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 السياسات األ�اديمية 

 نظام وسياسات ال��قيات

 

 . ال��قيات:1

   

، �� العادة مرت�ن ال أك�� خالل مباشرةيحقُّ ل�ل من َ�شغل ُرتبة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك التقّدم بطلٍب لل��قية إ�� الرتبة األع��  1. 1

تب األستاذّية النظامّية . ويش��ط أناملعهد ف��ة عقِده مع ا من فئة الرُّ
ً
ا ُمتفرغ

ً
 من، وأن ي�ون ق�ىى سنت�ن ع�� األقل ي�ون أستاذ

مرت ثالث سنوات ع�� األقل قد و�جب أن ت�ون   .�� مؤسسة أ�اديمية أخرى  الهيئة األ�اديميةا �� عضوً ، وأال ي�ون العمل باملعهد

 ع�� ترقيتھ السابقة.

 

ثبتة أدناه �� املادة يجري  2. 1
ُ
، مع األخذ �ع�ن االعتبار تنامي/تواتر اإلنتاج البح�ّي للم���ح 2النظر �� طلبات ال��قية استناًدا إ�� املعاي�� امل

واستمرار�تھ، وكذلك اإلنجازات التعليمّية واإلدارّ�ة و�� مجال خدمة تخصصھ ع�� مدار سنوات َعمِلھ �� املعهد طبًقا لفئِتھ 

 ستاذّية.األ 

 

 التقييم وإجراءا��ا:  آلية 3. 1

-  
ّ

 � ح لل��عد فتح باب ال���
ُ
ٍ قية، يتوجب ع�� امل

ّ
 ح لل��قية أن يبحث موضوع طلبِ ���

ً
 سبٍب  ذر ذلك ألّي ، وإن �عّ ھ مع رئيس برنامجھ أوال

 
ُ
 والتشاور معھ  ھأير لية ال�ي ينتسب إل��ا أو من ينوب عنھ الستطالع من األسباب، فمع عميد ال�

ّ
 قبل ات

ُّ
ا ح رسمي� خاذ قرار ال���

 لل��قية. 

ا من سياسة ال��قيات) والذي يتضمن ملًف  4.1يقوم األ�ادي�ي املتقدم لل��قية بتحض�� طلب ال��قية (بحسب ما تنص عليھ املادة  -

 
ُ
 دها �جنة ال��قيات �� املعهد. حّدِ بحسب الشروط املطلو�ة ال�ي ت

ا بتقر�ر ة وامللف إ�� رئيس ال��نامج الذي يرفعھ للعميد املسؤول، و��ون هذا الطلب مشفوعً م األ�ادي�ي املع�ي طلب ال��قيقّدِ يُ  -

 تقيي�ي من قبل رئيس ال��نامج، و�عد التأكد من استيفاء هذا امللف للشروط. 

مع التأكيد ع�� عدم تضارب  ،ن العميد املسؤول أر�عة مقيم�ن متخصص�ن لتقييم األداء البح�ي �عد التشاور مع املر�حع�ّ �ُ  -

 .اعت�� هذا التشاور ملزًم ، وال �ُ املصا�ح

-  
ُ
 ت

َ
 م تقار�ر املقيّ دَّ ق

ُ
 رفع التقار�ر والتوصيات إ�� �جنة ال��قيات ع�� مستوى املعهد. م�ن ا�خارجي�ن إ�� العميد املسؤول، وت

عمل �� املعهد (التدريس، بما �� ذلك تقييم الطالب، تنظر ال�جنة �� امللف والتوصيات كما تقوم بتقييم أداء املر�ح ع�� مستوى ال -

 ا�جتمع). ال�جان، املشاركة �� املؤتمرات، وخدمة 

ترفع ال�جنة توصيا��ا إ�� نائب الرئيس للشؤون األ�اديمية التخاذ القرار، ومن ثم إ�� رئيس املعهد العتماده قبل إحالتھ إ�� مجلس  -

 األمناء للمصادقة عل��ا. 
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 �شمل طلب ال��قية املرفقات التالية: 4. 1

ح األرضّية ال�ي �عتمد عل��ا �� تقديم طلبھ �� �ل مجال من ا�جاالت املثبتة أعاله: األبحاث، التعليم،  1. 4. 1 ِ
ّ

���
ُ
وثيقة َ�شرح ف��ا امل

ثبت تمّ��ه �� �ّلٍ م��ا وتنامي ما حققھ ف
ُ
ة ال�ي ت

ّ
 ��ا ع�� مدار سنوات عملھ �� املعهد.واإلدارة/ا�خدمات وما ُيصاح��ا من األدل

ح أي ظروف خاّصة حسب املادة    2. 4. 1 ِ
ّ

���
ُ
 من هذه الالئحة. 8. 3وثيقة َ�شرح ف��ا امل

 .1. 4. 1�شمل ا�جاالت الثالث املثبتة �� املادة محدثة س��ة علمّية   3. 4. 1

املساهمات منشورة املساهمات املنشورة، وع�� أن ت�ون هذه توثيق  ذلك بما �� ،�امال وموثقا املقدم يجب أن ي�ون امللف  4.4.1

 .�سليم امللف ح�ن محكمة�� دار �شر أو مجلة بالفعل 

 :. املعاي��2

 من فئة الّرتب األستاذّية النظامّية: أستاذال��قية لرتبة  1. 2

ح  1. 1. 2 ِ
ّ

���
ُ
 �� مجال األبحاث �� تخصصھ �� مؤسساٍت مماثلة إقليمًيا وعاملًيا. امتم��ً يجب أن ي�ون امل

ح املعاي�� التالية: التم��/األصالة  2. 1. 2 ِ
ّ

���
ُ
)، املشاركة الفاعلة �� إنتاج املعرفة �� مجال (originalityيجب أن تتوافر �� أبحاث امل

و�جب أن  ل التخصص أو/وا�حقول املعرفّية ا�جاورة.) �� مجا(impactالتخصص أو/وا�حقول املعرفّية ا�جاورة، والتأث��

 لل��قية فيھ. امل���حت�ون غالبية األبحاث �� مجال التخصص الذي تقدم 

� داخل املعهد من خالل منابر الّتعلم املتاحة ع��  ��  3. 1. 2  من التم�ُّ
ً
 عالية

ً
ح قد حقق درجة ِ

ّ
���

ُ
مجال التعليم، يجب أن ي�ون امل

 مستوى التدريس الصفّي واإلشراف ع�� أبحاث الطلبة وأطروحا��م.

ح قد شارك   4. 1. 2 ِ
ّ

���
ُ
العمل اإلدارّي داخل املعهد من خالل رئاسة  �� مشاركة فاعلة�� مجال اإلدارة وا�خدمات، يجب أن ي�ون امل

برنامِجھ و/أو العمل �� �جان املعهد ا�ختلفة و/أو القيام بأعمال إدارّ�ة أخرى يو�لها إليھ املعهد. أما �� مجال خدمة تخصصھ، 

ح من خالل عملھ �� مواقع تنفيذّية �� ا�جمعيات العلميّ  ِ
ّ

���
ُ
ة والدورّ�ات املتخصصة فسيتم األخذ �ع�ن االعتبار ُمشاركة امل

 إقليمًيا وعاملًيا، أو الهيئات الثقافّية اإلقليمّية أو العاملّية، أو خدمة ا�جتمع ا�ح�ّ�.

�� مجال  تقديم ا�خ��ة  والعمل امليدا�ي، يجب أن ي�ون قد شارك وساهم �� أعمال ميدانية ال سيما �� التخصصات ال�ي �ش�ل   5.1.2

العنصر  جودة عة لتطو�ر املهارات األ�اديمية والبحثية، ع�� أال ت�ون أعمال ا�خ��ة هذه ع�� حسابف��ا العمل امليدا�ي راف

 البح�ي.

 

 من فئة الرتب األستاذّية النظامّية: أستاذ مشاركال��قية لرتبة  2. 2

ح  1. 2. 2 ِ
ّ

���
ُ
ايجب أن ي�ون امل

ً
ا. معروف  �� مجال األبحاث �� تخصصھ �� مؤسساٍت مماثلة إقليمي�

ح املعاي�� التالية: املشاركة الفاعلة �� إنتاج املعرفة �� مجال التخصص أو/وا�حقول املعرفية  2. 2. 2 ِ
ّ

���
ُ
يجب أن تتوافر �� أبحاث امل

 ض املؤشرات ال�ي تدل ع�� التم��.ا�جاورة، التأث�� �� مجال التخصص أو/وا�حقول املعرفية ا�جاورة، وتوافر �ع

ح قد حقق درجة عالية من التم�� داخل املعهد من خالل منابر الّتعلم املتاحة سواًء  3. 2. 2 ِ
ّ

���
ُ
�� مجال التعليم، يجب أن ي�ون امل

 ع�� مستوى التدريس الصفّي أو اإلشراف ع�� أبحاث الطلبة وأطروحا��م.
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ح قد شارك �� مجال اإلدارة وا�خدمات، ي 4. 2. 2 ِ
ّ

���
ُ
�� العمل اإلداري داخل املعهد بما �� ذلك العمل  مشاركة فاعلةجب أن ي�ون امل

�� �جان املعهد ا�ختلفة أو القيام بأعمال إدار�ة أخرى يو�لها إليھ املعهد. أما �� مجال ا�خدمات، فسيتم األخذ �ع�ن االعتبار 

ح �� خدمة تخصصھ من خالل عملھ �� ِ
ّ

���
ُ
ا أو  مشاركة امل مواقع تنفيذّية �� ا�جمعيات العلمّية والدورّ�ات املتخصصة إقليمي�

 خدمة ا�جتمع ا�ح�ّ�.

امليدا�ي، يجب أن ي�ون قد شارك وساهم �� أعمال ميدانية ال سيما �� التخصصات ال�ي �ش�ل  ا�خ��ة والعمل مجال تقديم��  5.2.2

 ف��ا العمل امليدا�ي رافعة لتطو�ر املهارات األ�اديمية والبحثية، ع�� أال ت�ون أعمال ا�خ��ة هذه ع�� حساب العنصر البح�ي.

 

ا3  :. توصيف األداء وتقييمھ رقمي�

ا:3 – 2التقييم الرق�ي (�� اعتماد جداول  1. 3  حسابي�
ً

ل املنظومة التالية مؤشًرا، ال معامال
ّ
ش�

ُ
� ( 

 )1جدول رقم (

 توصيف األداء
 10التقييم الرق�ي من 

 درجات

 10-8 ممتاز

 7-6 جّيد جًدا

 5-4 جّيد

 3-2 مقبول 

 1 ضعيف

 

 التوزيع الرق�ّي لألداء �� �ل مجال من ا�جاالت املثبتة أدناه �التا��:، ي�ون أستاذ من فئة الرتب األستاذّية النظامّيةلل��قية لرتبة  2. 3

 )2جدول رقم (

توصيف 

 األداء

التقييم 

 الرق�ي

التقييم 

 الرق�ي

التقييم 

 الرق�ي

األبحاث 

)50(% 

التعليم 

)30(% 

اإلدارة 

وا�خدمات 

)20(% 

 20-16 30-25 50-41 ممتاز

 15-12 24-19 40-31 جّيد جًدا

 11-8 18-13 30-21 جّيد

 7-4 12-7 20-11 مقبول 

 3-1 6-1 10-1 ضعيف
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، ي�ون التوزيع الرق�ّي لألداء �� �ل مجال من ا�جاالت املثبتة أدناه أستاذ مشارك من فئة الرتب األستاذّية النظامّيةلل��قية لرتبة  3. 3

 �التا��:

 )3جدول رقم (

توصيف 

 األداء

التقييم 

 الرق�ي

التقييم 

 الرق�ي

التقييم 

 الرق�ي

األبحاث 

)50(% 

التعليم 

)30(% 

اإلدارة 

وا�خدمات 

)20(% 

 20-16 30-25 50-41 ممتاز

 15-12 24-19 40-31 جّيد جًدا

 11-8 18-13 30-21 جّيد

 7-4 12-7 20-11 مقبول 

 3-1 6-1 10-1 ضعيف

   

 من 
ً
 �� ال��امج ال�ي �عت�� العمل امليدا�ي أو اإل�ليني�ي ف��ا جزءا

ُ
ن املساهمات �� هذه ا�جاالت �واحدة من املعاي�� َم ضَ معاي�� التقييم، ت

 ال�ي تؤخذ �� االعتبار عند النظر �� طلبات ال��قية من هذه ال��امج، ع�� أال ي�ون ذلك ع�� حساب العنصر البح�ي.

 

 لألداء �� �ل مجال من ا�جاالت املثبتة أدناه �التا��: ، ي�ون التوزيع الرق�يّ أستاذ من فئة الرتب األستاذّية النظامّيةلل��قية لرتبة   4.3

 

 )4(جدول رقم 

 أستاذ مشارك إ�� أستاذ

 

 التقييم الرق�ي التقييم الرق�ي التقييم الرق�ي التقييم الرقم  تقييم األداء

املساهمات امليدانية/  التعليم األبحاث 

 اإل�لينيكية

 اإلدارة وا�خدمة

 40% 30% 20% 10% 

 10-9 20-17 30-25 40-33 ممتاز

 
ً
 8-7 16-13 24-19 32-25 جيد جدا

 6-5 12-9 18-13 24-17 جيد

 4-3 8-5 12-7 16-9 مقبول 

 2-1 4-1 6-1 8-1 ضعيف
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 ) 6السياسات األ�اديمية  (  –للهيئة التدريسية   ال��قياتسياسة 

 و�شرت ووزعت حسب األصول.  21/03/2016األمناء هذه السياسة للمرة األو�� بتار�خ مجلس  أقر •

 . 07/11/2018بتار�خ  057/2018رقم أحيلت هذه السياسة إ�� �جنة السياسات األ�اديمية للنظر و�عديل �عض البنود حسب كتاب مجلس األمناء  •

 التخاذ القرار.  25/12/2018عرضت ع�� مجلس املعهد �� اجتماعھ بتار�خ السياسات األ�اديمية، و من قبل رئيس �جنة  23/12/2018تم �عديلها بتار�خ  •

مجلس  وأقرها�� ��اية هذه السياسة.   ةاملدرج قائمة التعديالتحسب وذلك  18/09/2019، و�تار�خ 04/09/2019 و�تار�خ  27/05/2019خ املعهد بتار  تم �عديلها �� اجتماع مجلس •

 .مشروطة ببعض التعديالت ال�ي أدرجت عل��ا 092/2019بكتاب رقم  13/11/2019واعتمدها مجلس األمناء بتار�خ  18/09/2019اجتماعھ بتار�خ ��  املعهد

 

أدناه ملثبتة ، ي�ون التوزيع الرق�ّي لألداء �� �ل مجال من ا�جاالت اأستاذ مشارك من فئة الرتب األستاذّية النظامّيةلل��قية لرتبة   3.5

 �التا��:

 

 )5(جدول رقم 

 أستاذ مساعد إ�� أستاذ مشارك

 

 التقييم الرق�ي التقييم الرق�ي التقييم الرق�ي التقييم الرقم  تقييم األداء

املساهمات امليدانية/  التعليم األبحاث 

 اإل�لينيكية

 اإلدارة وا�خدمة

 40% 30% 20% 10% 

 10-9 20-17 30-25 40-33 ممتاز

 
ً
 8-7 16-13 24-19 32-25 جيد جدا

 6-5 12-9 18-13 24-17 جيد

 4-3 8-5 12-7 16-9 مقبول 

 2-1 4-1 6-1 8-1 ضعيف

 

ح عن   6. 3 ِ
ّ

�� مجال األبحاث،  جّيد جًداللّنظر �� ال��قية ألّي درجة من الدرجات املذ�ورة أعاله، يجب أن ال يقل توصيف األداء للُم���

 �� مجا�ّ� التعليم واإلدارة/ا�خدمات.  جّيدو 

 

 عند ثبوت الّر�ادة لھ �� مجال تخصصھ من حيث النوعّية والكمّية   7. 3
ّ
ح ما يقارب أع�� درجة �� تقييم األبحاث إال ِ

ّ
���

ُ
ال ُيمنح امل

 واستمرارّ�ة اإلنتاج وتناميھ.

 

روف ا�خ  8. 3
ّ
ح بإثبا��ا مع ل�جنة ال��قيات ا�حق �� األخذ �ع�ن االعتبار الظ ِ

ّ
���

ُ
ح؛ من حاالٍت مرضيٍة وغ��ها، ع�� أن يقوم امل ِ

ّ
اّصة للُم���

ة �� طلبھ وشرح تأث��ها ع�� مجاالت عمِلھ الثالث.
ّ
 األدل

 

ح املساس بمستوى اإلنتاج البح�ّي املطلوب ل�ل رتبة من رتب   9. 3 ِ
ّ

ال يجوز ل�جنة ال��قيات عند النظر �� الظروف ا�خاّصة للُم���

 ) �� هذه الالئحة.  2ستاذّية النظامّية حسب املادة (األ 

 

ح �� �ل حقل من ا�حقول    10. 3 ِ
ّ

ل توصيات �جنة ال��قيات �� املعهد �� محضر ُيحدد توصيف األداء والتقييم الرق�ّي ل�ل ُم��� �جَّ
ُ
�

 املثبتة �� ا�جداول أعاله، وقرار ال�جنة بال��قية أم عدمها مع ذكر األسباب.
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 ) 7السياسات األ�اديمية  (  –للهيئة التدريسية   ال��قياتسياسة 

 و�شرت ووزعت حسب األصول.  21/03/2016األمناء هذه السياسة للمرة األو�� بتار�خ مجلس  أقر •

 . 07/11/2018بتار�خ  057/2018رقم أحيلت هذه السياسة إ�� �جنة السياسات األ�اديمية للنظر و�عديل �عض البنود حسب كتاب مجلس األمناء  •

 التخاذ القرار.  25/12/2018عرضت ع�� مجلس املعهد �� اجتماعھ بتار�خ السياسات األ�اديمية، و من قبل رئيس �جنة  23/12/2018تم �عديلها بتار�خ  •

مجلس  وأقرها�� ��اية هذه السياسة.   ةاملدرج قائمة التعديالتحسب وذلك  18/09/2019، و�تار�خ 04/09/2019 و�تار�خ  27/05/2019خ املعهد بتار  تم �عديلها �� اجتماع مجلس •

 .مشروطة ببعض التعديالت ال�ي أدرجت عل��ا 092/2019بكتاب رقم  13/11/2019واعتمدها مجلس األمناء بتار�خ  18/09/2019اجتماعھ بتار�خ ��  املعهد

 

ح  11. 3 ِ
ّ

وائح واألنظمة املعمول ��ا يمكن إثبا��ا.ال��قية �� قرار االستئناف ال يجوز للُم���
ّ
ن يجري أع��  إال ع�� أساس حصول ُمخالفات لل

 . إبالغھ بالقرارمن شهًرا واحًدا ذلك �� أجل أقصاه 

 

ح وتقديم توصية بال��قية يقوم رئيس املعهد بتعي�ن �جنة خاّصة من خارج �جنة االستئناف �� حاالت  12. 3 ِ
ّ

���
ُ
ال��قيات ملراجعة طلب امل

 أو عدمها �عتمد ع�� مبدأ األغلبّية �� التصو�ت.

 

ا غ�� قابل للمراجعة أو  13. 3  . االستئنافُ�عت�� قرار رئيس املعهد �عد النظر �� توصيات ال�جنة ا�خاّصة ��ائي�
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 ) 8السياسات األ�اديمية  (  –للهيئة التدريسية   ال��قياتسياسة 

 و�شرت ووزعت حسب األصول.  21/03/2016األمناء هذه السياسة للمرة األو�� بتار�خ مجلس  أقر •

 . 07/11/2018بتار�خ  057/2018رقم أحيلت هذه السياسة إ�� �جنة السياسات األ�اديمية للنظر و�عديل �عض البنود حسب كتاب مجلس األمناء  •

 التخاذ القرار.  25/12/2018عرضت ع�� مجلس املعهد �� اجتماعھ بتار�خ السياسات األ�اديمية، و من قبل رئيس �جنة  23/12/2018تم �عديلها بتار�خ  •

مجلس  وأقرها�� ��اية هذه السياسة.   ةاملدرج قائمة التعديالتحسب وذلك  18/09/2019، و�تار�خ 04/09/2019 و�تار�خ  27/05/2019خ املعهد بتار  تم �عديلها �� اجتماع مجلس •

 .مشروطة ببعض التعديالت ال�ي أدرجت عل��ا 092/2019بكتاب رقم  13/11/2019واعتمدها مجلس األمناء بتار�خ  18/09/2019اجتماعھ بتار�خ ��  املعهد

 

 

 قائمة التغي��ات ع�� السياسة ومسببا��ا: 

 

 املسببات التغي�� التار�خ

 إضافة ثالثة شروط جديدة للتقدم بطلب ال��قية:  20/05/2019

 أن ت�ون ف��ة العمل �� املعهد سنت�ن ع�� األقل.  )1

ارتباط بجهة عمل أخرى أي أن ال ي�ون للم���ح  )2

 غ�� املعهد. 

ثالث أن ي�ون قد م�ىى ع�� ترقيتھ السابقة  )3

 سنوات ع�� األقل. 

 عملية التقدم بطلب لل��قية.لضمان تنظيم 

 �ن متخصص�ن للطلب. مضمان مراجعة محك . أ�اديمي�ن ملراجعة طلب ال��قية أر�عة �عي�ن 20/05/2019

ال�ي إضافة جداول لتقييم أداء األساتذة �� ال��امج  20/05/2019

 من معاي�� 
ً
�عت�� العمل امليدا�ي أو اإل�ليني�ي ف��ا جزءا

 التقييم.

لضمان تقييم أداء األساتذة العامل�ن �� اإلشراف ع�� 

العمل امليدا�ي أو اإل�ليني�ي، ع�� أن ال ي�ون ذلك ع�� 

 حساب البحث والتدريس. 

اش��اط اكتمال الطلب والتوثيق، وخاصة اش��اط  04/09/2019

 النشر للمساهمات ح�ن تقديم الطلب. 

الذي تنص عليھ السياسة ��  التأث��الستيفاء شرط 

 .2.1.2والبند  1.1.2البند 

�انت تنص ع�� حق االع��اض ع�� قرار �جنة ال��قيات،  حق امل���ح �� االع��اض ع�� قرار ال��قية  04/09/2019

ولذلك وجب التغي��، ألن �جنة ال��قيات تقدم توصيات 

 . وال تقرر  فقط

 ��ا بإضافة ما ي��: �عديل آلية التقييم وإجراءا 27/10/2019

ح  - ٍ
ّ

���
ُ
ح لل��قية، يتوجب ع�� امل

ّ
�عد فتح باب ال���

 ،
ً

لل��قية أن يبحث موضوع طلٍبھ مع رئيس برنامجھ أوال

وإن �ّعذر ذلك ألّي سبٍب من األسباب، فمع عميد 

لية ال�ي ينتسب إل��ا أو من ينوب عنھ الستطالع ألية 
ُ
ال�

ا لل��قية. ح رسمي�
ُّ

خاذ قرار ال���
ّ
  والتشاور معھ قبل ات

يقوم األ�ادي�ي املتقدم لل��قية بتحض�� طلب ال��قية  -

من سياسة ال��قيات)  4.1(بحسب ما تنص عليھ املادة 

والذي يتضمن ملًفا بحسب الشروط املطلو�ة ال�ي 

دها �جنة ال��قيات �� املعهد.  حّدِ
ُ
 ت

بتار�خ  081/2019مجلس األمناء بمرجع رقم  قرار

24/10/2019. 
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 ) 9السياسات األ�اديمية  (  –للهيئة التدريسية   ال��قياتسياسة 

 و�شرت ووزعت حسب األصول.  21/03/2016األمناء هذه السياسة للمرة األو�� بتار�خ مجلس  أقر •

 . 07/11/2018بتار�خ  057/2018رقم أحيلت هذه السياسة إ�� �جنة السياسات األ�اديمية للنظر و�عديل �عض البنود حسب كتاب مجلس األمناء  •

 التخاذ القرار.  25/12/2018عرضت ع�� مجلس املعهد �� اجتماعھ بتار�خ السياسات األ�اديمية، و من قبل رئيس �جنة  23/12/2018تم �عديلها بتار�خ  •

مجلس  وأقرها�� ��اية هذه السياسة.   ةاملدرج قائمة التعديالتحسب وذلك  18/09/2019، و�تار�خ 04/09/2019 و�تار�خ  27/05/2019خ املعهد بتار  تم �عديلها �� اجتماع مجلس •

 .مشروطة ببعض التعديالت ال�ي أدرجت عل��ا 092/2019بكتاب رقم  13/11/2019واعتمدها مجلس األمناء بتار�خ  18/09/2019اجتماعھ بتار�خ ��  املعهد

م األ�ادي�ي املع�ي طلب ال��قية وامللف إ�� رئيس   - ُيقّدِ

ال��نامج الذي يرفعھ للعميد املسؤول، و��ون هذا 

الطلب مشفوًعا بتقر�ر تقيي�ي من قبل رئيس 

ال��نامج، و�عد التأكد من استيفاء هذا امللف 

 للشروط. 

ُ�عّ�ن العميد املسؤول أر�عة مقيم�ن متخصص�ن  -

�عد التشاور بما �� ذلك مع  لتقييم األداء البح�ي

 املر�ح مع التأكيد ع�� عدم تضارب املصا�ح. 

م تقار�ر املقّيم�ن ا�خارجي�ن إ�� العميد املسؤول،  - دَّ
َ

ق
ُ
ت

رفع التقار�ر والتوصيات إ�� �جنة ال��قيات ع�� 
ُ
وت

 مستوى املعهد. 

تنظر ال�جنة �� امللف والتوصيات كما تقوم بتقييم  -

ستوى العمل �� املعهد (التدريس، أداء املر�ح ع�� م

بما �� ذلك تقييم الطالب، ال�جان، املشاركة �� 

 املؤتمرات، وخدمة ا�جتمع). 

ترفع ال�جنة توصيا��ا إ�� نائب الرئيس للشؤون  -

األ�اديمية التخاذ القرار، ومن ثم إ�� رئيس املعهد 

العتماده قبل إحالتھ إ�� مجلس األمناء للمصادقة 

 عل��ا.

، 11.3�عديل �لمة (طعن) إ�� (استئناف) �� املواد رقم  27/10/2019

 ). 13.3و 12.3و

بتار�خ  081/2019قرار مجلس األمناء بمرجع رقم 

24/10/2019. 

بتار�خ  081/2019بمرجع رقم قرار مجلس األمناء  5.1.2إضافة �لمة (جودة) �� املادة رقم  27/10/2019

24/10/2019. 

جهة استبدال جملة (أال ي�ون للمتقدم عالقة عمل ب  10/11/2019

الهيئة األ�اديمية �� ا �� أخرى) با�جملة (أال ي�ون عضو 

 ). مؤسسة أ�اديمية أخرى 

للفصل ما ب�ن العمل لدى جامعة أخرى �ش�ل دائم أو 

 . أو غ��ها تقديم استشارات

بتغي�� إضافة تفس�� إجرائي ل "شهرة عالية" وذلك  10/11/2019

ح متم��ا �� مجال : "بأن ي�ون ا�جملة لتصبح ِ
ّ

���
ُ
امل

 األبحاث" عند ال���� لرتبة أستاذ. 

 ملز�د من الوضوح. 

وتصبح ا�جملة "أن ي�ون امل���ح معروفا �� مجال  10/11/2019

 األبحاث �� تخصصھ" عند ال���� ألستاذ مشارك. 

 ملز�د من الوضوح. 

 


