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الملحق األول  -:ملخص تعليمات الترقيات العلمية
المرتبة
العلمية

متطلبات اللقب
الشهادة
دكتوراه أو
مايعادلها علميا
أعلى شهادة علمية
في حقل االختصاص

مدرس
قد شغل مرتبة
مدرس مساعد في
مركز الوزارة او
احدى الجامعات او
الهيئات العراقية او
المجلس العراقي
لالختصاصات الطبية

أستاذ
مساعد

قد شغل مرتبة
مدرس في مركز
الوزارة او احدى
الجامعات او
الهيئات العراقية
او المجلس
العراقي
لالختصاصات
الطبية

قد شغل مرتبة
أستاذ مساعد في
مركز الوزارة او
احدى الجامعات
او الهيئات
العراقية او
المجلس العراقي
لالختصاصات
الطبية

أستاذ

شروط البحوث

النقاط المطلوبة

المدة
األصغرية

مستوى
تقييم
البحوث

شروط النشر

 3سنوات
بعد الشهادة
الجامعية
األولية
3
سنوات

( 70نقطة )

 بحثين ( )2على
األقل أو بحث و
مؤلف

جدول جدول
2
1

 البحوث في مجال
التخصص العام
او الدقيق

التقل عن

46
4
سنوات

6
سنوات

24

 قيم على  أن يكون احدهما منشور
في مجلة علمية محكمة
االقل
(باستثناء النشر في
مجالت ذات معامل تأثير)
 منشورة ويمكن ان
يكون احدها مقبول
للنشر
 اثنان منهما منشور في
مجلتين علميتين
محكمتين رصينتين من
مؤسستين مختلفتين
(باستثناء النشر في
مجالت ذات معامل
تأثير)
 منشورة ويمكن ان
يكون احدها مقبول
للنشر

( 80نقطة )  )3( ثالثة بحوث  قيم على
األقل
علمية على األقل
أو ( )2بحثين
التقل عن
ومؤلف
جدول جدول
 اثنان من البحوث
2
1
في مجال
التخصص
28 52
الدقيق
 غير مقدمة في
ترقية علمية
سابقة
 اثنان منهما منشور في
( 90نقطة )  )3( ثالثة بحوث  أصيلة
مجلتين علميتين
بأغلبية
علمية على األقل
التقييمات محكمتين رصينتين من
أو ( )2بحثين
التقل عن
مؤسستين مختلفتين
ومؤلف
(باستثناء النشر في
جدول جدول
مجالت ذات معامل تأثير)
 جميع البحوث في
2
1
 منشورة في االختصاص
مجال التخصص
31 59
العلمي للمجلة
الدقيق
 منشورة في مجالت
علمية مختلفة
 غير مقدمة في
 منشورة ويمكن ان يكون
ترقية علمية
احدها مقبول للنشر
سابقة

ال يطالب صاحب الترقية بالبحث المنفرد للتخصصات العلمية لكل المراتب اذا توفر اآلتي -:
-1
-2
-3
-4

ان يكون تسلسله االول في احد البحوث المقدمة للترقية
ان ال يكون مستال من رسالة اشرف عليها
ان يكون البحث منشورا في مجالت علمية مسجلة في احد قواعد البيانات Scopus, Thomson Reuters,
Science ,Nature
 تعد البحوث المنشورة او المقبولة للنشر في المجالت المذكورة في ( ) 3اصيلة و ال تخضع للتقييم2

شروط بحوث الترقية
أ .غير مقدمة في ترقية علمية سابقة
ب .غير مستلة من الرسائل و االطاريح لصاحب الترقية والمشاركين معه
ج .في البحوث المشتركة -:الباحث األول يحصل على جميع نقاط التقييم  /الباحث الثاني  / %80الباحث
الثالث %70
د .في حالة االشراف يستفاد من بحث واحد مستل على ان يكون منشور او مقبول للنشر مع الطالب.
ه .يجوز اعتماد كتاب مؤلف او مترجم حاصل على ( ISBNيعامل معامل البحث) ولمرة واحدة
و .براءة االختراع (تعامل معاملة البحث) و لمرة واحدة في كل ترقية
ز .قبول بحث واحد ملقى ومنشور كامال ضمن وقائع مؤتمر علمي دوري.
ح .قبول البحث المنشورفي مجلة معتمدة ألغراض الترقية.
ط .تعد اطرحة الدكتوراه بحث اصيل مشترك في حالة عدم االستفادة منها للحصول على لقب علمي أعلى
من لقبه الحالي.

شروط النشر في المجالت العلمية المعتمدة
داخل العراق
أ -أن تكون صادرة عن جامعة  /مؤسسة علمية  /جهة متخصصة معترف بها
ب -تتبع المنهج العلمي في تحرير بحوثها وخاضعة للتقويم العلمي
ج -يشرف عليها متخصصون من حملة الدكتوراه أو االلقاب العلمية (أستاذ و أستاذ مساعد) وفق ما
تحدده الوزارة.
د -يتوافر فيها الرقم الدولي المعياري للمجالت ( ) ISSNورقم االيداع بالنسبة للمجالت الصادرة داخل
العراق
ه -أن تصدر وفق المعايير المعتمدة في الوزارة.
و -تعامل المجلة العلمية الحاصلة على معامل تأثير ـ ()impact factorأسوة بمثيالتها الصادرة خارج
العراق.
خارج العراق
أ .توافر الشروط المنصوص عليها بالفقرات (أ ،ب ،ج) من شروط النشر داخل العراق .
ب .صادرة من دار نشر عالمية و مسجلة ضمن الكشافات و الفهارس العالمية
ت .لها معامل تأثير كـ ( )impact factorاو ما تحدده اللجنة الوزارية المختصة في الوزارة .
المجالت األلكترونية (Online) Electronic Journal
تعتمد المجالت االلكترونية في حال توافر الشروط المنصوص عليها بالفقرات (أ ،ب ،ج) من
شروط النشر داخل العراق
الكتب المؤلفة
توافر الرقم المعياري الدولي (.)ISBN

3

التقييم لمن لهم خدمة عامة
(منصب واحد فقط لمن امضى نصف المدة االصغرية للترقية)

نسبة اإلضافة
%3
%5
%10

الحاالت
مساعدي رؤساء الجامعات والبورد و من بدرجتهم اصالة او وكالة
العمداء  /معاوني العمداء  /مدراء االقسام في رئاسة الجامعة  /رؤساء المجالس
العلمية في البورد
اعضاء اللجان الوزارية الدائمة – ومن بدرجتهم أصالة ام وكالة
رؤساء االقسام العلمية  /رؤساء الفروع العلمية  /مديرو االقسام في دوائر الوزارة و
تشكيالتها ومن بدرجتهم

اجراءات الترقية
ت
1
2
3
4
5
6
7
8

االجراء
تقديم الطلب الى رئيس القسم  /نسخة من كل بحث  /قرص مدمج للبحوث  /pdfنشاطاته مصادق
عليها من رئيس القسم واللجنة العلمية
اقرار اللجنة العلمية بخصوص االقتباس و التخصص العام و الدقيق للباحث  /البحوث تقع ضمن
التخصص العام أو الدقيق ( حسب الدرجة العلمية المطلوبة)  /البحث في تخصص مجلة النشر
االحالة الى لجنة الترقيات خالل  7ايام
تدقيق المعاملة في اللجنة خالل  7ايام ويبلغ رئيس القسم في حالة عدم استيفاء المعاملة
ترويج المعاملة (  3خبراء) باختصاص صاحب الترقية
مدة االجابة  30يوم و بعدها يمكن ان ترسل الى خبير آخر
بعد التدقيق تحال الى مجلس الكلية مشفوعة برأي اللجنة و خالصة المعاملة خالل  7ايام
يرفع مجلس الكلية المعاملة خالل  15يوم الى لجنة الترقيات المركزية

معاملة االستاذية
الفقرات 1،2،3،4
 1تدقق من قبل لجنة الترقيات باتباع ما ورد و في حال االستيفاء ترسل الى لجنة الترقيات
المركزية
 2في حالة االستيفاء ترسل الى  3خبراء احدهم من خارج العراق و تستكمل االجراءات من قبلها

4

الملحق الثاني
متطلبات ترويج معاملة الترقية

 .1طلب الترقية
السيد رئيس قسم  .....................المحترم

نظراً السحقاقي الترقية العلمية الى مرتبة (
ترقيتي وذلك -:

) ارجو التفضل بالموافقة على ترويج معاملة

الكمالي المدة القانونية الالزمة.
قبل سنة من تاريخ استحقاق الترقية وفقا لللفقرة (اوال –  )1من القرار  315لسنة .1988

التوقيع:
االســم :
التاريخ :
اللقب العلمي الحالي:
المنصب (ان وجد):

5

 .2معلومات التحصيل العلمي

االسم الرباعي

التحصيل العلمي

المرتبة العلمية

(المرتبة الحالية)

االختصاص العام

(يحدّد حسب شهادة البكالوريوس)

(آخر شهادة)

المرتبة المطلوبة
االختصاص الدقيق
المسار البحثي

القسم  /الفرع
العلمي

يحدّد وفق األمر الجامعي لمنح آخر
شهادة
المجال أو الخط البحثي الدقيق ،يحدّد
من اللجنة العلمية في القسم

(القسم أو الفرع الذي ينتمي اليه صاحب الترقية)
الشهادات الجامعية
البكلوريوس

الجامعة

الكلية

الجامعة

الكلية

القسم

السنة

(الذي تخرج منه)
الماجستير
القسم

السنة

(الذي تخرج منه)
عنوان الرسالة باللغة
العربية
عنوان الرسالة باللغة
االنكليزية
اسم المشرف

الدكتوراه
الجامعة

القسم

الكلية

(الذي تخرج منه)
عنوان األطروحة
باللغة العربية
عنوان األطروحة
باللغة االنكليزية
اسم المشرف
شهادات اخرى
(تذكر التفاصيل)
تاريخ آخر ترقية
( أو تعين أو نقل )
تاريخ تقديم الطلب

تاريخ أكمال المدة القانونية للترقية
(عند ترويج المعاملة حسب المدة
االصغرية ،تثبّت المالحظة

تاريخ االستحقاق الفعلي للترقية

6

السنة

الوظائف التي مارسها المرشح

.3

ت

جهة العمل

عنوان الوظيفة

فترة العمل  /من  -الى

 .4دورة طرائق التدريس (للمشمولين)
الدورة

األمر اإلداري

تاريخها

المالحظات

(تاريخها قبل تاريخ تقديم الطلب)

 .5اإلشراف على الدراسات العليا
ت

أسم الطالب

عنوان الرسالة  /األطروحة

7

الدرجة العلمية و تاريخها

 .6استمارة السيرة الذاتية لطالب الترقية

جامعة النهرين  /كلية --------
استمارة السيرة الذاتية المختصرة لطالب الترقية
أوال  :المعلومات العامة
االســــــــــــم
محل و تاريخ الوالدة
تاريخ الحصول
عليها

المرتبة العلمية

التخصص الدقيق
التـخـصــص العام

يحدد وفق شهادة البكالوريوس

المسار البحثي

يحدّد وفق األمر الجامعي لمنح
آخر شهادة
المجال أو الخط البحثي الدقيق،
يحدّد من اللجنة العلمية في
القسم

الوظيفـــــة
عنوان محل العمل
اللغات التي يجيدها
الهاتف النقال /
البريد االلكتروني

ثانيا  :المؤهالت العلمية
الشهادة

الجهة المانحة للشهادة
الجامعة

القسم

الكلية

تاريخ الحصول
على الشهادة

البكالوريوس
الماجستير
الدكتوراه
آخرى

ثالثا  :التدرج الوظيفي
ت
1
2
3
4
5
6

الجهة

الوظيفة

8

الفترة  /من  -الى

رابعا  :الجامعات التي د ّرس فيها
الجهة (المعهد  /الكلية – القسم)

ت

الفترة  /من  -الى

الجامعة

1
2
3
4
5

خامسا  :احصائيات و بيانات
ت

المعلومات و البيانات

التفصيل

1

عددددد المدددواد الدراسدددية التدددي قدددام بتدريسدددها فدددي الدراسدددات
األولية و العليا

االولية

العليا

2

عددددددد مدددددرات الحصدددددول علدددددى جدددددائزة العلمددددداء أو جدددددائزة
األستاذ األول

جائزة العلماء

جائزة األستاذ األول

3

عدد مشاريع التخرج لطلبة السنة المنتهية التي أشرف عليها

4
5
6
7

ماجستير

عدد الرسائل و األطاريح التي أشرف عليها

ماجستير

عدد الرسائل و األطاريح التي ناقشها

ماجستير

عدد الرسائل و األطاريح التي قيـّـمها علميا
عدد المؤتمرات التي شارك فيها داخل و خارج العراق

داخل العراق

دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه

دبلوم
دبلوم
دبلوم

خارج العراق

8

عددددددد الدددددورت و النددددددوات و الحلقدددددات التدددددي شدددددارك فيهدددددا
داخل و خارج العراق

داخل العراق

خارج العراق

9

عددددد البحدددوث المنشدددورة فدددي مجدددالت و مدددؤتمرات داخدددل و
خارج العراق

داخل العراق

خارج العراق

داخل العراق

خارج العراق

 10عدد البحوث التي ق ّومها علميا داخل و خارج العراق
9

 11عدد براءات االختراع
 12عدد الجوائز و الشهادات التقديرية داخل و خارج العراق

المؤلفة

 13عدد الكتب المؤلفة و المترجمة و المقيـّـمة

15

المترجمة

داخل العراق

 14عدد الدورات التطويرية و التدريبية التي شارك فيها

أعداد المساهمات
في
خدمة المجتمع

داخل العراق

خارج العراق
المقيّمة

خارج العراق

عقود استشارية
بحثية
ندوات و ورت عمل
عقود تنفيذ مهمة
دورات تعليم مستمر
نشاطات الصفية
نشاطات اعالمية
آخرى

عددددد لجدددان االمتحدددان الشدددامل و االمتحدددان التنافسدددي للقبدددول
16
في الدراسات العليا

االمتحان الشامل

االمتحان التنافسي

عددددد اللجدددان التدددي شدددارك بعودددويتها داخدددل و خدددارج وزارة
17
التعليم العالي

داخل التعليم العالي

خارج التعليم العالي

وزير

رئيس
جامعة

عميد كلية

آخرى

وزير

رئيس
جامعة

عميد كلية

آخرى

 18عدد كتب الشكر و التقدير

 19عدد العقوبات

سادسا  :عووية الهيئات أو الجمعيات أو المؤسسات المحلية والدولية
ت
1
2
3
4

الجهة

اسم الهيئة او الجمعية او المؤسسة

10

فترة العووية  /من  -الى

سابعا  :النشاطات العلمية اآلخرى
ت
1
2
3
4
5
6
7

التفاصيل

عنوان النشاط

ثامنا  :المصادقة على المعلومات الواردة في االستمارة
ت

العنوان الوظيفي

1

التدريسي

2

رئيس القسم

3

عميد الكلية

االسم

11

التوقيع

 .7جداول إحتساب عدد النقاط
أ -الجدول رقم ( -1أ)  :إحتساب نقاط المراتب العلمية في التخصصات العلمية

عنوان البحث

ت

تفاصيل جهة النشر

تسلسل تصنيف جهة النشر عدد النقاط
المستحصلة
3
الباحث 2 1

المجموع الكلي لعدد النقاط المستحصلة
تفاصيل منح النقاط للباحثين حسب تسلسل الباحث وتصنيف جهات النشر
مالحظة:تصنف جهات النشر للتخصصات العلمية في الجدول كما يأتي:
 .1مجالت علمية ذات معامل تأثير كـ ( )Impact Factorمطبوعة أو إلكترونية.
 .2مجالت عالمية مطبوعة أو إلكترونية.
 .3مجالت عربية أو عراقية مطبوعة أو إلكترونية.

المرتبة العلمية

عدد النقاط
المطلوبة

مدرس
أستاذ مساعد
أستاذ

46
52
59

عدد النقاط الممنوحة حسب تسلسل الباحث وتصنيف جهة النشر
الباحث الثالث
الباحث الثاني
الباحث األول
رقم تصنيف جهة النشر
رقم تصنيف جهة النشر
رقم تصنيف جهة النشر
3
2
1
3
2
1
3
2
1
10.5
14
21
12
16
24
15
20
30
7
10.5 14
8
12
16
10
15
20
3.5
7
14
4
8
16
5
10
20
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ب -الجدول رقم ( -1ب) :إحتساب نقاط المراتب العلمية في التخصصات اإلنسانية

ت

عنوان البحث

تفاصيل جهة النشر

تسلسل
الباحث

ت

عنوان البحث

تفاصيل جهة النشر

تسلسل
الباحث

تصنيف جهة
النشر
حسب التصنيفI
3
2
1

تصنيف جهة
النشر
حسب

عدد النقاط
المستحصلة

عدد النقاط
المستحصلة

التصنيفII

المجموع الكلي لعدد النقاط المستحصلة
مالحظة :تصنف جهات النشر للتخصصات اإلنسانية في الجدول وفقا ألحد التصنيفين اآلتيين:
 .Iأن تصدددنّف إسدددتنادا إلدددى تصدددنيف الجددددول (  – 1أ ) للتخصصدددات العلميدددة عندددد تدددوافر شدددروط النشدددر فدددي تصدددنيفات
المجددالت الددواردة فددي هددذا الجدددول ،وفددي هددذه الحالددة يكددون إحتسدداب النقدداط كمددا فددي الجدددول المو ددح للتخصصددات
العلمية.
 .IIأن تكددددون ( مجددددالت رصددددينة عربيددددة أو عراقيددددة مطبوعددددة أو إلكترونيددددة ) .وفددددي هددددذه الحالددددة يكددددون إحتسدددداب
النقاط كما في الجدول المبين في أدناه.

المرتبة العلمية

عدد النقاط
المطلوبة

مدرس
أستاذ مساعد
أستاذ

46
52
59

عدد النقاط الممنوحة حسب تسلسل الباحث للنشر في (مجالت
رصينة عربية أو عراقية مطبوعة أو إلكترونية)
الباحث الثالث
الباحث الثاني
الباحث األول
10
15
20
5
10
15
5
10
15

13

ت -الجدول رقم ( :)2إحتساب نقاط النشاطات وخدمة المجتمع

ت

التفاصيل

نوع وعنوان النشاط

المجموع الكلي لعدد النقاط المستحصلة

ث -عدد النقاط المطلوب جمعها من الجدول ( )2حسب المراتب العلمية
المرتبة العلمية

عدد النقاط المطلوبة

مدرس
أستاذ مساعد
أستاذ

24
28
31

14

عدد النقاط
المستحصلة

ج -تفاصيل منح النقاط حسب نوع النشاط (النشاطات وخدمة المجتمع )

ت

نوع النشاط

1

كتاب مؤلف أو مترجم بإستثناء صفحات
الفهارس والفواصل والعناوين وعلى أن
يكون حاصل على الرقم الدولي
المعياري للكتب ()ISBN

2

بحث منشور في مؤتمر علمي

3

دراسة علمية تعالج مشكلة في المجتمع
العراقي

4

مقال مراجعة المو وع
Subject Review

5

براءة إختراع

6

أوسمة علمية

7

تقييم البحوث العلمية أو مراجعة كتاب
Book Review

8

معدل تقييم األداء

9

المشاركة في اللجان اإلمتحانية
المشاركة كمحا ر في دورات تدريبية
أو في التعليم المستمر
العمل في المستشفيات
رئيس (مدير) تحرير مجلة علمية
عوو هيئة تحرير مجلة علمية
مسؤول وحدة مان الجودة
المشاركة في إستحداث األقسام العلمية
المشاركة في اإلشراف التربوي

10
11
12
13
14
15
16
17

المشاركة في اإلشراف على طلبة
الماجستير والدكتوراه خارج العراق

عدد
التفاصيل
النقاط
أقل من  100صفحة 10
15
 200-100صفحة
منفرد
20
 300-200صفحة
 300صفحة فما فوق 25
أقل من  100صفحة 10
مشترك مع
15
 200-100صفحة
مؤلف
20
 300-200صفحة
واحد
 300صفحة فما فوق 25
5
أقل من  100صفحة
10
مشترك مع  200-100صفحة
مؤلفين
15
 300-200صفحة
 300صفحة فما فوق 20
5
داخل العراق
10
خارج العراق
15
في التخصص
10
خارج التخصص

المالحظات

مسجلة في الخطة العلمية للقسم
العلمي ومثبت في قواعد البيانات

تكون مقدمة الى جهة رسمية ومصادق
عليها من الجهة أعاله وتعالج مشكلة
واقعية في المجتمع

 5نقاط لكل مقال

10

دولية
محلية
دولية
محلية
داخل العراق نقطة عن كل بحث او
مراجعة كتاب
خارج العراق نقطتين عن كل بحث
او مراجعة كتاب
من % 79 – 70
من % 89 – 80
من % 100 – 90
نقطتين عن كل لجنة

25
10
10
5

6
8
10
10

على أن ال تزيد عن  10نقاط

نقطتين عن كل دورة

10

على أن ال تزيد عن  10نقاط

15
10
5
3
10
10
5
10
10
20

على أن ال تزيد عن  10نقاط
على أن ال تزيد عن  10نقاط
للطالب الواحد
للطالبين فأكثر
للطالب الواحد
للطالبين فأكثر

نقطتين عن كل إستحداث
نقطة عن كل تكليف
الماجستير
الدكتوراه

15

على أن ال تزيد عن  10نقاط
مصادق عليها من الجهات الرسمية
لجميع األوسمة الحاصل عليها
لجميع األوسمة الحاصل عليها

5
/
6
/

18

19
20
21
22
23

المشاركة في النشاطات الالصفية للطلبة
(إشراف على إبتكار أو تصنيع ،إشراف
على عمل تطوعي طالبي ،إشراف على
مهرجان ثقافي)
المشاركة في المؤتمرات كعوو في
لجنة تحويرية أو لجنة علمية أو لجنة
إستقبال
اإلشراف على األقسام الداخلية
المشاركة في اللجان الوزارية
تعاون تربوي مع جامعات ومنظمات
عالمية
الحصول على مؤشر هيرتش ()H1

نقطتين عن كل مشاركة

10

على أن ال تزيد عن  10نقاط

نقطتين عن كل لجنة

10

على أن ال تزيد عن  10نقاط

10
خمس نقاط عن كل عام تكليف
10
خمس نقاط عن كل لجنة
5
مشاركة واحدة
10
مشاركتين أو أكثر
نقطة واحدة لكل قيمة من قيم ( )H1الحاصل
عليها التدريسي من دار نشر Scopus

على أن ال تزيد عن  10نقاط
على أن ال تزيد عن  10نقاط
على أن ال تزيد عن  10نقاط
على أن ال تزيد عن  30نقطة

 .8المعدل العام لتقييم األداء ( يمأل من قبل رئيس القسم )
السنة الدراسية

المالحظات

المعدل %

الدرجة النهائية لمعدل
تقييم األداء

(

) %

(معدل جميع الدرجات)

اسم وتوقيع رئيس القسم:

16

 .9أبحاث الترقية السابقة
االبحات المعتمدة في الترقية السابقة

(تثبت كاملة مع جهة النشر وذكر كلمة ( منشور ) والتأ ّكد من كون النشر قبل تاريخ تقديم الطلب)

ت

عنوان البحث

المالحظات

تفاصيل النشر

 .10نتاجات الترقية الحالية
ت

عنوان النتاج

منفرد أو
مشترك

17

أسماء الباحثين
المشاركين

تسلسل
طالب
الترقية

معلومات النشر

 .11إقرار يُقدم من قبل صاحب الترقية
إقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار
اني (

) ،أقر باآلتي -:

 -1أن بحدددددوثي التدددددي تقددددددمت بهدددددا لنيدددددل الترقيدددددة العلميدددددة إلدددددى مرتبدددددة (

) ،غيدددددر مقتبسدددددةأو

مددددأخوذةأو مسددددتلة مددددن شددددبكة المعلومددددات الدوليددددة ( االنترنيددددت) أو مددددن المجددددالت العلميددددةأو األطدددداريح
والبحدددوث وكدددل مدددا لددده عالقدددة بدددالحقوق الفكريدددةلآلخرين .واذا ثبدددت خدددالف ذلددد  ،فدددإني أتحمدددل إحالدددة
ملفي إلى هيئة النزاهة و جميع التبعات المترتبة على هذا اإلجراء حتى بعد نيل الترقية العلمية.
 -2أن بحددددوثي التددددي سددددبق أن قدددددمتها لنيددددل المرتبددددة العلميددددة الحاليددددة  ،قددددد نشددددرت  ،كمددددا هددددو مثبددددت فددددي
تفاصيل النشر أزاءها .
 -3أن لجنددددة الترقيددددات العلميددددة غيددددر ملزمددددة بقبددددول بحددددوث منشددددورة فددددي مجددددالت غيددددر علميددددة وغيددددر
متخصصة وغير مح ّكمة الغراض الترقية.

التوقيع:
األسم الثالثي :
المرتبة العلمية:
العنوان :
التاريخ
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 .12تقرير االستالل واستماراته
أ .نموذج تقرير استالل

السيد رئيس قسم ____________  /كلية __________ المحترم
م  /تقرير لجنة استالل  -معاملة ترقية ( اسم التدريسي ) ﺇلى مرتبة ( __________ )

تحية طيبة . . .
استناداً ﺇلى أمر القسم ذي العدد (

/

) في (

 ) 2018 /والقاضي بتشكيل لجنة استالل

للنظر باألبحاث المقدمة من قبل ( اسم التدريسي ) في معاملة ترقيته ﺇلى مرتبة (
اجتمعت اللجنة يوم (

) الموافق (

/

)،

 ) 2018 /واطلعت على النتاجات العلمية المقدمة

في معاملة الترقية  ،وهي:
ت

عنوان النتاج العلمي

طبيعة النتاج

1

اطروحة دكتوراه

2

بحث منفرد

3

بحث مشترك

4

بحث مشترك

5

بحث مشترك

6

بحث مشترك

كما اطلعت اللجنة على رسالة الماجستير لطالب الترقية و الموسومة:
)

(
واطلعت كذل على أطروحة الدكتوراه له و الموسومة:

)

(
19

واطلعت اللجنة كذل على رسائل الماجستيروأطاريح الدكتوراه التي اشرف عليها طالب الترقية والتي هي:
ت

الشهادة

عنوان الرسالة  /االطروحة

اسم الطالب  /السنة

1
2
3
4
5

واطلعددددت اللجنددددة كددددذل علددددى رسددددائل الماجسددددتير وأطدددداريح الدددددكتوراه للبدددداحثين المشدددداركين
وتل التي اشرفوا عليها والتي هي:
ت

الشهادة

عنوان الرسالة  /االطروحة

1
2
3
4
5

كما اطلعت اللجنة على تقارير برنامج االستالل للنتاجات العلمية المقدمة.

20

اسم الطالب  /السنة

