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  نظام الترقيات األكاديمية في جامعة البحرين.  - ١

  المالحق:  - ٢

  استمارة طلب الترقية األكاديمية.  )١(  

  استمارة تقويم أداء عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية األكاديمية.  )٢(  

  لقسم.با األكاديميةتقرير لجنة الترقيات   )٣(  

  بالكلية. األكاديميةتقرير لجنة الترقيات   )٤(  

  استمارة تقويم البحوث من قبل المحكمين.  )٥(  

  تقويم الطلبة لعضو هيئة التدريس المتقدم للترقية األكاديمية.آلية احتساب معدل  )٦(  

  .آلية اختيار المحّكمين وخطوات عمل لجنة الترقيات المركزية )٧(  
 

******************************************  
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  ."يئة التدريس في جامعة البحرينالترقيات األكاديمية ألعضاء ه نظام"يسمى هذا النظام   ) ١المادة (

تسري أحكام هذا النظام على أعضاء هيئة التدريس الدائمين والمتعاقدين فيما لم يرد به نص   )٢المادة (
  خاص.

المدون قرين كل منها، ما  ىيكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعن  )٣المادة (
  ذلك:غير على لم يدل سياق النص 

  جامعة البحرين.ألعضاء هيئة التدريس في الترقيات األكاديمية نظام   النظام:  

  .جامعة البحرين  :الجامعة  

  جامعة البحرين.مجلس   مجلس الجامعة:  

  مجلس الكلية المعنية.  مجلس الكلية:   

  مجلس القسم المعني.  :القسممجلس   

  عضاء هيئة التدريس بالجامعة.لجنة الترقيات األكاديمية أل  المركزية:لجنة ال  

لجنة الترقيات األكاديمية بالكلية التابع لها عضو هيئة التدريس المتقدم   الكلية:لجنة   
  للترقية.

بالقسم التابع له عضو هيئة التدريس المتقدم  األكاديميةلجنة الترقيات   لجنة القسم:   
   للترقية.

 لجنة القسم 
 المؤقتة: 

لعميد بالتشاور مع رئيس القسم المعني في حالة التي يشكلها االلجنة 
   .بالقسمط تشكيل لجنة ترقيات أكاديمية شرو  توافرعدم 

لجنة الكلية  
 المؤقتة:

التي يشكلها نائب الرئيس بالتشاور مع العميد المعني في حالة  اللجنة
  شروط تشكيل لجنة ترقيات أكاديمية بالكلية. توافرعدم 

  .لبحرينرئيس جامعة ا  الرئيس:  
  والدراسات العليا.نائب رئيس الجامعة للبرامج األكاديمية   نائب الرئيس: 

  عميد الكلية المعني، ومن في حكمه.  العميد:   
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  رئيس القسم المعني، ومن في حكمه.  رئيس القسم:  

  عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية.  المتقدم للترقية:  

  إلى رئيس القسم المعني. تقدم للترقيةالمالملف الذي يقدمه   ملف الترقية:  

يصنف مجلس القسم المختص المجالت العلمية المحكمة وفقًا   مستويات النشر:  
/أ) من هذا النظام.  على ٢٩للتصنيف الوارد بالجدول المبين بالمادة (

  في ذلك الثقة العلمية في كل منها. أن يراعي

  اءات االختراع واألنشطة البحثية المساندة.البحوث العلمية والكتب وبر   االنتاج العلمي:  

اإلنتاج العلمي   
  المنشور:

اإلنتاج العلمي الذي نشر فعًال بصورة كاملة على النحو المشار إليه 
  هذا النظام. ) من/أ٢٩بالمادة (

اإلنتاج العلمي   
  المقبول للنشر:

  .اإلنتاج العلمي المرسل إلى مجلة علمية محكمة وتم قبوله للنشر

إلنتاج العلمي ا  
  المنفرد:

  تفّرد المتقدم للترقية في إنتاجه العلمي دون مشاركة من غيره.

اإلنتاج العلمي   
  المشترك: 

  .العلمياشتراك المتقدم للترقية مع غيره في اإلنتاج 

  
******************************************  
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  )٤ة (الماد

  

أعضاء من بين أعلى  )٥-٣(القسم من الترقيات األكاديمية بيشكل مجلس القسم لجنة 
وفي حالة عدم وجود عدد كاف من األساتذة يجوز العلمية، لمدة سنة قابلة للتجديد؛  الرتب

يختار مجلس القسم رئيسًا للجنة من على أن استكمال العدد من بين األساتذة المشاركين. 
  .األعلى رتبة وبشكل دوري أعضائهابين 

مع مراعاة عدم مشاركة أعضاء اللجنة من األساتذة المشاركين عند النظر في ملفات الترقية 
  األستاذية. لرتبة



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<àè†vfÖ]<íÃÚ^q<»<íéμ^Òù]<l^éÎÖ]<Ý^¿Þ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Q< <

بالتشاور  يشكل العميدفر شروط تشكيل لجنة ترقيات أكاديمية في القسم، افي حالة عدم تو   )٥المادة (
  :يراعى فيهام، بالقسمع رئيس القسم المعني، لجنة مؤقتة 

  تخصص العضو المتقدم للترقية األكاديمية.   -١
المتقدم العضو العلمية التي يرقى إليها  رتبةألعضائها عن الالعلمية  رتبالقل أال ت -٢

  .للترقية
   أن يكون واحدًا فقط من أعضاء اللجنة عضوًا بلجنة الكلية. -٣

من عضويتها عند النظر في  –في لجنة الترقيات  إذا كان عضواً  –يعفى المتقدم للترقية   )٦المادة (
، يرفع من داخل القسم ملف ترقيته، فإذا ترتب على ذلك عدم توفر نصاب تشكيل اللجنة

  محله بصفة مؤقتة. يحل آخر عضوالعميد الختيار رئيس القسم المعني األمر إلى 

  )٧المادة (

  

من رؤساء لجان الترقيات في األقسام،  الكليةالترقيات األكاديمية ب يشكل مجلس الكلية لجنة
أن يختار مجلس الكلية رئيسًا ، و ٣ها عن ئقل عدد أعضاأال يعلى لمدة سنة قابلة للتجديد؛ 

  للجنة من بين أعضائها األعلى رتبة وبشكل دوري.

في  العلمية في القسم عضوًا يمثله في لجنة الكلية،الرتب يختار مجلس الكلية من بين أعلى   )٨المادة (
عن أستاذ  رتبتهحالة عدم توافر شروط تشكيل لجنة ترقيات أكاديمية بالقسم، على أال تقل 

  مشارك.

فيها شروط تشكيل لجنة الكلية، يرفع العميد إلى نائب الرئيس  فراتتو في الكليات التي ال   )٩المادة (
  بحسب الحاالت اآلتية: اللجنةتشكيل  طلب

في عضويتها باإلضافة إلى رؤساء لجان  ضمالتي تتشكيل لجنة الكلية عند  -١
 .، يرشحه مجلس الكليةقسم األقسام عضوًا من كل لجنة

تشكيل لجنة الكلية المؤقتة التي تضم في عضويتها أعضاء من خارج الكلية ممن  -٢
فر فيهم شروط العضوية؛ إذا كان عدد أعضاء لجنة الكلية ممن تنطبق عليهم اتتو 

  .ثالثةشروط العضوية أقل من 

يشكل مجلس الجامعة اللجنة المركزية، لمدة عامين قابلة للتجديد، تضم في عضويتها ممثلين   )١٠المادة (
وعلى أن ُيضم ممثل الكلية في لجنة  أي منهم عن أستاذ، رتبةقل أال تعن الكليات، على 

  .في كليته الترقياتالترقيات المركزية إلى لجنة 
  

******************************************  
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  )١١المادة (

  

يقدم العضو ملف ترقيته إلى رئيس القسم إلحالته إلى لجنة القسم للنظر في مدى استيفائه 
 إلعالمهعلى مجلس القسم ويعرض التقرير اإليجابي للجنة ، األكاديمية لمتطلبات الترقية

تقرير أعضاء المجلس على  ويقدم من أراد االعتراض من دة في اإلعالم.وفقًا لآلليات المعتم
ه مع قبل تحويل تهإلى اللجنة لمراجع إلحالتهرئيس القسم لمكتوبًا  اعتراضهاللجنة اإليجابي 

  الكلية. عميدإلى ملف الترقية 

كم بنوع و فيخطر المتقدم للترقية، عن طريق رئيس القسم،  التقرير السلبيأما في حالة 
  .المحددةوله التظلم وفق آلياته ، المتطلبات المتبقية الستيفاء محاور الترقية

، عند عدم أهلية لجنة القسم للنظر فيه، إلى العميد األكاديمية يرفع رئيس القسم ملف الترقية  )١٢المادة (
لتقرير ويعرض االمؤقتة، للنظر في مدى استيفائه لمتطلبات الترقية،  لجنة القسمإلحالته إلى 

ويقدم من أراد  إلعالمه وفقًا لآلليات المعتمدة في اإلعالم،على مجلس القسم اإليجابي للجنة 
اعتراضه مكتوبًا لرئيس القسم  اإليجابي االعتراض من أعضاء المجلس على تقرير اللجنة

رة م ملف الترقية إلى عميد الكليةلمراجعته قبل تحويله مع  ، عن طريق العميد،إلحالته للجنة
  .أخرى الستكمال اإلجراءات

أما في حالة التقرير السلبي فيخطر المتقدم للترقية، عن طريق رئيس القسم، بنوع وكم 
  المتطلبات المتبقية الستيفاء محاور الترقية، وله التظلم وفق آلياته المحددة.

  الته إلى لجنة الكلية.مع ملف الترقية إلى العميد إلحالتقرير اإليجابي يرفع رئيس القسم   )١٣المادة (

  )١٤المادة (

  

وفقًا  إلعالمهإلى العميد لعرضه على مجلس الكلية التقرير اإليجابي تقدم لجنة الكلية 
تقرير لآلليات المعتمدة في اإلعالم. ويقدم من أراد االعتراض من أعضاء المجلس على 

قبل تحويله ته للجنة لمراجعمكتوبًا إلى عميد الكلية إلحالته إلى ا اعتراضه اللجنة اإليجابي
  نائب الرئيس.إلى 

  )١٥المادة (

  

  

مع اإلنتاج العلمي للمتقدم للترقية إلى نائب الرئيس تقرير اللجنة اإليجابي يرفع العميد 
  إلحالته إلى اللجنة المركزية.

فيعاد ملف الترقية إلى القسم المعني لحفظه، ويخطر تقرير اللجنة السلبي  أما في حالة
بنوع وكم المتطلبات المتبقية الستيفاء محاور  ، عن طريق رئيس القسم،دم للترقيةالمتق

   ، وله التظلم وفق آلياته المحددة.الترقية
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الترقية األكاديمية التي  إلجراءات إحالة ملفتجاوز المدة الزمنية أال ت وفي كل الحاالت يجب
  أسبوع.يقوم بها القسم أو الكلية مدة 

  )١٦المادة (

  

 اإلجراءاتالتأكد من صحة  بعدلترقية، إلى ااإلنتاج العلمي للمتقدم في ر اللجنة المركزية تنظ
أية بيانات  طلبولرئيسها  والمصادقة عليها. القسم والكلية محاضر وتقارير لجنتيالواردة في 

  .يثيرها أعضاء اللجنةالعميد المعني عن المسائل التي  خالل ممثل الكلية أو من

لم تستوف إلعادة النظر  اإلجراءاتمركزية رد ملف الترقية للكلية إذا تبين لها أن جنة الوللَّ 
   فيه.

جنة المركزية رد ملف الترقية للكلية إذا تبين لها أن محور البحث العلمي لم يستكمل، للَّ   )١٧المادة (
واألنشطة  بنوع وكم المتطلبات المتبقية الستيفاء محور البحث العلميويخطر المتقدم للترقية 

القسم الستيفاء النواقص وتقديمها وفقًا لآلليات المتبعة في تقديم رئيس عن طريق العلمية 
  الملفات.

استيفاءه و  ،للترقيةبنتيجة تحكيم بحوث المتقدم ترفع اللجنة المركزية تقريرها الخاص   )١٨المادة (
إلصدار القرار  ،جامعةلعرضه على مجلس ال ،إلى نائب الرئيس ،من عدمه لمتطلبات الترقية

  المناسب.

  المذكورة آنفا وبحسب التالي: وفقًا لآللياتيقدم العضو ملف ترقيته للمرة التالية،   )١٩المادة (

في حالة النتيجة السلبية من قبل أي من لجان الترقيات على مستوى الكلية أو القسم أو  - أ
ريطة ش ،ستوفاه في تقديمه السابقعلى المحاور الغير م يقدم ملف ترقيته مقصوراً الجامعة 

  .همحاور الملف بجميع تقديم إعادة على رفض الملف، وٕاال فعليه ونصف عدم مرور عام 

محور البحث العلمي على  اً مقصور  يقدم ملف ترقيته في حالة النتيجة السلبية للتحكيم - ب
دير ضعيف ، مع مراعاة عدم تقديم البحوث التي سبق أن حصلت على تقواألنشطة العلمية

  من غالبية المحكمين.
  

íéμ^Òù]<íéÎÖ]<l^f×ŞjÚ<VÄe]†Ö]<Ø’ËÖ]< <

  أوالً: الفترة الزمنية للترقية

األكاديمية، التقدم  رتبتهلعضو هيئة التدريس بالجامعة، الذي أمضى خمس سنوات كاملة في   )٢٠المادة (
  في هذا النظام. األعلى، وفقًا للقواعد والمعايير المعتمدة رتبةللترقية إلى ال
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  )٢١المادة (

  

يجوز للمتقدم للترقية وفقًا للمادة السابقة أن يتقدم بملف ترقيته قبل الموعد المحدد بستة 
 أشهر، على أال يرقى إال بعد استكماله للمدة المحددة.

  

أن وللمتقدم إذا نشرت له بحوث جديدة خالل فترة التقديم، ولم يضمنها ملف الترقية القائمة، 
م فقط، أو القسلجنة الجديدة خالل مرحلة النظر في ملفه على مستوى  هذه البحوثيف يض

  أن يضمها في ملف الترقية الالحقة.

  يحسب تاريخ الترقية األكاديمية للمتقدم لها من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على ترقيته.  )٢٢المادة (

ى كان العضو محاًال للتحقيق أو مت –لفترة زمنية محددة  –ويجوز للمجلس تأجيل الترقية 
) من الئحة ٥٢لمجلس تأديب أو تم توقيع جزاء تأديبي عليه؛ مع مراعاة حكم المادة (

  م.٢٠٠٦أعضاء هيئة التدريس لسنة 

من المتعاقدين أو من أعضاء هيئة التدريس الدائمين  األكاديميةيشترط في المتقدم للترقية   )٢٣المادة (
من  ٣٥، ٣٤، ٣٢أخرى (مع مراعاة أحكام المواد أو مؤسسات  عاتالذين عملوا في جام

  الئحة أعضاء هيئة التدريس) ما يأتي: 

 علمية. رتبةإكمال مدة خمس سنوات من تاريخ الحصول على آخر  -١

العمل في الجامعة مدة متصلة ال تقل عن ثالثين شهرًا حتى تاريخ التقديم للترقية.  -٢
شهرًا من تاريخ تعاقده، على أال  ٢٤مضي  ويحق للمتقدم تقديم ملف ترقيته بعد

  يرقى إال بعد استكماله للمدة المحددة (ثالثين شهرًا).
بحوثه  الحد األدنى منمن ) ٪٥٠في الجامعة نسبة ال تقل عن (أن ينجز  -٣

 المقدمة للترقية.

أن يكون عمله في الجامعة معيارًا لتقويم نشاطه في التدريس والخدمة الجامعية  -٤
  ية.والمجتمع

  )٢٤المادة (

  

لعضو هيئة التدريس من المتعاقدين تقديم طلب اعتماد ترقيته التي ترقى إليها في  يجوز
بناء على طلب قدمه لجامعته قبل بدء  ،جامعة أخرى بعد بدء تعاقده مع جامعة البحرين

يحال القسم رئيس طلب ل هتقديمويبدأ تسلسل اإلجراءات في هذه الحالة ب .تعاقده مباشرة
على مستوى القسم والكلية والجامعة؛ للتحقق األكاديمية حسب اإلجراءات إلى لجان الترقيات 

وتدقيق الوثائق المقدمة، وعلى وجه التحديد مراجعة اإلنتاج العلمي لمقدم الطلب بما يتوافق 
مع متطلبات محور البحث العلمي في نظام الترقيات بجامعة البحرين، إلصدار توصية 
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ويجب أن يحتوي الطلب على قرار الترقية واألبحاث التي تقدم بها  س الجامعة. ورفعها لمجل
على أن يتم تقديم  ة، وما يثبت تاريخ تقديمه للترقية في تلك الجامعةفي جامعته األصلي

 الطلب خالل سنتين من التحاقه بالجامعة.

  ثانياً: محور التدريس واألنشطة التعليمية

 األكاديميةونسب جودة التدريس، والخدمة الجامعية والمجتمعية الالزمة للترقية معايير  تحدد  )٢٥المادة (
  ).١(ملحق  األكاديميةطلب الترقية  استمارةب بموج

على األقل من تقويم أنشطته التدريسية  )%٧٠(يجب حصول المتقدم للترقية على نسبة   )٢٦المادة (
 )٢(ملحق  المتقدم للترقية التدريسهيئة  عضوأداء تقويم  استمارةوالتعليمية، بموجب 

وبحد أدنى  ٪) لألولى٤٠(على أساس التي أقرها مجلس الجامعة  تقويم الطلبة واستمارة
  ).%٤٠( ٪) للثانية وبحد أدنى٦٠و( )%٢٥(

 مما يساعد ،ملء استمارة تقويم أعضاء هيئة التدريس سنوياً  يتعين على رئيس القسم المعني  )٢٧المادة (
بغرض في ملء استمارة التقويم الدائمة  أو عميد الكلية بمشاركة لجنة القسمرئيس القسم 

وعلى المتقدم ، على مدى فصول سابقة االستماراتبالرجوع إلى البيانات الموثقة في  الترقية
  ن وثائق للبنود التي تتطلب التوثيق.مِّ ضَ أن يُ 

س القسم السابق في ملء رئيس القسم حديث التعيين في المنصب أن يستأنس برأي رئيعلى و 
وفي حالة تقدم رئيس القسم نفسه للترقية األكاديمية يقوم للمتقدم للترقية،  استمارة تقويم األداء

عميد الكلية بملء استمارة تقويم أداء عضو هيئة التدريس، ويستأنس في ذلك بآراء رؤساء 
  األقسام السابقين.

  ثالثاً: محور البحث العلمي واألنشطة العلمية

  )٢٨المادة (

  

المقدمة إلى  تقبل البحوث المنشورة والمقبولة للنشر في مجالت علمية محكمة، والبحوث
  .، والكتب العلمية المنشورة في حقل التخصصمحكمة مؤتمرات وندوات علمية

العلمية المقدمة للندوات معاملة األوراق العلمية المقدمة للمؤتمرات من حيث البحوث وتعامل 
  .التصنيف
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  تحتسب النقاط التي يحصل عليها المتقدم للترقية وفقًا للجداول اآلتية:  )٢٩المادة (

 البحوث العلمية:  - أ

  نوع البحث
  ةمحكممؤتمر أو ندوة علمية وقائع في منشور   منشور في مجلة علمية محكمة

  (أ)
٦  

  (ب)
٤  

  (ج)
٢  

  (أ)
٣  

  (ب)
٢  

  (ج)
١  

  ٣  ٦  ٩  ٦  ١٢  ١٨  ٣    منفرد            
  ٢  ٤  ٦  ٤  ٨  ١٢   ٢ئيس         باحث ر 

  ١  ٢  ٣  ٢  ٤  ٦  ١   باحث مشارك     

 الكتب وبراءات االختراع:   - ب

  مشترك  رئيس  منفرد  براءة االختراع أو نوع الكتاب
  ٤  ٨  ١٢  كتاب منهجي جامعي محكم

  ٤  ٨  ١٢  براءة اختراع معتمدة
  ٣  ٦  ٩  كتاب عام (غير دراسي) في مجال االختصاص

  ٢  ٤  ٦  االختصاص (محكم)تحقيق كتاب في مجال 
  ١  ٢  ٣  فصل أو فصول في كتب منشورة أو ضمن سلسلة كتب في مجال التخصص

    األنشطة البحثية المساندة: -ج

  نوع النشاط المساند
المحصلة عن كل  نقاطال

  نشاط
  ٣  تحكيم بحث أو أطروحة أو جائزة علمية

  ٣  متحدث رئيس في مؤتمر
  ٣  عضو تحرير مجلة علمية محكمة

  ٣  رجمة كتابت
  ٣  إنتاج إبداعي

  ٣  مدعوم أو تعاقدي مع مؤسسةغير منشور بحث 
  ٣  أي نشاط آخر ( بذات مستوى األنشطة أعاله حسب تقدير لجنة الترقية )
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  )٣٠المادة (

  

توفر أحد  أستاذ مشارك رتبة أستاذ مساعد إلى رتبةيشترط الستيفاء متطلبات الترقية من 
   :الشرطين اآلتيين

في مجالت محكمة، على أال يقل المنشور منها عن  ،علميةأربعة بحوث  تقديم  - أ 
 (المنشورة) بحثان منفردان.  بينهاثالثة: من 

  أو         

على أال يقل المنشور منها عن  ،في مجالت محكمة علمية، خمسة بحوثتقديم   - ب 
المتقدم للترقية هو ثالثة: أحدهما بحث منفرد وبحثان مشتركان على أن يكون 

 لباحث الرئيس فيهما. ا

) نقطة على األقل للبحوث المنشورة وأال ٤٢) نقطة منها (٥٤على أن يحصل المتقدم على (
  ) نقاط.٦تزيد النقاط التي يحصل عليها من األنشطة البحثية المساندة عن (

، البحث مقبول للنشر في مجلة محكمةرسالة قبول نشر البحث كإثبات على أن ويكتفى ب
تتجاوز الفترة الزمنية من تاريخ القبول للنشر إلى تاريخ نظر اللجنة المركزية في  شريطة أال

  ملف الترقية ثالثون شهرًا.

 إلى ثمانية بحوث أربعة من يختاراألستاذ المشارك أن  رتبةل ويجوز للمتقدم إلى الترقية
  أ و ب أعاله.، شريطة احتوائها على المتطلبات الواردة في البندين إلرسالها إلى التحكيم

توفر أحد الشرطين  أستاذرتبة أستاذ مشارك إلى  رتبةيشترط الستيفاء متطلبات الترقية من  )٣١المادة (
   :اآلتيين

علمية، في مجالت محكمة، على أال يقل المنشور منها عن أربعة: بحوث ستة تقديم   - أ 
 (المنشورة) ثالثة بحوث منفردة.  بينهامن 

  أو

على أال يقل المنشور منها عن  ،في مجالت محكمة ،علمية بحوث تقديم سبعة  - ب 
بحثان منفردان، وبحثان مشتركان على أن يكون المتقدم للترقية هو منها أربعة: 

  الباحث الرئيس فيهما. 

) نقطة على األقل للبحوث المنشورة وأال ٥٤) نقطة منها (٧٢على أن يحصل المتقدم على (
  ) نقاط.٦شطة البحثية المساندة عن (تزيد النقاط التي يحصل عليها من األن

 ،رسالة قبول نشر البحث كإثبات على أن البحث مقبول للنشر في مجلة محكمةى بفتكوي
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إلى تاريخ نظر اللجنة المركزية في  النشر قبولشريطة أال تتجاوز الفترة الزمنية من تاريخ 
  ملف الترقية ثالثون شهرًا.

إلرسالها إلى  بحثاً  اثنى عشرإلى  ستة من يختارستاذ أن األ رتبةل ويجوز للمتقدم إلى الترقية
  التحكيم، شريطة احتوائها على المتطلبات الواردة في البندين أ و ب أعاله.

  عامة للبحث العلمي:وٕاجراءات ضوابط   )٣٢المادة (

ضمن التخصص  %)٥٠(أكثر من البحوث المقدمة للترقية  غالبيةيجب أن تكون  -١
، على أن ه المتقدم للترقية في استمارة طلب الترقية األكاديميةالذي يحددالدقيق 

  يكون المتبقي منها ضمن تخصصه العام.

مستلة من أو أي جزٍء منها منتحلة، أو كون البحوث المقدمة للترقية أال تيجب  -٢
أو من بحوثه المنشورة أو ير أو الدكتوراه للمتقدم للترقية أطروحات الماجست

قبل تقديمه آلخر ترقية حصل عليها، ويحال إلى لجنة تحقيق كل المقبولة للنشر 
 .يخالف هذا النصعضو هيئة تدريس 

يعتبر االسم األول، الوارد في أسماء الباحثين المشاركين في البحث، هو الباحث  -٣
 الرئيس ما لم يثبت عكس ذلك.

ًا في هيئة إذا كان المتقدم للترقية رئيسًا لتحرير مجلة علمية محكمة أو عضو  -٤
في تلك التي نشرت تحريرها، أو عضوًا في هيئتها االستشارية، فال تحسب بحوثه 

كذلك ال  ضمن البحوث العلمية المقدمة للترقية. أثناء أو بعد عمله فيها المجلة
علمية المجلة ال أحد أعضاء هيئة تحرير همشاركًا فييحتسب له أي بحث إذا كان 

 .ةأو هيئتها االستشاري محكمةال

)، Lettersاألعمال المنشورة في المجالت العلمية والمقدمة على هيئة رسائل ( -٥
)، أو المالحظات Short Communicationأو المخاطبات القصيرة (

التي  Short Papers)) أو الورقة العلمية القصيرة (Short Noteالقصيرة (
األبحاث المحكمة ال تنطبق عليها مقومات وشروط الورقة العلمية ال تدخل ضمن 

 المقدمة للترقية في جامعة البحرين.

يجب أن ال يزيد عدد البحوث المقدمة للترقية والمنشورة في مجلة علمية محكمة  -٦
  من عدد البحوث. )%٥٠(واحدة عن 

البحوث المنشورة في المجالت العلمية المحكمة ضمن أعداد خاصة بوقائع  -٧
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نشورة في المجالت العلمية في حالة وجود مالبحاث األتعامل معاملة ، مؤتمرات
شتراطات النشر اووجود ما يثبت تطبيق ما يثبت خضوعها لتحكيم المجلة الدقيق، 

  العادية في المجلة عليها.

 المطلوبةالفترة  خاللللترقية النشاط البحثي للمتقدم واستمرارية يتوقع انتظام  -٨
  للترقية.

، للترقية المطلوبة افة إلى البحوث المقدمةيجب أن يحتوي ملف الترقية، باإلض -٩
على كل البحوث التي ُقدمت للترقية السابقة، وكذلك البحوث المستلة من رسالتي 

القوائم فقط، وعلى لجان األقسام والكلية بسرد كتفى أال يالماجستير والدكتوراه، و 
  تدقيق هذه البحوث ومقارنتها مع البحوث المقدمة للترقية المطلوبة.

  ابعاً: محور الخدمات الجامعية والمجتمعيةر
  

جامعة البحرين في الجامعية، بعمله  في محور الخدمات للترقية المتقدم أداء تقويم عند يعتد  )٣٣المادة (
  :اآلتيب

  اللجان الدائمة والمؤقتة. أنشطة . أ
  التنظيمية. األنشطة . ب
  والمهنية. العلمية األنشطة. ج
  الجامعية. بالخدمات تتعلق أخرى أنشطة أية. د

) ١٢٠( قدره إجمالي بمجموع نقطة) ٤٠( عن منها كل لنقاط األقصى الحد تجاوزأال ي على
  . نقطة

يعاد تشكيل اللجان الدائمة على مستوى القسم أو الكلية أو الجامعة سنويًا في بداية العام و 
 .لعام الجامعيفي هذه اللجان بحسب امشاركته توثيق  المتقدم للترقيةعلى و الجامعي، 

(حتى في حالة اللجنة الواحدة) بوصفها نشاطًا مستقًال كلما الدائمة وتحتسب أنشطة اللجان 
ما يثبت اجتماع اللجنة في المتقدم للترقية ضرورة توثيق مع ، صدر بشأنها قرار تشكيل جديد

  تلك الفترة.
دارية التي يضمنها المتقدم كما يجب أن تكون المبادرات التطويرية التدريسية أو البحثية أو اإل

للترقية في محور خدمة الجامعة (بند األنشطة العلمية والمهنية) مبادرات مكتوبة، وعلى 
بناء على قيمتها في حال عدم تطبيقها، لجان الترقيات قبول أو رفض هذه المبادرات 

  وفائدتها. 
  .نقطة) ١٢٠( من طةنق) ٧٠( الجامعة خدمة محور في للترقية األدنى الحد  )٣٤( المادة
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 وجه وعلى للترقية، المتقدم يؤديها خدمة المجتمع البحريني ألغراض أنشطة بأية يعتد  )٣٥المادة (
 من مكونة خاصة الستمارة وفقاً  وغيرها، والعلمية والثقافية اإلعالمية األنشطة الخصوص

 أن للترقية قدموللمت.  خمس نقاط منها كل لنقاط األقصى الحد يكون أن على فقرات، ثمان
  .المجتمع البحريني خدمة مجال في تدخل أنشطة أية عن أخرى بيانات أية يضيف

  .نقطة) ٤٠( من نقطة) ٢٠(هو  المجتمع خدمة محور في للترقية األدنى الحد  )٣٦( المادة
  

íéμ^Òù]<l^éÎÖ]<á^¢<Ý^ãÚ<V‹Ú^¤]<Ø’ËÖ]< <
  

  :اآلتيالمهام الموكلة لها على النحو  الترقيات األكاديميةتتولى لجان   )٣٧المادة (

تنظر لجنة القسم ملف الترقية للتأكد من مدى استيفاء الشروط، وتحدد النقاط   أوال:  
المستحقة في محاور التدريس واألنشطة التعليمية، البحث العلمي واألنشطة 

ية األكاديم طلب الترقية الستمارةالعلمية، الخدمات الجامعية والمجتمعية وفقًا 
، وفق ما ورد في الفصل إلعالمه. ويعرض تقريرها على مجلس القسم )١(ملحق 

جنة في ملف لال ، في فترة ال تتعدى شهرين من بداية نظرالثالث من هذا النظام
المتقدم للترقية، مع مراعاة عدم احتساب اإلجازات الرسمية ضمن هذه الفترة، 

وجود طة أن يكون التأخير يتعلق بوعلى اللجنة تبرير سبب التأخير إن حدث، شري
   ملفات ترقية سابقة.

تنظر لجنة الكلية في تقرير لجنة القسم وتراجع مدى استيفاء المتقدم لمتطلبات   ثانيًا:   
وفق ما  ،إلعالمهالترقية. وفي حالة االستيفاء يعرض تقريرها على مجلس الكلية 

شهور من بداية  ةعدى ثالثفي فترة ال تت ،ورد في الفصل الثالث من هذا النظام
في ملف المتقدم للترقية، مع مراعاة عدم احتساب اإلجازات  لجنة الكليةنظر 

الرسمية ضمن هذه الفترة، وعلى اللجنة تبرير سبب التأخير إن حدث شريطة أن 
   .ملفات ترقية سابقةوجود يكون سبب التأخير يتعلق ب

اإلنتاج العلمي في ملف الترقية فقط، مع  تنظر اللجنة المركزية في محور ) (أ  ثالثًا:  
)، للتأكد النهائي من استيفاء المتقدم لمتطلبات هذا ١٦مراعاة ما ورد في المادة (

 ،ها لمقومات البحث العلميئومدى استيفا ،اإلنتاج فيما يتعلق بعدد البحوث
 واستيفاء متطلبات المادةواعتماد خطابات قبول النشر، وتنوعه، ومستوى النشر 

في ملف  اللجنة المركزيةفي فترة ال تتعدى الشهرين من بداية نظر )، ٣٢(
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اإلنتاج العلمي للتحكيم  أو عدم إرسال إرسالبإصدار قرار المتقدم للترقية وحتى 
الخارجي، وذلك بافتراض استكمال كافة الوثائق الالزمة للنظر في ملف الترقية، 

ن هذه الفترة، وعلى اللجنة تبرير مع مراعاة عدم احتساب اإلجازات الرسمية ضم
   سبب التأخير إن حدث.

تتخذ اإلجراءات الالزمة لتحكيم اإلنتاج العلمي، واختيار المحكمين من (ب)     
، على أن يراعى التخصص الدقيق من قبل عمادة الكلية المعنية القائمة المعتمدة

  ل علمي معه.للمتقدم للترقية، وأال يكون أيًا من المحكمين مساهمًا في عم

وفق آليات التظلم  يجوز لصاحب الشأن التظلم من تقرير لجنة القسم أو الكلية  رابعًا:  
  التي يحددها الفصل السادس من هذا النظام.

 

l^éÎÖ]<á^¢<l]…]†Î<àÚ<Ü×¿jÖ]<íéÖa<VŒ^ŠÖ]<Ø’ËÖ]< <
  

  لألحكام اآلتية:من قرارات لجان الترقيات تخضع آلية التظلم   )٣٨المادة (

للمتقدم للترقية التظلم لرئيس القسم من تقرير لجنة القسم، بعدم استيفائه لمتطلبات  -١
يحيل التظلم مع ملف الترقية إلى لجنة القسم  والذي عليه أنالترقية المعلن به رسميًا، 

إلعادة النظر فيه، فإن أصرت على موقفها رفع األمر إلى العميد إلحالته إلى لجنة 
، ويقوم العميد بإعالم رئيس القسم بقرار لجنة الكلية ل نهائيالكلية للبت فيه بشك
  الستكمال اإلجراءات.

للمتقدم للترقية التظلم لرئيس القسم من تقرير لجنة الكلية، بعدم استيفائه لمتطلبات  -٢
يحيل التظلم إلى العميد إلحالته إلى لجنة الكلية إلعادة الذي الترقية المعلن به رسميا، 

أصرت على موقفها يحيل العميد األمر إلى اللجنة المركزية للبت فيه  النظر فيه، فإن
، ويقوم رئيس اللجنة بإعالم عميد الكلية بقرار اللجنة المركزية الستكمال بشكل نهائي
 اإلجراءات.

ال يجوز للمتقدم للترقية التظلم على قرار المحكمين الذين عينتهم اللجنة المركزية لتقويم  -٣
 إنتاجه العلمي.

 يجوز للمتقدم للترقية الذي صدر قرار بعدم استيفائه لمتطلباتها (من أية لجنة من ال -٤
من  عام مضي لجان الترقيات الثالث) بالتقدم ثانية إلى الترقية األكاديمية إال بعد

من تاريخ رد تظلمه بعدم  عامتاريخ قرار عدم استيفائه (في حالة عدم تظلمه)، أو بعد 
  االستيفاء.
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Ø’ËÖ]<íéÎÖ]<pç<ÜèçÏi<l]ð]†qc<VÄe^ŠÖ]< <
  

كتب أما ما عداها من  ،فقط البحوث المنشورة في مجالت علمية محكمةرسل للتحكيم ت  )٣٩المادة (
بحوث وأنشطة بحثية أخرى فال ترسل للتحكيم. كما ُترسل استمارة طلب و  وبراءات االختراع

  الترقية األكاديمية إلى المحكَّمين.

  )٤٠المادة (

  

 األستاذ. رتبةاألستاذ المشارك أو ل رتبةرسل البحوث إلى خمسة محكمين عند الترقية لت
يراعى عند ترشيح المحكمين الخارجيين لتحكيم بحوث أعضاء هيئة التدريس المتقدمين و 

  للترقية أن يكونوا من األساتذة الحاصلين على رتبة األستاذية.

للمحكمين ويأتي تقويم المحكمين ) ٤(ملحق رقم معتمدة ترسل استمارة تقويم البحوث ال  )٤١المادة (
  للبحوث على أساسها.

المراد  رتبةللموافقة ثالثة محكمين على الترقية بتستوفى متطلبات الترقية في هذه البحوث   )٤٢المادة (
 ىأو الخمسة (الحد األدنربعة للبحوث األ هؤالء المحكمين تقويمالترقي إليها، على أن يكون 

من البحوث  % (لكل بحث على حدة٦٠ال تقل عن  نسبةب) )٣٠ور في المادة (المذك
الستة أو بحوث للتقييمهم و  ، األستاذ المشارك رتبة) للترقية ل)٣٠المستوفية لمتطلبات المادة(

لكل بحث على % (٧٥بنسبة ال تقل عن )) ٣١السبعة (الحد األدنى المذكور في المادة (
  أستاذ. رتبة) للترقية ل)٣١متطلبات المادة(من البحوث المستوفية ل حدة

  
****************************************** 

  

íéÚ^j}<Ý^Óu_<VàÚ^nÖ]<Ø’ËÖ]<< <
  

  .همنال يتجزأ  جزءاً هذا النظام المرفقة بتعتبر المالحق   )٤٣المادة (

جال واحد من المجاالت الواردة بنشاط يتداخل في أكثر من م األكاديميةالمتقدم للترقية  إذا قام  )٤٤المادة (
  التقويمية األعلى. النقاطفي النظام فإنه يستحق تقويمًا واحدًا فقط عن ذلك النشاط وتعطى له 

ال يحق للمتقدم للترقية تقديم أية وثائق إضافية إلى ملف ترقيته بمجرد استالم لجنة القسم   )٤٥المادة (
لنسبة للبحوث. وال يطلب من صاحب الملف ) با٢١للملف، مع مراعاة ما ورد في المادة (

  إكمال أية وثائق ناقصة بمجرد وصول الملف إلى لجنة الكلية.

 :مثل ،بعمل لجان الترقيات األكاديميةيجب توثيق تواريخ المراسالت والمحاضر الخاصة   )٤٦المادة (
لترقيات بالقسم، تاريخ استالم طلب الترقية، تاريخ إحالة رئيس القسم طلب الترقية إلى لجنة ا
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تاريخ صدور تقرير لجنة الترقيات بالقسم، تاريخ تسليم تقرير لجنة الترقيات بالقسم لرئيس 
القسم، تاريخ عرض تقرير لجنة الترقيات بالقسم على مجلس القسم، تاريخ إحالة رئيس القسم 

أو إلى مقدم  التي توجه منمخاطبات . كما توثق كتابيًا جميع الملف الترقية إلى عميد الكلية
  طلب الترقية.

يجب أن تحتفظ األقسام األكاديمية بنسخة من طلبات الترقية المقدمة من قبل أعضائها.   )٤٧المادة (
وذلك لتسهيل عمل لجنة الترقيات عند النظر في ترقيات مستقبلية ألصحاب هذه الطلبات أو 

  القديمة.  طلبات أعضاء آخرين لهم أنشطة بحثية مشتركة مع أصحاب الطلبات

يقوم رئيس لجنة القسم أو الكلية بمهام رئيس القسم أو العميد فيما يتعلق بإجراءات ملف   )٤٨المادة (
  الترقية األكاديمية في حالة تقدم أي منهما للترقية.

  
****************************************** 
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íéμ^Òù]<íéÎÖ]<g×<ì…^Ûj‰] *  
 

  السيرة الذاتية -١
 

  البيانات الشخصية ١-١
    االســــم:

    تاريخ الميالد:
    الكلية:    القســــم:

    تاريخ االلتحاق للعمل في جامعة البحرين:
    ية الحالية:العلم رتبةتاريخ التعيين في ال    العلمية الحالية: رتبةال

    التخصص الدقيق:    التخصص العام:
    العلمية المطلوب الترقي لها: رتبةال
 

  المؤهالت العلمية والمهنية ٢-١
  :المؤهالت العلمية حسب تسلسل تاريخ الحصول عليها مبتدئًا بأحدثها ١-٢-١

  التخصص الدقيق  الدرجة العلمية
  فترة الدراسة

  الجامعة/ الدولة  تاريخ التخّرج
  إلـى  مــن

            

            

            

            

            

__________________________________________________________________  
 :يجب تقديم ثمان نسخ من استمارة طلب الترقية والوثائق المساندة لكل البنود الواردة فيها وهي كالتالي  
 السيرة الذاتية . .١

 التعليمية.استمارة التدريس واألنشطة  .٢

 استمارة البحث العلمي واألنشطة العلمية. .٣

 استمارة الخدمات الجامعية والمجتمعية. .٤
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 : رسالة الماجستير ٢-٢-١

   عنوان الرسالة: -
  
  

 

   اسم المشرف: -
  

 

 :هرسالة الدكتورا  ٣-٢-١

  :عنوان الرسالة -
  
  

 

   اسم المشرف:
  

  

  لمية حسب تسلسل تاريخ االلتحاق بها مبتدئًا بأحدثها:عضوية الجمعيات والمعاهد المهنية والع ٤-٢-١
  الدولة  درجة العضوية  تاريخ االلتحاق  الجمعية/ المعهد

        
        
        
        
        

  

  العلمية والخبرات العملية والشهادات والجوائز التقديرية الرتب ٣-١
  الخبرة العلمية حسب تسلسل الحصول عليها مبتدئًا بأحدثها: ١-٣-١

الجامعة المانحة   تاريخ الحصول عليها  العلمية رتبةال
المدة التي أمضاها في   الدولة  العلمية رتبةلل

  العلمية رتبةال
          
          
          
          
          
          



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<àè†vfÖ]<íÃÚ^q<»<íéμ^Òù]<l^éÎÖ]<Ý^¿Þ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<NN< <

  خبرات أخرى ذات عالقة بالتخصص المهني مبتدئًا بأحدثها: ٢-٣-١

ها في المدة التي أمضا  الدولة  جهة العمل  تاريخ التعيين  الوظيفة
  الوظيفة

          
          
          
          
          
  
  الشهادات والجوائز التقديرية:  ٣-٣-١

  الدولة  الجهة المانحة  تاريخ الحصول عليها  الشهادة / الجائزة
        
        
        
        
  
  التدريس واألنشطة التعليمية -٢
  
 نتيجة تقويم أداء عضو هيئة التدريس  ١-٢

أقصى من مجموع نقاط محور التدريس واألنشطة التعليمية حسب استمارة تقويم % كحد ٤٠ُيشكل هذا الجزء 
. وعلى عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية بمشاركة لجنة القسمالتي يقوم رئيس القسم بملئها ) ٢(ملحق األداء 

تدريسية، وتطوير  تقديم الوثائق والمستندات التي تساعد في تقييم تدريسه وأنشطته التعليمية (مثل إنتاج مواد
  مقررات، والمقررات التي قام بتدريسها خالل فترة رتبته الحالية).

  
  استمارة تقويم الطلبة  ٢-٢

% كحد أقصى من مجموع نقاط محور التدريس واألنشطة التعليمية حسب استمارة تقويم ٦٠يشكل هذا الجزء 
أو  رتبةالمتوفرة للفصول الدراسية منذ آخر  الطلبة لعضو هيئة التدريس. على أن يحتسب متوسط نتائج التقويم

(على مستوى القسم فقط) حتى تاريخ تقديم طلب الترقية. وعلى رئيس القسم الحصول على تقويم  أكاديميةترقية 
وٕاحصائية شاملة للمتقدم للترقية من مركز القياس والتقويم للفترة المذكورة أعاله. ويستطيع المتقدم للترقية أن 

  سخة من هذا التقويم واإلحصائية عن طريق رئيس القسم.يحصل على ن
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  البحث العلمي واألنشطة العلمية  -٣
  
قوائم اإلنتاج العلمي المنشور والمقبول للنشر الَمتقّدم به للترقية غير المستل من أطروحات الماجستير  ١-٣

  عة أخرى.ترقيات سابقة في جامعة البحرين أو أي جاملسبق أن ُقّدم ولم ي هوالدكتورا
  
   اإلنتاج العلمي في المجالت العلمية المحّكمة ١-١-٣
  

    : التسلسلي الرقم
    المؤلف / المؤلفون: 

    
    
    
    

      السنة:
    عنوان البحث:

    
    

    اسم المجلة:
    

    المجلد:
    العدد: 

    الصفحات:
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  البحث العلمي واألنشطة العلمية  -٣
  
لمنشور والمقبول للنشر الَمتقّدم به للترقية غير المستل من أطروحات الماجستير قوائم اإلنتاج العلمي ا ١-٣

  ولم يسبق أن ُقّدم لترقيات سابقة في جامعة البحرين أو أي جامعة أخرى. هوالدكتورا
  
  العلمية المّحكمةأو الندوات المؤتمرات وقائع اإلنتاج العلمي في  ٢-١-٣
  

    : التسلسلي الرقم
    فون: المؤلف / المؤل

    
    
    
    

      التاريخ:
    عنوان البحث:

    
    

    :(الندوة)اسم المؤتمر
    

    الجهة المنظمة:
    مكان االنعقاد: 

    
    الصفحات:
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  البحث العلمي واألنشطة العلمية  -٣

  
الماجستير قوائم اإلنتاج العلمي المنشور والمقبول للنشر الَمتقّدم به للترقية غير المستل من أطروحات  ١-٣

  ولم يسبق أن ُقّدم لترقيات سابقة في جامعة البحرين أو أي جامعة أخرى. هوالدكتورا
  
  الكتب وبراءات االختراع ٣-١-٣
 الكتب-أ

  

    الرقم التسلسلي: 

    المؤلف / المؤلفون: 

    

    

    عنوان الكتاب:

    

    تاريخ النشر:

    

    اسم الناشر:

    

    

   :ISBNرقم اإليداع/ 
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  البحث العلمي واألنشطة العلمية  -٣

  
قوائم اإلنتاج العلمي المنشور والمقبول للنشر الَمتقّدم به للترقية غير المستل من أطروحات الماجستير  ١-٣

  ولم يسبق أن ُقّدم لترقيات سابقة في جامعة البحرين أو أي جامعة أخرى. هوالدكتورا
  
  الكتب وبراءات االختراع ٣-١-٣
  راعبراءات االخت -ب
  

    الرقم التسلسلي: 

    المؤلف / المؤلفون: 

    

    

    

    عنوان براءة االختراع:

    

    تاريخ التسجيل:

    

   مكان التسجيل:
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  البحث العلمي واألنشطة العلمية  -٣
  
  قوائم اإلنتاج العلمي المنشور والمقبول للنشر الذي قّدم للترقيات السابقة ٢-٣
  
  ي المجالت العلمية المحّكمة اإلنتاج العلمي ف ١-٢-٣
  

    الرقم التسلسلي: 
    المؤلف / المؤلفون: 

    
    
    

      السنة:
    عنوان البحث:

    
    
    

    اسم المجلة:
    

    المجلد:
    العدد: 

    الصفحات:
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  البحث العلمي واألنشطة العلمية  -٣
  
  لترقيات السابقةقوائم اإلنتاج العلمي المنشور والمقبول للنشر الذي قدم ل ٢-٣
  
  العلمية المّحكمة أو الندوات المؤتمراتوقائع اإلنتاج العلمي في  ٢-٢-٣
  

    الرقم التسلسلي: 
    المؤلف / المؤلفون: 

    
    
    

    عنوان البحث:
    
    
    

      التاريخ:
    :(الندوة)اسم المؤتمر

    
    الجهة المنظمة:
    مكان االنعقاد: 

    الصفحات:
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  لعلمي واألنشطة العلميةالبحث ا  -٣
  
  قوائم اإلنتاج العلمي المنشور والمقبول للنشر الذي قدم للترقيات السابقة ٢-٣
  
  الكتب وبراءات االختراع ٣-٢-٣
 الكتب-أ

  

    الرقم التسلسلي: 

    المؤلف / المؤلفون: 

    

    

    

    عنوان الكتاب:

    

    

    تاريخ النشر:

    اسم الناشر:

    

    

   :ISBNرقم اإليداع/ 
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  البحث العلمي واألنشطة العلمية  -٣
  
  قوائم اإلنتاج العلمي المنشور والمقبول للنشر الذي قدم للترقيات السابقة ٢-٣
  
  الكتب وبراءات االختراع ٣-٢-٣
  براءات االختراع -ب
  

    الرقم التسلسلي: 

    المؤلف / المؤلفون: 

    

    

    

    عنوان براءة االختراع:

    

    تاريخ التسجيل:

    

   مكان التسجيل:
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  البحث العلمي واألنشطة العلمية  -٣
  
  هاإلنتاج العلمي المنشور والمستل من أطروحات الماجستير والدكتورا ٣-٣
  
  اإلنتاج العلمي في المجالت العلمية المحّكمة  ١-٣-٣
  

    الرقم التسلسلي: 
    المؤلف / المؤلفون: 

    
    
    

    بحث:عنوان ال
    
    
    

      السنة:
    اسم المجلة:

    المجلد:
    العدد: 

    الصفحات:
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  البحث العلمي واألنشطة العلمية  -٣
  
  هاإلنتاج العلمي المنشور والمستل من أطروحات الماجستير والدكتورا ٣-٣
  
  العلمية المّحكمةأو الندوات المؤتمرات وقائع اإلنتاج العلمي في  ٢-٣-٣
  

    لسلي: الرقم التس
    المؤلف / المؤلفون: 

    
    
    

    عنوان البحث:
    
    
    

      التاريخ:
    :(الندوة)اسم المؤتمر

    
    الجهة المنظمة:
    مكان االنعقاد: 

    الصفحات:
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  البحث العلمي واألنشطة العلمية  -٣
  
  األنشطة البحثية المساندة ٤-٣
  
  ة:تحكيم أبحاث أو أطروحات أو جوائز علمي ١-٤-٣
 

    الرقم التسلسلي: 
    : عنوان البحث أو األطروحة أو الجائزة

    
    
    

    عنوان البحث:
    
    
    

    السنة:
    الجهة:
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  البحث العلمي واألنشطة العلمية  -٣
  
  األنشطة البحثية المساندة ٤-٣
  
  متحدث رئيس في مؤتمر: ٢-٤-٣
  

    الرقم التسلسلي: 
    عنوان المؤتمر:

    
    

    الورقة:عنوان 
    
    

    التاريخ:
    الجهة المنظمة:

    
    مكان االنعقاد:
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  البحث العلمي واألنشطة العلمية  -٣
  األنشطة البحثية المساندة ٤-٣
  
  عضو تحرير في مجلة علمية محكمة: ٣-٤-٣
  

    الرقم التسلسلي: 
    اسم المجلة:

    
    
    

    جهة اإلصدار / البلد:
    فترة العضوية:

    من:
    لى:إ
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  البحث العلمي واألنشطة العلمية  -٣
  
  األنشطة البحثية المساندة ٤-٣
  
  كتاب مترجم: ٤-٤-٣
  

    الرقم التسلسلي: 
    عنوان الكتاب المترجم:

    
    
    

    اسم المؤلف األصلي:
    

    دار نشر الكتاب المترجم:
    

    تاريخ إصدار الكتاب المترجم:
    

    :ISBNرقم اإليداع / 
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  البحث العلمي واألنشطة العلمية  -٣

  
  األنشطة البحثية المساندة ٤-٣
  
  بحوث مدعومة أو تعاقدية مع مؤسسة: ٥-٤-٣
  

    الرقم التسلسلي: 
    عنوان البحث:

    
    
    

    الجهة الداعمة أو المتعاقدة:
    

    تاريخ اإلصدار:
    الصفحات:
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  البحث العلمي واألنشطة العلمية  -٣
  
  بحثية المساندة األنشطة ال ٤-٣
  
  إنتاج إبداعي: ٦-٤-٣
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  البحث العلمي واألنشطة العلمية -٣
  
  األنشطة البحثية المساندة  ٤-٣
  
  أنشطة بحثية أخرى: ٧-٤-٣
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  الخدمات الجامعية والمجتمعية -٤
  

  محور خدمة الجامعة ١-٤

هــي الخــدمات التــي أنجزهــا عضــو هيئــة التــدريس فــي الجامعــة علــى مســتوى القســم أو الكليــة أو  خدمــة الجامعــة:
  الجامعة بهدف رفع المستوى على الصعيد األكاديمي أو اإلداري أو الثقافي أو االجتماعي داخل الجامعة.

  

  أنواع األنشطة الجامعية
ترقيــة األكاديميــة أربعــة أنــواع مــن األنشــطة الجامعيــة المختلفــة يضــم محــور الخــدمات الجامعيــة للعضــو المتقــدم لل

) نقطــة ٧٠) نقطة. وعلى المتقــدم للترقيــة أن يحــرز مــا ال يقــل عــن (٤٠تجاوز الحد األقصى لكل منها (أال يعلى 
  ) نقطة في هذا المحور.١٢٠وبحد أقصى (

  

  نقطة): ٤٠(بحٍد أقصى  أنشطة اللجان الدائمة والمؤقتة ١-١-٤
  نقطة لنشاطات اللجان موزعة على النحو التالي:) ٤٠(لجان القسم ولجان الكلية ولجان الجامعة. وتعطى تشمل 
  :نقاط لكل رئاسة. أربعرئاسة لجان  
  :نقاط لكل مقرر. ثالثُمقرر في لجان  
  :لكل عضوية. نقطتينعضوية لجان 

 

  نقطة ) ٤٠( بحد أقصى  أنشطة اللجان الدائمة والمؤقتة ١ – ١ – ٤

  اسم اللجنة  لرقما
نقاط   تاريخ المشاركة  منصب المتقدم

  إلى  من  رئيس  مقرر  عضو  النشاط*
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

  * تمأل بواسطة لجان الترقيات األكاديمية
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  نقطة): ٣٠ األنشطة التنظيمية (بحٍد أقصى ٢-١-٤
  تشمل األنشطة التنظيمية ما يلي:

المشاركة في تنظيم مؤتمرات وندوات وحلقات نقاش وورش عمل علمية على مســتوى القســم أو الكليــة  ١-٢-١-٤
  أو الجامعة وتقسم نقاط هذا البند على النحو التالي:

  :ةنقاط لكل رئاس ١٠رئاسة اللجنة المنظمة أو إحدى اللجان الفرعية في مؤتمر.  
  ُنقاط للُمقرر ٨قرر لجنة في مؤتمر: م.  
  :نقاط لكل لجنة ٦عضو لجنة في مؤتمر.  
  :نقاط ٥رئيس لجنة في ندوة أو ما يماثلها.  
  :نقاط ٤ُمقرر لجنة في ندوة أو ما يماثلها.  
  :نقاط. ٣عضو لجنة في ندوة أو ما يماثلها 

  
أنشـــطة اجتماعيـــة أو ثقافيـــة أو أيـــة أنشـــطة  تنســـيق مقـــررات أو بـــرامج أكاديميـــة أو أنشـــطة بحثيـــة أو ٢-٢-١-٤

  .نقاط للنشاط الواحد) ٥مهنية أو إدارية أخرى على مستوى القسم أو الكلية أو الجامعة (
  
  نقطة ) ٣٠األنشطة التنظيمية ( بحد أقصى  ٢ – ١ – ٤

  اسم النشاط  الرقم
نقاط   تاريخ المشاركة  منصب المتقدم

  لىإ  من  منسق رئيس  مقرر  عضو  النشاط*
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

  * تمأل بواسطة لجان الترقيات األكاديمية
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  :نقطة ) ٣٠( بحد أقصى األنشطة العلمية والمهنية   ٣-١-٤
  ية ما يلي: تشمل األنشطة العلمية والمهن

إلقاء محاضــرات فــي مــؤتمرات واجتماعــات علميــة وورش عمــل و نــدوات وحلقــات نقــاش خاصــة علــى  ١-٣-١-٤
  مستوى القسم أو الكلية أو الجامعة (نقطتين للمحاضرة الواحدة)

 ٤اقتــراح مبــادرات تطويريــة تدريســية أو بحثيــة أو إداريــة علــى مســتوى القســم أو الكليــة أو الجامعــة ( ٢-٣-١-٤
  نقاط لكل مقترح)

نقطــة للــدكتوراه).  كــذلك تمــنح  ١٢نقاط للماجســتير و  ٦( هاإلشراف على رسائل الماجستير والدكتورا ٣-٣-١-٤
  خارج الجامعة بموافقة مسبقة من مجلس الجامعة. هاآلنفة الذكر لإلشراف على رسائل الماجستير والدكتورا النقاط

  

  اسم النشاط  الرقم
  تاريخ المشاركة

  لنشاط*نقاط ا
  إلى  من

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

  * تمأل بواسطة لجان الترقيات األكاديمية
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  نقطة): ٢٠أنشطة أخرى لم تذكر ضمن األنواع الثالثة أعاله (بحٍد أقصى  ٤-١-٤
(علـــى ســـبيل المثـــال ال  فـــي أيـــة أنشـــطة أخـــرى لــم تـــذكر ضـــمن األنـــواع الثالثـــة أعـــاله يشــمل هـــذا النـــوع المشـــاركة

ويشــمل المشــاركة فــي أيــة ، )مهام التكليف من مجلس أو رئــيس الجامعــة لمتابعــة نشــاط معــين أو القيــام بــه الحصر
كـــل نشـــاط)، وال أنشـــطة اجتماعيـــة أو ثقافيـــة أو غيرهـــا تنفـــذ علـــى مســـتوى القســـم أو الكليـــة أو الجامعـــة (نقطتـــين ل

فــي الجــدول تضــمين إثباتــات لهــا، علــى أن يكــون الحــد األقصــى والثقافيــة يتطلــب لتضــمين األنشــطة االجتماعيــة 
  نقاط. ١٠لألنشطة االجتماعية والثقافية 

  
  نقطة) ٢٠أنشطة أخرى (بحٍد أقصى  ٤-١-٤

  اسم النشاط  الرقم
  تاريخ المشاركة

  نقاط النشاط*
  إلى  من

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

  * تمأل بواسطة لجان الترقيات األكاديمية 
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  محور خدمة المجتمع ٢-٤

  

   خدمة المجتمع
  دمة يستفيد منها المجتمع البحريني.تعرف خدمة المجتمع بأنها أي نشاط مهني يتجاوز نطاق الجامعة مقدمًا خ

  
  أنواع األنشطة المجتمعية

يضــم محــور الخــدمات المجتمعيــة للعضــو المتقــدم للترقيــة األكاديميــة ثمانيــة عناصــر مــن األنشــطة المختلفــة لكــل 
نقاط كحد أقصى على أساس أن كل نشاط يعادل نقطة واحدة، وعلى المتقدم للترقية أن يحــرز مــا  ٥عنصر منها 

  ) نقطة:٤٠) نقطة وبحد أقصى (٢٠قل عن (ال ي
  
 تقديم محاضرات عامة في مجال التخصص العلمي تخدم المجتمع (مدارس، نوادي،جمعيات): ١-٢-٤
  

  
  
  
  
  
  

  

 جمعيات مهنية أو ثقافية أو اجتماعية: المشاركة في أنشطة أو عضوية ٢-٢-٤

  

  
  
  
  
  
  

 



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<àè†vfÖ]<íÃÚ^q<»<íéμ^Òù]<l^éÎÖ]<Ý^¿Þ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<PQ< <

أو أنديـــة ذات طـــابع خـــدمي  عضـــوية لجـــان فنيـــة أو تخصصـــية أو مجـــالس مؤسســـات أو هيئـــات ٣-٢-٤
 :واجتماعي

 

  
  
  
  
  
  
  

 :تقديم استشارات علمية وأكاديمية أو تقديم ورش عمل أو إدارة ندوات ذات طابع خدمي واجتماعي ٤-٢-٤

 

  
  
  
  
  
  
  

 أنشطة إعالمية تتصل بالتخصص العلمي (مثل مقاالت صحفية، مقابالت إذاعية وتلفزيونية): ٥-٢-٤
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 لقاءات علمية وندوات وحلقات نقاش علمية:مؤتمرات و  حضور ٦-٢-٤

  
  
  
  
 

 خدمات مجتمعية ذات بعد اجتماعي أو إنساني أو ثقافي عام: ٧-٢-٤

  
  
  
  
 

  :البحريني نشاطات مهنية أخرى مرتبطة بخدمة المجتمع ٨-٢-٤
  
  
  
  
  

أية  أقر بصحة جميع ما ورد في هذا الطلب وأن البحوث المقدمة للترقية لم يسبق تقديمها للحصول على
  ترقية علمية سابقة، وبخالفه أتحمل المسئولية القانونية.

  
  -------------------- : التوقيع      ----------------------  التاريخ:
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    اسـم مقـدم الطلـب:
   التخصـص الدقيـق:

    تاريخ الحصول عليها:    العلمية الحالية: رتبةال
    العلمية المطلوب الترقي لها: رتبةال

    القســــم:
  الكليــــة:

  

بالرجوع إلى  وذلكسم ملء استمارة تقويم أعضاء هيئة التدريس بمشاركة لجنة القبرئيس القسم المعني يقوم 
، وعلى المتقدم أن يضمن وثائق للبنود سنوات سابقةعلى مدى التي تم ملؤها و البيانات الموثقة في االستمارات 

  .في آخرها عالمة (*)والتي تم وضع  تتطلب التوثيقالتي 
  

  

 البند رقم البند المجال
النقاط التي   التقدير

تحصل عليھا 
 المتقدم

 ً ً دائما ً أغالبا نادراً قليالً حيانا
٠ ١ ٢ ٣ ٤ 

 االلتزام المھني

١ 

يراعي التقاليد واألعراف والقيم 
الجامعية في سلوكه، وتصرفاته، 

وتعامله مع اآلخرين، ومظھره 
 .العام

     

 

٢ 
يلتزم بالقوانين واللوائح والنظم 
والقرارات الجامعية على كافة 

 المستويات.

     
 

٣ 

وكولة إليه على يؤدي المھام الم
أحسن وجه (ينجز المھام التي 

يوكلھا إليه رئيس القسم، وعميد 
الكلية، ورئيس الجامعة والمسئولون 

اآلخرون، واضعاً مصلحة العمل 
 أوالً، متفانياً في أدائه، ...الخ).

     

 

٤ 
يلتزم بالوقت والمواعيد في أداء 

واجباته الوظيفية والمھام الموكولة 
 إليه ...الخ.

     
 

٥ 

يتعامل بوعي مع المشاكل واقتراح 
الحلول المناسبة لھا (يتصرف 
بحكمة وموضوعية في األمور 

والقضايا الطارئة، ويتخذ قراره 
  فيھا بناء على مصلحة العمل).
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 البند رقم البند المجال
النقاط التي   التقدير

تحصل عليھا 
 المتقدم

 ً ً دائما ً أغالبا نادراً قليالً حيانا
٠ ١ ٢ ٣ ٤ 

٦ 
يساھم في تطوير العمل الجامعي 

من خالل مبادراته القيمة 
 *واقتراحاته اإليجابية.

     
 

 دريسالتخطيط للت

٧ 

يضع خططاً متكاملة لتدريس 
المقررات الدراسية وتقويمھا 

(يتوافر لديه ملف خاص يتضمن 
توصيف المقررات التي يدرسھا، 

وخطط تدريسھا، واألھداف 
المطلوب تحقيقھا، والنظام المعتمد 

لتقويم الطالب فيھا، والمراجع 
 *الدراسية).

     

 

٨ 
يلتزم بتطبيق الخطة الدراسية بما 

  *ق األھداف المتوخاة منھا.يحق

 

     
 

٩ 

يطور مقرراته من فترة إلى أخرى 
(مثال:تطوير وتدريس المقررات 

  *اإللكترونية)

 

     

 

التدريس والتواصل 
 الفعال

١٠ 

يوظف طرائق التدريس المختلفة 
لتشمل المحاضرات، وحلقات 
النقاش، والندوات، والبحوث، 

وورش العمل، التعليم اإللكتروني.. 
 *الخ.

     

 

١١ 

يعمل بروح الفريق ويتواصل 
بفاعلية مع اآلخرين (يتعامل مع 
زمالئه ورؤسائه بود واحترام، 

ويقدم مصلحة العمل على مصالحه 
 الخاصة).

     

 

١٢ 
يتميز بالتنظيم والقدرة على توصيل 

 األفكار بدقة ووضوح.
     

 

 تقويم الطالب

       يسھل التعامل معه والوصول إليه. ١٣

١٤ 

ينوع إجراءات التقويم (يعتمد 
وسائل متعددة في تقويم تعلم 

الطالب مثل: االختبار، ومشاركات 
الطالب في الفعاليات التعليمية، 
والواجبات، والبحوث، وانجاز 

  *المھام ...الخ)

 

     

 



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<àè†vfÖ]<íÃÚ^q<»<íéμ^Òù]<l^éÎÖ]<Ý^¿Þ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<QL< <

 البند رقم البند المجال
النقاط التي   التقدير

تحصل عليھا 
 المتقدم

 ً ً دائما ً أغالبا نادراً قليالً حيانا
٠ ١ ٢ ٣ ٤ 

١٥ 

يجيد بناء االختبارات وأدوات 
التقويم األخرى (يتمكن من إعداد 

تلف أشكالھا، االختبارات بمخ
 *وأدوات القياس األخرى).

     

 

  __________________  نقطة) ٦٠(بحد أقصى  ١٥- ١المجموع الكلي لنقاط البنود من 
  

  التوقيع: _________________ ___________ ____________االسم: ___م: ـرئيس القساعتماد 
  التوقيع: _________________ _______ _االسم: __________________ اعتماد رئيس اللجنة: 
____________< <

  وثائق تثبتهايجب توثيق هذه البنود بإرفاق > *
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<l^éÎÖ]<íß¢<†è†Ïiíéμ^Òù]<ÜŠÏÖ^e< <
  

    اسـم مقـدم الطلـب:
   التخصـص الدقيـق:

    تاريخ الحصول عليها:    العلمية الحالية: رتبةال
    العلمية المطلوب الترقي لها: رتبةال

    القســــم:
  الكليــــة:

  

والبحث العلمي،  البحريني جميع النقاط التي تمنحها اللجنة للكفاءة في التدريس، وخدمة الجامعة وخدمة المجتمع
هيئة  ألعضاءترقيات األكاديمية حدده نظام الحسب ما يجب أن تقدر وفقا لنظام التقدير الخاص بكل بند، 

  التدريس.
 

  الفترة الزمنية للترقية: -١
 الحالية في جامعة البحرين  رتبةعدد السنوات واألشهر التي أكملها مقّدم الطلب في ال ١-١

  
الحالية كعضو هيئة تدريس بدوام كامل في أي  رتبةعدد السنوات واألشهر التي أكملها مقّدم الطلب في ال ٢-١

 عاٍل آخر تعترف به جامعة البحرين (إذا كان ينطبق) جامعة أو معهد

 

من )  ٢٣) و(٢١) و(٢٠هل تّم استيفاء القيد الزمني الالزم للتقّدم بطلب الترقية حسب ما جاء في المواد ( ٣-١
 ( نعم أم ال )؟ نظام الترقيات األكاديمية 

  

  محور التدريس واألنشطة التعليمية: -٢
  تقويم أداء المتقّدم للترقية في المجاالت اآلتية: استمارةنة في النقاط التي اعتمدتها اللج  ١-٢

  الحد األقصى  نقاط اللجنة  المجال
  ٢٤    أ. االلتزام المهني

  ١٢    ب. التخطيط للتدريس
  ١٢    ج. التدريس الفّعال والتواصل 

  ١٢    د. تقويم الطالب
  ٦٠    مجموع النقاط

                                                 
   ثمان نسخ من هذا النموذج إلى رئيس القسم، مشفوعًا بذكر أسماء أعضاء اللجنة ورتبهم العلمية وتوقيعاتهم. تقديميجب  
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------ ) نقطة كحد أقصى: ٤٠اب (ـأعاله بحس ١-٢دة في ـلمعتمم األداء اـارة تقويـوع نقاط استمـمجم  ٢-٢
  نقطة.  ---- 

متوسط النسبة المئوية للنقاط (على مستوى القسم) التي تحصل عليها المتقّدم للترقية من استمارة تقويم   ٣-٢
  %. ------ ـة:يـة الحاليالعلم رتبتهاها في ـا خالل الفترة التي قضـررات التي قام بتدريسهـالطلبة لكل المق

  نقطة. --------): ١٠٠) نقطة كحد أقصى بدًال من (٦٠وبحساب مجموع النقاط من (
) ٢٦هل تّم استيفاء الحد األدنى لمتطلبات محور التدريس واألنشطة التعليمية حسب ما جاء في المادة ( ٤-٢

  --------------- (نعم أم ال)؟  من نظام الترقيات األكاديمية
  
  لمي واألنشطة العلمية: محور البحث الع -٣

من نظام الترقيات ) ٢٩تحتسب النقاط التي يحصل عليها المتّقدم للترقية وفقًا للجداول الواردة في المادة (
  .األكاديمية

--- ة من إنتاجه العلمي المعتمد في المجالت العلمية المحّكمة: ـا المتقّدم للترقيـل عليهـاط التي تحصـالنق ١-٣
  نقطة. ----- 

أو الندوات المؤتمرات وقائع ه العلمي المعتمد في ـل عليها المتقّدم للترقية من إنتاجـالنقاط التي تحص ٢-٣
  نقطة. --------ة المحّكمة: ـالعلمي

  نقطة. ------- : االختراعالنقاط التي تحّصل عليها المتقّدم للترقية من تأليف الكتب وبراءات  ٣-٣
 ٦دة (على أّال تزيد عن ـاندة المعتمـة من األنشطة البحثية المسـّدم للترقيالنقاط التي تحّصل عليها المتق ٤-٣

  نقطة. --------نقاط): 
 ١- ٣مجموع النقاط التي تحّصل عليها المتقّدم للترقية من جملة إنتاجه العلمي حسب ما ورد في البنود  ٥-٣

  نقطة. --------أعاله:  ٤-٣إلى 
ة أستاذ مشارك، هل تّم استيفاء متطلبات الترقية حسب ما جاء في للترقية من أستاذ مساعد إلى رتب ٦-٣

  .----- -- -- (نعم أم ال)؟  من نظام الترقيات األكاديمية) ٣٢) و (٣٠المادتين (
) و ٣١متطلبات الترقية حسب ما جاء في المادتين( استيفاءللترقية من أستاذ مشارك إلى أستاذ، هل تّم  ٧-٣

  .---------- (نعم أم ال)؟  كاديميةمن نظام الترقيات األ) ٣٢(
  
  محور الخدمات الجامعية والمجتمعية: -٤

تحتسب نقاط محور الخدمات الجامعية والمجتمعية من معلومات االستمارات المعدة من قبل المتقّدم للترقية، ويتّم 
  .من نظام الترقيات األكاديمية)  ٣٦) إلى (٣٣ذلك وفق المواد (
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  عية:أنشطة الخدمات الجام ١-٤
  في بنود أنشطة الخدمات الجامعية:النقاط التي اعتمدتها اللجنة  ١- ١-٤

  بالنقاط الحد األقصى  بالنقاط تقويم اللجنة  البنـد
  ٤٠    الدائمة والمؤقتة أ. أنشطة اللجان

  ٣٠    تنظيميةالنشطة األب. 
  ٣٠    ج. األنشطة العلمية والمهنية

  ٢٠    األنشطة أخرىد. 
  ١٢٠    النقاطمجموع 

  

نقطة  ١٢٠حصل عليها المتقّدم للترقية في مجال أنشطة الخدمات الجامعية من تمجموع النقاط التي  ٢- ١-٤
  نقطة. --------- : )) من نظام الترقيات األكاديمية٣٣( المادةالحد األقصى حسب (

  

من ) ٣٤دة (هل تّم استيفاء الحد األدنى لمتطلبات أنشطة الخدمات الجامعية حسب ما جاء في الما ٣- ١-٤
  .--------------------- (نعم أم ال)؟  نظام الترقيات األكاديمية

  

  أنشطة الخدمات المجتمعية: ٢-٤
  ي بنود أنشطة الخدمات المجتمعية:اللجنة ف اعتمدتهاالنقاط التي  ١- ٢-٤

  الحد األقصى  نقاط اللجنة  البنـد
  ٥    .عأ. تقديم محاضرات عامة في مجال التخصص العلمي تخدم المجتم

 المشاركة في أنشطة أو عضوية جمعيات مهنية أو ثقافية أوب.
  اجتماعية.

  ٥  

أو مجالس مؤسسات أو هيئات أو ج. عضوية لجان فنية أو تخصصية 
  أندية ذات طابع خدمي واجتماعي.

  ٥  

أو تقديم ورش عمل أو إدارة ندوات د. تقديم استشارات علمية وأكاديمية 
  .ذات طابع خدمي اجتماعي

  ٥  

  ٥    .تتصل بالتخصص العلمي أنشطة إعالميةه. 
  ٥    .مؤتمرات ولقاءات علمية وندوات وحلقات نقاش علمية حضورو. 

  ٥    .ز. خدمات مجتمعية ذات بعد اجتماعي أو إنساني أو ثقافي عام
  ٥    البحريني. ح. نشاطات مهنية أخرى مرتبطة بخدمة المجتمع

  ٤٠    مجموع النقاط
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نقطة  ٤٠لنقاط التي تحصل عليها المتقّدم للترقية في مجال أنشطة الخدمات المجتمعية من مجموع ا ٢- ٢-٤

  نقطة. --------- ) من نظام الترقيات األكاديمية: ٣٦الحد األقصى حسب المادة (هي 
  
من ) ٣٦هل تّم استيفاء الحد األدنى لمتطلبات أنشطة الخدمات المجتمعية حسب ما جاء في المادة ( ٣- ٢-٤

  .------- ---- ----------------- (نعم أم ال)؟  ام الترقيات األكاديميةنظ
  
  التوصيــات: -٥

التي تقدم إليها (يتّم اختيار أحد البدائل مع  رتبةتوصيات اللجنة النهائية المتعّلقة بأهلية مقّدم الطلب للترقية لل
  ملء الفراغ):

، لترقية مقّدم الطلب م الترقيات األكاديميةفي نظاتّم استيفاء متطلبات جميع المحاور المنصوص عليها  - 
  .------------------------------------------  رتبةإلى 

 رتبـــــةلترقية مقّدم الطلب إلى  من نظام الترقيات األكاديميةلم يتّم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها  - 
 والمحاور غير المستوفاة هي: ----------------

  ------------------------------ --- -------- -----  - أ 
 ------------------------------ ----------------  - ب 

 ------------------------------ ----------------  - ج 

  ------------------------------ ----------------  -د 
  
 بالقسم: األكاديميةوتواقيع أعضاء لجنة الترقيات  رتبأسـماء و  -٦

 

  التوقيع  األكاديمية رتبةال  االسم
١.       
٢.       
٣.       
٤.       
٥.       
  

 ------------ التاريخ: 
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<l^éÎÖ]<íß¢<†è†Ïiíéμ^Òù]<íé×ÓÖ^e< <
  

    اسـم مقـدم الطلـب:
   التخصـص الدقيـق:

    تاريخ الحصول عليها:    العلمية الحالية: رتبةال
    العلمية المطلوب الترقي لها: ةرتبال

    القســــم:
  الكليــــة:

  

جميع النقاط التي تمنحها اللجنة للكفاءة في التدريس، وخدمة الجامعة وخدمة المجتمع والبحث العلمي، يجب أن 
  عضاء هيئة التدريس.ألبنظام الترقيات األكاديمية تقدر وفقا لنظام التقدير الخاص بكل بند، والمرفق 

 

  الفترة الزمنية للترقية: -١
 الحالية في جامعة البحرين  رتبةعدد السنوات واألشهر التي أكملها مقّدم الطلب في ال ١-١

  
الحالية كعضو هيئة تدريس بدوام كامل في أي  رتبةعدد السنوات واألشهر التي أكملها مقّدم الطلب في ال ٢-١

 ن ينطبق)جامعة أو معهد عاٍل آخر تعترف به جامعة البحرين (إذا كا

 

من )  ٢٣) و(٢١) و(٢٠هل تّم استيفاء القيد الزمني الالزم للتقّدم بطلب الترقية حسب ما جاء في المواد ( ٣-١
 ( نعم أم ال )؟ نظام الترقيات األكاديمية

  

  محور التدريس واألنشطة التعليمية: -٢
  في المجاالت اآلتية: النقاط التي اعتمدتها اللجنة في استمارة تقويم أداء المتقّدم للترقية  ١-٢

  الحد األقصى  نقاط اللجنة  المجال
  ٢٤    أ. االلتزام المهني

  ١٢    ب. التخطيط للتدريس
  ١٢    ج. التدريس الفّعال والتواصل 

  ١٢    د. تقويم الطالب
  ٦٠    مجموع النقاط

                                                 
  مشفوعًا بذكر أسماء أعضاء اللجنة ورتبهم العلمية وتوقيعاتهم.عميد الكليةا النموذج إلى يجب أن تقدم ثمان نسخ من هذ ،  
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 - --- ---ى: ـأقصد ـ) نقطة كح٤٠اب (ـأعاله بحس١- ٢دة في ـم األداء المعتمـارة تقويـمجموع نقاط استم ٢-٢
  نقطة.

ل عليها المتقّدم للترقية من استمارة تقويم ـقاط (على مستوى القسم) التي تحصـة للنـة المئويـمتوسط النسب ٣-٢
  % ----- مية الحالية: ـته العلـترة التي قضاها في مرتبـام بتدريسها خالل الفـالطلبة لكل المقررات التي ق

  نقطة. --------): ١٠٠ة كحد أقصى بدًال من () نقط٦٠وبحساب مجموع النقاط من (
) ٢٦هل تّم استيفاء الحد األدنى لمتطلبات محور التدريس واألنشطة التعليمية حسب ما جاء في المادة ( ٤-٢

  --------(نعم أم ال)؟  من نظام الترقيات األكاديمية
مع التوصيات المقدمة من لجنة بين بوضوح، مع إبداء األسباب فيما إذا كانت توصيات اللجنة تختلف  ٥-٢

بالقسم حول استيفاء مقدم الطلب لمتطلبات محور التدريس واألنشطة التعليمية، مع  األكاديميةالترقيات 
  توضيح نقاط االختالف:

 -------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------- ----------

 -------------------------------------------------------------  
  محور البحث العلمي واألنشطة العلمية:  -٣

من نظام الترقيات ) ٢٩تحتسب النقاط التي يحصل عليها المتّقدم للترقية وفقًا للجداول الواردة في المادة (
  .األكاديمية

--- ة من إنتاجه العلمي المعتمد في المجالت العلمية المحّكمة: ـّدم للترقيـل عليها المتقـاط التي تحصـالنق ١-٣
  نقطة. ------ 

 أو الندوات المؤتمراتوقائع ي المعتمد في ـقّدم للترقية من إنتاجه العلمـل عليها المتـاط التي تحصـالنق ٢-٣
  نقطة. --------- العلمية المحّكمة: 

  نقطة. ---------- : االختراعللترقية من تأليف الكتب وبراءات  النقاط التي تحّصل عليها المتقّدم ٣-٣
 ٦النقاط التي تحّصل عليها المتقّدم للترقية من األنشطة البحثية المساندة المعتمدة (على أّال تزيد عن  ٤-٣

  نقطة. --------- نقاط): 
 ١- ٣حسب ما ورد في البنود  مجموع النقاط التي تحّصل عليها المتقّدم للترقية من جملة إنتاجه العلمي ٥-٣

  نقطة. ---------- أعاله:  ٤-٣إلى 
ستيفاء متطلبات الترقية حسب ما جاء في اللترقية من أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك، هل تّم  ٦-٣

  ------ (نعم أم ال)؟  من نظام الترقيات األكاديمية) ٣٢) و (٣٠المادتين (
) و ٣١ذ، هل تّم استيفاء متطلبات الترقية حسب ما جاء في المادتين(للترقية من أستاذ مشارك إلى أستا ٧-٣

  ------------ (نعم أم ال)؟ من نظام الترقيات األكاديمية) ٣٢(
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بين بوضوح، مع إبداء األسباب فيما إذا كانت توصيات اللجنة تختلف مع التوصيات المقدمة من لجنة  ٨-٣
قدم الطلب لمتطلبات محور البحث العلمي واألنشطة العلمية، بالقسم  حول استيفاء ماألكاديمية الترقيات 

  مع توضيح نقاط االختالف: 
 -----------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------

 --------------------------------- ------------- ------------------  
  
  محور الخدمات الجامعية والمجتمعية:  -٤

تحتسب نقاط محور الخدمات الجامعية والمجتمعية من معلومات االستمارات المعدة من قبل المتقّدم للترقية، ويتّم 
  .من نظام الترقيات األكاديمية)  ٣٦) إلى (٣٣ذلك وفق المواد (

  
  أنشطة الخدمات الجامعية: ١-٤
  قاط التي اعتمدتها اللجنة في بنود أنشطة الخدمات الجامعية:الن ١- ١-٤

  الحد األقصى بالنقاط  تقويم اللجنة بالنقاط  البنـد
  ٤٠    . أنشطة اللجان الدائمة والمؤقتةأ

  ٣٠    ب. األنشطة التنظيمية
  ٣٠    ج. األنشطة العلمية والمهنية

  ٢٠    د. األنشطة أخرى
  ١٢٠    مجموع النقاط

  
نقطة  ١٢٠النقاط التي حصل عليها المتقّدم للترقية في مجال أنشطة الخدمات الجامعية من مجموع  ٢- ١-٤

  نقطة. ------- : من نظام الترقيات األكاديمية) ٣٣ادة (ب المـالحد األقصى حس
  

من ) ٣٤الحد األدنى لمتطلبات أنشطة الخدمات الجامعية حسب ما جاء في المادة ( استيفاءهل تّم  ٣- ١-٤
  --------------------- (نعم أم ال)؟  ترقيات األكاديميةنظام ال

  

بين بوضوح، مع إبداء األسباب فيما إذا كانت توصيات اللجنة تختلف مع التوصيات المقدمة من لجنة  ٤- ١-٤
بالقسم حول استيفاء مقدم الطلب لمتطلبات أنشطة الخدمات الجامعية، مع توضيح  األكاديميةالترقيات 

  نقاط االختالف:
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 -----------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------

 ------------------------------ ----------------------------- -----  
  
  أنشطة الخدمات المجتمعية: ٢-٤
  جنة في بنود أنشطة الخدمات المجتمعية:الل اعتمدتهاالنقاط التي  ١- ٢-٤

  الحد األقصى  نقاط اللجنة  البنـد
  ٥    أ. تقديم محاضرات عامة في مجال التخصص العلمي تخدم المجتمع.

 المشاركة في أنشطة أو عضوية جمعيات مهنية أو ثقافية أوب.
  اجتماعية.

  ٥  

 ج. عضوية لجان فنية أو تخصصية أو مجالس مؤسسات أو هيئات أو
  أندية ذات طابع خدمي واجتماعي.

  ٥  

د. تقديم استشارات علمية وأكاديمية أو تقديم ورش عمل أو إدارة ندوات 
  ذات طابع خدمي اجتماعي.

  ٥  

  ٥    أنشطة إعالمية تتصل بالتخصص العلمي.ه. 
  ٥    و. حضور مؤتمرات ولقاءات علمية وندوات وحلقات نقاش علمية.

  ٥    جتماعي أو إنساني أو ثقافي عام.ز. خدمات مجتمعية ذات بعد ا
  ٥    ح. نشاطات مهنية أخرى مرتبطة بخدمة المجتمع البحريني.

  ٤٠    مجموع النقاط
  
نقطة  ٤٠مجموع النقاط التي تحصل عليها المتقّدم للترقية في مجال أنشطة الخدمات المجتمعية من  ٢- ٢-٤

  نقطة. --------- كاديمية: ) من نظام الترقيات األ٣٦هي الحد األقصى حسب المادة (
  
) من ٣٦هل تّم استيفاء الحد األدنى لمتطلبات أنشطة الخدمات المجتمعية حسب ما جاء في المادة ( ٣- ٢-٤

  .---------------------------- نظام الترقيات األكاديمية (نعم أم ال)؟ 
  
ف مع التوصيات المقدمة من لجنة بين بوضوح، مع إبداء األسباب فيما إذا كانت توصيات اللجنة تختل ٤- ٢-٤

بالقسم حول استيفاء مقدم الطلب لمتطلبات أنشطة الخدمات المجتمعية، مع توضيح  األكاديميةالترقيات 
  نقاط االختالف: 
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 -----------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------- --------------
 -----------------------------------------------------------------  

  
  التوصيــات:  -٥

أحد البدائل مع  اختيارالتي تقدم إليها (يتّم  رتبةتوصيات اللجنة النهائية المتعّلقة بأهلية مقّدم الطلب للترقية لل
  ملء الفراغ):

، لترقية مقّدم الطلب في نظام الترقيات األكاديميةوص عليها تّم استيفاء متطلبات جميع المحاور المنص -
 ------------------------------- :رتبةإلى 

-  رتبةلترقية مقّدم الطلب إلى  من نظام الترقيات األكاديميةلم يتّم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها  -
 والمحاور غير المستوفاة هي: ------------ 

 

  ------------------ --------------------   - أ 
 --------------------------------------   - ب 

 --------------------------------------   - ج 

  --------------------------------------   -د 
 

 بالكلية: األكاديميةوتواقيع أعضاء لجنة الترقيات  رتبأسـماء و  -٦

 التوقيع رتبةال االسم

١.       
٢.       
٣.       
٤.       
٥.       

 

  ----------- ------- التاريخ: 
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°ÛÓ]<ØfÎ<àÚ<pçvfÖ]<ÜèçÏi<ì…^Ûj‰]  

  
    اسـم مقـدم الطلـب:

   مجال االختصــاص:
    العلمية المطلوب الترقي لها: رتبةال

    التاريخ:

  على كل من المعايير الستة اآلتية: ١٠ر إلى الرجاء تقويم كل بحث من أبحاث المرشح على مقياس من صف

اإلسهام في   األصالة  أو المنشور البحثعنوان   الرقم
  مجال التخصص

منهجية 
  البحث

منهجية 
  العرض

التقويم   مستوى المجلة
  اإلجمالي

                

                

                

                
  

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ٠  

  مميز  جيد جداً   جيد  مقبول  ضعيف
  

  توقيع المحكم:      لمحكم:اسم ا
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الطـــــــالب تقـــــــويم  اســـــــتماراتكـــــــز القيـــــــاس والتقـــــــويم والتطـــــــوير األكـــــــاديمي بإدخـــــــال بيانـــــــات جميـــــــع يقـــــــوم مر  .١
عضــــاء هيئــــة التـــــدريس فــــي كـــــل فصــــل دراســـــي واحتســــاب التقـــــويم التفاضــــلي لجميـــــع المقــــررات الدراســـــية أل

وتشــــــــمل مقــــــــررات الفتــــــــرة الصــــــــباحية، مقــــــــررات الفتــــــــرة الثانيــــــــة، مقــــــــررات الدراســــــــات العليــــــــا، ومقــــــــررات 
 ج الصيفي، مع األخذ في االعتبار أعداد الطلبة في كل مقرر وشعبة دراسية.البرنام

يحتســــب التقــــويم التفاضــــلي العــــام (متوســــط المتوســــطات) لكــــل المقــــررات الدراســــية التــــي قــــام عضــــو هيئــــة  .٢
التـــــــدريس بتدريســـــــها فـــــــي جميـــــــع الفصـــــــول الدراســـــــية وذلـــــــك باحتســـــــاب التقـــــــويم التفاضـــــــلي لمقـــــــررات كـــــــل 

فــــي عــــدد الطلبــــة فــــي ذلــــك الفصــــل الدراســــي، ثــــم قســــمة النــــاتج علــــى عــــدد الطلبــــة فصــــل دراســــي مضــــروبًا 
 نظر المثال الملحق).ا(   في جميع الفصول الدراسية.

يضـــــرب التقـــــويم التفاضـــــلي العـــــام (متوســـــط المتوســـــطات) لكـــــل المقـــــررات الدراســـــية التـــــي قـــــام عضـــــو هيئـــــة  .٣
عضــــــو  نقــــــاطالحتســــــاب  ١٠٠ ويقســــــم علــــــى ٦٠التــــــدريس بتدريســــــها فــــــي جميــــــع الفصــــــول الدراســــــية فــــــي 

 األكاديمية بجامعة البحرين.الترقيات  لنظامفقًا نقطة و  ٦٠من هيئة التدريس 

  طلبة كحد أدنى. ٥وتقيم الشعب الدراسية التي استجاب فيها  تعتمد .٤
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و هيئـــة تـــدريس المتقـــدم للترقيـــة األكاديميـــة كـــان يـــدرس فـــي جامعـــة البحـــرين مـــن العـــام الجـــامعي نفتـــرض أن عضـــ
تقـــويم الطلبـــة فـــي كافـــة  اســـتمارة، فإنـــه يـــتم احتســـاب نتـــائج ٢٠٠٧/٢٠٠٨ العـــام الجـــامعي وحتـــى ٢٠٠٣/٢٠٠٤

نقطــة  ٦٠لبــة مــن الفصول الدراسية التي درس فيها بما في ذلــك الفصــول الصــيفية، بحيــث تحتســب نقــاط تقــويم الط
  :اآلتيعلى النحو 
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 ٤٢٤٥,٥٩ ٧٨,٦٢٢ ٥٤ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ الثاني

 ٣١٦٦,٨ ٧٧,٢٣٩ ٤١ ٢٠٠٣/٢٠٠٤الصيفي 

 ٣١٤٥,٦ ٧٦,٧٢٢ ٤١ ٢٠٠٤/٢٠٠٥األول 

 ٨٥٦٣,٥٩ ٧٤,٤٦٦ ١١٥ ٢٠٠٤/٢٠٠٥الثاني 

 ٦٤٢٨,٦٥ ٧٢,٢٣٢ ٨٩ ٢٠٠٤/٢٠٠٥الصيفي 

 ٣٨٣٥,٥٧ ٧٣,٧٦١ ٥٢ ٢٠٠٥/٢٠٠٦األول 

 ٧٣٢٥,٤٦ ٧١,١٢١ ١٠٣ ٢٠٠٥/٢٠٠٦الثاني 
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 ٦٣٦٤,٣١ ٦٣,٠١٣ ١٠١ ٢٠٠٦/٢٠٠٧األول 

 ٢٥٧٤,٩٦ ٦٤,٣٧٤ ٤٠ ٢٠٠٦/٢٠٠٧الثاني 

 ٣٤٦٣,١ ٦٦,٥٩٨ ٥٢ ٢٠٠٧/٢٠٠٨األول 

 ٥٢٩١,١٨ ٦٦,٩٧٧ ٧٩ ٢٠٠٧/٢٠٠٨الثاني 

 ٤٢,٥٧** ٧٠,٩٥* ٦٠٠٩٢,٣ ٨٤٧ 
  

  %))٦٠(أعلى من الحد األدنى (  ٧٠,٩٥=٦٠٠٩٢,٣/٨٤٧: * متوسط المتوسطات  يتم حسابه كاآلتي
  ١٠٠)/٦٠×٧٠,٩٥يتم حسابها كاآلتي: ( ٦٠** النقاط من 

  

أداء عضــو ، ويضاف إلــى هــذا المجمــوع تقــويم نقطة ٦٠من  ٤٢,٥٧وبالتالي يكون مجموع نقاط هذا العضو 
، ويجـــب %)٢٥األدنـــى لهـــا (الحـــد  نقطـــة أخـــرى ٤٠مـــن مجمـــوع  )٢هيئـــة التـــدريس المتقـــدم للترقيـــة (ملحـــق 

ليســتكمل  لمجمــوع تقــويم أنشــطته التدريســية والتعليميــة  كحــد أدنــى ١٠٠مــن  ٧٠حصــول المتقــدم للترقيــة علــى 
  .النظامالعضو باقي إجراءات ترقيته حسب 
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يقوم رئيس لجنة الترقيات المركزية بمخاطبة عميد كلية المتقّدم للترقية لمد لجنة الترقيات المركزية   -١
 بقائمة المحّكمين.

يقوم عميد الكلية المعني بطلب القائمة من رئيس قسم المتقّدم للترقية والذي يطلب بدوره من لجنة   -٢
 لشروط اآلتية:لقسم تجهيز قائمة المحكمين حسب االترقيات با

 أن تضم القائمة محكمين برتبة األستاذية في مجال التخصص الدقيق للمتقّدم.  ) أ
 أن يراعى التوزيع الجغرافي لمواقع المحّكمين.   ) ب

  .إنتاج علمي أو بحثيللترقية في أّي  شاركت مع المتقدمضم القائمة أسماء أال تج) 
 ن لمؤسسات أكاديمية أو بحثية.د) أن ينتمي المحكمي

تعرض القائمة على مجلس القسم للموافقة عليها أو اإلضافة أوالحذف منها إذا اقتضى األمر قبل   -٣
 تحويلها للعميد.

 يقوم العميد عند استالم القائمة بتحويلها إلى لجنة الترقيات بالكلية.  -٤
 تعديالت عليها. تقوم لجنة الترقيات بالكلية بمراجعة القائمة وٕاجراء أّي   -٥
 تعرض القائمة على مجلس الكلية للموافقة عليها قبل إرسالها إلى رئيس لجنة الترقيات المركزية.  -٦
) ٢يقوم مكتب لجنة الترقيات المركزية بمراجعة القائمة والتأكد من استيفائها للمتطلبات الواردة في البند (  -٧

 أعاله.
 للموافقة عليها.تعرض القائمة على لجنة الترقيات المركزية   -٨
خمسة محّكمين أساسيين وخمسة  الختيارُيخاطب رئيس اللجنة المركزية سعادة رئيس الجامعة   -٩

 احتياطيين.
ُيخاطب رئيس اللجنة المركزية المحّكمين الخمسة المختارين ألخذ موافقتهم إلجراء التحكيم، وفي حالة   - ١٠

 .باالحتياطرفض أّيًا منهم ُيستعاض 
عن الحد ه البحوث التي ُترسل للتحكيم في حالة زيادة عدد بحوث الختيارللترقية ُيستدعى المتقّدم  - ١١

) في ٣١) في حالة تقدمه لرتبة أستاذ مشارك، والمادة (٣٠بحسب المادة (األدنى للبحوث المطلوبة 
 حالة تقدمه لرتبة أستاذ. 
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 )٤٠(قية حسب نص المادة ُترسل البحوث باإلضافة إلى طلب الترقية ومتطلبات البحث العلمي للتر  - ١٢
 إمهالهم فترة شهرين إلرسال تقاريرهم.يتم من النظام إلى المحّكمين الخمسة، و 

 إلصدار التوصية المناسبة.األكاديمية المركزية عرض التقارير عند اكتمالها على لجنة الترقيات ت - ١٣

ليا لعرضها على مجلس الجامعة يتّم رفع التوصية لنائب الرئيس للبرامج األكاديمية والدراسات الع - ١٤
  إلصدار القرار المناسب.

  

  
  إعداد: أ.د. سعد محمد أحمد سليمان

  رئيس لجنة الترقيات المركزية
  


