ب .نموذج قرار لجنة اإلستالل
وقد كان قرار اللجنة على النحو اآلتي:
 .1البحث ( أو االبحاث ) المنفرد ( أو المنفردة ) المقدمة من قبل طالب الترقية جميعها غير مستلة من رسالة الماجستير
واطروحة الدكتوراه العائدة له ( .في حالة وجود نسبة استالل مقبولة ( اقل من أو تساوي  ) %20فتثبت كونها
نسبة اقتباس وال تؤثر على قبول البحث ،أما اذا كانت النسبة مؤثرة فتذكر ويذكر معها اسباب عدم قبولها ،كأن
يكون االقتباس من النتائج أو من اجزاء مهمة من الرسالة أو االطروحة ).
 .2البحــث المشتـــرك رقم ( ) مستل من رسالة  /أطروحة رقم ( ) التي اشرف عليها طالب الترقية للطــــــــالب
).
(
 .3االبحاث المشتركة مع الباحثين اآلخرين هي كما يأتي -:
أ .البحث رقم ( ) غير مستل من رسائل و اطاريح الباحث  /الباحثين المشاركين ( تذكر األسماء ) و كذل غير
مستل من الرسائل /االطاريح التي أشرفوا عليها .
ب....... .
 .4االبحاث المقدمة غير مستلة من بحوث استخدمت في الترقيات السابقة للمرشح .
 .5األبحاث المقدمة للترقية منجزة خالل المدة الزمنية للمرتبة العلمية الحالية لطالب الترقية.
 .6البحوث منشورة في مجال اختصاص المجلة العلمية نفسها وفي مجالت علمية مختلفة.
استنادا ﺇ لى ما اطلعت عليه لجنة االستالل من معلومات في شبكة المعلومات الدولية وكذلك تقارير برنامج االستالل،
فان اللجنة لم تجد ما يدل على أن النتاجات المقدّ مة مستلة من اعمال سابقة منشورة على الشبكة ضمن قاعدة البيانات
التي اطلعت عليها اللجنة ( .في حالة وجود نسبة استالل مقبولة ( اقل من أو تساوي  ) %20فتثبت كونها نسبة
اقتباس و ال تؤثر على قبول البحث ،أما اذا كانت النسبة مؤثرة فتذكر ويذكر معها اسباب عدم قبولها ،كأن يكون
االقتباس من النتائج أو من اجزاء مهمة من مصادر األقتباس ).
و عليه فان اللجنة توصي بقبول النتاجات العلمية المقدمة لمعاملة الترقية باعتبارها مستوفية لشروط االستالل.
للتفضل باالطالع و تنسيبكم مع التقدير ......
المرفقات :
 أمر تشكيل لجنة االستالل في القسم
 استمارات االستالل  /عدد ( )

مصادقة اعضاء لجنة االستالل :
ت

االسم

المرتبة العلمية
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الصفة في
اللجنة

التوقيع

التاريخ

ج .استمارة استالل بحث الغراض الترقية العلمية
( تمأل هذه االستمارة لكل نتاج علمي مقدم  ،و تستبدل كلمة البحث اينما وردت في االستمارة بالكتاب أو براءة

االختراع في حالة كون النتاج العلمي كتاب أو براءة اختراع  ،على التوالي)
المرتبة الحالية

اسم طالب الترقية
عنوان البحث
اسماء الباحثين
المشاركين
الجواب
( نعم،كال)

النسبة المئوية
لالستالل (في
حالة كون
ʺ
البحث مستال )

مصدر االستالل
(رسالة أو اطروحة)
مع التفاصيل

هل البحث مستل من رسالة أو
اطروحة انجزها طالب الترقية
هل البحث مستل من رسالة أو
اطروحة اشرف عليها طالب
الترقية
هل البحث مستل من رسالة أو
اطروحة اشرف عليها احد
الباحثين المشاركين
هل البحث مستل من رسالة أو
اطروحة انجزها احد الباحثين
المشاركين
هل البحث مستل من بحث تم
استخدامه في ترقية سابقة
اسدددددتنادا إلدددددى مدددددا
اطلعدددددددددت عليددددددددده
لجندددددددة االسدددددددتالل
مدددن معلومدددات فدددي
شددددبكة المعلومددددات
الدوليددددددددة  ،فددددددددان
اللجنددة لددم تجددد مددا
يددددددددددل علدددددددددى أن
البحددددددددث المقدددددددددم
مسدددتل مدددن اعمدددال
سدددددابقة منشدددددورة
علدددددددددى الشدددددددددبكة
دددددددددمن قاعددددددددددة
البيانددددددددات التددددددددي
اطلعددددددددت عليهددددددددا
اللجنة.

هل البحث مستل من بحوث
آخرى من شبكة المعلومات
الدولية

22

هل البحث في
مجال
اختصاص
طالب الترقية

هل للبحث عالقة مع
بحوث آخرى للباحثين
المشاركين
( تذكر عناوين البحوث )

 .13نموذج مصادقة اللجنة العلمية في القسم على تقرير لجنة االستالل
) على صحة ما جاء في تقرير لجنة االستالل
) كلية (
تصادق اللجنة العلمية في قسم (
) الصادر عن رئاسة القسم فيما يتعلق ببحوث الترقية
) في (
المشكلة بموجب االمر (
العلمية المقدمة من المرشح للترقية ( يذكر اسم التدريسي )
االسم

ت

المرتبة العلمية الصفة في اللجنة

التاريخ

التوقيع

 .14رأي اللجنة العلمية ( يرفق محور اللجنة العلمية )
1

الفقرات
البحوث المقدمة

كال ( تذكر التفاصيل)

نعم
من التخصص الدقيق

و المسار البحثي للمرشح
2

البحوث منشورة في مجالت علمية
معتمدة

3

المجالت التي نشرت فيها البحوث تقع
من التخصص العلمي للمرشح

4

المصادقة على النشاطات العلمية

5

المصادقة على تقرير االستالل

 .15مصادقة رئيس القسم والتوصية بترويج معاملة الترقية
أسم رئيس القسم

المرتبة
العلمية

التاريخ

التوصية
أوصي (ال أوصي) بترويج
معاملة الترقية
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التوقيع

الملحق الثالث -:اجراءات ترويج معاملة الترقية
( اللجنة الفرعية للترقيات العلمية )
 .1تدقيق النقاط المحتسبة
الجدول رقم ( -1أ) :إحتساب نقاط المراتب العلمية في التخصصات العلمية
عنوان البحث

ت

تفاصيل جهة النشر

تسلسل تصنيف جهة النشر عدد النقاط
 3المستحصلة
2
الباحث 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
24

الجدول رقم ( -1ب) :إحتساب نقاط المراتب العلمية في التخصصات اإلنسانية
تصنيف جهة
النشر
حسب التصنيفI
3
2
1

عدد النقاط
المستحصلة

ت

عنوان البحث

تفاصيل جهة النشر

تسلسل
الباحث

ت

عنوان البحث

تفاصيل جهة النشر

تصنيف جهة
عدد
تسلسل
النشر
الباحث حسب التصنيف IIالنقاطالمستحصلة

المجموع الكلي لعدد النقاط المستحصلة

تفاصيل منح النقاط للباحثين حسب تسلسل الباحث وتصنيف جهات النشر
مالحظة:تصنف جهات النشر للتخصصات اإلنسانية في الجدول وفقا ألحد التصنيفين اآلتيين:

 .Iأن تصنّف إستنادا إلى تصنيف الجدول (  – 1أ ) للتخصصات العلمية عند توافر شروط النشر فدي تصدنيفات المجدالت الدوا
في هذا الجدول ،وفي هذه الحالة يكون إحتساب النقاط كما في الجدول المو ح للتخصصات العلمية.
 .IIأن تكون ( مجالت رصينة عربية أو عراقية مطبوعة أو إلكترونية ) ،وفي هذه الحالدة يكدون إحتسداب النقداط كمدا فدي الجد
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
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الجدول رقم ( :)2إحتساب نقاط النشاطات وخدمة المجتمع
ت

التفاصيل

نوع وعنوان النشاط

المجموع الكلي لعدد النقاط المستحصلة

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

عدد النقاط المطلوبة

مدرس
أستاذ مساعد
أستاذ

24
28
31
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عدد النقاط
المستحصلة

شعار الكلية
او المعهد او

 .2اجراءات تقييم البحوث

المركز

أ .استمارات تقييم البحوث و خالصة التقييم باللغة العربية

جامعة النهرين  /كلية _______
سري
استمارة تقييم النتاجات العلمية الغراض الترقية العلمية
أوال  :معلومات طالب الترقية
الجامعة

القسم

الكلية
االختصاص الدقيق
المرتبة المطلوب
الترقية اليها

االختصاص العام
المرتبة الحالية

ثانيا :معلومات البحث و النشر
عنوان
البحث
س

هددل سددبق أن تددم نشددر البحددث فددي محددل آخددر حسددب علمكددم ا و اذا كددان الجددواب بااليجدداب يرجددى بيددان
جهة النشر و اية تفاصيل آخرى.

ج

ثالثا :معلومات تقييم البحث
س 1هل يحتوي البحث على فكرة جديدة أو طريقة جديدة ا ( يرجى ذكرها في حالة الجواب بااليجاب ).
ج1
س 2هل مو وع البحث وطريقة معالجته ونتائجه جديدة أو مبتكرةا (يرجى التفصيل في حالة الجواب بااليجاب)
ج2
س 3هل يمكن ع ّد البحث اصيالʺأو مبتكراʺ ا ( في حالة الجواب بااليجاب ،يرجى ذكر نقاط االصالة واالبتكار).

27

ج3
س 4هل البحث تطبيقي أونظري ا واذا كان تطبيقياʺ ،فما هو المردود االقتصادي واالستخدامات العلمية و
العملية له ا
ج4
س 5هل لدي مالحظات آخرى حول البحث ا
ج5

رابعا  :النتيجة النهائية للتقييم
يرجى اختيار و تأشير احدى الدرجات التالية كتقييم نهائي للبحث :
أصــيـل

اسم
الخبير

مفيد

قـيـّــم

(غير صالح للترقية  -مرفوض)

خامسا  :معلومات الخبير المــقـيـّـــم
التاريخ

التوقيع

الجامعة

الكلية

القسم

المرتبة
العلمية
البريد
االلكتروني
ارقام
الهواتف
رقم
الفاكس

االختصاص
العام

االختصاصالدقيق

اسم ورقم
الحساب البريدي

مالحظة :
 .1الترقية العلمية إلى مرتبة األستاذية تتطلب حصول طالب الترقية على ثالثة ابحاث اصيلة احدها منفرد.
 .2تستبدل كلمة البحث اينما وردت في االستمارة بالكتاب أو براءة االختراع في حالة كون النتاج العلمي كتاباʺأو براءة اختدراع  ،ع
التوالي.
 .3يمكن كتابة تقرير يرفق مع االستمارة اذا تطلـّب االمر ذل .
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شعار الكلية
او المعهد او

سري
استمارة خالصة تقييم النتاجات العلمية الغراض الترقية العلمية
رقم تسلسل
البحث أو
النتاج

المركز

جدول بخالصة تقييم النتاجات المقدّمة
درجة التقييم
قـيـّــم

أصــيـل

مفيد
(غير صالح للترقية  -مرفوض)

اسئلة عامة تتعلق بمعاملة الترقية
س 1هل أن مو وعات النتاجات العلمية تدخل في صلب اختصاص الباحث طالب الترقية ا

ج1

س 2هل مو وعات النتاجات العلمية و مستواها تؤهل طالب الترقية لنيل مرتبة علمية أعلى ا

ج2

اسم الخبير

التوقيع
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التاريخ

شعار الكلية
او المعهد
او المركز

ب .استمارة السيرة الذاتية للخبير باللغة العربية

جامعة النهرين  /كلية __________
استمارة السيرة الذاتية المختصرة للخبير المقـيـّـم

مالحظة  -:تمألمن قبل الخبير و تدقق من لجنة الترقيات الفرعية
اسم الخبير
الجامعة

البلد

الكلية

القسم

الشهادة  /الجهة
المانحة

تاريخ الحصول
عليها
تاريخ الحصول
عليها

المرتبة العلمية
االختصاص العام
االختصاصالدقيق
عدد البحوث
المنشورة
عدد الرسائل
واالطاريح التي
اشرف عليها
عدد المؤتمرات
التي شارك فيها

مالحظات آخرى

البريد االلكتروني
ارقام الهواتف
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 استمارات تقييم البحوث و خالصة التقييم باللغة االنكليزية.ج

Al- Nahrain University / College of __________
Confidential
Evaluation Form of Scientific Products for Scientific Promotion Purposes
1. Information of the Scientific Promotion Applicant
University
General
Specialization

College

Department
Precise
Specialization

2. Information of Paper and Publisher
Title of
Paper
Question What is your opinion in publisher and its qualification?
Answer
Up to the extent of your knowledge, is the paper published by another
Question publisher? (If the answer is yes, please indicate this publisher and any
other details).
Answer

Q.1

3. Information of Paper Evaluation
Does the paper include new idea or new methodology? (Please specify if
the answer is yes).

Ans.1

Q.2

Do the research topic, methodology, and results are new or innovative?
(Please detail if the answer is yes).

Ans.2

31

Q.3

Can the paper be considered original or innovative? (If the answer is
yes, please mention the points of originality and innovation).

Ans.3

Q.4

Is the paper applied or academic one? (And if it is applied, what is its
economic reward and scientific and practical uses?).

Ans.4

Q.5

Do you have any other comments about the paper?

Ans.5

4. Final Results of Evaluation
Please select and mark one of the following grades as a final evaluation for the paper:

Original

Valuable

Not Qualified for Promotion ( Rejected )

5. Information of the Expert Referee
Name

Signature

Date

University

College

Department

Scientific
Rank

General
Specialization

Precise
Specialization

E-mail
Mobiles /
Phones

Fax

Name & No. of
Postal Account

Note :
1. The promotion to the rank of professorship requires THREE original papers one of them should be
solo (written by the applicant alone).
2. If the scientific product is a “ book “ or “ patent “, then the word ”paper” in the evaluation form
should be replaced wherever it appears by “ book “ or “ patent “.
3. If needed, a report can be written and attached with the evaluation form.
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إستمارة خالصة تقييم النتاجات العلمية الغراض الترقية العلمية باللغة االنكليزي

Al- Nahrain University / College of __________
Confidential
Summary Evaluation Form of Scientific Products for Scientific Promotion Purposes

Summary Table of Scientific Products Evaluation
Grade of Evaluation
Sequence No.
of the Paper
Not Qualified for
Original
Valuable
or Product
Promotion ( Rejected )

Q.1

General Questions Related to the Promotion
Are the subjects of the scientific products related to the applicant’s
specialty?

Ans.1
Q.2

Are the subjects of the scientific products qualify the applicant to obtain
higher scientific rank?

Ans.2
Q.3

Is the curriculum vitae of the applicant qualifies him to obtain higher
scientific rank?

Ans.3
Q.4 Do you mind if your name is stated to the applicant?
Ans.4
Name of
Referee

Signature
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 إستمارة السيرة الذاتية للخبير باللغة االنكليزية.د

Al-Nahrain University / College of __________
Summary of Curriculum Vitae of the Expert Referee

Name of Expert
University

Country

College

Department

Awarded Degree/
Country

Date of obtaining
the Degree
Date of obtaining
the Rank

Scientific Rank
General
Specialization
Precise
Specialization
No. of Published
Researches
No. of Supervised
Theses &
Dissertations
No. of
Conferences
Participated in
Membership of
Scientific
&Professional
Societies

Other Notes
E-mail
Mobiles / Phones
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شعار الكلية
او المعهد
او المركز

 .3التوصية بالترقية

ت

الجهة

 1رئيس القسم
 2لجنة الترقيات العلمية
 3عميد ( الكلية  /المعهد  /المركز )
 4مجلس ( الكلية  /المعهد  /المركز )

التوصية
أوصي (ال أوصي) بترويج
معاملة الترقية
أوصي (ال أوصي) بترويج
معاملة الترقية
أوصي (ال أوصي) بترويج
معاملة الترقية
أوصي (ال أوصي) بترويج
معاملة الترقية

روجت معاملة الترقية في حالة ترويجها في كلية مناظرة)
مالحظة(:تذكر هنا الجهة التي ّ
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التاريخ

التوقيع

الملحق الرابع -:اجراءات ترويج معاملة الترقية
( اللجنة المركزية للترقيات العلمية )
إستمارة خالصة الترقية العلمية (لجميع المراتب العلمية)
جامعة النهرين -كلية  /معهد  /مركز-------------------------------
لجنة الترقيات العلمية

أوالʺ :معلومات التحصيل العلمي و طلب الترقية
التحصيل العلمي

االسم الرباعي
المرتبة العلمية

(المرتبة الحالية)

االختصاص العام

(يحدّد حسب شهادة البكالوريوس)

المرتبة المطلوبة
االختصاص الدقيق

القسم  /الفرع
العلمي

(آخر شهادة)
(ماجستير أو دكتوراه أو
ما يعادلهما)

المسار البحثي

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)
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السنة

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
اآلتية(:بموجب قرار  315لسنة
) )1988

تاريخ االستحقاق الفعلي
للترقية

ثانياʺ :تقييم األداء ،األستالل ،أبحاث الترقية السابقة ،واألبحاث التعزيزية
المعدل %

السنة الدراسية

المالحظات

المعدل العام
لتقييم االداء

الدرجة النهائية
لمعدل
تقييم األداء
(

) %

(معدل جميع
الدرجات)

الدورات

تاريخها

الدورة

األمر اإلداري

المالحظات

طرائق التدريس
قرار لجنة االستالل




تاريخدده ال يقددل عددن سددبعة ايددام وال يزيددد عددن  15يوم داʺمددن تدداريخ تقددديم الطلددب /مالحظددة :يثبددت تدداريخ قددرار لجنددة
االستالل للبحوث التعزيزية (ان وجدت) الى جانب تاريخ قرار لجنة االستالل لبحوث الوجبة االولى.
التأكيد على النظر إلى بحوث الترقية السابقة لطالب الترقية عند االستالل

االستالل من
رسالة الماجستير
االستالل من
أطروحة الدكتوراه
االستالل من
الشبكة الدولية

(لصاحب الترقية ،والباحثين المشاركين ،والتي أشرفوا عليها)
(لصاحب الترقية  ،والباحثين المشاركين ،والتي أشرفوا عليها)
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االبحات المعتمدة في الترقية السابقة

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

ت

عنوان البحث
التعزيزي وتاريخ
تقديمه

تفاصيل النشر

عنوان البحث

عنوان البحث

ت

المالحظات

تاريخ تقديم
البحث

(يتغير تاريخ
االستحقاق من تاريخ
تقديم آخر بحث
مطالب به )

ثالثاʺ :الخبراء
ت

اسم الخبير الثالثي

العنوان
المرتبة االختصاص االختصاص
الجنسية
القسم أو
الدقيق
العام
العلمية
الدولة
الجامعة الكلية
الفرع

1
2
3
4
5
6
7
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رابعاʺ :نتائج التقييم لنتاجات الترقية الحالية

ت

عنوان
النتاج
العلمي

جهة النشر

هل
النتاج
منفرد
ام
مشترك

هل البحث مستل
من رسائل أو
اطاريح الطلبة
المشرف عليهم

نتائج التقييم
خبراء آخرين
خبراء الحقبة األولى
اسم
اسم
اسم
اسم
اسم
الخبير
الخبير
الخبير
الخبير
الخبير

النتيجة
النهائية
للتقييم

1
2
مالحظات تتعلق بالنتاجات العلمية وجهة النشر:
 .1ذكر اسماء الباحثين المشاركين بالنسبة للنتاجات المشتركة.
 .2تثبيت رقم وتاريخ كتاب قبول النشر ا افة إلى النشر.
 .3كتاب :انظر التعليمات الواردة في الترقيات العلمية.
 .4مدددددؤتمر( :جهدددددة اصددددددار الوقدددددائع ،التددددداريخ ،تسلسدددددل صدددددفحات
البحدددددث ،يجدددددب أن يكونبحثددددداʺ منشدددددوراʺ كدددددامال بالوقدددددائع ،ترفدددددق
نسخة من الوقائع.
 .5مجلة:اسدددم المجلدددة ،العددددد ،المجلدددد ،سدددنة أو شدددهر ،جهدددة االصددددار،
االعتماديدددة بموجدددب كتددداب الجامعدددة فيمدددا يخدددص المجدددالت العالميدددة
وتثبيددددت كتدددداب الشددددؤون العلميددددة الددددذي اعتمددددد المجددددالت ،تددددذكر
عبارة (متخصصة) لجميع المجالت.

3

4
5
6
7
8
9

طلب االعتراض
ان وجد وتاريخه

(امكانية تقديم االعتراض خالل اسبوع من تاريخ تبليغ صاحب الترقية بكتاب رسمي و يجري االعتراض
حسب التعليمات )
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