شئون التعليم
اللجان العلمية الدائمة باألكاديمية

إجــراءات التقدم للترقيـة
(للكادرين األكاديمى والتكنولوجى)
 .1يتقدم عضو هيئة التدريس بطلب الترقية ،إذا استوفى الشروط ،إلى رئيس القسم التعليمى له ،ويجوز له أن
يتقدم بهذا الطلب قبل انقضاء الفترة المحددة بمدة أقصاها ثالثة أشهر.

 .2عدد البحوث المطلوبة للترقية:

 oمن خمس إلي عشر أبحاث (لدرجة أستاذ مساعد(.
 oمن خمس إلي عشر أبحاث (لدرجة أستاذ (.

o
o

ثالث بحوث (لدرجة محاضر ثان).
أربع بحوث (لدرجة محاضر أول).

 .3يعد المتقدم للترقية  4ملفات متماثلة بيانها كما يلى:
 .1استمارة ( :)1بيانات عن متقدم للتعيين أو الترقية.
 .2استمارة ( :)2قائمة بمجمل اإلنتاج العلمي للمتقدم.

 .3استمارة ( :)3قائمة باألبحاث المقدمة للتقييم والتي نشرت بعد الحصول علي الدرجة األكاديمية السابقة
(مرتبة ومرقمة األقدم فاألحدث).

 .4استمارة ( :)4بيانات األبحاث المقدمة للتقييم كل بحث على حده.
 .5استمارة ( :)5بيان الرسائل العلمية التي أشرف عليها المتقدم.
 .6استمارة ( :)6بيان تفصيلي باألنشطة التدريسية والبحثية واإلدارية واألعمال التطبيقية.

وكذلك:

 نسخة من الملخص ) (Summaryواالستنتاجات ) (Conclusionsالمشتقة من رسالة الدكتوراه.
 نسخة كاملة من كل األبحاث المقدمة للفحص العلمي مرتبة ومرقمة طبقاً لتاريخ النشر األقدم فاألحدث.

هــام :تقديم ما يفيد قيام المتقدم بإستكمال إدخاله كافة إنتاجه العلمي علي موقع األكاديمية( .أي جميع األبحاث
المذكورة بنموذج رقم ")"2
ويتضمن الملف المرفقات التالية:

أ -شهادات اجتياز دورات "تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس" باألكاديمية.
ب -صورة من قرار منح الدرجة السابقة.

ت -نسخة من رسالة الدكتوراه في حالة التقدم إلى درجة "أستاذ مساعد".
ث -صورة من شهادة الماجستير وشهادة الدكتوراه.

ج -صورة من الملخص واالستنتاجات الخاصة برسالة الماجستير ورسالة الدكتوراه.
ح -نسخة من شهادة معادلة درجة الدكتوراه من المجلس األعلى للجامعات بدولة المقر للمتقدمين للتعيين
والحاصلين على الدكتوراه من الخارج.

خ -شهادة "ربان أعالي البحار" أو شهادة "كبير مهندسين" للمتقدمين من الكادر التكنولوجي.
د -تسليم قرص مدمج  CDعليه كافة االستمارات واألبحاث والمستندات الداعمة.
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 .4ترسل الملفات األربعة بخطاب من السيد عميد الكلية إلى مقرر اللجان العلمية باألكاديمية.
 .5إذا أوصت اللجنة العلمية بالترقية فتعتبر ترقية عضو هيئة التدريس من تاريخ إكمال المدة النظامية
المنصوص عليها فى الالئحة إذا كان العضو قد تقدم بطلبه وأوراقه قبل ذلك التاريخ واال فتعتبر نافذة من

تاريخ ورود طلب الترقية مكتمالً إلى مقرر اللجنة العلمية.

مالحظات عامة:

 .1يجب أال يتضمن اإلنتاج العلمي المقدم للترقية أية بحوث منقولة أو مستخرجة من رسالتي الماجستير أو
الدكتوراه.

 .2ال يجوز تقديم بحوث سبق استخدامها للترقية العلمية أو بحوث نشرت بتاريخ سابق آلخر ترقية علمية.
 .3تستبعد المقاالت وكذلك البحوث خارج مجال التخصص.

 .4في حالة قبول البحث للنشر في مجلة علمية يقدم أصل خطاب القبول للنشر.
 .5في حالة األبحاث الملقاة في المؤتمرات يقدم ما يثبت أن البحث قد ألقى في المؤتمر.

 .6ال يتم إعادة تقييم األبحاث التي سبق تقييمها بمعرفة اللجان العلمية باألكاديمية (وعلى المتقدم اإلشارة وتحديد
هذه األبحاث).

 .7ال يعتد إال باألبحاث التي يثبت أن المتقدم قد دون عليها عالقته باألكاديمية حتى لو كان معا اًر أو منتدباً أو
في مهمة علمية داخلية أو خارجية أثناء عمل البحث.
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