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 :تعػػد الترقيػػة العمميػػة مػػف أفػػـ الحػوافز التػػي يهػػتـ بهػػا أعضػػاء فيتػػة التػػدريس مػػف ػػيؿ ارتبػػاط الترقيػػة العمميػػة بزيػػادة الحػوافز الماليػػة

والمعنوية ،كما تعتبر الترقية العممية في التي تنظيـ العيقة بيف عضو فيتة التدريس والجامعة أو البرنامج العممي الذي يدرس بػ ،،حيػث تسػتند

الترقية إلى مجموعة مف الشروط والمعايير المرتبطة بالمدة الزمنية وعدد البحوث التي يفترض أف يقػدمها عضػو فيتػة التػدريس  .عميػ ،فػ ف فػذ
الورقة ستجيب عمى عدد مف التساؤالت:

 .1ما فو مفهوـ الترقية العممية ؟ وما في المفافيـ المرتبطة بها؟
 .2مافي العيقة بيف الترقية العممية واإلنتاج العممي؟

 .3مافي حدود العيقة بيف الترقية العممية وأنشطة وبرامج الجودة وضمانها؟
 .4مافي أفـ حدود العيقة بيف الترقية العممية و دمة المجتمع والجامعة؟
 .5مافي أفـ حدود العيقة بيف الترقية العممية التنمية القدرات المهنية؟

فكما فو معروؼ ف ف مهاـ الجامعات تنقسـ إلى ثيث مهاـ رتيسة وفي التػدريس والبحػث العممػي و دمػة المجتمػع ولكػف المهمػة الوحيػدة

التي تقدمها معظـ الجامعات الميبيػة فػي الوقػت الػرافف فػي التػدريس والتػي يشػوبها الكثيػر مػف القصػور وعػدـ الكفايػة وقػدـ ادسػاليب المسػت دمة
وعدـ حداثة المنافج وأما بالنسبة لمبحث العممي فهو إما غير موجػود أو فزيػؿ وغيػر مجػدي ،وذلػؾ لعػدـ دعػـ الجامعػات لمبحػث العممػي وكػذلؾ
عدـ رغبة الكثير مف أعضاء فيتة التدريس إجراء البحث العممي إال لغرض الترقية العممية ،واالفتماـ بالكـ وليس الكيؼ ،كما أف التحػة الترقيػة

الموجودة حالياً تطمب عدد مف الورقة العممية لمترقية دوف النظر لجودة فذ الورقات كذلؾ نيحظ عػزوؼ عػدد كبيػر مػف أعضػاء فيتػة التػدريس
عف المشاركة والحضور لمنشاطات التي تهػتـ بنشػر ثقافػة الجػودة فػي المؤسسػات التعميميػة مثػؿ المحاضػرات والنػدوات والمػؤتمرات وورش العمػؿ
وكماً لوحظ عدـ قناعة الكثير مف أعضاء فيتة التدريس بالمشاركة بالدورات التدريبية المتعمقة برفع كفاية عضو فيتة التػدريس ممػا يترتػب عميػ،
تػػدني فػػي كفايػػة أعضػػاء فيتػػة التػػدريس وعػػدـ قدرتػػ ،عمػػى مواكبػػة التطػػور الحػػادث فػػي المعرفػػة وط ارتػػؽ توصػػيمها .كػػذلؾ لػػوحظ بشػػكؿ عػػاـ عػػدـ

افتماـ عضو فيتة التدريس المتحصؿ عمى درجة أستاذ بالبحػث العممػي لعػدـ وجػود حػافز إلجػراء البحػث العممػي دنػ ،حقػؽ أعمػى درجػة عمميػة
وفقاً لنظامناً التعميمي والذي بدور يؤثر بشكؿ كبير عمى مستوى التعميـ في ليبيا .وفػذا مػا قادنػا إلػى التفكيػر فػي إعػادة النظػر فػي التحػة الترقيػة

المعموؿ بها حالياً في ليبيا لكي تستوعب كؿ القصور سمؼ الذكر.

الكممات المفتاحية :الترقية العممية ،ضماف الجودة في التعميـ العالي ،البحث العممي.
Abstract:
The scientific promotion is considered as one of the most important incentives that are concerned by faculty
members through linking scientific promotion to the increasing of financial and moral incentives, and it is
also considered as regulation of the relationship between teacher and university or scientific program where
he is teaching. Whereas the promotion is based to a set of conditions and criteria associated with the time
duration and the number of research which is supposed to be provided by a university professor. Therefore,
this paper will answer a number of questions:
?1. What is the concept of scientific promotion? What are the concepts associated with it
?2. What is the relationship between the scientific promotion and the scientific researches
3. What is the relationship between the scientific promotion and activities and programs of
?quality and quality assurance
4. What is the most important link between the scientific promotion and service of the
?community and the university
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5. What is the most important link between the scientific promotion and the development of
?professional capacity
As it is known that the missions of universities are divided into three main tasks: (i)teaching, (ii)scientific
research, and (iii)community service, but the only mission offered by most Libyan universities at the moment
is teaching that marred many of the shortcomings, inadequacies, The methods used and not modern
curricula. However, the scientific research is either not exist or scrawny and unfeasible, due to lack of
support from universities for scientific research as well as the unwillingness of many faculty members to
conduct research except for the purpose of promotion of scientific and they pay attention only to quantity not
quality, and the existing promotion system requests a number of scientific paper to upgrade without
considering the quality of these papers. It is also noted the reluctance and un conviction of a large number of
faculty members to participate and attend the activities that are interested in spreading quality culture in
educational institutions such as lectures, seminars, conferences and workshops, as well as participation in
training courses on the development of the adequacy of a faculty member with a consequent decline in their
adequacies and inabilities to cope with the development of knowledge and methods of delivery it.
In general, it was also noted that the faculty member who became a professor has no (or less) interest in
conducting a scientific research due to the lack of incentive for the conduct of scientific research that he has
achieved the highest degree according to our educational system, which in turn greatly affects the level of
education in Libya. This is what led us to consider reviewing the currently promotion system in Libya in
order to accommodate all the shortcomings mentioned above.
وتعد الترقية العممية واحدة مف أفـ المقومات التي تمعب دو اًر كبي اًر في

تمهيد:

بناء المؤسسي والبرامجي لممؤسسات التعميمية ،وتطورفا باتجا الرقي

يشهد فذا العصر ثورة معرفية ومعموماتية كبيرة  ،إضافة إلى ثورة في

ادكاديمي ،حيث تولي جؿ المؤسسات التعميمية افتماماً كبي اًر بمراجعة

التقنية ووساتؿ االتصاالت ،التي كاف لها التأثير عمى نوعية التعميـ

البحوث العممية وعقد لجاف الترقية العممية دساتذة الجامعات.

برمت ،،وأصبح فناؾ تنوعاً في أساليب التعميـ والتعمـ ،كما أصبح

كما تعتبر الترقية العممية مف جهة أ رى أفـ الحوافز التي يهتـ بها

الطالب نفس ،مصد اًر لمتعمـ ،بالتالي أصبح الحديث عف أفمية الجودة

أعضاء فيتة التدريس مف

وضمانها في التعميـ في ظؿ مجتمع المعرفة ومف ثـ البحث عف

والمعنوية مف جهة  ،كما أنها في التي تنظيـ العيقة بيف عضو فيتة

معايير الجودة واالعتماد لكي تستطيع المؤسسات التعميمية أف تواكب

التدريس والمؤسسة التعميمية أو البرنامج العممي الذي يدرس ب ،مف

فذا العصر ،ويرى كثير مف الباحثيف أف الوظاتؼ الرتيسة لمجامعة

جهة أ ري ،حيث تستند فذ الترقية إلى مجموعة مف الشروط

تنحصر في ثيثة مجاالت رتيسة وفي:

والمعايير المرتبطة بالمدة الزمنية وعدد البحوث.

 .1التعميـ إلعداد الق ػوى البشرية.

أهمية الورقة العممية-:

 .2الب ػحث العممي.
.3

في إطار مواكبة عصر المعرفة وتحقيؽ الجودة وضمانها في العممية

دمة المجتمع ( .مرسي.) 22 ،2002 ،

التعميمية يتطمب ادمر إعداد عضو فيتة التدريس مهنياً وأ يقياً،

وفذ اددوار في مجممها تناط في حجمها ادكبر بأعضاء فيتة

وفذا يتأتى مف يؿ مواجهة مع الذات والكشؼ عف أفـ المظافر

التدريس باعتبارفـ يمثموف حجر الزاوية في المسيرة الجامعية،

السمبية والتحديات التي تواجها الجامعات الميبية فيما يتعمؽ بشروط

وتستهدؼ الجودة وضمانها في التعميـ أطراؼ العممية التعميمية كافة،

الترقية ،كما يستمزـ ادمر مف الجامعات أف تعمؿ وبشكؿ جاد وحثيث

كما تستهدؼ م رجات تمؾ العممية ،لذلؾ فاف تحسيف وتطوير أداء

عمى تطوير آليات تقييـ الترقية العممية بحيث تواكب معايير الجودة

عضو فيتة التدريس في الجامعات سيكوف ل ،ادثر الكبير عمى جودة

وضمانها.

وضمانها في التعميـ العالي  ،لذا وجب البحث عف آلية لتحفيز أعضاء

فاست داـ الترقية العممية است داماً فعاالً وليس است داماً شكمياً بحيث

فيتة التدريس وتشجيعهـ لمقياـ بدورفـ في تحسيف وتطوير العممية

تساعد عضو فيتة التدريس مف امتيؾ المعارؼ والمهارات والتقنيات

التعميمية والبحث واإلنتاج العممي و دمة المجتمع والبيتة.

والمنهجية التي تمكن ،مف القدرة عمى اإلنتاج واإلبداع والتميز.

بالتالي أصبح عضو فيتة التدريس الذي تحتاج ،أجياؿ فذا العصر ،فو عضو فيتة

أهداف الورقة العممية:

تدريس ذو إمكانات ومؤفيت وقدرات ومواصفات نوعية ومتطوةر كي يتواءـ مع

تهدؼ فذ الورقة إلى االطيع عمى واقع الترقية العممية في الجامعات

التطورات المذفمة التي يشهدفا العالـ  ،واف يكوف عنص اًر فعاالً في دمة

الميبية مف إجراءات ومعايير وما تعاني ،مف مشكيت وتحديات ،إضافة

مجتمع ،والرقي ب ،في شتى المجاالت الثقافية واالقتصادية

واالجتماعية وغيرفا( .باهي  -فياض -2003-

يؿ ارتباطها بزيادة الحوافز المالية

إلى متطمبات الجودة وضمانها التي تتوجب تحسيف وتطوير تمؾ
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البحث واالجتهاد والتروي بؿ معتمداً عمى النقؿ الحرفي واالجترار في

الشروط والمعايير بحيث تصبح الترقية أداة لتحسيف وتطوير أداء

عضو فيتة التدريس بالجامعة ،وذلؾ مف يؿ وضع أحكاـ قيمية

المبني والمعني والتقميد ادعمى لمف سبق( ،باهي  ،فياض -2003-

محددة لألنشطة والبرامج التي يجب أف يقوـ بها عضو فيتة التدريس

26ص .)26والسبب يعود مف وجهة نظ ػر الباحثاف إلى اآلتي:

يؿ كؿ مدة زمنية محددة في كؿ درجة عممية المراد الوصوؿ إليها

 .1نقص التكويف المهني دعضاء فيتة التدريس

باست داـ بعض المقاييس بحيث يمكف مف يؿ فذ المعايير الحكـ

 .2نقص متزايد في الوساتؿ التعميمية أو ال دمات الدعـ

أهم التساؤالت:

 .3التسافؿ في منح الشهادات بمعنى ت ريج عدد كبير مف

عمى أداء عضو فيتة التدريس .

التعميمية.

تسمط فذ الورقة الضوء عمى أفمية الترقية العممي دعضػاء فيتػة

الطيب بدوف التركيز عمى نوعية الطمبة.

 .4تد ؿ بعض رجاؿ النفوذ والجا والصداقة والقرابة.

التدريس وانعكاساتها عمى تحقيؽ الجودة في التعميـ العالي مع إبراز

 .5اكتظاظ المؤسسات التعميمية بالطيب ،والذي يتجاوز القدرة

دفـ اإلجراءات والشروط التي يمكف إتباعها في فذا المجاؿ ،حيث

االستيعابية لممؤسسة ،وفو الذي يدفع إلى التسافؿ مف أجؿ

تطرح فذ الورقة الحاجة إلى إعادة النظر في إجراءات ومعايير الترقية

العممية وتطويرفا لذا تظهر مشكمة البحث في اإلجابة عمى السؤاؿ

إفراغ أماكف جديدة.

ما التصور المقترح لتحسيف آلية التقييـ المتبعة في الترقية العممية

المسكنات.

واقع التدريس في الجامعات الميبية:

ثبات المواتح والتشريعات.

 .6تراكـ المشكيت لعدـ طرح حموؿ جذرية لها بؿ است داـ

اآلتي :

لعضو فيتة التدريس في الجامعات الميبية لضماف جودة أدات ،؟

 .7عدـ االستقرار اإلداري بالمؤسسات التعميمية وكذلؾ عدـ

لقد اجبر عضو فيتة التدريس في الجامعات الميبية يؿ ادربعيف

 .8االدعاء والغرور والتكبر

ومما يؤكد فذ المقدمة بعض الشوافد التي جاءت بها العديد مف

سنة الماضية عمى التفكير مف يؿ فكر النظاـ السياسي في كؿ

المجاالت ،كما فناؾ انشغاؿ دعضاء فيتة التدريس بادمور اإلدارية والروتينية

الدراسات حوؿ فذا الموض ػوع من ( ،تقرير الزيارة االستطالعية -

ابتداء مف تولي المناصب اإلدارية أو
أكثر مما ينبغي ،سواء دا ؿ أو ارج الجامعات ً

: )2060

حضور المجاف المتعددة سواء دا ؿ الجامعات أو ارجها أو جميعها ،وكث ةر ادعباء



التدريسية ،كذلؾ تولي مستوليات المشاركة واإلشراؼ عمى النشاط الطيبي ،اودا ةر

ضعؼ الكفاية المهنية لبعض أعضاء فيتة التدريس في

است داـ تقنيات تعميمية تناسب بعض المقررات الدراسية

االمتحانات ،وغيرفا مف ادعباء التي تنتزع وقتاً ثميناً كاف يمكف استثمار في أنشطة أفـ



ضعؼ الكفاية المهنية لبعض أعضاء فيتة التدريس في



ضعؼ تعامؿ بعض أعضاء فيتة التدريس مع الطمبة

وفي ادنشطة التعميمية أو البحثية ،كما يواج ،أعضاء فيتة التدريس جممة مف

عممية التدريس.

الصعوبات لعؿ أفمها صعوبات حضور المؤتمرات ،وصعوبات المتعمقة بتوافر
الكتب والدوريات في مكتبات الجامعات ،وصعوبات المتعمقة بقواعد المعمومات،

الذيف يمارسوف سموكيات غير جيدة أو غياب التواصؿ

وصعوبات ال اصة ببيتة العمؿ وتأ ر التحكيـ والنشر ،وضعؼ السياسة التحفيزية

بيف بعض أعضاء فيتة التدريس والطيب.

لمجامعات ،ثـ المشكمة ال اصة بعدـ توافر التسهييت والمرافؽ ال اصة بالبحث



قياـ بعض أعضاء فيتة التدريس بممارسات تعبر عف



عدـ رغبة بعض أعضاء فيتة التدريس في تطوير



ضعؼ (إذا لـ يكف معدوماً) مشاركة ادساتذة الجامعيف



عدـ (أو عزوؼ) مشاركة الكثير مف أعضاء فيتة



ضعؼ قيمة اإلنتاج العممي الف جم ،لغرض الترقيات

العممي كمراكز المعمومات و دمات الحاسوب  ،فذا مف جهة كما أف البعض

عدـ ادمانة العممية في تقييـ الطمبة.

أعضاء فيتة التدريس انزلؽ في مزالؽ االرتزاؽ ويبدو ذلؾ جمياً في

الساعات التدريسية إلى يشغمونها ارج أقسامهـ أو جامعاتهـ ،والذي

أنفسهـ عممياً ومهنياً.

يعرؼ بالتعاوف ،والتي تتجاوز في بعض ادحياف عشروف ساعة في
ادسبوع ،فكيؼ يمكف أف يقوـ عضو فيتة التدريس بواجب ،إذا كاف

في برامج دمة المجتمع والجامعة.

ينتقؿ مف جامعة إلى جامعة (أو مف مدينة إلى أ رى) مما يطغى عدد
المحاضرات ،والتي قد يكوف معظمها وفمي ،عمى نوعية وجودة المادة

التدريس في برامج الجودة وضمانها.

العممية المعطاة .مما يجعؿ بعض ادساتذة ال يبذلوف جهدا في تجهيز
محاضراتهـ كما يجب وال يحاولوف أف يأتوا بالجديد ،ومما يزيد مف

فقط.

أسفنا إف بعض أعضاء فيتة التدريس يقوموف ب عطاء دروسهـ بدوف

تصميـ وبدوف تحضير واغمبهـ ال يهيئ محاضرات ،تهيتا مبنياً عمى
3 3-
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المجنة إضافت ،،ف ن ،يتعيف عمى المجنة إ طار المجمس

أذف يمكف القوؿ باف واقع الجامعػات الميبيػة يعػانى مػف جوانػب قصػور

عديػػدة و اصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بمهػػاـ عضػػو فيتػػة التػػدريس وتحديػػداً أداتػػ،

ادعمى لمجامعات الت اذ اليزـ.

المهنية .

شبكة المعمومات الجامعية ،وذلؾ بعد أ ذ رأي المجاف

 .2تنشر الت صصات عمى الموقع ال اص بالمجاف العممية عمى

التدريسػػي ،إضػػافة إلػػى ضػػعؼ البحػػوث العمميػػة وانعػػداـ ب ػرامج التنميػػة

الت طيطية لقطاعات التعميـ الجامعي.
 .3ت َش َّكؿ كؿ لجنة مف المجاف العممية لمترقية مف عدد9-7

إجراءات عامة لمترقية العممية في الجامعات الميبية:

بداية يمكف القوؿ بأف الترقية العممية دعضاء فيتة التدريس في الجامعات الميبية لها

أعضاء مف ادساتذة المت صصيف ،ممف تـ ا تيارفـ

ضوابط شأنها في ذلؾ شأف الجامعات والمراكز البحثية العالمية سواء العربية أـ

كمحكميف في مجاؿ عمؿ المجنة ،تكوف مهمتها ترقية

ادجنبية ،حيث نظمت اليتحة ال اصة بالترقية العممية ،إجراءات وشروط

أعضاء فيتة التدريس لشغؿ وظيفة أستاذ مساعد وأستاذ في

الترقية العممية دعضاء فيتة التدريس بالجامعات الميبية ،حيث يتـ التركيز عمى

الت صصات الفرعية المدرجة تحتها .

الجوانب التالية (الالئحة رقم  606لسنة 2060م):


 .4تكوف ترقية أعضاء فيتة التدريس بناء عمي توصية المجنة

انقضاء مدة زمنية محددة.



قي ػػاـ ادس ػػتاذ الج ػػامعي بنش ػػر ع ػػدد م ػػف البح ػػوث ف ػػي مج ػػيت



ي ػػزداد ع ػػدد البح ػػوث المطموب ػػة حس ػػب ك ػػؿ درج ػػة عممي ػػة المػ ػراد

فصؿ ومسبب تقَيِّـ في،
العممية الم تصة ،بمقتضى تقرير م َّ
اإلنتاج العممي لممتقدميف.

عممية أو مؤتمرات عممية محكمة.

 .5يقوـ مجمس الجامعة بتحويؿ التظممات ال اصة بالمجاف
العممية التي يرى جديتها ،إلى المجنة االستشارية العميا

تحقيقها أو الوصوؿ إليها.

بالمجمس ادعمى لمجامعات ،وتدرس فذ المجنة تفصيمياً

يمكف تقميص المدة الزمنية مف يؿ نشر عدد مضاعؼ مف البحوث العممية وفذ

الشكاوى المقدمة ،ولها أف تعيد ادوراؽ لمجنة العممية

المي ةز يمكف التمتع بها م ةر واحدة عمى أف يقدـ عضو فيتة التدريس عمؿ عممي أو

الم تصة إلعادة فحصها مرة أ رى أو أف تحفظ الشكوى،

وطني متميز.

مع توضيح أسباب قرارفا ،وعمى المجنة العممية كتابة تقرير

إجراءات عامة لمترقية العممية في عدد من الجامعات العربية

مفصؿ عف أسباب قبولها أو رفضها لمتظمـ.

واألجنبية:

 .6في حالة عدـ توفر لجنة عممية لفحص أحد الت صصات،

سوؼ نتناوؿ في فذا الجزء مف الورقة العممية طرح عدد مف إجراءات

عمى عميد الكمية تحويؿ ادوراؽ إلى أميف المجمس ادعمى

الترقية العممية المعموؿ بها في عدد مف الجامعات العربية وادجنبية

لمجامعات ،الذي يحيم ،بدور لمجنة االستشارية العميا لتقرير

وفي تعتبر مف ضمف الدراسات السابقة التي تـ االستناد عميها في

ما إذا كاف يحاؿ إلحدى المجاف الموجودة أو اقتراح تشكيؿ

فذ الورقة بهدؼ التعرؼ عمى إجراءات وشروط الترقية في تمؾ

لجنة جديدة بعد العرض عمى المجمس ادعمى لمجامعات.

الجامعات وصوالً إلى تحديد مواطف القوة والضعؼ في تمؾ اإلجراءات

في حيف تحسب تقديرات ادبحاث بناء عمى النقاط الحاصؿ عميها مف

والشروط.

100نقطة ،عمى النحو التالي  :بحث ضعيؼ (أقؿ مف  )66بحث

الجامعات المصرية-:

مقبوؿ ( ،)69-66بحث جيد ( ،)79-76بحث جيد جدا ( 86

تستند معايير الترقية فى الجامعات المصرية عمى فحص االنتاج

فأكثر)  ،وعمى المحكـ أف ينص صراحة في تقرير الفردي عمى حيثيات

العممي ،حيث تـ إعداد تطوير شامؿ لقواعد عمؿ المجاف العممية

التقدير الذي منح ،لكؿ بحث ،اصة في حالتي الحصوؿ عمى ضعيؼ

لفحص اإلنتاج العممي لممتقدميف لشغؿ وظاتؼ ادساتذة وادساتذة

أو جيد جدا.

المساعديف بالمجمس ادعمى لمجامعات وأفـ القواعد تمؾ الترقية :

(قواعد ونظام عمل المجان العممية لفح

الجامعات السعودية:

االنتاج العممي لممتقدمين لوظائف

تستند الجامعات السعودية في الترقية العممية دعضاء فيتة التدريس

االساتذة واالساتذة المساعدين الدورة العاشرة -: ) 2066-2002-

عمى المعاييرالتالية (:الالئحة المنظمة منسوبي الجامعات السعوديين من

 .1حدد المجمس ادعمى لمجامعات المصرية ت صص كؿ

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الصادرة بقرار مجمس 6161هص)-:

لجنة مف المجاف العممية لترقية أعضاء فيتة التدريس ،بعد
ظمَّة لمجموعة مف الت صصات
أ ذ رأيها ،لتكوف بمثابة َم َ
الفرعية ،تعمِف دا ؿ ادقساـ العممية ،وفي حالة طمب عضو

 - 1اإلنتاج العممي.
 - 2التدريس.

 - 3دمة الجامعة والمجتمع.

درج ،وترى
فيتة تدريس الترقية في ت صص فرعى غير م َ
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.7

وتػػتـ عمميػػة تقيػػيـ جهػػود أعضػػاء فيتػػة التػػدريس المتقػػدميف لمترقيػػة عمػػى

أساس ( )166نقطة مقسمة عمى النحو اآلتي:

كما حددت اليتحة عدد النقاط الممنوحة لكؿ فذ المحاور بالتفصيؿ

( 66 .1ستوف) نقطة لإلنتاج العممي.

فمثيً :لمحور المسافمات اإلدارية تـ توزيع النقاط بالشكؿ اآلتي:

 ( 25 .2مس وعشروف) نقطة لمتدريس.

 وكيؿ الجامعة أو عميد  3نقاط.

 ( 15 .3مس عشرة) نقطة ل دمة الجامعة والمجتمع.



ناتب العميد نقطتاف.

رتيس القسـ أو مدير المركز أو الوحدة نقطة واحدة.



الجامعة العربية المفتوحة القدس :

كما أوضحت الالئحة المقصود بالمساهمات العممية األخر حيث

وضعت الجامعة العربية المفتوحة عدد مف المعايير والشروط لترقية

تم تحديدها في المحاور التالية:

أعضاء فيتة التدريس وفي عمى النحو اآلتي (الئحة ترقيات أعضاء هيئة

 .1عضو فيتة تحرير مجمة عممية محكمة يعطى نقطتاف

تدريس الجامعة العربية المفتوحة2001م) :

إجماال

 .1ادبحاث والنشر وبراءات اال تراع العممي.

 .2محكـ لكتب في مجاؿ ت صص ،يعطى نقطة واحدة

 .2التدريس والمشاركة في دعـ العممية التعميمية.

لكؿ كتاب

 .3دمة الجامعة والمجتمع.

 .3محكـ دوراؽ عممية يعطى نقطتاف إجماال
جامعة االمارات العربية المتحدة

في حيف تتـ عممية الترقية العممية وفقا لألوزاف النسبية التالية:

يمثؿ تقييـ ادداء السنوي لعضو فيتة التدريس في المجاالت التالية

 .1ادبحاث والنشر العممي :ي صص لهذا المعيار %76

االساس في عممية تقييـ طمب الترقية(.الئحة ترقيات أعضاء هيئة تدريس

مف التقدير النهاتي لمترقية.

بجامعة االمارات 2002م):

 .2دعـ العممية التعميمية  :ي صص لهذا المعيار %26
.3

 التدريس.

مف التقدير النهاتي لمترقية.

 البحث واإلنتاج العممي.

دمة الجامعة والمجتمع :ي صص لهذا المعيار

 %16مف التقدير النهاتي لمترقية.

 التعاوف مع الزميء.

ويتـ تقييـ اداء عضو فيتة التدريس في المجاالت السابقة عمى اساس

المتقدـ لمترقية عمى  %76عمى ادقؿ مف التقدير الم صص

منح ،تقدير عاـ واحد مما يمي" :ممتاز" "،جيد جدا "،مرضي "أو

لكؿ معيار مف معايير الترقية.

"غير ُمرضي" ،كما شرحت اليتحة فذ التقديرات بالتفصيؿ بالنسبة

الجامعات السودانية:

لكؿ مجاؿ وكذلؾ الحد االدنى لمترقية لكؿ درجة عممية

تتـ ترقية عضو فيتة التدريس بالجامعات السودانية بواحدة مف

الجامعات الكويتية:

طريقتيف(.الئحة ترقي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الجزيرة  -السودان لسنة

تتكوف معايير الترقية العممية دعضاء فيتة التدريس بالجامعات

 2002المعدلة لسنة 2002م) :
.1

الترقية عمي أساس ادداء المتميز في مجالي النشاط

.2

الترقية عمى أساس ال دمة الطويمة الممتازة.

الكويتية عمى البنود الثيثة التالية (.النظام المعدل لترقيات اعضاء هيئة

التدريس بجامعة الكويت):

المنهجي واإلنتاج العممي.

 التدريس واإلرشاد.

 البحوث والنشر العممي.

قوـ عناصر الترقي ب تباع نظاـ النقاط عمى أف يكوف الحد اددنى
وتَ ّ
مف النقاط التي تؤفؿ عضو فيتة التدريس لمترقي مائة نقطة يحصؿ



.1
.3

اإلنتاج العممي المتمثؿ في نشر البحوث

.4
.5
.6

دمة الجامعة والمجتمع.

ويتـ اعطاء عضو فيتة التدريس عمى اداء في البنود الثيثة السابقة

عميها ب نجازات ،في المحاور التالية:
النشاط المنهجي

دمة الجامعة والمجتمع.



في جميع حاالت الترقية ومستوياتها ،ينبغي أف يحصؿ

.2

المسافمة في دمة المجتمع.

تقدير مف واحد الى مسة كالتالي:

اإلنتاج العممي المتمثؿ في التأليؼ والترجمة:
اإلشراؼ عمى طيب الدراسات العميا.

5

4

3

2

1

ممتاز

جيد جداً

جيد

مقبوؿ

ضعيؼ

جامعة ميزوري.

تعتمد معايير الترقية في فذ الجامعة عمى اداء وانجازات عضو فيتة

المسافمات العممية اد رى.

التدريس في ثيث محاور عمى النحو التالي.

المسافمات اإلدارية.
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اهميت الترقيت العلميت ألعضبء هيئت التدريس كمدخل لضمبن الجودة في الجبمعبث الليبيت

 .7لـ تبيف المواتح السابقة المميزات التي يتحصؿ عميها ادستاذ

of MISSOURI, Office of the PROVOST, 2012-2013
:)Promotion and Tenure Call

الجامعي الذي يتجاوز الحد اددنى لمترقية.

 التدريس ( ،)Teachingحيث يقيـ عضو فيتة التدريس في
فذا المحور مف عدة جوانب وفي:

مقترحات لتحسين إجراءات لمترقية العممية:

 .1مم ص إلنجازات ،في التدريس ويتضمف




بعد استعراض واقع الجامعات الميبية ،إضافة إلى آليات وشروط
الترقية العممية في الجامعات الميبية وبعض الجامعات العربية

فمسفت ،في التدريس.

وادجنبية وما صاحبها مف إشكاليات سنحاوؿ اإلجابة عمى التساؤؿ

االعباء التدريسية المكمؼ ب ،بالجامعة.

المطروح بشأف :التصور أو المقترح لتحسيف آلية التقييـ المتبعة في

ما يثبت است دم ،لمتقنيات التعميمية.

الترقية العممية لعضو فيتة التدريس لضماف جودة أدات.،

 .2جدوؿ تقييـ كؿ المقررات التي يدرسها.

 .3مم ص وتقييـ االرشاد الطيبي ويتضمف قواتـ
منفصمة

لطمبة

الدراسة

والدكتو ار الذيف يشرؼ عميهـ.

الجامعية

سيتـ تقييـ أداء عضو فيتة التدريس مف يؿ مس معايير كأساس

في إتماـ عممية الترقية وفي:

والماجستير

ادوؿ :معيار البحث واإلنتاج العممي.

 .4عمى االقؿ تقييماف لمتدريس ويشمؿ تقييـ اسموب

الثاني :معيار دورات تدريبية حوؿ طرؽ التدريس .

 .5توصيؼ المشاركة في النشطات العامة المتعمقة

الرابع :معيار دمة المجتمع والبيتة.

التدريس و تصميـ المقرر (أو المقررات).

الثالث :معيار أنشطة وبرامج الجودة وضمانها.

بالتدريس دا ؿ الجامعة.

ال امس :المعيار المشاركة في المؤتمرات.

 البحث العممي ( ،)Researchيتـ تقييـ عضو فيتة التدريس
في فذا المحور مف عدة جوانب وفي:

 .1توصيؼ إلنجازات ،العممية في مجاؿ ت صص.،

 .2قاتمة بادوراؽ العممية المقيمة والمنشورة وفي حاؿ أف فناؾ

أكثر مف مؤلؼ لمورقة يجب عمى عضو فيتة التدريس
إرفاؽ تقرير يوضح مدى اسهام ،في الورقة.

 .3معمومات مفصمة عف كؿ المنح البحثية المتحصؿ عميها.


دمات ( ،)Servicesيتـ تقيـ عضو فيتة التدريس في فذا

المحور عف دمات ،المقدمة:

 .1لمقسـ او لمكمية او لمجامعة.
 .2لممجتمع ومؤسسات.،

 .3االشراؼ والتقييـ في المجمة العممية.
قراءة تحميمية لموائح الترقيات العممية السابقة-:

يمكف تحديد أفـ الميحظات في المواتح السابقة في اآلتي:

 .1حددت المواتح محاور التقييـ لغرض الترقية العممية.

 .2حددت بعض المواتح توزيع النقاط كأساس لمتقييـ في الترقية
العممية.

 .3تحديد أكثر مف معيار كأساس لمترقية.

 .4لـ تحتوي المواتح عمى محور أنشطة وبرامج الجودة كأساس
لمتقييـ لمترقية العممية.

وفيما يمي عدد من اآلليات المقترحة لترقية عضو هيئة التدريس:

 .5لـ تشير تمؾ المواتح لممشاركة في الندوات والمؤتمرات

أوال :يحب عمى عضو فيتة التدريس الراغب في التقدـ لمترقية إعداد

الدولية .

وتجهيز المستندات التالية قبؿ التقدـ بطمب الترقية:

 .6لـ توضح آليات تشجيع ادستاذ الجامعي فيما يتعمؽ

 .1إعداد السيرة الذاتية:

بالبحث العممي.
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أف يقوـ عضو فيتة التدريس بكتابة السيرة الذاتية بنفس ،لجمع

معمومات عف أدات ،التدريسي إضافة إلى ما قاـ يؿ المدة المقررة

بناء عمى توصية مجمس القسـ،
رابعا :ينظر مجمس الكمية في الطمب ً
ويوصي ب حالة ممؼ الترقية إلى إدارة أعضاء فيتة التدريس بالجامعة

العممي و دمة الجامعة والمجتمع وبرامج الجودة وضمانها.

خامسا :يقوـ المجمس العممي بالجامعة بما يأتي:

لمترقية مف أعماؿ ذات عيقة بالعممية التعميمية والبحث واإلنتاج

والتي بدورفا تحيؿ ممؼ الترقية لممجمس العممي بالجامعة.

 .2التقرير الذاتي لألداء السنوي لعضو فيتة التدريس:

 .1ا تيار محكميف لتقييـ البحوث ،ويتـ ا تيارفـ مف القاتمة

يتولى عضو فيتة التدريس بنفس ،إعداد تقرير يتضمف جميع

المحالة مف الكمية منهـ مف ارج الجامعة مع وجود محكماً

ادنشطة المهنية والعممية التي قاـ بها و كذلؾ ال طة المستقبمية التي

احتياطياً أوالً محكماً احتياطياً ثانياً يمجأ إليهما عند الحاجة.

 .3تقرير االنجازات وال دمات المقدمة لمجامعة والمجتمع:

بطريقة سرية لتقييمها وفؽ النموذج الذي يعد مف قبؿ

سينفذفا يؿ المرحمة القادمة.

 .2إرساؿ البحوث والبيانات ال اصة بالترقية إلى المحكميف

يعد عضو فيتة التدريس تقري اًر عف المهاـ التي أدافا يؿ

المجمس العممي لمجامعة.

مدة الترقية المقررة يتضمف ال دمات التي قدمها لمجامعة مثؿ االشتراؾ

 .3ات اذ قرار بترقية عضو فيتة التدريس أو بعدـ الموافقة عمى

في المجاف وأداء المهاـ اإلدارية والفنية وكذلؾ ال دمات التي قدمها

ترقيت ،،وذلؾ احتساب عدد النقاط المتحصؿ عميها،

لممجتمع مثؿ إلقاء المحاضرات والمشاركة في الندوات وتقديـ المشورة.

وال اصة بنشاط المتقدـ لمترقية في مجاؿ التدريس وأنشطة

يعد عضو فيتة التدريس تقري اًر عف المهاـ التي أدافا يؿ

سادسا :يتـ تقييـ جهود عضو فيتة التدريس المتقدـ لمترقية عمى

 .4تقرير حوؿ برامج الجودة وضمانها:

وبرامج الجودة وضمانها و دمة الجامعة والمجتمع.

مدة الترقية المقررة تتضمف برامج الجودة وضمانها مثؿ االشتراؾ في

أساس نقاط حسب الدرجة العممية المطموبة كما فو موضح في

ورش العمؿ ،فرؽ الدراسة الذاتية ،فرؽ التدقيؽ الدا مي ،فرؽ التدقيؽ

الجدوؿ التالي.

ال ارجي ،كذلؾ إلقاء المحاضرات والمشاركة في الندوات والمؤتمرات

سابعا :يد ؿ ضمف الحد اددنى لإلنتاج العممي المطموب لترقية

والحمقات العممية ذات العيقة.

عضو فيتة التدريس ما يأتي:

ثانيا :يعيف عمى عضو فيتة التدريس الراغب في الترقية التقدـ بطمب

.1

كتابي إلى رتيس القسـ العممي الم تص مرفقاً بممؼ الترقية يتضمف

.2

ما يأتي:

 .1السيرة الذاتية

البحوث المنشورة في المجاالت العممية المحكمة.

البحوث المحكمة المقدمة لممؤتمرات والندوات العممية

المت صصة إذا كانت منشورة بأكممها.

.3

البحوث المحكمة المنشورة مف مراكز البحوث الجامعية

 .3تقرير االنجازات وال دمات التي فدمها أو شارؾ في تقديمها

.4

المحكـ مف الكتب الجامعية والمراجع العممية ،ويقبؿ

 .4بحث مف ادبحاث المقدمة لمترقية باإلضافة إلى قاتمة

.5

تحقيؽ الكتب النادرة المحكـ ،ويقبؿ منها واحدة فقط.

 .2التقرير الذاتي لألداء السنوي لعضو فيتة التدريس.
لمجامعة والمجتمع.

م تصرة عف تمؾ ادبحاث محتوية عمى عنواف البحث و

.6

 .5في حالة البحث المشتركة ،يجب عمى عضو فيتة التدريس

.7

اسـ المؤلؼ (أو المؤلفيف) واسـ الناشر وتاريخ النشر.
إرفاؽ تقرير يوضح مدى مسافمت ،في فذا البحث.

 .6أي معمومات إضافية لدعـ طمب الترقية.

.8

ثالثا :ينظر المجمس العممي بالقسـ في ممؼ الترقية ويتحقؽ مف
استيفاء الشروط واإلجراءات ويوصي برفع الممؼ إلى الكمية بعد

إضافة تقرير تقييـ ادداء السنوي لعضو فيتة التدريس يتـ إعداد مف

المت صصة.

منها واحدة فقط.

الترجمة المحكمة لمكتب العممية المت صصة ويقبؿ منها

واحدة فقط.

اال تراعات واالبتكارات التي صدرت لها براءات مف
مكاتب براءات اال تراع المعترؼ بها سواء محمية أو

دولية.

النشاط اإلبداعي المتميز وفؽ قواعد يعتمدفا مجمس

الجامعة بناء عمى توصية المجمس العممي ،ويقبؿ من،

واحدة فقط.

قبؿ المجمس العممي بالقسـ الم تص مع اقتراح عدد مف المحكميف

ثامنا :يجب أف يكوف اإلنتاج العممي المتقدـ ب ،عضو فيتة التدريس

المت صصيف بحيث يكوف عمى ادقؿ عدد منهـ مف ارج الجامعة مع

لمترقية منشو ار في أكثر مف منفذ نشر واحد ،وأال تكوف جميع منافذ

إرفاؽ السير الذاتية لهـ .مع ميحظة أف درجاتهـ العممية تكوف اعمي

النشر تابعة لجامعة واحدة أو لمؤسسة عممية واحدة.

مف الدرجة المتقدـ لمترقية إليها إال في درجة ادستاذية.
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اهميت الترقيت العلميت ألعضبء هيئت التدريس كمدخل لضمبن الجودة في الجبمعبث الليبيت

يؿ فذ الورقة والذي يعطي أفمية لهذ الدراسة كوف

تاسعا :يد ؿ ضمف الحد اددنى دنشطة برامج الجودة وضمانها

الترقية العممية لألستاذ الجامعي تشكؿ مف أفـ الحوافز (إذا

المطموب لترقية عضو فيتة التدريس مايمي (البهواشي -2001-

لـ يكف ادفـ) التي يهتـ بها ادستاذ الجامعي.

:)12-71

الخصالصة و التوصيصات-:

 .1ورش العمؿ ال اصة ببرامج الجودة وضمانها.

مف يؿ ما تقدـ ف ف الباحثاف يرى بأن ،باإلمكاف أف تكوف الترقية

 .2المشاركة في عمميات التدقيؽ الدا مي عمى مستوى الكمية أو

العممية دعضاء فيتة التدريس أداة لتفعيؿ أنشطة وبرامج الجودة في

الجامعة.

مؤسسات التعميـ العالي ،مف

 .3المشاركة في فريؽ عممية الدراسة الذاتية.

مجممها إلى مشاركة أعضاء فيتة التدريس في تحقيؽ أفداؼ

 .4حضور المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية ذات العيقة

الجامعات مف تعميـ وتعمـ وبحث عممي و دمة مجتمع ،إضافة إلى

بالجودة وضمانها.

تحقيؽ التنمية المهنية المتمثمة في تزويد أعضاء فيتة التدريس

 .5المشاركة في عمميات التدقيؽ ال ارجي.

 .6إلقاء محاضرات أو تنفيذ ورش عمؿ لها عيقة ببرامج الجودة

بالمعارؼ والمهارات والقيـ واالتجافات المتعمقة بجودة التعميـ وفقاً

وضمانها.

ددوارفـ ومسؤولياتهـ .وفي فذا المجاؿ يقترح الباحثاف التوصيات

اآلتية :

كما يتطمب تنفيذ هذا المقترح تحقيق جممة من الشروط أهمها :


إعادة صياغة التشريعات التي تعوؽ العيقة بيف البحوث العممية



إعادة صياغة اليتحة الترقيات بما يتماشي وبرامج الجودة وضمانها.






ضروةر تقرير حوافز مادية ومعنوية لمبحث العممي الهادؼ والجاد.





ت صص ،وكذلؾ المشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات

مجتمعي أو جامعي.

التدريبية المت صصة.



تشجيع عضو فيتة التدريس عمى البحث العممي المتميز



تشجيع عضو فيتة التدريس عمى النشر في مجيت عممية

بت صيص جاتزة دفضؿ أستاذ مثيً.
وذلؾ بت صيص جاتزة أفضؿ بحث.

دولية محكمة ومت صصة و صوصاً إجراء البحوث
والدراسات ذات العيقة بمشاكؿ البيتة المحمية.



وجود نظاـ فعاؿ لتقييـ أداء عضو فيتة التدريس (عمى أف



تشجيع عضو فيتة التدريس عمى الحضور والتواصؿ



منح ألقاب عممية أو مكافآت مادية دعضاء فيتة التدريس

يكوف احد عناصر التقييـ الطيب).

كممثؿ لمجامعة في الفعاليات المجتمعية.

الحاصميف عمى رتبة ادستاذية لتشجيعهـ ليستمرار في

البحث العممي و دمة المجتمع.


استحداث جواتز لمتميز :أفضؿ أستاذ الجامعي  -أفضؿ
بحث عممي حسب الت صص  -أفضؿ نشاط

والممتقيات العالمية ليستفادة مف التطور الحاصؿ في



االستمرار في نشر ثقافة الجودة وضمانها بيف أعضاء

فيتة التدريس.

تيسير فرص اشتراؾ عضو فيتة التدريس في المنتديات

تشجيع عضو فيتة التدريس عمى التدريس المتميز

إنشاء مراكز لمتنمية المهنية دعضاء فيتة التدريس في

مؤسسات التعميـ العالي.

بما يحقؽ أعمى فاتدة مف الوظاتؼ الثيث.


إعادة النظر في التحة أعضاء فيتة التدريس ( )561لسنة

2616ـ بما يتماشى مع البرنامج الوطني لضماف الجودة.

وقطاعات الدولة الم تمفة.

ضروةر تحقيؽ التوازف بيف وظيفة التعميـ والبحث العممي و دمة المجتمع

يؿ وضع محاور لمتقييـ تهدؼ في

تطوير المواتح والتشريعات والنظاـ المتعمقة بترقية أعضاء
فيتة التدريس وفذا ما نحف بصدد اقتراح ،وتقديم ،مف
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دمي

المؤتمر العربي الدولي الثالث لضمان جودة التعليم العالي

(The Third International Arab Conference on Quality Assurance in Higher Education (IACQA'2013

 .3الئحة ترقيات اعضاء هيئة تدريس الجامعة العربيصة المفتوحصة القصدس

المراجع:

2002م..

 .6باهي  ،مصطفي حسين  -فياض ،ناهد خيري (:)2003

 .60قواعد ونظام عمل المجان العممية لفحص

اتجاهات التعميم العالي في ضوء الجودة الشاممة ،القاهرة

االنتصاج العممصي

لممتقدمين لوظائف االساتذة واالساتذة المسصاعدين الصدورة

 ،مكتبة االنجمو المصرية.

العاشرة 2066-2002-

 .2البهواشي ،السيد عبصدالعزيز ( :)2001االعتمصاد وضصمان

 .66النظصصام المعصصدل لترقيصصات اعضصصاء هيئصصة التصصدريس بجامعصصة

الجصصصودة فصصصي التعمصصصيم العصصصالي  ،القصصصاهرة ،مكتبصصصة النهضصصصة

الكويت ،انظر الرابط التالي:

المصرية ،الطبعة األولي.

 .7تقريصر الزيصارة االسصصتطالعية لمجامعصات الميبيصة  ،منشصصورات

http://gco.kuniv.edu.kw/index.php?page=rules

المركز الوطني لضمان الجودة 2060م.

12. University of MISSOURI, Office of the
PROVOST, 2012-2013 Promotion and
Tenure Call, http://provost.missouri.edu/
faculty/tenure.html

 .1الالئحصصصصة المنظمصصصصة منسصصصصوبي الجامعصصصصات السصصصصعوديين مصصصصن
أعضصصاء هيئصصة التصصدريس ومصصن فصصي حكمهصصم الصصصادرة بق صرار

مجمس 6161هص.

 .6الئحصصة ترقصصي أعضصصاء هيئصصة التصصدريس بجامعصصة الجزيصصرة -
السودان لسنة  2002المعدلة لسنة 2002م

 .2الئحة رقم 606م لسصنة 2060م الخاصصة ألعضصاء هيئصة
التدريس في الجامعات الميبية.

 .1مرسصصصي ،محمصصصد منيصصصر( :)2002االتجاهصصصات الحديثصصصة فصصصي
التعمصصصيم الجصصصامعي المعاصصصصر و أسصصصاليب تدريسصصصية ،عصصصالم

الكتب ،القاهرة.

 .2الئحصصصة ترقيصصصات اعضصصصاء هيئصصصة تصصصدريس بجامعصصصة االمصصصارات
الصادرة في عام 2000م
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