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مادة ( :)1عام

لكشأ االئبي الكفيذدي اشروط الليين و الرقى اعضكء هيئي الدريس لكاألكدديدي في إطكر وئبي

اكظكم اسكسي ايوظفي األكدديدي الرردي الللوم و الألكواوودك و اكنق البري ووئبي شئون أعضكء

هيئي الدريس ولبيث و لللكرض يلهيك.

مادة ( :)2تعريفات

 المجان العممية الدائمة

دنصد بهك الوكن الليدي ايشكلي لنررت ين رئدس األكدديدي ولخلص ليلكشرة إورء ت

فبص ولنيدم إلكلكج الليى اليلنديين اللرقدي اشغق وظكئف اسكلذة

و اسكلذة ايسكعدين /

ايبكضرين او ئق و ايبكضرين اثو ن .ولشكق د خق األكدديدي ثالث اوكن عليدي د ئيي

يلخصصي على اكبو الكاى:

 -الوكي الليدي اد ئيي اللخصصكت اهكدسدي وعلوم ابكسب.

 الوكي الليدي اد ئيي اللخصصكت إلد ريي و اكنق ادواى و وكسككدكت. الوكي الليدي اد ئيي اللخصصكت الألكواوودي البريي. المجنة التحضيرية:

لشكق اوكي لبضيريي األق اوكي عليدي د ئيي لنرر ين رئدس األكدديدي للألون ين خيسي إاى
سللي أعضكء ين الوكي الليدي اد ئيي ايخلصي ولوليع قبق يوعد كلنكد الوكي الليدي

ولألون يهيلهك لندير أوزن يسلور اكشر ل لندم دروكت ايوالت و ادوريكت و ايؤليرت الى
كشر فيهك ايلندم إكلكوه الليى وكسب ايشكركي.

 الكادر التكنولوجي

هم أعضكء هيئي الدريس ايكلفين لكايهكم الللديدي و الدريبدي و البثدي في يوك اى اكنق البري
ولألكواوودك اهكدسي البريي ودشلرط ضين يؤهاللهم ابصول على شهكدة رركن أعكاي البكر

أو كبير يهكدسين.
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 أعضاء هيئة التدريس المعينون باألكاديمية:

دشغق أعضكء هيئي الدريس ايليكون لكاألكدديدي على األكدرين األكدديى و الألكواووى

ادروكت اوظدفدي الكادي وذاك للد سلدفكئهم ككفي اشروط الكيي و اخكصي ايبيكي بهذه االئبي:
 - 1الكادر األ كاديمى


أسلكذ



أسلكذ يسكعد



يدرس



يدرس يسكعد

 - 2الكادر التكنولوجى


يبكضر أول



يبكضر ثكن



يبكضر ثكاث



يبكضر رلع

 البحث العممي األصيل

دنصد له كق عيق عليى يكشر فى دوريكت أو يوالت أو يؤليرت عليدي ،وكذ إلخلرعكت
و إلأللشكفكت الليدي الى لألسب صكببهك برءة خلرع أو ليثق إضكفي عليدي وديدة ،وكذاك
ايؤافكت و اعيكل ادبدي و ايصكفكت افكدي طلنكًال اطبدلي كق تخصص.

 البحث المقبول لمنشر

دللبر البث اينبول الكشر لشكق كهكئى ويكلظر طلكعله وصدور الدد ايكشور له ،ليثكلي
البث ايكشور.

 المحكم  /الفاحص

ايبكم  /افكبص ،هيك يردفكن ايلكى و بد وهو ين دنوم لفبص إلكلكج الليى لنصد لنيديه

عليدكًال و ابكم علده.
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 البحث المنفرد

البث اذر دنوم بإعد ده وكلكبله ايلندم ليفرده أو اذر يكفرد له الكبث فى لخصصه ادقيق

و ن شلرك يع غيره فى يويق اليق الليى ،وعلى الوكي الليدي لنيدم دوره فى هذ اكطكق
وبده.
 الباحث الرئيسي

هو الكبث اذي دنوم لكايوهود ارئدسي في إكوكز لبث في لخصصه ادقيق بكسلي يشكركي

ولنق عن .%60
 المهمة العممية

هى ايوفد لشأكهك عضو هيئي الدريس إلبدر اوكيلكت أو ايلكهد أو ايؤسسكت البثدي أو

ايكظيكت الرردي و ادوادي أو اشرككت الكايدي األبرر في يوكل لخصصه ادقيق لغرض اندكم

لكايزيد ين البكث و أللسكب اخبرة اليلدي ايطلولي بلألليف ين األكدديدي.
 الخدمة باألكاديمية

هى سكو ت اخديي افللدي فى يوكل الدريس أو البث الليى الى لسدد عكهك بصي يككفأة

كهكدي اخديي طلنكًال ايك لسيح له او ئح األكدديدي يع يرعكة أو لبلسب ايدد الكادي ضين

سكو ت اخديي افللدي الى لسلبق عكهك للك ايككفأة :
 - 1اوكزت بدون رلب .

 - 2يك يزيد على افلرت ازيكدي ايبددة إلدفكد عضو هيئي الدريس البصول على
دروي عليدي ووفنكًال ايك ورد لكايكدة (
الدريس.

 )35ين وئبي شئون أعضكء هيئي

 - 3ايدد الى لنرر اوهي الأديبدي ايخلصي ابريكن ين ايككفأة عكهك.
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مادة ( :)3الشروط العامة لمتعيين والترقية ألعضاء هيئة التدريس
تتم مراعاة الشروط العامة التالية عند التعيين أو الترقية:

 .1سلدفكء ويدع شروط الليين او ردة لكايكدة (  )7ين اكظكم اسكسي ايوظفى األكدديدي
الرردي الللوم و الألكواوودك و اكنق البري.

 .2سلدفكء اشروط اخكصي او ردة لكايو د (  )14 ( ، )13 ( ، )12ين وئبي شئون أعضكء
هيئي الدريس.

جدا " في الكيين اسكلنين اللرقدي
 .3أن دكون قد بصـق على لندير كفكءة ودنق عن " جيـد ً
في "لنرير إكوكز يبكضر" (وذاك كشرط في بكوت الرقدي).
 .4ولدكز دورت لكيدي قدرت أعضكء هيئي الدريس ب و قع أررع دورت األق دروي عليدي
يلليدة ين األكدديدي أو ين أبد ايرألز ايلليدة ايككظرة لكاوكيلكت ابكويدي.

 .5يللين على ايلندم أن دبدد الخصص الكم اذر يرغب الرقدي علده

فى بكاي أسلكذ

يسكعد وذاك فى اطلب ايندم يكه النسم  ،و الخصص ادقيق فى بكاي الرقدي ادروي

أسلكذ.

 .6يرعى في كق بكوت الرقدي إاى دروي أسلكذ أو أسلكذ يسكعد  /يبكضر أول أو يبكضر
ثكن أن لألون ويدع البوث اينديي الفبص و النيدم يوزعي على سكلين يدالديلين على

شهر على اقق ،بين لكريخ كشر أقدم البكث وأبدثهك) وذاك ين لكريخ
اقق (أر 24
ًال

شغق آخر دروي عليدي.

 .7إلكلكج الليي ايندم الفبص و النيدم اللرقدي يوب أن دكون
يكشور أو ينبووًال الكشر في
ًال
دوريكت أو يوالت عليدي لأخذ ويدلهك بكظكم البكدم .وو لزيد عدد البكث اينبواي
الكشر و الى ام لكشر للد فى ايوالت الليدي عن لبثين.

ين رسكاي ايكوسلير و ادكلورة اخكصي لكايلندم.

وو دللد لكولبكث ايكشورة

 .8لنبق لبوث ايؤليرت ايكشورة فنط في دوريي ايؤلير و الي لأخذ بكظكم البكدم  ،وودللد
بهك إو للد لنددم إفكدة لبضور ايؤلير و انكئه البث.

 .9و دللد لكالبكث ايشلني ين رسكئق يكوسلير أو دكلورة يك ام دكن ايلندم ضين هيئي

إلشرف عليهك( .و لطبق هذه ايكدة على البكث الى لم لندديهك الكشر قبق لكريخ بدء

اليق بهذه انوعد).
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 .10فى بكاي البوث ايشلركي يلم بلسكب كسلي يشكركي ايلندم وفنكًال الكسب ايذكورة في
قوعد إلورء ت ايكظيي اسير اليق لكالوكن الليدي األألكدديدي.

قي لأألثر ين لبثين يكشورين فى عدد و بد ين كفس ادوريي او بدة
 .11ويووز الندم اللر ة
أو ايؤلير او بد وو لنبق البكث الي لكشر  On Lineإو إذ كككت ين قبق ككشر

يللوم دوادكًال.

 .12و دللد إو لكولبكث الى يثبت أن ايلندم قد دون عليهك عالقله لكوألكدديدي بلى او
ي أثككء عيق البث.
يلكر أو يكلدلكًال أو فى يهيي عليدي د خلدي أو خكرج ة
ككن
ًال

 .13دندم عضو هيئي الدريس ايلندم اللرقدي النب أسلكذ/أسلكذ يسكعد أو دروي يبكضر

أول/يبكضر ثكن يبكضرة عليدي في يوكل ألبكثه ولخصصه الكم /ادقيق وللم يككقشله
أيكم الوكي الليدي ايخلصي ولبضور أسكلذة /يبكضرين أو ئق فى الخصص ين د خق
األكدديدي وخكروهك.

 .14يلم بلسكب يدة أقديدي عضو هيئي الدريس في دروله (لكاألكدر األكدديي) عكد لرقيله

لكاألكدديدي إذ ككن قد أيضكهك في أبد اوكيلكت أو ايلكهد ايككظرة ايللرف بهـك وذاك

وفنك وسلدفكء
يكادك ًال
عكد يكبه النب الليي فنط (أسلكذ -أسلكذ يسكعد) وللم لرقيله ًال
ايلدل وهى أررع سكو ت خديي فللدي
طلنك االئبي اكظكم اسكسي
افلرت اب ة
يكي ًال
لكاألكدديدي.

 .15يووز الضو هيئي الدريس ابكصق علي أوكزة خكصي ليو فني سكريي ين األكدديدي،
الندم لأورقه الوكي الليدي بخطكب ين عييد األلدي الكلع اهك ودندم ككفي اورق

و ايسلكد ت ايطلولي ولسلأليق إورء ت الرقدي لكاألكيق على أو للم لرقيله إو للد عودله

و سلاليه الليق و وكزة ايككقشي ولنددم لنرير عييد األلدي ،ولشرط سلدفكء افلرة ابيكدي
طلنكًال االئبي اكظكم اسكسى ايلدل وهى أررع سكو ت خديي فللدي لكاألكدديدي .

 .16يووز الضو هيئي الدريس اذر لم إدفكده بو سطي األكدديدي فى إعكرة أو فى يهيي

عليدي ليو فني سكريي ين األكدديدي  ،الندم لأورقه الوكي الليدي بخطكب ين عييد األلدي

الكلع اهك ودندم ككفي اورق و ايسلكد ت ايطلولي ولسلأليق إورء ت الرقدي لكاألكيق وللم

الرقدي فى لكريخ سلبنكقهك.
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مادة ( :)4الشروط الخاصة لتعيين وترقية الكادر التكنولوجي
 )1درجة محاضر رابع
(- 4


ابصول علي دروي الككاوريوس في لألكواوودك ايالبي البريي  /اهكدسي البريي



ابصول على شهكدة "رركن أعكاى البكر" " /كبير يهكدسين".

بلندير عكم " ويد ودًال " علي اقق.


ولدكز دورة لررودي في طرق الدريس و ابصول على شهكدة

 ICDLفي ابكسب

آلاى يلليدلين ين األكدديدي ،و ابصول على يلدل

 500كنطي على اقق فى

الليدي ايخلصي ،و سلدفكء كيوذج لنيدم اد ء يلليد

ًال ين عيكدة األلدي /ايلهد

خللكر الغي وكوليزيي  TOEFLأو يكدلكداه ين وهكت يلليدة لبددهك الوكي
ايخلص.

 )2درجة محاضر ثالث
(- 4

أ -المتقدم لمترقى من داخل األكاديمية:


شغق وظدفي يبكضر رلع ايدة ولنق عن سكلين.

ب -المتقدم لمتعيين من خارج األكاديمية:


ابصول علي دروي الككاوريوس في لألكواوودك ايالبي البريي  /اهكدسي البريي



ابصول على شهكدة "رركن أعكاى البكر" " /كبير يهكدسين".

بلندير عكم " ويد ودًال " علي اقق.


سكلكن على اقق خبرة لبريي أو خبرة لدريس في يلهد لبري يلليد للد



ولدكز دورة لررودي فى طرق الدريس و ابصول على شهكدة  ICDLفي ابكسب

ابصول على شهكدة رركن أعكاى البكر  /كبير يهكدسين.

آلاي يلليدلين ين األكدديدي  ،و ابصول على يلدل  500كنطي على اقق فى
إخللكر الغي وكوليزيي  TOEFLأو يكدلكداه ين وهكت يلليدة لبددهك الوكي
الليدي ايخلصي.

 )3درجة محاضر ثان
(- 4

أ -المتقدم لمترقى من داخل األكاديمية:



شغق وظدفي يبكضر ثكاث ايدة و لنق عن  4سكو ت.
ابصول علي دروي ايكوسلير فى يوكل الخصص.
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أن دندم إكلكوكًال عليدكًال أصدالًال لم كشره للد دروي يبكضر ثكاث لنبله الوكي الليدي

الألكدر الألكواووى على أن لرعى ايلكيير آللدي:

ثالث لبوث عليدي أصيلي يكشورة في دوريكت عليدي يبكيي
 أن دندم ة

ويلخصصي (يكهم لبث و بد على اقق يكشور ليولي عليدي يبكيي)
ي ثكين يكهك لكبثكًال يكفردًال أو رئدسدكًال.
ودكون ايلندم ف

،

 أو يلضين إلكلكج الليي ايطلوب لبكديه على أدي لبوث عليدي يكنواي
أو يسلخروي ين رسكاي ايكوسلير.

 يووز لنيدم إكوكز ايبكضر فديك دللبر إضكفي عليدي أو عيلدي أو لأهيق

يهكى يلييز في يوكل الخصص للليده الوكي الليدي الألكدر الألكواووي

عليي و بدًال فنط وذاك لشرط لنددم
بيث دللبر
لبث ًال
يلدكر دلكدل لنيديه ًال
ًال
ابد ادكى ين البكث الليدي ايطلولي.
أو




شغق وظدفي يبكضر ثكاث ايدة و لنق عن أررع سكو ت.
ي يوكل الخصص خالل شغله اوظدفي
ابصول على دروي ادكلورة ف

يبكضر ثكاث.

ب -المتقدم لمتعيين من خارج األكاديمية:


ابصول على دروي الككاوريوس في لألكواوودك ايالبي البريي  /لألكواوودك



ابصول على شهكدة "رركن أعكاى البكر" " /كبير يهكدسين".

اهكدسي البريي أو يكدلكداهك في يوكل الخصص بلندير عكم " ويد ودًال " علي اقق.


و ابصول على دروي ادكلورة فى يوكل الخصص ،وخبرة و لنق عن  8سكو ت في

ايوكل البري للد ابصول على شهكدة رركن /كبير يهكدسين يكهك خيس سكو ت

على اقق خبرة لبريي على ظهر اسفن الوكريي وكذاك خبرة لدريس ايدة سكي على
اقق لكاألكدديدي.

 ودشلرط فى ويدع ابو ل أن دبصق ايلندم ادروي يبكضر ثكن على إويكاى و دنق عن
 %60ين يويق عككصر النيدم األلى ( البكث  +لنيدم األلدي  +ايككقشي).
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( :)4-4درجة محاضر أول

شغق وظدفي يبكضر ثكن ايدة و لنق عن أررع سكو ت.



أن دندم إكلكوكًال عليدكًال أصدالًال لم كشره للد دروي يبكضر ثكن لنبله الوكي الليدي



الألكدر الألكواووى على أن لرعى ايلكيير آللدي:

 أن دندم أررلي لبوث عليدي أصيلي يكشورة في دوريكت عليدي يبكيي

ودكون

ويلخصصي (يكهم لبثكن على اقق يكشورن ليولي عليدي يبكيي)،
ي ثكين يكهك علي اقق لكبثكًال يكفردًال أو رئدسدكًال.
ايلندم ف

يووز لنيدم إكوكز ايبكضر فديك دللبر إضكفي عليدي أو عيلدي أو لأهيق يهكى



يلييز في يوكل الخصص للليده الوكي الليدي الألكدر الألكواووي لبيث

يلدكر دلكدل لنيديه لبث ًال علييًال و بد ًال وذاك لشرط لنددم أررلي ألبكث
دللبر
ًال

عليدي على اقق.

 أو يلضين إلكلكج الليى ايطلوب لبكديه على أده لبوث عليدي يكنواي أو
يسلخروي ين رسكئق ايكوسلير أو ادكلورة اخكصي لكايلندم اللرقى.
أو




شغق وظدفي يبكضر ثكن ايدة و لنق عن أررع سكو ت.

ابصول على دروي ادكلورة فى يوكل الخصص خالل شغله اوظدفي يبكضر

ثكن.


أن دندم إكلكوكًال عليدكًال صدالًال لم كشره للد دروي يبكضر ثكن لنبله الوكي الليدي

الألكدر الألكواووى على أن لرعى ايلكيير آللدي :

 أن دندم لبثين علييين يكشورين فى يوالت عليدي يبكيي ويلخصصي ودكون
ايلندم فيهيك لكبثكًال يكفردًال أو رئدسدكًال.

أي لبوث عليدي يكنواي أو
 أو يلضين إلكلكج الليى ايطلوب لبكديه ة
يسلخروي ين رسكئق ايكوسلير أو ادكلورة اخكصي لكايلندم اللرقى.

ن
بككء على لوصدي الوكي
 دكو الرشدح اللليين أو الرقى اى دروي يبكضر ثكن /يبكضر أول ًال
الليدي الألكدر الألكواووى سلككدًال على لوصدي ثالثي يبكيين ،والوكي الليدي أن لأخذ بلوصدي
يبكم رلع اللرودح عكد للكين دروكت ليبكيين اثالث.
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 ودشلرط فى ويدع ابو ل أن دبصق ايلندم ادروي يبكضر أول على إويكاى و دنق عن
 %70ين يويق عككصر النيدم األلى ( البكث  +لنيدم األلدي  +ايككقشي).

 يرقى ايبكضر اول ين افئي اثكاثي إاى افئي اثككدي ثم إاى افئي اواى للد قضكء أررع

سكو ت فى ادروي اسكلني (طلنكًال اودول ارو لب ايرفق لالئبي اكظكم وسكسى ايلدل ايوظفى
األكدديدي).

مادة ( :)5الشروط الخاصة لتعيين وترقية الكادر األكاديمى
درجة مدرس مساعد

)1
(- 5

يشترط لمتعيين أو الترقي لدرجة مدرس مساعد ما يمي:


ابصول علي ادروي اوكيلدي اواى في يوكل الخصص بلندير عكم ييلكز

(ليلدل لرأليى  3.6ين  4.00على اقق طلنكًال اليكدة (  )10ين وئبي شئون
أعضكء هيئي الدريس) ،ويووز فى بكاي الخصصكت غير ايلكبي فى األكدديدي

الندم ين خكرج األكدديدي يع ابصول على ادر ج ة اوكيلدي اواى فى يوكل

الخصص بلندير عكم ويد ودًال على  .اقق


ابصول على دروي ايكوسلير بكظكم ( اينررت  +ارسكاي) فى يوكل الخصص.

 يضي سكلين خبرة في الدريس أو البوث في يوكل الخصص للد ادروي
اوكيلدي اواى.


ولدكز دورة لررودي في طرق الدريس و ابصول على شهكدة  ICDLفي ابكسب

آلاى يلليدلين ين األكدديدي  ،و ابصول على يلدل  500كنطي على اقق فى

إخللكر الغي وكوليزيي  TOEFLأو يكدلكداه ين وهكت يلليدة لبددهك الوكي
الليدي ايخلصي ،و سلدفكء كيوذج لنيدم اد ء يلليد

ايخلص.

ًال ين عيكدة األلدي  /ايلهد

 )2درجة مدرس
(- 5

يشترط لشغل درجة مدرس ما يمي:

أ -المتقدم لمترقي من داخل األكاديمية:
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ابصول على دروي ادكلور ة فى يوكل الخصص ين

ايللرف بهك ين قبق دواي اينر.

إبدر اوكيلكت أو ايلكهد

ب -المتقدم لمتعيين من خارج األكاديمية:




ود على
ابصول على ادروي اوكيلدي اواي فى يوكل الخصص بلندير عكم ويد ًال
اقق.
ابصول على دروي ادكلور ة فى يوكل الخصص ين

ايللرف بهك ين قبق دواي اينر.


يضى سكلين خبرة فى الدريس أو البوث فى يوكل الخصص ين إبدر اوكيلكت أو
ايلكهد ايللرف بهك.



إبدر اوكيلكت أو ايلكهد

ولدكز دورة لررودي في طرق الدريس و ابصول على شهكدة

 ICDLفي ابكسب آلاى

يلليدلين ين األكدديدي ،و ابصول على يلدل  500كنطي على اقق فى إخللكر الغي
وكوليزيي  TOEFLأو يكدلكداه ين وهكت يلليدة لبددهك الوكي الليدي ايخلصي.



وفنكًال وبلدكوكت اقسكم الللديدي للواى عيكدة شئون أعضكء هيئي الدريس إلعالن عن
اوظكئف اشكغرة اعضكء هيئي الدريس.

وللواى الوكي الليدي الألكدر األكددييى

يرولي ايؤهالت وفبص ايسلكد ت و اشهكد ت و الوصدي لكالرض على اوكي شئون

أعضكء هيئي الدريس .
 )3درجة أستاذ مساعد
(- 5

دشلرط اللليين أو الرقي ادروي أسلكذ يسكعد يك يلي:
أ -المتقدم لمترقي من داخل األكاديمية:


أن دكون ايلندم قد شغق دروي يدرس لكاألكدديدي ايدة أررع سكو ت يدالددي علي اقق.

ب -المتقدم لمتعيين من خارج األكاديمية:


أن دكون قد يضى على بصواه على دروي ادكلور ة يدة و لنق عن خيس سكو ت يكهك
سكلكن خبرة في الدريس أو البوث بإبدر اوكيلكت أو اهيئكت الليدي ايلكداي للد
ابصول على دروي ادكلورة.

ودشلرط على ايلندم في ابكالين أ  ،ب يك يلى:
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عليدك لم كشره للد بصواه على دروي ادكلورة لنبله الوكي الليدي الألكدر
إكلكوك ًال
أن دندم ًال
األكدديي على أن لرعى ايلكيير آللدي:





لنددم ين خيس إاي ثيكن ألبكث عليدي أصيلي ،ين بيكهك لبثكن على اقق



أو يلضين إلكلكج الليى ايطلوب لبكديه أدي لبوث يكنواي أو يسلخروي ين



دشلرط اللرقى يك يلى:

يكشورن فى يوالت عليدي يبكيي ويلخصصي.

رسكالي ايكوسلير أو ادكلورة اخكصي لكايلندم اللرقي.

أ  -أو دنق عدد البكث ايوكزة عن أررلي ،يكهم لبث و بد على
اقق بلندير ويد.

ب -أن و دنق لنيدم البكث اينديي الفبص عن  % 60ين إويكاي
لكنكط ايخصصي للنيدم البكث (أي ابصول علي  42كنطي ين

إويكاي اـ  70كنطي ايخصصي الكصر لنيدم البكث).
ت -أن دبصق ايلندم علي إويكاي و دنق عن

 %60ين يويق

عككصر النيدم األلى ( البكث +لنيدم األلدي +ايككقشي).



ن
إسلككد على
بككء على لوصدي الوكي الليدي ايخلصي
ًال
دكو الرشدح اللليين أو الرقدي ًال
لوصدي ثالثي يبكيين وطلنكًال انوعد الشكيق و وورء ت ايكظيي اسير اليق لكالوكي الليدي

األألكدديدي.
 )4درجة أستاذ
(- 5

يشترط لمتعيين أو الترقي لدرجة أستاذ ما يمي:

أ -المتقدم لمترقي من داخل األكاديمية:



أن دكون ايلندم قد شغق وظدفي أسلكذ يسكعد لكاألكدديدي ايدة أررع سكو ت يدالددي علي اقق.
عليدك لم كشره للد بصواه علي انب أسلكذ يسكعد لنبله الوكي الليدي الألكدر
إكلكوك ًال
وأن دندم ًال
األكدديي على أن لرعى ايلكيير آللدي:


لنددم ين خيس إاي ثيكن ألبكث عليدي أصيلي ،ين بيكهك ثالثي لبوث على اقق

يكشورة فى يوالت عليدي يبكيي ويلخصصي.
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أو يلضين إلكلكج الليى ايطلوب لبكديه أدي لبوث يكنواي أو يسلخروي ين رسكالي
ايكوسلير أو ادكلوره اخكصي لكايلندم اللرقي.



دشلرط اللرقى يك يلى:
أ  -أو دنق عدد البكث ايوكزة عن أررلي ،يكهم لبثين على اقق بلندير
ويد.
ب -أن و دنق لنيدم البكث اينديي الفبص عن  % 60ين إويكاي لكنكط

ايخصصي للنيدم البكث (أي ابصول علي  42كنطي ين إويكاي اـ 70

كنطي ايخصصي الكصر لنيدم البكث).

 %70ين يويق عككصر

ت -أن دبصق ايلندم علي إويكاي و دنق عن
النيدم األلى ( البكث +لنيدم األلدي +ايككقشي).

ب -المتقدم لمتعيين من خارج األكاديمية:


أن دكون قد يضى على بصواه على دروي

"أسلكذ يسكعد" يدة ولنق عن خيس سكو ت

يدالددي يكهك أررع سكو ت على اقق خبرة في الدريس أو البوث بإبدر اوكيلكت أو
اهيئكت الليدي ايلكداي.



أن دندم إكلكوك عليدك أصدال لم كشره للد بصواه على دروي

أسلكذ يسكعد (ين خيس إاى

ثيكن لبوث) وركفس ايلكيير ايوضبي لكاالئبي.


ودشلرط أو يلضين إلكلكج الليى ايطلوب لبكديه أدي لبوث يكنواي أو يسلخروي ين

رسكالي ايكوسلير أو ادكلوره اخكصي لكايلندم اللرقي.


ن
سلككد
بككء على لوصدي الوكي الليدي الألكدر األكدديى
ًال
دكو الرشدح اللليين أو الرقدي ًال
على لوصدي ثالثي يبكيين وطلنكًال انوعد الشكيق و إلورء ت ايكظيي اسير اليق لكالوكي
الليدي األألكدديدي.

 oيرقى اسلكذ يكادك ين ادروي ايكادي يبكضر أول فئي ثكاثي إاى افئي اثككدي ثم إاى افئي اواى للد
قضكء أررع سكو ت فى كق دروي يكادي (طلنكًال اودول ارو لب ايرفق لالئبي اكظكم وسكسى ايلدل

ايوظفى األكدديدي).
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مادة ( :)6المجان العممية الدائمة باألكاديمية


للواى ثالث اوكن عليدي يلخصصي:

ثككن يكهك الرقدكت األكدر األكدديي ( إبد هيك انطكع

اللوم اهكدسدي و ابكسلكت ،و اخرر الللوم الوكريي و و

كسككدكت) و اثكاثي الرقدكت األكدر

الألكواووي ،درسي اطللكت اينديي اللليين و الرقى فى وظكئف أعضكء هيئي الدريس ،ولنرير

إسلدفكء ايلنديين الشروط ايبددة األق انب ،ولشكيق اوكن ايبكيين االكلكج الليى وأعيكل
فبص ولنيدم إلكلكج الليي و الوصدي ليكح وانكب الليدي فى الخصص اليلنديين.

( :)1-6تشكيل المجنة العممية




بككء على لوصدكت كو ب رئدس وألكدديدي اللللدم
لشكق الوكن الليدي برئكسي رئدس وألكدديدي ًال
وشئون اطالب و ادرسكت اللدك و اشئون البريي ولرشدبكت يوكاس األلدكت ايخلصي.
لليق هذه الوكن لبت يظلي شئون الللدم لكوألكدديدي ودكون ككئب رئدس وألكدديدي ل

للللدم

ينرر عكيكًال ايككي الوكن الليدي لبكم وظدفله وذاك ايرعكة إلسكق ايلكيير
وشئون اطالب
ًال
ايطلني د خق كق الوكن الليدي.



يلروح عدد عضكء الوكي الليدي م ن عشرة إاى عشرين ع ضوًال ( ين اسكلذة الوكن األكدر
ويبكضر أووًال أو أسلكذًال لكاكسلي الألكدر الألكواووي
األكدديي،
ًال

) ين أعضكء هيئي الدريس

ايليكين لكاألكدديدي أو اوكيلكت ايككظرة  ،و اذين يضى عليهم فى دروي اسلكذدي أو يبكضر

أول خيس سكو ت على اقق  .ولضم الوكي كو ب رئدس األكدديدي :اللللدم وشئون اطالب ،

الدرسكت اللدك ،الشئون البريي ،وعيد ء شئون الللدم وشئون أعضكء هيئي الدريس.


دشلرط أن دكون الضو الوكي كشكط عليي خالل اسكو ت اخيس اخيرة ين يؤافكت عليدي

وألبكث يكشورة في يوالت عليدي يلخصصي و إشرف علي رسكئق ايكوسلير و ادكلور ة ويرعى
ليثيق ويدع الخصصكت الليدي فى لشكيق الوكي يك أيكن.



لألون يدة الضودي بهذه الوكن ثالث سكو ت ين لكريخ صدور قرر لشكيلهك يك ام يلم للديق



و دصح كلنكد اولسكت و صد ر الوصدكت إو لبضور ثلثي اعضكء على اقق وو دللبر

الشكيق قبق كنضكء للك ايدة.

وليكع الوكي صبدبكًال إو لبضور رئدس الوكي أو ين يكوب عكه ولبضور ينرر الوكي،

ولأخذ الوكي قررلهك لكالصويت لأغلبدي اصو ت وو يووز فى قررلهك الفودض أو اليرير.



بككء على دعوة يووهي ين ينرر الوكي ويللين عليهك
للند الوكي وليكعكلهك لصفي دوريي ًال
والزم لكاشفكفدي و ويككي الليدي و ابدكد األكيق ،وتكون ويدع أعيكاهك ويد وولهك سريي.
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دصدر عن كق اوكي قكئيي لكالخصصكت الكيي و ادقدني د خق وقسكم الللديدي و الى يلندم ايهك
ايلنديون اللرقدي.

( :)2-6اختصاصات المجنة العممية


إلطالع على بدكككت الكريخ الليي و اوظدفي اليلنديين ين أعضكء هيئي الدريس اللليين أو

اللرقدي و الأألد ين صبي ابدكككت ايدوكي بهك ،و سلدفكء ككفي اشروط ايطلولي.


يرولي أورق ايلندم اللرقي الدروي الليدي و وبلفكظ لسوق بدكككلهك.



لصيدم سليكرت الندم اللرقدي وكذاك كيكذج فبص ولنيدم لبث عليى ادسلرشد بهك ايبكيون



إقلرح وعد د قو ئم أسيكء اسكدة ايبكيين اإلكلكج الليي في الخصصكت ايخللفي لكوسللككي

ضيككك ولسكق ايلكيير الي يلم على أسكسهك البكدم  .ولنوم كق اوكي بلبديد عككصر
وذاك
ًال
الرقدي و اوزن اكسبدي األق يكهك.
لنو ئم الوكن الليدي اد ئيي الكللي اليولس اعلى الوكيلكت بدواي اينر في الخصص،

لبيث دكون قد يضي على بصواهم على دروي أسلكذ خيس سكو ت على اقق وذاك اليلنديين

الألكدر األكدديى .كيك دضكف انو ئم األكدر الألكواووي أعضكء هيئي الدريس يين دشغلون

وظدفي أسلكذ  /دروي يبكضر أول لكاألكدديدي أو ين ذور اخبرة ين اخكرج .وعلى ينرر الوكي
وبلفكظ بهذه انو ئم للد الصديق عليهك ين أعضكء الوكي.



لشكيق اوكن ايبكيين افبص وكلكج الليى اليلنديين عن طريق خلدكر اوكي ثالثدي ين

أسكلذة يلخصصين ين وكيلكت يخللفي افبص كلكوه الليى ويلم لرشدح عضو رلع بلدكطدكًال.
لبيث دكون لخصص اوكي ايبكيين يلو فنكًال يع لخصص ايلندم اذر بدد هفى طلله يدعيك

بخطكب عييد األلدي ودكون أبد الخصصكت ايللن عكهك لنكئيي الخصصكت.


وضع ايلكيير الكيي النيدم ادوريكت و ايوالت الليدي ايلليدة و الي لأخذ بكظكم البكدم



دلد لنيدم وهي اكشر ين يهكم أعيكل الوكي الليدي ايخلصي ،ولنوم له الوكي البضيريي

الي ديكن اليلندم اكشر بهك.

ايشكلي لنرر ين رئدس األكدديدي ين أعضكء الوكي الليدي ايخلصي ولوليع قبق يوعد كلنكد

الوكي الليدي ولألون يهيلهك لندير أوزن يسلور اكشر وكسب ايشكركي ل لندم دروكت ايوالت
و ادوريكت و ايؤليرت الى كشر فيهك ايلندم إكلكوه الليى.
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قلرح الوصدي

اسكدة ايبكيين وعيق لنرير ويكعي األق يلندم علي بده ،و



عرض لنكرير



في بكاي لضين أبد لنكرير اسكدة ايبكيين ووود يخكافكت أألكدديدي للللق للدم بلرم بنوق

ايككسلي اللرض على اوكي شئون أعضكء هيئي الدريس.

ايلألدي افكريي اآلخرين أو خدككي ايككي الليدي ،لبيق الوكي الليدي يلف ايلندم ككيالًال ويله

لنكرير اسكدة ايبكيين إاى عيكدة األلدي الكلع اهك الشكيق اوكي اللبنيق فديك كسب إاده و فكدة
الوكي الليدي بكلكئج البنيق فى لنرير يفصق.

وفى بكاي ثبوت عدم ايككي الليدي ابد

لوصر الوكي الليدي برفع النرير إاى رئدس األكدديدي إللخكذ االزم .
ـ
ايلنديين



ير فى ددسيبر ين كق عكم اى رئدس وألكدديدي يلضين يك قكيت
دندم ينرر الوكن الليدي لنر ًال
له الوكن كق على بده ين أعيكل وكذاك أدي ينلربكت الطوير آادي اليق لكالوكن.

( :)3-6إجراءات التعيين والترقية في األكاديمية

 .1يلندم عضو هيئي الدريس ليلفكت أورقه البثدي ايسلوفكة إاى يولس انسم ايخلص ولرفع إاى
اليكدة ايخلصي له ،و الي لنوم بدورهك بإبكاي إكلكوه الليى بخطكب إاى ينرر الوكي الليدي

لغرض النيدم سو ء اللليين أو اللرقدي .ويووز اليلندم أن يلندم بهذ اطلب قبق كنضكء افلرة
ايبددة ليدة أقصكهك ثالثي أشهر.
 .2يرفق بخطكب الييد أررلي يلفكت يليكثلي يلضين كق يكهك كسخ البكث

اينديي اللرقدي

و إلسليكرت الكادي (يوضبي فى ايالبق):

سليكرة رقم ( :)1بدكككت ايلندم و ادروكت الليدي ولكريخه اوظدفى ،ولكريخ الندم
سليكرة رقم ( :)2قكئيي ليويق إلكلكج الليى يرللي طلنكًال الكريخ اكشر :اقدم فكابدث.
سليكرة رقم (  :)3قكئيي لكالبكث اينديي اللنيدم الدروي ايلندم اهك يرللي طلنكًال الكريخ
اكشر :اقدم فكابدث.

يوضبك له
سليكرة رقم (  :)4بدكككت عن البكث اينديي اللنيدم ،كق لبث على بده
ًال
وكسب ايشكركي يوقلكًال يكه.
ة
أسيكء ايشكركين

سليكرة رقم ( :)5بدكن لكارسكئق الليدي الي أشرف أو دشرف عليهك ايلندم.

سليكرة رقم (  :)6بدكن لفصيلي لكاكشطي الدريسدي و البثدي و إلد ريي و اعيكل الطبدندي
و ايسلكد ت اد عيي.
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ولألون ككفي البوث اينديي الفبص الليى يأخوذة ين ايولي الليدي أو يولد ايؤلير يلكشرة

يرللي ويرقيي طلنك الكريخ اكشر اقدم فكابدث.
كما يرفق بالطمب المرفقات التالية:

صورة ين قرر يكح ادروي اسكلني.وسبت انمادة انعهميت انمىقىنت في
 تقرير معتمد مه انىحدة انرقميت باألكاديميت يحدد فيهااألبحاث انمكتىبت بانهغت اإلوجهيزيت أوانعربيت ،بعد تمرير األبحاث عهى بروامج اكتشاف
حاالث االوتحال انعهمى .plagiarism
صورة ين ايلخص و وسلكلكوكت اخكصي برسكاي ايكوسلير ورسكاي ادكلورة.كسخي ين شهكدة يلكداي دروي ادكلورة ين ايولس اعلى الوكيلكت بدواي اينر اليلندييناللليين و ابكصلين على ادكلوره ين اخكرج.

شهكدة "رركن أعكاى البكر" أو شهكدة "كبير يهكدسين" اليلنديين ين األكدر الألكواووي.-شهكد ت ولدكز دورت" لكيدي قدرت أعضكء هيئي الدريس" لكاألكدديدي.

لسلدم قرص يديج  CDعلده ككفي وسليكرت اسكلني و البكث و ايسلكد ت اد عيي. .3يجتمع مجلس األساتذة  /المحاضرين األوائل برئاسة رئيس القسم المختص (دون حضور
األساتذة المساعدين والمدرسين /المحاضرين الثوان والثوالث) لتقييم أداء المتقدم طبقا ً لمعايير
األنشطة الموضحة بالمالحق ومراجعة مدى إستيفاء شروط التقدم للترقية.

وتقوم العمادة

المختصة بالتصديق على إستمارة تقييم األداء للمتقدم وإرسالها فى مظروف سرى خاص إلى
مقرر اللجنة العلمية.
 .4لنوم الوكي الليدي الألكدر ايخلص ثككء كلنكدهك لكخلدكر ثالثي يبكيين ين ثالث وكيلكت

يخللفي الألكدر األكدديى أو ين ثالث وهكت يخللفي الألكدر الألكواووى افبص إلكلكج الليى

ين انو ئم ايلليدة السكدة ايبكيين فى الخصص ،كيك يلم إخلدكر يبكم رلع إبلدكطدكًال.

 .5يرسق يلف األق يبكم ين ايبكيين اثالثي ،ويلنى يلف ككيق لبوزة ينرر الوكي الليدي.


ويووز الوكي إرسكل ألبكث ايلندم إاى ين شكرك يله في إعد دهك.



و يووز اليلندم للد إرسكل البوث اخكصي بإكلكوه الليى إاى الوكي الليدي

أن دلود إاى سبب للضهك أو أن يلندم لألبكث وديدة.
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دطلب ين كق يبكم سلدفكء سليكرة النيدم اللبوث وكلكلي يالبظكله عن كق



فرددك يفصال خالل شهر على األثر
لبث على بده ،ودندم كق يكهم لنر ًالير ًال
شهر آخر الفكبصين ايلو ودين
ين وصول إلكلكج الليى إاده ويزد ايدلكد ًال

فى خكرج اويهوريي.


للكيق النكرير افرددي اليبكيين لسريي ككيلي وويووز إفشكؤهك طلنك النوعد



لنوم الوكي الليدي لفلح ايظكريف او ردة ين اسكدة ايبكيين ورصد دروكت

ايكظيي اعيكل الوكي الليدي.

عككصر النيدم ين لنكرير ايبكيين اثالثي ولنرير عييد األلدي عن ايلندم

اللرقدي ولنيدم ايككقشي ،ثم لنوم بإعد د "لنرير يويع" أثككء

كلنكد وليكع

الوكي الليدي ايخلصي ،و صد ر الوصدي ايككسلي ويلم الوقدع عقر النرير

ين أعضكئهك.

 .6لألون لرقدي عضو هيئي الدريس ين لكريخ إأليكل ايدة اكظكيدي ايكصوص عليهك في االئبي
إذ ككن الضو قد لندم لطلله وأورقه قبق ذاك الكريخ و و فلللبر ككفذة ين بد دي اشهر اذر
يلي ورود طلب الرقدي يكليالًال إاى ينرر الوكي الليدي.


إذ أوصت الوكي الليدي لكالرقدي ،فإكهك لرسق لوصيلهك إاى ينرر اوكي



إذ لنرر عدم أهلدي ايلندم اللرقي ،ويووز اه يلكودة الندم إو للد يضى

شئون أعضكء هيئي الدريس.

عكم على اقق ين لكريخ لنددم طلله اول ولشرط إضكفي إكلكج عليى



طلنك ايك أوصت له الوكي في لنريرهك.
وديد ًال
ذ طلبت الوكي ين ايلندم إعكدة ايككقشي فدكون ذاك فى يوعد إوليكع
الوكي الكاى.



فى بكاي عكدة الندم (اليرة اثككدي) ،لطلع الوكي الليدي على لنرير الوكي
اسكبق ايرولي يدر إسلدفكء لوصيلهك عكد عكدة النيدم اليلندم .كيك لطلع

على لنريرهك اسكبق وقت لرقيله إاى أسلكذ يسكعد ذ ككن يلنديكًال ادروي
سلكذ.



دلكد لنيدم كشكط ايلندم ين خالل كليله للد سكي ين لكريخ لنددم يلف

الرقدي الوكي ، ،أيك فى بكاي لوييد لرقيله ابين عودله للد أوكزة خكصي

فإكه دلكد لنيدم كشكطه للد سكي ين لكريخ عودله و سلاليه الليق.
قىاعد انترقى وإجراءاث عمم انهجان انعهميت باألكاديميت ()2018

19

بككء على لوصدي الوكي الليدي بإوكزة الرقدي وللد الرض على اوكي شئون أعضكء هيئي
ً .7ال
الدريس دصدر رئيس األكاديمية قرًالر ليكح النب الليي  /ادروي.

 .8دسلبق ايلندم اللرقدي "يككفأة الييز فى الرقدي" إذ بنق  % 85أو أألثر ين إويكاى دروكت

عككصر النيدم (ألبكث  +لنيدم اليكدة  +ايككقشي) ولشرط ابصول على  65كنطي على اقق

فى لنيدم ألبكثه.

( :)4-6قواعد التقييم بالمجان العممية

وفنك الككصر النيدم اثالثي ( وكلكج الليى +
لكظر الوكي الليدي في لرقدي عضو هيئي الدريس ًال
لنيدم األلدي  +لنيدم ايككقشي) كيك يلى:

 - 1ديثق لنيدم إلكلكج الليي اليلندم كسلي  70( %70كنطي ) ين يويق دروكت النيدم ( 100كنطي )
طلنك النيدم افكبصين اثالثي األكفي البكث اينديي اللنيدم ،ودروي لنيدم ايولي  /ادوريي  /ايؤلير

ايكشور بهك البث (لندره الوكي انتحضيريت ويعرض عهى انهجىت الليدي ودكون وفنكًال اللصكيف

الكايى اليوالت الليدي الى أقرلهك الوكي الليدي فى الخصص ) وكسلي يشكركي ايلندم في

البث.

 oيلندم ايلندم لككلكج عليى ين خيس إاى ثيكن ألبكث عليدي أصيلي ين بيكهك لبوث
يكشورة فى يوالت عليدي يبكيي ويلخصصي (لبثكن اسلكذ يسكعد) (ثالثي لبوث

على اقق ادروي أسلكذ).

 oيوب أن دكون ثلثك البكث اينديي على اقق فى لخصص ايلندم ( الخصص
اذر سدبصق على النب الليى علده).

 oدشلرط أن و دنق يويوع اكنكط ابكصق عليهك ايلندم فى ويدع البكث ايوكزة عن
 % 60ين إويكاي كنكط لنيدم البكث (أي ابصول علي  42كنطي).

 oكيك يللين أن دبلور وكلكج الليى ايوكز اليلندم على الكاى:

 أو دنق يويق وكلكج الليى ايوكز عن أررلي ألبكث اويدع ادروكت اوظدفدي يك
عد يبكضر ثكن (ثالثي لبوث).

 لبث و بد بلندير ويد اليلندم ادروي أسلكذ يسكعد ،ولبثكن على اقق بلندير ويد
اليلندم ادروي أسلكذ.
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 oو يلم عكدة لنيدم ولبكث الى سبق لنيديهك فى وليكعكت الوكي الليدي
لكاألكدديدي.

 oالبث ابكصق على لندير ضليف دبصق على كنكط صفر.
o

يووز الوكي ن لسللين ليبكم رلع دبق يبق ايبكم ذو الندير اقق وذاك عكد

بدوث خلالف بين يلوسط يويوع أألبر لنديرين وثكين ين ايبكيين و ايبكم اثكاث

ليند ر  %15أو أألثر ين ايويوع األلى ادروكت ولبكث اينديي
على إولدكزه اللرقدي.

ويلم خلدكر ايبكم ارلع ين قكئيي

ليك يؤثر سللك

لشكيق اوكي ايبكيين

( الضو وبلدكطى) ولبق دروكت ايبكم ارلع يبق دروكت ايبكم اقق.
يرعى يك يلى عكد لندير يسلور اكشر الألكدر األكدديى:

 oدبصق البث على  15كنطي ذ كشر فى يولي بصلت على
 13.5كنطي ذ بصلت ايولي الليدي ايكشور بهك على

 10دروكت ،و
 9دروكت ودبصق

الكبث ين ايشكركين فى هذ البث على ككيق اكنكط لغض اكظر عن عدد

ايشكركين واو كككو فى كفس الخصص.

 oو يلم لنيدم لبث يكشور فى يولي عليدي بصلت على دروي لنيدم ين الوكي
الليدي ين  9أو  10دروكت.

 oلبلسب برءة وخلرع كلبث ويلم لنيديه ين  9إاى  10دروكت طلنكًال ارأر الوكي
لشرط ووود اشهكدة اكهكئدي لنبول برءة وخلرع ولبيث دكون سم األكدديدي يدوككًال
عليهك ،ولشرط أو للضين البكث اينديي اللرقدي ألبكث يشلني ين برءة وخلرع.

ولكاكسلي الألكدر الألكواووى:

 oلندر الوكي الليدي ايخلصي لنيدم يسلور اكشر ايلد ليلرفي الوكي البضيريي

وفنكًال اللصكيف الكايى اليوالت الليدي و اود ول الى لنرهك الوكي الليدي البريي.

 .2ديثق لنيدم انسم و اليكدة اد ء ايلندم عن يويق أكشطله د خق األكدديدي كسلي 20( %20
كنطي) .ويلرك الأللدي ويولس اسكلذة /ايبكضرين او ئق لكانسم ايخلص لنيديه بككء علي

يلكيير يبددة اكشكطه الدريسى و البثى و إلد ري د خق األكدديدي و ايوضبي بإسليكرة لنيدم
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أد ء عضو هيئي الدريس فى ايالبق ايرفني ،ويوب علده ابصول على  %50على وقق

ين هذ النيدم.

 .3ليثق يككقشي ايلندم كسلي  10( %10كنكط) ين يويق النيدم .ويووز دعوة ايبكيين

ابضور ولسي ايككقشي وو دشكركون في الصويت في لنيدم ايككقشي ودكون لنيدم ايككقشي علي

أسكس اللرف علي كفكءة ايلندم فى يوكل يك قديه ين ألبكث أثككء ولسي ايككقشي و ايكيه ليك
يدور على اسكبي ين ألبكث فى لخصصه وذاك بككء على عرض دنديه شكيال اوو كب
ي:
الكلة

أ  -لبث يرولى (  )Review Articleوذاك اليلندم البصول علي انب أسلكذ يسكعد/

يبكضر ثككي ودلرض فده أهم يك يدور عكايدكًال ين ألبكث في يوكل الخصص الكم اذي
قدم فده يلظم ألبكثه.

ب -لبث عرض ولوكهكت ابديثي ( )State of the Artوذاك اليلندم البصول علي انب
أسلكذ  /يبكضر أول  ،ودلرض فده ايلندم رؤدي يسلنبلدي الكهوض لكالخصص ادقيق ايرد
الرقدي فده .ويللين على ايلندم ابصول على  % 50على اقق ين هذ النيدم.



يللين أن دبصق ايلندم على اكسب الكادي ين يويق عككصر النيدم األلى إلوكزة الرقدي:

 60( كنطي) على اقق :البصول على النب الليى أسلكذ يسكعد  /دروي يبكضر ثكن.
 70( كنطي) على اقق :البصول على النب الليى ادروي أسلكذ  /دروي يبكضر أول.
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