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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  م٢٠١٨لسنة   األبیض   الئحة ترقیات أعضاء ھیئة التدریس بجامعة النیل
ً بالسلطات المخولة لھ بموجب أحكام المادة  م أصدر ٢٠١٧لسنة  األبیض من قانون جامعة النیل ٢٤عمال

  :مجلس األساتذة الالئحة اآلتي نصھا

  الفصل األول

  أحكام تمھیدیة

  وبدء العمل بھااسم الالئحة 
ویعمل  م٢٠١٨لسنة  األبیض  تسمى ھذه الالئحة  الئحة ترقیات أعضاء ھیئة التدریس بجامعة النیل -١

  .بھا من تاریخ التوقیع علیھا بواسطة رئیس المجلس

  واستثناءإلغاء 

على أن تظل جمیع  ٢٠١٣لعام  األبیض تلغى الئحة ترقیات أعضاء ھیئة التدریس بجامعة النیل  -٢

  .األوامر والقرارات التي صدرت بموجبھا صحیحة  وساریة المفعول 

  تفسیر

  في ھذه الالئحة  -٣

 لھا في قانون جامعة النیلتكون للكلمات والعبارات الواردة في ھذه الالئحة ذات المعاني الممنوحة ) أ(

  .م ٢٠١٧ لسنة األبیض

 .السیاق معنى آخر مالم یقتِض ) ب(

  :                        الجامعة 

  :            مجلس األساتذة

  :     لمدیر                  ا

 .األبیض یقصد بھا جامعة النیل

  . األبیض یقصد بھ مجلس أساتذة جامعة النیل

  .      یقصد بھ مدیر الجامعة

  

  :              ھیئة التدریس

  

  :                       العمید            

  

                                                 

                                            

                                                         

والمساعدون یقصد بھا األساتذة  واألساتذة المشاركون 

 .والمحاضرون

لما ا لمركز وفقاألكادیمیة أو ایقصد عمیدالكلیة أو المعھد أو 

  .                      في قانونھا ورد 
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ً من أعضاء :                                              العضو     المستدیمة ھیئة التدریس في الخدمة یقصد بھ أیا

  .بالجامعة

  :                           اللجنة 

  

  :                            الكلیة

  

  :   قانون الجامعة            

  

  :      دوریات علمیة محكمة 

  

  

  

  

             :           مجالت متنوعة

ً ألحكام ھذه  یقصد بھا لجنة الترقیات بالجامعة المنشأة وفقا

  .الالئحة

یقصد بھا أي وحدة علمیة تقود إلى منح درجة علمیة على 

  .البكالوریوس أو الدبلوممستوى 

. یقصد بھ قانون الجامعة المجاز من السلطات المختصة بالدولة  

  

ولھا  قصد بھا المجلة التي بھا نظام تدقیق، ورقم تسجیل عالميی

بھا على األقل محكمان  ،و )Impact factor(معامل إنتشار 

بتقویم   إثنان بخالف المحررین الداخلیین للمجلة الذین یقومون

  .مخطوطة والتوصیة للمحرر بقبولھا أو رفضھا كل

  

  .أن یتم النشر في عدد من الدوریات 

  :                        اإلنتاج العلمي

              

یقصـــــد بھ مخرجات البحث العلمي وتشمل األوراق العلمیة 

المحكمة    المنشورة أو المقبولة للنشر في دوریات علمیة 

العلمیة   المنشــــــورة والكتب المنھجیة و محكمة والتقاریر 

ً لھذه الالئحة   .البحثیة المحكمة ، وفقا

یقصـد بھ الكــــــــــــتاب الجامعي المنھـــــــــجي المحكم  :                              الكتاب المحكم  

مادة علمیة أو أكثر من والمعــــــــتمد  من الجامعة لدراســـة   

یحوي األصول في  ناھج الدراسیة ،أو الكتاب المرجعي الذيالم

ً لشروط الترجمة أحد التخصصات أو الكتاب المترجم  وفقا

  .المقررة

یقصد بھ األوراق العلمیة المقدمة لمؤتمرات والمحكمة   :  أوراق المؤتمر العلمي

وتعادل كل ) proceeding(والمنشورة في كتاب المؤتمر 

  .واحدةورقتین ورقة عملیة 

یقصد بھ الخدمات التي یقدمھا األستاذ للمجتمع كالتعلیم   :          خدمة المجتمع 

والتدریس وإنتاج البحوث وتطبیقاتھا والمشاركة العلمیة 
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والمشاركة في التخطیط   وتنفیذ سیاسات وبرامج التنمیة 

 تجد حظھا في ،والبحوث التي تفضي إلي سیاسات  عامة وال

كالمشروعات والعمل المھني ومنظمات ، النشر بطبیعتھا

  .المجتمع المدني وتقاس بمدى انتفاع المجتمع بھا

في  لنظرللعمل على اھي اللجنة التي یشكلھا السید مدیر الجامعة   :اللجنة االستشاریة للترقیات

  .الطلبات المقدمة للترقیات والتوصیة بالترقیة المبدئیة 

  

  :       التطویر األكادیمي والمھني

  

  

  

  

یقصد بھا مساھمة العضو في تطویر المناھج والمعامل 

واالشتراك  ،يوسائل المساعدة في األداء العلموالمختبرات وال

في اللجان العلمیة المتخصصة والمساھمة في حل مشاكل 

  . الجامعة

  

  

  نطاق تطــــــبیق ھذه الالئحة

 األبیض تجري ألعضاء ھیئة التدریس بجامعة النیلتطبق أحكام ھذه الالئحة على كافة الترقیات التي  -٤

ً ألحكام ھذه الالئحة   .وفقا

  الفصل الثاني

  معاییر وشروط الترقي
  - :یجب أن تتوافر الشروط اآلتیة عند التقدم للترقیة من مرتبة علمیة إلى المرتبة التي تلیھا      -٥

  - :التدریس ویقاس وفق االعتبارات اآلتیة )         أ(

  امتالك ذخیرة وافرة من المعرفة في تخصصھ والتخصصات المتصلة بھ والقدرة على )     أوالً (

  .توصیلھا إلى الطالب 

) ً   .القدرة على تجھیز مادة المحاضرة ومادة الدرس العلمي والحقلي إن وجد)       ثانیا

) ً   .ھا جذب انتباه الطالب إلى المادة التي یدرسونھا وترغیبھم فی)      ثالثا

) ً   .القدرة على حث الطالب وقیادتھم للتعلیم الذاتي دون االعتماد على التلقین )      رابعا

) ً المقدرة على ابتداع وسائل تعلیمیة جدیدة لنقل المعرفة دون الركون الى التذرع بنقص )   خامسا

  .اإلمكانات 

) ً   .المقدرة على تصمیم المقررات وتنفیذھا)    سادسا
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) ً االشتراك في إعداد المناھج وتطویرھا وتصمیمھا ومراجعتھا حتى تتوافق مع المتغیرات  )    سابعا

  .والحاجات المستمرة 

) ً   .القدرة على وضع االمتحانات المناسبة وتقویم الطالب )     ثامنا

) ً األخذ في االعتبار مالحظات الممتحن الخارجي حول المنھج والتدریس واالمتحانات واألداء )   تاسعا

  .فیھا

) ً   .مساھمة العضو في دعم الجوانب األكادیمیة  )عاشرا

ً من المقررات في مجال تخصصھ وأن ال یقل عبئھ التدریسي عن أ )حادي عشر( ن یدرس العضو عددا

  .الحد األدنى الذي أجازه المجلس 

  

  -:اإلنتاج العلمي ویقاس وفقاً لالعتبارات اآلتیة )    ب(

  .االبتكار وقیادة البحث المقدرة علي )    أوالً (

) ً منھجیة البحث ونوعیتھ وقیمتھ العلمیة واالقتصادیة ومدى االنتفاع بھ في المجتمع اإللمام ب )   ثانیا

  .المحلي 

) ً   .بحوث طالب الدراسات العلیا ومدى مشاركة العضو فیھا اإلشراف على  )   ثالثا

) ً   .یة المحكم من الكتب العلمیة الدراسیة الجامع)    رابعا

) ً   .ترجمة الكتب العلمیة المتخصصة التي تخضع للتحكیم )   خامسا

) ً الكتب المؤلفة وذلك بعد استیفائھا لنصوص اللوائح المنظمة لذلك وموصفاتھا من حیث )   سادسا

  .المحتوى واللغة واإلخراج والتحكیم

) ً   .المقدرة على ربط التدریس بالبحث )   سابعا

) ً   .ت العلمیة المحكمة شورة أو القابلة للنشر في المجالاألبحاث والتقاریر المن المساھمة في  )  ثامنا

  .خدمة المجتمع وتقاس وفقاً لمدى انتفاع المجتمع بھا)    ج(

  -: التطویر األكادیمي والمھني إن وجد ویقاس وفقاً لالعتبارات اآلتیة)    د(

  .والمختبرات والوسائل المساعدة في البحث العلمي مساھمة العضو في تطویر المناھج والمعامل )  أوالً (

) ً   .االشتراك في اللجان العلمیة المتخصصة )   ثانیا

) ً   .المساھمة في حل مشاكل الجامعة )   ثالثا

) ً   .المساھمة في توثیق صالت الجامعة مع نظیراتھا )  رابعا

) ً   .اإلشتراك في اللجان اللجان العلمیة المتخصصة     )  خامسا
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  الفصل الثالث

  شروط الترقیة المبدئیة
مع مراعاة أحكام الفصل الثاني یجب أن تتوافر الشروط اآلتیة في العضو عند التقدم  للترقیة )  ١( -٦

  -:من درجة علمیة للدرجة التي تلیھا 

  -:الترقیة من المحاضر إلى األستاذ المساعد یجب أن تتوافر الشروط اآلتیة   ١- ) ١(-٦

 . حصول العضو على درجة الدكتوراه في التخصص المعین )أ(

  .حصول العضو على شھادة المھارات األساسیة في التدریس)ب(

  -:الترقیة من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك یجب أن یتوافر أحد الخیارات اآلتیة ٢-)١(-٦

) ً ً وذلك بعد حصول العضو على درجة )  أ الدكتوراه في التخصص المعني الترقیة بالبحث العلمي منفردا

  : .وأن یكون قد

 .أمضى ثالث سنوات في وظیفة أستاذ مساعد  ویشترط  أن تكون سنتان منھا في خدمة الجامعة   -١

بحوث منشورة أو تم قبولھا للنشر في مجالت علمیة محكمة و ذلك  ثمانیةأن تكون للعضو على األقل  -٢

  .بعد الترقي لمرتبة أستاذ مساعد 

  .وراق مقبولة للنشر كحد أعلىتعتمد فقط ثالث أ -٣

  .وفي مجالت علمیة متنوعة كثر من سنةفي أأن تكون البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر موزعة  -٤

ً على إمتداد الفترة بعد حصولھ على وظیفة األستاذ المساعد -٥   .أن یكون عطاؤه البحثي مستمرا

التطویر األكادیمي  - خدمة المجتمع –البحث العلمي  –التدریس (الترقیة بالمعاییر المختلفة ) ب( 

  -:و یجب أن تتوافر في العضو الشروط اآلتیة)والمھني

  .منھا على األقل في الجامعة ثالث أ مضى خمس سنوات في وظیفة أستاذ مساعد ویشترط أن تكون - ١ 

بحوث منشورة أو تم قبولھا للنشر في مجالت علمیة محكمة و ذلك بعد الترقي لمرتبة أستاذ  خمسةلھ   -٢

  . مساعد

  .أعلى د فقط ورقتین مقبولتین للنشر كحدتعتم -٣

  .كثر من سنة وفي مجالت علمیة متنوعةفي أأن تكون البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر موزعة  -  ٤

ً على إمتداد الفترة بعد حصولھ على وظیفة األستاذ المساعدأن یكون عطاؤه البحثي مستمر -٥   .ا

  - :یجب أن تتوافر في العضو الشروط اآلتیة الترقیة بالخدمة الطویلة الممتازة )ج( 

  .حصول العضو على درجة الدكتوراه أو ما یعادلھا  -١

ثالث سنوات منھا على األقل بالجامعة  ،یكون قد أمضى عشرة سنة أو أكثر في وظیفة أستاذ مساعد  -٢

  .بعد حصولھ على الدكتوراه أو ما یعادلھا
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  .أن یكون عملھ في مجال التدریس والتطویر األكادیمي واألنشطة الجامعیة واالجتماعیة ذات الصلة   -٣

٤-   ً   .أن یكون أداؤه في التدریس متمیزا

  .العلمي  أن تكون لھ مساھمات في الدراسات العلیا والبحث  -٥

  .في دوریة علمیة محكمة  انمنشور انعلمی انأن یكون لھ بحث  -٦

  .أن یكون لھ إسھام في تنظیم وتطویر إمكانیات القسم أو الكلیة   -٧

ً على إمتداد الفترة بعد حصولھ على وظیفة األستاذ المساعد-٨   .أن یكون عطاؤه البحثي مستمرا

  

  -:یجب أن تتوافر الشروط اآلتیة ) بروفیسور(الترقیة من أستاذ مشارك إلى أستاذ  ٣- )١( -٦

سنتان منھا في  في وظیفة أستاذ مشارك يثالث سنوات في التدریس بالجامع أمضىأن یكون قد ) أ ( 

  :مع توافر الشروط التالیة الجامعة

ً أو تم قبولھ للنشر في مجالت علمیة محكمة و ذلك بعد  ثمانیة عشرأن یكون لدیھ  -١ ً منشورا بحثا

  .الترقي لمرتبة أستاذ مشارك 

 .أعلى وراق مقبولة للنشر كحدأ ستةتعتمد فقط  -٢

أن تكون البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر موزعة في اكثر من سنة وفي مجالت علمیة  - -٣

 .في مجالت إقلیمیة أو دولیةمنھا ورقتان من األوراق المنشورة متنوعة، 

 .أن یكون لھ إسھام في اإلشراف على الماجستیر والدكتوراه -٤

ً على إمتداد الفترة بعد حصولھ على وظیفة األستاذ المشارك -٥  .أن یكون عطاؤه البحثي مستمرا

  

  

مضي أربع سنوات في التدریس الجامعي في وظیفة أستاذ مشارك ثالث سنوات منھا أأن یكون قد ) ب(

  - :مع توافر الشروط التالیة الجامعةفي 

ً منشورة أو تم قبولھا للنشر في مجالت علمیة محكمة و ذلك بعد  أربعةأن تكون لدیھ  -  ١ عشر بحثا

  .الترقي لمرتبة أستاذ مشارك

  .أعلى للنشر كحدوراق مقبولة أتعتمد فقط خمس  - ٢ 

كثر من سنة وفي مجالت علمیة متنوعة، أورة أو المقبولة للنشر موزعة في أن تكون البحوث المنش -٣

 .منھا ورقتان من األوراق المنشورة في مجالت إقلیمیة أو دولیة

 .أن یكون لھ إسھام في اإلشراف على طالب الماجستیر والدكتوراه-٤

ً على إمتداد الفترة بعد حصولھ على وظیفة األستاذ االمشاركأن یكون عطاؤه البحثي  -٥   .مستمرا
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أن یكون قد أمضى خمس سنوات في التدریس الجامعي في وظیفة أستاذ مشارك ثالث سنوات منھا ) ج(

  :مع توافر الشروط التالیة في الجامعة

و ذلك بعد الترقي لمرتبة  للنشر  في دوریات علمیة محكمة عشرة بحوث منشورة مقبولةأن یكون لدیھ  -١

  .أستاذ مشارك

 .أعلى وراق مقبولة للنشر كحدتعتمد فقط أربع أ .٢

كثر من سنة وفي مجالت علمیة متنوعة، في أأن تكون البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر موزعة  -٢

 .منھا ورقتان من األوراق المنشورة في مجالت إقلیمیة أو دولیة

  .اإلشراف على طالب الماجستیر والدكتوراه أن یكون لھ إسھام في -٣

ً على إمتداد الفترة بعد حصولھ على وظیفة األستاذ المشار-٤  .كأن یكون عطاؤه البحثي مستمرا

 

ن ال یزید عدد الكتب التي تحسب ى أحیث یعادل الكتاب المحكم ورقتین علمیتین محكمتین عل )٢(– ٦

  .ألغراض الترقیة عن كتابین

  

) Proceeding(وراق العلمیة المقدمة لمؤتمرات والمحكمة والمنشورة في كتاب المؤتمر األ) ٣(– ٦

  .تعادل كل ورقتین ورقة علمیة واحدة
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  الفصل الرابع

  اإلجراءات

  :تشمل إجراءات الترقي وإجراءات التحكیم -٧

  :إجراءات الترقي/ أ

  :تكون إجراءات الترقي على النحو اآلتي 

.طلب  الترقي باسم السید  رئیس لجنة الترقیاتیقدم ) ١(  

.اإلستمارة المعدة  لذلك  الغرض  تمأل) ٢(  

.إرفاق السیرة الذاتیة لمقدم الطلب) ٣(  

ً بالمستندات ) ٤( سجل أداء مقدم الطلب  األكادیمي واإلداري والبحثي وخدمة المجتمع إن وجدت  مشفوعا

.المؤیده لذلك    

.ة بالجامعةتقریر الشؤون العلمی) ٥(  

  .تقدیم المستندات المؤیدة إلسھامات العضو المتعددة) ٦(

  إجراءات التحكیم/ب

  - :بعد استیفاء المتقدم لشروط الترقیة المبدئیة تتبع إجراءات التحكیم العلمي اآلتیة 

  .من أمین الشؤون  العلمیة یتم اختیار المحكمین بواسطة مدیر الجامعة بتوصیة )  أ(

  .ھیئة المحكمین من ثالثة أعضاءتتكون )  ب(

في درجة المحكمین  عد إلى أستاذ مشارك یجب أن یكون كلفي حالة الترقیة من درجة أستاذ مسا)  ج(

  .خارج السودان و تكون التوصیة إیجابیة من اثنین من المحكمین األستاذیة من داخل أو

وفي  هة من المحكمین الثالثة كل على حدفي حالة الترقي لدرجة أستاذ یجب أن تكون التوصیة ایجابی)  د(

 ً ً یتم  اللجوء لمحكم رابع ویكون رأیھ نھائیا .حالة أن  كان رأي أحد المحكمین سالبا  
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  الفصل الخامس

  لجنة الترقیات

ً ألحكام ھذا الفصل   -٨     .یجب أن تتم جمیع الترقیات عبر لجنة الترقیات وفقا

  إنشاء لجنة الترقیات بالجامعة واختصاصاتھا 

  -:تنشأ لجنة للترقیات بالجامعة بقرار من مدیر الجامعة على الوجھ األتي   -٩

ً رئیس                  مدیر الجامعة           ) أ(   ا

ً عضو        نائب مدیر الجامعة    ) ب(   ا

ً عضو         الوكیل                    ) ج(   ا

ً                أمین الشؤون العلمیة )د( ً عضوا   ومقررا

ً أعضاء                 عمداء الكلیات بالجامعة  ) ه(   ا

  .أعضاء من كبار األساتذة ذوي الخبرة في التعلیم العالي على أن یكونوا من خارج الجامعة ثالثة) و(

  .معنیة یختارھم مدیر الجامعةمن حملة األستاذیة بالجامعة في التخصصات الھیئة التدریس  أعضاء ) ح(

  سلطات واختصاصات لجنة الترقیات

   -:تي تختص اللجنة باآل - ١٠

  .النظر في توصیات اللجنة االستشاریة بشأن المتقدمین للترقیات واتخاذ القرارات المناسبة) أ(

  .النظر في توصیات ھیئة المحكمین المنصوص علیھا وفق أحكام ھذه الالئحة )  ب(

  .قرار بالترقیة أو عدمھ مع إبداء األسباب  اتخاذ)  ج(

  .إصدار قرارات الترقیة وتكون بتوقیع  رئیس اللجنة)  د( 

  .إصدار الئحة لتنظیم اجتماعاتھا وأعمالھا)  ه(

ً   )و( ً أو رفضا .للجنة الحق في أن تنظر في أداء المحكمین إقرارا  

  اللجنة االستشاریة للترقیات
تشكل اللجنة االستشاریة للترقیات من عشرة أعضاء على أن تراعي فیھم  بقرار من مدیر الجامعة - ١١

وأمین الشؤون  المدیرویرأس اجتماعاتھا  واألستاذ المشارك لتخصصات ممن ھم في درجة األستاذجمیع ا

ً  العلمیة    .مقررا

  اختصاصات اللجنة االستشاریة للترقیات

  -:تختص اللجنة باالتي    - ١٢

الطلبات المقدمة من أعضاء ھیئة التدریس بغرض الترقي وإجراء الفحص المبدئي لتحدید النظر في )  أ(

ً لالئحة الترقیات   .استیفاء الشروط الالزمة وفقا

  .التوصیة بالترقیة المبدئیة ورفعھا للجنة الترقیات بالجامعة)  ب(
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  . یة یجوز للجنة االستعانة بمن ھم في ذات التخصص ممن ھم في درجة األستاذ)  ج(

: یجب أن تتوافر فیھ الشروط اآلتیة عضو ھیئة التدریس المتقدم للترقیة -١٣  

.                                                                  یشترط فیھ أن الیكون قد فصل من الجامعة ) أ(  

لمدیر الجامعة  في یجوز لعضو ھیئة التدریس الذى رفض طلب ترقیتھ أن یستأنف قرار اللجنة ) ب(

ً من تاریخ إبالغھ بقرار اللجنة  .خالل خمسة عشرة یوما  

تعامل مدة خدمة األستاذ في المؤسسات غیر الجامعیة  على أساس عام واحد لكل عامین شریطة أن ) ج(

  .یكون األستاذ وقت المعاملة أعاله قد أمضى ثالثة أعوام على األقل في الخدمة المتواصلة بالجامعة 

  :اإلستئناف  -١٤

ً   - أ   .یجوز لمقدم طلب الترقیة استئناف قرار اللجنة لمدیر الجامعة ویكون قراره نھائیا  

یجوز للعضو الذي رفضت اللجنة طلب ترقیتھ أن یتقدم مرة أخرى للترقیة خالل فترة ال تقل عن   -ب

.ثالثة أشھر من تاریخ إعالمھ بالقرار   

 

 

  ٢٠١٨العاشر من شھر مارس  في الیوم صدر تحت توقیعي وختمي

  

 ورئیس مجلس األساتذة مدیر الجامعة/ الشاذلي عیسى حمد. د 

 


