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الرتقية إىل درجة ٔاستاذ
استنادا إىل املواد ( )26و ( )28و ( )33من الالئحة املنظمة لشؤون منسويب اجلامعات السعودية من أعضاء هيئة
التدريس ومن يف حكمهم ،يوصي جملس  ، ............باملوافقة على البدء يف إجراءات الترقية للدكتور
 ......................... /من رتبة أستاذ مشارك إىل رتبة أستاذ بقسم اهلندسة  ،......واعتماد قائمة املحكمني كما
يف اجلدول والرفع بذلك إىل .........
املتطلبات الالزمة لطلب احلصول على الترقية (:علما بأن التقدمي إلكتروين) على الرابط التايل:
http://www.uoh.edu.sa/Agencies/VR-Scholarship/e-serv/Pages/promotion.aspx
 .1خطاب سعادة عميد الكلية
 .2حمضر جملس الكلية معتمد من معايل مدير اجلامعة
 .3حمضر جملس القسم معتد من عميد الكلية
 .4استيفاء احلد األدىن من اإلنتاج العلمي املطلوب للترقية.
 .5استيفاء املدة الزمنية.
 .6مخس نسخ من اإلنتاج العلمي املقدم للترقية.
 .7تعبئة االستمارات املخصصة للترقية واملعتمدة من املجلس العلمي جبامعة حائل فقط (مع ارفاق مخس نسخ منها)
 .8توقيع االستمارة من ممثل الكلية يف املجلس العلمي قبل أن يتقدم بطلبه وإنتاجه العلمي على جملس القسم.
 .9بيان بالعبء التدريسي للفصول الثمانية السابقة مبا فيها الفصل الذي تقدم فيه للترقية شامال ذكر املقررات ورموزها وعدد ساعاهتا.
 .10توقيع رئيس القسم على العبء التدريسي لكل فصل دراسي بعد التأكد من ذلك.
 .11خطاب من رئيس القسم مرفقا بقرار اللجنة العلمية بالقسم يفيد بعدم وجود حبوث مستلة من رساليت املاجستري والدكتوراه ضمن
اإلنتاج العلمي املتقدم به للترقية.
 .12إرفاق أصول املجالت املنشور هبا أو أصول خطابات القبول للنشر مع طلب الترقية.
 .13إرفاق صورة من خطاب التعيني أو الترقية.
 .14اقتراح أمساء جمموعة من املحكمني معتمدة من جملس القسم ال يقل عددهم عن مثانية ،مع إرفاقهم يف اجلدول اخلاص (املرفق
باالستمارة) مع هواتفهم وعناوينهم كاملة والربيد االلكتروين اخلاص هبم متضمنا التخصص الدقيق مع مراعاة التنوع اجلغرايف
للمحكمني وتكون القائمة موقعة من رئيس القسم(..تنويه :جيب أن تكون العناوين حديثة والتأكد أن الربيد اإللكتروين للمحكمني
مفعّل ونشط ).
 .15يرفق مع طلب الترقية عند رفعه للمجلس العلمي حمضري جملس القسم والكلية موقعني من قبل األعضاء.
 .16إرفاق خطاب العضو املتقدم للترقية املرفوع لرئيس القسم هبذا اخلصوص.
 .17خطاب باسم عميد الكلية يرفع إىل وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس املجلس العلمي هبذا اخلصوص.
 .18أن يكون قد أمضى سنة على األقل على رأس العمل جبامعة حائل قبل التقدم للترقية.
 .19إرفاق شهادات الدورات التدريبية.
 .20أسطوانة  CDتتضمن ملفات  PDF/Doc/Docxباملحتوى التايل:
االستمارات املخصصة للترقية _ بيانات املتقدم  -.Docاإلنتاج العلمي املقدم للترقي.
ملخص رساليت املاجستري و الدكتوراه( .أي وثائق داعمة ،نسخ أي شهادات خربة ،الدورات التدريبية  ...أخل)

جامعة معتمدة من اهليئة الربيطانية  ASICبتاريخ  27مارس 2017

✓

جــــــامعة حائل

كــــلــية الـــهندســـة
وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

شروط اإلنتاج العلمي ( اجلديدة) والعمل هبا إبتدا من عام  2020م

جامعة معتمدة من اهليئة الربيطانية  ASICبتاريخ  27مارس 2017

University of Hail
College of Engineering
Agency for Graduate Studies
and Scientific Research

