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 في قبول اإلنتاج العلمي املقدم للترقية استرشاديةمبادئ 

 

 تعتمد املبادئ التالية في قبول اإلنتاج العلمي املقدم للترقية: 

 :
ً
 األبحاث والنشر العلمي وبراءات االختراع العلميأوال

 في:يجوز أن يقبل  .أ
ً
 إذا كان هذا اإلنتاج متمثال

ً
 أوليا

ً
 هذا اإلنتاج دون حاجة إلى تقييمه تقييما

 في مجالت يعتمدها مجلس العمداء شريطة أن تكون هذه املجالت علمية وعاملية  -قبولة للنشرمأو - بحوث منشورة

( 
ً
في قاعدة البيانات ( وأن تكون معتمدة Internationally Indexedومتخصصة ولها محكمون ومصنفة عامليا

(Scopus أو )(Thomson ISI). 

  بحوث مستخلصة من رسائل املاجستير أو الدكتوراه أو مشاريع تخرج أشرف عليها املتقدم للترقية في الجامعة أو

في مجالت علمية ومتخصصة ولها   -أو مقبولة للنشر- شارك في اإلشراف عليها، وأن تكون هذه البحوث منشورة 

 ومدرجة في قاعدة البيانات )محكمون ومصنف
ً
 (، وأن تكون هذه البحوث منشورة Thomson ISI( أو )Scopusة عامليا

وأن يقرن اسم الطالب مع اسم املتقدم عند النشر وأن يشار في طلب الترقية إلى أن البحث   -أو مقبولة للنشر-

تخصصات ذات عالقة بتخصصه، في مستخلص من األعمال الجامعية، وعلى أن تكون في مجال تخصصه الدقيق أو 

ال يحسب أكثر من بحث واحد من البحوث املستخلصة من العمل الجامعي الواحد )رسالة املاجستير أو ن على أ

 مشروع التخرج(، وبحثين من رسالة الدكتوراة.

  العليا  في مجالت علمية محكمة ومتخصصة ولها محكمون ومعتمدة من اللجنة  -أو مقبولة للنشر- بحوث منشورة

للبحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مجلس العمداء في الجامعة، وال يحسب للمتقدم أكثر من 

 بحث واحد منها ضمن الحد األدنى املطلوب للترقية.

  و في وقائع مؤتمرات علمية متخصصة تنظمها أو تشارك في تنظيمها جمعيات أ  -أو مقبولة للنشر- بحوث منشورة

م البحوث فيها محكمون متخصصون، وال يحسب للمتقدم أكثر من بحت  ِّ
منظمات علمية أو مهنية عاملية، التي يقي 

( املنشورة في وقائع Abstractواحد منها ضمن الحد األدنى املطلوب للترقية. وال يشمل ذلك ملخصات األبحاث )

 املؤتمرات.

 

على أن يكون في مجال التخصص الدقيق للمتقدم وبعد إرساله للتقييم األولي يجوز أن يقبل اإلنتاج العلمي املقدم للترقية  .ب

 وورود تقارير إيجابية بشأنه إن كان هذا اإلنتاج:

 .مؤلفة ومنشورة فيها إضافة جديدة للمعرفة 
ً
 كتبا

 .من كتاب منشور فيه إضافة جديدة للمعرفة 
ً
 جزءا

 .مترجمة منشورة 
ً
 كتبا

 ( جامعية 
ً
 شورة.( منText Booksكتبا
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 :
ً
 شاركة في دعم العملية التعليميةالتدريس واملثانيا

 يتضمن هذا املعيار املهام التعليمية املنوطة بعضو هيئة التدريس بالجامعة العربية املفتوحة مثل:

 .مراجعة املواد التعليمية 

 ( إعداد األدلة الدراسية للطلبةStudent Study Guides .) 

  إعداد األدلة اإلرشادية( ألعضاء هيئة التدريسTutor Guide .) 

 ( إعداد املواد العلمية املساندةSupporting Materials.) 

  النشر في املواقع االلكترونية املخصصة للمقرر(Course Websites)  

  إعداد الواجبات الدراسية(TMAs). 

 .االشراف الفصلي والدوري 

  تنسيق املقررات على مستوى الفرع(BCC)  أو على مستوى الجامعة(GCC). 

 .املساهمة في االرشاد األكاديمي 

 .االشراف على مشاريع طلبة املرحلة الجامعية األولى أو أطروحات طلبة الدراسات العليا، إن وجدت 

 .املشاركة في تطوير واستحداث البرامج األكاديمية 

 

:
ً
 خدمة الجامعة واملجتمع ثالثا

 من خدمات في مجاالت اهتماماته أو حسب إمكاناته وخبراته التي 
ً
 أو تطوعا

ً
ُيقصد بذلك ما يقدمه عضو هيئة التدريس تكليفا

تساهم في بناء وتطوير الجامعة واملجتمع، وعلى وجه التحديد يختص هذا املعيار بتقويم فاعلية خدمة الجامعة واملجتمع، 

 مثل: 

 ى مستوى العمادات، أو الفروع، أو إدارة الجامعة.املساهمة في أعمال اللجان عل 

  التدريب داخل الجامعة وخارجها، املشاركة في األنشطة والندوات العلمية وحلقات.
ً
 ودوليا

ً
 إقليميا

 .املشاركة في نشاطات التعليم املستمر 

 .تقديم املساهمات املتنوعة لخدمة املجتمع املحلي واإلقليمي 

  لدعم األبحاث.جلب مصادر تمويل مالية 

 

وعلى كل من املتقدم والعميد املعني ومدير الجامعة في بلد الفرع تقديم كافة املعلومات التي توثق درجة املشاركة، واإلنجاز في 

 األنشطة املذكورة أعاله أو غيرها.


