
 شروط الرتقية العلمية 
 .من حق التدريسي تقديم طلب الرتقية قبل تسعني يوم من املدة احملددة -1

 
لذا يكون تقويم األداء لثالث )سنوات من حصوله على اللقب  3من مدرس مساعد اىل مدرس بعد مرور  -2

 . (سنوات األخرية

 

ويم األداء ألربع لذا يطلب تق)سنوات من حصوله على اللقب  4من مدرس اىل استاذ مساعد بعد مرور  -3
 .(سنوات األخرية

 

لذا يطلب تقويم األداء لست )من استاذ مساعد اىل استاذ بعد مرور ست سنوات من حصوله على اللقب  -4
 ( . سنوات األخرية

 

التقديم ( املؤهل للحصول على لقب أستاذ)و ( املؤهل للحصول  على لقب أستاذ مساعد )من حق التدريسي  -5
اىل استاذ )أي أنه  .(تسمى املدة األصغرية)أي قبل سنة من تاريخ التقديم ( 315)على الرتقية العلمية وفق قناة  

حق التدريسي وفق و 315وفق للمادة (. اشهراىل استاذ اربع سنوات وتسعة ( )مساعد املدة سنتان وتسعة أشهر
 .بتقديم الطلب قبل تسعني يوم من املدة احملددة

 تعليمات اضافية 
 21/12/2114تعليمات الوزارة بتاريخ  -6

 .عدم مطالبة التدريسيني تقديم ما يؤيد اجتيازهم لدورة كفاءة احلاسوب 

 

اجتيازهم لدورة طرائق  دفقط بتقديم ما يؤي  (مدرس)مطالبة التدريسيني املتقدمني للرتقية اىل مرتبة  -7
 .التدريس
 

  21/12/2114تعليمات الوزارة بتاريخ  -8
 

قبول البحوث املنشورة واملقبولة النشر لطالب الدكتوراه أثناء فرتة دراسته ألغراض الرتقية العلمية وحتتسب 
على أن اليكون قد حصل على . ستهمع االبقاء على عدم ترويج معاملة ترقياتهم خالل فرتة درارصيدا للطالب 

 .لقب مدرس بعد دراسة الدكتوراه
 

 .معدل تقييمه حسب السنوات املطلوب تقييمه فيهاالتقييم السنوي ألداء التدريسي  -9

 

أن تكون البحوث املقدمة للرتقية منشورة أو مقبولة النشر يف جملة متخصصة مبجال طالب الرتقية وأن  -11
 (.التنشر يف جملة واحدة)تكون يف جمالت علمية متخصصة ومتفرقة 



 

ال تعتمد البحوث التي اجنزت قبل احلصول على املرتبة العلمية احلالية ألغراض الرتقية املطلوبة وحىت التي  -11
 .ستفد منها يف الرتقية السابقةمل ي

 
منشور أو مقبول للنشر سابقا وأسقط كونه أجنز قبل احلصول على املرتبة العلمية )إن إعادة نشر حبث سابق  -12

ألجل االستفادة منه للرتقية احلالية تعترب سرقة وحباسب عليها وكما يف باقي حاالت السرقة سواء كان ( احلالية
 .د التدريسي خارج التعليم العايل والبحث العلميالبحث كله أو جزءا منه يطر

 
يؤكد ان  ما يف حالة تقديم حبث منشور يف مؤمتر علمي يطالب صاحب الرتقية بإحضار وقائع املؤمتر و -13

 .البحث منشور ضمن الوقائع  من ضمن املستمسكات املطلوبة إلمتام معاملة الرتقية

 


