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  التقديم للترقية :بدأ محتويات ملف الترقية العلمية عند 

من قبل اللجنة العلمية في القسم ويحتفظ به بشكل اولي ويدقق يقدم الى رئيس القسم العلمي 

 تقييم اداء( –خالصة خدمة  -استالل –لديهم لحين اكمال بقية الوثائق ) رصانة 

  .) من الموقع االلكتروني( طلب الترقية  .1

 شهادة.اخر االمر الجامعي لمنح  .2

 أمر جامعي آلخر لقب علمي حصل عليه صاحب الترقية. .3

 أمر إداري بالمباشرة بعد آخر شهادة حصل عليها صاحب الترقية. .4

 ج القطر.الشهادة الجدارية و قرار تقييم الشهادة لخريجي خار .5

الترقية لتقوم لجنة الترقيات الفرعية بتدقيقها بالتعاون  مقدم( تملئ من قبل 1استمارة الترقيات العلمية رقم ) .6

 ) من الموقع االلكتروني( الترقية. مقدممع 

 نسخة من البحوث المقدمة للترقية بنسخ ورقية والكترونية. .7

 .(وتملئ من الموقع االلكتروني تنزل ) ( 2و  1الجداول ) .8

 الخ(....   –اللجان  –) تقييم االداء  2الوثائق الخاصة باحتساب الجدول رقم  .9

 . حوث الترقية السابقةمنشورة لبنسخ  .10

االوامر الخاصة بدورة طرائق التدريس واختبار صالحية التدريس وكفاءة الحاسوب في حالة ترفق  .11

 .لقب مدرسالترقية الى 

 االدارية من جهة اصدارها . مالحظة الختم الحي لجميع االوامر .12

 تقدم الوثائق التالية ايضا:. لبحوثل الرصانة العلميةتدقيق ولغرض  .13

  الصفحة االولى من كل بحث 

  صفحة المجلة 

 مبينا فيها معامل التاثير  للمجلة او كالريفت واجهة سكوبس 

   صفحة سكوبس للباحث 

  واسم المجلة وتاريخ القبول رسالة القبول للبحوث المقبولة للنشر مبين فيها عنوان البحث والباحث

 . على ان تكون موقعة من قبل طالب الترقية

  الترقية مقدموالتي تملئ من قبل  من الموقع االلكتروني(تسحب ) استمارة الرصانة. 

 :ايضاتقدم الوثائق التالية .  تاييد الخطة البحثية واالستالل االلكتروني للبحوثولغرض  .14

 بصيغة على قرص مدمج و  توضع البحوثMicrosoft  WORD للبحث المقبول للنشر 

 للبحوث المنشورة  PDF وبصيغة 

 تملئ من قبل تسحب من الموقع االلكتروني و تاييد الخطة البحثية واالستالل االلكترونيستمارة ا

 .مقدم الترقية
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بعد استالم وثائق االستالل االلكتروني والورقي ورصانة البحوث وتاييد الخطة البحثية وخالصة الخدمة 

 وتقييم االداء 

الى ملف الترقية ويتم تدقيقة من قبل اللجنة العلمية مرة ثانية وفي حالة استيفاءة  التالية تضاف الوثائق 

 يرسل الى لجنة الترقيات الفرعية بكتاب رسمي. 

 

 الوثائق المضافة

 .)النسخة االصلية( كتاب تاييد الرصانة العلمية للبحوث المقدمة للترقية .أ

 .)النسخة االصلية( ورقية و القرص المدمج ايضااالقتباس االلكتروني بنسخة  .ب

 .)النسخة االصلية( تاييد الخطة البحثية .ج

 خالصة الخدمة ) النسخة االصلية( .د

 كتاب تقييم االداء ) النسخة االصلية( .ه

 .االستالل جنةلتشكيل تقرير االستالل الورقي مع االمر االداري الخاص ب .و

 لمية في القسم ورئيس القسم.(من قبل اللجنة الع 2و  1مصادقة الجداول ) .ز

 


