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وزارة التعليــم العالــي
قـرار وزاري
رقـم 2014/2
ب�إ�صدار الئحة الرتقيات الأكادميية مب�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة
ا�ستن ــادا �إلــى املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  2002/6بتحديــد اخت�صا�صــات وزارة التعلي ــم العال ــي
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل نظام اجلامعات اخلا�صة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/41
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  99/42فـي �ش�أن �إن�شاء الكليات واملعاهد العليا اخلا�صة ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  99/36ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية لنظام اجلامعات اخلا�صة ،
و�إىل القــرار ال ــوزاري رقم  2000/34ب�إ�صــدار الالئحــة التنظيميــة للكليــات واملعاهــد العليــا
اخلا�صة ،
و�إىل قرار جلنة م�ؤ�س�سات التعليم العايل العمانية رقم ، 2012/1/13
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعم ـ ــل ف ــي �شـ ـ ـ ـ�أن الرتقي ـ ــات الأكادميي ـ ــة مب�ؤ�س�سـ ــات التعلي ــم العالـ ــي اخلا�ص ـ ــة ب�أحك ـ ــام
الالئح ـ ــة املرفق ـ ــة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة �أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  11 :من ربيع الأول 1435هـ
املـوافــــق  13 :من ينايـــــــــــــر 2014م

د  .راوية بنت �سعود البو�سعيدية
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة التعليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم العالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
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الئحـة الرتقيـات الأكادمييـة
مب�ؤ�س�سـات التعليـم العالـي اخلا�صـة
الف�صــــل الأول
تعريفــات و�أحكـــام عامـــة
املـــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحك ـ ــام هذه الالئحـ ــة يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعنــى املح ــدد قريـ ــن
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الـــــــــــــــــــــوزارة  :وزارة التعليم العايل .
الالئحــــــــــــــــــة  :الئحة الرتقيات الأكادميية مب�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة .
امل�ؤ�س�ســــــــــــــــــة  :م�ؤ�س�س ــة تعلي ــم عال خا�صة تقـ ــدم برامــج �أكادميي ــة تـ ـ�ؤدي للح�ص ــول
على درجة علمية بعد احل�صول على دبلوم التعليم العام �أو ما يعادله ،
وتكون مب�ستوى جامعة �أو كلية جامعية �أو كلية .
رئيــ�س امل�ؤ�س�سـة  :رئي�س اجلامعة �أو عميد الكلية اجلامعية �أو الكلية .
الرتقيـــــــــــــــــــة  :احل�صول على رتبة علمية �أعلى .
املتقدم للرتقيـة  :ع�ضـ ـ ــو هيئـ ـ ــة التدري ـ ـ ـ ــ�س الراغ ـ ـ ــب فـ ـ ــي احل�ص ــول علـ ــى الرتقي ـ ـ ــة
من �أ�ستاذ م�ساعد ف�أعلى .
املحكــــــــــــــــــــــم  :ع�ض ـ ــو هيئة �أكادميي ــة ب�إح ــدى امل�ؤ�س�سـ ــات الأكادميي ــة املعتـ ــرف به ــا
من داخل ال�سلطنة �أو خارجها .
املـــادة ( ) 2
متثل �أحكام هذه الالئحة احلد الأدنى ملتطلبات الرتقية الأكادميية بامل�ؤ�س�سة .
املـــادة ( ) 3
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على �أع�ضاء الهيئة الأكادميية بامل�ؤ�س�سة .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1044

املـــادة ( ) 4
علــى ك ــل م�ؤ�س�س ــة و�ضــع الئحة داخلي ــة ملنــح الرتقيات الأكادميية فيه ــا مب ــا ال يتع ــار�ض
مع �أحكام هذه الالئحة يعتمدها جمل�س الأمناء  ،وت�صادق عليها الوزارة .
املـــادة ( ) 5
ي�صـ ــدر قـ ــرار الرتقي ــة من رئيـ ــ�س امل�ؤ�س�سـ ــة بنــاء على التو�صيــة مــن اللجـان املخت�صــة ،
وتر�سل ن�سخة من القرار �إىل الوزارة .
املـــادة ( ) 6
يجب �أن تكون جميع الإجراءات واملداوالت اخلا�صة بالرتقية �سرية .
املـــادة ( ) 7
فـي حال خمالفة امل�ؤ�س�سة لأحكام هذه الالئحة ف�إن للوزارة احلق فـي اتخاذ الإجراءات
املقررة قانونا  ،وال يعتد ب�أي قرار ترقية �صدر باملخالفة لأحكام هذه الالئحة .
الف�صـل الثانـي
�شــروط الرتقيـــة الأكادمييــة
املـــادة ( ) 8
ي�شرتط للرتقية الأكادميية ما ي�أتي :
�	- 1أن يتقدم ع�ضو هيئة التدري�س بطلب ترقيته للجنة املخت�صة مرفقا به امل�ستندات
والتقارير املطلوبة .
�	- 2أن يكـ ــون املت ــقدم للرتقي ــة من الأكادمييــني احلا�صل ــني عل ــى درجـ ــة الدكت ــوراة
برتبة �أ�ستاذ م�ساعد ف�أعلى .
�	- 3أن يكون قد �أم�ضى �أربع �سنوات على الأقل فـي الرتبة العلمية التي ي�شغلها .
 - 4ا�ستيفــاء املجــاالت الآتيــة على �أن حتــدد الالئح ــة الداخليــة للرتقيــات بامل�ؤ�س�س ــة
الوزن الن�سبي لكل منها :
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�أوال  :البحوث العلمية :
وي�شرتط �أن تتوافر فيها ال�ضوابط الآتية :
 - 1اجلودة والأ�صالة والإبداع .
 - 2ن�شر عدد من البحوث حتدده امل�ؤ�س�سة مبا ي�ؤهــل املتقــدم للرتقيــة �إىل الرتبــة
الأعلى فـي التخ�ص�ص ذاته ب�شرط �أال يقل عدد البحوث عن :
�أ � -ستــة بحـوث للرتقيــة �إىل �أ�ستاذ م�شارك  ،منها واحــد على الأق ــل �أع ــده
الباحث منفردا �أو اثنان منها كباحث رئي�سي .
ب  -ثماني ــة بحوث للرتقي ــة �إىل �أ�ست ــاذ  ،منها اثنان على الأق ــل �أعدهم ــا
الباح ــث منفردا �أو �أربعة منها كباحث رئي�سي .
ت �	-أن تكــون البحــوث العلمي ــة من�ش ــورة �أو مقبول ــة للن�ش ــر فـي جم ــالت
علمي ــة حمكمة  ،على �أن يكون بحث واحد على الأقل من�شورا فـي جملة
علمي ــة دوليـ ــة حمكمــة للرتقية �إىل �أ�ستاذ م�شــارك �أو بحثـان للرتقية
�إىل �أ�ستاذ .
ث �	-أن تكــون البح ــوث املقدمـ ــة للرتقيــة ق ــد تـ ــم �إعداده ـ ــا بعد احل�ص ـ ــول
على درجـة الدكتوراة  ،وبعد احل�صول على �آخر لقب علمي .
ج �	-أن تك ــون البح ــوث العلمي ــة املقبول ــة للن�ش ــر م�شفوعــة بخط ــاب �أ�صلــي
من جهة الن�شر يو�ضح �صراحة قبول ن�شره .
ح �	-أال يكون �أي من البحوث العلمية مقدمة للرتقية الأكادميية �سابقا
�أو م�ستقاة من ر�سالة املاج�ستري �أو الدكتوراة للمتقدم للرتقية �أو من
م�ؤلفاته ال�سابقة .
خ �	-أن تك ــون ( )%50من البحوث املقدمة للرتقي ــة فـي جم ــال التخ�ص ــ�ص
الدقيق للمر�شح كحد �أدنى .
د  -تعامل براءة االخرتاع امل�سجلة عامليا معاملة البحث فـي جملة علمية .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1044

ثانيا  :الأداء التدري�سي :
وي�شمل العبء التدري�سي وجميع املهام التدري�سية وتقارير تقييم النظراء وتقارير
تقييم الطلبة للتدري�س .
ثالثا  :خدمة املجتمع :
ويندرج فـي ذلك ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
 - 1الكتب التي ا�شتـ ــرك فـي ت�أليفه ــا  ،واملقـاالت املن�شـ ــورة فـي اجلرائ ــد واملجالت
غري املحكمة  ،والأعمال الإبداعية .
 - 2ع�ضويــة اللجــان الإداري ــة والعلمي ــة فـي اجلامع ــة �أو الكليــة التــي يعمــل بهــا
�أو خارجها .
 - 3امل�ساهم ــة فـي ن�ش ــاط املنظم ــات واجلمعي ــات العلمي ــة واالجتماعيــة املحلي ــة
والإقليمية والدولية .
 - 4امل�شاركة فـي امل�ؤمترات والندوات ب�أوراق علمية .
 - 5ع�ضوية الهيئات والروابط واجلمعيات الأكادميية فـي جمال تخ�ص�صه .
 - 6املهمات اال�ست�شارية فـي الأعمال احلكومية �أو املنظمات الدولية �أو القطاع
اخلا�ص .
 - 7امل�شاركـة فـي ت�أ�سيـ�س امل�ؤ�س�سات العلميـة ( جامعات �أو كليـات �أو �أق�سـام �أو مراكــز
�أو خمتربات �أو غريها ) .
 - 8امل�شاركة فـي و�ضع الربامج الدرا�سية �أو الإ�سهام فـي تطوير املقررات .
 - 9تقدمي الدورات التدريبية و�إلقاء املحا�ضرات العامة ونحوها .
 - 10امل�شاركة فـي فعاليات �أو لقاءات �أو برامج علمية �أو تخ�ص�صية فـي و�سائل
الإعالم املختلفة .
�	- 11أي م�ساهمـ ــات �أخـ ــرى م ـ ــن قبـ ـ ــل املتق ـ ــدم للرتقي ـ ــة تهـ ــدف خلدمـ ــة املجتم ــع
�أو امل�ؤ�س�سـ ــة .
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الف�صـل الثالـث
جلـان الرتقيـة الأكادمييـة والتحكيـم
املـــادة ( ) 9
ت�شكل باجلامعة جلنتان للرتقية الأكادميية  ،جلنة رئي�سية بقرار من رئي�س امل�ؤ�س�سة
مدته ــا �سنت ــان قابل ـ ــة للتجدي ــد  ،وير�أ�سها �أعلــى الأع�ضــاء فـي الرتبــة العلميـ ــة �أو الأقــدم
فـي حال ــة الت�س ــاوي فـي الرتب ــة  ،وجلنة فرعية بكل كليــة ت�شك ــل بقــرار مـ ــن العميـ ــد بنـ ــاء
علـى تو�صيـ ــة من جمل ــ�س الكلي ــة  ،وير�أ�سها �أعلى الأع�ضاء فـي الرتبة العلمية �أو الأقــدم
منه فـي حال الت�ساوي فـي الرتبة .
املـــادة ( ) 10
تخت�ص جلنة الرتقيات الأكادميية الرئي�سية باجلامعة بالآتي :
 - 1اختيار املحكمني من قوائم املر�شحني من قبل الأق�سام العلمية .
 - 2التن�سيق مع املحكمني املحددين لغر�ض �إكمال الإجراءات املتعلقة بالرتقية .
 - 3النظر فـي تقارير اللجنة الفرعية حول طلب املتقدم للرتقية فـي مدة ال تتجاوز
�ستة �أ�سابيع من تاريخ ا�ستالمها من اللجنة الفرعية ومن ثم �إر�سال النتائج
العلمية �إىل املحكمني للتقييم .
 - 4رفع قرار اللجنة م�شفوعا بتو�صيتها �إىل رئي�س امل�ؤ�س�سة .
املـــادة ( ) 11
تخت�ص جلنة الرتقيات الأكادميية الفرعية باجلامعة بالآتي :
 - 1ا�ست ـ ــالم طلبـ ــات الرتقية ومراجعة كاف ــة الأوراق وامل�ستنـ ــدات اخلا�صـ ــة بطلـ ــب
الرتقية  ،والت�أكد من توافر كافة ال�شروط وال�ضوابط املن�صو�ص عليها بهذه
الالئحة والالئحة الداخلية للرتقيات الأكادميية باجلامعة .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1044

 - 2مراجعــة تقييــم �أداء املتقــدم للرتقيــة املرتبــط بالأداء التدري�ســي وخدمة املجتمع
وفق الآلية املعمول بها فـي اجلامعة و�إرفاقها فـي طلب الرتقية .
 - 3رفع طلب املتقدم للرتقية للجنة الرئي�سية فـي حالة ا�ستيفائه ل�شروط الرتقية
فـي مدة ال تتجاوز ثالثة �أ�سابيع من تاريخ تقدمي الطلب .
�	- 4أي مهام �أخرى ت�سند �إليها من اللجنة الرئي�سية .
املـــادة ( ) 12
ت�شك ــل بالكلي ــة اجلامعي ــة �أو الكليـ ــة جلنة للرتقيات الأكادمييــة بق ــرار من العمي ــد بن ــاء
على تو�صي ــة من جمل ــ�س الكلي ــة  ،وير�أ�سهــا �أعلى الأع�ضاء فـي الرتبة العلميــة �أو الأقــدم
من ــه فـي حالة الت�ساوي فـي الرتبة .
املـــادة ( ) 13
تخت�ص جلان الرتقية الأكادميية بالكلية اجلامعية �أو الكلية بالآتي :
 - 1ا�ست ــالم طلب ــات الرتقي ــة ومراجع ــة كاف ــة الأوراق وامل�ستن ــدات اخلا�ص ــة بطل ــب
الرتقية  ،والت�أكد من توافر كافة ال�شروط وال�ضوابط املن�صو�ص عليها بهذه
الالئحة والالئحة الداخلية للرتقيات الأكادميية بامل�ؤ�س�سة .
 - 2مراجعــة تقييم �أداء المتقدم للترقية المرتبط بالأداء التدري�سي وخدمة المجتمع
وفق الآلية المعمول بها فـي الم�ؤ�س�سة و�إرفاقها فـي طلب الترقية .
 - 3اختيار املحكمني من قوائم املر�شحني من قبل الأق�سام العلمية .
 - 4التن�سيق مع املحكمني املحددين لغر�ض �إكمال الإجراءات املتعلقة بالرتقية .
�	- 5إر�سال النتائج العلمية �إىل املحكمني للتقييم .
 - 6رفع قرار اللجنة م�شفوعا بتو�صيتها �إىل العميد .
�	- 7أي مهام �أخرى ت�سند �إليها من العميد .
املـــادة ( ) 14
ي�شرتط فـي جلان الرتقيات الأكادميية ما ي�أتي :
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�	- 1أال يقل عدد �أع�ضائها عن خم�سة من خمتلف التخ�ص�صات الأكادميية مبا فيهم
الرئي�س  ،اثنان على الأقل منهم برتبة �أ�ستاذ  ،وفـي جميع الأحوال يجب �أال تقل
رتبة الع�ضو عن �أ�ستاذ م�شارك .
 - 2يجب �أال تقل رتبة �أي من �أع�ضائها عن رتبة املتقدم للرتقية .
�	- 3أال يكون �أي من �أع�ضائها زوجا �أو قريبا للمتقدم للرتقية .
املـــادة ( ) 15
تر�س ــل البح ــوث والبيان ــات اخلا�ص ــة بالرتقية لغ ــر�ض التقيي ــم �إلــى حمكمـ ــني خارجيـ ــني
تختارهم جلنة الرتقيات املخت�صة وفقا لل�شروط الآتية :
�	- 1أال يقل عددهم عن ثالثة حمكمني و�أال تقل رتبتهم العلمية عن �أ�ستاذ م�شارك .
�	- 2أال تقــل الرتبــة العلمية للمحكـم عن رتبـة املتقدم للرتقيـة � ،أو �أن يكون �أقـدم منـه
�إذا كانوا فـي الرتبة نف�سها .
�	- 3أن يكون اثنان منهم على الأقل من خارج ال�سلطنة  ،ومن م�ؤ�س�سات �أكادميية
معرتف بها .
�	- 4أن يكون املحكم متخ�ص�صا فـي جمال التخ�ص�ص الرئي�سي للمتقدم للرتقية .
�	- 5أال يكون املحكم م�شرفا على املتقدم للرتقية فـي ر�سالته للماج�ستري �أو ر�سالته
للدكتوراة .
�	- 6أال يكون املحكم م�شرتكا مع املتقدم للرتقية فـي �أي عمل علمي �ضمن الإنتاج
العلمي املقدم للرتقية .
�	- 7أال يكون املحكم قريبا �أو زوجا للمتقدم للرتقية .
�	- 8أال يكون املحكم �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س فـي امل�ؤ�س�سة التي يعمل بها املتقدم
للرتقية .
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�	- 9أال يكون املحكم �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س فـي امل�ؤ�س�سة �أو امل�ؤ�س�سات التي ترتبط
�أو تتعاون معها امل�ؤ�س�سة التي يعمل بها املتقدم للرتقية .
�	- 10أال يكون املحكم من �أع�ضاء جلان الرتقية  ،و�أال يكون له �صلة وظيفية باملتقدم
للرتقية فـي �أي مرحلة من مراحل الرتقية .
املـــادة ( ) 16
ال يحق للمتقدم للرتقية امل�شاركة فـي ع�ضوية �أي من جلان الرتقية عند النظر فـي طلبه .
املـــادة ( ) 17
يجب �إخطار املتقدم للرتقية كتابيا ب�أ�سباب رف�ض ترقيته خالل مدة ال تتجاوز خم�سة
ع�شر يوما من �صدور القرار .
املـــادة ( ) 18
يجوز للمتقدم للرتقية الأكادميية التظلم من قرار الرف�ض خالل ثالثني يوما �إىل رئي�س
امل�ؤ�س�سة  ،ويجب البت فـي التظلم خالل ثالثني يوما من تاريخ تقدمي التظلم  ،ويكون
قرار البت فـي التظلم نهائيا  ،ويعترب عدم الرد على التظلم خالل الأجل املحدد رف�ضا له .

