بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

جايعة انسىداٌ نهعهىو وانتكنىنىجيا
يقتـرح آلئـذــة ينـخ درجـة األستـاذ إيتياز
تقديى
تمنح درجة األستاذ إمتياز ( أستاذ الكرسي) وىي درجة فخرية ،لعضو ىيئة التدريس المتقاعد الذي

عرف عنو التميز في خدمتو لمطالب والكمية والجامعة ،والذي لديو إسيامات واضحة تظير تفوقو وتميزه عمى
رصفائو اآلخرين ،وذلك تقدي ار وعرفاناً من الجامعة لمن تفانوا في خدمتيا وكان ليم أثر واضح في تطورىا
ونموىا.

اسى انالئذة وبدء انعًم بها
تسمى ىذه الالئحة بالئحة منح درجة األستاذ إمتياز ويعمل بيا من تاريخ إجازتيا من مجمس األساتذة

والتوقيع عمييا.

تفسير
الجامعة :يقصد بيا جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا.
هيئة التدريس :يقصد بيا األساتذة واألساتذة المشاركون واألساتذة المساعدون والمحاضرون والمحاضرون
التكنولوجيين وكبيرو المحاضرين والمحاضرون االوائل وكبيرو المدرسين والمدرسون االوائل والمدرسون وعميد

شئون المكتبات.

الكمية :يقصد بيا الوحدة العممية المنشأة بمقتضى قانون الجامعة.
المدير :يقصد بو مدير الجامعة المعين بمقتضى المادة ( )15من قانون الجامعة.

انفصم األول
أسس وإجراءات انترشيخ

شروط انترشيخ
أ /أن يكون في درجة األستاذ.

ب /أن يكون قد قضى ما ال يقل عن عشر سنوات بالخدمة المستديمة بالجامعة.
ج /أن يكون قد أسيم في تطوير وتحديث القسم والكمية والجامعة أكاديمياً وذلك في مجاالت التدريس واعداد
المناىج وتطويرىا في مستوى الدراسات الجامعية وفوق الجامعية.

د /ان يكون قد أشرف عمى عدد من حممة الدرجات

العميا من ماجستير ودكتوراة وتخرجوا عمى يديو.
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ىـ /أن يكون لديو إسيام مقدر في البحث العممي والتاليف والنشر.
و /أن يتميز بالنشاط الواضح الممموس في خدمة التعميم خارج الجامعة وذلك بالمشاركة في أنشطة التعميم
العالي والمؤتمرات العممية داخل وخارج السودان.

ز /أن يكون قد ساىم في خدمة المجتمع السوداني.
خ /ان يكون مبدعاً ومبتك اًر وفاعالً.

طريقة انترشيخ
أ /يحق لمجمس أي كمية من كميات الجامعة أن يرشح أحد أعضاء ىيئة التدريس فييا ليذه الدرجة ممن تنطبق
عميو شروط الترشيح.

ب /يحتوي طمب الترشيح عمى اآلتي:
- 1مقدمة عامة

- 2مبررات منح الدرجة
- 3ممخص إسيامات عضو ىيئة التدريس عمى أن يتوافق مع مبررات منح الدرجة.
- 4السيرة الذاتية كاممة بدون إختصار مطبوعة في كتيب أنيق يميق بالدرجة.

أعتًاد انترشيخ
أ /يتم تزكية ترشيح األستاذ بوساطة مجموعة من أعضاء ىيئة التدريس ممن يحممون درجة األستاذية عمى أن ال
يقل عددىم عن عشرة من داخل الجامعة نصفيم عمى األقل من خارج الكمية.

ب /تسمم طمبات الترشيح لمكتب السيد المدير.

ج /يتم إعتماد الترشيح مبدئيا من مجمس العمداء.

انفصم انثاني
أسس وإجراءات ينخ اندرجة

إجراءات ينخ اندرجة:
أ /يقدم عميد الكمية المعنية لمجمس األساتذة طمب منح الدرجة لألستاذ المعني مستعرضا المبررات واإلنجازات
وق اررات المجان المختمفة.

ب /بعد موافقة مجمس األساتذة يقمد المدير األستاذ المعني وشاحاً ويمنحو شيادة معمناً ترقيتو إلى درجة استاذ
إمتياز (أستاذ كرسي) ويتم ذلك في ذات الجمسة.
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انفصم انثانث

فىائد اندرجة
أ /التمتع بكافة اإلمتيازات والمخصصات التي تقدميا الجامعة لعضو ىيئة التدريس.

ب /يتشرف بعضوية المجالس األكاديمية وكأنو في الخدمة المستديمة.
ج /جائزة مالية يحددىا مجمس العمداء.

د /تأثيث مكتب بالكمية المعنية لالستاذ المعني يميق بالدرجة الممنوحة.

صدر تحت توقيعي في اليوم  .......................شير  .................سنة ................

أ.د .أدًد انطيب أدًد
يدير انجايعة
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