منه للقسم.

 .6يراعى في كل حاالت الترقية إلى درجة أستاذ أو أستاذ مساعد محاضر أول أو محاضر

ثان أن تكون جميع البحوث المقدمة للفحر والتقييم مويعة على سنتين ميالديتين على

األقل وذلك من تاريخ شلل آخر درجة علمية سواء كانت السنتان متصلة أو منفصلة.

 .7اإلنتاج العلمي المقدم للفحر والتقييم للترقية يجب أن يكون
منشور أو مق والً للنشر في
ًا
دوريات أو مجالت علمية تأخذ جميعها نظام التحكيم .وال يعتد باالبحاث المنشور من
رسالة الماجستير والدكتو ار الخاصة بالمتقدم.

 .8تق ل بحوث المتتمرات المنشور فقط في دورية المتتمر والتي تأخذ نظام التحكيم واليعتد
تقديم إفاد عن األبحاث المق ولة للنشر ق ل عقد المتتمر.

 .9فى حالة البحوث المشتركة يتم احتساب نسبة مشاركة المتقدم وفقاً للنسب المذكور في
قواعد اإلجراءات المنظمة لسير العمل باللجان العلمية لألكاديمية .

 .11اليجوي التقدم للترقية بأكثر من بحثين منشورين فى عدد واحد من نفس الدورية الواحد

أو المتتمر الواحد وال تق ل األبحاث التي تنشر  On Lineإال إذا كانت من ق ل ناشر

معلوم دولياً.

 .11ال يعتد إال باالبحاث التى يث ت أن المتقدم قد دون عليها عالقته باالكاديمية حتى لو
كان معا اًر أو منتدباً أو فى مهمة علمية داخلية أو خارجبة أثناء عمل البحث.
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 .12يقدم عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية للقب أستاذ أستاذ مساعد أو درجة محاضر

أول محاضر ثان محاضر علمية في مجال أبحاثه وتخصصه الدقي وتتم مناقشته أمام
اللجنة العلمية المختصة وبحضور أساتذ

األكاديمية وخارجها.

محاضرين أوائل فى التخصر من داخل

 .13يتم احتساب مد أقدمية عضو هيئة التدريس في درجته (بالكادر األكاديمي) عند ترقيته
باألكاديمية إذا كان قد أمضاها في أحد الجامعات أو المعاهد المناظر المعترف هدا وذلك

ماليا وفًقا الستيفاء
عند منحه اللقب العلمي فقط (أستاذ -أستاذ مساعد) وتتم ترقيته ً
الفترات ال ينية طبًقا لالئحة النظام األساسي المعدل وهى أربع سنوات خدمة فعلية
باألكاديمية.

 .14يجوي لعضو هيئة التدريس الحاصل علي أجاي خاصة بموافقة سارية من األكاديميةإل
التقدم بأوراقه للجنة العلمية خطاب من عميد الكلية التابع لها ويقدم كافة األو ار

والمستندات المطلوبة وتستكمل إجراءات الترقية بالكامل على أال تتم ترقيته إال بعد عودته

واستالمه للعمل واجاي المناقشة وتقديم تقرير عميد الكليةإل وبشرط استيفاء الفتر ال ينية
طبقاً لالئحة النظام األساسى المعدل وهى أربع سنوات خدمة فعلية باألكاديمية .

 .15يجوي لعضو هيئة التدريس الذى تم إيفاده واسطة األكاديمية فى إعار أو فى مهمة

علمية بموافقة سارية من األكاديمية إل التقدم بأوراقه للجنة العلمية خطاب من عميد الكلية
التابع لها ويقدم كافة األو ار والمستندات المطلوبة وتستكمل إجراءات الترقية بالكامل وتتم

الترقية فى تاريخ استحقاقها.

مادة ( :)4الشروط الخاصة لتعيين وترقية الكادر التكنولوجي
( )1-4درجة محاضر رابع

 الحصول علي درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المالحة البحرية
تقدير عام " جيد جداً " علي األقل.

الهندسة البحرية

 الحصول على شهاد "ربان أعالى البحار" "ك ير مهندسين".
 اجتياي دور تربوية في طر التدريس والحصول على شهاد  ICDLفي الحاسب
اآللى معتمدتين من األكاديميةإل والحصول على معدل  511نقطة على األقل فى

اختبار الللة االنجلييية  TOEFLأو مايعادله من جهات معتمد تحددها اللجنة
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العلمية المختصةإل واستيفاء نموذج تقييم األداء معتمداً من عماد الكلية المعهد

المختر.

( )2-4درجة محاضر ثالث

أ -المتقدم للترقى من داخل األكاديمية:


شلل وظيفة محاضر رابع لمد التقل عن سنتين.

ب -المتقدم للتعيين من خارج األكاديمية:


الحصول علي درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المالحة البحرية الهندسة البحرية



الحصول على شهاد "ربان أعالى البحار" "ك ير مهندسين".

تقدير عام " جيد جداً " علي األقل.


سنتان على األقل خ ر بحرية أو خ ر تدريس في معهد بحري معتمد بعد

الحصول على شهاد ربان أعالى البحار ك ير مهندسين.


اجتياي دور تربوية فى طر التدريس والحصول على شهاد  ICDLفي الحاسب

اآللي معتمدتين من األكاديمية إل والحصول على معدل  511نقطة على األقل فى
إختبار الللة االنجلييية  TOEFLأو مايعادله من جهات معتمد تحددها اللجنة

العلمية المختصة.
( )3-4درجة محاضر ثان

أ -المتقدم للترقى من داخل األكاديمية:


شلل وظيفة محاضر ثالث لمد ال تقل عن  4سنوات.



الحصول علي درجة الماجستير فى مجال التخصر.



أن يقدم إنتاجاً علمياً أصيالً تم نشره بعد درجة محاضر ثالث تق له اللجنة العلمية

للكادر التكنولوجى على أن تراعى المعايير اآلتية:

 أن يقدم ثالثة بحوث علمية أصيلة منشور في دوريات علمية محكمة
ومتخصصة (منهم بحث واحد على األقل منشور بمجلة علمية محكمة)إل
ويكون المتقدم في اثنين منها باحثاً منفرداً أو رئيسياً.

 أال يتضمن اإلنتاج العلمي المطلوب تحكيمه على أية بحوث علمية منقولة
أو مستخرجة من رسالة الماجستير.
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 يجوي تقييم إنجاي المحاضر فيما يعت ر إضافة علمية أو عملية أو تأهيل

مهنى متميي في مجال التخصر تعتمده اللجنة العلمية للكادر التكنولوجي
حيث يعت ر معيا اًر يعادل تقييمه بحثاً علمياً واحداً فقط وذلك بشرط تقديم
الحد األدنى من األبحاث العلمية المطلوبة.
أو



شلل وظيفة محاضر ثالث لمد ال تقل عن أربع سنوات.



الحصول على درجة الدكتو ار في مجال التخصر خالل شلله لوظيفة

محاضر ثالث.

ب -المتقدم للتعيين من خارج األكاديمية:


الحصول على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المالحة البحرية

تكنولوجيا

الهندسة البحرية أو مايعادلها في مجال التخصر تقدير عام " جيد جداً " علي األقل.



الحصول على شهاد "ربان أعالى البحار" "ك ير مهندسين".

والحصول على درجة الدكتو ار فى مجال التخصرإل وخ ر التقل عن  8سنوات في

المجال البحري بعد الحصول على شهاد ربان ك ير مهندسين منها خمس سنوات

على األقل خ ر بحرية على ظهر السفن التجارية وكذلك خ ر تدريس لمد سنة على

األقل باألكاديمية.

 ويشترط فى جميع األحوال أن يحصل المتقدم لدرجة محاضر ثان على إجمالى ال يقل عن
 %61من مجمل عناصر التقييم الكلى (األبحاث  +تقييم الكلية  +المناقشة).

( :)4-4درجة محاضر أول



شلل وظيفة محاضر ثان لمد ال تقل عن أربع سنوات.

أن يقدم إنتاجاً علمياً أصيالً تم نشره بعد درجة محاضر ثان تق له اللجنة العلمية

للكادر التكنولوجى على أن تراعى المعايير اآلتية:

 أن يقدم أربعة بحوث علمية أصيلة منشور في دوريات علمية محكمة

ومتخصصة (منهم بحثان على األقل منشوران بمجلة علمية محكمة)إل ويكون

المتقدم في اثنين منها علي األقل باحثاً منفرداً أو رئيسياً.
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يجوي تقييم إنجاي المحاضر فيما يعت ر إضافة علمية أو عملية أو تأهيل مهنى



متميي في مجال التخصر تعتمده اللجنة العلمية للكادر التكنولوجي بحيث

يعت ر معيا اًر يعادل تقييمه بحثاً علمياً واحداً وذلك بشرط تقديم أربعة أبحاث

علمية على األقل.

 أال يتضمن اإلنتاج العلمى المطلوب تحكيمه على أيه بحوث علمية منقولة أو
مستخرجة من رسائل الماجستير أو الدكتو ار الخاصة بالمتقدم للترقى.
أو




شلل وظيفة محاضر ثان لمد ال تقل عن أربع سنوات.

الحصول على درجة الدكتو ار فى مجال التخصر خالل شلله لوظيفة محاضر
ثان.



أن يقدم إنتاجاً علمياً اصيالً تم نشره بعد درجة محاضر ثان تق له اللجنة العلمية

للكادر التكنولوجى على أن تراعى المعايير اآلتية :

 أن يقدم بحثين علميين منشورين فى مجالت علمية محكمة ومتخصصة ويكون
المتقدم فيهما باحثاً منفرداً أو رئيسياً.

 أال يتضمن اإلنتاج العلمى المطلوب تحكيمه أية بحوث علمية منقولة أو
مستخرجة من رسائل الماجستير أو الدكتو ار الخاصة بالمتقدم للترقى.

ن
ناء على توصية اللجنة
 يكو الترشي للتعيين أو الترقى الى درجة محاضر ثان محاضر أول ً
العلمية للكادر التكنولوجى استناداً على توصية ثالثة محكمينإل وللجنة العلمية أن تأخذ توصية
محكم رابع للترجي عند تباين درجات المحكمين الثالث.

 ويشترط فى جميع األحوال أن يحصل المتقدم لدرجة محاضر أول على إجمالى ال يقل عن
 %71من مجمل عناصر التقييم الكلى (األبحاث  +تقييم الكلية  +المناقشة).

 يرقى المحاضر األول من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية ثم إلى الفئة األولى بعد قضاء أربع

سنوات فى الدرجة السابقة (طبقاً لجدول الرواتب المرف بالئحة النظام االساسى المعدل لموظفى

األكاديمية).
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مادة ( :)5الشروط الخاصة لتعيين وترقية الكادر األكاديمى
()1-5

درجة مدرس مساعد

يشترط للتعيين أو الترقي لدرجة مدرس مساعد ما يلي:

 الحص ددول عل ددي الدرج ددة الجامعي ددة األول ددى ف ددي مج ددال التخص ددر تق دددير ع ددام ممت دداي

(بمع دددل تراكم ددى  3.6م ددن  4.11عل ددى األق ددل طبقد داً للم دداد ( )11م ددن الئح ددة ش ددئون
أعضدداء هيئددة التدددريس)إل ويجددوي فددى حالددة التخصصددات غيددر المتاحددة فددى األكاديميددة

التقدددم مددن خددارج األكاديميددة مددع الحصددول علددى الدرج دة الجامعيددة األولددى فددى مجددال
التخصر تقدير عام جيد جداً على األقل.

 الحصول على درجة الماجستير نظام (المقررات  +الرسالة) فى مجال التخصر.
 مضي سنتين خ ر في التدريس أو البحوث في مجال التخصر بعد الدرجة
الجامعية األولى.


اجتياي دور تربوية في طر التدريس والحصول على شهاد  ICDLفي الحاسب

اآللى معتمدتين من األكاديمية إل والحصول على معدل  511نقطة على األقل فى

إختبار الللة االنجلييية  TOEFLأو مايعادله من جهات معتمد تحددها اللجنة
العلمية المختصةإل واستيفاء نموذج تقييم األداء معتمداً من عماد الكلية المعهد

المختر.

( )2-5درجة مدرس

يشترط لشغل درجة مدرس ما يلي:

أ -المتقدم للترقي من داخل األكاديمية:


الحص ددول عل ددى درج ددة ال دددكتو ار ف ددى مج ددال التخص ددر م ددن إح دددى الجامع ددات أو المعاه ددد

المعترف ها من ق ل دولة المقر.

ب -المتقدم للتعيين من خارج األكاديمية:




جدا على
الحصول على الدرجة الجامعية األولي فى مجال التخصر تقدير عام جيد ً
األقل.
الحص ددول عل ددى درج ددة ال دددكتو ار ف ددى مج ددال التخص ددر م ددن إح دددى الجامع ددات أو المعاه ددد

المعترف ها من ق ل دولة المقر.
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مضى سنتين خ ر فى التددريس أو البحدوث فدى مجدال التخصدر مدن إحددى الجامعدات أو



اجتيدداي دور تربويددة فددي طددر التدددريس والحصددول علددى شددهاد  ICDLفددي الحاسددب اآللددى

المعاهد المعترف ها.

معتمدتين مدن األكاديميدةإل والحصدول علدى معددل  511نقطدة علدى األقدل فدى إختبدار الللدة

االنجلييية  TOEFLأو مايعادله من جهات معتمد تحددها اللجنة العلمية المختصة.


وفقاً الحتياجات األقسام التعليميدة تتدولى عمداد شدئون أعضداء هيئدة التددريس اإلعدالن عدن
الوظ ددائا الش دداغر ألعض دداء هيئ ددة الت دددريس  .وتت ددولى اللجن ددة العلمي ددة للك ددادر األك دداديميى

مراجعددة المددتهالت وفح ددر المسددتندات والش ددهادات والتوصددية ب دالعرض عل ددى لجنددة ش ددئون
أعضاء هيئة التدريس .

( )3-5درجة أستاذ مساعد

يشترط للتعيين أو الترقي لدرجة أستاذ مساعد ما يلي:
أ -المتقدم للترقي من داخل األكاديمية:


أن يكون المتقدم قد شلل درجة مدرس باألكاديمية لمد أربع سنوات ميالدية علي األقل.

ب -المتقدم للتعيين من خارج األكاديمية:


أن يكون قد مضى على حصوله على درجة الدكتو ار مد التقل عن خمس سنوات منها
سنتان خ ر في التدريس أو البحوث إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعادلة بعد

الحصول على درجة الدكتو ار .

ويشترط على المتقدم في الحالتين أ إل ب ما يلى:


علميا تم نشره بعد حصوله على درجة الدكتو ار تق له اللجنة العلمية للكادر
إنتاجا ً
أن يقدم ً
األكاديمي على أن تراعى المعايير اآلتية:


تقديم من خمس إلي عشر أبحاث علمية أصيلةإل من ينها بحثان على األقل



أال يتضددمن اإلنتدداج العلمددى المطلددوب تحكيمدده أيددة بحددوث منقولددة أو مسددتخرجة مددن



يشترط للترقى ما يلى:

منشوران فى مجالت علمية محكمة ومتخصصة.

رسالتي الماجستير أو الدكتو ار الخاصة بالمتقدم للترقي.
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أ -أال يقددل عدددد األبحدداث المجدداي عددن أربعددةإل مددنهم بحددث واحددد علددى
األقل تقدير جيد.

ب -أن ال يقل تقييم األبحاث المقدمة للفحدر عدن  % 61مدن إجمدالي
النقاط المخصصة لتقييم األبحاث (أي الحصول علي  42نقطدة مدن

إجمالي الد  71نقطة المخصصة لعنصر تقييم األبحاث).

ت -أن يحص ددل المتق دددم عل ددي إجم ددالي ال يق ددل ع ددن  %61م ددن مجم ددل
عناصر التقييم الكلى (األبحاث +تقييم الكلية +المناقشة).



ن
إستنادا على
ناء على توصية اللجنة العلمية المختصة
ً
يكو الترشي للتعيين أو الترقية ً
توصية ثالثة محكمين وطبقاً لقواعد التشكيل واالجراءات المنظمة لسير العمل باللجنة العلمية

لألكاديمية.

( )4-5درجة أستاذ

يشترط للتعيين أو الترقي لدرجة أستاذ ما يلي:

أ -المتقدم للترقي من داخل األكاديمية:



أن يكون المتقدم قد شلل وظيفة أستاذ مساعد باألكاديمية لمد أربع سنوات ميالدية علي األقل.
علميا تم نشره بعد حصوله علي لقب أستاذ مساعد تق له اللجنة العلمية للكادر
إنتاجا ً
وأن يقدم ً
األكاديمي على أن تراعى المعايير اآلتية:


تقديم من خمس إلي عشر أبحاث علمية أصيلةإل من ينها ثالثة بحوث على األقل
منشور فى مجالت علمية محكمة ومتخصصة.



أال يتض من اإلنتاج العلمى المطلوب تحكيمه أية بحوث منقولة أو مستخرجة من رسالتي
الماجستير أو الدكتوراه الخاصة بالمتقدم للترقي.



يشترط للترقى ما يلى:
أ -أال يقددل عدددد األبحدداث المجدداي عددن أربعددةإل مددنهم بحثددين علددى األقددل تقدددير
جيد.
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ب -أن ال يقددل تقيدديم األبحدداث المقدمددة للفحددر عددن  % 61مددن إجمددالي النقدداط

المخصصة لتقييم األبحاث (أي الحصول علي  42نقطة من إجمدالي ال د 71
نقطة المخصصة لعنصر تقييم األبحاث).

ت -أن يحص ددل المتق دددم عل ددي إجم ددالي ال يق ددل ع ددن  %71م ددن مجم ددل عناص ددر
التقييم الكلى (األبحاث +تقييم الكلية +المناقشة).

ب -المتقدم للتعيين من خارج األكاديمية:


أن يكددون قددد مضددى علددى حصددوله علددى درجددة الدددكتو ار مددد التقددل عددن عشددر سددنوات ميالديددة
منهددا أربددع سددنوات علددى األقددل خ ددر فددي التدددريس أو البحددوث إحدددى الجامعددات أو الهيئددات

العلمية المعادلة بعد الحصول على درجة الدكتو ار .




أن يقدددم إنتاجددا علميددا أصدديال تددم نش دره بعددد حصددوله علددى درجددة الدددكتو ار علددى أال يقددل عدددد

معا (أستاذ مساعد وأستاذ) وبنفس المعايير الموضحة بالالئحة.
البحوث عن المطلوب للق ين ً
ويشترط أال يتضمن اإلنتاج العلمى المطلوب تحكيمه أية بحوث منقولة أو مستخرجة من
رسالتي الماجستير أو الدكتوراه الخاصة بالمتقدم للترقي.



ن
ستنادا
ناء على توصية اللجنة العلمية للكادر األكاديمى ا ً
يكو الترشي للتعيين أو الترقية ً
على توصية ثالثة محكمين وطبقاً لقواعد التشكيل واإلجراءات المنظمة لسير العمل باللجنة

العلمية لألكاديمية.

 oيرقى األستاذ ماليا من الدرجة المالية محاضر أول فئة ثالثة إلى الفئة الثانية ثم إلى الفئة األولى بعد
قضاء أربع سنوات فى كل درجة مالية (طبقاً لجدول الرواتب المرف بالئحة النظام االساسى المعدل

لموظفى األكاديمية).

مادة ( :)6اللجان العلمية الدائمة باألكاديمية


تتولى ثالث لجان علمية متخصصة :اثنان منها لترقيات الكادر األكاديمي (إحداهما لقطاا

العلوم الهندسية والحاسباتإل واألخرى للعلوم التجارية والللة ) والثالثة لترقيات الكادر التكنولوجيإل

دراسة الطلبات المقدمة للتعيين والترقى فى وظائا أعضاء هيئة التدريسإل وتقرير إستيفاء
المتقدمين للشروط المحدد لكل لقبإل وتشكيل لجان المحكمين لالنتاج العلمى وأعمال فحر
وتقييم اإلنتاج العلمي والتوصية بمن االلقاب العلمية فى التخصر للمتقدمين.
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( :)1-6تشكيل اللجنة العلمية




تشكل اللجان العلمية رئاسة رئيس االكاديمية ناء على توصيات نواب رئيس االكاديمية لشئون
ً
التعليم وضمان الجود والدراسات العليا والشئون البحرية وترشيحات مجالس الكليات المختصة.
تعمل هذه اللجان تحت مظلة شئون التعليم باالكاديمية ويكون نائب رئيس االكاديمية لشئون

التعليم مقر اًر عاماً ألمانة اللجان العلمية بحكم وظيفته وذلك لمراعا إتسا

المعايير المطبقة

داخل كل اللجان العلمية.


يتراوح عدد اعضاء اللجنة العلمية من عشر إلى عشرين عضواً (من األساتذ للجان الكادر

األكاديميإل ومحاض اًر أوالً أو أستاذاً بالنسبة للكادر التكنولوجي) من أعضاء هيئة التدريس
المعينين باألكاديمية أو الجامعات المناظر إل والذين مضى عليهم فى درجة األستاذية أو محاضر

أول خمس سنوات على األقل .وتضم اللجنة نواب رئيس األكاديمية :لشئون التعليم وضمان

الجود إل لشئون الدراسات العلياإل للشئون البحريةإل وعمداء شئون التعليم والبحث العلمى وشئون
أعضاء هيئة التدريس.



يشترط أن يكون لعضو اللجنة نشاط علمي خالل السنوات الخمس األخير من متلفات علمية

وأبحاث منشور في مجالت علمية متخصصة واشراف علي رسائل الماجستير والدكتو ار ويراعى
تمثيل جميع التخصصات العلمية فى تشكيل اللجنة ما أمكن.



تكون مد العضوية هذه اللجان ثالث سنوات من تاريخ صدور قرار تشكيلها ما لم يتم تعديل
التشكيل ق ل انقضاء تلك المد .



ال يصد انعقدداد الجلسددات واصدددار التوصدديات إال بحضددور ثلثددي األعضدداء علددى األقددل وال يعت ددر
اجتمدداا اللجنددة صددحيحاً إال بحضددور رئدديس اللجنددة أو مددن ينددوب عندده و بحضددور مقددرر اللجنددةإل
وتأخذ اللجنة ق ارراتها بالتصويت بأغل ية األصوات وال يجوي فى ق ارراتها التفويض أو التمرير.





ناء على دعو موجهة من مقرر اللجنة ويتعين عليها
تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية ً
االلتيام بالشفافية واالمانة العلمية والحياد الكاملإل وتكون جميع أعمالها ومداوالتها سرية.
يصدر عن كل لجنة قائمة بالتخصصات العامة والدقيقة داخل االقسام التعليمية والتى يتقدم اليها

المتقدمون للترقية.
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( :)2-6اختصاصات اللجنة العلمية


اإلطددالا علددى يانددات التدداريخ العلمددي والددوظيفي للمتقدددمين مددن أعضدداء هيئددة التدددريس للتعيددين أو
للترقية والتأكد من صحة ال يانات المدونة هاإل واستيفاء كافة الشروط المطلوبة.




مراجعة أو ار المتقدم للترقي للدرجة العلمية واالحتفاظ بسجل ياناتها.

تصميم استمارات التقدم للترقية وكذلك نمداذج فحدر وتقيديم بحدث علمدى ليسترشدد هدا المحكمدون

دمانا التسدا المعدايير التدي يدتم علدى أساسدها التحكديم .وتقدوم كدل لجندة تحديدد عناصدر
وذلك ض ً
الترقية واألويان النس ية لكل منها.


إقتراح واعداد قوائم أسماء الساد المحكمين لإلنتداج العلمدي فدي التخصصدات المختلفدة باالسدتعانة

بق دوائم اللجددان العلميددة الدائمددة التابعددة للمجلددس األعلددى للجامعددات دولددة المقددر فددي التخصددرإل

بحيث يكون قد مضي على حصولهم على درجة أستاذ خمس سنوات على األقل وذلك للمتقدمين

للكددادر األكدداديمى .كمددا يضدداف لق دوائم الكددادر التكنولددوجي أعض داء هيئددة التدددريس ممددن يشددللون
وظيفة أستاذ درجة محاضر أول باألكاديمية أو من ذوى الخ ر من الخارج .وعلى مقرر اللجنة
االحتفاظ هذه القوائم بعد التصدي عليها من أعضاء اللجنة.



تشددكيل لجددان المحكمددين لفحددر االنتدداج العلمددى للمتقدددمين عددن طري د اختيددار لجنددة ثالثيددة مددن

أساتذ متخصصين من جامعات مختلفدة لفحدر انتاجده العلمدى وبحيدث يكدون تخصصدها متوافقداً
مع تخصر المتقدم والذى يحدد فى خطاب عميدد الكليدة ويكدون أحدد التخصصدات المعلدن عنهدا
بقائمة التخصصاتإل ويفضل ترشي عضو رابع احتياطى.


وضددع المعددايير العامددة لتقيدديم الدددوريات والمجددالت العلميددة المعتمددد والتددي تأخددذ نظددام التحكدديم



يعد تقييم جهة النشر من مهام أعمال اللجنة العلمية المختصةإل وتقيم درجات المجالت والدوريات



عرض تقارير الساد المحكمين وعمل تقرير جماعي لكل متقدم علي حدهإل واقتراح التوصية



في حالة تضمن أحد تقارير السداد المحكمدين وجدود مخالفدات أكاديميدة تتعلد بعددم احتدرام حقدو

التي يمكن للمتقدم النشر ها.

والمتتمرات التى نشر فيها المتقدم إنتاجه العلمى.

المناسبة للعرض على لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس.

الملكية الفكرية لآلخرين أو خيانة األمانة العلميةإل تحيل اللجندة العلميدة ملدا المتقددم كدامالً ومعده
تقارير الساد المحكمين إلى عماد الكليدة التدابع لهدا لتشدكيل لجندة للتحقيد فيمدا نسدب إليده وافداد
اللجنة العلمية نتائج التحقي  .وفى حالة ث وت عدم األمانة العلمية ألحد المتقدمين توصدى
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اللجنة العلمية رفعه إلى رئيس األكاديمية إلتخاذ الاليم .



يقدم مقرر اللجان العلمية تقري اًر فى ديسم ر من كل عام الدى رئديس االكاديميدة يتضدمن مدا قامدت

به اللجان كل على حده من أعمال وكذلك أية مقترحات لتطوير آلية العمل باللجان.
( :)3-6إجراءات التعيين والترقية في األكاديمية

 .1يتقدم عضو هيئة التدريس بملفات أوراقه البحثية المستوفا إلى مجلس القسم المختر وترفع إلدى
العماد المختصة بهإل والتي تقوم دورها إحالة إنتاجه العلمى خالل شهر على األكثر مدن تداريخ
التقدم إلى مقرر اللجندة العلميدة بلدرض التقيديم سدواء للتعيدين أو للترقيدة .ويجدوي للمتقددم أن يتقددم
هذا الطلب ق ل انقضاء الفتر المحدد بمد أقصاها ثالثة أشهر.

 يجتمععم مجلععس األةععاتلم ا المحاألععرين األوائععل برئاةععة رئععيس القةععم المخععت( دونحألور األةاتلم المةاعدين والمدرةينا المحاألرين الثوان والثوالث) لتقييم أداء المتقدم
طبقا ً لمعايير األنشطة الموألحة بالمالحق ومراجعة مدى إةتيفاء شروط التقدم للترقية.
 ترفعم ملفععال المتقععدم معن القةععم إلععا العمعادم والتععت تقععوم بعدورحا بهحالت ععا بخطععا إلععامقرر اللجنة العلمية المختصة ومع ا مظروف ةرى خعا( يحعوى إةعتمارم تقيعيم األداء
للمتقدم بعد التصديق علي ا من عميد الكلية.
 .2يرفد بالطلددب المقدددم أربعددة ملفددات متماثلددة يتضددمن كددل منهددا اإلسددتمارات التاليددة (والموضددحة فددى
المالح ) ونسخ األبحاث المقدمة:

استمار رقم ( :)1يانات المتقدم والدرجات العلمية وتاريخه الوظيفى.
استمار رقم ( :)2قائمة بمجمل اإلنتاج العلمى.

اسددتمار رقددم ( :)3قائمددة باألبحدداث المقدمددة للتقي دديم للدرجددة المتقدددم لهددا مرتبددة طبق داً لت دداريخ
النشر :األقدم فاألحدث.

اسددتمار رقددم ( :)4يانددات عددن األبحدداث المقدمددة للتقيدديمإل كددل بحددث علددى حددده موضد ًدحا بدده
أسماء المشاركين ونسبة المشاركة موقعاً منه.

استمار رقم ( :)5يان بالرسائل العلمية التي أشرف أو يشرف عليها المتقدم.

اسددتمار رقددم ( :)6يددان تفصدديلي باألنشددطة التدريسددية والبحثيددة واإلداريددة واألعمددال التط يقيددة
والمستندات الداعمة.
قواعد الترقى وإجراءات عمل اللجان العلمية باألكاديمية
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باإلضددافة إلددى نسددخ كاملددة مددن كافددة البحددوث المقدمددة للفحددر العلمددى مددأخوذ مددن المجلددة العلميددة أو

مجلد المتتمر مباشر مرتبة ومرقمة طبقا لتاريخ النشر األقدم فاألحدث.
كما يرفق بالطلب المرفقات التالية:

 شهادات اجتياي دورات" تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس" باألكاديمية. -صور من قرار من الدرجة السابقة.

 نسخة من رسالة الدكتو ار فى حالة التقدم إلى درجة استاذ مساعد. -صور من شهاد الماجستير وشهاد الدكتو ار .

 -صور من الملخر واالستنتاجات الخاصة رسالة الماجستير ورسالة الدكتو ار .

 نسخة من شهاد معادلة درجة الدكتو ار من المجلس األعلى للجامعات دولة المقر للمتقدمينللتعيين والحاصلين على الدكتوراه من الخارج.

 شهاد "ربان أعالى البحار" أو شهاد "ك ير مهندسين" للمتقدمين من الكادر التكنولوجي. تسليم قرر مدمج  CDعليه كافة االستمارات واألبحاث والمستندات الداعمة. .3تقوم اللجنة العلمية للكادر المختر اثناء انعقادها باختيار ثالثة محكمين من ثالث جامعات

مختلفة للكادر األكاديمى أو من ثالث جهات مختلفة للكادر التكنولوجى لفحر اإلنتاج العلمى

من القوائم المعتمد للساد المحكمين فى التخصرإل كما يتم إختيار محكم رابع إحتياطياً.

 .4يرسل ملا لكل محكم من المحكمين الثالثةإل ويبقى ملا كامل بحوي مقرر اللجنة العلمية.


اليجوي للجنة إرسال أبحاث المتقدم إلى من شارك معه في إعدادها.



ال يجوي للمتقدم بعد إرسال البحوث الخاصة إنتاجه العلمى إلى اللجنة العلمية



يطلب من كل محكم استيفاء استمار التقييم للبحوث وكتابة مالحظاتده عدن كدل

أن يعود إلى سحب بعضها أو أن يتقدم بأبحاث جديد .

فرديدا مفصدال خدالل شدهر علدى األكثدر
بحث علدى حددهإل ويقددم كدل مدنهم تقري ًا
در ً
من وصول اإلنتاج العلمى إليده ويدياد الميعداد شده اًر آخدر للفاحصدين المتواجددين

فى خارج الجمهورية.


تعامددل التقددارير الفرديددة للمحكمددين بس درية كاملددة واليجددوي إفشدداتها طبقددا للقواعددد

المنظمة ألعمال اللجنة العلمية.
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تقوم اللجنة العلمية بفت المظاريا الوارد من الساد المحكمدين ورصدد درجدات



عناصددر التقيدديم مددن تقددارير المحكمددين الثالثددة وتقريددر عميددد الكليددة عددن المتقدددم
للترقي ددة وتقي دديم المناقش ددةإل ث ددم تق ددوم إع ددداد "تقري ددر مجم ددع" أثن دداء انعق دداد اجتم دداا

اللجنة العلمية المختصةإل واصدار التوصدية المناسدبة ويدتم التوقيدع علدى التقريدر
من أعضائها.

 .5تكون ترقية عضو هيئدة التددريس مدن تداريخ إكمدال المدد النظاميدة المنصدور عليهدا فدي الالئحدة
إذا كدان العضددو قددد تقددم بطلبدده وأو ارقدده ق دل ذلددك التدداريخ واال فتعت در نافددذ مددن دايدة الشددهر الددذى
يلي ورود طلب الترقية مكتمالً إلى مقرر اللجنة العلمية.


إذا أوصددت اللجنددة العلميددة بالترقيددةإل فإنهددا ترسددل توصدديتها إلددى مقددرر لجنددة



إذا تقرر عدم أهلية المتقدم للترقديإل اليجدوي لده معداود التقددم إال بعدد مضدى

شئون أعضاء هيئة التدريس.

عددام علددى األقددل مددن تدداريخ تقددديم طلبدده األول وبشددرط إضددافة إنتدداج علمددى

جديد طبًقا لما أوصت به اللجنة في تقريرها.


اذا طل ددت اللجنددة مددن المتقدددم إعداد المناقشددة فيكددون ذلددك فددى موعددد إجتمدداا



فى حالة اعاد التقدم (للمر الثانية)إل تطلع اللجنة العلميدة علدى تقريدر اللجندة

اللجنة التالى.

السا

لمراجعة مدى إستيفاء توصيتها عند اعاد التقييم للمتقدم .كما تطلع

علددى تقريرهددا السددا

استاذ.


وقددت ترقيتدده إلددى أسددتاذ مسدداعد اذا كددان متقدددماً لدرجددة

يجوي في حالدة رغبدة عضدو هيئدة التددريس إعداد التقددم إنتاجده العلمدى إلدى

اللجنددة العلمي ددة للترقددي ف ددي غي ددر التخصددر ال ددذى حص ددل مندده عل ددى اللق ددب
العلمي السا إل أن تط

عليه قواعد التقدم من الخارج للحصول على اللقب

العلمي في الوظيفة المراد الحصول علي لق ها العلمي (لوظيفة أستاذ مساعد

أو أستاذ محاضر ثان أو محاضر أول).

داء علددى توصددية اللجنددة العلميددة إجدداي الترقيددة وبعددد العددرض علددى لجنددة شددئون أعضدداء هيئددة
 .6ند ً
ار بمن اللقب العلمي الدرجة.
التدريس يصدر رئيس األكاديمية قرًا
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( :)4-6قواعد التقييم باللجان العلمية

تنظر اللجنة العلمية في ترقية عضو هيئة التدريس وفًقا لعناصر التقييم الثالثة (االنتاج العلمى +
تقييم الكلية  +تقييم المناقشة) كما يلى:

 -1يمثل تقيديم اإلنتداج العلمدي للمتقددم نسدبة  07( %07نقطدة) مدن مجمدل درجدات التقيديم ( 177نقطدة)

طبقا لتقييم الفاحصين الثالثة لكافدة األبحداث المقدمدة للتقيديمإل ودرجدة تقيديم المجلدة/الدوريدة/المدتتمر

المنشور ها البحث (تقدره اللجنة العلمية ويكون وفقًا للتصنيا العالمى للمجالت العلمية التى أقرتها

اللجنة العلمية فى التخصر) ونسبة مشاركة المتقدم في البحث.

 oيتقدم المتقدم بانتاج علمى من خمس إلى عشر أبحاث علمية أصيلة من ينها بحوث منشور
فى مجالت علمية محكمة ومتخصصة (بحثان ألستاذ مساعد) (ثالثة بحوث على األقل

لدرجة أستاذ).

 oيتم إختيار أفضل تقييم لثمانية أبحاث فى حالة التقدم تسعة أو عشر أبحاث.
 oيشترط أن ال يقل مجموا النقاط الحاصل عليها المتقدم فى جميع األبحاث المجاي عن % 61
من إجمالي نقاط تقييم األبحاث (أي الحصول علي  42نقطة).

 oكما يتعين أن يحتوى االنتاج العلمى المجاي للمتقدم على التالى:
 أال يقل مجمل االنتاج العلمى المجاي عن أربعة أبحاث لجميع الدرجات الوظيفية ما عدا
محاضر ثان (ثالثة بحوث).

 بحث واحد تقدير جيد للمتقدم لدرجة أستاذ مساعدإل وبحثان على األقل تقدير جيد للمتقدم
لدرجة أستاذ.

 oال يتم اعاد تقييم االبحاث التى س

تقييمها فى اجتماعات اللجنة العلمية باألكاديمية.

 oالبحث الحاصل على تقدير ضعيا يحصل على نقاط صفر.
o

عند حدوث اختالف ين متوسط مجموا اثنين من الفاحصين المتقاربين والفاحر الثالث

بمقدار  %15أو أكثر من المجموا الكلى لدرجات االبحاث المقدمة جميعها (سلباً أو

إيجاباً)إل فيجوي للجنة ان تستعين بمحكم رابع يحل محل المحكم المختلا .ويتم اختيار
المحكم الرابع من قائمة المحكمين فى مجال التخصر الدقي إل وتضاف درجات المحكم

الرابع إلى المحكمين األصليين وتحذف تقديرات المحكم المختلا.

يراعى ما يلى عند تقدير مستوى النشر للكادر األكاديمى:
 oيحصل البحث على  15نقطة اذا نشر فى مجلة حصلت على  11نقاطإل و 13.5
نقطة اذا حصلت المجلة العلمية المنشور ها على  9نقاط ويحصل الباحث من
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المشاركين فى هذا البحث على كامل النقاط بلض النظر عن عدد المشاركين ولو

كانوا فى نفس التخصر.

 oال يتم تقييم بحث منشور فى مجلة علمية حصلت على درجة تقييم من اللجنة
العلمية من  9أو  11نقاط.

وبالنسبة للكادر التكنولوجى:

 oتقدر اللجنة العلمية المختصة تقييم مستوى النشر وفقاً للتصنيا العالمى للمجالت
العلمية والجداول التى تقرها اللجنة العلمية البحرية.

 .2يمثل تقييم القسم والعماد ألداء المتقدم عن مجمل أنشطته داخل األكاديمية نسبة 21( %21
نقطة) .ويترك للكلية ومجلس األساتذ المحاضرين األوائل بالقسم المختر تقييمه ناء علي

معايير محدد لنشاطه التدريسى والبحثى واإلداري داخل األكاديمية والموضحة إستمار تقييم

أداء عضو هيئة التدريس فى المالح المرفقةإل ويجب عليه الحصول على  %51على االقل

من هذا التقييم.

 .3تمث ددل مناقش ددة المتق دددم نس ددبة  11( %11نق دداط) م ددن مجم ددل التقي دديم .ويج ددوي دع ددو المحكم ددين
لحضور جلسة المناقشة وال يشاركون في التصويت في تقييم المناقشة ويكون تقييم المناقشدة علدي
أساس التعرف علي كفاء المتقدم فى مجال ما قدمه من أبحاث أثناء جلسة المناقشة والمامده بمدا
يدددور علددى السدداحة مددن أبحدداث فددى تخصصدده وذلددك ندداءا علددى عددرض يقدمدده شددامال الجوانددب

التالية:

أ -أهم ما يدور عالمياً من أبحاث في مجال التخصر العام الدقي الذي قدم فيه معظم أبحاثه
وذلك للمتقدم للحصول علي لقب أستاذ مساعد محاضر ثاني.

ب -رتية مستق لية للنهوض بالتخصر المراد الترقية فيه وذلك للمتقدم للحصول علي لقب
أستاذ محاضر أول.

ويتعين على المتقدم الحصول على  % 51على األقل من هذا التقييم.



يتعين أن يحصل المتقدم على النسب التالية من مجمل عناصر التقييم الكلى إلجاي الترقية:
 61( نقطة) على األقل :للحصول على اللقب العلمى أستاذ مساعد درجة محاضر ثان.
 71( نقطة) على األقل :للحصول على اللقب العلمى لدرجة أستاذ درجة محاضر أول.
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