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  :رتبة اليت تليها على الوجه اآليتجيب أن تتوفر املعايري اآلتية يف حالة ترقية أعضاء هيئة التدريس من مرتبة علمية إىل امل  -14
مة أهداف اجلامعة باعتباره معياراً مهماً للترقي ويعتمد ذلك على نوعية التدريس ومـدى كفـاءة   يكون التدريس يف مقد ) أ( 

ويرتكز التدريس على األسس العلمية املتعارف عليها ويشمل ذلك ساعات التدريس وكيفية توصيل املعلومـات  . العضو 
  :ظري ويتم قياس ذلك على اآليت واالرتقاء بوسائل التدريس والتوازن ما بني اجلانب العلمي واجلانب الن

أوالً امتالك ذخرية وافرة من املعلومات يف التخصص األساس والتخصصات املتصلة به والقدرة علـى توصـيلها إىل   
  .الطالب 

  .ثانياً القدرة على إعداد املادة التدريسية النظرية والعلمية واحلقلية إن وجدت 
  .للتعليم الذايت دون االعتماد على التلقني  ثالثاً املقدرة على تشجيع الطالب وقيادم

  .رابعاً املقدرة على ابتداع وسائل تعليمية جديدة لتوصيل املعلومات 
  .خامساً املقدرة على تصميم املقررات وتنفيذها ووضع االمتحانات 

  .لمشاكل والصاحلة للنشر يكون لألستاذ املقدرة على ربط التدريس بالبحث العلمي وخاصة تلك اليت تؤدي إىل حلول  ل) ب( 
يساهم العضو يف تطوير املناهج واملعامل واملختربات والوسائل املساعدة يف األداء العلمي ويشارك يف اإلدارة واللجـان  )  ج( 

  .العلمية املتخصصة 
يقوم ا بصـفة  يساهم العضو يف خدمة اتمع وذلك برصد مسامهاته من واقع ملفه وتشمل أوجه النشاط اإلداري اليت )  د( 

  .متكررة مبا يف ذلك عضوية االس واللجان العلمية واملشاركة يف املؤمترات وفرق العمل 
  .املشاركة يف نشاطات اتمع وتنميته ) ه( 
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  :على النحو التايل يصدر املدير قرار ترقية أعضاء هيئة التدريس   بناًء على توصية جلنة  الترقيات اليت تتكون)  1(  -15

  

  رئيساً             مدير اجلامعة)  أ(
  عضواً           نائب مدير اجلامعة) ب(
  عضواً                          وكيل اجلامعة) ج(
  عضواً ومقرراً           أمني الشؤون العلمية ) د(
  أعضاء                 عمداء الكليات باجلامعة) ه(
  عضواً           رئيس القسم املعين) و(
  .عضوان يف درجة األستاذية يف التخصص املعين ) ز(

  .يكتمل النصاب القانوين الجتماعات اللجنة حبضور األغلبية املطلقة ) 2(   
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ك ومشفوعاً باآليت يتقدم عضو هيئة التدريس الذي يرغب يف الترقي بطلب كتايب لرئيس القسم وفق األمنوذج  املقرر لذل) 1(  -16
:  
  .السرية الذاتية )  أ( 
  .قائمة بعناوين البحوث واألوراق العلمية اليت قام بإعدادها مع توضيح اسم الناشر وتأريخ ومكان النشر ) ب( 
قائمة بأمساء الكتب اليت ألفها أو شارك يف تأليفها أو ترمجها أو شارك يف ترمجتها مع توضيح اسم الناشـر وتـأريخ   ) ج ( 

  . ومكان النشر 
  قائمة بالكتب واألوراق العلمية اليت قبلت للنشر ويف هذه احلالة عليه أن يرفق خطابات القبول ) د(
  .قائمة بأي إجنازات علمية مل تضمن يف البنود أعاله ) ه(
  .مذكرة عن إجنازاته اإلدارية ومشاركته يف األنشطة العلمية واخلدمية األخرى) و(

القسم بكتابة تقرير عن مقدم الطلب وإبداء مالحظاته على الطلب حسب املوجهات املرفقة مؤكداً علـى  يقوم رئيس )  2(   
  .وحتويله إىل أمني جلنة الترقيات سالمة املعلومات اليت وردت فيه ، ومن مث رفعه لعميد الكلية للتوصية مبا يراه مناسباً

قيات اليت تقوم بفحص الطلب للتأكد من استيفائه لشروط الترقـي وفـق   يقوم املقرر بعرض طلب الترقي إىل جلنة التر) 3(      
  :أحكام هذا النظام ومن مث تصدر التوصيات التالية 

  .املوافقة املبدئية على الترقي ) أ(
 .عدم املوافقة على الترقي ) ب(

  :إذا قررت اللجنة االستمرار يف إجراءات الترقي تتبع اآليت )  4(     
  .م رئيس اللجنة بالتشاور مع أمني الشؤون العلمية بترشيح ثالثة حمكمني يقو)  أ(      
يرسل ملف املتقدم للترقي لكل واحد من أعضاء اللجنة على حده لدراسة املوضوع وكتابة تقرير والتوصية بالترقية ) ب(     

 .أو عدمها

 وحتديد مدى أهلية العضو للترقي  تعرض تقارير احملكمني الثالثة على جلنة الترقيات للتداول حوهلا)  ج( 

  .ترفع اللجنة توصياا ملدير اجلامعة إلصدار القرار بالترقية أو عدمها )  د( 
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تكون  أسس الترقي من درجة احملاضر إيل درجة األستاذ املساعد حصول عضو هيئة التدريس على درجة ) 1( -17
      .التخصص املعني الدكتوراه يف جمال   

  :تكون أسس الترقي من درجة األستاذ املساعد إىل األستاذ املشارك كاآليت ) 2(      
  :الترقية بالبحث العلمي ويشترط هلا ما يلي ) أ(         

 . أن يكون حاصالً على درجة الدكتوراه  :أوالً            

  .أن يكون املرشح قد أمضى ثالث سنوات يف وظيفة أستاذ مساعد باجلامعة  :ثانياً(            
     .أو مقبـوالً للنشـر   أن يقدم ثالث أحباث يف ختصصه اثنان منها على األقل منشوران يف جمالت علمية حمكمة :ثالثاً            

 :الترقية باخلدمة الطويلة املمتازة وفق الشروط اآلتية ) ب(

  .يكون قد أمضى عشر سنوات كحد أدىن يف وظيفة أستاذ مساعد منها ثالث سنوات يف خدمة اجلامعة أن  :أوالً  
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  .أن يكون حاصالً على درجة الدكتوراه   :ثانياً    
  .أن يكون أداؤه يف التدريس ممتازاً   :ثالثاً    
 .جلامعية واالجتماعيةأن يكون له إسهامات فاعلة يف جمال اإلدارة والتدريب واألنشطة ا :رابعاً    

 ).دكتوراه-ماجستري-دبلوم( أن تكون له مشاركة يف اإلشراف على طلبة الدراسات العليا  :خامساً    

أن تكون له مشاركة يف تصميم املناهج وتطويرها وتطوير إمكانيات القسم أو الكلية أو اجلامعة مادياً أو فنياً  :سادساً    
 .أو بشرياً 

  .يكون قد قدم عدداً من البحوث يف اللقاءات العلمية أن   :سابعاً    
  :الترقية بالبحث واخلدمة الطويلة وفق الشروط اآلتية ) ج(  

  .أن يكون حاصالً على درجة الدكتوراه  :أوالً      
  .أن يكون قد قضى مثاين سنوات يف خدمة اجلامعة  :ثانياً 
  .لمية حمكمة أن يقدم حبثاً علمياً منشوراً يف جملة ع :اًثثال

 :تكون أسس الترقي من درجة األستاذ املشارك إىل درجة األستاذية كاآليت ) 3( 

  :الترقية بالبحث العلمي ) أ(       
  .أن يكون املرشح قد أمضى أربع سنوات يف خدمة اجلامعة يف درجة أستاذ مشارك  :أوالً     
وث رائدة منشورة يف إحدى االت العلمية احملكمة أو يف مـؤمترات  أن يكون قد قدم خالل املدة أعاله مخسة حب:ثانياً     

  .علمية متخصصة أو مراكز حبثية على أن تكون ثالثة منها منشورة فعالً 

  
�� ا�(��(�) ��  

  
  :يتم اختيار جلنة احملكمني وفقاً للشروط اآلتية  -18

  .أن يكون واحداً منهم من خارج اجلامعة ) أ( 
ي إىل درجة األستاذ املساعد أو األستاذ املشارك أن يكون أحد احملكمني على األقل يف درجة األستاذية يف حالة الترق) ب(

واآلخرون يف نفس الدرجة املراد الترقي هلا كحد أدىن ، أما يف حالة األستاذية فيشترط أن يكون مجيع احملكمـني يف  
 .درجة األستاذية 

ية أقصاها شهر ملن هو يف داخل السودان وشهرين ملن هو خارج السـودان ،  أن يقوم احملكم بالرد خالل فترة زمن) ج(
  .وإذا مل يتمكن من الرد يعني رئيس اللجنة حمكماً آخر 
  
  

  إج�زة ا�
����ت 
  
  

  :تصدر جلنة الترقيات قرارها باألغلبية املطلقة مع مراعاة اآليت  -19   
  :إذا كانت الترقية لدرجة أستاذ مشارك ) أ(     
  .لألحباث العلمية % 70 :أوالً         

  للكفاءة واملشاركة يف األعمال اإلدارية واإلنشائية واإلشراف على الدراسات العليا % 30 :ثانياً      

  :إذا كانت الترقية لدرجة أستاذ ) ب(   
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  .لألحباث العلمية % 80 :أوالً         
  .ل اإلدارية واإلنشائية واإلشراف على الدراسات العلياللكفاءة واملشاركة يف األعما% 20 :ثانياً         

  .لألحباث % 100:  إذا كان الترقية على أساس األحباث العلمية فقط  :ثالثاً         
  

  ش�وط �0-ل ا��0/ و�#-�(,
  

 :يشترط لقبول البحث العلمي املؤهل للترقية ما يلي     -20   

  .ختصص املتقدم للترقي أن يكون البحث مبتكراً ويف ) أ(         
  .أالّ يكون البحث مقتبساً من رسالة املاجستري أو الدكتوراه اخلاصة باملرشح ) ب(         
 .حيسب كل حبث مشترك نصف حبث أياً كان عدد املشتركني يف إعداده ) ج(         

  .من البحوث املقدمة% 25ق حيسب الكتاب احملقق حبثاً واحداً شريطة أال تتجاوز حبوث التحقي) د(         
  .الكتاب املؤلف يعترب حبثاً واحداً ) ه(         

 

  ا�'
ــ��ف
  

جيوز ألي من أعضاء هيئة التدريس االستئناف ضد قرار املدير بعدم الترقية خالل مخسة عشر يومـاً مـن تـاريخ    ) 1(   -21
  .إخطاره لرئيس جملس اجلامعة 

كيل جلنة من ثالثة من أعضائه يف درجة وطيفية ال تقل عن الدرجة املراد الترقي هلا للنظر يف يقوم جملس اجلامعة بتش) 2(        
  .االستئناف

  .يصدر رئيس جملس اجلامعة قراراً ائياً وفق توصية اللجنة) 3(        
  ش�7دة

  

 -1(ه رقـم  هــ فـي جلسـت   1430بهذا أشهد أن مجلس األساتذة قد أجاز الئحة الشؤون العلمية لسـنة          
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