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  متطلبات الترقية االكاديمية
    :االسم (رباعيا)

    القسم:    ة:ــــــــيـــــالكل

    :التخصص الدقيق    التخصص العام:

تاريخ الحصول على 
  اخر مؤهل علمي:

    تاريخ التعيين بالكلية:  

الدرجة العلمية 
  :الحالية

    :تاريخ الحصول عليها  

الدرجة العلمية 
  المتقدم إليها

  
للدرجة  تاريخ التقدم

  العلمية
  

    رقم الهاتف:    البريد االلكتروني:
  

  مالحظات  ال  نعم  الشروط واالجراءات  م

1  
) سنوات على األقل في 4قضاء المتقدم للترقية إلى درجة استاذ مشارك (

  درجة استاذ مساعد.
      

2  
) سنوات على األقل في درجة استاذ 5قضاء المتقدم للترقية إلى درجة استاذ (

  مشارك.
      

3  
اريخ التقدم جلس القسم األكاديمي مبيناً فيه تخطاب من المتقدم للترقية إلى م

  والتوقيع
      

4  
ً فيه قرار المجلس موقعاً  محضر اجتماع مجلس القسم األكاديمي مبينا

 ً   ومختوما
      

5   ً         محضر اجتماع مجلس الكلية مبيناً فيه قرار المجلس موقعاً ومختوما

6  

، بحيث كافة المستندات المطلوبة الملف األكاديمي تشمل نسخ من )7وجود (
على حسب  فهرستهاحد وفي ملف وامن تلك المستندات كل نسخة تكون 

  األقسام التالية ( إدراج فواصل ملونة بين اقسام االستمارة ):
محاضر اجتماع مجلسي  ،(خطاب المتقدم للترقية، استمارة طلب الترقية

 بان ورئيس القسم وعميد الكلية للترقية المتقدم من اتاقرارالقسم والكلية، 
خطابات  ،، شهادة المؤهالت األكاديميةتيةالذا السيرةليست مستله،  البحوث

شهادات المشاركة والشهادات التقديرية في المؤتمرات  قبول النشر،
 المقدم للترقية األكاديمية العلمي االنتاج، الندوات التدريبية وخدمة المجتمعو

، الصفحات رة في دوريات ومجالت علمية محكمةمن بحوث محكمة ومنشو
داول الدراسية ، الجالمعتمدة األولى من رسائل الماجستير والدكتوراه

  للفصول السابقة).
  

      

  مالحظات  ال  نعم  الشروط واالجراءات  م

7  
كل نسخة تحتوي على نسخ من البحوث المقدمة للترقية ، بحيث  5إرسال 

  البحوث المقدمة للترقية في ملف واحد.
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        استكمال جميع التواقيع المطلوبة في استمارة الترقية  8

        .للترقية الى استاذ مشارك علمية منشورة بحوث )3تقديم ثالثة (  9

        .للترقية الى استاذ علمية منشورة بحوث) 4( تقديم اربعة  10

        للترقية العلمية.النسخ االصلية من البحوث المقدمة وجود   11

12  
بق أو صورة طالنسخ االصلية من رسالتي الماجستير والدكتوراه وجود 

األصل للرسالة بأكملها مختومة ومعتمدة من قبل رئيس القسم األكاديمي 
  وعميد الكلية.

      

13  
 الكتب المؤلفة وغيرهااالنتاج العلمي للمتقدم للترقية خالفا للبحوث مثل 

  (نتاج علمي ال يحسب للترقية)
      

14  
اقرار من المتقدم للترقية بان البحوث المقدمة ليست جزء من رسالتي 

  .الماجستير والدكتوراه
      

15  
رئيس القسم وعميد الكلية بان البحوث المقدمة ليست جزء من  اقرار من

  رسالتي الماجستير والدكتوراه
      

  

       التواريخ والسنوات في جميع أقسام االستمارة من األحدث الى األقدم.ترتيب   16

17  
في حالة تضمن االنتاج العلمي عمال مشتركا مع باحثين آخرين فيجب وضع 

  مجلة.الاسم الباحث المتقدم للترقية حسب الترتيب الذي ظهر به في 
      

18  
 أو الماجستير رسائل على االشراف المناقشة أو في المشاركة في حالة
 أو اإلشراف عليها مناقشتها يجب أن يكتب عنوان الرسالة التي تم الدكتوراه

  .أو اإلشراف لمتقدم للترقية في هذه المناقشةادور  +التاريخ + الجامعة + 
      

19  

توثيق جميع ما يذكره العضو االكاديمي المتقدم للترقية في استمارة طلب 
الشهادات التي تثبت انتماءه في اللجان والمجالس الترقية، وتقديم نسخة من 

والجمعيات العلمية التي ذكرها وأيضا نسخ من شهادات الشكر والتقدير 
  والجوائز في حالة الحصول عليها.

      

        .المعتمدة العلمية للترقية التقدم استمارة في المطلوبة الخانات جميع تعبئة  20

21  

ينبغي تقديم خطاب رسمي من الهيئة التي  في حالة تقديم بحث مقبول للنشر
ورقم العدد الذي نشر  النشرنشر البحث موضحا فيه عنوانه وتاريخ  ىتولست
  ، وهل تم تحكيمه.فيه
  

      

  مالحظات  ال  نعم  الشروط واالجراءات  م

22  
يلتزم القسم/الكلية بمراجعة الوثائق الخاصة بالعضو المتقدم للترقية والتأكد 

  جميع ما هو مطلوب في الملف.من استيفاء 
      

23  
بعد اخر ترقية حصل عليها  اإلنتاج العلمي للمتقدم للترقية يشترط نشر 

  المتقدم
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  اسم رئيس القسم:
  
  
  

    التوقيع

    التاريخ

اسم مساعد العميد 
للشؤون االكاديمية 

  والبحث العلمي:
  

    التوقيع

    التاريخ

                                  
  ختم الكلية:                                                             


