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 .     الغرض 2

 الغرض من سياسة ترقية الموظفين األكاديميين هو وضع نهج متسق وفعال وشفاف إلجراءات  1.2   

 وقواعد ترقية الرتبة األكاديمية في كلية الخوارزمي الدولية. تهدف هذه السياسة إلى االحتفاظ            

 وتطويرها من أجل   بأعضاء هيئة التدريس وتحفيزهم لالستفادة بشكل مستمر من معارفهم وقدراتهم           

 كلية الخوارزمي الدولية.   تحقيق مهمة ورؤية           

 

 .     المجال   3

       علىكلية الخوارزمي الدولية   قبل من  المعينين التدريس هيئة   أعضاء جميع  على  السياسة  هذه تنطبق   1.3    

 . دائم  تعيين مع  الكامل  التفرغ  أساس         
 

 .     تصريح السياسة  4
   على ومكافأتهم الوظيفي والنمو فيها التدريس هيئة ألعضاء المهني التقدم فرص بتقديم الدولية الخوارزمي كلية تلتزم 1.4   

    وعادالً  شامالً  أكاديميًا ترويجيًا إطاًرا كلية الخوارزمي الدولية  توفر السياسة، هذه خالل من. العالي وأدائهم إنجازاتهم         

  والمشاركة والتعليم البحث( الحصر ال المثال سبيل على)  ذلك  في بما الصلة ذات والمعايير المعايير يغطي وشفافًا         

 .المجتمعية         

     األدوار أيًضا ويشمل. الترقية طلبات تقييم وعملية  الترقية، ومعايير  التقديم، ومتطلبات الترقية،  عملية السياسة  تغطي 2.4    

 .بالعملية المرتبطة المختلفة والمسؤوليات         

 .         االجراء 5

  للترقية، طلب لتقديم مؤهالً   تكون لكي :األهلية 1.5       

  إذا األقل  على سنوات( 4) أربع مساعد لمدة أستاذ رتبة على  حاصل التدريس هيئة عضو يكون أن يجب ▪

 مشارك.  أستاذ إلى للترقية تقدم
 . أستاذ إلى للترقية تقدمت إذا األقل  على سنوات( 4) أربع لمدة مشارك أستاذ رتبة على حصلت قد تكون أن ▪
 كلية الخوارزمي الدولية.  في  الخدمة من( 2) سنتين أكملت ▪
٪  75  عن يقل ال إجمالي ومتوسط الطلب تقديم وقت٪ 80 عن يقل ال سنوي  أداء تقييم أحدث  على  الحصول ▪

 . الكلية إلى انضمامك منذ الفترة خالل
 .خارجها أو الكلية  في هضد معلقة قانونية/  تأديبية دعوى  أي لديه ليس ▪
 بمتطلبات يتعلق فيما الترويج سياسة تنفيذ من األولى السنة  في خاًصا اعتباًراالمجلس األكاديمي  ولييس ▪

 ( بالتقييم المتعلقة خاصة) االقتضاء عند األهلية

 :  التقديم متطلبات  2.5        

 (  1 الملحق) APAF األكاديمية الترقية طلب نموذج ▪
 (  CV) المحدثة  الذاتية السيرة ▪
 .األحدث من مرتبة بالكلية، االلتحاق وقت من  الصلة ذات الداعمة المواد مع السنوية األداء تقييم تقارير ▪
 .األحدث من مرتبة الكاملة، للورقة الزمالء ومراجعة والفهرسة  النشر على ودليل االبحاث المنشورة كاملة ▪
  في أخذها تم  التي بالعناصر قائمة على للحصول التقييم استمارة انظر) والكلية للمجتمع الخدمة ودليل ملخص ▪

 ( االعتبار
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       المجتمع/  الكلية خدمة( 3)  البحث،( 2) التدريسية، الخبرة( 1) :هي الترقية لمعايير الثالثة المكونات  :الترقية معايير  3.5   

 : أدناه والموضحة         

   التدريسية الخبرة  1.3.5   

  الحالية الرتبة في  سنوات 4 عن تقل ال تدريسية خبرة للترقية المتقدم التدريس هيئة عضو لدى يكون أن يجب ▪

 .أستاذ أو مشارك أستاذ إلى للترقية للتقدم مؤهالً  ليكون
  نموذج انظر) التدريبية الدورة وتطوير التدريس نتيجة على حصل قد التدريس هيئة عضو يكون أن يجب ▪

  ليكون٪ 85 عن يقل ال وما مشارك؛ أستاذ  درجة  إلى للترقية مؤهالً  ليكون األقل  على٪ 80 بنسبة( التقييم

 . أستاذ  درجة  إلى للترقية مؤهالً 

 البحث  2.3.5 

 : وهياالبحاث المنشورة  من المطلوب العدد التدريس هيئة عضو يستوفي أن يجب  ▪
o مشارك أستاذ إلى للترقية( 6) ستة 
o  أستاذ درجة إلى للترقية( 8) ثمانية. 

 ومنذ الدكتوراه درجة على الحصول بعد  نشرها تم قد  الترقية طلب مع المقدمةاالبحاث المنشورة  تكون أن ▪
 .الطلب تقديم  وقت موجودة كانت التي األكاديمية  الدرجة إلى الترقية

 في قدمت أو محكمة علمية مجالت في نشرت قد  الترقية طلب مع المقدمةاالبحاث المنشورة  تكون أن ▪
  دولية، مؤتمرات

o مجالت فيالبحوث  هذه من األقل على( 2)بحثين  نشر يجب مشارك، أستاذ إلى للترقية 

 ، (الترقية بتخصص يتعلق مجال في) دولية
o مجال  في) الدولية المجالت  في األقل علىبحوث ( 3) ثالث نشر يجب أستاذ، إلى للترقية  

 (. الترقية بتخصص يتعلق
 التأليف متطلبات التدريس هيئة عضو يستوفي أن يجب ▪

o للترقية( أقصى كحد مؤلفين ثالثة مع)  رئيسي كمؤلف( 2) اثنين أو وحيد كمؤلف( 1) واحد  

 مشارك  أستاذ إلى
o (  أقصى كحد مؤلفين ثالثة  مع) رئيسي كمؤلف( 4) أربعة أو وحيد كمؤلف( 2) اثنان

 . أستاذ درجة إلى للترقية
 .التدريس هيئة لعضو الدكتوراه أو الماجستير رسالة  من جزًءا الترقية طلب مع المقدمةاالبحاث  تكون أال يجب ▪
 .دكتوراه/  ماجستير طالب إشراف تحت مشترًكا بحثًا الترقية طلب مع المقدمة بحاثاأل تتضمن قد ▪
  عمل مجال أو تخصص  ضمن الترقية طلب مع المقدمةاالبحاث  من األقل على٪ 50 نسبة تكون أن يجب ▪

 . التدريس هيئة عضو
 . الزمالء قبل  من ومراجعتها وفهرستها نشرها يثبت ما الترقية طلب مع المقدمةاالبحاث  جميع تحمل أن يجب ▪

   خدمة الكلية/ المجتمعية 3.3.5

  أستاذ إلى  للترقية يلي مما أي من نقطة( 20) عشرين  عن يقل ال ما جمع قد األكاديمي العضو يكون أن يجب ▪

 (.التفاصيل من لمزيد التقييم استمارة انظر) أستاذ درجة إلى للترقية نقطة( 25) وعشرون وخمس مشارك؛
 المثال سبيل  على  تشمل، وقد الماضيين، العامين من  الترقية طلب مع المقدمة واألدلة المستندات تكون أن يجب ▪

 : الحصر ال
o اإلبداعي  والعمل المحكمة غير والمجالت  الصحف في المنشورة المقاالت 
o الخارجية /  الداخلية  الفنية/  والعلمية اإلدارية  اللجان عضوية 
o الدولية/  المحلية المنظمات أنشطة في  المساهمة أو/  و في المشاركة 
o المهنية الجمعيات أو/  و المنظمات عضوية. 
o خارج كيان أي  في العمل  بمجال صلة   ذات أو المجال داخل استشارية أنشطة/  بعثات 

 . الكلية
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o تطوير أو الدراسية المناهج مثل باألكاديمية الصلة ذات الخارجية/  الداخلية  األنشطة  
/   بإنشاء المتعلقة واألنشطة الدكتوراه إشراف/  ماجستير  المراجعة،/  التصميم/  البرنامج

 . األكاديمية المؤسسات جدوى
o العمل بمجال تتعلق أو  المجال  داخل إجراؤها يتم خارجية/  داخلية دورات/  تدريبات . 
o والمجتمع الكلية تخدم التي األنشطة في والمساهمة التطوعي العمل. 

 
 سيتم والتي رسمية،  بأدلة مدعومة أعاله 5.3.3و 5.3.2و 5.3.1 في  الموضحة الثالثة المعايير جميع تكون أن يجب ▪

 . الترقية  لطلب الداعمة المستندات من جزًءا اعتبارها

  عملية التقييم: 4.5

 الطلب وتأييد األهلية من التحقق 1.4.5     

 أكتوبر 31و  أكتوبر 1 بين ما الفترة في المباشر مديرهم إلى الترقية ووثائق طلباتهم تقديم المتقدمين على يجب ▪

 . عام كل من الربيع  لفصل مارس 31و مارس 1 وبين الخريف فصل  لمجموعة
  الترقية طلب على يوافق ثم الداعمة  المستندات وصحة واكتمال الطلب  مقدم أهلية من المباشر المدير يتحقق أن يجب ▪

 . مناسب بشكل فيه للنظر( DC) القسم مجلس به ويوصي
  على  صادقي أن ويجب الوثائق وصالحية اكتمال إلى باإلضافة  الطلب  مقدم أهلية من التحققمجلس القسم  على يجب ▪

  أسبوًعا الطلب مقدم إعطاء يجب المقدمة، المستندات  في عيوب وجود حالة في(. AC) األكاديمي المجلس بالطل

  يومين غضون في  الطلب مقدم إبالغ يجب (،سابقًا المذكورة المعايير من أي تلبية  عدم) األهلية  عدم حالة في.  للرد
 .  جتماعالا تاريخ من

  عليه  يجب الذي هو المباشر المدير بصفته( VPAA)  األكاديمية للشؤون الرئيس نائب فإن األقسام، رؤساء حالة  في ▪

المجلس األكاديمي   إلى بالطلب سيوصي الذي وهو الداعمة،  المستندات وصحة واكتمال الطلب مقدم أهلية من التحقق
 (. القسم مجلس قبل  من الطلب في النظر يتم )لن

 من ومايو يناير نهاية  في األكاديمي المجلس إلى عليها  والمصادقة منها التحقق تم التي الطلبات  جميع تقديم يجب 2.4.5

 . عام كل

  التقييم 5.5

    وإكمال أعاله 5.3 في عليها المنصوص المعايير على بناءً  الطلب مقدم تقييم AC المجلس األكاديمي على  يجب  1.5.5       

     لعضو تفويضها AC المجلس األكاديمي تقرر قد(. 2 الملحق انظر - FPEF) األكاديمية الترقية تقييم نموذج               

 .ACالقسم األكاديمي من  فرعية  مجموعة               

 : التالي النحو على الترقية لمعايير الوزن توزيع يتم  2.5.5       

 نقطة  30 - التدريسية الخبرة . أ
 نقطة 40 - لبحثا .ب
 نقطة 30  - الكلية/  المجتمع خدمة .ت
 الكتب أو المساهمة أو المكتوبة الكتاب  فصول/  فصل مثل مسائل تشمل والتي األخرى، الجوانب .ث

 .نقاط 10 - األخرى اإلنجازات/  والجوائز االختراع براءات المنشورة،
   15و 25 أدنى بحد مشارك  أستاذ إلى ترقية على  للحصول  نقطة  80  إجمالي على  الحصول  المتقدمين  على يجب  3.5.5     

   .التوالي على الكلية/  المجتمع وخدمة والبحث التدريس تجربة في نقطة 20و              

  المعايير من كل في نقطة  25 أدنى  بحد أستاذ إلى للترقية نقطة  87  إجمالي على  الحصول  المتقدمين  على يجب  4.5.5     

 (.األخرى الجوانب) الرابعة للفئة نقاط 5و ،(الكلية/  المجتمع وخدمة البحث التدريس، خبرة) الرئيسية الثالثة              

 ث  وت  البنود في  الواردة المعايير من معيار لكل المطلوبة النقاط من األدنى الحد بتغيير المراجعة لجنة توصي  قد  5.5.5    

   لكل المطلوبة النقاط من األدنى بالحد AC المجلس األكاديمي حتفظي أن يجب ذلك، ومع االقتضاء؛ عند أعاله،              

 .أكاديمية رتبة             
   بالطلبات البشرية الموارد  قسم عالمإ AC القسم االكاديمي على يجب ، الترقية طلبات في للنظر االجتماع قبل  6.5.5    

   أن يجب. السلوكية والجوانب الصلة ذات األكاديمية غير األمور بشأن متقدم كل بشأن سري تقرير وطلب الواردة             
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   التقييم خطوات في قدًما للمضي االعتراض بعدم توصية المراجعة  لجنة إلى المقدم البشرية الموارد تقرير يتضمن        
   تلخص. الطلب استالم من أسبوعين غضون في A عالم المجلس األكاديميإ  البشرية الموارد  قسم على يجب. األخرى        

 . الخارجية للمراجعة إلرسالها الترقية وثائق وتعد إليها توصلت التي النتائج التدقيق  لجنة        
 اختيار المراجع الخارجي:  6.5

 (  واحد طلب من أكثر خارجي مراجع تعيين يمكن) طلب لكل خارجيين  مراجعين األكاديمي المجلس يختار  1.6.5             

 : التالية النقاط مراعاة عم                     
o اإلمارات دولة خارج من( 2) اثنان منهم طلب لكل خارجيين مراجعين( 3) ثالثة هناك يكون أن يجب 

 .اإلمارات من( 1) وواحد المتحدة العربية
o الطلب لمقدم البحثية المنشورات مجال مع المحكمين تخصص مجاالت تتماشى أن يجب . 
o والكليات الجامعات من المثالية الناحية من مرموقين أكاديميين/  باحثين المراجعون يكون أن يجب 

 . دوليًا بها المعترف
o تحت وليسوا والتعليم التربية وزارة قبل من بالكامل معتمدة جهة من المحليون المراجعون يكون أن يجب 

 (. البرنامج أو المؤسسي المستوى على) االختبار
o ومقدم الخارجي المراجع يكون عندما. لها التقدم يتم التي الرتبة  عن المراجع األكاديمية الرتب تقل أال 

 .الطلب مقدم من أكثر خبرة سنوات  الخارجي المراجع لدى يكون أن يجب الدرجة، نفس على  الطلب
o المراجعون أنفسهم   كان الذين التدريس هيئة أعضاء من المقدمة الطلبات في النظر للمراجعين يحق ال

 .الدكتوراه أو الماجستير  رسالة على مشرفين
o على  الدليل  من جزًءا يمثل أكاديمي عمل أو بحثي منشور أي في شاركوا قد المراجعون يكون أال يجب  

 . للترقية الطلب مقدم طلب
o الطلب مقدم مع عالقة أي للمراجع يكون أال يجب . 
o يشهد، البد ان المصالح تضارب وعدم  بالسرية  إقرار على التوقيع المختار الخارجي   المراجع على يجب 

 جميع وأنكلية الخوارزمي الدولية   مرشح مع المصالح  في تضارب وجود عدمالخارجي بالمراجع 
عالم التكليف إ تاريخ من سنوات 5 لمدة سرية ستبقى ACمجلس القسم  مع والتواصل المتبادلة المعلومات

   والقبول به.
  مع االتصاالت جميع عن ،AC  مجلس القسم عن نيابة مسؤول، VPAAنائب الرئيس للشؤون االكاديمية مكتب   2.6.5        

   .الخارجيين  المراجعين                  
   غضون في المختارين الخارجيين المراجعين  عالمإ  VPAA نائب الرئيس للشؤون االكاديمية  مكتب على يجب    3.6.5       

    ونموذج( 3 الملحق CIDF)  الموقع المصالح  تضارب إقرار نموذج وجمع AC مجلس القسم  قرار بعد أسبوع                   

   هذه حفظ مهمة القانونية اإلدارة مع بالتنسيق البشرية الموارد إدارة وتتولى(. 4 الملحق  DDF) اإلفصاح رإقرا                  

 . الوثائق                  
 نائب رئيس    على فينبغي أخرى، بطريقة التصرف رفض أو متاح غير المختارين المراجعين من أي كان إذا      4.6.5       

     من أسبوعين غضون  في اإلدارية التنسيق  للجنة  عادي غير اجتماع إلى الدعوة VPAAالشؤون االكاديمية                   

 (.بدائل)  باستبدال التوصية أجل من عالماإل  استالم تاريخ                  
 

 والتوصيات  الخارجية المراجعة   7.5

   ( 3) ثالثة إلى الداعمة  األدلة جميع ذلك في بما الطلب VPAA نائب رئيس الشؤون االكاديمية مكتب يرسل       1.7.5       

 .يوليو/  مارس نهاية بحلول مؤكدين خارجيين مراجعين                    
   إلى توصياتهم وتقديم البحث وسالمة وسالمتها الطلبات صحة من والتحقق النظر عن  مسؤولون المراجعون     2.7.5       

 .المستندات استالم من( 2) شهرين غضون  يف ACقسم المجلس                    
 

   . الخارجيين المراجعين مالحظات االعتبار في األخذ مع بها الخاص الترقية تقرير من  االنتهاء التدقيق  لجنة على يتعين  8.5

   :يلي ما على بناءً  ترقية طلب أي  رفض أو قبول يتم       
 .الطلب قبول فسيتم ، الطلب مقدم بترقية باإلجماع الخارجيون المراجعون أوصى  إذا  1.8.5       

 .الطلب رفض فسيتم الطلب، لمقدم بالترقية  الخارجيين المراجعين من أي  يوص لم  إذا    2.8.5       

    لجنة  على يجب ،(1) واحد خارجي مراجع يفعل ولم بالترقية الخارجيين المراجعين من( 2) اثنان  أوصى  إذا    3.8.5       
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 .األعضاء جميع أغلبية يتطلب تصويت طريق عن للترقية النهائية التوصية بشأن قرار  اتخاذ المراجعة                    
   الخارجيين المراجعين من( 2) اثنان يوص ولم بالترقية الخارجيين المراجعين من( 1)  واحد أوصى  ذا.  ا4.8.5       

 . إضافي  خارجي مراجع توصية على  للحصول  السعي المراجعة لجنة على فيجب بالترقية،                 
   .رفضه يتم ،ذلك خالف  الترقية؛ قبول فسيتم  الطلب، لمقدم  بالترقية اإلضافي  الخارجي المراجع  أوصى  إذا    5.8.5       

   
  لمقدم توصيتها ذلك في بما VPAAنائب رئيس الشؤون االكاديمية إلى  بها الخاص الترويج تقرير ACمجلس القسم  تقدم    9.5

 (.سابقًا الموصوفة العملية باستكمال رهنا) عام كل من يوليو/  مارس نهاية يتجاوز ال موعد في  الطلب        
 
 القرار    10.5

 نائب رئيس الشؤون  قبل من  عليه  والموافقة التدقيق لجنة من المقدم التقرير على بناءً  قراره الرئيس يتخذ  1.10.5       

 .VPAA االكاديمية                  

 . التالي  الدراسي العام بدء قبل الصلة ذات واإلدارات الموظفين إلى الترقية بقرارات رسميًا الرئيس يخطر  2.10.5       

 
   االستئنافات  11.5

 .الرئيس إشعار من يوًما 30 غضون في الترقية   قرار على استئناف تقديم للمتقدمين يجوز  1.11.5        

 . البشرية الموارد  قسم إلى االستئناف تقديم يجب  2.11.5        

 . االستئناف استالم من يوًما 30  غضون في االستئناف  على رد تقديم الرئيس  على يجب  3.11.5        

 نهائيا  االستئناف قرار يعتبر  4.11.5        

 

 .  المسؤوليات: 6
 : القسم مجلس يتولى  1.6

 .الطلب مقدم  وثائق واكتمال وصحة  صحة من والتأكد التحقق ▪
 الطلب  مقدم أهلية حول خطي إشعار تقديم ▪
 . التدقيق لجنة إلى المؤهلين المتقدمين وثائق على المصادقة ▪
 :يلي بما  األكاديمي المجلس يقوم  2.6

 . الخارج من ومصدقة كاملة للترقية التقدم متطلبات أن من التأكد ▪
 .الترقية طلبات جميع تقييم ▪
 منه والتحقق الترقية تقييم من للتحقق الخارجيين المراجعين مع التنسيق ▪
 . ترويج تطبيق  لكل التوصيات من مجموعة يتضمن ترويج بتقرير VPAA نائب رئيس الشؤون االكاديمية تزويد ▪

 : الخارجيين المراجعين على  يجب   3.6

 الدولية.  والتوقعات  المعايير ضوء في البحث وسالمة وسالمتها صحتها من والتحقق  إليهم  المحالة الطلبات في النظر ▪
   (األكاديمية الشؤون) الرئيس نائب على  يجب   4.6

 .السياسة مع يتماشى بما  الترقية، طلب تقديم عملية  مراحل جميع وعدالة مالءمة من التأكد ▪
 .مناسب بشكل فيه للنظر الكلية لرئيس النهائي التقرير إقرار - النهائي الترقية تقرير مالءمة من التأكد ▪

 نائب رئيس الشؤون   و ACمجلس القسم  توصية على بناءً  النهائي الترقية قرار الكلية، لمجلس رئيًسا بصفته الرئيس، يصدر    5.6

 VPAAاالكاديمية        

 

 التعريفات  .  7
   العمل إنهاء أو صيانتها أو مراجعتها أو تنفيذها، أو السياسة، هذه تطوير عن  المسؤولة اإلدارة أو المكتبمالك السياسة:    1.7

 .بها        
   السياسة هذه وصيانة ومراجعة تنفيذ على  اإلشراف عن  المسؤولةكلية الخوارزمي الدولية لـ الدائمة اللجنة :  اإلشراف لجنة    2.7

 . السياسة صاحب مع بالتعاون        
  لمراجعة تعيينهم تم أخرى  دولية أو/  و إماراتية مؤسسات من مرموقون أكاديميون/  باحثون: الخارجيون المراجعون   3.7

 .للترقية مالءمتهم مدى حول توصيات وتقديم لطلباتهمزمالئهم        
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 وثائق ذات صلة:     . 8
 دليل اعضاء هيئة التدريس 1.8       

 

 .   االستجابة 9
 academic@kic.ac.ae-vp إلى السياسة هذه حول المالحظات أو االستفسارات إرسال يمكن 1.9      

 

 المالحق   . 10
 (APAF) األكاديمية الترقية طلب استمارة:   1ملحق        

 (APEF) أكاديمية ترقية تقييم نموذج:  2ملحق        

 (CIDF)المصالح تضارب إقرار نموذج:  3ملحق        

   (DDF) اإلفصاح إقرار نموذج:  4ملحق        

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vp-academic@kic.ac.ae
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 أكاديمية   ترقية طلب استمارة          
 

 االسم  

 

 
الكلية/ القسم /  

 الوحدة

 

 
 الرتبة الحالية

 

رتبة الترقية المقدم  
 عليها

 

 
 تاريخ التقديم  

 

 
 اسم الرئيس المباشر 

 

 
 تاريخ تقديم الطلب

 

عدد سنوات الخبرة  
 بالمرتبة الحالية  

السنة بالكلية في  
 المرتبة الحالية 

 

عدد المنشورات  
 المقدمة للترقية 

المنشورات  عدد 
 كباحث وحيد 

  المؤلفين عدد 
 المنشور  األول

 

  عام تقييم   نتيجة  آخر
 أكاديمي 

 

  تقييم  نتيجة  متوسط 
  الثالث السنوات
 األخيرة 

 

 الشهادات عدد
  المضمنة  المهنية
 للترقية 

 

  نشاط  إثباتات عدد
  المجتمع خدمة 

 للترقية  المقدمة 

 

  خدمة  إثباتات عدد
  المقدمة الكلية

 للترقية 
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 أكاديمية  ترقية طلب  استمارة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطلب مقدم   تعريف ملف ملخص
 األهلية  وأسباب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 االستمارة صفحات عدد إجمالي
 

 

 مقدم الطلب اسم 
 

 التاريخ امضاء

( المباشر الرئيس) قبل من االستالم تم
 :االسم

 

 التاريخ امضاء 
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 األكاديمية  الترقية  تقييم استمارة      

  االسم  

  ية/القسم/ الوحدة كللا

  الرتبة الحالية 

  وصف المعدل 

 
  قائمة التدقيق 

  استمارة  

  السيرة الذاتية  

  سنوات(  3تقييمات االداء )

  االبحاث المنشورة 

  وثائق خدمة المجتمع / الكلية 

 
  ( 10+20) 30 أداء التدريس  .أ

   التدريس  .1

  *عدد السنوات 2 ((   10=  2*  5سنوات ) 05سنوات في التدريس )بحد أقصى    - أ           

 كلية الخوارزمي الدولية فقط بحد أقصى  تقييم التدريس )في  -ب          

 ( 20=  4*   1*   5( ) 4% * 100*   5سنوات( ) 04               
* نسبة تقييم األداء التدريسي *  5

 عدد السنوات 
 

  ( 8+8+16+8) 40 البحث  .2

  ( 6* 2ابحاث ) 6ما ال يقل عن  .1

اهم معايير المزايا التي ينبغي اخذها  

 بعين االعتبار

 

  ( 8* 1ابحاث ) 8ما ال يقل عن  .2

   ( 16=   2*  8بحثين بفهرس دولي ) 2ما ال يقل عن  .3

  (1* 3تأليف فردي ) 1عن ما ال يقل  .4

اهم معايير المزايا التي ينبغي اخذها  

 بعين االعتبار

 

  (2* 4تأليف فردي ) 2 عن ما ال يقل .5

  (2*  4كمؤلف رئيسي ) 2ما ال يقل عن  .6

اخذها  اهم معايير المزايا التي ينبغي 

 بعين االعتبار

 

  كمؤلف مشارك 4ما ال يقل عن  .7

   

  30 خدمة المجتمع / الكلية     .3

نشر المقال في الصحف والمجالت غير المحكمة وغيرها من األعمال اإلبداعية  .1

 حاالت كحد أقصى(  3)

  (كحد اقصى 3المقاالت ) * عدد1

  كحد اقصى(  3* حاالت )1 مرات كحد أقصى(. 3الداخلية )العضوية في اللجان اإلدارية والعلمية / التقنية  .2
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  كحد اقصى(  3* حاالت )1 حاالت كحد أقصى( 3المشاركة / المساهمة في أنشطة المنظمات المحلية ) .3

  كحد اقصى(  3* حاالت )2 حاالت كحد أقصى(  3المشاركة / المساهمة في أنشطة المنظمات الدولية ) .4

  كحد اقصى(  3* حاالت )1 كحد أقصى( 3المنظمات / الجمعيات المهنية المحلية / الدولية )العضوية في  .5

بعثات استشارية داخل المجال أو متعلقة بمجال العمل في أي جهة خارج الكلية   .6

 كحد أقصى( 3)

  كحد اقصى(  3* حاالت )1

بالمناهج الدراسية أو تطوير البرنامج /   األنشطة االكاديمية الداخلية التي تتعلق .7

 كحد أقصى(  3تصميم / مراجعة وإنشاء / جدوى المؤسسات األكاديمية )

  كحد اقصى(  3* حاالت )1

التدريبات / المساقات الداخلية أو الخارجية التي يتم إجراؤها داخل المجال أو   .8

 المتعلقة بمجال العمل 

  كحد اقصى(  3* حاالت )1

  كحد اقصى(  3* حاالت )1 كحد أقصى(  03اللجان و / أو الرئيس الداخلي للكلية )عضوية  .9

 

 
 تم تقييمه من طرف:  

 
 
 

 ---------------------------------- 
 االسم

 االمضاء/ التاريخ
 
 
 

 ---------------------------------- 
  االسم

 االمضاء / التاريخ 
 
 
 

 ---------------------------------- 
  االسم

 االمضاء /التاريخ
 
 
 

 -------------------------------- 
  السما

 االمضاء / التاريخ 
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 استمارة تصريح تعارض المصالح
 

  معقول بشكل تؤثر أنها يبدو أو ومهنية موضوعية أحكام  إصدار على قدرتك من تحد أن يمكن معلومات أي عن  الكشف يرجى
 المهنية  أو المالية العالقات ، الحصر ال المثال سبيل على ، أومتنافسة متضاربة تكون أن يحتمل التي المصالح تشمل. أحكامك على

  أو الهدايا قبول عدم أيًضا ويرجى. منافسيها أو موظفيها أو المعنية المنظمات أو األشخاص مع الحالية   أو السابقة  الشخصية أو
  عليك يجب ، الحالة  هذه في. محرًجا أو مسيئًا بذلك القيام يكون عندما إال ،  المتواضعة الضيافة تتجاوز التي المزايا أو اإلكراميات

 . التالي KIC عضو وتشمل التعيين لمدة للتطبيق قابلة االتفاقية هذه. KIC لشركة المناسب الوقت في اإلفصاح


