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 استمارة الترقیة العلمیة

 ) -------(الى مرتبة 
 
 

 المنصور الجامعة كلیة
 لجنة الترقیات العلمیة 

 
   التحصیل العلمي و طلب الترقیة  : معلومات ʺأوال

 

  الرباعي االسم
 ) آخر شھادة( التحصیل العلمي   

    المطلوبة مرتبةال )المرتبة الحالیة( المرتبة العلمیة 

 )یحّدد حسب شھادة البكالوریوس( االختصاص العام  
 شھادة  آخر وفق األمر الجامعي لمنح على یحّدد   االختصاص الدقیق

المجال أو الخط البحثي الدقیق، یحّدد من اللجنة  المسار البحثي 
 العلمیة في القسم

الفرع    /القسم 
 ) الیھ صاحب الترقیةالقسم أو الفرع الذي ینتمي ( العلمي  

 الشھادات الجامعیة 

 البكلوریوس 
 السنة        القسم   الكلیة الجامعة

 
  )الذي تخرج منھ(  

 ماجستیر ال
 السنة القسم    الكلیة الجامعة

 
     منھ)  الذي تخرج (  

عنوان الرسالة 
  باللغة العربیة 

عنوان الرسالة 
  باللغة االنكلیزیة 

   اسم المشرف

 دكتوراهال
 السنة القسم    الكلیة الجامعة

 
 

 
  )الذي تخرج منھ( 

 
  طروحةعنوان األ

  باللغة العربیة 
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  طروحةعنوان األ
  باللغة االنكلیزیة 

  اسم المشرف 

 شھادات اخرى
 (تذكر التفاصیل) 

 تاریخ آخر ترقیة  
 تعین أو نقل )  (أو

من دلیل   13ص  5أنظر الفقرة ( المدة القانونیة للترقیة  تاریخ أكمال 
 الترقیات العلمیة) 

 تاریخ تقدیم الطلب  
 المدةحسب المعاملة (عند ترویج 

 اآلتیة: مالحظةالت تثبّ  ،االصغریة
 ) )المدة األصغریةبموجب (

من دلیل   13ص  5أنظر الفقرة ( تاریخ االستحقاق الفعلي للترقیة  
 الترقیات العلمیة) 

 
 

 الدورات :  ʺاثانی
 

 المالحظات األمر اإلداري  تاریخھا  الدورة

 مطلوبة الى مرتبة مدرس فقط   )الطلب  تقدیم تاریخ قبل  تاریخھا( التأھیل التربوي 

 )Google Scholarصفحة الباحث العلمي في (

 ) Research Gateالباحث في بوابة البحث العلمي (صفحة 

  

 
 

 أبحاث الترقیة السابقة :  ʺاثالث
 

  االبحات المعتمدة في الترقیة السابقة
 ) قبل تاریخ تقدیم الطلبالتأّكد من كون النشر و (منشور)تثبت كاملة مع جھة النشر وذكر كلمة (

 المالحظات تفاصیل النشر  عنوان البحث ت
    
    
    

 
 
 نتاجات الترقیة الحالیة :  ʺارابع

 

منفرد أو  نتاجعنوان ال ت
 مشترك 

أسماء الباحثین 
 المشاركین 

تسلسل 
 النشر   معلومات طالب الترقیة 
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 الوظائف التي مارسھا : ʺخامسا

 

 الى  -فترة العمل / من  جھة العمل  عنوان الوظیفة  ت
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 
 

 الجھود التدریسیة  : ʺسادسا
 

 الجامعة / الكلیة / القسم المرحلة  أسم المادة الدراسیة ت
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 عضویة اللجان، الحلقات الدراسیة، المؤتمرات، الندوات و الورش، النشاطات اإلجتماعیة.... وغیرھا) ( النشاطات اآلخرى: ʺسابعا
 

 الجامعة / الكلیة / القسم التفاصیل عنوان النشاط  ت
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
   اإلشراف على الدراسات العلیا: ʺثامنا

 

 الدرجة العلمیة و تاریخھا الرسالة / األطروحة عنوان  أسم الطالب  ت
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   جداول إحتساب عدد النقاط: ʺتاسعا

 أ)  - 1الجدول رقم (
 إحتساب نقاط المراتب العلمیة في التخصصات العلمیة 

 

تسلسل  تفاصیل جھة النشر  عنوان البحث  ت
 الباحث 

عدد النقاط   تصنیف جھة النشر 
 3 2 1 المستحصلة

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  النقاط المستحصلة لعدد  الكلي مجموعال

 
 وتصنیف جھات النشرتفاصیل منح النقاط للباحثین حسب تسلسل الباحث 

 
 

 تصنف جھات النشر للتخصصات العلمیة في الجدول كما یأتي:  : مالحظة

 ) مطبوعة أو إلكترونیة. Impact Factorمجالت علمیة ذات معامل تأثیر كـ ( .1
 مجالت عالمیة مطبوعة أو إلكترونیة.  .2
 مجالت عربیة أو عراقیة مطبوعة أو إلكترونیة.  .3

 عدد النقاط الممنوحة حسب تسلسل الباحث وتصنیف جھة النشر 
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ة  ب المرت
 العلمیة

النقاط  عدد 
 المطلوبة 

 الباحث الثالث الباحث الثاني الباحث األول
 جھة النشر رقم تصنیف  جھة النشر رقم تصنیف  جھة النشر رقم تصنیف 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
 10.5 14 21 12 16 24 15 20 30 46 مدرس 

 7 10.5 14 8 12 16 10 15 20 52 أستاذ مساعد
 3.5 7 14 4 8 16 5 10 20 59 أستاذ

 
 
 

 ) ب - 1الجدول رقم (
 إحتساب نقاط المراتب العلمیة في التخصصات اإلنسانیة 

 

تسلسل  تفاصیل جھة النشر  عنوان البحث  ت
 الباحث 

 النشر تصنیف جھة 
عدد النقاط   I حسب التصنیف

 3 2 1 المستحصلة
        

        

        

        

        

 تفاصیل جھة النشر  عنوان البحث  ت
  عدد
ین  الباحث

 المشاركین

 تصنیف جھة النشر 
 II حسب التصنیف

  عدد النقاط
 المستحصلة

      

      

      

      

      

  النقاط المستحصلة لعدد  الكلي مجموعال

 
 تفاصیل منح النقاط للباحثین حسب تسلسل الباحث وتصنیف جھات النشر

 

 وفقا ألحد التصنیفین اآلتیین: في الجدول  للتخصصات اإلنسانیة تصنف جھات النشر :مالحظة
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I.   للتخصصات العلمیة عند توافر شـروط النشـر فـي   أ )  –  1(أن تصنّف إستنادا إلى تصنیف الجدول
تصنیفات المجالت الواردة في ھذا الجدول، وفي ھذه الحالة یكون إحتساب النقاط كمـا فـي الجـدول 

 الموضح للتخصصات العلمیة.  
II.  وفــي ھـذه الحالــة یكــون ، )مجــالت رصـینة عربیــة أو عراقیــة مطبوعـة أو إلكترونیــة ( أن تكـون

 :كما في الجدول المبین في أدناه  بالتساوي لجمیع الباحثین المشاركین في البحث  إحتساب النقاط

 ة العلمیة ب المرت
عدد النقاط  

 المطلوبة 

 عدد النقاط (حسب عدد الباحثین) الممنوحة للنشر في  
 (مجالت رصینة عربیة أو عراقیة مطبوعة أو إلكترونیة) 

 مشترك مع باحثین اثنین  مشترك مع باحث واحد  منفرد 
 10   15 20 46 مدرس 

 5 10 15 52 أستاذ مساعد
 5 10 15 59 أستاذ

 
 

 ) 2الجدول رقم (
 إحتساب نقاط النشاطات وخدمة المجتمع 

 

عدد النقاط   التفاصیل نوع وعنوان النشاط ت
 المستحصلة
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  المجموع الكلي لعدد النقاط المستحصلة 

 
 

 ) حسب المراتب العلمیة 2عدد النقاط المطلوب جمعھا من الجدول (
 
 

 العلمیة ة ب المرت
عدد النقاط  

 المطلوبة 
 24 مدرس 

 28 أستاذ مساعد
 31 أستاذ

 
 
 

 
 

 نوع النشاطتفاصیل منح النقاط حسب 
 

عدد   تفاصیل ال نشاط النوع  ت
 المالحظات  النقاط  

1 

صفحات    كتاب مؤلف أو مترجم بإستثناء
الفھارس والفواصل والعناوین وعلى أن  

یكون حاصل على الرقم الدولي  
 ) ISBNالمعیاري للكتب (

 منفرد 

 10 صفحة 100أقل من 

مسجلة في الخطة العلمیة للقسم  
 العلمي ومثبت في قواعد البیانات 

 15 صفحة  100-200
 20 صفحة  200-300
 25 صفحة فما فوق  300

مشترك مع  
مؤلف 
 واحد

 10 صفحة 100أقل من 
 15 صفحة  100-200
 20 صفحة  200-300
 25 صفحة فما فوق  300

مشترك مع  
 مؤلفین 

 5 صفحة 100أقل من 
 10 صفحة  100-200
 15 صفحة  200-300
 20 صفحة فما فوق  300

 بحث منشور في مؤتمر علمي 2

داخل 
 العراق

 5 الباحث االول 
 4 الباحث الثاني 
 3.5 الباحث الثالث 

خارج  
 العراق

 10 الباحث االول 
 8 الباحث الثاني 
 7 الباحث الثالث 

دراسة علمیة تعالج مشكلة في المجتمع   3
 العراقي

تكون مقدمة الى جھة رسمیة ومصادق  15 في التخصص 
وتعالج مشكلة  علیھا من الجھة أعاله 

 10 خارج التخصص  واقعیة في المجتمع 

 نقاط   10على أن ال تزید عن  10 نقاط لكل مقال  5 مقال مراجعة الموضوع 4
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Subject Review 

 10 محلیة مصادق علیھا من الجھات الرسمیة  25 دولیة براءة إختراع 5

 لجمیع األوسمة الحاصل علیھا  10 دولیة أوسمة علمیة  6
 لجمیع األوسمة الحاصل علیھا  5 محلیة

تقییم البحوث العلمیة أو مراجعة كتاب   7
Book Review 

داخل العراق نقطة عن كل بحث او 
 5 مراجعة كتاب

خارج العراق نقطتین عن كل بحث  /
 6 او مراجعة كتاب

 معدل تقییم األداء 8
 6 % 79 – 70من 

 8 % 89 – 80من  /
 10 % 100 – 90من 

 نقاط   10على أن ال تزید عن  10 نقطتین عن كل لجنة المشاركة في اللجان اإلمتحانیة  9

المشاركة كمحاضر في دورات تدریبیة   10
 نقاط   10على أن ال تزید عن  10 نقطتین عن كل دورة  أو في التعلیم المستمر

  15  العمل في المستشفیات 11
  10  علمیةرئیس (مدیر) تحریر مجلة  12
  5  عضو ھیئة تحریر مجلة علمیة 13
  3  مسؤول وحدة ضمان الجودة  14
 نقاط   10على أن ال تزید عن  10 نقطتین عن كل إستحداث  المشاركة في إستحداث األقسام العلمیة 15
 نقاط   10تزید عن  على أن ال 10 نقطة عن كل تكلیف المشاركة في اإلشراف التربوي  16

المشاركة في اإلشراف على طلبة  17
 الماجستیر والدكتوراه خارج العراق

 للطالب الواحد  5 الماجستیر 
 للطالبین فأكثر  10

 للطالب الواحد  10 الدكتوراه 
 للطالبین فأكثر  20

18 

المشاركة في النشاطات الالصفیة للطلبة  
(إشراف على إبتكار أو تصنیع، إشراف 
على عمل تطوعي طالبي، إشراف على  

 مھرجان ثقافي) 

 نقاط   10على أن ال تزید عن  10 نقطتین عن كل مشاركة

19 
المشاركة في المؤتمرات كعضو في 

لجنة تحضیریة أو لجنة علمیة أو لجنة  
 إستقبال 

 نقاط   10على أن ال تزید عن  10 نقطتین عن كل لجنة

 نقاط   10على أن ال تزید عن  10 خمس نقاط عن كل عام تكلیف  اإلشراف على األقسام الداخلیة  20
 نقاط   10على أن ال تزید عن  10 لجنة خمس نقاط عن كل  المشاركة في اللجان الوزاریة 21

تعاون تربوي مع جامعات ومنظمات  22
 عالمیة

 10 مشاركتین أو أكثر نقاط   10على أن ال تزید عن  5 مشاركة واحدة

) الحاصل  H1نقطة واحدة لكل قیمة من قیم (  )H1الحصول على مؤشر ھیرتش (  23
 نقطة   30على أن ال تزید عن  Scopusعلیھا التدریسي من دار نشر 
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 المعدل العام لتقییم األداء : ʺاعاشر
 

 المالحظات المعدل % السنة الدراسیة 
 الدرجة النھائیة لمعدل 

    تقییم األداء  
   
   

    )     %  ( 
 

 (معدل جمیع الدرجات) 

   
   
   

 
 

 توصیة رئیس القسم  : عشرأحد 
 

 ضعیف، متوسط، جید، جیدجدا، ممتاز)  اآلتیة: (تؤشر بأحد التقییمات  .1
  تثبّت التقییمات آلخر ثالث سنوات دراسیة .2

 

 ت
 السنة

 الدراسیة 
 

 الفصل
 الدراسي

مستوى  
 التدریس 
 والكفاءة

حضور  
 الندوات

 واجتماعات
 القسم

 أداء الواجبات 
 والمسؤولیات 

إلیھ التي تعھد   

 التعاون مع
 منتسبي 
 القسم

العالقة 
 العلمیة

والتربویة  
 مع 

 الطلبة

 اسم وتوقیع 
 رئیس 
 القسم

1         

2         

3         
 

 التوصیة النھائیة 
 

المرتبة   أسم رئیس القسم
 التوقیع  التاریخ التوصیة  العلمیة

  
  أوصي بالترقیة 

  
  أوصي بالترقیة ال 
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قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار إ  

 إلــىقر بأن بحوثي التــي تقــدمت بھــا لنیــل الترقیــة العلمیــة أ )،                       (  اني      

ــة  ــر مقتبســ  (               )،مرتب ــة  مــن شــبكة المعلومــات ةمســتل أو ةمــأخوذ أو ةغی الدولی

 ةبالحقوق الفكریــ   ةطاریح والبحوث وكل ما لھ عالقاأل  أو  ةمن المجالت العلمی  أواالنترنیت)  (

 وجمیــع التبعــات  ةھیئــة النزاھــ   إلــىحالة ملفــي  إتحمل  أني  إف  ،ثبت خالف ذلك  وإذا   .خرینآلل

غیــر   ةلجنة الترقیــات العلمیــ   أنجراء حتى بعد نیل الترقیة العلمیة. علما  المترتبة على ھذا اإل

الغــراض   ةموغیر محكّ   ةوغیر متخصص  ةملزمة بقبول بحوث منشورة في مجالت غیر علمی

  .الترقیة

 

 التوقیع:            
 الثالثي: سم  األ    

 المرتبة العلمیة: 
 العنوان:           
 التاریخ:           
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 مالحظة : 
) تمـأل مـن قبـل طالـب الترقیـة ویصـادق علیھـا القسـم   2الواردة في ھذا الملحق (    االستمارة 

وترفع إلى لجنة الترقیات الفرعیة في الكلیة أو المعھد أو المركز، والتي تستخدم المعلومـات الـواردة 
) التي سترفع إلـى مجلـس الكلیـة   8فیھا لملىء استمارة خالصة الترقیة التي ستوضح في الملحق (  

   مصادقة علیھا ومن ثم رفعھا إلى الجامعة.لل


	السنة

