لوائح الترقية والقواعدالتنفيذية
املادة احلادية والعشرون:

يشترط للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك:
 -1خدمة ال تقل عن أربع سنوات في رتبة أستاذ مساعد في جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها  ،على أال تقل مدة
الخدمة في الجامعات السعودية عن سنة واحدة.

في حالة شغل عضو هيئة التدريس لوظيفة أستاذ مساعد علمياً ولم يتم تعيينه وظيفياً  ،تحتسب المدة التي قضاها في الوظيفة

علمياً ضمن المدة المطلوبة للترقية لرتبة أستاذ مشارك.

 -2استيفاء الحد األدنى من اإلنتاج العلمي المطلوب للترقية وفقاً ألحكام المادة الثانية والثالثين من هذه الالئحة.
 -3أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو قبل للنشر أثناء شغله لرتبة أستاذ مساعد.

املادة الثانية والعشرون:

يشترط للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ:
 -1خدمة ال تقل عن أربع سنوات في رتبة أست اذ مشارك في جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها  ،على أال تقل مددة
الخدمة في الجامعات السعودية عن سنة واحدة.

في حالة شغل عضو هيئة التدريس لوظيفة أستاذ مشارك علمياً ولم تتم ترقيته وظيفياً  ،تحتسب المدة التي قضاها في الوظيفة

علمياً ضمن المدة المطلوبة للترقية لرتبة أستاذ.

 -2استيفاء الحد األدنى من اإلنتاج العلمي المطلوب للترقية وفقاً ألحكام المادة الثالثة والثالثين من هذه الالئحة.
 -3أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو قبل للنشر أثناء شغله لرتبة أستاذ مشارك.

املادة الثالثة والعشرون:

لعضو هيئة التدريس الحق في التقدم إلى مجلس القسم بطلب الترقية قبل اكتمال المدة النظامية بمدة أقصاها ستة أشهر.

املادة الرابعة والعشرون:

تحتسب مدة اإلعارة والندب واإليفاد ألغراض الترقية على النحو اآلتي:

 -1كامل المدة إذا كانت اإلعارة أو الندب أو اإليفاد إلى جهة علمية وكان العمل في مجال التخصص.
 -2نصف المدة إذا كانت اإلعارة أو الندب أو اإليفاد إلى جهة غير علمية وكان العمل في مجال التخصص.
 -3ال تحتسب المدة لغرض الترقية إذا كان العمل في غير مجال التخصص.

املادة اخلامسة والعشرون:

تتم ترقية أعضاء هيئة التدريس وفق المعايير اآلتية:
 -1اإلنتاج العلمي.

 -2التدريس.

-3خدمة الجامعة والمجتمع.

املادة السادسة والعشرون:

إجراءات الترقية:

 - 1يقدم عضو هيئة التدريس طلب الترقية إلى مجلس القسم المختص ويتضمن ما يأتي:
أ)

بيان بالمؤهالت العلمية والوظيفية والتدرج الوظيفي.

ب)

بيان بالنشاطات التدريسية.

ج)

بيان بنشاطه في مجال خدمة الجامعة والمجتمع.

هد )

أي معلومات إضافة لدعم طلب الترقية.

د)

و)

خمس نسخ على األقل من اإلنتاج العلمي المقدم للترقية والبيانات الموضحة له.

أي معلومات أو وثائق أخرى يطلبها مجلس القسم أو مجلس الكلية أو المجلس العلمي.

فيمدا يتعلدق بطلدب الترقيدة الدذي يقدمده عضدو هيئد ة التددريس إلدى مجلدس القسدم المخدتص ،يدتم تعبئدة البياندات المطلوبدة علدى
النظام االلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس الموجود في الخدمات اإللكترونية بموقع المجلس العلمي  sc.ksu.edu.saدون
الحاجة إلرسال نسخ ورقية.
 - 2ينظر مج لس القسم في طلب الترقية ويتحقق من استيفاء الشروط واإلجراءات ويوصي برفع الطلب إلدى مجلدس الكليدة
مع اقتراح أسماء عدد من المحكمين المتخصصين ال يقل عن ثمانية.

 - 3ينظر مجلس الكلية في الطلب بناء على توصية مجلس القسم  ،ويرشح عدداً من المحكمين المتخصصدين ال يقدل عدن
ثمانية ممن رشحهم مجلس القسم أو من سواهم.

 - 4يدرس المجلس العلمي طلب الترقية بناء على توصية مجلسي القسم والكلية  ،ويقوم بعد الدراسة بما يأتي:

أ ) اختيددار خمسددة محكمددين لتقددويم البحددون  ،يختددارون مددن المرشددحين مددن مجلددس الكليددة أو مددن غيددرهم ثالثددة مددنهم
أساسيون والرابع فاحصاً احتياطياً أوالً والخامس فاحصاً احتياطياً ثانياً يلجأ إليهما عند الحاجة.
ويجب أن يكون إثنان من المحكمين الثالثة – على األقل – من خارج الجامعة.

ب ) إرسدال البحدون والبياندات الخاصدة بالترقيدة إلددى المحكمدين بطريقدة سدرية لتقويمهدا وفددق النمدوذج الدذي يعدد مدن قبددل
المجلس العلمي.

فيما يتعلق باختيار المحكمين وإرسال البحون والبيانات إليهم لتقويمها  ،يتم تبني اإلجراءات التالية:

 يدتم إرسدال اإلنتداج لثالثددة محكمدين أساسديين دفعددة واحددة بطريقدة سدرية لحالددة الترقيدة لدرجدة أسددتاذ مشدارك لتقويمهدا وفددقالنموذج المعد من قبل المجلس العلمي ،ويتم اإلرسال لعدد أربعة محكمين لحالة الترقية لدرجة أستاذ.

 يتم اإلتصال بالمحكمين بعد مضي أسبوع للتأكد من إستالمهم لملف المتقدم وموافقتهم على التحكيم ،وفي حال إعتذارأحدهم يرسل الملف للمحكم البديل.

 بعد مرور أربعة أسابيع من إرسال اإلنتاج العلمي  ،وفي حالة عدم تلقي أمانة المجلس تقرير واحد أو أكثر من المحكمين،يتم تذكيره برقياً أو عن طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني.

 بعد مرور ستة أسابيع  ،من إرسال اإلنتاج العلمي  ،وفي حالة عدم تلقي إجابة على التذكير السابق مدن واحدد أو أكثدر مدنالمحكمين الثالثة األساسيين  ،يرسل ملف اإلنتاج العلمي للفاحص االحتياطي ويتابع بنفس الطريقة السابقة.

 في حالة تلقي أقل مدن ثالثدة تقدارير فقد مدن المحكمدين األساسديين واالحتيداطيين  ،وتعدذر الحصدول علدى تقدارير مدن بقيدةالمحكمين إما بسبب االعتذار أو عدم االهتداء أو عدم االختصاص  ،يقوم المجلس بتشكيل لجنة جديدة إضافية.

فيمدا يتعلددق بددالبحون والبيانددات الخاصددة بالترقيددة التددي سترسددل للمحكمدين بطريقددة سددرية  ،يددتم تقويهمددا وف دق النمدداذج المعدددة
لذلك.
ج ) إتخاذ قرار بترقية عضو هيئة التدريس أو بعدم الموافقة على ترقيته  ،وذلك بعد النظر في تقارير المحكمين  ،والتقارير
الخاصة بنشاط المت قدم للترقية في مجال التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع.

في حالة ورود أكثر من ثالثة تقارير  ،يتم النظر في تقارير المحكمين األساسين أوالً ثم االحتياطي األول ثم االحتياطي الثاني.

د ) إذا قرر المجلس عدم الموافقة على الترقية لضعف اإلنتاج العلمي  ،يقوم بتحديد مصير األبحان المقدمة وما يسدتبعد
منها وما يصح تقديمه مرة أخرى  ،على أن يشتمل الحد األدنى للترقية في حال طلب الترقيدة مدرة أخدرى وحددة بحثيدة

جديدة – على األقل – للمتقدم للترقية إلى أستاذ مشارك  ،ووحدتين بحثيتن جديدتين – على األقل – للمتقدم للترقية
إلى رتبة أستاذ.

إجراءات عامة:

 - 1يتلقى المجلس ملف الترقية الخاص بعضو هيئة التدريس مشتمالً على ما يلي:
 -البيانات المطلوبة من عميد الكلية بعد إعتمادها من مجلس الكلية.

 البيانات المطلوبة من رئيس القسم بعد إعتمادها من مجلس القسم. -جميع البيانات المطلوبة في النموذج اإللكتروني لطلب الترقية.

 -نسخ إلكترونية من االنتاج العلمي المنشور  ،أو المقبول للنشر مشفوعاً بخطابات القبول.

 - 2تقوم اللجنة الدائمة للترقيات والتي يعينها المجلس العلمي بما يلي:

 فحص ملف الترقية للتحقق من إنطباق شروط ومعايير الترقية على المتقدم لها. التحقق من خطابات القبول للنشر ومضاهاتها باألصول. -حساب عدد الوحدات البحثية المكتسبة من قبل المتقدم.

 التوصية للمجلس العلمي بتشكيل لجنة لفحص اإلنتاج العلمي في حالة استيفاء المتقدم لجميع الشروط والمعايير. التوصدية بععدادة المددذكرة وملدف اإلنتداج إلددى الكليدة فدي حالددة عددم إنطبداق الشددروط والمعدايير أو فدي حالددة عددم اسددتيفاءالوحدات البحثية المطلوبة.

 - 3يقدوم المجلدس العلمدي بداالطالع علدى محضددر اللجندة السدابقة وتشدكيل لجندة لفحددص اإلنتداج العلمدي وفقداً لمدا ورد فددي
المادة (.)22

 - 4تطلب أمانة المجلس العلمي من إدارة شؤون الموظفين تزويدها بمعلومات عن المتقدم من واقع ملفه كما تطلدب تقدارير
مفصلة تقدوم أداء المتقددم مدن كدل مدن رئديس القسدم وعميدد الكليدة المختصدين  ،إضدافة إلدى تقدارير األداء لفتدرة العدامين

السابقين لطلب الترقية وتقويم الطالب.

 - 5بعددد اكتمددال وصددول تقددارير المحكمددين وبقيددة المعلومددات الددواردة فددي (  ) 4أعدداله وبندداء علددى توصددية اللجنددة الدائمددة
للترقيات  ،تدرج أمانة المجلس العلمي جميع المستندات ضمن جدول أعمال أقرب جلسة قادمة للمجلس العلمي.

 - 6يتخذ المجلس  ،بعد اإلطالع على جميع المستندات  ،قراراً بالترقية أو عدم الترقية أو تكليف محكم مرجح أو بديل.
 - 7في حالة اتخاذ قرار بالترقية  ،يكتب لشؤون الموظفين أو مرجع المتقدم بتنفيذ قرار المجلس.

 - 8في حالة اتخاذ قرار بعدم الترقية يكتب لعميد الكلية أو مرجع المتقدم إلحاطة المتقدم بقرار المجلس.

املادة السابعة والعشرون:
يتم تقويم جهود عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية على أساس ( )111مائة نقطة مقسمة على النحو التالي:
61

ستون نقطة لإلنتاج العلمي.

25

خمس وعشرون نقطة للتدريس.

15

خمس عشرة نقطة لخدمة الجامعة والمجتمع.

ويضع مجلس الجامعة معايير تقويم المشاركة في التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع بناء على توصية من المجلس العلمي.
يتم تقويم مشاركة عضو هيئة التدريس في نشاطي التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع وفق ما يلي:
أوالً :يتم تقويم مشاركة عضو هيئة التدريس في مجالي التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع من خالل المعلومدات الدواردة مدن
القنوات التالية:
 تقريران سريان يطلبان من كل من رئديس القسدم وعميدد الكليدة حدال وصدول ملدف الترقيدة إلدى أماندة المجلدس العلمدي ،يحتوي كل تقرير على البنود الواردة في النموذج الذي يقوم بتعبئته كل منهم.

 المعلومددات التددي يقدددمها عضددو هيئددة التدددريس المتقدددم للترقيددة كسدديرة ذاتيددة ضددمن – طلددب تقدددم عضددو هيئددة التدددريسللترقية.

ثانياً :يتم تحويل المعلومات الواردة في (أوالً) أعاله إلى نقاط تحدد جهود عضدو هيئدة التددريس فدي مجدالي التددريس وخدمدة
الجامعة والمجتمع كالتالي:
 -1العددبء التدريسددي  ،ويخصددص لهددذا البنددد ( )15نقطددة بحددد أقصددى يعطددى لعضددو هيئددة التدددريس الددذي يكلددف بالحددد
األعلى لنصاب الوحدات التدريسية التي نصت عليها المادة ( )41من الالئحة.
 -2األداء التدريسي وااللتزام بمفردات المنهج الدراسي والكتاب المقدرر وتطدوير المدادة  ،إضدافة إلدى االلتدزام بالسداعات
الدراسية ،ويخصص لها ( )11نقاط يتم تقويمها حسب النموذج الذي يقوم رئيس القسم بتعبئته.

 -3خدمدة الجامعدة والمجتمدع  ،ويدتم تقويمهدا حسدب بندود النمداذج التدي يقدوم كدل مدن رئديس القسدم وعميدد الكليدة بتعبئتهدا ،
ويخصص لهذا الجزء (  ) 5+5نقاط من ( )15نقطة.

 -4مشاركات مختلفدة تددخل ضدمن إطدار خدمدة الجامعدة والمجتمدع يقدوم المجلدس العلمدي بتقويمهدا مدن واقدع السديرة الذاتيدة
للمتقدم للترقية  ،ويخصص لها ( )5نقاط من ( )15نقطة.

 -5مشاركات أخرى ترتب بتكليف الجامعة لعضو هيئة التدريس برئاسة قسم أو وكالة كلية أو عمادتهدا ومدا شدابه ذلدك  ،ممدا
قد ال يتاح لجميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة  ،يتم احتساب كل مشاركة بنقاط دعدم إضدافية تقددر بدثالن ( )3نقداط

لكل منها .يقاس على ذلك أي مشا ركات أخرى يكلف بها عضو هيئة التدريس مدن قبدل الجامعدة أو وةارة التعلديم العدالي
وما شابه ذلك.
 -6يجب أال يقل ما يحصل عليده عضدو هيئدة التددريس المتقددم للترقيدة فدي نشداطي التددريس وخدمدة الجامعدة والمجتمدع عدن
( )25من إجمالي النقاط البالغة ( )41نقطة.

املادة الثامنة والعشرون:
يجب أال يقل مجموع ما يحصل عليه عضو هيئة التدريس لكي تتم ترقيته عن ( )61ستين نقطدة  ،علدى أال يقدل مدا
يحصل عليه المرشح للترقية عن ( )35خمس وثالثين نقطة في مجال اإلنتاج العلمي للترقية إلى رتبة أسدتاذ مشدارك و()41
أربعين نقطة للترقية إلى رتبة أستاذ  ،وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك بأغلبية رأي المحكمدين الثالثدة  ،أمدا الترقيدة إلدى رتبدة
أستاذ فتتم بعجماع رأي المحكمين الثالثة  ،وفي حال موافقة اثنين من المحكمين على الترقية وعددم موافقدة الثالد  ،يحدال

اإلنتاج العلمي إلى محكم رابع ويكون رأيه نهائياً.

املادة التاسعة والعشرون:

يدخل ضمن الحد األدنى لإلنتاج العلمي المطلوب لترقية عضو هيئة التدريس ما يأتي:
 - 1البحددون المنشددورة أو المقبددول للنشددر فددي مجددالت علميددة محكمددة  ،ويضددع المجلددس العلمددي معددايير قبددول المجددالت
المحكمة.

فيما يتعلق بمعايير قبول المجالت المحكمة  ،يتم تبني المعايير التالية:
- 1أن يكون للمجلة رئيس هيئة تحرير بدرجة أستاذ مشارك في األقل.

- 2أال تقل الدرجة العلمية ألغلبية أعضاء هيئة التحرير عن أستاذ مشارك أو ما يعادله.
 - 3أن يظهر بالمجلة قواعد نشر تبين كيفية قبول البحدون بالمجلدة  ،علدى أن يدتم تحكديم البحدون مدن محكمدين اثندين فدي
األقل.

- 4أن يكون قد صدر منها ستة أعداد منتظمة  -في األقل  -أو أن يكون قد مر على صدورها بانتظام سنتان.
- 5أن تكون المجلة في مجال التخصص للمتقدم.

 -6يجب على المتقدم إرفاق ما يثبت أعاله من خالل تحميل صفحة هيئة التحرير وقواعد النشر وغالف المجلة مع البح
المنشور ( أو غالف آخر عدد منشور في حال المقبول للنشر) في النظام اإللكتروني

فيما يتعلق بالبحون المنشورة أو المقبولة للنشر في مجالت علمية محكمة  ،تقبل البحون وفق الخصائص التالية:
 - 1أن يكون البح منشوراً أو مقبوال للنشر كبح أصيل ) ،( Original Articleعلى أن ال تقدل البحدون مدن هدذا الندوع
عن وحدتين ضمن الحد األدنى المطلوب للترقية ألستاذ مشارك وثالن وحدات ألستاذ.

 - 2يحتسدب ضددمن الحددد األدنددى المطلددوب للترقيددة تقددارير الحالددة (

Reports

 ) Caseللتخصصددات الطبيددة والصددحية ذات

العالقة بحد أقصى وحدة ونصف ( )1.5للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أو أستاذ ضمن الحد األدنى المطلوب للترقية.

 - 3يحتسدب ضدمن الحدد األدندى المطلدوب للترقيدة المقداالت االستعراضدية (  ) Review Articlesالتدي تتميدز بجهدد علمدي
واضح يشتمل على تحليل وتوصيات يقبلها المجلس بما ال يزيد على وحدة بحثية واحدة للمتقدم.

 - 4تقبل البحون القصيرة (  ) Short Articlesإذا كانت تسير وفدق الهيكدل المتبدع فدي البحدون كدأن تحتدوي علدى خالصدة
ومقدم ددة ومنهجي ددة وتحلي ددل ونت ددائج ومراج ددع.
References).

(Abstract, Introduction, Methodology, Analysis, Results,

بما ال يزيد عن وحدة بحثية واحدة للمتقدم.

 -5ال يح تسب ضمن الحد األدنى المطلوب للترقية الخطابات إلى محرر أو مراجعة الكتب.
( Letters to the Editor or Book Reviews ).

 -6تحتسدب تقددارير التركيددب الكيميدائي

(Reports

 )Structureضددمن الحد د األدنددى المطلددوب للترقيدة لرتبددة أسددتاذ أو أسددتاذ

مشارك وبحد أقصدى وحددة واحددة وذلدك طبقدا لقدرار المجلدس العلمدي بتداريخ 1433/11/22ه د الموافدق 2112/2/16م
وبموجب موافقة معالي مدير الجامعة على هذا القرار برقم  1/3/332617بتاريخ 1433/11/1هد.
وقد أقر المجلس العلمي بتاريخ 1432/5/13هد الموافق  2111/ 4 / 17م موضدوع اشدتراط حدد أدندى مدن النشدر العلمدي
في منافذ نشر مدرجة في

ISI

في التخصصات العلمية والصحية عند التقدم لطلب الترقية ألعضاء هيئة التدريس على النحو

التالي:
 ) 1يجب تحقق أحد الشرطين التاليين عند التقدم بطلب الترقية ألعضاء هيئة التدريس:
أ ) نشر  %51من الوحدات المطلوبة كحد أدنى للترقية للدرجة المتقدم لها عضو هيئة التدريس في منافذ نشر مدرجة
في  ،ISIعلى أن تطبق هذه النسبة على الوحدات المنشورة أو المقبولة للنشر اعتباراً من عام 2112م.

ب ) نشر  %51من األعمال المقدمة للترقية في منافذ نشر مدرجة في  ، ISIعلى أن تطبق هدذه النسدبة علدى األبحدان
المنشورة أو المقبولة للنشر اعتباراً من عام 2112م.

 ) 2األعمال المنشورة أو المقبولة للنشر قبل عام  2112في منافذ نشر مدرجة في  ISIتحتسدب لصدالح المتقددم ضدمن
النسبة المشار إليها في الفقرتين أ و ب من (.)1

)3

يطبددق هددذا التنظدديم علددى التخصصددات العلميددة والصددحية فددي جميددع الكليددات ،عدددا تخصصددات كليددة علددوم الحاسددب
والمعلومات وكلية علوم األغذية والزراعة ،وتكون النسبة المشار إليها في الفقرتين أ و ب من ( )1المطلوبة في هاتين

الكليتين هي .%25
)4
)5

تستثنى كلية العمارة والتخطي من هدذا التنظديم نظدرا لنددرة منافدذ النشدر المدرجدة فدي  ISIفدي التخصصدات المنضدوية
تحتها.

يقددوم المجلددس العلمددي هددذا التنظدديم بعددد مضددي سددنتين علددى تطبيقيدده ويعيددد النظددر فددي ةيددادة النسددبة المطلوبددة وةيددادة

التخصصات المشمولة بهذا التنظيم.

بنداء علددى توصددية المجلددس العلمددي بتدداريخ 1431/4/26هد د الموافددق 2111/4/11م وموافقددة معددالي مدددير الجامعددة بتدداريخ
1431/4/27هد يراعى األتي:

 )1تشترط اإلشارة إلى االنتماء لجامعة الملك سعود فدي جميدع اإلنتداج العلمدي (األبحدان والكتدب واألعمدال األخدرى) الدذى
يتقدم به عضو هيئة التد ريس للترقية والذى يتم نشره بعد بداية عام 2111م.

 )2يجب أن تكون اإلشارة إلى االنتماء للجامعة صريحة ومرتبطة باسم المتقدم للترقية.
 )3ال مانع من اإلشارة إلى جهة أخرى يرتب بها المتقدم للترقية بعد اإلشارة إلى انتمائه لجامعة الملك سعود ،وال يكتفى بذكر
اسدم الجامعدة فدي العندوان الحدالي للمؤلدف ،كمدا ال يكتفدى بددذكر اسدم الجامعدة فدي عبدارات وجمدل الشدكر فدي بدايدة أو نهايددة
البح أو الكتاب.
 - 2البحون المحكمة المقدمة للمؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة إذا كانت منشورة بأكملهدا أو مقبولدة للنشدر ويقبدل
منها وحدة واحدة فق .

فيمددا يتعلددق بددالبحون المقبولددة للنشددر فددي المجددالت العلميددة المحكمددة أو الم دؤتمرات والندددوات أو مراكددز البحددون يددتم تبنددي
المعايير التالية بالنسبة لخطابات قبول البحون للنشر:

 - 1أن تكون اإلفادة بقبول النشر مطبوعة على المطبوعات الرسمية للجهة التي تقوم بالنشر.
 - 2أن يكون خطاب القبول موقعاً من قبل رئيس التحرير للمجالت أو رئيس اللجنة العلمية للمدؤتمرات والنددوات أو رئديس
مركز البحون .ويجوة للمجلس أن يقبل توقيع المخول بالتوقيع من غير هؤالء.

 - 3ال تقبل صور خطابات القبول أو الصور المصدقة أو الخطابات المرسلة بالناسخ (الفاكس)  ،لغرض القبول النهائي.
 - 4ال يقبل المجلس العلمي خطابات القبول المبدئية أو المشروطة بشروط مثل القيام بعجراء تصحيحات لغوية وخالفه.
 -3البحون المحكمة المنشورة أو المقبولة للنشر في المجالت اإللكترونية التي ليس لها نسخة ورقية

وافق المجلس العلمي بتاريدخ 1432/6/12هد الموافق 2111/5/15م على اعتماد الضواب التالية فيمدا يتعلدق بالنشدر فدي
المجالت اإللكترونية ألغراض الترقية العلمية:

)1

يطبق على المجالت اإللكترونية التي ليس لها نسخة ورقية المعايير ذاتها المطبقة على المجالت التقليدية (الورقية)

الواردة في القواعد التنفيذية للمادة التاس عة والعشرين من الالئحة المنظمة لشدؤون منسدوبي الجامعدات السدعوديين مدن أعضداء
هيئة التدريس ومن في حكمهم  ،والتي نصت على التالي:
أ)

أن يكون للمجلة رئيس هيئة تحرير بدرجة أستاذ مشارك في األقل.

ب)

أال تقل الدرجة العلمية ألغلبية أعضاء هيئة التحرير عن أستاذ مشارك أو ما يعادله.

ج)

أن يظهر بالمجلة قواعد نشر تبيين كيفية قبول البحون بالمجلة  ،على أن يتم تحكيم البحدون مدن محكمدين اثندين

على األقل.
د)

)2

أن يكون قد صدر منها ستة أعداد منتظمة – في األقل – أو أن يكون قد مر على صدورها بانتظام سنتان.

أن ال يزيد ما هو من شور أو مقبول للنشر في هذه المجالت عن وحدة واحدة ضمن الحد األدنى المطلوب للترقية،

إال إذا كانت المجالت مدرجة ضمن قواعد بيانات (.)ISI

)3

يقوم المجلس العلمي هذه التوصيات بعد سنتين من العمل بها }.
ِّ

 - 4البحون المحكمة المنشورة أو المقبول للنشر من مراكز البحون الجامعية المتخصصة.
البحون المحكمة المنشورة أو المقبولة للنشر من مراكز البحون الجامعية المتخصصة  ،يقبل منها وحدة واحدة فق ضمن
الحد األدنى المطلوب للترقية بناء على قرار المجلس العلمي بتاريخ 1431/11/11هد الموافق 2111/2/12م.
 - 5المحكم من الكتب الجامعية والمراجع العلمية  ،ويقبل منها وحدة واحدة فق .
 - 6تحقيق الكتب النادرة المحكم  ،ويقبل منها وحدة واحدة فق .

 - 7الترجمة المحكمة للكتب العلمية المتخصصة  ،ويقبل منها وحدة واحدة فق .

 - 8الكتب والبحون المطبوعة من قبل هيئات علمية يعتمدها المجلس العلمي وتكون خاضعة للتحكيم  ،ويقبل منها وحدة
واحدة فق .
 - 2االختراعات واالبتكارات التي صدرت لها براءات من مكاتب براءات االختراع التي يعترف بها المجلس العلمي.

 - 11النشاط اإلبداعي المتميز وفدق قواعدد يعتمددها مجلدس الجامعدة بنداء علدى توصدية المجلدس العلمدي  ،ويقبدل منهدا وحددة
واحدة فق .

املادة الثالثون:
يجب أال يقل ما ينشر أو يقبل للنشر في المجالت العلمية المحكمة ضمن الحد األدنى المطلوب لترقية عضو هيئة التدريس
عن وحدة بحثية للمتقدمين للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك  ،ووحدتين بحثيتين ضمن الحد األدندى المطلدوب للترقيدة إلدى رتبدة

أستاذ.

املادة احلادية والثالثون:

يجب أن يكون اإلنتاج العلمي المتقدم به عضو هيئة التدريس للترقية منشوراً أو مقبوالً للنشر في أكثر من منفذ نشر واحدد،
وأال تكون جميع منافذ النشر تابعة لجامعة واحدة أو لمؤسسة علمية واحدة.

 - 1فيما يتعلق بالترقية لرتبة أستاذ مشارك  ،يجب أال يزيد مدا هدو منشدور أو مقبدول للنشدر فدي منفدذ نشدر واحدد عدن ثدالن
وحدات من الحد األدنى المطلوب للترقية  ،في حالة التقدم بالحد األدنى فق .

 - 2فيما يتعلق بالترقية لرتبة أستاذ  ،يجب أال يزيد ما هو منشور أو مقبول للنشر في منفذ نشر واحد عن أربع وحدات من
الحد األدنى المطلوب للترقية  ،في حالة التقدم بالحد األدنى فق .

املادة الثانية والثالثون:
الحد األدنى لإلنتاج العلمي المطلوب للمتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أربع وحددات منشدورة أو مقبدول للنشدر  ،إثنتدان
منها – على األقل – عمل منفرد  ،ولمجلس الجامعة بناء على توصية من المجلس العلمي االستثناء من هذا الشرط بالنسبة
لبعض التخصصات على أال يقل المنشور فعالً عن وحدة واحدة.

املادة الثالثة والثالثون:

الحد األدنى المطلوب لإلنتاج العلمي المطلوب للتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ ست وحدات منشدورة أو مقبدول للنشدر  ،منهدا

ثدالن وحددات – علدى األقددل – عمدل منفدرد  ،ولمجلددس الجامعدة بنداء علدى توصددية مدن المجلدس العلمددي االسدتثناء مدن هددذا
الشرط بالنسبة لبعض التخصصات على أال يقل المنشور فعالً عن ثالن وحدات.

قدرر مجلدس الجامعددة بجلسدته السدابعة للعددام الدراسدي 1431/1431ه د المعقددودة بتداريخ 1431/6/25ه د الموافددق

 2111/6/8م  ،الموافقة على مقترح المجلس العلمي االستثناء من شرط العمل المنفرد المنصوص عليه في المادتين
( )32،33مدن الالئحددة المنظمدة لشددؤون منسدوبي الجامعددات السدعوديين مددن أعضداء هيئددة التددريس ومددن فدي حكمهددم
ليكون على النحو اآلتي:

يجوة استبدال العمل المنفرد الواحد المنصوص عليه في المدادتين ( )32،33مدن الالئحدة المنظمدة لشدؤون منسدوبي

الجامعات السعوديين من أعضاء هيئدة التددريس ومدن فدي حكمهدم بعملدين منشدورين أو مقبدولين للنشدر فدي منفدذ نشدر
مصنف ضمن ( ، )ISIيكون فيهما المتقدم للترقية هو الباح األول.

قرر مجلس الجامعة بجلسته السادسة للعام الدراسي 1433/1432هد المعقودة بتاريخ 1433/4/26هد  ،الموافقة

على مقترح المجلس العلمي باالستثناء من شرط العمل المنفرد المنصوص عليه في المدادتين ( )32،33مدن الالئحدة
المنظمة لشؤون منسوبي الجامة السدعوديين مدن أعضداء هيئدة التددريس ومدن فدي حكمهدم  ،لمدن يتقددم للترقيدة بأعمدال
مكافئة من حي عدد الوحدات منشورة أو مقبولدة للنشدر بالمشداركة مدع طلبدة الدراسدات العليدا بالجامعدة سدواء كاندت
مستلة أو غير مستلة من رسائلهم العلمية.

املادة الرابعة والثالثون:
يحتسب العمل العلمي بوحدة واحدة إذا كان المؤلف منفدرداً بتأليفده  ،وبنصدف وحددة إذا ا شدترك فدي تأليفده اثندان  ،وإذا كدان

بحثاً مشتركاً بين أكثر من اثنين فيحسب بنصف وحدة للباح الرئيس ولكل واحد من البداقين بربدع وحددة  ،وإذا كدان عمدالً
مشتركاً آخر بين أكثر من اثنين فيحسب لكل واحد منهم بربع وحدة.

املادة اخلامسة والثالثون:

يجب أال يكون اإلنتاج العلمي المقدم للترقية مستالً من رسائل الماجستير أو الدكتوراه أو من مؤلفدات سدابقة للمتقددم .وفدي
حال تثبت المجلس العلمي من أن هناك ما هو مستل من ذلك  ،فيحرم المتقدم للترقية مدن التقددم بطلدب آخدر للترقيدة مددة

عام من تاريخ صدور قرار المجلس العلمي بذلك.

املادة السادسة والثالثون:

يشددترط فددي المحكمددين للترقيددات أن يكونددوا مددن األسدداتذة  ،ويجددوة إذا كانددت الترقيددة إلددى رتبددة أسددتاذ مشددارك أن يكددون أحددد

المحكمين من األساتذة المشاركين.

املادة السابعة والثالثون:

تتم ترقية عضو هيئة التدريس علمياً من تاريخ صدور قرار المجلس العلمي بذلك  ،أما ترقيته وظيفياً فتعتبر من تداريخ صددور
القرار التنفيذي إذا توافرت وظيفة شاغرة يمكن الترقية عليها.

 -1تتم ترقية أعضاء هيئدة التددريس وظيفيداً بحسدب أقدميدة اجتماعدات المجلدس العلمدي  ،حيد تنفدذ ترقيدات
االجتماع األقدم فالذي يليه.

 -2في حال صدور قرار المجلس العلمي بترقية مجموعة من أعضاء هيئة التدريس علمياً فدي اجتمداع واحدد ،

ولددم يتددوفر العدددد الكددافي مددن الوظددائف  ،تددتم المفاضددلة بيددنهم حسددب تدداريخ تشددكيل لجنددة فحددص اإلنتدداج

العلمي من قبل المجلس العلمي.
 -3في حال تساوي تاريخ تشكيل لجنة فحص اإلنتاج العلمدي لعددد مدن أعضداء هيئدة التددريس الدذين صددرت
لهم قرارات الترقية علمياً ولم يتوفر العدد الكافي من الوظائف  ،تتم المفاضدلة بيدنهم علدى أسداس المعدايير

التالية:

أ  -الوحدات البحثية المحتسبة.
ب  -متوس الدرجات التي منحها لهم المحكمون.
ج  -العبء التدريسي.
د  -متوس درجات خدمة الجامعة والمجتمع.
يتم حساب الوةن النسبي واإلجمالي للمعايير السابقة وفقاً لما يلي:



أ -الوحدات البحثية المحتسدبة :ويدتم فيهدا اعتمداد الوحددات البحثيدة التدي اكتسدبها عندد حسداب الحدد األدندى مدن قبدل اللجندة
المختصة:

عدد الوحدات البحثية المحتسبة  = 111 Xد د د د د د د نقطة

الحد األدنى
ب-

متوس الدرجات التي منحها المحكمون للمتقدم حسب ما ورد في نموذج التحكيم المرسل من المحكم.
درجات المحكم  = 111 X 3+2+1د د د د د د د د نقطة

3

ج  -العبء التدريسي :ويتم فيه حساب متوسد العدبء التدريسدي للسدنوات األربدع السدابقة وفدق مدا ورد فدي طلدب الترقيدة
المعتمد من رئيس القسم.

متوس العبء التدريسي الفعلي

 = 111 Xد د د د د نقطة

العبء التدريسي حسب الالئحة (مادة )41
د  -متوس درجات خدمة الجامعة والمجتمع حسب ما وردت في تقارير رئيس القسم وعميد الكلية  ،والنقاط التي منحها
المجلس العلمي للمتقدم:

15

متوس الدرجات  = 111 Xد د د د د د د د د نقطة

مجموع النقاط = أ  +ب  +جد  +د = د د د د د د د د د نقطة
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يددرج المجلدس العلمدي فدي نهايدة كدل اجتمداع أسدماء أعضداء هيئدة التددريس الدذين تمدت تدرقيتهم مدرتبين بحسدب تدداريخ
تشكيل لجان فحص اإلنتاج  ،يلي ذلك ترتيبهم بحسب النقاط المكتسبة أعاله في حال تساوي تاريخ تشكيل اللجان،

-5

وتبلغ إدارة شؤون الموظفين بترقيتهم وظيفياً وفقاً لذلك.

في حالة شغل عضو هيئة التدريس لوظيفة أستاذ مساعد علمياً ولم يتم تعيينه وظيفياً  ،تحتسب المدة التدي قضداها فدي

الوظيفة علمياً ضمن المدة المطلوبة للترقية لرتبة أستاذ مشارك.

 -6في حالة شغل عضو هيئة التدريس لوظيفة أستاذ مشارك علمياً ولم تتم ترقيته وظيفياً  ،تحتسب المدة التدي قضداها فدي
الوظيفة علمياً ضمن المدة المطلوبة للترقية لرتبة أستاذ.

إجراءات عامة تتعلق بالرتقية:

أ -تسري أحكام المواد المتعلقة بالترقية ( 21إلى  )37على المتعاقدين من غير السعوديين على رتبتدي أسدتاذ مسداعد وأسدتاذ
مشارك.
ب -فيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس من المتعاقدين المعارين من جامعات أخرى أو المرتبطين بجهات عمل خارج المملكة ،
يتم تبني اإلجراءات التي اعتمدها المجلس العلمي بتاريخ 1431/7/11هد الموافق  2122/7/4م وهي كاآلتي:
أوال -ال تنظر جامعة الملك سعود في اعتماد ترقية أعضاء هيئة التدريس الذي يعملون بعقود شخصية قاموا هم بالتوقيع عليها،
ويطلب منهم التقدم للترقية عبر األسلوب المتعارف عليه والذي ينتهي بفحص اإلنتاج العلمي من قبل فاحصين خارجيين.

ثانيا -تنظر الجامعة في طلبات معادلة الترقيات ألعضاء هيئة التدريس المعارين أو من يعملون مع الجامعة وفق عقدود يرتبطدون
فيها مع جامعات أخرى وفق الضواب التالية:

 )1ينظر فدي طلدب معادلدة الترقيدة إذا كدان المتقددم لدم يمضدي أكثدر مدن عدامين ( )2فدي جامعدة الملدك سدعود وتمدت ترقيتده فدي
جامعته األصلية.

 )2إذا أمضى المتقدم فترة تزيد عن عامين وال تزيد عن أربعة أعوام ( ، )4-2يشترط أن يكون لدى المتقدم وحدتين منشورة أو
مقبولة للنشر خالل فترة عمله في جامعة الملك سعود.

)3إذا أمضى المتقدم أكثر من أربعة ( )4أعوام في جامعة الملك سعود ،فعنه يعامدل معاملدة أعضداء هيئدة التددريس فدي الجامعدة
كما ورد في الالئحة.
وقد أصدر سعادة وكيل الجا معة للدراسات العليا والبح العلمي التوضيح األتي لهذا القرار بتاريخ 1431/2/16هد
 - 1أعضاء هيئة التدريس المتعاقدون الذين وقعدوا عقدد العمدل مدع جامعدة الملدك سدعود بأنفسدهم ولديس عدن طريدق جامعداتهم،

سواء تم تصنيف العقد كعقد شخصي أو عقد غير شخصي ،وسواء كان المتعاقد في إجاةة تفرغ علمي من جامعته األصلية

أو إجاةة إعارة أو إجاةة استثنائية ،تنطبق عليهم الفقرة (أوال) من قرار المجلس العلمي المشدار إليده أعداله ويدتم النظدر فدي
ترقياتهم كالتالي:

 إذا كان تاريخ الح صول على الترقية من الجامعة األصدلية بعدد تداريخ التعاقدد مدع جامعدة الملدك سدعود فدال تدتم معادلدة الترقيدةويلزم التقدم بطلب الترقية لرئيس القسم ويعرض الطلب على مجلس القسم والكلية ويتم تحكيم اإلنتاج العلمي عن طريق

المجلس العلمي كالمعمول بده فدي ترقيدة اعضداء هيئدة التددريس السدعوديين ،مدع اشدتراط مضدي سدنة علدى األقدل مدن تداريخ
التعاقد مع جامعة الملك سعود.
 إذا كان تاريخ الحصول على الترقية مدن الجامعدة األصدلية قبدل تداريخ التعاقدد مدع جامعدة الملدك سدعود والمطلدوب هدو تعدديلالمسمى الدوظيفى فيدتم الرفدع بدذلك لعمدادة شدئون أعضداء هيئدة التددريس والمدوظ فين لالختصداص عدن طريدق رئديس القسدم

وعميد الكلية.
 -2اعضاء هيئة التدريس المعدارون إعدارة رسدمية أو الدذين يعملدون وفدق عقدود تدم توقيعهدا بدين جامعدة الملدك سدعود وجامعداتهم
األصلية فيمكن النظر في معادلة الترقية حسب مقتضى الفقرة (ثانيا) من قرار المجلس العلمي المشار إليه اعاله إذا كدان

الحصول على الترقية بعد تداريخ العقدد مدع جامعدة الملدك سدعود .أمدا إذا كدان الحصدول علدى الترقيدة قبدل تداريخ العقدد مدع
جامعددة الملددك سددعود والمطلددوب تعددديل المسددمى الددوظيفي فيددتم الرفددع لعمددادة شددئون أعضدداء هيئددة التدددريس والمددوظفين

لالختصاص عن طريق رئيس القسم وعميد الكلية.

في حال نظر المجلس العلمي في طلب معادلة الترقية التي حصل عليها عضو هيئة التدريس المعار من الجامعة التي ينتمي إليها
فتتبع اإلجراءات األتية:
 -1إستيفاء األتي:

 خطاب عميد الكلية لطلب معادلة الترقية. -خطاب رئيس القسم لطلب معادلة الترقية..

 استمارة طلب ا لترقية بعد تعبئتها من قبل عضو هيئة التدريس وتوقيعها من قبل المختصين.-

نسخة من اإلنتاج العلمي الذي رقي عضو هيئة التدريس بموجبه.

-

قرار ترقية المتقدم من جامعته األصلية موثق من الجهات المعنية.

 - 2تقوم اللجنة المختصة بالمجلس العلمي بفحص ملف الترقية المقدم والتأكد من انطباق شروط ومعايير الترقية الدواردة فدي
الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم على المتقدم.
 - 3في حال تثبت اللجنة المختصة من استيفاء المتقدم للحد األدنى المطلوب للترقية  ،يصدر بذلك قرار من رئيس المجلس
العلمي بناء على توصية اللجنة.

 - 4في حال تثبت اللجنة من عدم استيفاء المتقدم للحد األدنى المطلوب للترقية وفق الالئحة ،يتم تبني اإلجراءات التالية:
 لمن حصل على ترقية إلى درجة أستاذ مشارك أن يكمل الحد األدنى وفقاً لما هو وارد في الالئحة وذلك بعضافة بح أوبحون إلى ما سبق أن ترقى به ال تقل عن وحدة واحدة.

 لمن حصل على ترقية إلى درجة أستاذ أن يكمل الحد األدنى وفقاً لما هو وارد في الالئحدة وذلدك بعضدافة بحدون إلدى مداسبق أن ترقى به ال تقل عن وحدتين.

ج -تسري أحكام المواد المتعلقة بالترقية ( 21إلى  )37على األساتذة غير المتفرغين من السعوديين على رتبتي أستاذ مساعد
وأستاذ مشارك.

