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الملحق األول  -:ملخص تعليمات الترقيات العلمية
المرتبة
العلمية

مدرس

أستاذ
مساعد

أستاذ

متطلبات اللقب
الشهادة
دكتوراه أو
مايعادلها علميا
أعلى شهادة علمية
في حقل
االختصاص
قد شغل مرتبة
مدرس مساعد في
مركز الوزارة او
احدى الجامعات او
الهيئات العراقية او
المجلس العراقي
لالختصاصات
الطبية
قد شغل مرتبة
مدرس في مركز
الوزارة او
احدى الجامعات
او الهيئات
العراقية او
المجلس العراقي
لالختصاصات
الطبية

قد شغل مرتبة
أستاذ مساعد في
مركز الوزارة او
احدى الجامعات
او الهيئات
العراقية او
المجلس العراقي
لالختصاصات
الطبية

النقاط المطلوبة

شروط البحوث

المدة
األصغرية

مستوى
تقييم
البحوث

شروط النشر

 3سنوات بعد
الشهادة
الجامعية
األولية
3
سنوات

( 70نقطة )
التقل عن

جدول جدول
2
1

46
4
سنوات

6
سنوات

24

 بحثين ( )2على
األقل أو بحث و
مؤلف
في
 البحوث
مجال التخصص
العام او الدقيق

( 80نقطة )  )3( ثالثة
بحوث علمية
على األقل أو
التقل عن
( )2بحثين
جدول جدول
ومؤلف
2
1
 اثنان من
البحوث في
28 52
مجال التخصص
الدقيق
 غير مقدمة في
ترقية علمية
سابقة
( 90نقطة )  )3( ثالثة
بحوث علمية
على األقل أو
التقل عن
( )2بحثين
ومؤلف
جدول جدول

1

2

59

31

 جميع البحوث
في مجال
التخصص
الدقيق
 غير مقدمة في
ترقية علمية
سابقة

 قيم على  أن يكون احدهما
منشور في مجلة علمية
االقل
(باستثناء
محكمة
النشر في مجالت ذات
معامل تأثير)
 منشورة ويمكن ان
يكون احدها مقبول
للنشر
 قيم على  اثنان منهما منشور في
مجلتين علميتين
األقل
محكمتين رصينتين من
مؤسستين مختلفتين
(باستثناء النشر في
مجالت ذات معامل
تأثير)
 منشورة ويمكن ان
يكون احدها مقبول
للنشر

 اثنان منهما منشور في
 أصيلة
مجلتين علميتين
بأغلبية
التقييمات محكمتين رصينتين من
مؤسستين مختلفتين
(باستثناء النشر في
مجالت ذات معامل
تأثير)
 منشورة في
االختصاص العلمي
للمجلة
 منشورة في مجالت
علمية مختلفة
 منشورة ويمكن ان
يكون احدها مقبول
للنشر

ال يطالب صاحب الترقية بالبحث المنفرد للتخصصات العلمية لكل المراتب اذا توفر اآلتي -:
 -1ان يكون تسلسله االول في احد البحوث المقدمة للترقية
 -2ان ال يكون مستال من رسالة اشرف عليها
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 -3ان يكون البحث منشورا في مجالت علمية مسجلة في احد قواعد البيانات Scopus, Thomson Reuters,
Science ,Nature
 - -4تعد البحوث المنشورة او المقبولة للنشر في المجالت المذكورة في ( ) 3اصيلة و ال تخضع للتقييم

شروط بحوث الترقية
أ .غير مقدمة في ترقية علمية سابقة
ب .غير مستلة من الرسائل و االطاريح لصاحب الترقية والمشاركين معه
ج .في البحوث المشتركة -:الباحث األول يحصل على جميع نقاط التقييم  /الباحث الثاني  / %80الباحث
الثالث %70
د .في حالة االشراف يستفاد من بحث واحد مستل على ان يكون منشور او مقبول للنشر مع الطالب.
ه .يجوز اعتماد كتاب مؤلف او مترجم حاصل على ( ISBNيعامل معامل البحث) ولمرة واحدة
و .براءة االختراع (تعامل معاملة البحث) و لمرة واحدة في كل ترقية
ز .قبول بحث واحد ملقى ومنشور كامال ضمن وقائع مؤتمر علمي دوري.
ح .قبول البحث المنشورفي مجلة معتمدة ألغراض الترقية.
ط .تعد اطرحة الدكتوراه بحث اصيل مشترك في حالة عدم االستفادة منها للحصول على لقب علمي أعلى
من لقبه الحالي.

شروط النشر في المجالت العلمية المعتمدة
داخل العراق
أ -أن تكون صادرة عن جامعة  /مؤسسة علمية  /جهة متخصصة معترف بها
ب -تتبع المنهج العلمي في تحرير بحوثها وخاضعة للتقويم العلمي
ج -يشرف عليها متخصصون من حملة الدكتوراه أو االلقاب العلمية (أستاذ و أستاذ مساعد) وفق ما
تحدده الوزارة.
د -يتوافر فيها الرقم الدولي المعياري للمجالت ( ) ISSNورقم االيداع بالنسبة للمجالت الصادرة داخل
العراق
ه -أن تصدر وفق المعايير المعتمدة في الوزارة.
و -تعامل المجلة العلمية الحاصلة على معامل تأثير ـ ()impact factorأسوة بمثيالتها الصادرة خارج
العراق.
خارج العراق
أ .توافر الشروط المنصوص عليها بالفقرات (أ ،ب ،ت) من شروط النشر داخل العراق .
ب .صادرة من دار نشر عالمية و مسجلة ضمن الكشافات و الفهارس العالمية
ت .لها معامل تأثير كـ ( )impact factorاو ما تحدده اللجنة الوزارية المختصة في الوزارة .
المجالت األلكترونية (Online) Electronic Journal
تعتمد المجالت االلكترونية في حال توافر الشروط المنصوص عليها بالفقرات (أ ،ب ،ت) من
شروط النشر داخل العراق
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الكتب المؤلفة
توافر الرقم المعياري الدولي (.)ISBN

التقييم لمن لهم خدمة عامة
(منصب واحد فقط لمن امضى نصف المدة االصغرية للترقية)

نسبة اإلضافة
%3
%5
%10

الحاالت
مساعدي رؤساء الجامعات والبورد و من بدرجتهم اصالة او وكالة
العمداء  /معاوني العمداء  /مدراء االقسام في رئاسة الجامعة  /رؤساء المجالس العلمية في البورد /
اعضاء اللجان الوزارية الدائمة – ومن بدرجتهم أصالة ام وكالة
رؤساء االقسام العلمية  /رؤساء الفروع العلمية  /مديرو االقسام في دوائر الوزارة و تشكيالتها ومن
بدرجتهم

اجراءات الترقية
ت
1
2
3
4
5
6
7
8

االجراء
تقديم الطلب الى رئيس القسم  /نسخة من كل بحث  /قرص مدمج للبحوث  /pdfنشاطاته مصادق عليها من رئيس
القسم واللجنة العلمية
اقرار اللجنة العلمية بخصوص االقتباس و التخصص العام و الدقيق للباحث  /البحوث تقع ضمن التخصص العام أو
الدقيق ( حسب الدرجة العلمية المطلوبة)  /البحث في تخصص مجلة النشر
االحالة الى لجنة الترقيات خالل  7ايام
تدقيق المعاملة في اللجنة خالل  7ايام ويبلغ رئيس القسم في حالة عدم استيفاء المعاملة
ترويج المعاملة (  3خبراء) باختصاص صاحب الترقية
مدة االجابة  30يوم و بعدها يمكن ان ترسل الى خبير آخر
بعد التدقيق تحال الى مجلس الكلية مشفوعة برأي اللجنة و خالصة المعاملة خالل  7ايام
يرفع مجلس الكلية المعاملة خالل  15يوم الى لجنة الترقيات المركزية

معاملة االستاذية
الفقرات 1،2،3،4
تدقق من قبل لجنة الترقيات باتباع ما ورد و في حال االستيفاء ترسل الى لجنة الترقيات المركزية
1
في حالة االستيفاء ترسل الى  3خبراء احدهم من خارج العراق و تستكمل االجراءات من قبلها
2
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الملحق الثاني
متطلبات ترويج معاملة الترقية
 .1طلب الترقية
السيد رئيس قسم  .....................المحترم

نظراً السحقاقي الترقية العلمية الى مرتبة (
ترقيتي وذلك -:

) ارجو التفضل بالموافقة على ترويج معاملة

الكمالي المدة القانونية الالزمة.
قبل سنة من تاريخ استحقاق الترقية وفقا لللفقرة (اوال –  )1من القرار  315لسنة .1988

التوقيع:
االســم :
التاريخ :
اللقب العلمي الحالي:
المنصب (ان وجد):
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 .2معلومات التحصيل العلمي

االسم الرباعي

التحصيل العلمي

المرتبة العلمية

(المرتبة الحالية)

االختصاص العام

(يحدّد حسب شهادة البكالوريوس)

(آخر شهادة)

المرتبة المطلوبة
االختصاص الدقيق
المسار البحثي

القسم  /الفرع
العلمي

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)
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

تاريخ االستحقاق الفعلي للترقية
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السنة

.3

الوظائف التي مارسها المرشح

ت

جهة العمل

عنوان الوظيفة

فترة العمل  /من  -الى

 .4دورة طرائق التدريس (للمشمولين)
الدورة

األمر اإلداري

تاريخها

المالحظات

(تاريخها قبل تاريخ تقديم الطلب)

 .5اإلشراف على الدراسات العليا
ت

أسم الطالب

عنوان الرسالة  /األطروحة
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الدرجة العلمية و تاريخها

 .6جداول إحتساب عدد النقاط
أ -الجدول رقم ( -1أ)  :إحتساب نقاط المراتب العلمية في التخصصات العلمية

عنوان البحث

ت

تفاصيل جهة النشر

تسلسل تصنيف جهة النشر عدد النقاط
المستحصلة
3
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
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ب -الجدول رقم ( -1ب) :إحتساب نقاط المراتب العلمية في التخصصات اإلنسانية

ت

عنوان البحث

تفاصيل جهة النشر

تسلسل
الباحث

ت

عنوان البحث

تفاصيل جهة النشر

تسلسل
الباحث

تصنيف جهة
النشر
حسب التصنيفI
3
2
1

تصنيف جهة
النشر
حسب

عدد النقاط
المستحصلة

عدد النقاط
المستحصلة

التصنيفII

المجموع الكلي لعدد النقاط المستحصلة
مالحظة :تصنف جهات النشر للتخصصات اإلنسانية في الجدول وفقا ألحد التصنيفين اآلتيين:
 .Iأن تصننننّف إسنننتنادا إلنننى تصننننيف الجننندول (  – 1أ ) للتخصصنننات العلمينننة عنننند تنننوافر شنننروط النشنننر فننني تصننننيفات
المجننالت الننواردة فنني جننذا الجنندول ،وفنني جننذه الحالننة يكننون إحتسنناب النقنناط كمننا فنني الجنندول المو ننح للتخصصننات
العلمية.
 .IIأن تكننننون ( مجننننالت رصننننينة عربيننننة أو عراقيننننة مطبوعننننة أو إلكترونيننننة ) .وفنننني جننننذه الحالننننة يكننننون إحتسنننناب
النقاط كما في الجدول 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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ت -الجدول رقم ( :)2إحتساب نقاط النشاطات وخدمة المجتمع

ت

التفاصيل

نوع وعنوان النشاط

المجموع الكلي لعدد النقاط المستحصلة

ث -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

ج -تفاصيل منح النقاط حسب نوع النشاط
ت

نوع النشاط

1

كتاب مؤلف أو مترجم بإستثناء صفحات
الفهارس والفواصل والعناوين وعلى أن
يكون حاصل على الرقم الدولي
المعياري للكتب ()ISBN

2

بحث منشور في مؤتمر علمي

3

دراسة علمية تعالج مشكلة في المجتمع
العراقي

4

مقال مراجعة المو وع
Subject Review

5

براءة إختراع

6

أوسمة علمية

7

تقييم البحوث العلمية أو مراجعة كتاب
Book Review

8

معدل تقييم األداء

9

المشاركة في اللجان اإلمتحانية
المشاركة كمحا ر في دورات تدريبية
أو في التعليم المستمر
العمل في المستشفيات
رئيس (مدير) تحرير مجلة علمية
عضو جيئة تحرير مجلة علمية
مسؤول وحدة مان الجودة
المشاركة في إستحداث األقسام العلمية
المشاركة في اإلشراف التربوي

10
11
12
13
14
15
16
17

المشاركة في اإلشراف على طلبة
الماجستير والدكتوراه خارج العراق

المشاركة في النشاطات الالصفية للطلبة
( 18إشراف على إبتكار أو تصنيع ،إشراف
على عمل تطوعي طالبي ،إشراف على

أقل من  100صفحة
 200-100صفحة
منفرد
 300-200صفحة
 300صفحة فما فوق
أقل من  100صفحة
مشترك مع
 200-100صفحة
مؤلف
 300-200صفحة
واحد
 300صفحة فما فوق
أقل من  100صفحة
 200-100صفحة
مشترك مع
مؤلفين
 300-200صفحة
 300صفحة فما فوق
داخل العراق
خارج العراق
في التخصص
خارج التخصص

عدد
النقاط
10
15
20
25
10
15
20
25
5
10
15
20
5
10
15
10

 5نقاط لكل مقال

10

دولية
محلية
دولية
محلية
داخل العراق نقطة عن كل بحث او
مراجعة كتاب
خارج العراق نقطتين عن كل بحث
او مراجعة كتاب
من % 79 – 70
من % 89 – 80
من % 100 – 90
نقطتين عن كل لجنة

25
10
10
5

6
8
10
10

على أن ال تزيد عن  10نقاط

نقطتين عن كل دورة

10

على أن ال تزيد عن  10نقاط

نقطتين عن كل إستحداث
نقطة عن كل تكليف

15
10
5
3
10
10
5
10
10
20

على أن ال تزيد عن  10نقاط
على أن ال تزيد عن  10نقاط
للطالب الواحد
للطالبين فأكثر
للطالب الواحد
للطالبين فأكثر

نقطتين عن كل مشاركة

10

على أن ال تزيد عن  10نقاط

التفاصيل

الماجستير
الدكتوراه

11

المالحظات

مسجلة في الخطة العلمية للقسم
العلمي ومثبت في قواعد البيانات

تكون مقدمة الى جهة رسمية ومصادق
عليها من الجهة أعاله وتعالج مشكلة
واقعية في المجتمع

على أن ال تزيد عن  10نقاط
مصادق عليها من الجهات الرسمية
لجميع األوسمة الحاصل عليها
لجميع األوسمة الحاصل عليها

5
/
6
/

19
20
21
22
23

مهرجان ثقافي)
المشاركة في المؤتمرات كعضو في
لجنة تحضيرية أو لجنة علمية أو لجنة
إستقبال
اإلشراف على األقسام الداخلية
المشاركة في اللجان الوزارية
تعاون تربوي مع جامعات ومنظمات
عالمية
الحصول على مؤشر جيرتش ()H1

نقطتين عن كل لجنة

10

10
خمس نقاط عن كل عام تكليف
10
خمس نقاط عن كل لجنة
5
مشاركة واحدة
10
مشاركتين أو أكثر
نقطة واحدة لكل قيمة من قيم ( )H1الحاصل
عليها التدريسي من دار نشر Scopus

على أن ال تزيد عن  10نقاط
على أن ال تزيد عن  10نقاط
على أن ال تزيد عن  10نقاط
على أن ال تزيد عن  10نقاط
على أن ال تزيد عن  30نقطة

 .7المعدل العام لتقييم األداء
السنة الدراسية

المالحظات

المعدل %

الدرجة النهائية لمعدل
تقييم األداء

(

) %

(معدل جميع الدرجات)
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 .8أبحاث الترقية السابقة
االبحات المعتمدة في الترقية السابقة

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

ت

عنوان البحث

المالحظات

تفاصيل النشر

 .9نتاجات الترقية الحالية
ت

عنوان النتاج

منفرد أو
مشترك

13

أسماء الباحثين
المشاركين

تسلسل
طالب
الترقية

معلومات النشر

 .10إقرار يُقدم من قبل صاحب الترقية
إقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار
اني (

) ،أقر باآلتي -:

) ،غينننننر مقتبسنننننةأو
 -1أن بحنننننوثي التننننني تقننننندمت بهنننننا لنينننننل الترقينننننة العلمينننننة إلنننننى مرتبنننننة (
مننننأخوذةأو مسننننتلة مننننن شننننبكة المعلومننننات الدوليننننة ( االنترنيننننت) أو مننننن المجننننالت العلميننننةأو األطنننناريح
والبحنننوث وكنننل منننا لنننه عالقنننة بنننالحقوق الفكرينننةلآلخرين .واذا ثبنننت خنننالف ذلننن  ،فنننإني أتحمنننل إحالنننة
ملفي إلى جيئة النزاجة و جميع التبعات المترتبة على جذا اإلجراء حتى بعد نيل الترقية العلمية.
 -2أن بحننننوثي التنننني سننننبق أن قنننندمتها لنيننننل المرتبننننة العلميننننة الحاليننننة  ،قنننند نشننننرت  ،كمننننا جننننو مثبننننت فنننني
تفاصيل النشر أزاءجا .
 -3أن لجنننننة الترقيننننات العلميننننة غيننننر ملزمننننة بقبننننول بحننننوث منشننننورة فنننني مجننننالت غيننننر علميننننة وغيننننر
متخصصة وغير مح ّكمة الغراض الترقية.

التوقيع:
األسم الثالثي :
المرتبة العلمية:
العنوان :
التاريخ
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 .11تقرير االستالل واستماراته
أ .نموذج تقرير استالل
السيد رئيس قسم ____________  /كلية __________ المحترم
م  /تقرير لجنة استالل  -معاملة ترقية ( اسم التدريسي ) ﺇلى مرتبة ( __________ )

تحية طيبة . . .
استناداً ﺇلى أمر القسم ذي العدد (

) في ( /

 ) 2018 /والقاضي بتشكيل لجنة استالل

للنظر باألبحاث المقدمة من قبل ( اسم التدريسي ) في معاملة ترقيته ﺇلى مرتبة (
اجتمعت اللجنة يوم (

) الموافق (

/

)،

 ) 2018 /واطلعت على النتاجات العلمية المقدمة

في معاملة الترقية  ،وهي:
ت

عنوان النتاج العلمي

طبيعة النتاج

1

اطروحة دكتوراه

2

بحث منفرد

3

بحث مشترك

4

بحث مشترك

5

بحث مشترك

6

بحث مشترك

كما اطلعت اللجنة على رسالة الماجستير لطالب الترقية و الموسومة:
)

(
واطلعت كذل على أطروحة الدكتوراه له و الموسومة:

)

(

واطلعت اللجنة كذل على رسائل الماجستيروأطاريح الدكتوراه التي اشرف عليها طالب الترقية والتي جي:
15

ت

الشهادة

عنوان الرسالة  /االطروحة

اسم الطالب  /السنة

1
2
3
4
5

واطلعننننت اللجنننننة كننننذل علننننى رسننننائل الماجسننننتير وأطنننناريح النننندكتوراه للبنننناحثين المشنننناركين
وتل التي اشرفوا عليها والتي جي:
ت

الشهادة

عنوان الرسالة  /االطروحة

1
2
3
4
5

كما اطلعت اللجنة على تقارير برنامج االستالل للنتاجات العلمية المقدمة.
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اسم الطالب  /السنة

ب .نموذج قرار لجنة اإلستالل
وقد كان قرار اللجنة على النحو اآلتي:
.1

.2
.3
.4

البحث ( 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 ) %20
فتثبت 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 ).
األبحاث المشتركة المستلة من رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه التي أشرف عليها فهي :
البحث المشترك رقم ( ) مستل من رسالة  /أطروحة رقم ( ) التي اشرف عليها طالب الترقية للطالب (
).
االبحاث المشتركة مع الباحثين اآلخرين جي 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....... .

 .5االبحاث المقدمة غير مستلة من بحوث استخدمت في الترقيات السابقة للمرشح .
 .6األبحاث المقدمة للترقية منجزة خالل المدة الزمنية للمرتبة العلمية الحالية لطالب الترقية.
 .7البحوث 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 الصفة في اللجنة

17

التوقيع

التاريخ

ج .استمارة استالل بحث الغراض الترقية العلمية
( تمأل جذه 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

جل البحث مستل من رسالة أو
اطروحة انجزجا طالب الترقية
جل البحث مستل من رسالة أو
اطروحة اشرف عليها طالب
الترقية
جل البحث مستل من رسالة أو
اطروحة اشرف عليها احد
الباحثين المشاركين
جل البحث مستل من رسالة أو
اطروحة انجزجا احد الباحثين
المشاركين
جل البحث مستل من بحث تم
استخدامه في ترقية سابقة

جل البحث مستل من بحوث
آخرى من شبكة المعلومات
الدولية

اسننننننتنادا إلننننننى مننننننا
اطلعنننت علينننه لجننننة
االسنننننننننننتالل منننننننننننن
معلومننات فنني شننبكة
المعلومننننات الدوليننننة
 ،فنننننان اللجننننننة لنننننم
تجنننند مننننا ينننندل علننننى
أن البحننننننث المقنننننندم
مسننننتل مننننن اعمننننال
سننننننننابقة منشننننننننورة
علنننى الشنننبكة نننمن
قاعننننننننندة البياننننننننننات
التننني اطلعنننت عليهنننا
اللجنة.
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جل البحث في
مجال اختصاص
طالب الترقية

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

 .12نموذج مصادقة اللجنة العلمية في القسم على تقرير لجنة االستالل

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

ت

المرتبة العلمية الصفة في اللجنة

التاريخ

التوقيع

 .13رأي اللجنة العلمية ( يرفق محضر اللجنة العلمية )

1
2
3
4

الفقرات
البحوث المقدمة من التخصص الدقيق
و المسار البحثي للمرشح
البحوث منشورة في مجالت علمية
معتمدة
المجالت التي نشرت فيها البحوث تقع
من التخصص العلمي للمرشح
المصادقة على تقرير االستالل

كال ( تذكر التفاصيل)

نعم

 .14مصادقة رئيس القسم و التوصية بالترقية
أسم رئيس القسم

المرتبة
العلمية

التاريخ

التوصية
أوصي (ال أوصي) بالترقية
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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
المستحصلة
3
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
20

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 فني تصننيفات المجنالت النوا
في جذا الجدول ،وفي جذه الحالة يكون إحتساب النقاط كما في الجدول المو ح للتخصصات العلمية.
 .IIأن تكون ( مجالت رصينة عربية أو عراقية مطبوعة أو إلكترونية ) ،وفي جذه الحالنة يكنون إحتسناب النقناط كمنا فني الجن
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

22

عدد النقاط
المستحصلة

شعار الكلية
او المعهد او

ثانيا"  -:اجراءات 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

جننل سننبق أن تننم نشننر البحننث فنني محننل آخننر حسننب علمكننم ؟ و اذا كننان الجننواب بااليجنناب يرجننى بيننان
جهة النشر و اية تفاصيل آخرى.

ج

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

23

ج3
س 4جل البحث تطبيقي أونظري ؟ واذا كان تطبيقياʺ ،فما جو المردود االقتصادي واالستخدامات العلمية و
العملية له ؟
ج4
س 5جل لدي مالحظات آخرى حول البحث ؟
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 احدجا منفرد؟؟؟.
 .2تستبدل كلمة البحث اينما وردت في االستمارة بالكتاب أو براءة االختراع في حالة كون النتاج العلمي كتاباʺأو براءة اختنراع  ،ع
التوالي.
 .3يمكن كتابة تقرير يرفق مع االستمارة اذا تطلـّب االمر ذل .
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شعار الكلية
او المعهد او
المركز

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

جدول بخالصة تقييم النتاجات المقدّمة
درجة التقييم
قـيـّــم

أصــيـل

مفيد
(غير صالح للترقية  -مرفوض)

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

ج1

س 2جل مو وعات النتاجات العلمية و مستواجا تؤجل طالب الترقية لنيل مرتبة علمية أعلى ؟

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
Q.3

Can the paper be considered original or innovative? (If the answer is
27

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.

28

College
Logo

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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 إستمارات 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

التوصيات
ت

الجهة

التاريخ

التوصية

 1رئيس القسم

أوصي (ال أوصي) بالترقية

 2لجنة الترقيات العلمية

أوصي (ال أوصي) بالترقية

 3عميد ( الكلية  /المعهد  /المركز )

أوصي (ال أوصي) بالترقية

 4مجلس ( الكلية  /المعهد  /المركز )

أوصي (ال أوصي) بالترقية

مالحظة(:تذكر جنا الجهة التي ر ّوجت معاملة الترقية في حالة ترويجها في كلية مناظرة)
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التوقيع

شعار الكلية
او المعهد
او المركز

 .3استمارة 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)

عنوان األطروحة
باللغة العربية
عنوان األطروحة
باللغة االنكليزية
اسم المشرف
32

السنة

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

المعداللعام
لتقييماالداء

الدرجة النهائية
لمعدل
تقييم األداء
(

) %

(معدل جميع
الدرجات)

الدورات

تاريخها

الدورة

األمر اإلداري

المالحظات

طرائق التدريس
قرار لجنة االستالل




تاريخننه ال يقننل عننن سننبعة ايننام وال يزينند عننن  15يومنناʺمننن تنناريخ تقننديم الطلننب /مالحظننة :يثبننت تنناريخ قننرار لجنننة
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)

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

تفاصيل النشر

عنوان البحث
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المالحظات

عنوان البحث
التعزيزي وتاريخ
تقديمه

عنوان البحث

ت

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

جل
النتاج
منفرد
ام
مشترك

جل 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.
 .4منننننؤتمر( :جهنننننة اصننننندار الوقنننننائع ،التننننناريخ ،تسلسنننننل صنننننفحات
البحنننننث ،يجنننننب أن يكونبحثننننناʺ منشنننننوراʺ كنننننامال بالوقنننننائع ،ترفنننننق
نسخة من الوقائع.
 .5مجلة:اسنننم المجلنننة ،العننندد ،المجلننند ،سننننة أو شنننهر ،جهنننة االصننندار،
االعتمادينننة بموجنننب كتننناب الجامعنننة فيمنننا يخنننص المجنننالت العالمينننة
وتثبيننننت كتنننناب الشننننؤون العلميننننة الننننذي اعتمنننند المجننننالت ،تننننذكر
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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.4

استمارة السيرة الذاتية لطالب الترقية

جامعة النهرين  /كلية --------
استمارة السيرة الذاتية المختصرة لطالب الترقية
أوال  :المعلومات العامة
االســــــــــــم
محل و تاريخ الوالدة
تاريخ الحصول
عليها

المرتبة العلمية

التخصص الدقيق
التـخـصــص العام

يحدد وفق شهادة البكالوريوس

المسار البحثي

يحدّد وفق األمر الجامعي لمنح
آخر شهادة
المجال أو الخط البحثي الدقيق،
يحدّد من اللجنة العلمية في
القسم

الوظيفـــــة
عنوان محل العمل
اللغات التي يجيدجا
الهاتف النقال /
البريد االلكتروني

ثانيا  :المؤجالت العلمية
الشهادة

الجهة المانحة للشهادة
الجامعة

القسم

الكلية

تاريخ الحصول
على الشهادة

البكالوريوس
الماجستير
الدكتوراه
آخرى

ثالثا  :التدرج الوظيفي
ت
1
2
3
4
5
6

الجهة

الوظيفة
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الفترة  /من  -الى

رابعا  :الجامعات التي د ّرس فيها
ت

الجهة (المعهد  /الكلية – القسم)

الفترة  /من  -الى

الجامعة

1
2
3
4
5

خامسا  :احصائيات و بيانات
ت

المعلومات و البيانات

التفصيل

1

عننندد المنننواد الدراسنننية التننني قنننام بتدريسنننها فننني الدراسنننات
األولية و العليا

االولية

العليا

2

عننننندد منننننرات الحصنننننول علنننننى جنننننائزة العلمننننناء أو جنننننائزة
األستاذ األول

جائزة العلماء

جائزة األستاذ األول

3

عدد مشاريع التخرج لطلبة السنة المنتهية التي أشرف عليها

4
5
6
7

ماجستير

عدد الرسائل و األطاريح التي أشرف عليها

ماجستير

عدد الرسائل و األطاريح التي ناقشها

ماجستير

عدد الرسائل و األطاريح التي قيـّـمها علميا

داخل العراق

عدد المؤتمرات التي شارك فيها داخل و خارج العراق

دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه

دبلوم
دبلوم
دبلوم

خارج العراق

8

عننننندد النننننورت و النننننندوات و الحلقنننننات التننننني شنننننارك فيهنننننا
داخل و خارج العراق

داخل العراق

خارج العراق

9

عننندد البحنننوث المنشنننورة فننني مجنننالت و منننؤتمرات داخنننل و
خارج العراق

داخل العراق

خارج العراق

داخل العراق

خارج العراق

 10عدد البحوث التي ق ّومها علميا داخل و خارج العراق
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 11عدد براءات االختراع
 12عدد الجوائز و الشهادات التقديرية داخل و خارج العراق

المؤلفة

 13عدد الكتب المؤلفة و المترجمة و المقيـّـمة

15

المترجمة

داخل العراق

 14عدد الدورات التطويرية و التدريبية التي شارك فيها

أعداد المساجمات
في
خدمة المجتمع

داخل العراق

خارج العراق
المقيّمة

خارج العراق

عقود استشارية
بحثية
ندوات و ورت عمل
عقود تنفيذ مهمة
دورات تعليم مستمر
نشاطات الصفية
نشاطات اعالمية
آخرى

عننندد لجنننان االمتحنننان الشنننامل و االمتحنننان التنافسننني للقبنننول
16
في الدراسات العليا

االمتحان الشامل

االمتحان التنافسي

عننندد اللجنننان التننني شنننارك بعضنننويتها داخنننل و خنننارج وزارة
17
التعليم العالي

داخل التعليم العالي

خارج التعليم العالي

وزير

رئيس
جامعة

عميد كلية

آخرى

وزير

رئيس
جامعة

عميد كلية

آخرى

 18عدد كتب الشكر و التقدير

 19عدد العقوبات

سادسا  :عضوية الهيئات أو الجمعيات أو المؤسسات المحلية والدولية
ت
1
2
3
4

اسم الهيئة او الجمعية او المؤسسة

الجهة
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فترة العضوية  /من  -الى

سابعا  :النشاطات العلمية اآلخرى
ت
1
2
3
4
5
6
7

التفاصيل

عنوان النشاط

ثامنا  :المصادقة على المعلومات الواردة في االستمارة
ت

العنوان الوظيفي

1

التدريسي

2

رئيس القسم

3

عميد الكلية

االسم
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التوقيع

