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الالئحة المنظمة لشئون منسوبي الجامعات " مواد 
"  ھيئة التدريس ومن في حكمھم أعضاءالسعوديين من 

  وقواعدھا التنفيذية
  بجامعة الحدود الشمالية

  
  الترقيات العلمية
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  رتقيات العلميةالالئحة املنظمة لل
  

  :المادة الحادية والعشرون

  : أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشاركيشترط للتقدم للترقية من رتبة

ى ، خدمة ال تقل عن أربع سنوات في رتبة أستاذ مساعد في جامعة سعودية-١ ا، عل ة أخرى معترف بھ  أو جامع
  .أال تقل مدة الخدمة في الجامعات السعودية عن سنة واحدة

  .ادة الثانية والثالثين من ھذه الالئحة استيفاء الحد األدنى من اإلنتاج العلمي المطلوب للترقية وفقا ألحكام الم-٢
  . أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو قبل للنشر أثناء شغله رتبة أستاذ مساعد-٣
  

  )٢١( للمادة التنفيذيةالقواعد 

  . يجب على المتقدم للترقية أن يكون قد أمضى سنة واحدة على األقل في جامعة الحدود الشمالية-١
ينً مشارك اعتبارا من رتبة أستاذ النظامية المطلوبة للترقية إلى  تحسب المدة-٢ اريخ التعي ى ت ة عل  أستاذ رتب

 ).تاريخ مباشرة العمل بالرتبة الحالية(مساعد 
  
  

  :المادة الثانية والعشرون 

  :يشترط للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ

ى خدمة ال تقل عن أربع سنوات في رتبة أ -١ ا، عل ة أخرى معترف بھ ستاذ مشارك في جامعة سعودية أو جامع
  .أال تقل مدة الخدمة في الجامعات السعودية عن سنة واحدة

  .استيفاء الحد األدنى من اإلنتاج العلمي المطلوب للترقية وفقا ألحكام المادة الثالثة والثالثين من ھذه الالئحة -٢
  .قد نشر أو قبل للنشر أثناء شغله رتبة أستاذ مشاركأن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي  -٣
  

  )٢٢( للمادة التنفيذيةالقواعد 

  .الشمالية  يجب على المتقدم للترقية أن يكون قد أمضى سنة واحدة على األقل في جامعة الحدود-١
ين من ًراأستاذ اعتبارتبة  تحسب المدة النظامية المطلوبة للترقية إلى -٢ ى تاريخ التعي ةرت عل  أستاذ مشارك ب

 ).تاريخ مباشرة العمل بالرتبة الحالية(
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  :المادة الثالثة والعشرون

دة أقصاھا ستة  ة بم دة النظامي لعضو ھيئة التدريس الحق في التقدم إلى مجلس القسم بطلب الترقية قبل اكتمال الم
  .أشھر

  
  

  :المادة الرابعة والعشرون

  : الترقية على النحو اآلتيتحتسب مدة اإلعارة والندب واإليفاد ألغراض

  .كامل المدة إذا كانت اإلعارة أو الندب أو اإليفاد إلى جھة علمية وكان العمل في مجال التخصص -١
  .نصف المدة إذا كانت اإلعارة أو الندب أو اإليفاد إلى جھة غير علمية وكان العمل في مجال التخصص -٢
  .ل في غير مجال التخصصال تحتسب المدة لغرض الترقية إذا كان العم -٣
  

  )٢٤(للمادة  التنفيذيةالقواعد 

ارإذا كانت اإل يحدد المجلس العلمي بناء على توصية مجلسي القسم والكليه ما – ١ اد في ةع دب أو االيف  أو الن
   .مجال تخصص عضو ھيئة التدريس

دة  - ٢ ارةال تحتسب م راإلع شأنھا ق ة إال إذا صدر ب ة للترقي دة النظامي ل  ضمن الم ار من المجلس العلمي قب
  .الكليةالقسم وً بناء على توصية مجلسي للترقيةالتقدم 

  
  

  :المادة الخامسة والعشرون 

  :يئة التدريس وفق المعايير اآلتيةتتم ترقية أعضاء ھ

  .اإلنتاج العلمي -١
  .التدريس -٢
  .خدمة الجامعة والمجتمع -٣
  
  

 المادة السادسة والعشرون

  :إجراءات الترقية

  :يقدم عضو ھيئة التدريس طلب الترقية إلى مجلس القسم المختص ويتضمن ما يأتي -١

  .بيان بالمؤھالت العلمية والوظيفية والتدرج الوظيفي )أ( 
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  .بيان بالنشاطات التدريسية )ب( 
  .بيان بنشاطه في مجال خدمة الجامعة والمجتمع )ج( 
  .لترقية والبيانات الموضحة لهمس نسخ على األقل من اإلنتاج العلمي المقدم ل خ)د( 
  .أي معلومات إضافية لدعم طلب الترقية )ـھ( 
  .أي معلومات أو وثائق أخرى يطلبھا مجلس القسم أو مجلس الكلية أو المجلس العلمي )و( 

ى  -٢ ع الطلب إل شروط واإلجراءات ويوصي برف تيفاء ال ن اس ق م ة ويتحق ي طلب الترقي سم ف ينظر مجلس الق
  .ع اقتراح أسماء عدد من المحكمين المتخصصين ال يقل عن ثمانيةمجلس الكلية م

ل  -٣ ًينظر مجلس الكلية في الطلب بناء على توصية مجلس القسم، ويرشح عدد من المحكمين المتخصصين ال يق
  .عن ثمانية ممن رشحھم مجلس القسم أو من سواھم

  :قسم والكلية، ويقوم بعد الدراسة بما يأتييدرس المجلس العلمي طلب الترقية بناء على توصية مجلسي ال -٤

اختيار خمسة محكمين لتقويم البحوث، ويختارون من المرشحين من مجلس الكلية أو من غيرھم ثالثة منھم  )أ( 
د الحاجةأساسين ا عن أ إليھم ا يلج ا ثاني ً والرابع فاحصا احتياطيا أوال والخامس فاحصا احتياطي ً ً ً  ويجب أن ،ًً

  . من خارج الجامعة- على األقل -لمحكمين الثالثة يكون اثنان من ا
د )ب(  ذي يع ا وفق النموذج ال ة سرية لتقويمھ  إرسال البحوث والبيانات الخاصة بالترقية إلى المحكمين بطريق

  .من قبل المجلس العلمي
ي ت )ج(  ر ف د النظ ك بع ه، وذل ى ترقيت ة عل دم الموافق دريس أو بع ة الت ضو ھيئ ة ع رار بترقي اذ ق ارير اتخ ق

  .المحكمين، والتقارير الخاصة بنشاط المتقدم للترقية في مجال التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع
ة ) د(  د مصير األبحاث المقدم وم بتحدي اج العلمي، يق ة لضعف اإلنت ى الترقي إذا قرر المجلس عدم الموافقة عل

شتمل الحد األ ى أن ي ة وما يستبعد منھا وما يصح تقديمه مرة أخرى، عل ة في حال طلب الترقي ى للترقي دن
ين  دتين بحثيت شارك، ووح تاذ م ة أس ى رتب ة إل دم للترقي ل للمتق ى األق دة عل ة جدي دة بحثي رى وح رة أخ م

  .جديدتين على األقل للمتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ

  
  )٢٦(للمادة  ةيذالقواعد التنفي

  : المستندات التاليةرقيةالتيجب أن يستوفي طلب ) ٢٦ (بالمادةمع مراعاة ما جاء  -١

 .ةيتعبئة النماذج المعدة من قبل المجلس العلمي لغرض الترق) أ(
ى ع أحدھا أصلية ،إرفاق عدد خمس نسخ من اإلنتاج العلمي واألعمال والمستندات والوثائق والبيانات) ب( ل

 .)CD ( على قرص مدمج رقميةمطابقة ويرفق بھا نسخة ، ترتب في ملفاتأن
  .للترقية قرارات التعيين السابقة للمتقدم  منةصور) ج(
  ً.أو ما يعادلھما نظاما نسخة من رسالتي الماجستير والدكتوراه وملخصاتھما) د(
ه سما: ھابًألبحاث العلمية المقدمة للترقية موضحا اقائمة بأسماء ) ھـ( شر و سنته و مكان  الباحث، جھة الن

  .بالتفصيل
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  .قسم المنتسب إليه المتقدم للترقيةصورة من محضر اجتماع مجلس ال) و(
  .البحوث المقدمة للترقية ھي في مجال تخصص المتقدم جميعإقرار من مجلس القسم المختص على أن ) ز(
  .صورة من محضر اجتماع مجلس الكلية الذي تم فيه عرض طلب الترقية ومعتمد من مدير الجامعة) ح
ن) ط( صادرة م اث ال ول األبح ات قب اق أصل خطاب ة إرف مي وموقع ى ورق رس ة عل ول مطبوع ات القب  جھ

  .ومختومة من الجھة الصادرة منھا
دكتوراه أو أي أبحاث أو) ي( ر مستلة من رسالتي الماجستير و ال ه غي أن أبحاث  إقرار من المتقدم للترقية ب

  .أعمال أخرى
ل المجلس العلم) ك( د من قب ى النموذج المع ال توقيع ممثل الكلية في المجلس العلمي عل د من اكتم ي للتأك

  .ألوراق والبيانات والمستندات المطلوبة للترقيةا
  .إرفاق قائمة بالمحكمين المرشحين من قبل الكلية بخطاب سري) ل(
  .إرفاق تقرير تقييم مجال التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع من قبل الكلية بخطاب سري) م(

 :راءات التالية اإلجإتباعيجب ) ٢٦ (مع مراعاة ما جاء بالمادة -٢

ا ) أ( ة عليھ دير الجامع د مصادقة م ة بع شأن الترقي ة ب يتم رفع توصية مجلس القسم المختص ومجلس الكلي
ي ا والبحث العلم ة للدراسات العلي ل الجامع ى وكي سا للمجلس العلمي, إل صفته رئي ل , ًب ا كام ا بھ ًومرفق

  .اإلنتاج العلمي والوثائق والمستندات والبيانات المطلوبة
 :لدراسته والتأكد مما يلي, يحال طلب المتقدم للترقية إلى لجنة الترقيات بالمجلس العلمي) ب(

  دريس ة الت استيفاء الشروط الواردة في الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات من أعضاء ھيئ
  :ومن في حكمھم بشأن طلب الترقية

 لماجستير والدكتوراهأن اإلنتاج العلمي المقدم للترقية غير مستل من رسالة ا . 
 أن األعمال المقدمة للترقية لم يسبق تقديمھا لترقيات سابقة.  
 أن األعمال المقدمة للترقية في مجال تخصص المتقدم.  
 انطباق القواعد التنفيذية على المتقدم للترقية.  
 أن اإلنتاج العلمي وجميع المستندات والوثائق المطلوبة موجودة بالملف. 
 ى تراھا اللجنةأي مالحظات أخر.  

  . ما يراه بشأنهتخاذاعرض الطلب على المجلس العلمي للنظر فيه و) ج(
   .نتاج العلمي للتحكيم بطريقة سريةيتم إرسال اإلاستيفاء شروط وإجراءات طلب الترقية في حالة ) د(
ـ( س ا) ھ ى المجل ع عل ة والمجتم ة الجامع سية وخدم شطة التدري ر األن يم وتقري ائج التحك ي عرض نت لعلم

   .بشأن الترقيةلتوصية النھائية ل
   .إخطار الجھات المختصة بالجامعة بقرار المجلس العلمي بشأن الترقية الستكمال الالزم) و(
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ة ومن -٣ دم للترقي دقيق للمتق  يرشح مجلس الكلية ما ال يقل عن ثمانية محكمين برتبة أستاذ في التخصص ال

  . مجلس القسم المختصًجھات مختلفة ومعتبرة بناء على توصية

دى -٤ وفرة ل ات المت دة البيان ن قاع ة أو م ن الكلي لة م ة المرس ن القائم ين م ي المحكم س العلم ار المجل  يخت
   .المجلس

  .إذا اعتذر أحد المحكمين األساسيين يرسل الطلب إلى أحد المحكمين االحتياطيين - ٥

  
  

  :المادة السابعة والعشرون

  : مائة نقطة مقسمة على النحو التالي) ١٠٠(تدريس المتقدم للترقية على أساس  يتم تقويم جھود عضو ھيئة ال

  .سـتــون نقطـة لإلنتـاج العـلمـي    ٦٠
  .خـمس وعـشــرون نقطة للتـدريس    ٢٥
  .خمس عشرة نقطة لخدمة الجامعـة والمجتمع    ١٥

  .على توصية من المجلس العلميويضع مجلس الجامعة معايير تقويم المشاركة في خدمة الجامعة والمجتمع بناء 

  
   )٢٧( للمادة ةيذالقواعد التنفي

ا للنموذج  –١ ة والمجتمع وفق ة الجامع ة في مجال خدم دم للترقي ل المجلس ًيتم تقييم المتق ذلك من قب د ل المع
  .ويرفع بطريقة سريةالعلمي ، 

ى األ) ٤٠ من ٢٥(ال تتم إجازة الترقية إال إذا حصل المتقدم على درجة  –٢ ة عل دريس وخدم ل في مجال الت ق
  .الجامعة والمجتمع

  .المجتمع تشمل المشاركة في اللجان واألنشطة داخل الجامعة وخارجھاالجامعة و خدمة -٣

  
  :المادة الثامنة والعشرون

ا ) ٦٠(يجب أال يقل مجموع ما يحصل عليه عضو ھيئة التدريس لكي تتم ترقيته عن  ل م ى أال يق ستين نقطة عل
ه  ة عن يحصل علي تاذ ) ٣٥(المرشح للترقي ة أس ى رتب ة إل اج العلمي للترقي ين نقطة في مجال اإلنت خمس وثالث

ين ) ٤٠(مشارك و  ة رأي المحكم أربعين نقطة للترقية إلى رتبة أستاذ، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك بأغلبي
ى الثالثة، أما الترقية إلى رتبة أستاذ فتتم بإجماع رأي المحكمين الثال ين عل ين من المحكم ثة، وفي حال موافقة اثن

  ً.الترقية وعدم موافقة المحكم الثالث، يحال اإلنتاج العلمي إلى محكم رابع ويكون رأيه نھائيا
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  :المادة التاسعة والعشرون

  :يدخل ضمن الحد األدنى لإلنتاج العلمي المطلوب لترقية عضو ھيئة التدريس ما يأتي

ول المجالت البحوث المنشورة أ -١ ايير قب و المقبولة للنشر في مجالت علمية محكمة، ويضع المجلس العلمي مع
  .المحكمة

ة  -٢ ا أو مقبول شورة بأكملھ ت من ة المتخصصة إذا كان دوات العلمي ؤتمرات والن ة للم ة المقدم وث المحكم البح
  .للنشر، ويقبل منھا وحدة واحدة فقط

  .للنشر من مراكز البحوث الجامعية المتخصصةالبحوث المحكمة المنشورة أو المقبولة  -٣

  .المحكم من الكتب الجامعية والمراجع العلمية، ويقبل منھا وحدة واحدة فقط -٤

  .تحقيق الكتب النادرة المحكمة، ويقبل منھا وحدة واحدة فقط -٥

  .الترجمة المحكمة للكتب العلمية المتخصصة ويقبل منھا وحدة واحدة فقط -٦

ا  -٧ ل منھ الكتب والبحوث المطبوعة من قبل ھيئات علمية يعتمدھا المجلس العلمي وتكون خاضعة للتحكيم، ويقب
  .وحدة واحدة فقط

ا المجلس  -٨ راع التي يعترف بھ راءات االخت راءات من مكاتب ب ا ب االختراعات واالبتكارات التي صدرت لھ
  .العلمي

د -٩ ه النشاط اإلبداعي المتميز وفق قواعد يعتم ل من ى توصية المجلس العلمي، ويقب اء عل ة بن ًھا مجلس الجامع
  .وحدة واحدة فقط

  
  )٢٩( للمادة ةيذالقواعد التنفي

ال تقبل إال خطابات القبول النھائية لألبحاث المقبولة للنشر ويجب أن تكون أصلية وللمجلس العلمي التحقق  -١
 .من مصداقيتھا

ار ال -٢ رة تقبل براءات االختراع واالبتك راع األمريكي ، ( صادرة من الجھات المعتب راءات االخت ل مكتب ب مث
وم  ز للعل د العزي ك عب ة المل ي  مدين راع األوروب راءات االخت ب ب اني ، مكت راع الياب راءات االخت ب ب مكت

 ).من الجھات التي يقبلھا المجلس العلميوالتقنية، وغيرھا 

ة يجب أن تكون األعمال اإلبداعية حاصلة على جو -٣ دم للترقي ائز من جھات معتبرة وفي مجال تخصص المتق
 . ومنشوره في منفذ معتمد من قبل المجلس العلمي

ة بالمجالت الخاصةيتم تطبيق المعايير  -٤ ل المجلس العلمي في العلمي ا من قب م اعتمادھ سة التي ت م الجل  رق
    .ھـ٢٠/٣/١٤٣٧تاريخ ھـ ب١٤٣٦/١٤٣٧للعام الدراسي  )٤(

من–٥ سب ض د  يحت ة ا الح ارير الحال ة تق وب للترقي ى المطل ة ) Case Reports(ألدن صات الطبي للتخص
   ذ مشارك أو أستاذ للترقية الى رتبة أستاواحدة وحدة أقصى ذات العالقة بحد والصحية
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د ا–٦ ة المقأل يحتسب ضمن الح وب للترقي ى المطل ز ) Review Articles(الت االستعراضية ادن ي تتمي الت

واضح يشتمل على تحليل وتوصيات يقبلھا المجلس العلمي بما ال يزيد على وحدة بحثية واحدة بجھد علمي 
  .للمتقدم

وي ) Short Articles( تقبل البحوث القصيرة –٧ أن تحت ع في البحوث ك ل المتب سير وفق الھيك اذا كانت ت
ع  ائج ومراج ل ونت ة وتحلي ة ومنھجي ة ومقدم ى خالص  ,References ,Results, Analysis(عل

Methodology, Introduction, Abstract (وبحثية واحدة للمتقدم عن وحدة بما ال يزيد.  

ة الكتب ا ال يحتسب ضمن الحد –٨ ى محرر أو مراجع  Letters to the(ألدنى المطلوب للترقية الخطابات ال
Editor or Book Review ( .  

ة  )  Structure Reports(  تحتسب تقارير التركيب الكيميائي –٩ ة لرتب وب للترقي ضمن الحد االدنى المطل
  .وبحد أقصى وحدة واحدةأستاذ  مشارك أو أستاذ

ب–١٠ سمى الكت ت م درج تح س :  ين ه المجل ا يقبل ابھھا مم ا ش اجم وم ة والمع ة المحكم وعات العلمي الموس
  .العلمي

  .ل باحثلك ترجمة فصل في كتاب بشكل منفرد أو مشترك بربع وحدة/تحقيق/ يحتسب تأليف–١١

اب إذاً  أو مشتركاًاء كان العمل منفرداو ال يحتسب أكثر من نصف وحدة لفصول من كتاب س–١٢  كانت في الكت
  نفسه 

  .أشھرستة  يجب أن ال يكون قد مضى على إفادة القبول أكثر من –١٣

ل منھا وحدة  البحوث المحكمة والمنشورة أو المقبولة للنشر في مراكز البحوث الجامعية المتخصصة يقب–١٤
  .ألدنى المطلوب للترقيةاواحدة فقط ضمن الحد 

ـ ١٤٣٦/١٤٣٧للعام الدراسي  المجلس العلمي في الجلسة الرابعة هأقر لما ً وفقا-١٥ اريخ ھ  ٢٠/٣/١٤٣٧بت
ة % ٢٥فإنه يشترط أن تضمن البحوث المقدمة للترقية نسبة ال تقل عن  من الحد األدنى للوحدات المطلوب

ة للترقية مصنفة  د المعلومات العلمي ار معھ ى معي شر Web of Science (ISI)عل ول الن ك  وقت قب وذل
  .ـھ١٤٣٧/١٤٣٨ًاعتبارا من بداية العام الدراسي 

  
  

  :المادة الثالثون

ة  يجب أال يقل ما ينشر أو يقبل للنشر في المجالت العلمية المحكمة ضمن الحد األدنى المطلوب لترقية عضو ھيئ
دة ب ن وح دريس ع ى الت د األدن ين ضمن الح دتين بحثيت شارك، ووح تاذ م ة أس ى رتب ة إل دمين للترقي ة للمتق حثي

  .للمتقدمين للترقية إلى رتبة أستاذ

  
  
  



  المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليـــــم

  جامعة الحدود الشمالية
  دراسات العليا والبحث العلميوكالة الجامعة لل

    المجلس العلمي

Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Northern Border University 
Vice Presidency for Higher Studies & 

Scientific Research 

Scientific Council 
 

 ٩

  
  :المادة الحادية والثالثون

ذ  ر من منف شر في أكث وال للن شورا أو مقب ًيجب أن يكون اإلنتاج العلمي المتقدم به عضو ھيئة التدريس للترقية من ً
  .أال تكون جميع منافذ النشر تابعة لجامعة واحدة أو لمؤسسة علمية واحدةنشر واحد، و

  
  )٣١( للمادة يةذالقواعد التنفي

ن  -١ د ع ذ واح ي منف شورة ف وث المن د البح دم % ٢٥يجب أال تزي ي المق اج العلم ن اإلنت ى م د األدن ن الح م
 .للترقية

ستثنى من في حالة النشر الدولي يجب أن ال يتعدى اإلنتاج العلمي ا -٢ لمنشور في كل دولة عن بحث واحد وي
ويم  ة للتق ة الوطني وائم الھيئ ى ق ة عل رة أو المدرج ة المعتب صنيفات الدولي ي الت ة ف اث المدرج ك األبح ذل

  .واالعتماد األكاديمي

ايير  -٣ ا مع ذ تنطبق عليھ شر في مناف يجب أن تكون األعمال واألبحاث المقدمة للترقية منشورة أو مقبولة للن
يا س العلم ا المجل ي أقرھ شر الت ي  لن سةف م الجل ي  )٤( رق ام الدراس ـ ب١٤٣٦/١٤٣٧للع اريخ ھ ت

  .ھـ٢٠/٣/١٤٣٧

ة واحدة -٤ شر في مجل ا ين رة من المجالت يجب أال تزيد نسبة م ة المعتب صنيفات الدولي  عن المدرجة في الت
  .من مجموع األعمال المقدمة للترقية% ٥٠

  
  :المادة الثانية والثالثون

شر، ال حد األدنى لإلنتاج العلمي المطلوب للتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أربع وحدات منشورة أو مقبولة للن
ذا - على األقل -اثنتان منھا  تثناء من ھ  عمل منفرد، ولمجلس الجامعة بناء على توصية من المجلس العلمي االس

  . عن وحدة واحدةًالشرط بالنسبة لبعض التخصصات على أال يقل المنشور فعال

  
  :المادة الثالثة والثالثون

ا  شر، منھ ة للن شورة أو مقبول تاذ ست وحدات من ة أس ى رتب ة إل الحد األدنى لإلنتاج العلمي المطلوب للتقدم للترقي
تثناء من - على األقل -ثالث وحدات  ى توصية من المجلس العلمي االس اء عل  عمل منفرد، ولمجلس الجامعة بن
  .لنسبة لبعض التخصصات على أال يقل المنشور فعال عن ثالث وحداتھذا الشرط با

  
 )٣٣ و٣٢( للمادتين يةذالقواعد التنفي

دود  - ١ ة الح ه في جامع اء عمل ل أثن ى أألق دة عل ة واح دة بحثي د أنجز وح ة ق دم للترقي ون المتق شترط أن يك ي
  .الشمالية
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شؤون  ٣٣ و ٣٢ المادتين إستبدال العمل المنفرد الواحد المنصوص عليه فييجوز  - ٢ ة ل من الالئحة المنظم
ولين  شورين أو مقب ين من م بعمل دريس ومن في حكمھ ة الت سعوديين من أعضاء ھيئ منسوبي الجامعات ال

شر في من ذ للن شر مصنفة اف ة ن د المعلومات العلمي ار معھ ى معي ى أن  Web of Science (ISI)عل عل
  .ألولايكون المتقدم للترقية ھو الباحث 

  
  :لمادة الرابعة والثالثونا

ان، وإذا  ًيحتسب العمل العلمي بوحدة واحدة إذا كان المؤلف منفردا بتأليفه، وبنصف وحدة إذا اشترك في تأليفه اثن
ع وحدة،  اقين برب رئيس ولكل واحد من الب كان بحثا مشتركا بين أكثر من اثنين فيحسب بنصف وحدة للباحث ال

  . أكثر من اثنين فيحسب لكل واحد منھم ربع وحدةوإذا كان عمال مشتركا آخر بين 
  
  

  :المادة الخامسة والثالثون

ابقة  ات س ن مؤلف دكتوراه أو م ستير أو ال ائل الماج ن رس ستال م ة م دم للترقي ي المق اج العلم ون اإلنت ًيجب أال يك
ترقية من التقدم بطلب للمتقدم، وفي حال تثبت المجلس العلمي من أن ھناك ما ھو مستل من ذلك، فيحرم المتقدم لل

   .آخر للترقية مدة عام من تاريخ صدور قرار المجلس العلمي بذلك
  

   )٣٥(التنفيذية للمادة القواعد 

ة  االنتحالفي حال ثبوت  ة للترقي ال المقدم ة يحرم في األعم دم للترقي دم من المتق ة بطلب آخر التق دة للترقي لم
  .ي بذلكمن تاريخ صدور قرار المجلس العلم ثالث سنوات

ى من أشكال االستالليعد و د عل سبة تزي من عمل سابق % ٣٠ أخد الباحث العمل نصا أو مضمونا كامال أو بن
اب أو  وراه أو كت ان من رسالة ماجستير أو دكت ه، سواء ك ًأو حالي له أو يكون من عمل الغير مع اإلشارة إلي

م أو من حيث أساس بحث ما دام العمل ليس إضافة علمية وإنما يقوم االستالل من  العمل السابق من حيث الك
  .فكرة البحث

  : نتحالمن أشكال االيعد و

ى –١ د عل سبة تزي امال أو بن صا أو مضمونا ك ل ن ا ھو أو مع % ٢٠ إذا أخد الباحث العم ره كم ل غي من عم
  .حث سواء كان من رسالة ماجستير أو دكتوراه أو كتاب أو بإليه اإلشارةعمية دون تإجراء تغييرات لل

ره من –٢ ال غي سه عمال من أعم ة ا إذا ادعى لنف ة الفكري ال والمشروعات العلمي االختراعألعم  الموثق أو ك
احثين المشتركين في عملدع أن ية ومن ھذه الحال،اع المسجلة ونحو ذلكربراءة االخت   مشتركي أحد الب

  .أنه عمله وحده

  .)وللمجلس العلمي تقييم كل حالة على حدة(
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  :ة السادسة والثالثونالماد

تاذ مشارك أن يكون  ة أس يشترط في المحكمين للترقيات أن يكونوا من األساتذة، ويجوز إذا كانت الترقية إلى رتب
  . أحد المحكمين من األساتذة المشاركين

  

  

  : المادة السابعة والثالثون

ر من ًتتم ترقية عضو ھيئة التدريس علميا من تاريخ صدور قرار المجلس العلمي  ا فتعتب ه وظيفي ا ترقيت ذلك، أم ًب
   .تاريخ صدور القرار التنفيذي إذا توافرت وظيفة شاغرة يمكن الترقية عليھا

  
  

  أحكام عامة

  .  للمجلس العلمي الحق في استيفاء أي معلومات تتعلق بطلب الترقية من أي جھة في الجامعة أو خارجھا-١

  . بوضوح على األبحاث التي تم إنجازھا أثناء العمل بالجامعة يجب أن يظھر اسم جامعة الحدود الشمالية -٢

ة والقواعد -٣ ات العلمي شأن الترقي سعوديين ب دريس ال ة الت شؤون أعضاء ھيئ ة ل  تطبق مواد الالئحة المنظم
  .التنفيذية المنظمة لھا على المتعاقدين من غير السعوديين

ة مو-٤ ة للترقي ام  يجب أن تكون األعمال والبحوث المقدم ة المحددة في النظ رة النظامي ى نصف الفت زعة عل
  . على األقل

اتھم -٥ ة من جامع ً ال يجوز ترقية أعضاء ھيئة التدريس المتعاقدين مع الجامعة علميا عند حصولھم على ترقي
  .وھم على رأس العمل بجامعة ا لحدود الشمالية

ة-٦ سم ومجلس الكلي دم  يجب إتاحة وقت كاف الطالع أعضاء مجلس الق ى أوراق المتق  والمجلس العلمي عل
  .)ل قبل انعقاد أي من ھذه المجالسأسبوعين على األق(للترقية 

ى ,  في حالة رفض الترقية لضعف اإلنتاج العلمي-٧ د مضي ستة أشھر عل ة إال بع ادة طلب الترقي ال يجوز إع
  .قرار على خالف ذلكاألقل من تاريخ صدور قرار المجلس العلمي بشأن الطلب السابق ما لم ينص ال

  .ھـ ١٤٣٧/١٤٣٨ للعام الدراسي ألولا الفصل  بداية منً تسري ھده القواعد اعتبارا– ٨

  . يتم مراجعة ھده القواعد بعد سنتين من تاريخ العمل بھا– ٩
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