الباب الرابع
الترقية

مادة ( : )20أ -يحق لعضو ىيئة التدريس من رتبة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك أن يتقدم بطمب ترقية إلى الرتبة

األعمى قبل ستة أشير من استكمال المدة القانونية المشترطة لمرتبة األعمى إذا توافرت فيو الشروط

تب.
القانونية األخرى المطموبة لشغل ىذه الر ة

ب -واذا تمت إجراءات الترقية قبل انقضاء المدة القانونية يعتبر تاريخ الترقية إلى الرتبة األعمى ىو التاريخ
الذي يتم بو انقضاء المدة القانونية.
ج -في جميع الحاالت يصدر مجمس الجامعة ق ارره بموضوع الترقية خالل مدة ال تتجاوز ستة أشير من
تاريخ توصية لجنة الترقيات.

قادر عمى نقل
ناجحا في تدريسو ،وال يقل تقديره عن جيد ،وأن يكون ًا
د -يشترط في المتقدم لمترقية أن يكون
ً
المعمومات وتحقيق التفاعل واثارة التفكير العممي لدى الطمبة.
يو إضافة جديدة
مادة ( : )21باإلضافة إلى الشروط األخرى يشترط لمترقية أن يتقدم عضو ىيئة التدريس بإنتاج عممي ف
لمعمم والمعرفة في مجال تخصصو الدقيق ،ويقبل اإلنتاج العممي التالي لمتقدم لمترقية:

 -1األبحاث األصيمة المنشورة (أو المقبولة لمنشر) في مجالت معترف بيا شريطة أن تكون ىذه المجالت
محكمة وتصدر بانتظام عن الجامعات أو الجمعيات أو المراكز العممية أو د

ور النشر التي يحكم

األبحاث فييا محكمون متخصصون  .ويشترط تنويع منافذ النشر في أكثر من مجمة عممية محكمة .
وصى أن يكون التنويع بنشر األبحاث في مجالت محمية وعربية وعالمية متخصصة .
ُ
وي َ
ا محكمون
 -2األبحاث األصيمة المنشورة في وقائع المؤتمرات المتخصصة التي يقيم األبحاث فيو
متخصصون  .ويحسب لممتقدم لمترقية من ىذه األبحاث بحث واحد لرتبة أستاذ مشارك وبحثان لرتبة
أستاذ.

 - 3األبحاث المنشورة في كتب متخصصة ،ويشترط في ىذه األبحاث أن تكون محكمة من قبل
متخصصين ألغراض النشر ويحسب لممتقدم لمترقية من ىذه األبحاث بحث واحد.
 -4الكتب العممية المحكمة ألغراض الترقية حسب األصول في تخصص الباحث بما في ذلك الكتب
الجامعية الدراسية عمى أن يشتمل الكتاب عمى حوالي  200صفحة فأكثر من القطع المتوسط ،ويعد
الكتاب الواحد ميما تعددت فصولو معادال لبحث واحد ،وفي الحاالت التي يقع فييا الكتاب في أكثر

كتابا منفصال .و ال يحسب لممتقدم لمترقية أكثر من كتابين أو مجمدين.
من مجمد واحد يحتسب المجمد ً
 -5الكتب المترجمة في مجال التخصص بعد تحكيميا ،وال يحسب لممتقدم لمترقية أكثر من كتاب مترجم
واحد لكل ترقية ،ويشترط أن يكون موضوع الكتاب المترجم في حقل تخصص المتقدم لمتر قية (حوالي

 400صفحة من القطع المتوسط).

-6المخطوطات المحققة النادرة ،بعد تحكيميا ونشرىا عمى أن ال يزيد ما يحتسب منيا عمى مخطوطتين .
 -7الدراسات المتخصصة ) (Monographsالمحكمة لمنشر عمى أن ال يقل عدد كمماتيا عن خمس
وعشرين ألف كممة ،وال يحسب لممتقدم لمترقية أكثر من دراسة واحدة لكل ترقية.
 -8براءات االختراع الممنوحة من جيات دولية مختصة ،وال يحسب لممتقدم لمترقية أكثر من براءة اختراع
واحدة لكل ترقية بشرط أن ال تكون قد نشرت وحسبت ضمن أي من النشرات السابقة.
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مادة ( : )22يقدر اإلنتاج العممي المقدم لمترقية من األبحاث األصيمة عمى النحو التالي:
 100درجة

البحث المنفرد

البحث المشترك بين اثنين

 50درجة ٍ
لكل منيما

األبحاث المشتركة مع آخرين  50درجة لمباحث األول و  25درجة لباقي الباحثين
وتعامل األعمال في البنود

ؤلفة

 8-4من حيث قيمة درجاتيا معاممة البحث ،وىي تشمل الكتب الم

والمترجمة ،وتحقيق المخطوطات النادرة ،والدراسات المتخصصة ،وبراءات االختراع.

مادة ( : )23يشترط في من يرقى إلى رتبة أستاذ مشارك ما يمي:

 -1أن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة ال تقل عن خمس سنوات ،وأن يكون قد قضى منيا سنتين
اإلسالمي بغزة .
ة
عمى األقل في الجامعة
 -2أن يحصل عمى  250نقطة كحد أدنى يجمعيا وىو برتبة أستاذ مساعد من ثالثة أعمال أو أكثر.
 -3أن ال يكون قد صدر بحقو إنذار مزدوج أو إنذار نيائي خالل السنتين األخيرتين من المدة
المطموبة لمترقية ،وفي حالة صدور أحد اإلنذارين يؤجل النظر في الترقية

تاريخ توفر شروط الترقية.

القانونية

لمدة سنة عمى األقل من

مادة ( : )24يشترط في من يرقى إلى رتبة أستاذ ما يمي:

 -1أن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة ال تقل عن خمس سنوات ،وأن يكون قد قضى منيا سنتين
عمى األقل في الجامعة اإلسالمية بغزة.
 -2أن يحصل عمى  350نقطة كحد أدنى يجمعيا وىو برتبة أستاذ مشارك من  5أعمال أو أكثر.
إنذار مزدوج أو إنذار نيائي خالل السنتين األخيرتين من المدة القانونية
 -3أن ال يكون قد صدر بحقو ٌ
لمترقية ،وفي حالة صدور أحد اإلنذارين يؤجل النظر في الترقية لمدة سنة عمى األقل من تاريخ توفر
شروط الترقية.

مادة ( : )25أ -يقدم طمب الترقية لمقسم المختص متضمناً خمس نسخ من اإلنتاج العممي ألجل عرضو عمى المجمس

إلبداء الرأي فيو ،ويرفع رئيس القسم رأي مجمس القسم إلى عميد الكمية الذي يتولى عرض الموضوع عمى

مجمس الكمية ،إلبداء الرأي فيو ،ورفع ه إلى مجمس الجامعة من خالل شئون البحث العممي التي تتولى
تدقيق الطمب وتوثيقو الستكمال إجراءات الترقية.
ب -إذا قل عدد أعضاء ىيئة التدريس في القسم من رتبة تعادل الرتبة المطموب الترقية إلييا أو في رتبة
أعمى عن ثالثة يعرض العميد الطمب عمى مجمس الكمية مباشرة بحض

ور أعضاء ىيئة التدريس

الموجودين في القسم ممن ىم في الرتبة المطموب الترقية إلييا ،أو في رتبة أعمى وليم حق االشتراك في
مناقشة الموضوع دون التصويت عميو.
وفي جميع الحاالت ال يجوز أن ينظر في طمب الترقية سواء في مجمس القسم أو في مجمس الكمية إال

أعضاء ىيئة التدريس ممن ىم في رتبة معادلة لمرتبة المطموب الترقية إلييا أو أعمى منيا .

ير مشترًكا عن عضو ىيئة التدريس المتقدم
مادة ( : )26تقدم لجنة مكونة من رئيس القسم وعميد الكمية المعنيين تقر ًا
لمترقية تقيم فيو كفاءتو اإلدارية وعالقاتو االجتماعية ونشاطاتو األخرى داخل الجام عة وخارجيا( ،السيما
في ما يتعمق بمجال تخصصو).
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تمييدا إلرسالو إلى لجنة الترقيات مع مراعاة
مادة ( : )27ينظر مجمس الجامعة في طمب الترقية ،ويبدي رأيو فيو
ً
التالي:
 -بيان اإلنتاج الذي يعتمد لمترقية أو االطالع.

 إرفاق ممخص لمسيرة العممية والعممية لممتقدم لمترقية. بيان الرتبة المرشح ليا.وتختار لجنة الترقيات أربعة مقيمين وتوصي بتقديم تقاريرىم خالل شيرين عمى األكثر من تاريخ تسمميم
اإلنتاج العممي ،عمى أن تتضمن ىذه التقارير آراءىم في األصالة العممية لإلنتاج وجديتو ومستواه العممي،

والنص بصراحة عمى استحقاق المرشح لمترقية أو عدم استحقاقو ليا.

مادة ( : )28عند ورود ثالثة ردود عمى األقل من المقيمين تنظر المجنة في طمب الترقية وتتخذ التوصية المناسبة ،واذا
رسل األبحاث لمرجح أو أكثر
تساوت الردود اإليجابية والسمبية ،تُ َ
الجامعة لعرضيا عمى مجمس الجامعة التخاذ القرار المناسب

 .وترسل المجنة توصيتيا إلى رئاسة

سمبيا.
مادة ( : )29أ – يتم تبميغ المتقدم بقرار مجمس الجامعة في موضوع ترقيتو سواء كان القرار
إيجابيا أو ً
ً
ب – إذا قرر مجمس الجامعة عدم الترقية أو تأجيميا لسبب ما ،لطالب الترقية أن يتقدم لمترقية من جديد بعد
مضي سنة عمى األقل من تاريخ قرار مجمس الجامعة ،وذلك وفقاً إلجراءات الترقية المتبعة في الجامعة.

ير بما أنجز من أعمال مينية أو فنية متميزة يرى أنيا
مادة ( : )30لعضو ىيئة التدريس أن يقدم مع إنتاجو العممي تقر ًا
تدعم طمب الترقية.

المعني وتوصية من رئيس الجامعة :
ة
بناء عمى تنسيب من الكمية
مادة ( : )31لمجمس الجامعة ً
متميز) األستاذ الذي أمضى في رتبة األستاذية مدة ال تقل عن عشر سنوات خمسة منيا
ًا
أ -أن يسمي (أستا ًذا
في الجامعة اإلسالمية أجرى خالليا بحوثًا من مستوى فائق شيدت ليا بذلك األوساط المختصة ،أو قام
بأعمال متميزة في المجاالت المينية أو الفنية.

ب -تسمية عضو ىيئة التدريس الذي أمضى في خدمة الجامعة اإلسالمية مدة ال تقل عن عشر سنوات وىو
برتبة األستاذية (أستاذ شرف) ويحتفظ بجميع حقوقو العممية ويستفيد من الخدمات التي تقدميا الجامعة،
وليا أن تستفيد من خبرتو في التدريس وفي غيره بموافقتو وذلك لقاء م كافأة وفقًا ألحكام نظام الرواتب
والعالوات المعمول بيا في الجامعة.

ج -أن يمنح لمرة واحدة األستاذ الذي أمضى خمس عشرة سنة عمى األقل في الخدمة الفعمية في الجامعة

اإلسالمية ،وكان متفوقًا في مجاالت التدريس أو البحث العممي أو األعمال المينية والفنية واحدة أو أكثر
من المكافآت التالية:
 -1ميدالية ذىبية وفقاً لمتصميم الذي تضعو الجامعة اإلسالمية ليذه الغاية.
 -2إدراج اسمو في الئحة شرف خاصة.
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