نظبم ترقيبت
أعضـبء هيئـة التدريـس
بكليبت الهيئة العبم للتعلين التطبيقي والتدريب

*******************************

كرار ركى ()2005/2281

تشأً خؾديل كرار اههيئج ركى ( )1997/440فييب خظيٌه يً كواؽد
اهخركيج ألؽظبء هيئج اهخدريس تنويبح اههيئج

الهدير العبن
 -تؾد االعالػ ؽوي أحنبى كبٌوً وٌغبى اهخديج اهيدٌيج وخؾديالخهيب .

 وؽوي اهلبٌوً ركى  82/63في شأً إٌشبء اههيئج اهؾبيةج هوخؾوةيى اهخعتيلةيواهخدرية .

 وؽوي اهلرار  97/440تشأً ٌغبى وكواؽد خركيبح أؽظبء هيئةج اهخةدريستنويبح اههيئج .

 -وتٌبء ؽوي يوافلج يجوس إدارث اههيئج فةي اجخيبؽهةب ركةى ( )92تخةبري

 2004/1/11واجخيبؽه ركى ( )98تخبري  2005/6/19ؽوي ٌغبى خركيةبح
أؽظبء هيئج اهخدريس في ضورخه اهيؾدهج .

 -وتٌبء ؽوي يب خلخظيه يضوحج اهؾيل .

جقـــرر
يبدث أوهي  :خؾديل كرار اههيئج ركى ( )1997/440فييب خظيٌه يً كواؽد اهخركيج
ألؽظبء هيئج اهخدريس تنويبح اههيئج ؽوي اهٌحو اهخبهي :

خؾريف اهخركيج  :هي حضول ؽظو هيئج خدريس ؽوي اهدرجج اهؾوييج اهخبهيج هودرجج
يشغوهب حبهيب وفلب هٌغبى اهيؾيول ته في هذا اهيجبل تبههيئج ويخرخة

ؽوي ذهم حضوهه ؽوي اهحلوق اهوغيفيج هودرجج اهيركي إهيهب وخحيوه

واجتبخهب ويشئوهيخهب .
أهداف ٌغبى اهخركيج :

 -ؽوي يشخوى اهفرد :

 -1إيجبد حوافز هالرخلبء تأداء أؽظبء هيئج اهخدريس .

 -2خحليق اهخفبظل تيً هيئج اهخدريس يً خالل اهيؾبيير اهيوظوؽيج هوخركيج .

 -ؽوي يشخوى اهيؤششج :

خشجؼ ؽظو هيئج اهخدريس ؽوي االرخلبء تأدائه اهؾويي ويشبرنخه في األؽيبل
اهيعووتج في داخل اهلشى اهؾويي واهنويج واههيئج .

 -ؽوي يشخوى اهيجخيؼ :

خٌشيع حرنج اإلٌخبج اهؾويي واهتحد اهخعتيلي واالرختبع تشوق اهؾيل وخديج

اهيجخيؼ .

معاٌٌر الترقٌة :
المعاٌٌر الرئٌسٌة وهً :

.1
.2
.3
.4

األداء التدرٌسً .
اإلنتاج العلمً .
النمو المهنً .
االرتباط بسوق العمل .

شروط التقدم للترقٌة :
 .1الحصول على المؤهل العلمً المطلوب للدرجة العلمٌة المرشح للترقٌة إلٌها .
 .2استكمال الحد األدنى من سنوات الخبرة .
 .3تحقٌق الحد األدنى من كل معٌار من المعاٌٌر المطلوبة للترقٌة .

قواعد الترقٌة :
أوال  :مدرس مساعد إلى مدرس :
ٌجوز الترقٌة من درجة مدرس مساعد إلى مدرس وفقا للمعاٌٌر التالٌة :
 .1أمضى  4سنوات متصلة أو منفصلة من العمل الفعلً فً وظٌفة مدرس مساعد
بالهٌئة .
 .2شارك فً دورة مهنٌة علمٌة فً مجال التخصص أو طرق التدرٌس .
ً
 .3اجتاز دورة فً البحث العلمً أو قدم بحثا ً علمٌا ً فً مجال التخصص منشورا أو
مقبوالً للنشر .
 .4كان تقٌٌم داءه التدرٌسً وفقا ً لنظام أعضاء التدرٌس بتقدٌر جٌد جدا ً على األقل
خبلل سنتٌن تمت فٌهما عملٌة تقٌٌم األداء التدرٌسً لراغب الترقٌة .
 .5ساهم فً لجان عملٌة أو فنٌة على مستوى القسم العلمً أو الكلٌة أو الهٌئة .
ثانٌا  :من مدرس إلى محاضر :
ً
ٌجوز الترقٌة من درجة مدرس إلى محاضر وفقا للمعاٌٌر التالٌة :
 .1أمضى  4سنوات متصلة أو منفصلة من العمل الفعلً فً وظٌفة مدرس بالهٌئة .
 .2شارك فً عدد ( )2دورة مهنٌة أو مهمة علمٌة على األقل فً مجال التخصص أو
طرق التدرٌس .
 .3كان تقٌٌم أداءه التدرٌسً وفقا لنظام تقٌٌم أعضاء هٌئة التدرٌس بتقدٌر جٌد جداً
على األقل خبلل آخر سنتٌن جرت فٌهما عملٌة تقٌٌم األداء التدرٌسً لراغب
الترقٌة .
 .4قدم بحثا ً علمٌا ً محكما ً فً مجال التخصص منشوراً أو مقبوال للنشر .
 .5ساهم فً لجان علمٌة أو فنٌة على مستوى القسم العلمً أو الكلٌة أو الهٌئة .
ثالثا  :من محاضر إلى محاضر أول :
ٌجوز الترقٌة من درجة محاضر أول وفقا ً للمعاٌٌر التالٌة شرٌطة حصوله على مؤهل
الماجستٌر لكل من :
 .1أمضى  4سنوات متصلة أو منفصلة من العمل الفعلً فً وظٌفة محاضر بالهٌئة .
 .2شارك فً عدد ( )2دورة مهنٌة أو مهمة علمٌة على األقل فً مجال التخصص أو
طرق التدرٌس .
 .3كان تقٌٌم أداءه التدرٌسً وفقا لنظام تقٌٌم أعضاء هٌئة التدرٌس بتقدٌر جٌد جدا
على األقل خبلل آخر سنتٌن جرت فٌهما عملٌة تقٌٌم األداء التدرٌسً لراغب
الترقٌة .

 .4قدم إنتاجا علمٌا ٌتكون من :
 ثبلثة بحوث علمٌة محكمة فً مجال التخصص منشوورة أو مقبولوة للنشوراثنان منها على األقل بصفة أصلٌة .
 أو بحثووٌن علمٌووٌن محكمووٌن فووً مجووال التخصووص منشووورٌن أو مقبووولٌنللنشر بصفة أصلٌة إضافة إلى كتاب مؤلف .
 .5ساهم فً لجان علمٌة أو فنٌة على مستوى القسم العلمً أو الكلٌة أو الهٌئة .
رابعا  :من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك :
ٌجوز الترقٌة من درجة أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك وفقا ً للمعاٌٌر التالٌة شرٌطة
حصوله على مؤهل الدكتوراه لكل من :
 .1أمضى  4سنوات متصلة أو منفصلة من العمل الفعلً فً وظٌفة أستاذ مساعد فً
الهٌئة .
 .2شارك فً عدد ( )2دورة مهنٌة أو مهمة علمٌة على األقل فً مجال التخصص أو
طرق التدرٌس .
 .3كان تقٌٌم أداءه التدرٌسً وفقا لنظام تقٌٌم أعضاء هٌئة التدرٌس بتقدٌر جٌد جداً
على األقل خبلل سنتٌن جرت فٌهما عملٌة تقٌٌم األداء التدرٌسً لراغب الترقٌة .
 .4قدم إنتاجا ً علمٌا ً ٌتكون من :
 خمسة أبحاث علمٌة محكمة فً مجال التخصص منشورة أو مقبولة للنشرعلى أن ٌكون المتقدم الباحث األول فً اثنٌن منها على األقل وتم نشر
ثبلثة منها .
 أو أربع بحوث علمٌة وكتاب علمً مؤلف فً مجال التخصص .5ساهم فً لجان علمٌة أو فنٌة أو أعمال استشارٌة على مستوى القسم العلمً أو
الكلٌة أو الهٌئة والمجتمع .
خامسا  :من أستاذ مشارك إلى أستاذ :
ٌجوز الترقٌة من درجة أستاذ مشارك إلى أستاذ وفقا ً للمعاٌٌر التالٌة لكل من :
 .1أمضى  4سنوات متصلة أو منفصلة من العمل الفعلً فً وظٌفة أستاذ مشارك فً
الهٌئة .
 .2شارك فً عدد ( )2دورة مهنٌة أو مهمة علمٌة على األقل فً مجال التخصص أو
طرق التدرٌس .
 .3كان تقٌٌم أداءه التدرٌسً وفقا ً لنظام تقٌٌم أعضاء هٌئة التدرٌس بتقدٌر جٌد جداً
على األقل خبلل آخر سنتٌن جرت فٌهما عملٌة تقٌٌم األداء التدرٌسً لراغب
الترقٌة .
 .4قدم إنتاجا ً علمٌا ً ٌتكون من :
 عشرة أبحاث علمٌة محكمة منشورة أو مقبولة للنشر على أن ٌكون المتقدمالباحث األول فً خمسة منها على األقل وتم نشر نصفها على األقل .
 .5ساهم فً لجان علمٌة أو فنٌة أو أعمال استشارٌة على مستوى القسم العلمً أو
الكلٌة أو الهٌئة والمجتمع .

هبدة ثبنيت  :ؽوي جهبح االخخضبص نل فييب يخضه خٌفيذ هذا اهلرار واهؾيل تيوجته
اؽختبراً يً تدايج اهؾبى اهدراشي  2006/2005ويوغي نل فييب يخؾبرط يؾه
يً كراراح أخرى .

الهدير العبن

املذكزة التفسريية لنظبم التزقيبت
أعضبء هيئة التدريس بكليبت اهليئة
===========================

خبتؼ كرار ركى ()2005/2281

تشأً خؾديل كرار اههيئج ركى ( )1997/440فييب خظيٌه يً كواؽد
اهخركيج ألؽظبء هيئج اهخدريس تنويبح اههيئج
الهذكرة الجفسيريت لنظبن جرقيبث

أعضبء هيئت الجدريس بكميبث الهيئت

أوال  :معاٌٌر الترقٌة :
األداء التدرٌسً :
أ ٌ -شغل األداء التدرٌسً على اآلتً :
 .1مهمة التدرٌس وكٌفٌة إعداد المحاضرات وتنفٌذها بحٌث تحقق أهدافها .
 .2اإلرشاد العلمً للطبلب من خبلل التفاعل والمساهمة فً حل مشكبلتهم
الدراسٌة .
 .3اإلشراف على تهٌئة الوسائل التعلٌمٌة وإعداد التجارب فً المعمل .
 .4اإلشراف على الزٌارات المٌدانٌة والعلمٌة المتعلقة بالمقرر الدراسً .
 .5إعداد االمتحانات وما ٌتعلق بتنفٌذها وتقٌٌمها .
ب – ٌكون قٌاس ما سبق من مفردات وفقا ً للجزء الخاص بفاعلٌة األداء التدرٌسً
فً نظام تقٌٌم أعضاء هٌئة التدرٌس بالهٌئة وعلى ال ٌقل التقدٌر عن جٌد جدا ً
خبلل آخر سنتٌن جرت فٌها عملٌة تقٌٌم األداء التدرٌسً لراغب الترقٌة .
اإلنتاج العلمً :
أٌ -شتمل اإلنتاج العلمً على اآلتً :
 .1البحث العلمً وهو البحث المنشور أو المقبول للنشر فً مجبلت أو
دورٌات محكمة .
 .2المؤلفات العلمٌة ( كتب مؤلفة ) .
ب – ٌشترط أن ال ٌقل معدل التقدٌر العام عن جٌد لكل منتج علمً سواء كان بحثا ً
او كتابا ً وذلك باستخدام مقٌاس ٌتدرج من واحد إلى خمسة على النحو التالً :
 .1ضعٌف .

.2
.3
.4
.5

مقبول .
جٌد .
جٌد جداً .
ممتاز .

الشروط الواجب توافرها فً األبحاث والكتب المقدمة للترقٌة :
 - 1أن ال تكون األبحاث المقدمة قد سبق التقدم لترقٌة سابقة .
 - 2أن ال تكون األبحاث المقدمة مشتقة بصورة مباشرة من رسالتً الماجستٌر
والدكتوراه ولكن ٌتم اعتماد البحوث التً تستند على تطور مادة أو أفكار وردت
فً الرسائل العلمٌة .
 - 3أن ٌكون البحث العلمً فً مجال تخصص عضو هٌئة التدرٌس وأن ٌكون البحث
العلمً منشورا ً أو مقبوالً للنشر خبلل فترة شغل عضو هٌئة التدرٌس للدرجة
العلمٌة الحالٌة .
 - 4أن ٌتسم البحث العلمً باألصالة {}Originality
 - 5أن ٌكون الكتاب العلمً مؤلفا ً .
 - 6أن تحمل األبحاث العلمٌة اسم الهٌئة أو كلٌاتها .
ٌ - 7قصد بالكتاب المؤلف الجهد العلمً الذي ٌبحث موضوعا ً معٌنا ً أو عدة
موضوعات فً علم أو فن فً مجال التخصص على نحو مبتكر فً صٌاغته
وأسلوب معالجته .

مواصفات المجالت العلمٌة المنشورة بها األبحاث المقدمة للترقٌة :
ٌراعً أن توافر فً مجلة أو الدورٌة المطبوعة أو االلكترونٌة المنشور بها
البحث ( او المقبول بها البحث للنشر ) المواصفات التالٌة :
1
2
3
4

 أن تكون المجلة علمٌة أو الدورٌة محكمة . أن تكون المجلة العلمٌة أو الدورٌة صادرة من الجامعات أو المعاهد العلٌا والتًٌعتمدها مجلس القسم العلمً .
 أو تكون المجلة العلمٌة أو الدورٌة صادرة من المجامع اللغوٌة أو المراكز العلمٌةالمتخصصة العربٌة واألجنبٌة أو الجمعٌات المهنٌة التخصصٌة والتً ٌعتمدها
مجلس القسم العلمً .
 ٌفضل أن تكون المجلة العلمٌة أو الدورٌة { }Abstractedأي ٌتم نشر ملخصاتأبحاثها فً مجلة الملخصات التً لها نفس التخصص .

5
6
7
8

 أن تصدر المجلة العلمٌة أو الدورٌة دورٌا وبشكل منتظم . أن ال ٌزٌد عدد األبحاث المنشورة فً عدد واحد من المجلة العلمٌة عن اثنٌنبالنسبة للمتقدم للترقٌة .
 ٌفضل نشر بحث واحد على األقل فً مجلة عالمٌة ( دولٌة ) أو المجبلت العلمٌةالصادرة عن كلٌات الهٌئة العامة للتعلٌم التطبٌقً والتدرٌب .
ٌ -نطبق على المجبلت االلكترونٌة جمٌع البنود الواردة أعبله .

النمو المهنً
ٌشمل النمو المهنً :
 - 1أي ٌكون عضو هٌئة التدرٌس المتقدم للترقٌة قد شارك فً عدد ( )2على األقل
دورات تدرٌبٌة أو مهام علمٌة  ,أو دورة تدرٌبٌة ومهمة علمٌة واحده خبلل فترة
عمله فً مسماه الوظٌفً الحالً .
 - 2المشاركة الفاعلة فً اجتماعات مجلس القسم العلمً خبلل فترة عمله فً مسماه
الوظٌفً الحالً .
 - 3المشاركة باللجان العلمٌة والفنٌة ( لجنتٌن على األقل ) على مستوى القسم العلمً
أو الكلٌة أو الهٌئة خبلل فترة عمله فً مسماه الوظٌفً الحالً .
االرتباط بسوق العمل وخدمة المجتمع :
ٌشمل االرتباط بسوق العمل وخدمة المجتمع على أحد المساهمات التالٌة :
1
2
3
4
5
6

 استشارات علمٌة أو فنٌة لخدمة المجتمع وسوق العمل . نشر مقاالت علمٌة أو مهنٌة أو تربوٌة فً وسائل اإلعبلم والنشر . التطوٌر المهنً للمجتمع من خبلل التدرٌس فً دورات تدرٌبٌة تتعلق بالمجالالمهنً أو العلمً أو التربوي .
 إلقاء محاضرات أو المشاركة فً ندوات أو مؤتمرات فً المجال المهنً العلمًأو التربوي .
 اإلشراف على رسائل الماجستٌر أو الدكتوراه أو المشاركة فً تقٌٌمها وتقٌٌماألبحاث العلمٌة .
 -القٌام بأعمال تطوعٌة لخدمة المجتمع .

ثانٌا  :لجان الترقٌات
تشكٌل لجان الترقٌات ومهامها :
 - 1لجنة الترقٌات فً القسم العلمً :
ٌشووكل عمٌوود الكلٌووة لجنووة الترقٌووات فووً القسووم العلمووً موون ثبلثووة موون أعضوواء هٌئووة
التدرٌس ٌرشحهم رئٌس مجلس القسم على أن تكون رئاسة اللجنة ألعلى الثبلثة فً
الدرجوة العلمٌووة  ,فوذذا تسوواووا كانوت الرئاسووة ألقودمهم فووً الدرجوة العلمٌووة علووى أن
تكون درجاتهم العلمٌة ال تقل درجوتهم عون درجوة المتقودم للترقٌوة  ,وفوً حالوة هودم

توافر الدرجة العلمٌة المذكورة فً القسم العلمً ٌستعان باألساتذة العواملٌن باألقسوام
العلمٌوة األخوورى وفووً حالووة عوودم توووافر العودد المطلوووب داخوول الكلٌووة ٌووتم االسووتعانة
باألساتذة العاملٌن بالكلٌات األخرى  ,وٌتبع نظام التدوٌر فً تشكٌلها سنوٌا ً .
مهمة اللجنة :
 .1دراسة طلبات الترقٌات من أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم والتأكد من انطباق
شروط الترقٌة علٌهم .
 .2مراجعة معاٌٌر الترقٌة ومدى تحقق الحد األدنى منها .
 .3اقتراح أسماء المحكمٌن العلمٌٌن ورفع توصٌاتها إلى عمٌد الكلٌة لمراسلة
المحكمٌن أو تكلٌفهم وتلقً تقارٌرهم فً هذا الشأن .
 .4استكمال إجراءات الترقٌة فً ضوء رأي المحكمٌن ورفع توصٌاتها إلى لجنة
الترقٌات فً الكلٌة .
 - 2لجنة الترقٌات فً الكلٌة :
ٌصدر نائب المدٌر العام للتعلٌم التطبٌقً والبحوث قراراً بتشكٌل لجنة الترقٌوات
فً الكلٌة برئاسة أقودم أسوتاذ دكتوور بالكلٌوة وعضووٌة أربوع أسواتذة مون األقسوام
العلمٌة بدرجة أستاذ دكتور  ,وفً حالة عدم توافر العدد المطلووب داخول الكلٌوة
ٌتم االستعانة األساتذة العاملٌن بالكلٌات األخرى وٌتبع نظام التدوٌر فوً تشوكٌلها
سنوٌا ً .
مهمة اللجنة
 - 1مراجعة توصٌات لجان الترقٌات باألقسام العلمٌة .
 - 2تسجٌل توصٌاتها ورفعها إلى لجنة الترقٌات بالهٌئة عن طرٌق عمٌد الكلٌة .
 - 3لجنة الترقٌات فً الهٌئة :
ٌتم تشكٌل لجنة الترقٌات بالهٌئة بقرار من مدٌر عام الهٌئة من خمسة أعضاء ال
تقل درجتهم العلمٌة عن أستاذ دكتور .
ثالثا  :إجراءات الترقٌة :
ٌ- 1قوم عضو هٌئة التدرٌس الراغب فً الترقٌة باستٌفاء البٌانات فً نموذج ( طلوب
ترقٌووة عضووو هٌئووة التوودرٌس – نموووذج رقووم ت ت ب ( )1-9وٌقدمووه إلووى رئووٌس
القسوم العلموً أو نائبووه مشوفوعا ً بخموس نسووم مون كول مفووردة مون مفوردات اإلنتوواج
العلمً باإلضوافة إلوى المسوتندات المطلووب تقودٌمها فوً هوذا الصودد وذلوك فوً أي
وقت خبلل العام الدراسً ( الفصل الدراسً األول و الفصل الدراسً الثانً ).
ٌ - 2قوم رئٌس القسم العلمً بفحص الطلب والتحقوق مون مودى انطبواق شوروط التقودم
للترقٌة الواردة فً نموذج رقم ت ت ب ( )1-9على أن ٌقوم بذخطار عضو هٌئة
التدرٌس المتقدم للترقٌوة بنتٌجوة هوذا الفحوص فوً موعود أقصواه أسوبوت مون توارٌم
تقدٌم الطلب  ,وفً حالة الموافقة ٌ ,قوم رئٌس القسم العلمً بعرض طلب الترقٌة
على لجنة الترقٌات فً القسم العلمً .

3
4

5

6

7

8

 تتولى لجنة الترقٌات فً القسم العلمً النظر فً طلب الترقٌة والتأكود مون اسوتٌفاءكافة الشروط المطلوبة  ,والرد كتابٌا ً على عضو هٌئة التدرٌس المتقدم للترقٌة فً
حالة رفض الطلب خبلل أسبوت عمل .
 ٌقوم بتقٌٌم اإلنتاج العلمً المقدم للترقٌة ثبلثة من المحكمٌن وذلك باستخدام نموذجرقم ت ت ب ( 2-9أ) أو رقم ت ت ب ( 2-9ب) لوى أن ال ٌقول متوسوط التقودٌر
لكل منتج علمً عن ( )3درجات " جٌد " وٌجوز أن ٌكوون تقودٌر واحود فقوط مون
المحكمووٌن درجتووٌن (مقبووول) لبحووث أو كتوواب  ,وال ٌووتم االعتووداد باإلنتوواج العلمووً
الحاصل على تقدٌر ضعٌف وٌتم استبعاده  ,وٌتولى رئوٌس لجنوة الترقٌوات بالكلٌوة
كافة المراسبلت مع المحكمٌن وذلك فً موعد أقصاه أسبوعان مون توارٌم اسوتبلم
الطلب من القسم العلمً .
 فووً حالووة تووأخٌر أحوود المحكمووٌن فووً الوورد لفتوورة تزٌوود عوون شووهرٌن ٌرسوول اإلنتوواجالعلمً لمحكم بدٌل  ,وعند ورود الردود مون ثبلثوة محكموٌن تقووم لجنوة الترقٌوات
بالقسم العلمً بدراسة الطلب فوً ضووء ردود المحكموٌن المحوال إلٌهوا مون رئوٌس
لجنة الترقٌات بالكلٌة وفً حالة رفض اللجنة للطلب ٌحال الطلب إلى رئٌس لجنة
الترقٌات بالكلٌة مشفوعا ً باألسباب بشكل كتابً وذلك باستخدام نمووذج رقوم ت ت
ب ( )3-9وٌخطر رئٌس لجنة الترقٌات بالكلٌة عضو هٌئة التدرٌس بقرار اللجنوة
عن طرٌق رئٌس القسم العلمً على أن ٌنتهً العمل بهذا اإلجراء فً كلتا الحالتٌن
الموافقة أو الرفض فً موعد أقصاه أسبوعٌن عمل .
 فووً حالووة موافقووة لجنووة الترقٌووات فووً القسووم العلمووً علووى الطلووب تقوووم بتسووجٌلتوصٌاتها فً نموذج رقم ت ت ب ( )3-9وتحٌله إلى رئٌس لجنة الترقٌات بالكلٌة
لتقووووم اللجنوووة بوووالنظر فوووً توصوووٌات لجنوووة الترقٌوووات فوووً القسوووم العلموووً واتخووواذ
التوصٌات النهائٌة للكلٌة وذلك فً موعد أقصاه أسبوعان من تارٌم استبلم الطلب
.
 فً حالة موافقة لجنة الترقٌات فً الكلٌة على الطلب  ,تقوم بتسجٌل توصٌاتها فًنموذج رقم ت ت ب ( )3-9وتحٌل الطلب إلى نائب المدٌر العام للتعلٌم التطبٌقوً
والبحوووث للعوورض علووى لجنووة الترقٌووات فووً الهٌئووة وذلووك للدراسووة والنظوور فووً
توصٌات المرفوعة من الكلٌة واتخواذ التوصوٌات النهائٌوة للجنوة فوً موعود أقصواه
شهر من تارٌم استبلم الطلب  ,وٌخطر رئٌس لجنة الترقٌات بالهٌئوة عضوو هٌئوة
التدرٌس بقرار اللجنة عن طرٌق رئٌس القسم العلموً علوى أن ٌنتهوً العمول بهوذا
اإلجراء فً كلتا الحالتٌن الموافقة أو الرفض فً موعد أقصاه أسبوعٌن عمل .
 فً حالة موافقة لجنة الترقٌات فً الهٌئة على الطلب تقووم بتسوجٌل توصوٌاتها فوًنموذج ت ت ب ( )3-9وٌحٌل نائب المدٌر العام للتعلٌم التطبٌقً والبحوث الطلب
إلى مدٌر عام الهٌئة إلصدار قرار فً الترقٌة وذلك إذا كانت الدرجة المرقى إلٌها
ال تتعوودى درجووة محاضوور أول أمووا إذا كانووت الترقٌووة إلووى درجتووً أسووتاذ مشووار أو
أستاذ فٌقوم مدٌر عوام الهٌئوة بعورض الطلوب علوى مجلوس إدارة الهٌئوة  ,وٌصودر
وزٌر التعلٌم العالً ورئٌس مجلس إدارة الهٌئة قرار الترقٌة بعد اعتمواد الطلوب ,
وٌخطر رئٌس لجنة الترقٌات بالهٌئة عضو هٌئة التدرٌس بقرار اللجنة عن طرٌق
رئٌس القسم العلمً على أن ٌنتهً العمل بهذا اإلجوراء فوً كلتوا الحوالتٌن الموافقوة
أو الرفض فً موعد أقصاه أسبوعٌن عمل .

رابعا  :البرمجة الزمنٌة إلجراءات ترقٌة أعضاء هٌئة التدرٌس
اإلجراء الرئٌسً

م

اإلجراءات التفصٌلٌة

تارٌخ االنجاز

الجهة المسئولة

 استٌفاء بٌانات طلبعضو هٌئة
الترقٌة الخاص بعضو
 استٌفاء بٌانات طلبالتدرٌس
هٌئة التدرٌس
الترقٌة
 توفٌر المستندات الالزمةالتأكد من استٌفاء البٌانات  -مراجعة بٌانات الطلب
رئٌس مجلس القسم
 التأكد من انطباق شروطوتوافر المستندات
العلمً أو نائبه
التقدم لطلب الترقٌة
وانطباق شروط الترقٌة

1

2

خالل الفصل
الدراسً األول أو
الثانً
أسبوع من تارٌخ
تقدٌم الطلب
خالل أسبوعٌن من
تارٌخ استالم الطلب
من رئٌس القسم
العلمً
خالل أسبوعٌن من
تارٌخ استالم الطلب
من لجنة الترقٌات
بالقسم العلمً

3

العرض على لجنة
الترقٌات بالقسم العلمً

 دراسة الطلب واستٌفاءالبٌانات الخاصة به
 -ترشٌح المحكمٌن

رئٌس لجنة
الترقٌات بالقسم
العلمً

4

مراسلة المحكمٌن

مراسلة المحكمٌن

رئٌس لجمة
الترقٌات بالكلٌة

5

تلقً ردود المحكمٌن

تلقً ردود المحكمٌن

رئٌس لجنة
الترقٌات بالكلٌة

شهرٌن لكل محكم

6

عرض ردود المحكمٌن
على لجنة الترقٌات بالقسم
العلمً

رئٌس لجنة
الترقٌات بالقسم
العلمً

خالل أسبوعٌن من
تارٌخ استالم
الردود

7

العرض على لجنة
الترقٌات بالكلٌة

رئٌس لجنة
الترقٌات بالكلٌة

خالل أسبوعٌن من
تارٌخ استالم الطلب

8

العرض على لجنة
الترقٌات بالهٌئة

رئٌس لجنة
الترقٌات بالهٌئة

شهر

9

العرض على مدٌر عام
الهٌئة

======

======

تلقً ردود المحكمٌن
وإعادة دراسة طلب
الترقٌة فً ضوء رأي
المحكمٌن وتسجٌل
توصٌاتها
دراسة الطلب وتوصٌات
لجنة الترقٌات بالقسم
العلمً وتسجٌل توصٌتها
دراسة الطلب وتوصٌات
لجنة الترقٌات بالكلٌة
وتسجٌل توصٌتها
إصدار قرار الترقٌة أو
العرض على مجلس
اإلدارة حسب درجة
الترقٌة

خامسا :جدول متابعة إجراءات ترقٌة أعضاء هٌئة التدرٌس
م

اإلجراء الرئٌسً

وظٌفة

1

استكمال بٌانات
الطلب

عضو هٌئة التدرٌس

اسم
المسئول

التوقٌع

التارٌم

2
3

استالم الطلب
والتأكٌد من استكمال
بٌاناته
العرض على لجنة
الترقٌات بالقسم
العلمً

رئٌس مجلس القسم
العلمً
رئٌس مجلس القسم
العلمً

4

مراسلة المحكمٌن

رئٌس لجنة الترقٌات
بالكلٌة

5

تلقً ردود المحكمٌن

رئٌس لجنة الترقٌات
بالكلٌة

10

استالم ردود
المحكمٌن والعرض
على لجنة الترقٌات
بالقسم العلمً
العرض على لجنة
الترقٌات بالكلٌة
مراسلة لجنة
الترقٌات بالهٌئة
العرض على لجنة
الترقٌات بالهٌئة
العرض على المدٌر
العام

11

إصدار قرار الترقٌة

6
7
8
9

رئٌس لجنة الترقٌات
بالقسم العلمً
رئٌس لجنة الترقٌات
بالقسم العلمً
رئٌس لجنة الترقٌات
بالكلٌة
رئٌس لجنة الترقٌات
بالهٌئة
رئٌس لجنة الترقٌات
بالهٌئة
مدٌر عام الهٌئة أو
وزٌر التعلٌم العالً

سادسااا  :ضااوابط ومعاااٌٌر اختٌااار المحكمااٌن العلمٌااٌن لمنتاااج العلمااً ألعضاااء هٌئااة
التدرٌس المتقدمٌن للترقٌة
ٌراعً عند اختٌار المحكمٌن العلمٌٌن ما ٌلً :
 - 1ضرورة أن ٌكون تخصص المحكم متوافقا ً مع تخصص عضو هٌئة
التدرٌس المتقدم للترقٌة .
 - 2أن ٌكووون المحكمووون موون مؤسسووات أكادٌمٌووة متنوعووة سووواء كانووت
محلٌة أو عالمٌة .
 - 3مراعاة الدرجة الوظٌفٌة التً ٌشغلها المحكم  ,وٌفضل شاغلً درجة
األستاذٌة وفً جمٌع األحوال ٌجب أن تكون الدرجة العلمٌوة للمحكوم
تساوي أو أعلى من الدرجة الوظٌفٌة المطلوب الترقٌة إلٌها.
 - 4عدم اختٌار محكمٌن ٌشاركون فً هٌئة تحرٌر المجبلت العلمٌة التً
نشر بها المتقدم للترقٌة أبحاثه  ,أو ٌعلمون كمستشارٌن بها
 - 5مراعاة أن ال ٌكون عضو هٌئة التدرٌس المتقدم للترقٌة مشواركا ً فوً
هٌئة تحرٌر أو ٌعمل كمستشار فً المجبلت العلمٌة الناشرة ألبحاثوه
فً فترة نشر البحث .

سابعا  :المستندات ومتطلبات الترقٌة المطلوبة من عضو هٌئة التدرٌس المتقدم للترقٌة
:
 - 1نموذج طلب ترقٌة نموذج رقم ت ت ب (. )1-9
- 2شهادات المشاركة فً الدورات التدرٌبٌوة أو المهموات العالمٌوة ( عودد  2علوى
األقل ) .
 - 3نتائج تقوٌم األداء التدرٌسً ( عدد  2على األقل ) .
 - 4السٌرة الذاتٌة للمتقدم للترقٌة ( عدد . ) 5
 - 5خمس نسم من كل مفرد (بحث أو كتاب) من اإلنتاج العلموً علوى أن ٌراعوً
فً األبحاث المنشورة تقدٌم المجلد األصلً المنشور بوه البحوث باإلضوافة إلوى
خمس نسم ( مستبلت ) من البحث أما بالنسبة لؤلبحاث المقبولة للنشور فٌجوب
تقدٌم الخطواب األصولً لقبوول البحوث باإلضوافة إلوى نسوخة حدٌثوة مون المجلوة
المقبولة بها البحث للنشر .
المستندات ومتطلبات الترقٌة المطلوبة من القسم العلمً :
باإلضافة إلى المستندات ومتطلبوات الترقٌوة المطلوبوة مون عضوو هٌئوة التودرٌس والمشوار
إلٌها سابقا ً ٌ ,قدم القسم العلمً الى لجنة الترقٌات بالكلٌة ما ٌلً :
أ  -عند التقدم بطلب الترقٌة :
 - 1قائمة بأسماء المحكموٌن العلمٌوٌن ال ٌقول عوددهم فوً كول تخصوص فرعوً
بالقسم العلمً عن ( )10عشرة محكمٌن  ,وٌراعً عن اختٌارهم المعاٌٌر
الواردة فً المذكرة التفسٌرٌة لنظام ترقٌات أعضاء هٌئة التدرٌس بكلٌات
الهٌئة العامة للتعلٌم التطبٌقً والتدرٌب .
 - 2محاضر اجتمات لجنة الترقٌات بالقسم العلموً متضومنا ً قورار اللجنوة بشوأن
الترقٌة .
 - 3بٌووان اإلنتوواج العلمووً لعضووو هٌئوة التوودرٌس المتقوودم للترقٌووة طبقوا ً للنموووذج
المعد لذلك  ,على أن ٌحدد به األبحاث األصلٌة واألبحاث االحتٌاطٌوة (إن
وجدت) وذلك بالتنسٌق مع عضو هٌئة التدرٌس المتقدم للترقٌة
ب -بعد وصول تقارٌر المحكمٌن العلمٌٌن :
 - 1إعادة نماذج تحكٌم البحث العلمً الواردة من المحكمٌن إلى لجنة الترقٌات
بالكلٌة .
 - 2نموذج نتائج تحكٌم إنتاج علمً .
 - 3محضر اجتموات لجنوة الترقٌوات بالقسوم العلموً المتضومن التوصوٌة بترقٌوة
عضو هٌئة التدرٌس .
المستندات ومتطلبات الترقٌة المطلوبة تقدٌمها إلى لجنة الترقٌات بالهٌئة :
باإلضافة إلى المستندات ومتطلبات الترقٌة المطلوبة من عضو هٌئة التدرٌس ومن
القسم العلمً المشار إلٌها سوابقا ً  ,تقودم لجنوة الترقٌوات بالكلٌوة الوى لجنوة الترقٌوات
بالهٌئة ما ٌلً :

أوال :
 .1محضوور اجتمووات لجنووة الترقٌووات بالقسووم العلمووً وبالكلٌووة المتضوومن الموافقووة علووى
إرسال اإلنتاج العلمً لصاحب العبلقة إلى المحكمٌن العلمٌٌن
 .2محضر اجتمات لجنة الترقٌات بالكلٌة المتضومن الموافقوة علوى ترقٌوة عضوو هٌئوة
التدرٌس المتقدم للترقٌة
 .3نسخة من األبحاث العلمٌة المؤلفات  ,والمجلدات األصلٌة المنشور أو المقبول بها
األبحاث للنشر وخطابات القبول للنشر
 .4تقارٌر المحكمٌن العلمٌٌن
ثانٌا  :سبعة نسخ من اآلتً :
 .1نموذج طلب ترقٌة نموذج رقم ت ت ب ()1-9
 .2السٌرة الذاتٌة للمتقدم للترقٌة
 .3بٌان اإلنتاج العلمً لمتقدم للترقٌة
 .4بٌان نتائج تحكٌم إنتاج علمً
 .5تقارٌر المحكمٌن العلمٌٌن
ثامنا  :القواعد العامة :
 - 1إذا توفر لعضو هٌئة التدرٌس المتقدم للترقٌة من األبحاث أكثر من العدد المطلوب
حسووب المسوومى الوووظٌفً تقوووم لجنووة الترقٌووات بالقسووم العلمووً بالطلووب منووه تحدٌوود
األبحاث المطلوب تحكٌمها بصفة أساسٌة وتحدٌد عودد ( )2مون األبحواث األخورى
بصفة احتٌاطٌة  ,وعلى أن ٌوتم تحكوٌم جمٌوع األبحواث المتقدموة  ,فوذذا لوم ٌحصول
أحد األبحاث األساسٌة على الحود األدنوى المطلووب لقبوول البحوث ٌجووز االسوتفادة
من تقدٌر األبحاث صفة االحتٌاط .
ٌ - 2تم قبول األبحاث العلمٌوة التوً توم نشورها او توم قبولهوا للنشور فوً مجوبلت علمٌوة
محكمة فً الفترة الزمنٌة الواقعة بٌن تارٌم تقدٌم طلب ترقٌة ترقٌه سابقة وتارٌم
صدور قرار الموافقة على ذلك الطلب  ,عند تقدٌم عضو هٌئة التدرٌس لها لترقٌة
التالٌة .
ٌ - 3ووتم عووروض ردود لجووان الترقٌووات باألقسووام العلمٌووة علووى لجنووة الترقٌووات بالكلٌووة
سواء كانت بالموافقة على الترقٌة أو الرفض وذلك طبقا ً لمواد وأحكوام بنوود نظوام
الترقٌات .
 - 4تقوووم لجنووة الترقٌووات بالكلٌووة بمراجعووة طلبووات المتقوودمٌن للترقٌووة قبوول مراسوولتها
المحكمٌن وذلك للتأكد من انطباقها للشروط
ً
ً
 - 5الصفة األصلٌة فوً اإلنتواج العلموً للمتقودم للترقٌوة  ,سوواء كوان بحثوا أو كتابوا أن
ٌكون المتقدم للترقٌة باحث أول First Author
ٌ - 6جوز لعضو هٌئة التدرٌس الذي سبق أن تقدم بطلب ترقٌة ولم توتم الموافقوة علٌوه
أن ٌتقوودم بوونفس األبحوواث العلمٌووة المسووتوفٌة للشووروط  ,دون الحاجووة إلووى إعووادة
تحكٌمهووا موورة ثانٌووة  ,شوورٌطة أن ٌسووتكمل العوودد المطلوووب موون األبحوواث العلمٌووة
بأخرى جدٌدة ٌتم تحكٌمها وفقا ً لئلجراءات المتبعة فً نظام الترقٌات .

 - 7االعتوداد بتوارٌم موافقووة لجنوة الترقٌوات بالهٌئووة علوى ترقٌوة عضووو هٌئوة التوودرٌس
كبداٌة لآلثار المعنوٌة عند احتساب المدة التً تجٌز له التقدم بعدها بطلوب الترقٌوة
إلى الدرجة األعلى .
ٌ - 8عتد بتارٌم صدور القرار اإلداري بالترقٌة كبداٌة لآلثار المالٌة المترتبة على هذه
الترقٌة .
 - 9أما ما ٌخص الترقٌة من مدرس مساعد وحتى محاضر فٌعتد بتارٌم اعتماد المدٌر
العام لقرار لجنة الترقٌات بقطات التعلٌم التطبٌقوً والبحووث كبداٌوة لآلثوار المادٌوة
والمعنوٌة المترتبة على الترقٌة .
 - 10ال ٌتم إعادة تحكٌم البحث المشترك الذي تم تحكٌمه سلفا ً فً ترقٌة أحود البواحثٌن
وٌتم تقدٌمه مرة أخرى فً ترقٌوة باحوث آخور  ,موع مراعواة الشوروط الوواردة فوً
المادة سادسا ً { ضوابط ومعاٌٌر اختٌار المحكمٌن } البند . 3
 - 11تحسوووب مووودة اإلعوووارة – أو االنتوووداب الكلوووً الخوووارجً – للعمووول فوووً وظوووائف
بالجامعووات أو المؤسسووات أو مراكووز البحوووث أو المنظمووات العالمٌووة أو الهٌئووات
التعلٌمٌة المناظرة محلٌا ً أو دولٌا ً ضمن سنوات العمل الفعلٌة لعضو هٌئة التدرٌس
عند التقدم بطلب الترقٌة  ,مع مراعاة القواعد األساسٌة للترقٌة فٌما ٌختص بشرط
المدة الزمنٌة .
ٌ - 12عتد بكتاب قبول البحث للنشر عام بحد أقصى من تارٌم خطاب قبول النشور أو
التارٌم المحدد للنشر فً الخطاب .
 - 13تقوم لجنة الترقٌوات بالقسوم العلموً بواقتراح قائموة بأسوماء عشورة محكموٌن علوى
األقل وعناوٌنهم وذلك فً موعد أقصاه شوهر مون توارٌم تشوكٌل لجنوة الترقٌوات ,
والعموول علووى إنشوواء قاعوودة بٌانووات خاصووة بووالمحكمٌن للقسووم العلمووً ٌووتم تحوودٌثها
واإلضافة إلٌها فصلٌا .

لطبع انزؼهٛى انزطجٛمٔ ٙانجحٕس
كهٛخ...............................:
انمسى انؼهً......................:ٙ
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طهت رشلٛخ ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس
االسى............................................................................. :

انذسجخ انؼهًٛخ انحبنٛخ............................................................ :

ربسٚخ رمذٚى انطهت:



/

/
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رُج ّٛػبو :جًٛغ انجٛبَبد ٔيشفمبد ْزا انًُٕرج سشٚخ ٔٚخطش َششْب أٔ إطالع احدذ ػهٓٛدب فًٛدب ػدذا
طبحت انؼاللخ ٔأػضبء نجبٌ انزشلٛبد.

انقعى انعهًي................................................................................... :
اظى عضى هيئخ انتدزيط..................................................................... :
اندزرخ انعهًيخ انحبنيخ......................................................................... :
اندزرخ انعهًيخ انًطهىثخ انتسقيخ إنيهب....................................................... :

ششٔط لجٕل انطهت
 - 1انًؤْم انؼهً:ٙ
انزخظض

انًؤْم انؼهً ٙانًؼ ٍٛػه ّٛحبنٛب

يذٖ اَطجبق ششط سُٕاد انخجشح
يُطجك

جٓخ انحظٕل ػهّٛ

ربسٚخ انحظٕل ػهّٛ

سأ٘ سئٛس يجهس انمسى انؼهًٙ

غٛش يُطجك

 - 2سُٕاد انخجشح ف ٙانٓٛئخ:
ربسٚخ شغم انٕظٛفخ انحبنٛخ

ربسٚخ انزمذو نهزشلٛخ

يذٖ اَطجبق ششط سُٕاد انخجشح
يُطجك

يذح انخجشح ف ٙانٕظٛفخ
انحبنٛخ

سأ٘ سئٛس يجهس انمسى انؼهًٙ

غٛش يُطجك

 - 3األداء انزذسٚس:ٙ
انتقديس انحبطم عهيه انًتقدو وفقب نهزصء انخبص ثفبعهيةخ ادااء انتدزيعةي فةي َ ةبو مقيةيى عضةبء
انتدزيط ثبنهيئخ هى:

انزمذٚش

انؼبو انذساسٙ

يذٖ اَطجبق ششط األداء انزذسٚسٙ
يُطجك

سأ٘ سئٛس يجهس انمسى انؼهًٙ

غٛش يُطجك

 - 4اإلَزبج انؼهً ٙانًمذو نهزشلٛخ:
 انجحىث انعهًيخ انًُشىزح و انًقجىنخ نهُشس:...................................................................................................... -1
...................................................................................................... -2
...................................................................................................... -3
...................................................................................................... -4
...................................................................................................... -5
...................................................................................................... -6
...................................................................................................... -7
...................................................................................................... -8
...................................................................................................... -9
.................................................................................................... -10
يذٖ اَطجبق ششط انجحٕس انؼهًٛخ
يُطجك

سأ٘ سئٛس يجهس انمسى انؼهًٙ

غٛش يُطجك

ة -انًؤنفبد انؼهًٛخ ( كزت يؤنفخ أٔ يزشجًخ ):
...................................................................................................... -1
...................................................................................................... -2
يذٖ اَطجبق ششط انًؤنفبد انؼهًٛخ
يُطجك
غٛش يُطجك

سأ٘ سئٛس يجهس انمسى انؼهًٙ

ج -ثشاءح االخزشاع:
......................................................................................................
......................................................................................................

يذٖ اَطجبق ششط ثشاءح االخزشاع
يُطجك

سأ٘ سئٛس يجهس انمسى انؼهًٙ

غٛش يُطجك

 - 5انًُٕ انًُٓ:ٙ
.................................................................................................................................
................................................................................ .................................................
.................................................................................................................................
...................................................................................... ...........................................
................................................................................................................................
يذٖ اَطجبع ششط انًُٕ انًُٓٗ
يُطجك

سأ٘ سئٛس يجهس انمسى انؼهًٙ

غٛش يُطجك

 - 6االسرجبط ثسٕق انؼًم ٔخذيخ انًجزًغ:
.........................................................................................................................
.................................................................. .......................................................
.........................................................................................................................
........................................................ .................................................................
.........................................................................................................................

.............................................. ............................................................................
...........................................................................................................................
...................................... .....................................................................................
..........................................................................................................................

يذٖ اَطجبع ششط االسرجبط ثسٕق انؼًم ٔ خذيخ
انًجزًغ
يُطجك

سأ٘ سئٛس يجهس انمسى انؼهًٙ

غٛش يُطجك

اػزًبد سئٛس يجهس انمسى انؼهً:ٙ

ٚؼشع انطهت ػهٗ نجُخ انزشلٛبد ثبنمسى
ال ٚؼشع انطهت ػهٗ نجُخ انزشلٛبد ثبنمسى

األسجبة:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................

رٕلٛغ سئٛس يجهس انمسى انؼهًٙ

انزبسٚخ

/

/
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لطبع انزؼهٛى انزطجٛمٔ ٙانجحٕس

كهٛخ ...............................
انمسى انؼهً...................... ٙ
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رمشٚش يحكى خبسج / ٙيحهٗ

ثٛبَبد انًحكى
االسى................................................................................. :
انذسجخ انؼهًٛخ....................................................................... :
جٓخ انؼًم........................................................................... :
انٕظٛفخ.............................................................................. :

 مُجيه عبو :رًيع انجيبَبد ويسفقبد هرا انًُىذد ظسيخ ويخطس َشسهب و إطالع
احد عهيهب فيًب عدا طبحت انعالقخ و عضبء نزبٌ انتسقيبد

ًَٕرج سلى ( 2 -9أ )
رمٛٛى ثحش يُشٕس أٔ يمجٕل نهُشش
اظـى انًحـكى................................................................................ :
انىظيفخ...................................................................................... :
اندزرخ انعهًيخ............................................................................ :
انكهيخ......................................................................................... :
انزبيعخ...................................................................................... :
عُـىاٌ انجــحج.......................................................................... :

يؼبٛٚش انزمٛٛى
ضؼٛف

يمجٕل

جٛذ

جٛذ جذا

يًزبص

ظهىة انعسع وانكتبثخ
انًحتىي انعهًي
اندزاظبد انعبثقخ
اإلضبفخ انعهًيخ
يُهزيخ اندزاظخ
يدي مىافق انُتبئذ يع انفسضيبد و ادظئهخ
يدي مىافق انُتبئذ يع ظهىة انتحهيم
هًيخ ظئهخ اندزاظخ
انتقييى انعبو
يالح بد ........................................................ ....................................

............................................................................................
انتىقيع:
انتبزيخ:

رمـٛـٛى ثحش يُشـٕس أٔ يـمـجٕل نهُشـش

خالطخ انشأ٘
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.................................................................... .........................................................
.............................................................................................................................

انزمذٚش
انسربء إعطبء انتقديس ثُبء عهً انًقيبض انتبني
5
4
3
2
1

االظى:
انتىقيع:
انتبزيخ:

/

/
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يًتبش
ريد ردا
ريد
يقجىل
ضعيف

ًَٕرج سلى ( 2 -9ة)
رمٛٛى يؤنف ػهًٙ
اظـى انًحـكـى......................................................................... :
انىظيـفخ............................................................................... :
اندزرخ انعهًيخ....................................................................... :
انكهيخ............................................................................... ... :
انزبيعخ....................................................................... .........:
عُىاٌ انجحج ( يؤنف عهًي )................................................... :

يؼبٛٚش انزمٛٛى
ضؼٛف

يمجٕل

جٛذ

جٛذ جذا

يًزبص

ظهىة انعسع وانكتبثخ
انًحتىي انعهًي
اندزاظبد انعبثقخ
اإلضبفخ انعهًيخ
يُهزيخ اندزاظخ
يدي هًيخ ادفكبز انًطسوحخ و حداحتهب
يدي مىافق انُتبئذ و انتىطيبد
هًيخ ظئهخ اندزاظخ
انتقييى انعبو

يالح بد ............................................................................................
............................................................................................
انتىقيع:
انتبزيخ:

رمـٛـٛى يؤنف ػهًٙ

٘خالطخ انشأ
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

شٚانزمذ
انسربء إعطبء انتقديس ثُبء عهً انًقيبض انتبني
يًتبش
ريد ردا
ريد
يقجىل
ضعيف

5
4
3
2
1

:االظى
:انتىقيع
20

Public Authority of Applied Education and Training
Applied Education and Research Sector
College ……………………………
Scientific Department ……….……

/

/

:انتبزيخ

FORM A E R (9 - 2 A)

Evaluation of published paper or accepted for publication

The Evaluator Data
Name of Evaluator …………………………………………
Position …………………………………………………….
Scientific Rank …………………………………………….
College ……………………………………………………..
Title of Paper ……………………………………………....

Evaluation Form / Criteria

Poor

Clarity of Writing
Content of Paper
Literature Review
Scientific Merit
Appropriateness of
Methodology
Do the results match the

Average

Good

Very Good

Excellent

hypothesis?
Do the Conclusion match
the analysis
Importance of the question
addressed
Overall Evaluation

COMMENTS ……………………………………………………………..
…………………………………..…………………………
Signature/Date ………………………………..…………………………
………………………………..…………………………

CONCLUSION
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

EVALUATION

Please use the following scale for evaluation

5 Excellent
4 Very Good
3
Good
2
Fair
1
Poor

Name
Signature
Date

/
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Public Authority of Applied Education and Training
Applied Education and Research Sector
College ……………………………
Scientific Department ……….……

FORM A E R (9 - 2 B)

Evaluation of Book ( Scientific Publication )

The Evaluator Data
Name of Evaluator …………………………………….……
Position ………………………………………………….….
Scientific Rank ………………………………………….….
College ……………………………………………………..
Title Book ( Scientific Publication)………………………...

Evaluation Form / Criteria

Poor

Clarity of Writing
Content of Publication
Literature Review
Scientific Merit
Appropriateness of
Methodology
Adding new ideas?
Appropriateness of the
Conclusion
Importance of the question
addressed
Overall Evaluation

Average

Good

Very Good

Excellent

COMMENTS ……………………………………………………………..
…………………………………..…………………………
Signature

/

Date

…………………………………..…………………………
…………………………………..…………………………

CONCLUSION
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

EVALUATION

Please use the following scale for evaluation

5 Excellent
4 Very Good
3
Good
2
Fair
1
Poor

Name
Signature
Date

/

/
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ًٍٛغ َزبئج انًحكًٛمخ رجٚطش

ٍاظى انًحكًي

انجحج ادول

انجحج انخبَي

انجحج انخبنج

انجحج انساثع

1ST Author

1ST Author

Support

Support

4

4

3

3

4

5

3

5

4

4

3

4

4.33

3

3
3.67

انٓٛئخ انؼبيخ نهزؼهٛى انزطجٛمٔ ٙانزذسٚت
لطبع انزؼهٛى انزطجٛمٔ ٙانجحٕس

كهٛخ ...............................
انمسى انؼهً...................... ٙ
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َزــبئج طهت رشلــٛــخ
االسى......................................................................................... :
انذسجخ انؼهًٛخ انحبنٛخ..................................................................... :

ربسٚخ رمذٚى انطهت:

/
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 مُجيه عبو :رًيع انجيبَبد ويسفقبد هرا انًُىذد ظسيخ ويخطس َشسهب و إطالع
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رٕطٛخ نجُخ انزشلٛبد ف ٙانمسى انؼهًٙ

انزٕطٛخ
....................................................................................................
......................................................................................................

األسجبة
....................................................................................................
......................................................................................................
....................................................................................................
......................................................................................................
....................................................................................................
......................................................................................................
....................................................................................................
......................................................................................................

اسى ػضٕ انهجُخ

1

انزٕلٛغ

انزبسٚخ

2
3

رٕطٛخ نجُخ انزشلٛبد ف ٙانٓٛئخ

انزٕطٛخ
....................................................................................................
......................................................................................................

األسجبة
....................................................................................................
......................................................................................................
....................................................................................................
......................................................................................................
....................................................................................................
......................................................................................................
....................................................................................................
......................................................................................................

اسى ػضٕ انهجُخ

1
2
3

انزٕلٛغ

انزبسٚخ

Dear Prof.
We are pleased to inform you that we have consider you as one of the
referees to review and evaluate the scientific work of our teaching
member seeking promotion to the degree of (
interest is the field of (

). His/her research

) and shall therefore be pleased to know if

you are in a position to accept it.

We enclose herewith a copy of his/her publications. We would appreciate
if you kindly use the enclosed peer evaluation forms (a separate form is
assigned for each article as indicated by the title of the article).

In each case after providing a concise description of the article, you are
kindly requested to indicate your rating of quality by using the following
scale:
)5)Excellent
)4) Very Good
(3) Good
(2)Fair
)1) Poor
Each from is to be signed and dated. Overall evaluation of the candidate's
research accomplishments is optional on the part of the reviewers.

We also like to inform you that according to PAAET regulation, there
will be a honorarium award for those who participate in the evaluation
process.

In case of acceptance, kindly inform us of your mailing address and bank
account information, preferably to:
Public Authority of Applied Education and Training
P.O.Box 23167 Safat, Post code 13092
Kuwait
Telephone:
Fax:
E-mail address:

We would be obliged, if you kindly, assist us by sending your remarks
not later than four weeks from the date you receive this letter.
We would like to emphasize that your name will be kept in confidence.

Yours Sincerely,,,,

Head of Academic Promotion
Committee in College

انًحتسو

ادظتبذ اندكتىز/
انعالو عهيكى وزحًخ هللا وثسكبمه

يععدَب مسشيحكى كأحد انًحكًيٍ نتقييى ومحكيى ادعًبل انجحخيخ وانًقديخ يٍ عضى هيئخ
انتدزيط في كهيخ (
في مخظض (

) وانتي مى مقديًهب نهتسقيخ إنً ازرخ (

)

)  ،وفي حبنخ انًىافقخ عهً انتسشيح يسرً معجئخ ًَىذد

زقى (ًَ )9-2ىذد مقسيس يحكى خبزري  /يحهً و انًسفق نكم ثحج ،عهً ٌ يتى انتىقيع
وكتبثخ انتبزيخ نكم ثحج يتى محكيًه عهً حدح،،،
كًب يسرً االنتصاو عُد إعطبء انتقديس نكم ثحج ثبنًقيبض انتبني:
( )5يًزبص
( )4جٛذ جذا
( )3جٛذ
( )2يمجٕل
( )1ضؼٛف
َٔظشا نإلجشاءاد انًزجؼخ ثٓزا انشأٌٚ ،سؼذَب إثالغكى ثبنًكبفأح انًبنٛخ انًسزحمخ ،نزا ٔنألًْٛخ ٔف ٙحبنخ
انًٕافمخ ػهٗ انزحكٛىٚ ،شجٗ انزكشو ثزضٔٚذَب ثشلى حسبثكى ٔػُٕاَكى انجُك،،،ٙ
َٔح ٍ إرا َمذس ٔلزكىٔ ،طذق حشطكى ػهٗ انذلخ ٔانًٕضٕػٛخ ف ٙانجحش انؼهًَ ،ٙشجٕ يٕافبرُدب ثُزٛجدخ
انزحكٛى ف ٙيٕػذ ألظبِ شٓش يٍ ربسٚخ اسزالو ْزا انطهت ٔرنك ػهٗ انؼُٕاٌ انزبن:ٙ
انٓٛئخ انؼبيخ نهزؼهٛى انزطجٛمٔ ٙانزذسٚت
ص .ة – 23167 .انظفبح  – 13092انكٕٚذ
كهٛخ
فبكس
رهٛفٌٕ:

انؼُٕاٌ االنكزشَٔ:ٙ

ٔرفضهٕا ثمجٕل ٔافش انزحٛخ ٔانزمذٚش،،،

سئٛس نجُخ انزشلٛبد ثبنكهٛخ

