
  : الترقية : الفرع الثالث 
س المعينين يحق لألساتذة المساعدين واألساتذة المشاركين من أعضاء ھيئة التدري)  52( مادة 

التقدم بطلب الترقية إلى الدرجة األعلى وفق القواعد المحددة في القانون وھذه الالئحة 
  . واألنظمة الصادرة بمقتضاھما 

من ھذه الالئحة يشترط فيمن يرقى إلى درجة )  50( مع مراعاة أحكام المادة . 1)   53(مادة 
  :أستاذ مشارك أو أستاذ ما يلي 

أن يكون قد توافرت لدية في الدرجة التي سيتم ترقيته منھا أقدميه في  أي جامعة خاضعة . ا
للقانون ال تقل عن خمس سنوات منذ حصوله على الدرجة وإذا احتسبت له خدمة 

في   تقل عن خمس سنوات فيشترط لترقيتهأكاديمية سابقة في جامعة أخرى معتمدة ال
  .عين بھا في الجامعة  ىلتا ةى األقل في الرتبھذه الحالة أن يكون قد قضى سنة عل

أن يكون ناجحا في تدريسه من خالل تقارير تقييم األداء التي تحددھا نظم الجامعة . ب
  .المعتمدة في ھذا المجال 

ً أسھم في . ج ً قيما ً علميا ـأن يكون قد نشر وھو يشغل الدرجة التي سيتم ترقيته منھا أنتاجا
  : يقل عن تقديم المعرفة بحيث ال 

ثالثة بحوث منھا بحثان منشوران فعالً وبحث قابل للنشر في مجلة محكمة سواًء تم نشر  -
  .األبحاث في الداخل أو الخارج إذا كان متقدما للترقية إلى درجة أستاذ مشارك 

خمسة بحوث منھا ثالثة منشورة فعالُ وبحثان قابالن للنشر في مجلة محكمة إذا كان  -
  .متقدما للترقية إلى درجة أستاذ ، على أن يتم نشر بحث واحد على األقل في الخارج 

ً . د في بحثين على األقل إذا كان متقدما للترقية إلى درجة ) أول ( أن يكون باحثاً رئيسيا
  .الثة بحوث على األقل إذا كان متقدماً للترقية إلى درجة أستاذ أستاذ مشارك وفي ث

  .أن يكون اإلنتاج العلمي المقدم ألغراض الترقية أصيالً فيه إضافة للعلم والمعرفة . ھـ
  .أن يجتاز بنجاح برامج التطوير المھني والعلمي التي تقدمھا الجامعة . و 
ن رسالتي الماجستير أو الدكتوراه ، أو ال يجوز أن تكون موضوعات البحوث مستلة م  - 2

  .من أبحاث الترقية إلى درجة سابقة 
يجوز أن يحتسب ضمن اإلنتاج العلمي المعتمد للترقية ما يكون قد قام به المتقدم )  54( مادة 

  :للترقية على نحو متميز من أعمال فنية أو مھنية ويعتبر من اإلنتاج العلمي ما يلي 
 .المقبولة للنشر في مجلة محكمة البحوث المنشورة أو  -1
الكتب المطبوعة والمنشورة في حقل تخصص المتقدم للترقية وتعامل معاملة البحوث ،  -2

 .رض الترقية ر من كتاب واحد من مجموع الكتب لغوال يجوز بأن يحسب له أكث
 

  :درجة كل منھم عنثالثة محكمين ال تقل للترقية العلمي للمتقدم  اإلنتاجيتولى تقييم . أ) 55(مادة 
 .أستاذدرجة  إلىالعلمي المقدم لغرض الترقية  اإلنتاجإذا كان  أستاذ .1
 .مشارك أستاذدرجة  إلىالعلمي المقدم لغرض الترقية  اإلنتاجأستاذ مشارك إذا كان  .2
يختار رئيس الجامعة المحكمين الثالثة من بين خمسة محكمين يرشحھم مجلس الكلية . ب

بناًء على توصية مجلس القسم المختص وعرض نائب رئيس أو المعھد أو المركز 
على أن يكون من بين المحكمين المختارين اثنان فقط من  األكاديميةالجامعة للشئون 
  .الجامعات اليمنية



 إلى د مع الجامعة أن يتقدم بطلب ترقيتهيحق لعضو ھيئة التدريس غير اليمني المتعاق) 56(مادة 
بعد مضي أربع  -طبقاً لقواعد الترقية المنصوص عليھا في ھذا الفرع – األعلىالدرجة 

سابقة في جامعة  أكاديميةسنوات متواصلة على عمله في الجامعة إذا احتسبت له خدمة 
تعترف بھا الجامعة ال تقل عن خمس سنوات شريطة أن يكون قد نشر أو قبل له  أخرى

  .للنشر أثناء تعاقده مع الجامعة بحثان أصيالن
  :التالية اإلجراءاتيتبع في ترقية عضو ھيئة التدريس ) 57(مادة 

 وأربعرئيس القسم المختص مرفقاً بالسيرة الذاتية لطالب الترقية  إلىيقدم طلب الترقية  -1
العلمي بغرض عرضه على مجلس القسم إلبداء الرأي فيه واقتراح  اإلنتاجنسخ من 

ويرفع رئيس العلمي،  اإلنتاجالمختصين لتقييم  األساتذةمن  األقلخمسة محكمين على 
عميد الكلية الذي يتولى عرض الموضوع  إلىالقسم رأي مجلس القسم بمحضر معمد 

رئاسة الجامعة الستكمال  إلىالرأي ورفعه  إلبداءثم مجلس الكلية  األكاديميةعلى اللجنة 
 .الترقية

لرتبة تعادل أو تعلو الرتبة إذا قل عدد أعضاء ھيئة التدريس بالقسم من الحائزين  -2
أعضاء فعلى العميد أن يعرض الطلب بعد اطالع عن ثالثة  إليھا الترقية طلوبالم

بالكلية بحضور أعضاء ھيئة التدريس الموجودين  األكاديميةمجلس القسم على اللجنة 
، ولھؤالء حق إليھاالترقية   بة تعادل أو تعلو الرتبة المطلوبفي القسم الحائزين لرت

االشتراك في مناقشة الموضوع دون التصويت عليه، ثم يتولى عميد الكلية عرض 
رئاسة الجامعة الستكمال  إلىالرأي ورفعه  إلبداءالموضوع على مجلس الكلية 

 .الترقية إجراءات
بغرض تقويم البحوث المقدمة للترقية يقوم مجلس القسم بترشيح ما ال يقل عن خمسة  -3

جامعات معتمدة من بلدان  إلىص للمتقدم للترقية ينتمون في نفس مجال التخص أساتذة
جامعتين يمنيتين وتتولى رئاسة الجامعة  إلىينتمون  األكثرمختلفة منھم اثنين على 

 .اختيار المحكمين الثالثة من بين ھؤالء المرشحين
تتولى إدارة الجامعة التواصل مع المحكمين بطريقة سرية لمعرفة موافقتھم على التحكيم  -4

العلمي  اإلنتاجالعلمي إليھم، وعند قبولھم التحكيم ترسل لكل منھم  اإلنتاجقبل إرسال 
ملخصين لرسالتي الماجستير والدكتوراه للمتقدم  إلى  باإلضافةالمطلوب تحكيمه 

 .للترقية
إرسال التقارير خالل ثالثة أشھر وإذا تأخر الرد أو تعذر التواصل مع يبلغ المحكم ب -5

 .المحكم يتم استبداله بمحكم آخر األستاذ
 .يحق للمرشح للترقية أن يقدم أبحاثه قبل موعد االستحقاق بثالثة أشھر -6
المحكمين استمارة تتضمن العناصر اآلتية التي يجري  إلىترفع مع البحوث المرسلة  -7

 :ث بموجبھا وھيتقويم كل بح
 .المعرفة إلى واإلضافة األصالة   ) أ
 .حداثة وأھمية الموضوع محل البحث  ) ب
 .الداللة النظرية والتطبيقية للبحث  ) ت
 .منھجية البحث  ) ث
 .التغطية ألدبيات البحث والمراجع  ) ج



 .أسلوب العرض واللغة  ) ح
على تقارير المحكمين واستكمال  بالبث في الترقية بعد االطالع األكاديمييقوم المجلس  -8

المرشح للترقية على  لإجراءات عرضھا على مجلس القسم والكلية مع وجوب أن يحص
 .تزكية ما اليقل عن أثنين من المحكمين كحد أدنى

الترقية لمن لم تتم الموافقة على ترقيته إال بعد مرور  إجراءاتاتخاذ  إعادةال يجوز ) 58(مادة 
العلمي وتحسيناً  إنتاجهترط أن يكون المتقدم قد أدخل جديداً على ، ويشاألقلسنة على 

  .على أدائه العملي
 


