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وزارة التعليــم العالــي

قـرار وزاري

 رقـم 2014/2 

باإ�صدار لئحة الرتقيات الأكادميية مب�ؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة

ا�صتنـــادا اإلــى املر�صــوم ال�صلطانــي رقــم 2002/6 بتحديــد اخت�صا�صــات وزارة التعليـــم العالـــي 

واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

واإىل نظام اجلامعات اخلا�صة ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 99/41 ، 

واإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 99/42 فـي �صاأن اإن�صاء الكليات واملعاهد العليا اخلا�صة ، 

واإىل القرار الوزاري رقم 99/36 باإ�صدار الالئحة التنفيذية لنظام اجلامعات اخلا�صة ، 

واإىل القــرار الـــوزاري رقم 2000/34 باإ�صــدار الالئحــة التنظيميــة للكليــات واملعاهــد العليــا 

اخلا�صة ، 

واإىل قرار جلنة موؤ�ص�صات التعليم العايل العمانية رقم 2012/1/13 ، 

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يعمـــــل فـــي �صـــــــاأن الرتقيـــــات الأكادمييـــــة مبوؤ�ص�صــــات التعليـــم العالــــي اخلا�صـــــة باأحكـــــام 

الالئحـــــة املرفقـــــة . 

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة اأو يتعار�ض مع اأحكامها . 

املــادة الثالـثــــة 

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره . 

�صـدر فـي : 11 من ربيع الأول 1435هـ

املـ�افــــق : 13 من ينايـــــــــــــر 2014م

د . راوية بنت �صع�د الب��صعيدية

وزيـــــــــــــرة التعليــــــــــــــــــــم العالــــــــــــــــــي
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لئحـة الرتقيـات الأكادمييـة 

مب�ؤ�ص�صـات التعليـم العالـي اخلا�صـة

الف�صــــل الأول

تعريفــات واأحكـــام عامـــة

املـــادة ) 1 (

فـي تطبيـــق اأحكـــــام هذه الالئحــــة يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعنــى املحـــدد قريــــن 

كل منها ما مل يقت�ض �صياق الن�ض معنى اآخر : 

الـــــــــــــــــــــ�زارة : وزارة التعليم العايل . 

الالئحــــــــــــــــــة : لئحة الرتقيات الأكادميية مبوؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة . 

موؤ�ص�صـــة تعليـــم عال خا�صة تقــــدم برامــج اأكادمييـــة تـــوؤدي للح�صـــول  امل�ؤ�ص�صــــــــــــــــــة : 

على درجة علمية بعد احل�صول على دبلوم التعليم العام اأو ما يعادله ، 

وتكون مب�صتوى جامعة اأو كلية جامعية اأو كلية . 

رئيــ�س امل�ؤ�ص�صـة : رئي�ض اجلامعة اأو عميد الكلية اجلامعية اأو الكلية . 

الرتقيـــــــــــــــــــة : احل�صول على رتبة علمية اأعلى . 

املتقدم للرتقيـة : ع�صــــــو هيئــــــة التدريـــــــــ�ض الراغـــــــب فــــــي احل�صـــول علــــى الرتقيـــــــة 

من اأ�صتاذ م�صاعد فاأعلى . 

املحكــــــــــــــــــــــم : ع�صـــــو هيئة اأكادمييـــة باإحـــدى املوؤ�ص�صــــات الأكادمييـــة املعتــــرف بهـــا 

من داخل ال�صلطنة اأو خارجها . 

املـــادة ) 2 (

متثل اأحكام هذه الالئحة احلد الأدنى ملتطلبات الرتقية الأكادميية باملوؤ�ص�صة . 

املـــادة ) 3 (

ت�صري اأحكام هذه الالئحة على اأع�صاء الهيئة الأكادميية باملوؤ�ص�صة . 
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املـــادة ) 4 (

علــى كـــل موؤ�ص�صـــة و�صــع لئحة داخليـــة ملنــح الرتقيات الأكادميية فيهـــا مبـــا ل يتعـــار�ض 

مع اأحكام هذه الالئحة يعتمدها جمل�ض الأمناء ، وت�صادق عليها الوزارة . 

املـــادة ) 5 (

ي�صــــدر قــــرار الرتقيـــة من رئيــــ�ض املوؤ�ص�صــــة بنــاء على التو�صيــة مــن اللجـان املخت�صــة ، 

وتر�صل ن�صخة من القرار اإىل الوزارة . 

املـــادة ) 6 (

يجب اأن تكون جميع الإجراءات واملداولت اخلا�صة بالرتقية �صرية . 

املـــادة ) 7 (

الإجراءات  اتخاذ  فـي  للوزارة احلق  فاإن  الالئحة  املوؤ�ص�صة لأحكام هذه  فـي حال خمالفة 

املقررة قانونا ، ول يعتد باأي قرار ترقية �صدر باملخالفة لأحكام هذه الالئحة . 

الف�صـل الثانـي

�صــروط الرتقيـــة الأكادمييــة

املـــادة ) 8 (

ي�صرتط للرتقية الأكادميية ما ياأتي : 

اأن يتقدم ع�صو هيئة التدري�ض بطلب ترقيته للجنة املخت�صة مرفقا به امل�صتندات   - 1

والتقارير املطلوبة . 

اأن يكــــون املتـــقدم للرتقيـــة من الأكادمييــني احلا�صلـــني علـــى درجــــة الدكتـــوراة   - 2

برتبة اأ�صتاذ م�صاعد فاأعلى . 

اأن يكون قد اأم�صى اأربع �صنوات على الأقل فـي الرتبة العلمية التي ي�صغلها .   - 3

ا�صتيفــاء املجــالت الآتيــة على اأن حتــدد الالئحـــة الداخليــة للرتقيــات باملوؤ�ص�صـــة   - 4

الوزن الن�صبي لكل منها : 
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اأول : البحوث العلمية :

وي�صرتط اأن تتوافر فيها ال�صوابط الآتية : 

اجلودة والأ�صالة والإبداع .   - 1

ن�صر عدد من البحوث حتدده املوؤ�ص�صة مبا يوؤهــل املتقــدم للرتقيــة اإىل الرتبــة   - 2

الأعلى فـي التخ�ص�ض ذاته ب�صرط األ يقل عدد البحوث عن : 

�صتــة بحـوث للرتقيــة اإىل اأ�صتاذ م�صارك ، منها واحــد على الأقـــل اأعـــده   اأ - 

الباحث منفردا اأو اثنان منها كباحث رئي�صي . 

اأعدهمـــا  الأقـــل  على  اثنان  منها   ، اأ�صتـــاذ  اإىل  للرتقيـــة  بحوث  ثمانيـــة  ب - 

الباحـــث منفردا اأو اأربعة منها كباحث رئي�صي . 

جمـــالت  فـي  للن�صـــر  مقبولـــة  اأو  من�صـــورة  العلميـــة  البحــوث  تكــون  اأن  ت - 

علميـــة حمكمة ، على اأن يكون بحث واحد على الأقل من�صورا فـي جملة 

اأو بحثـان للرتقية  اأ�صتاذ م�صــارك  اإىل  علميـــة دوليــــة حمكمــة للرتقية 

اإىل اأ�صتاذ . 

اأن تكــون البحـــوث املقدمــــة للرتقيــة قـــد تــــم اإعدادهـــــا بعد احل�صـــــول  ث - 

على درجـة الدكتوراة ، وبعد احل�صول على اآخر لقب علمي . 

اأن تكـــون البحـــوث العلميـــة املقبولـــة للن�صـــر م�صفوعــة بخطـــاب اأ�صلــي  ج - 

من جهة الن�صر يو�صح �صراحة قبول ن�صره . 

�صابقا  الأكادميية  للرتقية  مقدمة  العلمية  البحوث  من  اأي  يكون  األ  ح - 

اأو من  للمتقدم للرتقية  الدكتوراة  اأو  املاج�صتري  ر�صالة  اأو م�صتقاة من 

موؤلفاته ال�صابقة . 

اأن تكـــون )50%( من البحوث املقدمة للرتقيـــة فـي جمـــال التخ�صـــ�ض  خ - 

الدقيق للمر�صح كحد اأدنى . 

تعامل براءة الخرتاع امل�صجلة عامليا معاملة البحث فـي جملة علمية .  د - 
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ثانيا : الأداء التدري�صي :

وي�صمل العبء التدري�صي وجميع املهام التدري�صية وتقارير تقييم النظراء وتقارير 

تقييم الطلبة للتدري�ض . 

ثالثا : خدمة املجتمع : 

ويندرج فـي ذلك ب�صفة خا�صة ما ياأتي : 

الكتب التي ا�صتــــرك فـي تاأليفهـــا ، واملقـالت املن�صــــورة فـي اجلرائـــد واملجالت   - 1

غري املحكمة ، والأعمال الإبداعية . 

ع�صويــة اللجــان الإداريـــة والعلميـــة فـي اجلامعـــة اأو الكليــة التــي يعمــل بهــا   - 2

اأو خارجها . 

امل�صاهمـــة فـي ن�صـــاط املنظمـــات واجلمعيـــات العلميـــة والجتماعيــة املحليـــة   - 3

والإقليمية والدولية . 

امل�صاركة فـي املوؤمترات والندوات باأوراق علمية .   - 4

ع�صوية الهيئات والروابط واجلمعيات الأكادميية فـي جمال تخ�ص�صه .   - 5

القطاع  اأو  الدولية  املنظمات  اأو  احلكومية  الأعمال  فـي  ال�صت�صارية  املهمات   - 6

اخلا�ض .

امل�صاركـة فـي تاأ�صيـ�ض املوؤ�ص�صات العلميـة ) جامعات اأو كليـات اأو اأق�صـام اأو مراكــز   - 7

اأو خمتربات اأو غريها ( . 

امل�صاركة فـي و�صع الربامج الدرا�صية اأو الإ�صهام فـي تطوير املقررات .   - 8

تقدمي الدورات التدريبية واإلقاء املحا�صرات العامة ونحوها .   - 9

و�صائل  فـي  تخ�ص�صية  اأو  علمية  برامج  اأو  لقاءات  اأو  فعاليات  فـي  امل�صاركة   - 10

الإعالم املختلفة . 

اأي م�صاهمــــات اأخــــرى مـــــن قبــــــل املتقـــــدم للرتقيـــــة تهــــدف خلدمــــة املجتمـــع   - 11

اأو املوؤ�ص�صــــة . 
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الف�صـل الثالـث

جلـان الرتقيـة الأكادمييـة والتحكيـم

املـــادة ) 9 (

املوؤ�ص�صة  رئي�ض  من  بقرار  رئي�صية  جلنة   ، الأكادميية  للرتقية  جلنتان  باجلامعة  ت�صكل 

مدتهـــا �صنتـــان قابلـــــة للتجديـــد ، ويراأ�صها اأعلــى الأع�صــاء فـي الرتبــة العلميــــة اأو الأقــدم 

فـي حالـــة الت�صـــاوي فـي الرتبـــة ، وجلنة فرعية بكل كليــة ت�صكـــل بقــرار مــــن العميــــد بنــــاء 

علـى تو�صيــــة من جملـــ�ض الكليـــة ، ويراأ�صها اأعلى الأع�صاء فـي الرتبة العلمية اأو الأقــدم 

منه فـي حال الت�صاوي فـي الرتبة . 

املـــادة ) 10 (

تخت�ض جلنة الرتقيات الأكادميية الرئي�صية باجلامعة بالآتي : 

اختيار املحكمني من قوائم املر�صحني من قبل الأق�صام العلمية .   - 1

التن�صيق مع املحكمني املحددين لغر�ض اإكمال الإجراءات املتعلقة بالرتقية .   - 2

النظر فـي تقارير اللجنة الفرعية حول طلب املتقدم للرتقية فـي مدة ل تتجاوز   - 3

النتائج  اإر�صال  ثم  ومن  الفرعية  اللجنة  من  ا�صتالمها  تاريخ  من  اأ�صابيع  �صتة 

العلمية اإىل املحكمني للتقييم . 

رفع قرار اللجنة م�صفوعا بتو�صيتها اإىل رئي�ض املوؤ�ص�صة .   - 4

املـــادة ) 11 (

تخت�ض جلنة الرتقيات الأكادميية الفرعية باجلامعة بالآتي : 

ا�صتـــــالم طلبــــات الرتقية ومراجعة كافـــة الأوراق وامل�صتنــــدات اخلا�صــــة بطلــــب   - 1

بهذه  عليها  املن�صو�ض  وال�صوابط  ال�صروط  كافة  توافر  من  والتاأكد   ، الرتقية 

الالئحة والالئحة الداخلية للرتقيات الأكادميية باجلامعة . 
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مراجعــة تقييــم اأداء املتقــدم للرتقيــة املرتبــط بالأداء التدري�صــي وخدمة املجتمع   - 2

وفق الآلية املعمول بها فـي اجلامعة واإرفاقها فـي طلب الرتقية . 

رفع طلب املتقدم للرتقية للجنة الرئي�صية فـي حالة ا�صتيفائه ل�صروط الرتقية   - 3

فـي مدة ل تتجاوز ثالثة اأ�صابيع من تاريخ تقدمي الطلب . 

اأي مهام اأخرى ت�صند اإليها من اللجنة الرئي�صية .   - 4

املـــادة ) 12 (

ت�صكـــل بالكليـــة اجلامعيـــة اأو الكليــــة جلنة للرتقيات الأكادمييــة بقـــرار من العميـــد بنـــاء 

على تو�صيـــة من جملـــ�ض الكليـــة ، ويراأ�صهــا اأعلى الأع�صاء فـي الرتبة العلميــة اأو الأقــدم 

منـــه فـي حالة الت�صاوي فـي الرتبة . 

املـــادة ) 13 (

تخت�ض جلان الرتقية الأكادميية بالكلية اجلامعية اأو الكلية بالآتي : 

ا�صتـــالم طلبـــات الرتقيـــة ومراجعـــة كافـــة الأوراق وامل�صتنـــدات اخلا�صـــة بطلـــب   - 1

بهذه  عليها  املن�صو�ض  وال�صوابط  ال�صروط  كافة  توافر  من  والتاأكد   ، الرتقية 

الالئحة والالئحة الداخلية للرتقيات الأكادميية باملوؤ�ص�صة . 

2 - مراجعــة تقييم اأداء المتقدم للترقية المرتبط بالأداء التدري�صي وخدمة المجتمع 

وفق الآلية المعمول بها فـي الموؤ�ص�صة واإرفاقها فـي طلب الترقية . 

اختيار املحكمني من قوائم املر�صحني من قبل الأق�صام العلمية .   - 3

التن�صيق مع املحكمني املحددين لغر�ض اإكمال الإجراءات املتعلقة بالرتقية .   - 4

اإر�صال النتائج العلمية اإىل املحكمني للتقييم .   - 5

رفع قرار اللجنة م�صفوعا بتو�صيتها اإىل العميد .   - 6

اأي مهام اأخرى ت�صند اإليها من العميد .   - 7

املـــادة ) 14 (

ي�صرتط فـي جلان الرتقيات الأكادميية ما ياأتي : 
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األ يقل عدد اأع�صائها عن خم�صة من خمتلف التخ�ص�صات الأكادميية مبا فيهم   - 1

الرئي�ض ، اثنان على الأقل منهم برتبة اأ�صتاذ ، وفـي جميع الأحوال يجب األ تقل 

رتبة الع�صو عن اأ�صتاذ م�صارك . 

يجب األ تقل رتبة اأي من اأع�صائها عن رتبة املتقدم للرتقية .   - 2

األ يكون اأي من اأع�صائها زوجا اأو قريبا للمتقدم للرتقية .   - 3

املـــادة ) 15 (

تر�صـــل البحـــوث والبيانـــات اخلا�صـــة بالرتقية لغـــر�ض التقييـــم اإلــى حمكمــــني خارجيــــني 

تختارهم جلنة الرتقيات املخت�صة وفقا لل�صروط الآتية : 

األ يقل عددهم عن ثالثة حمكمني واأل تقل رتبتهم العلمية عن اأ�صتاذ م�صارك .   - 1

األ تقــل الرتبــة العلمية للمحكـم عن رتبـة املتقدم للرتقيـة ، اأو اأن يكون اأقـدم منـه   - 2

اإذا كانوا فـي الرتبة نف�صها . 

اأكادميية  موؤ�ص�صات  ومن   ، ال�صلطنة  خارج  من  الأقل  على  منهم  اثنان  يكون  اأن   - 3

معرتف بها . 

اأن يكون املحكم متخ�ص�صا فـي جمال التخ�ص�ض الرئي�صي للمتقدم للرتقية .   - 4

اأو ر�صالته  األ يكون املحكم م�صرفا على املتقدم للرتقية فـي ر�صالته للماج�صتري   - 5

للدكتوراة . 

الإنتاج  �صمن  علمي  عمل  اأي  فـي  للرتقية  املتقدم  مع  م�صرتكا  املحكم  يكون  األ   - 6

العلمي املقدم للرتقية . 

األ يكون املحكم قريبا اأو زوجا للمتقدم للرتقية .   - 7

املتقدم  بها  التي يعمل  املوؤ�ص�صة  التدري�ض فـي  اأع�صاء هيئة  اأحد  املحكم  األ يكون   - 8

للرتقية . 
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األ يكون املحكم اأحد اأع�صاء هيئة التدري�ض فـي املوؤ�ص�صة اأو املوؤ�ص�صات التي ترتبط   - 9

اأو تتعاون معها املوؤ�ص�صة التي يعمل بها املتقدم للرتقية . 

األ يكون املحكم من اأع�صاء جلان الرتقية ، واأل يكون له �صلة وظيفية باملتقدم   - 10

للرتقية فـي اأي مرحلة من مراحل الرتقية . 

املـــادة ) 16 (

ل يحق للمتقدم للرتقية امل�صاركة فـي ع�صوية اأي من جلان الرتقية عند النظر فـي طلبه . 

املـــادة ) 17 (

تتجاوز خم�صة  باأ�صباب رف�ض ترقيته خالل مدة ل  كتابيا  املتقدم للرتقية  اإخطار  يجب 

ع�صر يوما من �صدور القرار . 

املـــادة ) 18 (

يجوز للمتقدم للرتقية الأكادميية التظلم من قرار الرف�ض خالل ثالثني يوما اإىل رئي�ض 

املوؤ�ص�صة ، 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�صا له . 


