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 ةاألكاديمي   رقيةالت   تعليمات

 

 األول فصلال

 تعاريف

 تعريفات (:1) مادة

 :صة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلكالمعاني المخص   اآلتية والعباراتيكون للكلمات  التعليمات هذهلغايات تطبيق 

 فلسطين  -نابلس  – ةالوطني   جاحالن   جامعة: الجامعة (أ

للعامة باالطالع على في فترة زمنية محددة مقابل سماحه  لمخترع حق امتياز خاص يمنح بشكل رسمي يه :االختراعبراءة  (ب

استخدام أو بيع أو عرض ذلك  الذي يُمنح لصاحب االختراع هو منع اآلخرين من صناعة أو االختراع. وبشكل عام فإن الحق  

تم تسجيلها  إذااالختراع ألغراض الترقية  براءة دوتعتم .االختراعاالختراع دون الحصول على موافقة من صاحب براءة 

 :نوعين إلى الترقية لغرض وتصنف ،رسميا ونهائيا من قبل المؤسسة المعتمدة

 :اآلتية المؤسساتالمسجلة لدى  وهيدرجة أولى(: ) االختراعبراءة 

 .جاريةالت   والعالماتتب الواليات المتحدة لبراءات االختراع امك .1

 .تب براءات االختراع األوروبيامك .0

 وبريطانيا الجنوبية وكوريا اليابانبراءات االختراع في  تبامك .3

 .المنظمة العالمية للملكية الفكرية .4

 المصنفة درجة أولى  االختراعتحت بند براءة  ةمذكورغير  مؤسساتفي  المسجلة يوه (:)درجة ثانية االختراع براءة

 (1)الملحق رقم  مرموقةال العلمية سمعةال يذو منهي مجموعة من الناشرين الدوليين دولي )درجة أولى(:  ناشر (ت

 كالريفيت في مبوبةغير  ولكن ،مةمحك   علمية مجالت 5 من أكثر فيهادار نشر علمية  (:ثانيةناشر غير دولي )درجة  (ث

ويحوي خالصة علمية بحثية أو  (1)الملحق  دوليقبل ناشر  نشره من تم   الذيهو الكتاب درجة أولى(: م )الكتاب المحك   (ج

 .نبالمؤلفي العالقة ذات للتخصصات تعليمية
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ن تم نشره ولك المتخصصين،علميا من قبل الخبراء  تحكيما هتم تحكيمالكتاب العلمي الذي  وه (:ثانيةم )درجة الكتاب المحك   (ح

ويحوي خالصة علمية بحثية أو  ،)مؤسسة أكاديمية أو مؤسسة بحثية أو دار نشر غير دولية( ثانية درجة من قبل ناشر

 .بالمؤلفين العالقة ذات للتخصصات تعليمية

دون وجود دليل على و ،غير مصنف ناشر محلي أو دولي قبل من هنشر تمهو الكتاب العلمي الذي م: محك  الالكتاب غير  (خ

 .علميا من قبل خبراء متخصصين تحكيما هتحكيم

 ،أو مراجعات علمية ،ةأولي   ةأبحاث علمي  تقوم بنشر  ةدولي   نشر دار عن تصدرة مجلة علمي   هي: العالمية العلمي ة ةالمجل (د

لة المج طومع مراعاة شر كليهما أوالكتروني  أومطبوع  دوريمنشوراتها بشكل  وتتوفر ،ةف  ر  ع  هيئة تحرير مُ  لهاويكون 

 (18البند  –من لجنة الترقية )الفصل الرابع  المعتمدةالعلمية االلكترونية 

 ةبحثي مؤسسة أو أكاديمية مؤسسة أو نشر دار عن تصدر محكمة علمية مجلة هي: العالمية غير أو المحلية العلمية المجلة (ذ

مراعاة أسماء المجالت  مع)الجامعة ألغراض الترقية  وتعتمدها ولها هيئة تحرير وريد بشكل وتصدرومعتمدة  مرموقة

 العلمي(.وعمادة البحث الصادرة من الدول العربية وتعتمدها لجنة الترقية العربية 

ى أسس عل مبنية مهمةتائج جديدة ن ويتضمن، علميةفي مجلة  انهائي   قبوال المقبول أو ،: هو البحث المنشورالبحث األصيل (ر

و أ ،أو استبيانات ،أو تصميم ،ةمحاكاأو  ،أو تجارب عملية ،من تجارب مخبرية مة في البحثالمقد   للنتائج داعمة ةعلمي

 ياً لجمع المعلومات. ملاوسيلة استنتاجية مقبولة ومعترف بها ع ةأو أي   ،أو تحليالت ،مقابالت

 الواعي لبالتحلي وتتسم والمقارنة، ،والنقد ،حيث التحقيق من ؛اتتناول موضوعا علمي   التي هي: األصيلة ةالعلمي   المراجعة (ز

 .دالناق

نشر  بحثي متخصص يصدر عن دار ابكت فصل واحد من في منشورة أصيلة بحثية نتائج يشمل وهو: بحثي كتاب في فصل (س

 تعترف بها جامعة النجاح الوطنية.

ويكون وفق  ،(Clarivate Analytics)معامل لقياس جودة المجالت العلمية وتأثيرها وتصدره مؤسسة  هو: التأثيرمعامل  (ش

وال يؤخذ بأي  ،عليهما يضاف وما (Social Citation Index)و  (Science Citation Index)تقاريرها السنوية 

 خر غير المذكور سابقاً.آمعامل تأثير يصدره أي مصدر 

 .ةفي مجال العلوم الصحي    Case Report مىأخرى تحت مس اً أبحاث جامعةال: تعتمد أخرى بحاثأ (ص

 ومنشوراتها ةوتقوم  بفهرسة المجالت العلمي    Elsevierهي قاعدة بيانات تمتلكها دار النشر  :Scopusبيانات  قاعدة (ض

 .القاعدة تتبعها معايير حسب
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)تحت إشراف مؤسسة أكاديمية أو  مةمحك  ة منشورة في مؤتمرات بحثي  ة : هي أبحاث علمي  المحكم العلميوقائع المؤتمر  (ط

ع المؤتمر ئكاملة في وقاو ،رسمياً  يتم نشرها أنويكون لها شكل البحث األصيل. ويشترط بحثية معروفة أو دار نشر دولية( 

 .جامعةال تعتمده ناشرعبر و

 دار ةأي  أو  ،كالريفيتفه في ير مصن  غ Online لكترونيةإمجالت  هي  Predatory Journals المفترسة  المجالت (ظ

 يرغ وهي أيضاً، مفترسة نشر دور عن تصدر العادة وفي ،صورية هالكن  هيئات تحرير  لهاونشر عالمية من الدرجة االولى 

 .  Predatory Journal Listذكرها في قائمة المجالت المفترسة  رديو العلمي األكاديمي المستوى على معروفه

 ،هاوآداب العربية اللغة تخصص باستثناء ،في الجامعة وتخصصاتها األكاديمية كلياتال جميعهي  :(أ)المجموعة  كليات (ع

 .وجميع تخصصات كلية الشريعة

وم من كلية العل وآدابها العربية اللغة وتخصصتخصصاتها،  بجميعهي كلية الشريعة اإلسالمية  :(ب)المجموعة  كليات (غ

 .اإلنسانية

 International Association ofتشرف عليها و  WHEDة جامعة مفهرسة في قاعدة بيانات أي  : بها معترفجامعة  (ف

Universities. 

هي رتبة علمية تمنح للحاصل على درجة الماجستير في تخصص معين والمزاول لمهنة التدريس األكاديمي في  :المحاضر (ق

 .خاصة شروط ضمن ،بها عترفت جامعة أية أو جامعةال

معين والمزاول لمهنة التدريس  تخصص في الدكتوراه درجة ىعل للحاصل تمنح أكاديميةرتبة علمية  هي :المساعداألستاذ  (ك

لجامعات افي  Associate Lecturerدرجة  وتعادل ،ضمن شروط خاصة. بها عترفت جامعة أية أو جامعةالاألكاديمي في 

تحت  بهاعترف متحتسب سنوات الخبرة ألي باحث أو أكاديمي عمل في جامعة و .طاني التعليمييالتي تعتمد النظام البر

في  أو ،كاملة بوظيفة Research Fellowأو   Postdoctoral Researcherأو   Senior Researcherمسميات

 الجامعة  تعتمدهامختبرات خاصة بالبحث العلمي في مؤسسات بحثية 

أو ما  ،مساعد كأستاذلمدة معينه  عمل قدأن يكون  بعد لألكاديمي منحها يتم أكاديميةرتبة علمية  هيالمشارك:  األستاذ (ل

  المسماه الدرجة شاركالمعادل درجة األستاذ وت. ضمن شروط خاصة بهاأو أية جامعة معترف  الجامعة،يعادلها في 

Senior Lecturer   البريطاني النظام تعتمد التي التعليمية المؤسسات في  

أن يكون عمل لمدة معينه في رتبة أستاذ  بعد لألكاديمي تمنح أكاديمية علمية رتبة هي Full Professor: دكتور ستاذأ (م

  شروط خاصة. ضمن بها،أو أية جامعة معترف  جامعةالمشارك أو ما يعادلها في 
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 .خاصة شروط ضمن ،في الجامعة في رتبة أستاذ معينة لمدة عمل الذي لألكاديمي منحي علمي لقب هيالمميز:  األستاذ (ن

 . Doctor of Scienceوال Habilitationدرجتي ب جامعةالتعترف : أخرى درجات علمية (ه

 

 الثاني الفصل

 استحقاق الترقية معايير(: 0) مادة

قى عضو هيئة التدريس إلى رتبة محاضر، وأستاذ   :اآلتية مشارك، وأستاذ، وفقا للمعاييرير 

 محكم كتابمنشور في  أو محكمعلمي  مؤتمرعن  ةصادرأو  ،علمية مجلة في منشورةنتائج بحثية  ةأي   :العلميالبحث  (1

 اختراع براءة أو ،/ فصل في كتاب كتابأو تأليف  ،ترجمة أو ،منشور علمي بحث: العلمي اإلنتاج (0

 2 أو 1جهد علمي أكاديمي غير وارد في النقطة  أي  : جامعة والمجتمعخدمة ال في الجهد العلمي (3

 التدريس  (4

 الخدمات العامة للجامعة والحياة الجامعية والمجتمع (5

  العلميانواإلنتاج  البحث(: 3) مادة

 :يأتي كما بالنقاط،اإلنتاج العلمي  تقيم يتم

 الرسمية الوثيقة في مدرجا الوطنية النجاح جامعة اسم يكون أن شريطة اطنق (10)وتعطى درجة أولى( ) االختراعبراءة  (1

 االختراع لبراءة

 .قاطن( 10)مؤلف كل  ويعطى( أولى)درجة الكتاب المحكم  (0

وفي حال كان في كتاب  ولمرة واحدة فقط. باحث لكل نقاط( 5) ويعطى )درجة أولى(فصل أو أكثر من كتاب محكم  (3

 نقاط لكل مؤلف ولمرة واحدة فقط. 3 فيعطى( ثانية درجة) محكم علمي

 لكل مؤلف فقط ةحدوا ةلمر ويحسب اآلتي النحويعامل على و درجة ثانية()محكم لالكتاب ا (4

 .نقاط( 8):تأليف منفرد (أ

 لكل مؤلف نقاط( 6) :)ثنائي(تأليف مشترك  (ب

 مؤلف لكل( نقاط 5)ثالثي( ويعطى ) مشترك تأليف (ت

 مؤلف لكل( نقاط 4) ويعطى( فأكثر رباعي) مشترك تأليف (ث
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كل ل فقط ةواحد ةلمر يحسبو ، يعامل على النحو اآلتي)درجة أولى( ، والمنشورالدقيق الكتاب المترجم في نطاق التخصص (5

 مشارك:

 ( نقاط.4يعطى )والمترجم المنفرد  (أ

 ( نقاط 3) ويعطى( )ثنائيالمترجم المشترك  (ب

 ( نقاط 2)عطى وي (فأكثر )ثالثيالمترجم المشترك    (ت

 :علمية مجلةالبحث األصيل المنشور أو المقبول للنشر في  (6

 .نقاط( 11)تأليف منفرد، ويعطى  (أ

 الثاني. للمؤلف نقاط( 6)نقاط للمؤلف األول و( 8) ى)ثنائي( ويعطتأليف مشترك  (ب

 الثالث، للمؤلف نقاط( 4و) ،( نقاط للمؤلف الثاني5و) ،( نقاط للمؤلف األول6) ىتأليف مشترك )ثالثي فأكثر( ويعط (ت

 يهاف التي األبحاث، اما اية نقطة مؤلف رقم عشرين وال يحسب لما بعدهولغاية ال الثالث بعد مؤلف لكل نقاط( 3و)

 الجامعة لخدمة العلمي الجهد ضمن تحستب وإنما الترقية نقاط ضمن تحتسب الف 111 من أكثر المؤلفين عدد

 لمقبو أو منشور Reportأو أي بحث تحت مسمى Case report   حالة دراسة أوShort Communication   ريقص علمي بحث (7

 :ويعامل كالتالي علمية مجلة في للنشر

 .نقاط للتأليف المنفرد 5 -

 .رقم عشرينولغاية المؤلف  لكل مؤلف بعد ذلك نقاط وثالثللمؤلف األول في التأليف المشترك  نقاط أربع -

أستاذ  لرتبةما يحسب للمتقدم  وغاية علميةمجلةمنشور أو مقبول للنشر في   (Scientific Review) علميةمقال مراجعة  (8

 العلمي البحث معاملة تعاملكلتا الحالتين  فيمراجعات و ستة مميز أستاذ أو أستاذ ولرتبة ،علمية  مراجعات خمسةمشارك 

منشوره في مجالت ذات معامل تأثير أو  المراجعات العلميةوشريطة أن تكون هذه  المستحقة النقاط عدد حيث من القصير

 "(نيفي الفصل الرابع والخاص بالمجالت من نوع "اون ال 18مجالت مبوبة في سكوبس )مع مراعاة البند 

 لفللمؤ نقطتين يعطى طلبال لمقدم الدقيق بالتخصص عالقة ذيمحكم  علمي في مؤتمر Abstract/Summaryملخص البحث  (9

ب وغاية ما يحس ،مهما كان عددهم، أما المؤلف المنفرد فيعطى نقطتين خريناآل ؤلفينالمالثاني، أو  ؤلفللماألول، ونقطة واحدة 

 أو الملخصال يكون  وأن الجامعة تعتمدها محكمة علمية مجلةفي  اً شريطة أن يكون الملخص منشور ،ملخصات خمسةللمتقدم 

 في أي وقت. أخرى مجلة أيمنه قد تم نشره على شكل بحث كامل في  جزء

 Peer مختصينمن قبل  المحكموقائع المؤتمر  كتابي فFull Original Research Article  كامل المنشورالالبحث   (11

Reviewed Conference Proceedings  اعية الر بحثيةالأو  كاديميةاأل المؤسسة قبل من العنكبوتية الشبكة علىر والمنشو

فيعطى  المؤلف المنفرد. أما اآلخرين للمؤلفيننقاط ( 3) ( نقاط للمؤلف الثاني، و4لمؤلف األول، و)ل نقاط (5) فتعطى للمؤتمر
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 مةمحك علمية جلةفي م كاملة المؤتمرات أبحاث نشرت وإذا النوعمن هذا  فقط اثنان حثانب( نقاط، وغاية ما يحسب للمتقدم 5)

 (.6)البند  األصيل البحثفإنها تعامل معاملة  ،ومعتمدة

يعطى    فالبحث المستخلص من مشروع التخرج، أو أطروحة الماجستير أو الدكتوراه ألحد الطلبة، : أ مجموعةال لكليات بالنسبة  (11

ورد اسمه على البحث أربع نقاط شريطة أن يكون البحث منشور في مجلة ذات معامل تأثير أو مجلة مبوبة في سكوبس كل باحث 

 .للعدد تحديد يوجد وال"( الينفي الفصل الرابع والخاص بالمجالت من نوع "اون  18البند  مراعاة مع)

البحث المستخلص من مشروع التخرج، أو أطروحة الماجستير أو الدكتوراه ألحد الطلبة، وكان : ب مجموعةال لكليات بالنسبة  (10

يعطى  مشرف،من  أكثروإذا كان لألطروحة  ( نقاط،4يعطى المشرف على األطروحة )ف ،محكمة علميةمنشورا في دورية 

 أبحاث ةخمس، وغاية ما يحسب للمتقدم ( نقطة2) أي باحث آخر على البحث أو الثانويوالمشرف  نقاط،( 3) األول المشرف

 .ومعتمدة محكمة علمية التمجفي  منشورةو مستله

المراسالت  أما. نقاط 3 أقصى وبحد مؤلف لكلتحتسب بواقع نقطة واحدة  Letter Editorial or Note orمن نوع  األبحاث  (13

 .للعدد تحديد دون مراسلة كل عن واحدة نقطة مؤلف كلالتي تنشر في مجالت ذات معامل تأثير فيعطى 

 المعطاة عدد النقاط فنص وتعطى الجامعةفي  في الرتبة العلمية الحالية نالتعييإنتاج علمي محكم بعد الحصول على الدكتوراه، وقبل   (14

 .الجامعة في التعيين بعد إجراءه تم الذي المماثلللعمل 

 الجهد العلمي في خدمة الجامعة والمجتمع (:4مادة )

  :اآلتي المجتمع بالنقاط على النحوتقدير الجهد العلمي في خدمة الجامعة و يتم

؛ يتلقى صاحبها مكافأة مالية عليها أو لم دراسات أو تقارير يكلف بها صاحب الطلب، وتقدم خدمة علمية سواء تلق   (1

 وبحد أقصى للمجموع نقطتان. عمل،كل   عن واحدةنقطة  وتعطى

وتعطى نقطة واحدة عن المشاركة  جامعةالمن  المعتمدة األخرىالمجالت  أوجامعة الالمشاركة في هيئات تحرير مجالت  (0

 جامعة لمدة سنة، وبحد أقصى للمجموع نقطتان.المجلة من مجالت  ةفي هيئة تحرير أي  

 .د أقصى للمجموع نقطتانوبحتعطى نقطة واحدة عن كل لجنة، صة، والمشاركة في لجان تحكيم جوائز علمية متخص   (3

 عنة( )نقط وتعطى مناقشتها لجانأو المشاركة في  جامعةالالعليا في  الدراساتفي  الماجستيراإلشراف على رسائل    (4

 .نقاط 11وبحد أقصى  طالب كل

ى نقطة وتعط الترقية،أو تحضيرية لمؤتمرات علمية في مجال تخصص طالب  وعلمية فنيةالمشاركة في عضوية لجان  (5

 واحدة عن كل لجنة، وبحد أقصى للمجموع نقطتان.
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 .وتعطى نقطة واحدة عن كل لجنة وبحد أقصى للمجموع نقطتان المشاركة في لجان القسم والكلية، (6

 وتعطى نقطة واحدة كحد أعلى. ،الجامعةجامعات تعترف بها  في علميةالمشاركة في تقييم رتب -  (7

 .وتعطى نقطة واحدة عن كل لجنة وبحد أقصى للمجموع نقطتانالمشاركة في لجان الجامعة،  (8

 .د برنامج ويعطى نقطتان لكل مشاركفي كتابة طلب اعتما المشاركة (9

 .نقطتان أقصى وبحد واحدة ةاعتماد برنامج ويعطى نقط طلب بتقييم المشاركة (11

 عدد فيها يوجد والتي Mass authorship أو Mega-authored أو Kilo-authoredأبحاث من نوع  في المشاركة  (11

 أقصى وبحد بحث لكل نقطتين وبواقع الجامعة لخدمة العلمي الجهد من جزء فتحسب( 111 من)أكثر  المؤلفين من كبير

 .نقاط أربع مقداره

 التدريس (:5) مادة

هذه  ى، وتعطىنقاط كحد أقص عشرعطاء إبالنقاط على أساس  ليهاإأو الترقية  في رتبة ما التعيينلطلب  للمتقدمة التدريسية ءيتم تقويم الكفا

 السابقة الخمس السنوات فيترقية سها طالب الالنقاط كقيمة حسابية تعكس قيمة التقييم األكاديمي المنجز من قبل الطلبة في المساقات التي در  

 الترقية.أو  التعيينلسنة طلب 

 جامعة والحياة الجامعية والمجتمعة للالعام الخدمات(: 6) مادة

 :أقصى للمجموع نقطتان وبحد اآلتية البنوديتم تقدير هذه الخدمات بالنقاط بحيث تعطى نقطة واحده عن البند الواحد من 

 .عضوية اللجان العامة (1

 .المشاركة في ندوات أو لقاءات أو محاضرات عامة (0

 .بحيث تعود بالنفع على الجامعة والمجتمع االختصاص مجالإرشادية أو استشارية ضمن تقديم خدمات  (3

 .الجامعة لدى المعتمدةإعداد دراسات بتكليف من الجامعة، أو إحدى مؤسسات المجتمع  (4

 المشاركة في نشاطات غير أكاديمية تخدم الجامعة أو المجتمع. (5
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 الثالث الفصل

 الترقية لرتبة محاضر شروط(: 7) مادة

 :يأتي  ما  في كليات المجموعة )أ( محاضر ترقية إلى رتبةلليشترط في المتقدم  (1

 .جامعة النجاح الوطنية في متفرغأن يمضي خمس سنوات في رتبة مدرس  (أ

 .ملفهساري المفعول في  نذارإعدم وجود  (ب

لى نقطة، ع عشرين هو العلميينتي يجب أن يحصل عليها في مجال البحث واإلنتاج الحد األدنى لمجموع النقاط ال (ت

في  18)مع مراعاة البند  سكوبس بيانات قاعدةمجلة مفهرسة في  في منشور أحدهما على األقل ينبحث أن يقدم

 نقطة في المجاالت األخرى. ةعشر اثنتيكما يجب أن يحصل على  الفصل الرابع والخاص بالمجالت أون الين(

 :يأتي ( مابيشترط في المتقدم بطلب الترقية إلى رتبة محاضر في كليات المجموعة ) (0

 .المطلوبة للرتبة المانحة الجامعة في متفرغمضي خمس سنوات في رتبة مدرس أ قد يكونأن  (أ

 .ملفهساري المفعول في  نذارإعدم وجود  (ب

على  ،نقطة ثالثون هون ييجب أن يحصل عليها في مجال البحث واإلنتاج العلمي التي النقاطالحد األدنى لمجموع   (ت

 نقطة في المجاالت األخرى. ةعشر اثنتي، كما يجب أن يحصل على على األقل أبحاث ثالثةأن يقدم 

 البحث مجال في للترقية المطلوبة النقاطمجموع  فانScopus مفهرسة في  لةتقديم بحث منشور في مج تمفي حال  (ث

 .(الين أون بالمجالت والخاص الرابع الفصل في 18 البند مراعاة)مع  فقط نقطة عشرين يصبح العلميين واإلنتاج

 مشارك أستاذرتبة  لىإالترقية  شروط (:8) مادة

 :يأتي ما في كليات المجموعة )أ( يشترط في المتقدم بطلب الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك (1

منفصلة من العمل الفعلي في التدريس الجامعي بوظيفة كاملة برتبة أستاذ  وأ متصلةخمس سنوات مضي أ قد يكونأن  (أ

 مدة سنتين على األقل في الجامعة.  أمضى قدأن يكون  علىو يعادلها،مساعد أو ما 

 .ملفهساري المفعول في  نذارإعدم وجود  (ب

لى أن ع نقطة، ينأربع هوين يأن يحصل عليها في مجال البحث واإلنتاج العلم يجب التي النقاطالحد األدنى لمجموع   (ت

 نقطة في المجاالت األخرى. ةعشر كما يجب أن يحصل على خمس األقل،يقدم أربعة أبحاث على 
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 كما ،الطلب لمقدم الدقيق تخصصالب مباشرة عالقة لها ،نقطة على األقل عشرين على المقدم العلمي اإلنتاج يشمل أن (ث

 عليه لحص الذي والتخصص القسم فيهما يظهر والتي ،الطلب مقدمبالخاصة  الدكتوراةو الماجستيرهو وارد في رسالة 

 .الطلب مقدم

تقرير  لسنة النشر وفق Impact Factorمنشوراً في مجلة لها معامل تأثير واحد على األقل  بحثيجب أن يكون  (ج

Science Citation Index  أو التقرير الملحقScience Citation Index Expanded  تقرير  يأو فSocial 

Citation Index   أو التقرير الملحقSocial Citation Index Expanded كالريفيت تنشرهما مؤسسة نوالذي 

 .لمقدم الطلب عامال التخصص وضمن في سنة نشر البحث

على األقل من األبحاث  أبحاث أربعةفي  Corresponding author الرئيسيجب أن يكون المتقدم للترقية المؤلف  (ح

 .مشارك المقدمة للترقية لرتبة أستاذ

 :يأتي ( مابمشارك في كليات المجموعة ) يشترط في المتقدم بطلب الترقية إلى رتبة أستاذ (0

منفصلة من العمل الفعلي في التدريس الجامعي بوظيفة كاملة برتبة أستاذ  أو متصلةخمس سنوات مضي أ قد يكونأن  (أ

 .جامعة النجاح الوطنية مساعد أو ما يعادلها، على أن يكون أمضى مدة سنتين على األقل في

 .ملفهساري المفعول في  نذارإعدم وجود  (ب

 ستةدم على أن يق نقطة، ستين العلمييجب أن يحصل عليها في مجال البحث واإلنتاج  التيالحد األدنى لمجموع النقاط  (ت

 نقطة في المجاالت األخرى. عشرة خمسأبحاث على األقل، كما يجب أن يحصل على 

لمقدم  والدكتوراه الماجستيركما هو وارد في رسالة  الدقيقنقطة على األقل في مجال التخصص  35الحصول على  (ث

 .الطلب

على األقل من األبحاث  أبحاث خمسةفي  Corresponding author الرئيسيجب أن يكون المتقدم للترقية المؤلف  (ج

 المقدمة للترقية لرتبة أستاذ مشارك.

 Socialتقرير  لسنة النشر وفق impact factorلها معامل تأثير  لةمجفي  منشورااألبحاث  من بحثتقديم  تمفي حال  (ح

Citation Index   أو التقرير الملحقSocial Citation Index Expanded   كالريفيتوالذي تنشرهما مؤسسة 

 البحث يكون نأ شريطة فقط نقطة أربعين يصبح العلميين واإلنتاج البحث مجال في للترقية المطلوبة النقاط مجموع فإن

 .لمقدم الطلب عامال التخصص ضمن
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 أستاذرتبة  لىإالترقية  طشرو (:9مادة )

 :يأتي مايشترط في المتقدم بطلب الترقية إلى رتبة أستاذ في كليات المجموعة )أ(  (1

أو منفصلة من العمل الفعلي في التدريس الجامعي بوظيفة كاملة برتبة أستاذ  متصلةخمس سنوات مضي أ قد يكونأن  (أ

 .جامعةالأن يكون أمضى مدة سنتين على األقل في  علىومشارك أو ما يعادلها، 

 .ملفهساري المفعول في  نذارإعدم وجود  (ب

ى أن لع نقطة، سبعون هويجب أن يحصل عليها في مجال البحث واإلنتاج العلمين  التيالحد األدنى لمجموع النقاط   (ت

 نقطة في المجاالت األخرى. عشرة خمس، كما يجب أن يحصل على يقدم سبعة أبحاث على األقل

في  مذكورهو  امكالدقيق لمقدم الطلب  نقطة على األقل في مجال التخصص 35على  المقدم العلمي اإلنتاج يشمل أن (ث

 يرالماجست لرسالتيهوعلى أن يرفق صورة من الصفحة األولى  الطلب بمقدم الخاصة الدكتوراةو الماجستيررسالة 

 .لميةدرجته الع على الطلب مقدم منهاحصل  الذي الدقيق والتخصص والكلية القسم اسم امفيه يظهر والتي والدكتورة

أبحاث على األقل من األبحاث  سبعة في Corresponding author الرئيسيجب أن يكون المتقدم للترقية المؤلف  (ج

 .أستاذ رتبة لىإ للترقيةالمقدمة 

لسنة  Impact Factorفي مجلة لها معامل تأثير  ينمنشورالطلب  لمقدم المنشورةبحاث األ من بحثانيجب أن يكون  (ح

أو   Science Citation Index Expandedأو التقرير الملحق   Science Citation Indexتقرير  النشر وفق

والذي تنشرهما  Social Citation Index Expandedأو التقرير الملحق   Social Citation Indexتقرير  وفق

 .لمقدم الطلب عامال التخصص وفي في سنة نشر البحث كالريفيت مؤسسة

 :يأتي ما( بيشترط في المتقدم بطلب الترقية إلى رتبة أستاذ في كليات المجموعة ) (0

 ستاذأ برتبة كاملة بوظيفة الجامعي التدريس في الفعلي العمل من منفصلة أو متصلةخمس سنوات مضي أ قد يكونأن  (أ

 .الجامعة في األقل على سنتين مدة أمضى يكون أن على يعادلها، ما أو مشارك

 .في ملفه المفعول ساري نذارإعدم وجود  (ب

، على أن نقطة (01)تسعون  العلميبحث واإلنتاج يجب أن يحصل عليها في مجال ال التيالحد األدنى لمجموع النقاط   (ت

 نقطة في المجاالت األخرى. عشرة خمسأبحاث على األقل، كما يجب أن يحصل على  تسعةيقدم 
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 الخاصة والدكتوراة الماجستير رسالة في وارد هو كماالدقيق  نقطة على األقل في مجال التخصص (45)الحصول على  (ث

 لقسما اسم امفيه يظهر والتي والدكتورة الماجستير لرسالتيهبمقدم الطلب وعلى أن يرفق صورة من الصفحة األولى 

 .العلمية درجاتهعلى  الطلب مقدم منها حصل التي والكليةوالتخصص 

أبحاث على األقل من األبحاث المقدمة  تسعةفي  Corresponding author الرئيسيجب أن يكون المتقدم للترقية المؤلف  (ج

 .للترقية لرتبة أستاذ

 Social Citationتقرير  لسنة النشر وفق impact factorفي مجالت لها معامل تأثير  منشورين بحثينتقديم  تمفي حال  (ح

Index   أو التقرير الملحقSocial Citation Index Expanded   مجموع إنف كالريفيتوالذي تنشرهما مؤسسة 

 في ألبحاثا هذه تكون أن شريطة فقط نقطة سبعين يصبح العلميين واإلنتاج البحث مجال في للترقية المطلوبة النقاط

 لمقدم الطلب. عامال التخصص

 أستاذ مميز لقبعلى  الحصول شروط (:11مادة )

 : يأتي ما (و ب في كليات المجموعة )أ أستاذ مميز قبل على الحصوليشترط في المتقدم بطلب 
 

 .األقل علىسنوات  ثالثيكون قد مضى على حصوله على رتبة أستاذ دكتور  وأن أن يكون حاصالً على رتبة أستاذ (1

 لكلياتي اللباحثين ف نقطة سبعون يحصل عليها في مجال البحث واإلنتاج العلمينيجب أن  التيالحد األدنى لمجموع النقاط   (0

بة بعد الحصول على رتوالتي يجب أن يحصل عليها  ب المجموعةفي  لكلياتا في للزمالءنقطة  تسعون  و أ المجموعة في

 أستاذ.

 هو وارد في رسالة الماجستير والدكتوراة كمالمقدم الطلب  الحصول على خمسين نقطة على األقل في مجال التخصص الدقيق (3

القسم  اسم امالماجستير والدكتورة والتي يظهر فيه لرسالتيهالخاصة بمقدم الطلب وعلى أن يرفق صورة من الصفحة األولى 

 .العلمية تهادرج على مقدم الطلب منهاحصل  التي والكليةوالتخصص 

 Impact Factorفي مجلة لها معامل تأثير  ةمنها على األقل منشور أبحاث أربعةيجب أن يكون  أ،الكليات فئة  لمجموعة (4

والذي   Science Citation Index Expandedأو التقرير الملحق   Science Citation Indexتقرير  لسنة النشر وفق

 .لمقدم الطلب عامال التخصص وضمن في سنة نشر البحثClarivate Analytics  كالريفيتتنشرهما مؤسسة 

مجالت مبوبة في سكوبس في  يف ةأبحاث منها على األقل منشور أربعةيجب أن يكون  ب فئة الكليات لمجموعة بالنسبة (5

في الفصل الرابع والخاص بالمجالت من نوع  18)مع مراعاة البند  لمقدم الطلب عامال التخصص وضمن سنة نشر البحث

 "(ني"اون ال
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ة )للكليات من الفئة أ( وتسعأبحاث على األقل  سبعةفي المراسل  الباحث هو اللقب على لحصولليجب أن يكون المتقدم  (6

مميز وعلى أن يكون تاريخ نشر هذه األبحاث  من األبحاث المقدمة للترقية لرتبة أستاذأبحاث من الكليات في مجموعه ب( 

مجال التخصص  وفي مختلفة دوريات فيأن تكون هذه األبحاث منشوره  وعلى. أستاذهو بعد حصول المتقدم على رتبة 

 حسب البيانات الواردة على شهادتي الماجستير والدكتوراة. الطلب  لمقدم عامال

 .هافي لمتفرغاً للعمو الجامعة في عمله رأس علىيجب أن يكون  (7

 

 الرابع الفصل

 تعليمات عامة للترقية (:11) مادة

يتم قبل استيفاء المدة الزمنية الستحقاق الترقية بستة أشهر، على األكثر. ويحق لطالب الترقية إلى الرتب المذكورة آنفا أن يتقدم بطلبه  (1

اذ محاضر، وأربع نسخ لرتبة أست لرتبة العلميإنتاجه  من نسختين معه ويرفق الغاية،خاص لهذه  ورقي وإلكتروني ذلك على نموذج

 .م ذلك كله إلى رئيس القسم المعنيالطلب بتقدي. ويقوم صاحب وثالث نسخ لرتبة أستاذ مميز مشارك، وخمس نسخ لرتبة أستاذ

الطلب  قدممة األعلى من رتبة ينظر القسم المعني في طلب الترقية المقدم إليه، ويشارك في ذلك أعضاء القسم من ذوي الرتب العلمي (2

 دراسة نوتكو الجهة المعنية.إلى اإلنتاج  وعالقة الترقية استحقاقبشأن  اتتوصيالوذلك من أجل رفع  ،أمكن إن تخصصه مجال وفي

تبة من هو أعلى رالدائرة  أوفإن لم يكن في القسم  .الخبراء مراجعات بمبادئ عمال التامة السرية تراعي فردية دراسة للملف الزمالء

الكلية  يفمن األعضاء  الطلب ةليتم دراس إلى عميد الكليةمدير الدائرة  أومن خالل رئيس القسم  الطلبرفع  يتممن صاحب الطلب، 

 سر لجنة الترقية. أمين إلىرفعه  يتم منه رتبهالرتبة األعلى وإن لم يكن هنالك من هو أعلى  ذوي

ة مرفقا بها بشأن الترقية، إلى عميد الكلي للطلب،منفصلة وسرية  بطريقة الدارسين الزمالء توصيات بها مرفقايرفع القسم توصيته  (3

 أسبوعي عمل من تاريخ تسلم الطلب.الذي قدمه صاحب طلب الترقية، وذلك في موعد ال يتجاوز  العلمي واإلنتاجالبيانات 

سبوع عمل إلى لجنة الترقية في موعد ال يتجاوز أ وباقي التوصيات القسم رئيسعميد الكلية طلب الترقية كامال مرفقا به توصية يرفع  (4

 .الطلبمن تاريخ تسلمه 

قيمين وال تعرض هذه النقاط على المقيمين. ويقتصر دور الم الترقية، استحقاقتتولى لجنة الترقية حساب نقاط البنود المتعلقة بأسس  (5

على إعطاء عدد النقاط المستحقة لإلنتاج العلمي. وال مانع من أن يعطى كل إنتاج علمي، على حدة، عدد النقاط التي يستحقها من 

 ، من وجهة نظر المقيم واجتهاده.حيث القوة أو الضعف
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 بعد عرض الطلب على لجنة الترقية في جلستها الرسمية ال يجوز لصاحب الطلب إضافة أي شيء إلنتاجه العلمي أو لطلبه عموماً  (6

ور مع اوعندئذ يقوم رئيس لجنة الترقية بالتش .عليهاتقوم لجنة الترقية بالتأكد من أن طلب الترقية قد استوفى الشروط المنصوص  (7

 ويتم ذلك على النحو اآلتي: األكاديميين،ذوي االختصاص داخل اللجنة وخارجها باختيار المقيمين 

ها في فأعلى أو ما يعادل شاركمقي م واحد لإلنتاج العلمي إلى رتبة محاضر. ويشترط في المقيم أن يكون برتبة أستاذ م (أ

 مجال التخصص األكاديمي الدقيق لطالب الترقية. 

ويشترط في المقيم أن يكون برتبة أستاذ مشارك فأعلى أو ما  .مشاركثالثة مقيمين لإلنتاج العلمي إلى رتبة أستاذ  (ب

 يعادلها في مجال التخصص األكاديمي الدقيق لطالب الترقية. 

ألكاديمي ا أربعة مقيمين لإلنتاج العلمي إلى رتبة أستاذ، ويشترط في المقيم أن يكون برتبة أستاذ في مجال التخصص (ت

تكليف  ىيكون اختيار المقيمين األكاديميين واالستعانة بهم خاضعا للسرية التامة وينتظر أن يبقو ،الدقيق لطالب الترقية

كل واحد فيهم بذلك مكتوما. وال يجوز بأي حال من األحوال أن يطلع صاحب الطلب على أسماء المقيمين أو االعتراض 

 .عليهم

 :يأتي ما المقيمين إلى اللجنة سر أمين يرسل (ث

 .الترقيةمن لجنة  المعتمدمل اإلنتاج العلمي صورة عن كا .1

 .ة المعبأ على النموذج الخاص لذلكنسخة من طلب الترقي .0

 نسخة من تعليمات الترقية المتبعة في جامعة النجاح الوطنية. .3

 .توراهرسائل الماجستير أو الدكل األولى الصفحةنسخة من  .4

أشهر من  3ز مكتومة في موعد ال يتجاو مستقلة رسائلمباشرة في  إليه ردودهمويطلب من المقيمين األكاديميين أن يرسلوا 

 .تاريخ الكتابة إليهم

دون مراعاة لظروف الجامعة أو العاملين فيها وأن يجري تقديره للنقاط بالرجوع إلى التعليمات  بيان رأيه واضحاً مقيم  كلب من يطل (8

ع م دة واإلضافة الجديدة إلى المعرفةالمتبعة في أسس استحقاق الترقية المتبعة في جامعة النجاح الوطنية وفي ضوء األصالة والج

 .والعام الدقيق تخصصه مع العلمي نتاجهإالتركيز على التخصصية لصاحب الطلب ومدى تطابق 

 سبتهااحتمجموع النقاط التي تم رصدها أعلى من الحد األقصى للنقاط التي  أوغير واضحة  المحكمين من أكثر أو واحدإذا كانت إجابة  (0

 .االستعانة بمقيم أو مقيمين آخرين مراجعتهم أو للجنةحق الترقية في لجنة
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كما يستحق طالب الحصول على  .المقيممن  واحدتحق طالب هذه الرتبة الحصول على رتبة "محاضر" عند ورود رد  ايجابي سي (11

رتبة "أستاذ مشارك" هذه الرتبة عند ورود رد ين إيجابيين على األقل من المقيمين. أما رتبة "أستاذ " فيستحقها طالب الترقية في حالة 

 ورود ثالثة ردود إيجابية على األقل من المقيمين.

 لنقاطااألدنى المطلوب من  دلترقية بعرضها على اللجنة، فإذا تحقق الحد اكتمال ردود المقيمين األكاديميين يقوم أمين سر لجنة انع  (11

 لجنة الترقية بصياغة التوصية المستحقة. قامت

سم. إلى مجلس األمناء خالل سنة من تاريخ تقديم الطلب إلى القخالل رئيس اللجنة  منوم لجنة الترقية برفع توصياتها بشأن الترقية قت (12

ة بالترقية خالل هذه الفترة، فإن لجنة الترقية توصي بترقية صاحب الطلب بأثر رجعي عند اكتماله، وفي حالة تعذر رفع التوصي

 . الطلب نفسه صاحبسباب أكاديمية تتعلق بباستثناء الحاالت التي يكون سبب التأخير فيها راجعاً إلى أ

رفض المقيمون طلب الترقية فال يجوز لصاحبه أن يتقدم للترقية مرة أخرى قبل مضي سنة على األقل من تاريخ رفض طلبه من  ذاإ (13

 قبل لجنة الترقية.

قد لجنة الترقية أربعة اجتماعات سنويا، وذلك في األسبوع الثامن، واألسبوع السادس عشر من الفصلين الدراسيين األول والثاني، عت (14

 قف قبول طلبات جديدة للترقية خالل اإلجازة الصيفية.كما يتو

يجوز للمتقدم إلى الترقية أن يدرج ضمن أبحاثه أية أبحاث سبق له أن تقدم بها إلى ترقية سابقة، أو حصل بموجبها على درجة  ال  (15

 .علمية

من رسالتي الماجستير والدكتوراه اللتين تقدم بهما لنيل هاتين  مستلهال يجوز للمتقدم إلى الترقية أن يدرج ضمن أبحاثه أية أبحاث  (16

 .العلميتينالدرجتين 

 أو لماجستيرا لرسالة خارجيا أو داخليا ممتحنا للترقية المتقدم فيها كان أبحاث أية أبحاثه ضمن يدرج أن الترقية إلى للمتقدم يجوز ال (17

 .نقاط 8 له يحسب ما غايةو وواضحة أصيلة بحثية مساهمة له كان إذا اال الدكتوراه

 :العلمي بإنتاجه يتعل ق فيما اآلتيةاعاة األمور يجب على المتقدم إلى الترقية مر  (18

أن تكون األبحاث منشورة في مجالت معترف بها شريطة أن تكون محكمة، وتصدر بانتظام عن الجامعات أو  (أ

م األبحاث فيها محكمون متخصصون، ويشترط في المجلة والجمعيات أو المراكز العلمية أو دور النشر  كِّ التي يُح 

 .على األقل مجلدات ثالثأن يكون قد صدر منها 



An-Najah 

National University 
Academic promotion committee 

 

 جامعة

 ةـــاح الوطنيـــالنج
 لجنة الترقية

 

16 
 

فيت حسب كالري تأثير عاملم ذات المجلةكانت  إذا الإفقط  تكون من المجالت التي تصدر بصورة إلكترونية أال  (ب

مجلة من الفئة  أو( 1الملحق  –عن دار نشر مرموقة  وصادرة)تقع ضمن الربع األول أو الثاني في سكوبس  وأ

A حسب التصنيف االسترالي.  

تكون األبحاث منشورة في المجالت المفترسة أو المخطوفة حسب المعايير التي تستخدمها عمادة البحث  أال (ت

 العلمي ولجنة الترقية.

أن يكون اإلنتاج البحثي والعلمي لمقدم الطلب منشورا في مجالت ذات معامل تأثير أو مبوبة في سكوبس  يفضل (ث

 .والجامعة الطلب مقدم لمصلحة وذلكضمن الفئة األولى أو الثانية إن أمكن 

 للترقية تمدةالمع المجالت قائمة خارج المنشورة األبحاث تحتسب فال العربية باللغة تصدر التي للمجالت بالنسبة (ج

 .العلمي البحث وعمادة الترقية لجنة تقرها والتي

ما لم تكن  من المجالت ةعلى واحدالعلمي ر النشر ، وأال يقتصاألبحاث منشورة في مجالت متنوعة أن تكون (ح

من  %25دولة عربية أي في المنشور العلمي  البحث واإلنتاجيتجاوز  أالويجب  جيد تأثير ذات معامل المجلة

 للترقية.مجموع النقاط المطلوبة 

ن أن تكو وعلىأولى أو ثانية  درجةدور نشر مرموقة  منيشترط في الكتب المقدمة للترقية أن تكون منشورة  (خ

 هنالك مراسالت بين مقدم الطلب ودار النشر تثبت عملية التحكيم العلمي. 

محكمة ولها لجنة تحضيرية معتمدة من قبل  تمؤتمراللترقية إال إذا كانت لمؤتمرات املخصات ال تعتمد  (د

 وتم نشر الملخصات في مجلة علمية محكمة مؤسسة أكاديمية أو بحثية

 .لترقيةالمطلوبة ل نقاطال مجموع من %25 عن محليا المنشور العلمي واإلنتاجأال تزيد نسبة البحث  يجب (ذ

العلمي إال إذا كان  اإلنتاج من %25 علىلعلمي المنشور في مجلة واحدة ا للبحثيزيد الحد األعلى  أاليجب  (ر

بسبب تجاوز السقف األعلى المخصص )الترقية لبحث منشور  وفي حال عدم إحتساب نقاط لها معامل تأثير.

فإن مقدم الطلب ال يفقد حقه في إحتساب غيرها من االسباب المقبولة( من مجموع النقاط لمجلة ما أو  %25ب 

أن يكون مقدم الطلب هو على  ،معتمدة البحث ضمن األبحاث المطلوبه كباحث مراسل شريطة أن تكون المجلة

 .لبحثافي ذلك الباحث المراسل 

الت في المج اإلنجليزيةو العربية باللغتين واسمها جامعةال عنوانأن تتضمن األبحاث المقدمة للترقية  يجب (ز

 .الصادرة باللغة العربية
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 يجوز الو الترقية ضمنثانية  مرهتحتسب  ال سابقا كاملة أبحاث صورة في نشرهاالمؤتمرات التي تم  خصاتمل (س

 .الطلب في إرفاقها

 طلبه، تقديم تاريخ في الترقية ألغراض المعتمدةبطلب الى الترقية يعامل ملفه بناء على التعليمات  زميلتقدم  إذا (ش

ما دام  لمقدما الطلب ىعل التعديالت تلك تسري ال الطلب تقديم بعد الترقية تعليمات على تعديالت اجراء تم وإذا

 يلزم ماب المتقدم إبالغ أو المحكمين الى رفعه أو مناقشته تم أو الترقية لجنة ملفات الى للشروط محققا وصل قد

 . الزمة شروط أو إضافات من

في طلب الترقية للدرجة التي تليها شريطة أن  معينة لدرجة التقدم بعد نشرها تم التي األبحاث احتساب يمكن  (ص

 يكون قد تم التقدم بالبحث للمجلة بعد تقديم الطلب للدرجة األولى. 

 هاعلي يظهر والتي اهوالدكتور الماجستير رسالة من األولى الصفحة من صورة إرفاق الطلب مقدم على يجب  (ض

 .الشهادة همنح الذي والقسم وتخصصه اسمه

 

 الفصل الخامس

 الترقية بنود تعديل منهجية (:10) مادة

، وتتم عملية اهتعديللمقترح تقديم  جامعةالمن العاملين في  هذه التعليماتالجامعة أو لجنة الترقية أو من ينطبق عليه  لرئاسة يحق

 :اآلتية المنهجيةالتعديل بناء على 

 الترقية لجنة رئيس إلى مكتوباً  التعديل مقترح تقديم يتم (1

ناء وفي برفع توصية بذلك لمجلس األم لجنةال رئيس قومي عليهلجنة الترقية مقترح التعديل وفي حال الموافقة  تتدارس (0

 تسريو عبر القنوات الخاصة بذلك األكاديميينعلى منتسبي الجامعة باألعمام يقوم رئيس اللجنة  يهاحال الموافقة عل

 التعديالت.تلك على الطلبات المقدمة بعد اعتماد  الجديدةالبنود 

 التنفيذ (:13) مادة

 1/11/2121 تاريخ من االعمل به ويبدأ 13/8/2121في مدينة نابلس في  صدرت .1

 .تتعارض مع هذه التعليمات سابقةأية تعليمات  تلغى .2
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