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ترقيات أعضاء هيئة التدريس جبامعة القرآن الكريم
بسم اهلل الرحمن الرحيم

ترقيات أعضاء هيئة التدريس جبامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية
عمالً بأحكام  9من الفقرة (ح) مرن قراون اامةرا القرةا الكرة اإلسرالمةا لسرةا 9995
اصدر جملس اجلامةا الئحا تةقةات أعضاء هةئا التدر س اآلتةا :

الفصل األول

أحكام متهيدية
إسم الالئحة وبدء العمل بها
 - 9تسمي هذه الالئحا (الئحا تةقةرات أعضراء هةئرا التردر س لسرةا  9995املةدلرا لسرةا
5005م) و ةمل مبنابها من تار خ التنقةع علةها .

تفـســيــر
 - 5فى هذه الالئحا :
(أ) تكن للكلمات والةبارات النا رد بها ذات املةاوي املةةفا بها فى قاون اجلامةا .
(ب) ما مل قتض السةاق مةين اخة تكن للكلمات والةبارات اآلتةا املةراوي املبةةرا
امام كل مةها
[ اجلامةرررررررررررررررررررررررررررررررررررا]

قصد بها اامةا القةا الكة والةلنم اإلسالمةا املةشرأ بقراون
اامةا القةا الكة والةلنم اإلسالمةا وفقاً لقاون تةظة التةلة
الةالي والبحث الةلمي لسةا 9990م .

[ جملررررررررس االسرررررررراتذ ]

قصد به جملس األساتذ باجلامةا واملةشأ مبناب أحكام قاون اجلامةا .

[ جلةرررررررررررا ال قةرررررررررررات]

قصد بها جلةا ال قةات املشكلا مبناب املاد ( )3من هذه الالئحا

[ أمررجل جلةررا ال قةرررات ]

قصد به أمجل الشؤو الةلمةا

[ عمةرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد ]

قصد به عمةد الكلةا

[ عضررن هةئررا الترردر س ]

قصد به أ اً من أساتذ اجلامةا املةةةجل فى دراا االستاذ أو االستاذ
املشارك أو االستاذ املساعد أو احاضة .

أحبرررررررررررررا علمةرررررررررررررا

قصد بها األحبا املبتكة فى ماد ختصص املةشح لل قةا .

جلةررررررررررا اح كمررررررررررجل

قصد بها جلةا احكمجل املشكلا مبناب املاد ( )6من هذه الالئحا .
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الفصل الثاني
تكوين جلنة الرتقيات وجلان احملكمني
(- 3أ) كنّ السةد مد ة اجلامةا جلةا ال قةات بةئاسته وعضرن ا وائرب املرد ة والنكةرل
وأمجل الشؤو الةلمةا وعمداء الكلةات .
(ب) ض لةضن ا اللجةا اثةا من خار ج اجلامةا مبنافقا جملس االساتذ على أ كنوا
بدراا أساتذ ومشهنداً هلما بالكفاء ومن أهل اخلرب والةأي .

اختصاصات جلنة الرتقيات
(- 4أ) تباشة اللجةا ال قةات من حماضة إلي أستاذ مساعد  ،ومن أستاذ مساعد إىل أستاذ
مشارك ومن أستاذ مشارك إىل أستاذ .
(ب) ختتص جلةا ال قةات بالةظة فى تةقةا املةشح السنداوي املتصلا خدمته باجلامةا ،
و غري السنداوي املتةاقد مع اجلامةا .
(ج) تقنم اللجةا بفحص مجةع املستةدات املقدما هلا من املةشح لل قةا .
(د) إذا رأت اللجةرررا أ املةشرررح قرررد اسرررتنل الشرررةوب املللنبرررا تنصررري ب حالرررا الللرررب
واملستةدات إىل جل ةا احكمجل املشكلا مبناب املاد ( )6من هذه الالئحا .
(هر) جينز للجةا ال قةات – استثةاء ًا -الةظة فى مؤهالت بةض املتقدمجل لةضن ا هةئا
التدر س من ذوي الكفا ا واخلرب الةادر والسجل املهين املتمةز والتنصةا بالدراا
الةلمةا التى ميكن ا ستنعبنا علةها على ضنء املؤهالت واخلربات واإلوتاج الةلمي
فى كل حالا على حد .

إجراءات التقديم للرتقيات
(- 5أ) تقدم عضن هةئا التدر س والذي تنفةت فةه الشةوب املرذكنر مبنارب مرناد هرذه
الالئحا بللب كتابي لةئةس القس .
(ب) تةفع الللبات بنساطا رئةس القس لةمةد الكلةا والذي قنم بةفةها ألمجل الشؤو
الةلمةا أمجل جلةا ال قةات  ،و كن الللب مشفنعاً بست صنر من السري الذاتةا
واإلوتاج الةلمي مع وسخا من رساليت املااستري والدكتنراه .
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(ج) إعداد تقة ة سةي من رئةس القس واخة من عمةد الكلةرا عرن خررب مقردم الللرب
ومقدرته فى التدر س ومشاركته فرى األعمرا اإلوشرائةا أو التةظةمةرا بالكلةرا أو
القس أو اجلامةا .

تكوين جلنة احملكمني
 - 6كنّ مد ة اجلامةا بقةار مةه جلةا احكمجل من ثالثا اعضاء على ا كرن واحرد
مةه من خارج اجلامةا و ش ب فى عضن اللجةا أ كرن متخصصراً فرى وفرس املراد
التى تقدم فةها املةشح لل قةا وأ تكن دراا احك الةلمةا أعلي من دراا املتقدم لل قا.

اختصاصات جلنة احملكمني
 - 7ختتص جلةا احكمجل باآلتي :
(أ) فحص حالا املةشح لل قةا وتقد تقة ة مفصل عن مؤهالته وحبنثه .
(ب) تقد تقة ة عن خربته إ كاوت تؤهله لشغل الدراا األعلي .
(- 8أ) ةسل احكمن تقار ةه السة ا ألمجل جلةا ال قةات فى ف

ال تتجاوز الشهة ملن

هن داخل السندا وشهة ن ملن هن خارج السندا .
(ب) إذا مل تصل التقار ة بةد اوقضاء املد احدد كن ملد ة اجلامةا احلق فى تةةجل
أعضاء اخة ن .
(ج) بةد وصن التقار ة ألمجل اللجةا قنم بةةضها على جلةا ال قةات فنر اوةقادها .

اجازة الرتقيات
 - 9جتتمع جلةا ال قةات سةن اً إلااز ال قةات .
 - 90تصدر جلةا ال قةات قةارها باألغلبةا املللقا .
 - 99مترةح ال قةرات مرن ترار خ تقررد الللرب وتكرن جمز را مالةر ًا مرن ترار خ إاراز جلةررا
ال قةات .

شروط قبول البحث وتقوميه
( - 95أ) ش ب لقبن البحث املؤهل لل قةا ما لي :
 /9أ كن البحث مبتكةاً ول ختصص املتقدم لل قي .
 /5أال تكن األحبا مقتبسا من رسالا املااستري أو الدكتنراه اخلاصا باملةشح
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 /3حيسب كل حبث مش ك مع املةشح وصف حبث أ اً كا عردد املشر كجل
فى إعداده .
(ب) حيسرب الكتراب احقرق حبثراً واحرداً شرة لا أال تتجراوز حبرن التحقةرق  %30مرن
البحن املقدما لل قي إىل دراا االستاذ املشارك و %50إىل دراا األستاذ .

الفــصـــل الرابع

الـتــرقــــي
معايري الرتقي
 - 93فى حالا تةقةا عضن هةئا التدر س من درارا علمةرا إىل الدرارا الترى تلةهرا جيرب أ
تتنفري املةا ري اآلتةا :
(أ) اعتبار التدر س املةةار األه فى ال قي  ،ألوه فى مقدما أهداف اجلامةا  ،وذلك من
حةرث ونعةررا التردر س ومرردي كفراء الةضررن  ،ومردي قةامرره علرى األسررس الةلمةررا
املتةررارف علةهررا  ،و شررمل ذلررك سرراعات الترردر س  ،وكةفةررا تنصررةل املةلنمررات ،
واالرتقاء بنسائل التدر س  ،والتناز بجل اجلاوب الةملي واجلاورب الةظرةي  ،و رت
قةاس ذلك على اآلتي - :
أوالً  :امتالك ذخري من املةلنمات فى التخصص األساس والتخصصات املتصلا به ،
و القدر على تنصةلها إىل اللالب .
ثاوةاً  :القدر على إعداد املاد التدر سةا والةظة ا والةملةا واحلقلةا ا وادت .
ثالثاً  :املقدر على تشجةع اللالب وقةادته للتةلة الذاتي دو االعتماد على التلقجل
رابةاً  :القدر على ابتكار وسائل تةلةمةا اد د لةقل املةلنمات .
خامساً  :القدر على ختلةط وتصمة املةاهج واملقةرات وتةفةذها ووضع االمتحاوات
(ب) أ كن لةضن هةئا التدر س القدر على ربط التردر س بالبحرث الةلمري وخاصرا
البحن التى تؤدي إىل حل املشكالت ومةاجلا القضا ا املةاصة .
(ج) أ سه الةضن فى تلن ة املةاهج واملةام ل واملختربات والنسائل املساعد فى األداء
الةلمي  ،و شارك فى اإلدار واللجا الةلمةا املتخصصا .
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(د) أ سه الةضن فى خدما اجملتمع وذلك بةصد إسهاماته من واقع ملفه وتشمل اواه
الةشاب اإلداري التى قنم بها بصفا متكةر مبا فى ذلك عضن ا اجملالس واللجا
الةلمةا و املشاركا فى املؤمتةات والةدوات وفةق الةمل .
(هر) املشاركا فى أوشلا اجملتمع وتةمةته .

الرتقي لدرجة استاذ مساعد
- 94

تت ال قةا من حماضة إىل أستاذ مساعد إذا :

(أ) حصل الةضن على دراا الدكتنراه فى جما التخصص املةجل .
(ب) قضي سبع سةنات فرى ويةفرا حماضرة باجلامةرا مرع تزكةرا رئرةس القسر وعمةرد
الكلةا واإلفاد مبساهماته الةلمةا .

الرتقي إىل أستاذ مشارك
- 95

ش ب فى املةشح لدراا األستاذ املشارك أ كن من محلا الدكتنراه .

- 96

تت ال قةا من أستاذ مساعد إىل استاذ مشارك بأحد النسائل التالةا :

 /9ال قةا بالبحث الةلمي و ش ب هلا ما لي :
 أ كن املةشح قد أمضري أربرع سرةنات فرى ويةفرا أسرتاذ مسراعد باجلامةراوأثبت كفاء فى التدر س وقدم خالهلا ثالثا أحبا اد د مبتكة فى فرة
ختصصه وأ كرن اثةرا مةهمرا علرى األقرل مةشرنر ن فرى جمرالت علمةرا أو
مةاكز علمةا أو حبثةا .
 /5ال قة ا باخلدما اللن لا املم تاز وفق الشةوب التالةا :
أوالً ( :أ) أ كن قد امضي عشة سةنات فى ويةفرا أسرتاذ مسراعد فرى اجلامةرات
احلكنمةا السنداوةا  ،مةها ثال سةنات فى خدما اجلامةا  ،وشارك فى
التدر س واإلدار واإلشرةاف علرى اللرالب والتردر ب واألوشرلا اجلامةةرا
وكا أداؤه ممتازاًًَ .
(ب ) أ

كرن قرد شررارك فرى تصررمة املةراهج وتلن ةهررا وتلرن ة إمكاوةررات

القس أو الكلةا أو اجلامةا ماد اً وفةةاً وبشة اً .
(ج) أ كن قد قدم عدداً من الدراسات فى اللقاءات الةلمةا .
ثاوةاً  :أ كن قد قضي مثاوى سةنات فى ويةفا أستاذ مساعد وا تكن فى خدما
اجلامةا وقد حبثاً علمةا مةشنراً فى جملا علمةا حمكما مة ف بها .
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الرتقي إىل أستاذ
- 97

تت ال قةا إىل أستاذ وفقاً لآلتي :
(أ) أ كن املةشح قد أمضي أربع سةنات فى دراا أسرتاذ مشرارك علرى أ تكرن
سةتا مةهما فى خدما اجلامةا .

(ب) أ كن قد قدم خال املد أعاله مخسا حبن رائد فى مر اد ختصصره مةشرنر
فى إحدي اجملالت الةلمةرا احكمرا املةر ف بهرا  ،أو قردمت إىل مرؤمتةات علمةرا
متخصصا أو مةاكز حبثةا .
(ج) أ تثبت مقدر املةشح على تناةه اللالب فى البحث الةلمي  ،وا كن مشهنداً له
بالكفاء التةظةمةا واإلدار را واملشراركا البةراء فرى تلرن ة القسر الرذ

ةمرل فةره أو

الكلةا أو اجلامةا أو أي مؤسسا أخةي مماثلا .

الفــصـــل اخلامس
التظلمات
- 98

جيب أ كن قةار جلةا ال قةات بةفض ال قةا مسبباً

- 99

جينز الت ظل من قةار جلةا ال قةات لدي جملس اجلامةا خال ستجل نماً من تار خ
إعال املةشح بالقةار .

- 50

شكل جملس اجلامةا ب قةار مةه جلةا حما د للةظة فى التظلمات ضد قةار جلةا
ال قةات بشةب أ كن رئةس وأعضاء هرذه الل جةرا فرى درارا ويةفةرا اعلري مرن
الدراا املةاد ال قي هلا .

- 59

سقط احلق فى التظل بةد مضي الستجل نماً من تار خ إعال املةشح بقرةار جلةرا
ال قةات .

أشهد أ جملس األساتذ قد أعتمد فى السته رق ( )5005/3بتار خ الثالثاء  97ربةع األو
9456هر املنافق له  56ابة ل  5005م هذه الالئحا بةد تةد لها وفرق مناهرات الئحرا تةقةرات
اعضاء هةئا التدر س مبؤسسات التةلة الةالي لسةا 5005م .
أ.د .سليمان عثمان محمد

مد ة اجلامةا
رئةس جملس االساتذ
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ملحق ( )1لالئحة ترقيات أعضاء هيئة التدريس للعام 2005م
اعتمدت جلةا ال قةات هذه البةند فى ااتماعها للةام ( )5006الرذ اوةقرد رنم الثالثراء 53
شررنا 9457هررر املنافررق  94وررنفمرب  5006م لتكررن ملحقررا بالئحررا تةقةررات أعضرراء هةئررا
التدر س املةدلا للةام 5005م وهي :
أوالً  :عضن جلةا ال قةات الذ ْحك فى أحد احلاالت املةشحا لل قةرا ال حيضرة مةاقشرا
احلالا املةةوضا عةد اوةقاد اللجةا .
ثاوةاً  :ةتمد التخصص الدقةق لةضن هةئا التدر س عةد تقد البحن لل قةا .
ثالثاً  :احلاالت اخلاصا حتا إىل جلةا لتقنميها والتنصةا باختاذ قةار بشأوها .
رابةاً  :ش ب ا تكن وسبا  %66من البحن املقدما فى التخصص الدقةق للمتقدم لل قةا .
واهلل ولي التنفةق ،،،

أ.د .سليمان عثمان محمد

مد ة اجلامةا ورئةس اللجا
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