
 2017 ةلسن 167/  ةالعلمي ةالترقي متطلبات

 اوال: اجراءات اولية قبل استحقاق الترقي بمدة مناسبة

 ت التفاصيل
.مؤرخ وموقع الى السيد العميد للحصول على تقييم االداء ,طلب مطبوع  1.  
.االستالل االلكتروني ألجراءمؤرخ وموقع للسيد رئيس القسم  ,طلب مطبوع  2.  
.االستالل العلمي ألجراءمؤرخ وموقع للسيد رئيس القسم  ,طلب مطبوع  3.  

 

 ثانيا: االستمارات

 ت التفاصيل
  .1 (.تواقيعال اعد ةكل المعلومات مطبوع, )بمستندات ة مدعوم ةمعلومات متنوع

  .2 .(تعزيز يحتاج طلببحث  /تقديمكل  – تواقيع اعد ةكل المعلومات مطبوع) تمثل طلب
(.تواقيعال اعد ةكل المعلومات مطبوع) الرصانةبلجنه  متعلقة  3.  

  .4 (.تواقيعال اعد ةكل المعلومات مطبوع)االستالل االلكتروني  ,تحتاج طلب
  .5  .(تواقيعال اعد ةكل المعلومات مطبوع) االستالل العلمي ,تحتاج طلب

باالستمارة رقم , ال يحتاج الى طلب  ومرتبط )للمجاالتة المعلومات التفصيلي( ة العلمي ةرصانال محضر

(3.) 
6.  

توقع من صاحب  (عن النشاطات التي قيمهاة معلومات تفصيلي) تقييم البحوث في الجدول الثانياستمارة 
 ة.الترقي

7.  

  

 تسلم الى لجنه الترقياتة / اجراءات تقديم الترقي: ثالثا

 التفاصيل ت

 ة.العام والدقيق والماديذكر فيه التخصص  ,طلب مطبوع ومؤرخ من تاريخ االستحقاق للعميد  .1

  .محضر الرصانة العلمية +  مع المستندات ةاالستمارات الخمس  .2

 15عدد  حي , توقيع 5عدد  ةملون ةوالتواريخ مطبوع نة اسماء اللج, مطبوع افقيا(, 1,2)جدول  .3

 .استنساخ

4.  CD, بصيغه ة رصانلومحضر ا ة لالستمارات الخمس(Word.) 

ة + وملون ةكامل ةتمهيدية المجلصفحات الة)المنشورة للبحوث السابق ة واضحو ة نسخه ورقيه واحد  .5
 البحث كامال(.

 (.البحث كامال+  ةوملون ةكامل ةالتمهيدي ةصفحات المجل) ة الحالية واضحه لبحوث الترقية نسخه ورقي  .6

 (.البحث كامال+ ةوملون ةكامل ةالتمهيدي ةصفحات المجل )قبول النشر  .7

 ةلصفحات الوقائع التمهيدي ةالكامل ةالملون ةفضال عن النسخ ة(,جلب الوقائع كامل)البحث في مؤتمر  .8
 .والبحث

9.  CD ,ة الحالي ةللترقي ة ر للبحوث المقدمفيه صوPDF, لكل بحث فقط بدون التمهيدات ة المجل  هجهياو ,



, رالنش ةسن ,مكان العمل ,حثاوالبحث تحذف منه المعلومات الب, والعدد والمجلد تحذف منه السنه 
 .العدد ,المجلد

في بحوث معه والمشاركين  م,ومن اشرف عليه ة لصاحب الترقي ة المطلوب طاريح األالرسائل و  .10
 ة.الحالي ة الترقي

 .جميع المستندات في االستمارات والجداول  .11

 (.1)بالستيك لفاي( + 1)شفاف طباقه ملفة+ لجمع المعامل ةسوداء كبير ةنطج  .12

 . ةالمركزي ةللجن ةالمعاملعند انتقال  (,4) ةطباق+ فايل ةرسوداء صغي نطهج  .13

 

 مالحظات عامه: رابعا 

 التفاصيل ت

 كل النشاطات في الجدول الثاني )ورشة , تعليم مستمر, اشراف  تربوي,...(, امر اداري موقع من العميد.  .1

الحدائق,...(, ابتكار,  هو اشراف على طلبه متطوعين ألداء خدمة )تنظيم المكتبة, النشاط الالصفي  .2
 مهرجان ثقافي.

 .االشراف التربوي مره سنويا لكل قسم بغض النظر عن عدد الطلبة  .3

 كل بحث, كتاب, دراسة علمية, مراجعة علمية في اي جدول يخضع لالستالل العلمي وااللكتروني.  .4

 هي بحث بدون تطبيقات ميدانية. المراجعة العلمية  .5

دقيق على االقل؛ مدرس/ عام او  2استاذ مساعد/ البحوث في تخصص المتقدم للترقية )استاذ/جميعها دقيق؛  .6

 دقيق(, ومنشور في تخصص المجلة.

 المشاركة في لجان المؤتمرات )وقائع المؤتمرات/ امر اداري(.  .7

 األوسمة )وازرة, جامعة(.  .8

 االداء)االخضر(.تقييم   .9

 الفقرات غير المستعملة في الجدول تحذف.  .10

 اي اضافه او حذف تؤدي الى تغيير في الجدول تحتاج طلب موجه للعميد.  .11

 ايضا. Cite Scoreفي كل مجلة ,المجلد و/او العدد, السنة ,وفي سكوباس وجود   ISSNوجو   .12

, الحرف Times New Romaسم  في جميع االتجاهات , الحرف  2 المسافات في االستمارات الوورد  .13

Bold 14  ,لألرقام واالنجليزي, لكلمه مستل او منشور, االرقام  11للعربي,  12لعنوان االستمارات

 المطبوعة )عربية وليست هندية(.

 


