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 (: استمارة الترقية العلمية2الملح   

 

 

 

 ------------------------------- مركز/  معهد/  كلية  - بغداد جامعة

 لجنة الترقيات العلمية 
 

  التحصيل العلمي و طلب الترقية  معلومات:  ʺأوال
 

 الرباعي االسم
 

 
 (آخر شهادة  تحصيل العلمي  ال

   المطلوبة مر بةال (المر بة الحالية  المر بة العلمية

 (يحّدد حسب شهادة البكالوريوس  االختصاص العام 
 شهادة آخر وف  األمر الجامعي لمنح على يحّدد   االختصاص الدقي 

 المسار البحثي
المجال أو الخط البحثي الدقي ، يحّدد من اللجنة 

 مية في القسمالعل

الترع   /القسم 

 العلمي  
 (القسم أو الترع الي  ينتمي اليا داحب الترقية 

 الشهادات الجامعية

 البكلوريوس

 السنة       القسم   الكلية الجامعة

 

 
  (الي   خرج منا  

 ماجستيرال
 السنة القسم   الكلية الجامعة

 

 
        (الي   خرج منا  

عنوان الرسالة 

 اللغة العربيةب
 

عنوان الرسالة 

 باللغة االنكليزية
 

   اسم المشرف

 دكتوراهال

 السنة القسم   الكلية الجامعة

 

 

 

 
 (الي   خرج منا 
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 طروحةعنوان األ

 باللغة العربية
 

 طروحةعنوان األ

 باللغة االنكليزية
 

  اسم المشرف

 شهادات اخرى

   يكر التتاديل(

  اريخ آخر  رقية 

 أو  عين أو نقل (  
  اريخ أكمال المدة القانونية للترقية 

من دليل  11ص 5أنظر التقرة  

 الترقيات العلمية(

  اريخ  قديم الطلب  

 المدةحسب المعاملة  عند  رويج 

 اآل ية: مالحظةالت  ثبّ  ،االدغرية

 (1988لسنة  315بموجب قرار  

) 

  اريخ االستحقاق التعلي للترقية 
من دليل  11ص 5ة أنظر التقر 

 الترقيات العلمية(

 

 

 الدورات:  ʺاثاني
 

 المالحظات األمر ا دار   اريخها الدورة

   (الطلب  قديم  اريخ قبل  اريخها  التأهيل التربو 

    

 

 

 أبحاث الترقية السابقة:  ʺاثالث

 

  االبحات المعتمدة في الترقية السابقة

 (قبل  اريخ  قديم الطلبالتأّكد من كون النشر   منشور ( و  ثبت كاملة مع جهة النشر وذكر كلمة 

 المالحظات  تاديل النشر عنوان البحث ت
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 نتاجات الترقية الحالية:  ʺارابع

 

 نتاجعنوان ال ت
منترد أو 

 مشترك

أسماء الباحثين 

 المشاركين 

 سلسل 

 طالب الترقية
 النشر  معلومات

      

      

      

      

      

      

      

 الوظائف التي مارسها: ʺخامسا
 

 الى -فترة العمل / من  جهة العمل عنوان الوظيتة ت

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 الجهود التدريسية : ʺسادسا
 

 الجامعة / الكلية / القسم المرحلة أسم المادة الدراسية ت

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



 

 

الترقيات العلمية في جامعة بغداد إستمارات  2018 

مركزيةلجنة الترقيات العلمية ال –وزارة التعليم العالي و البحث العلمي / جامعة بغداد   Page  6 

 عضوية اللجان، الحلقات الدراسية، المؤ مرات، الندوات و الورش، النشاطات ا جتماعية.... وغيرها(  النشاطات اآلخرى: ʺسابعا
 

 الجامعة / الكلية / القسم التتاديل عنوان النشاط ت

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  ا شراف على الدراسات العليا: ʺمناثا
 

 الدرجة العلمية و  اريخها عنوان الرسالة / األطروحة أسم الطالب ت
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  جداول إحتساب عدد النقاط: ʺ اسعا

 أ( -1الجدول رقم  

 ت العلميةإحتساب نقاط المرا ب العلمية في التخصصا

 

  تاديل جهة النشر عنوان البحث ت
 سلسل 

 الباحث

عدد النقاط   صنيف جهة النشر

 3 2 1 المستحصلة

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  النقاط المستحصلةلعدد  الكلي مجموعال

 

 يل منح النقاط للباحثين حسب  سلسل الباحث و صنيف جهات النشر تاد
 

 

  صنف جهات النشر للتخصصات العلمية في الجدول كما يأ ي: : مالحظة

 ( مطبوعة أو إلكترونية.Impact Factorمجالت علمية ذات معامل  أثير كـ   .1

 مجالت عالمية مطبوعة أو إلكترونية. .2

 إلكترونية.مجالت عربية أو عراقية مطبوعة أو  .3

ة بالمر 

 العلمية

عدد النقاط 

 المطلوبة

 عدد النقاط الممنوحة حسب  سلسل الباحث و صنيف جهة النشر

 الباحث الثالث الباحث الثاني الباحث األول

 جهة النشررقم  صنيف  جهة النشررقم  صنيف  جهة النشررقم  صنيف 

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
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 (ب -1الجدول رقم  

 إحتساب نقاط المرا ب العلمية في التخصصات ا نسانية

 

  تاديل جهة النشر عنوان البحث ت
 سلسل 

 الباحث

  صنيف جهة النشر

 I حسب التصنيف
عدد النقاط 

 المستحصلة
1 2 3 

        

        

        

        

        

  تاديل جهة النشر عنوان البحث ت
 سلسل 

 الباحث

  صنيف جهة النشر

 II حسب التصنيف
 عدد النقاط

 المستحصلة

      

      

      

      

      

  النقاط المستحصلةلعدد  الكلي مجموعال

 

 ب  سلسل الباحث و صنيف جهات النشر تاديل منح النقاط للباحثين حس
 

 

 وفقا ألحد التصنيتين اآل يين:في الجدول  للتخصصات ا نسانية  صنف جهات النشر: مالحظة

I.    أ ( للتخصصات العلمية عند  وافر شتروط النشتر فتي  – 1أن  صنّف إستنادا إلى  صنيف الجدول

يكون إحتساب النقتاط كمتا فتي الجتدول  صنيتات المجالت الواردة في هيا الجدول، وفي هيه الحالة 

 الموضح للتخصصات العلمية. 

II.  وفتتي هتتيه الحالتتة يكتتون ، (مجتتالت ردتتينة عربيتتة أو عراقيتتة مطبوعتتة أو إلكترونيتتة   أن  كتتون

 :كما في الجدول المبين في أدناه بالتساو  لجميع الباحثين المشاركين في البحث إحتساب النقاط
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 ة العلميةبالمر 
اط عدد النق

 المطلوبة

 عدد النقاط  حسب عدد الباحثين( الممنوحة للنشر في  

  مجالت ردينة عربية أو عراقية مطبوعة أو إلكترونية( 

 مشترك مع باحثين اثنين مشترك مع باحث واحد منترد

 10  15 20 46 مدرس

 5 10 15 52 أستاذ مساعد

 5 10 15 59 أستاذ

 

 (2الجدول رقم  

 شاطات وخدمة المجتمعإحتساب نقاط الن

 

 التتاديل نوع وعنوان النشاط ت
عدد النقاط 

 المستحصلة

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  المجموع الكلي لعدد النقاط المستحصلة
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 ( حسب المرا ب العلمية2لجدول  عدد النقاط المطلوب جمعها من ا
 

 

 ة العلميةبالمر 
عدد النقاط 

 المطلوبة

 24 مدرس

 28 أستاذ مساعد

 31 أستاذ

 

 

 

 نوع النشاط تاديل منح النقاط حسب 
 

 تتاديلال نشاطالنوع  ت
عدد 

 النقاط 
 المالحظات

1 

كتاب مؤلف أو مترجم بإستثناء دتحات 

أن  التهارس والتوادل والعناوين وعلى

يكون حادل على الرقم الدولي 

 (ISBNالمعيار  للكتب  

 منترد

 10 دتحة 100أقل من 

مسجلة في الخطة العلمية للقسم 

 العلمي ومثبت في قواعد البيانات 

 15 دتحة 100-200

 20 دتحة 200-300

 25 دتحة فما فوق 300

مشترك مع 

مؤلف 

 واحد

 10 دتحة 100أقل من 

 15 دتحة 100-200

 20 دتحة 200-300

 25 دتحة فما فوق 300

مشترك مع 

 مؤلتين

 5 دتحة 100أقل من 

 10 دتحة 100-200

 15 دتحة 200-300

 20 دتحة فما فوق 300

 بحث منشور في مؤ مر علمي 2

داخل 

 العراق

 5 الباحث االول

 4 الباحث الثاني

 3.5 ثالباحث الثال

خارج 

 العراق

 10 الباحث االول

 8 الباحث الثاني

 7 الباحث الثالث

3 
دراسة علمية  عالج مشكلة في المجتمع 

 العراقي

 كون مقدمة الى جهة رسمية ومصادق  15 في التخصص

عليها من الجهة أعاله و عالج مشكلة 

 10 خارج التخصص واقعية في المجتمع

4 
 ة الموضوعمقال مراجع

Subject Review 
 نقاط 10على أن ال  زيد عن  10 نقاط لكل مقال 5

 براءة إختراع 5
 25 دولية

 مصادق عليها من الجهات الرسمية
 10 محلية

 أوسمة علمية 6
 لجميع األوسمة الحادل عليها 10 دولية

 لجميع األوسمة الحادل عليها 5 محلية

7 
اجعة كتاب  قييم البحوث العلمية أو مر

Book Review 

داخل العراق نقطة عن كل بحث او 

 مراجعة كتاب
5 / 
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خارج العراق نقطتين عن كل بحث 

 او مراجعة كتاب
6 

 معدل  قييم األداء 8

 6 % 79 – 70من 

 8 % 89 – 80من  /

 10 % 100 – 90من 

 نقاط 10ال  زيد عن  على أن 10 نقطتين عن كل لجنة المشاركة في اللجان ا متحانية 9

10 
المشاركة كمحاضر في دورات  دريبية 

 أو في التعليم المستمر
 نقاط 10على أن ال  زيد عن  10 نقطتين عن كل دورة

  15  العمل في المستشتيات 11

  10  رئيس  مدير(  حرير مجلة علمية 12

  5  عضو هيئة  حرير مجلة علمية 13

  3  مسؤول وحدة ضمان الجودة 14

 نقاط 10على أن ال  زيد عن  10 نقطتين عن كل إستحداث المشاركة في إستحداث األقسام العلمية 15

 نقاط 10على أن ال  زيد عن  10 نقطة عن كل  كليف المشاركة في ا شراف التربو  16

17 
المشاركة في ا شراف على طلبة 

 الماجستير والدكتوراه خارج العراق

 الماجستير
 لواحدللطالب ا 5

 للطالبين فأكثر 10

 الدكتوراه
 للطالب الواحد 10

 للطالبين فأكثر 20

18 

المشاركة في النشاطات الالدتية للطلبة 

 إشراف على إبتكار أو  صنيع، إشراف 

على عمل  طوعي طالبي، إشراف على 

 مهرجان ثقافي(

 نقاط 10على أن ال  زيد عن  10 نقطتين عن كل مشاركة

19 

شاركة في المؤ مرات كعضو في الم

لجنة  حضيرية أو لجنة علمية أو لجنة 

 إستقبال

 نقاط 10على أن ال  زيد عن  10 نقطتين عن كل لجنة

 نقاط 10على أن ال  زيد عن  10 خمس نقاط عن كل عام  كليف ا شراف على األقسام الداخلية 20

 نقاط 10على أن ال  زيد عن  10 خمس نقاط عن كل لجنة المشاركة في اللجان الوزارية 21

22 
 عاون  ربو  مع جامعات ومنظمات 

 عالمية

 5 مشاركة واحدة
 نقاط 10على أن ال  زيد عن 

 10 مشاركتين أو أكثر

 (H1الحصول على مؤشر هير ش   23
( الحادل H1نقطة واحدة لكل قيمة من قيم  

 Scopusعليها التدريسي من دار نشر 
 نقطة 30على أن ال  زيد عن 

 

 المعدل العام لتقييم األداء: ʺاعاشر
 

 المالحظات المعدل % السنة الدراسية
 الدرجة النهائية لمعدل 

  قييم األداء 
   

   

   

%  )        
 

  معدل جميع الدرجات(
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  ودية رئيس القسم : أحد عشر
 

 جيدجدا، ممتاز(   ؤشر بأحد التقييمات اآل ية:   ضعيف، متوسط، جيد، .1

   ثبّت التقييمات آلخر ثالث سنوات دراسية .2
 

 ت
 السنة

 الدراسية 

 

 التصل

 الدراسي

مستوى 

 التدريس

 والكتاءة

حضور 

 الندوات

 واجتماعات

 القسم

 أداء الواجبات

 والمسؤوليات

 التي  عهد إليا

 التعاون مع

 منتسبي

 القسم

العالقة 

 العلمية

والتربوية 

 مع

 الطلبة

 اسم و وقيع

ئيسر  

 القسم

1         

2         

3         

 

 التودية النهائية

 

 أسم رئيس القسم
المر بة 

 العلمية
 التوقيع التاريخ التودية

  
  أودي بالترقية

  

  أودي بالترقيةال 
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قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارإ  

 لتىإوثي التتي  قتدمت بهتا لنيتل الترقيتة العلميتة قر بأن بحأ                           (، اني     

الدوليتتتة          متتتن شتتتبكة المعلومتتتات ةمستتتتل أو ةمتتتأخوذ أو ةغيتتتر مقتبستتت                 (،مر بتتتة 

 ةبالحقوق التكري ةطاريح والبحوث وكل ما لا عالقاأل أو ةمن المجالت العلمي أواالنترنيت(   

و جميتع  التبعتات  ةهيئتة النزاهت لتىإحالة ملتتي إحمل  أني إف ،واذا ثبت خالف ذلك  .خرينآلل

غيتر  ةلجنتة الترقيتات العلميت أنجراء حتى بعد نيل الترقية العلمية. علمتا المتر بة على هيا ا 

الغترا   ةمتوغير محكّ  ةوغير متخصص ةملزمة بقبول بحوث منشورة في مجالت غير علمي

  .الترقية

 

 التوقيع:                                                  

 سم الثالثي :األ                                        

 المر بة العلمية:                                        

 العنوان :                                        

 التاريخ:                                        
 

 مالحظة :

(  مت  متن قبتل طالتب الترقيتة ويصتادق عليهتا القستم  2التواردة فتي هتيا الملحت     االستمارة 

لى لجنة الترقيات الترعية في الكلية أو المعهد أو المركز، والتي  ستتخدم المعلومتات التواردة إو رفع 

لتى مجلتس الكليتة إ( التتي ستترفع  8فيها لملىء استمارة خالدة الترقية التي ستوضح في الملح    

  لى الجامعة.إمصادقة عليها ومن ثم رفعها لل
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 (:  قرير االستالل واستمارا ا 3الملح   
 

 نموذج تقرير استالل                    

 

 / كلية __________ المحترم  ____________السيد رئيس قسم 
 

  بة   __________ (مر لىإ(                      معاملة  رقية      -م /  قرير لجنة استالل 

  حية طيبة . . . 

( والقاضي بتشكيل لجنة  2018            ( في     /     /  ذ  العددأمر القسم  لىإاستناداً 

مر بة              (  لىإ( في معاملة  رقيتا                       استالل للنظر باألبحاث المقدمة من قبل  

( واطلعت على النتاجات العلمية المقدمة  2017( المواف         /      / اجتمعت اللجنة يوم          ،

 في معاملة الترقية ، وهي:

 

 ت عنوان النتاج العلمي طبيعة النتاج

 1  اطروحة دكتوراه

 2  بحث منترد

 3  بحث مشترك

 4  بحث مشترك

 5  بحث مشترك

 6  بحث مشترك

 

 

 ير لطالب الترقية و الموسومة:كما اطلعت اللجنة على رسالة الماجست

                                                                                                                        ) 

 واطلعت كيلك على أطروحة الدكتوراه لا و الموسومة:

                                                                                                                       ) 
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وأطاريح الدكتوراه التتي اشترف عليهتا طالتب الترقيتة  واطلعت اللجنة كيلك على رسائل الماجستير 

 والتي هي:

 

 اسم الطالب / السنة الشهادة عنوان الرسالة / االطروحة ت

1    

2    

3    

4    

5    

 

اللجنة كيلك على رستائل الماجستتير  وأطتاريح التدكتوراه للبتاحثين المشتاركين و لتك التتي واطلعت 

 اشرفوا عليها والتي هي:

 اسم الطالب / السنة الشهادة عنوان الرسالة / االطروحة ت

1    

2    

3    

4    

5    

 
 

 مة.كما اطلعت اللجنة على  قارير برنامج االستالل للنتاجات العلمية المقد

 

 قرار اللجنة :

 :على النحو اآل يوقد كان قرار اللجنة 

المنتردة ( المقدمة من قبل طالب الترقية جميعها غير  أواالبحاث ( المنترد    أوالبحث    .1

مستلة من رسالة الماجستير واطروحة الدكتوراه العائدة لا.   في حالة وجود نسبة استالل 

قبول البحث،  فيبت كونها نسبة اقتباس وال  ؤثر ( فتث %20 ساو   أومقبولة   اقل من 

أما اذا كانت النسبة مؤثرة فتيكر وييكر معها اسباب عدم قبولها، كأن يكون االقتباس من 

 االطروحة (.  أومن اجزاء مهمة من الرسالة  أوالنتائج 

 : امااالبحاث المشتركة المستلة من رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه فهي كما يأ ي .2
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البحث المشترك رقم     ( مستل من رسالة الماجستير رقم     ( التي  اشرف عليها  .أ

 طالب الترقية للطالب                    (. 

البحث المشترك رقم      ( مستل من اطروحة الدكتوراه رقم         ( التي  اشرف  .ب

 عليها طالب الترقية للطالب                    (. 

ما اطلعت عليا لجنة االستالل من معلومات في شبكة المعلومات الدولية وكيلك  لىإاستنادا  .3

النتاجات المقّدمة مستلة من  أن قارير برنامج االستالل، فان اللجنة لم  جد ما يدل على 

اعمال سابقة منشورة على الشبكة ضمن قاعدة البيانات التي اطلعت عليها اللجنة.   في 

( فتثبت كونها نسبة اقتباس  %20 ساو   أومقبولة   اقل من حالة وجود نسبة استالل 

قبول البحث، أما اذا كانت النسبة مؤثرة فتيكر وييكر معها اسباب عدم  فيو ال  ؤثر 

 من اجزاء مهمة من مصادر األقتباس (.    أوقبولها، كأن يكون االقتباس من النتائج 

 

ة  ودي بقبول النتاجات العلمية المقدمة لمعاملة ما  قدم اعاله ، فان اللجن لىإو استنادا      

 الترقية باعتبارها مستوفية لشروط االستالل.

 

 للتتضل باالطالع و  نسيبكم مع التقدير ......

 المرفقات :

 أمر قسم 

 )       استمارات استالل / عدد 

 جداول إحتساب عدد النقاط 

 

 اعضاء لجنة االستالل :مصادقة 
 

 

 ت
 التاريخ التوقيع صتة في اللجنةال علميةالمر بة ال االسم
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 كلية ______  –جامعة بغداد  

 قسم /                       

 استمارة استالل بحث الغرا  الترقية العلمية

براءة  أواب  ستبدل كلمة البحث اينما وردت في االستمارة بالكت ، و  م  هيه االستمارة لكل نتاج علمي مقدم  

 ( براءة اختراع ، على التوالي أواالختراع في حالة كون النتاج العلمي كتاب 

  المر بة الحالية  اسم طالب الترقية

  عنوان البحث
 

اسماء الباحثين 

  المشاركين
 

                

                            

 

   الجواب    

 

 كال( ،   نعم

النسبة المئوية 

         تالل لالس

 في حالة كون 

البحث مستال
ʺ
) 

 مصدر االستالل 

اطروحة(  أو رسالة 

 مع اسم داحبها

هل البحث في 

مجال اختصاص 

 طالب الترقية

هل للبحث عالقة مع بحوث 

 آخرى للباحثين المشاركين 

    يكر عناوين البحوث (

 أوهل البحث مستل من رسالة 

 اطروحة انجزها طالب الترقية

     

 أوهل البحث مستل من رسالة 

اطروحة اشرف عليها طالب 

 الترقية

   

 أوهل البحث مستل من رسالة 

اطروحة اشرف عليها احد 

 الباحثين المشاركين

   

 أوهل البحث مستل من رسالة 

اطروحة انجزها احد الباحثين 

 المشاركين

   

هل البحث مستل من بحوث 

آخرى من شبكة المعلومات 

 ةالدولي

متتتتا اطلعتتتتت عليتتتتا لجنتتتتة االستتتتتالل متتتتن  لتتتتىإاستتتتتنادا 

معلومتتتتتات فتتتتتي شتتتتتبكة المعلومتتتتتات الدوليتتتتتة ، فتتتتتان 

المقتتدم مستتتل  لبحتتثا أناللجنتتة لتتم  جتتد متتا يتتدل علتتى 

متتتتن اعمتتتتال ستتتتابقة منشتتتتورة علتتتتى الشتتتتبكة ضتتتتمن 

 .قاعدة البيانات التي اطلعت عليها اللجنة
 

 اعضاء لجنة االستالل :مصادقة 
 

 التاريخ التوقيع صتة في اللجنةال ة العلميةالمر ب االسم ت
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 جداول إحتساب عدد النقاط

 

 أ( -1الجدول رقم  

 إحتساب نقاط المرا ب العلمية في التخصصات العلمية

 

  تاديل جهة النشر عنوان البحث ت
 سلسل 

 الباحث

عدد النقاط   صنيف جهة النشر

 3 2 1 المستحصلة

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  النقاط المستحصلةلعدد  الكلي مجموعال

 

 

  تاديل منح النقاط للباحثين حسب  سلسل الباحث و صنيف جهات النشر
 

 

 ول كما يأ ي: صنف جهات النشر للتخصصات العلمية في الجد : مالحظة

 ( مطبوعة أو إلكترونية.Impact Factorمجالت علمية ذات معامل  أثير كـ   .1

 مجالت عالمية مطبوعة أو إلكترونية. .2

 مجالت عربية أو عراقية مطبوعة أو إلكترونية. .3
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ة بالمر 

 العلمية

عدد النقاط 

 المطلوبة

 عدد النقاط الممنوحة حسب  سلسل الباحث و صنيف جهة النشر

 الباحث الثالث الباحث الثاني حث األولالبا

 جهة النشررقم  صنيف  جهة النشررقم  صنيف  جهة النشررقم  صنيف 

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 المرا ب العلمية في التخصصات ا نسانية

 

  تاديل جهة النشر عنوان البحث ت
 سلسل 

 الباحث

  صنيف جهة النشر

 I حسب التصنيف
عدد النقاط 

 المستحصلة
1 2 3 

        

        

        

        

        

  تاديل جهة النشر عنوان البحث ت
 سلسل 

 الباحث

 ة النشر صنيف جه

 II حسب التصنيف
 عدد النقاط

 المستحصلة

      

      

      

      

      

  النقاط المستحصلةلعدد  الكلي مجموعال

 

  تاديل منح النقاط للباحثين حسب  سلسل الباحث و صنيف جهات النشر
 

 

 اآل يين:وفقا ألحد التصنيتين في الجدول  للتخصصات ا نسانية  صنف جهات النشر: مالحظة
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I.    أ ( للتخصصات العلمية عند  وافر شتروط النشتر فتي  – 1أن  صنّف إستنادا إلى  صنيف الجدول

 صنيتات المجالت الواردة في هيا الجدول، وفي هيه الحالة يكون إحتساب النقتاط كمتا فتي الجتدول 

 الموضح للتخصصات العلمية. 

II.  وفتتي هتتيه الحالتتة يكتتون ، (لكترونيتتة مجتتالت ردتتينة عربيتتة أو عراقيتتة مطبوعتتة أو إ  أن  كتتون

 :كما في الجدول المبين في أدناه بالتساو  لجميع الباحثين المشاركين في البحث إحتساب النقاط
 

 ة العلميةبالمر 
عدد النقاط 

 المطلوبة

 عدد النقاط  حسب عدد الباحثين( الممنوحة للنشر في  

   مجالت ردينة عربية أو عراقية مطبوعة أو إلكترونية(

 مشترك مع باحثين اثنين مشترك مع باحث واحد منترد

 10  15 20 46 مدرس

 5 10 15 52 أستاذ مساعد

 5 10 15 59 أستاذ

 

 (2الجدول رقم  

 إحتساب نقاط النشاطات وخدمة المجتمع

 

 التتاديل نوع وعنوان النشاط ت
عدد النقاط 

 المستحصلة

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  المجموع الكلي لعدد النقاط المستحصلة
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 ( حسب المرا ب العلمية2عدد النقاط المطلوب جمعها من الجدول  
 

 

 ة العلميةبالمر 
عدد النقاط 

 المطلوبة

 24 مدرس

 28 أستاذ مساعد

 31 أستاذ

 

 

 

 نوع النشاط تاديل منح النقاط حسب 
 

 تتاديلال نشاطالنوع  ت
عدد 

 النقاط 
 المالحظات

1 

كتاب مؤلف أو مترجم بإستثناء دتحات 

التهارس والتوادل والعناوين وعلى أن 

يكون حادل على الرقم الدولي 

 (ISBNالمعيار  للكتب  

 منترد

 10 دتحة 100أقل من 

مسجلة في الخطة العلمية للقسم 

 العلمي ومثبت في قواعد البيانات 

 15 دتحة 100-200

 20 دتحة 200-300

 25 دتحة فما فوق 300

مشترك مع 

مؤلف 

 واحد

 10 دتحة 100أقل من 

 15 دتحة 100-200

 20 دتحة 200-300

 25 دتحة فما فوق 300

مشترك مع 

 مؤلتين

 5 دتحة 100أقل من 

 10 دتحة 100-200

 15 دتحة 200-300

 20 دتحة فما فوق 300

 بحث منشور في مؤ مر 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

3 
دراسة علمية  عالج مشكلة في المجتمع 

 العراقي

قدمة الى جهة رسمية ومصادق  كون م 15 في التخصص

عليها من الجهة أعاله و عالج مشكلة 

 10 خارج التخصص واقعية في المجتمع

4 
 مقال مراجعة الموضوع

Subject Review 
 نقاط 10على أن ال  زيد عن  10 نقاط لكل مقال 5

 براءة إختراع 5
 25 دولية

 مصادق عليها من الجهات الرسمية
 10 محلية

 علمية أوسمة 6
 لجميع األوسمة الحادل عليها 10 دولية

 لجميع األوسمة الحادل عليها 5 محلية

7 
 قييم البحوث العلمية أو مراجعة كتاب 

Book Review 

داخل العراق نقطة عن كل بحث او 

 مراجعة كتاب
5 / 
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خارج العراق نقطتين عن كل بحث 

 او مراجعة كتاب
6 

 معدل  قييم األداء 8

 6 % 79 – 70من 

 8 % 89 – 80من  /

 10 % 100 – 90من 

 نقاط 10على أن ال  زيد عن  10 نقطتين عن كل لجنة المشاركة في اللجان ا متحانية 9

10 
المشاركة كمحاضر في دورات  دريبية 

 أو في التعليم المستمر
 نقاط 10على أن ال  زيد عن  10 نقطتين عن كل دورة

  15  ياتالعمل في المستشت 11

  10  رئيس  مدير(  حرير مجلة علمية 12

  5  عضو هيئة  حرير مجلة علمية 13

  3  مسؤول وحدة ضمان الجودة 14

 نقاط 10على أن ال  زيد عن  10 نقطتين عن كل إستحداث المشاركة في إستحداث األقسام العلمية 15

 نقاط 10ى أن ال  زيد عن عل 10 نقطة عن كل  كليف المشاركة في ا شراف التربو  16

17 
المشاركة في ا شراف على طلبة 

 الماجستير والدكتوراه خارج العراق

 الماجستير
 للطالب الواحد 5

 للطالبين فأكثر 10

 الدكتوراه
 للطالب الواحد 10

 للطالبين فأكثر 20

18 

المشاركة في النشاطات الالدتية للطلبة 

ع، إشراف  إشراف على إبتكار أو  صني

على عمل  طوعي طالبي، إشراف على 

 مهرجان ثقافي(

 نقاط 10على أن ال  زيد عن  10 نقطتين عن كل مشاركة

19 

المشاركة في المؤ مرات كعضو في 

لجنة  حضيرية أو لجنة علمية أو لجنة 

 إستقبال

 نقاط 10على أن ال  زيد عن  10 نقطتين عن كل لجنة

 نقاط 10على أن ال  زيد عن  10 خمس نقاط عن كل عام  كليف ليةا شراف على األقسام الداخ 20

 نقاط 10على أن ال  زيد عن  10 خمس نقاط عن كل لجنة المشاركة في اللجان الوزارية 21

22 
 عاون  ربو  مع جامعات ومنظمات 

 عالمية

 5 مشاركة واحدة
 نقاط 10على أن ال  زيد عن 

 10 مشاركتين أو أكثر

 (H1على مؤشر هير ش  الحصول  23
( الحادل H1نقطة واحدة لكل قيمة من قيم  

 Scopusعليها التدريسي من دار نشر 
 نقطة 30على أن ال  زيد عن 
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 (: استمارات  قييم البحوث باللغة العربية4الملح   

 _______كلية   –جامعة بغداد  

 سر 

 ية العلميةاستمارة  قييم النتاجات العلمية الغرا  الترق
 

 ال : معلومات طالب الترقيةأو

 القسم  الكلية  الجامعة
 

  االختصاص الدقي   االختصاص العام

  المر بة الحالية
المر بة المطلوب 

 الترقية اليها

 

 

 و النشر البحث : معلوماتثانيا

عنوان 

 البحث

 

 

 

 س
جتتتواب بااليجتتتاب يرجتتى بيتتتان جهتتتة هتتل ستتتب  أن  تتم نشتتتر البحتتتث فتتي محتتتل آختتتر حستتب علمكتتتم   و اذا كتتان ال

 النشر و اية  تاديل آخرى.

 

 ج

 

 
 

 

 
 

 

  قييم البحث  : معلومات ثالثا

 طريقة جديدة     يرجى ذكرها في حالة الجواب بااليجاب (. أوهل يحتو  البحث على فكرة جديدة  1س

 1ج

 

 

 

 برجى التتصيل في حالة الجواب بااليجاب (.مبتكرة      أوهل موضوع البحث و طريقة معالجتا و نتائجا جديدة  2س

 2ج

 

 
 

 

     في حالة الجواب بااليجاب ، يرجى ذكر نقاط االدالة و االبتكار (.  ʺمبتكرا أو ʺالبحث اديال عدّ هل يمكن  3س

 3ج
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 و العملية لا  ية ، فما هو المردود االقتصاد  واالستخدامات العلمʺا  واذا كان  طبيقي نظر  أوهل البحث  طبيقي  4س

 4ج
 

 

 هل لديك مالحظات آخرى حول البحث   5س

 5ج

 

 

 

 

 

 

 النتيجة النهائية للتقييم:  رابعا
 يرجى اختيار و  أشير احدى الدرجات التالية كتقييم نهائي للبحث : 

 قـيـّــم أدــيـل
 متيد 

 مرفو ( - غير دالح للترقية 

   

 

 ـــممــقـيـّ ال الخبير: معلومات  خامسا
اسم 

  التاريخ  التوقيع  الخبير

 القسم  الكلية  الجامعة
 

المر بة 

 العلمية
 

االختصاص 

 العام

 

 
 االختصاص

 الدقي 

 

البريد 

 االلكتروني
 

ارقام 

 الهوا ف
 

رقم 

 التاكس
 

اسم ورقم 

 الحساب البريد 
 

 

 مالحظة :

 ابحاث اديلة احدها منترد. ةة على ثالثية  تطلب حصول طالب الترقيستاذمر بة األ لىإالترقية العلمية  .1

بتراءة  أو ʺابراءة االختراع في حالة كون النتاج العلمتي كتابت أو ستبدل كلمة البحث اينما وردت في االستمارة بالكتاب  .2

 اختراع ، على التوالي.

 يمكن كتابة  قرير يرف  مع االستمارة اذا  طلـّب االمر ذلك. .3
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 _______كلية   –جامعة بغداد  

 سر 

 استمارة خالدة  قييم النتاجات العلمية الغرا  الترقية العلمية
 جدول بخالدة  قييم النتاجات المقّدمة

رقم  سلسل 

 أوالبحث 

 النتاج

 درجة التقييم

 قـيـّــم أدــيـل

 متيد 

 - غير دالح للترقية 

 مرفو (

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 عاملة الترقيةاسئلة عامة  تعل  بم

 هل أن موضوعات النتاجات العلمية  دخل في دلب اختصاص الباحث طالب الترقية   1س

 1ج

 

 

 

 

 

 

 هل موضوعات النتاجات العلمية و مستواها  ؤهل طالب الترقية لنيل مر بة علمية أعلى    2س

 2ج

 

 

 

 

 
 

 

 الخبيراسم 

 

 

 

  التاريخ  التوقيع
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 ييم البحوث باللغة االنكليزية(: استمارات  ق5الملح   

University of Baghdad – College of __________  

Confidential 

Evaluation Form of Scientific Products for Scientific   Promotion 

Purposes     
1.  Information of the Scientific Promotion Applicant  

 Department  College  University 

 
Precise 

Specialization 
 

General 

Specialization 
 

2. Information of Paper and Publisher 

 

 

Title of 

Paper 

 

What is your opinion in publisher and its qualification ? Question 

 Answer 

Up to the extent of your knowledge, is the paper published by another 

publisher ? ( If the answer is yes, please indicate this publisher and 

any other details ). 

Question 

 

 

 

Answer 

 

3. Information of Paper Evaluation 

Does the paper include new idea or new methodology ? ( Please specify if 

the answer is yes ).  
Q.1 

 

 

 

Ans.1 

 

 

Do the research topic, methodology, and results are new or innovative?    

( Please detail if the answer is yes ). 
Q.2 

 

 

 

 

 

 

 

Ans.2 
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Can the paper be considered original or innovative ? ( If the answer is 

yes, please mention the points of originality and innovation ). 
Q.3 

 

 

 

Ans.3 

 

 

Is the paper applied or academic one ? ( And if it is applied, what is its 

economic reward and scientific and practical uses ? ). 
Q.4 

 

 
 

Ans.4 

 

 

Do you have any other comments about the paper ? Q.5 

 

 
 

Ans.5 

 

 
 

4. Final Results of Evaluation 

Please select and mark one of the following grades as a final evaluation for the paper : 

Not Qualified for Promotion ( Rejected ) Valuable Original 

   

 

5. Information of the Expert Referee  

 Date  Signature 
 

 
Name 

 Department  College  University 

 
Precise 

Specialization 
 

General 

Specialization 
 

Scientific 

Rank 

 
 

E-mail  

 
Mobiles / 

Phones  

 

Name & No. 

of Postal 

Account 

 Fax 
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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. 
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University of Baghdad – 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 or 

Product 

Not Qualified for 

Promotion ( Rejected ) 
Valuable Original 

    

    

    

    

    

 

General Questions Related to the Promotion 

Are the subjects of the scientific products related to the applicant’s 

specialty?  
Q.1 

 
 

Ans.1 
 

Are the subjects of the scientific products qualify the applicant to obtain 

higher scientific rank ? 
Q.2 

 

 

Ans.2 
 

Is the curriculum vitae of the applicant qualifies him to obtain higher 

scientific rank?  
Q.3 

 Ans.3 
 

Do you mind if your name is stated to the applicant ? Q.4 

 Ans.4 
 

 

 Date  Signature  
Name of 

Referee  
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 (: استمارة السيرة اليا ية للخبير باللغة العربية6الملح   

 __________كلية   –جامعة بغداد  

 السيرة اليا ية المختصرة للخبير المقـيـّـماستمارة 
 

 الخبيراسم 
 

 

  لدالب   الجامعة

  القسم  الكلية

الشهادة / الجهة 

 المانحة

 

 

 اريخ الحصول 

 عليها

 

 المر بة العلمية
 

         
 اريخ الحصول 

 عليها

 

 االختصاص العام
 

 

 الدقي  االختصاص
 

 

عدد البحوث 

 المنشورة
 

عدد الرسائل 

واالطاريح التي 

 اشرف عليها

 

عدد المؤ مرات 

 التي شارك فيها
 

يات عضوية الجمع

 العلمية والمهنية

 

 

 

 

 

 

 مالحظات آخرى

 

 

 

 

 

 

 البريد االلكتروني
 

 

  ارقام الهوا ف
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(: استمارات السيرة اليا ية للخبير باللغة 7الملح          

 االنكليزية

    

 

University of Baghdad – College of ___________ 

Summary of Curriculum Vitae of the Expert Referee 
  
 

 

 
Name of Expert 

 Country  University 

 Department  College 

 

Date of 

obtaining 

the Degree 

 
Awarded Degree / 

Country 

 

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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 (: استمارة خالدة الترقية العلمية8الملح          

 مرا ب العلمية( لجميع ال

 
 

 ------------------------------- مركز/  معهد/  كلية  - بغداد جامعة

 لجنة الترقيات العلمية 
 

  التحصيل العلمي و طلب الترقية  معلومات:  ʺأوال
 

 الرباعي االسم
 

 
 التحصيل العلمي  

 (آخر شهادة 

 ( ماجستير أو دكتوراه أو ما يعادلهما

   المطلوبة مر بةال (لمر بة الحاليةا  المر بة العلمية

 (يحّدد حسب شهادة البكالوريوس  االختصاص العام 
 شهادة آخر يحّدد وف  األمر الجامعي لمنح   االختصاص الدقي 

 المسار البحثي
المجال أو الخط البحثي الدقي ، يحّدد من 

 اللجنة العلمية في القسم

الترع   /القسم 

 العلمي  
 (ترع الي  ينتمي اليا داحب الترقيةالقسم أو ال 

 الشهادات الجامعية

 البكلوريوس

 السنة       القسم   الكلية الجامعة

 

 
  (الي   خرج منا  

 ماجستيرال
 السنة القسم   الكلية الجامعة

 

 
        (الي   خرج منا  

عنوان الرسالة 

 باللغة العربية
 

عنوان الرسالة 

 باللغة االنكليزية
 

   اسم المشرف

 دكتوراهال

 السنة القسم   الكلية الجامعة

 

 

 

 
 (الي   خرج منا 

 

 

 طروحةعنوان األ

 باللغة العربية
 



 

 

الترقيات العلمية في جامعة بغداد إستمارات  2018 

مركزيةلجنة الترقيات العلمية ال –وزارة التعليم العالي و البحث العلمي / جامعة بغداد   Page  33 

 طروحةعنوان األ

 باللغة االنكليزية
 

 اسم المشرف
 

 

 شهادات اخرى

   يكر التتاديل(

  اريخ آخر  رقية 

   أو  عين أو نقل (
 ترقية اريخ أكمال المدة القانونية لل 

من دليل  11ص 5أنظر التقرة  

 الترقيات العلمية(

  اريخ  قديم الطلب  

 المدةحسب المعاملة  عند  رويج 

 اآل ية: مالحظةالت  ثبّ  ،االدغرية

 (1988لسنة  315بموجب قرار  

) 

  اريخ االستحقاق التعلي للترقية 
من دليل  11ص 5أنظر التقرة  

 الترقيات العلمية(

 

 م األداء، األستالل، أبحاث الترقية السابقة، ا عترا ، واألبحاث التعزيزية قيي:  ʺاثاني
 

  العام المعدل

  االداء يميلتق

 المالحظات المعدل % السنة الدراسية

 الدرجة النهائية لمعدل 

  قييم األداء 

   

   

   

   %  )        
 

  معدل جميع الدرجات(
   

   

 الدورات

  

 المالحظات األمر ا دار   اريخها رةالدو

 التأهيل التربو 
 لطالبي الترقية الى 

 مر بة مدرس  فقط(

  قديم  اريخ قبل  اريخها 

   (الطلب

    

 قرار لجنة االستالل  
  الل يثبتتتت  تتتاريخ قتتترار لجنتتتة االستتتت مالحظتتتة: / تتتاريخ  قتتتديم الطلتتتب متتتن ʺايومتتت 41زيتتتد عتتتن ي اريختتتا ال يقتتتل عتتتن ستتتبعة ايتتتام وال

 للبحوث التعزيزية  ان وجدت( الى جانب  اريخ قرار لجنة االستالل لبحوث الوجبة االولى.

  لى بحوث الترقية السابقة لطالب الترقية عند االستاللإد على النظر يالتأك   
االستالل من 

 رسالة الماجستير 
 ، والباحثين المشاركين، والتي أشرفوا عليها(صاحب الترقيةل 

من االستالل 

 طروحة الدكتوراه أ
 ، والباحثين المشاركين، والتي أشرفوا عليها( صاحب الترقيةل 

االستالل من 

 الشبكة الدولية
 

  االبحات المعتمدة في الترقية السابقة

 (الى المر بة الحالية قبل  اريخ  قديم الطلبالتأّكد من كون النشر  ثبت كاملة مع جهة النشر وذكر كلمة   منشور ( و 
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 المالحظات  تاديل النشر عنوان البحث ت
    

    

    

    

    

طلب االعترا  

 عنوان و اريخا 

البحث المعتر  

عليا و اريخ طلب 

 االعترا (

 (امكانية  قديم االعترا  خالل اسبوع من  اريخ  بليغ داحب الترقية بكتاب رسمي 

عنوان البحث 

المطالب با 

 و اريخ  قديما
خ  قديم يتغير  اري 

الطلب من  اريخ 

بحث آخر  قديم 

 وف  على مطالب با

 وجهات مجلس 

مع ذكر  ،الجامعة

مالحظة  اريخ  قديم 

  (الطلب القديم

  اريخ  قديم البحث عنوان البحث  ت

   

   

   

   

 

 الخبراء: ʺاثالث
 

 الجنسية اسم الخبير الثالثي ت
المر بة 

 العلمية

االختصاص 

 العام

 االختصاص

 الدقي 

 العنوان

 الكلية الجامعة
القسم أو 

 الترع
 الدولة

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          
 

 التوديات: ʺارابع
 

 التوقيع التاريخ التودية الجهة ت

 رئيس القسم 1
ى العميد بعد   اريخ رفع المعاملة من القسم ال  أودي بالترقية

 انجاز ا ستالل(
 

  أودي بالترقيةال 

   أودي بالترقية



 

 

الترقيات العلمية في جامعة بغداد إستمارات  2018 

مركزيةلجنة الترقيات العلمية ال –وزارة التعليم العالي و البحث العلمي / جامعة بغداد   Page  35 

  أودي بالترقيةال  لجنة الترقيات العلمية 2
  اريخ المصادقة على المعاملة بعد انجازها 

 وعرضها في لجنة الترقيات العلمية(

 عميد  الكلية / المعهد / المركز( 3
  أودي بالترقية

  األكثر فيسبوع أ 3و  2ية الترق بين التود
  أودي بالترقيةال 

 مجلس  الكلية / المعهد / المركز( 4
    4و  3الترق بين التودية   أودي بالترقية

 كثراال فيسبوع ( أ1-2 
 

  أودي بالترقيةال 
 

 

  ة(  يكر هنا الجهة التي رّوجت معاملة الترقية في حالة  رويجها في كلية مناظر   مالحظة:

 الترقية الحالية  لنتاجاتيم ي: نتائج التق ʺخامسا
 

 ت

عنوان 

النتاج 

 العلمي

 جهة النشر

هل 

النتاج 

منترد ام 

 مشترك

هل البحث 

مستل من 

رسائل أو 

اطاريح 

الطلبة 

المشرف 

 عليهم

 نتائج التقييم

النتيجة 

 النهائية

 للتقييم

 الحقبة األولى خبراء
  خبير  االعترا 

   ان وجد (

اسم 

 الخبير 

اسم 

 الخبير 

اسم 

 الخبير 

اسم 

 خبير ال

اسم 

 خبير ال

1           

2            

3   

 

 مالحظات  تعل  بالنتاجات العلمية وجهة النشر:

 بالنسبة للنتاجات المشتركة. المشاركينالباحثين ذكر اسماء  .1

 .النشر فضال عنت رقم و اريخ كتاب قبول النشر ي ثب .2

( من دليل الترقيات 3.9ظر التعليمات الواردة في التقرة  ان كتاب: .3

 العلمية.

،  سلستتتل دتتتتحات البحتتتث، تتتتاريخ، الهتتتة ادتتتدار الوقتتتائع ج متتتؤ مر: .4

 رفتتت  نستتتخة متتتن ، كتتتامال بالوقتتتائع ʺامنشتتتور ʺابحثتتت يكتتتون أن  يجتتتب

 .وقائعال

، جهتتتة االدتتتدار، ستتتنة أو شتتتهر، مجلتتتد، الالعتتتدد، استتتم المجلتتتة مجلتتتة: .5

فيمتتتتا يختتتتص المجتتتتالت العالميتتتتة  جامعتتتتةب كتتتتتاب الاالعتماديتتتتة بموجتتتت

  تتتيكر عبتتتارة كتتتتاب الشتتتؤون العلميتتتة التتتي  اعتمتتتد المجتتتالت، ت يتتتو ثب

 . متخصصة( لجميع المجالت

 

 

4           

5           

6           
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7           

8           

9           

 

 

 

  جداول إحتساب عدد النقاط: ʺسادسا

 أ( -1 الجدول رقم 

 إحتساب نقاط المرا ب العلمية في التخصصات العلمية

 

  تاديل جهة النشر عنوان البحث ت
 سلسل 

 الباحث

عدد النقاط   صنيف جهة النشر

 3 2 1 المستحصلة

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  النقاط المستحصلةلعدد  الكلي مجموعال

 

  تاديل منح النقاط للباحثين حسب  سلسل الباحث و صنيف جهات النشر
 

 

  صنف جهات النشر للتخصصات العلمية في الجدول كما يأ ي: : مالحظة

 ( مطبوعة أو إلكترونية.Impact Factorمجالت علمية ذات معامل  أثير كـ   .1

 و إلكترونية.مجالت عالمية مطبوعة أ .2

 مجالت عربية أو عراقية مطبوعة أو إلكترونية. .3

 



 

 

الترقيات العلمية في جامعة بغداد إستمارات  2018 

مركزيةلجنة الترقيات العلمية ال –وزارة التعليم العالي و البحث العلمي / جامعة بغداد   Page  37 

ة بالمر 

 العلمية

عدد النقاط 

 المطلوبة

 عدد النقاط الممنوحة حسب  سلسل الباحث و صنيف جهة النشر

 الباحث الثالث الباحث الثاني الباحث األول

 جهة النشررقم  صنيف  جهة النشررقم  صنيف  جهة النشررقم  صنيف 

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 المرا ب العلمية في التخصصات ا نسانية

 

  تاديل جهة النشر عنوان البحث ت
 سلسل 

 الباحث

 هة النشر صنيف ج

 I حسب التصنيف
عدد النقاط 

 المستحصلة
1 2 3 

        

        

        

        

        

  تاديل جهة النشر عنوان البحث ت
 سلسل 

 الباحث

  صنيف جهة النشر

 II حسب التصنيف
 عدد النقاط

 المستحصلة

      

      

      

      

      

  قاط المستحصلةالنلعدد  الكلي مجموعال

 

  تاديل منح النقاط للباحثين حسب  سلسل الباحث و صنيف جهات النشر
 

 

 وفقا ألحد التصنيتين اآل يين:في الجدول  للتخصصات ا نسانية  صنف جهات النشر: مالحظة
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I.    أ ( للتخصصات العلمية عند  وافر شتروط النشتر فتي  – 1أن  صنّف إستنادا إلى  صنيف الجدول

المجالت الواردة في هيا الجدول، وفي هيه الحالة يكون إحتساب النقتاط كمتا فتي الجتدول  صنيتات 

 الموضح للتخصصات العلمية. 

II.  وفتتي هتتيه الحالتتة يكتتون ، (مجتتالت ردتتينة عربيتتة أو عراقيتتة مطبوعتتة أو إلكترونيتتة   أن  كتتون

 :المبين في أدناه كما في الجدول بالتساو  لجميع الباحثين المشاركين في البحث إحتساب النقاط
 

 ة العلميةبالمر 
عدد النقاط 

 المطلوبة

 عدد النقاط  حسب عدد الباحثين( الممنوحة للنشر في  

  مجالت ردينة عربية أو عراقية مطبوعة أو إلكترونية( 

 مشترك مع باحثين اثنين مشترك مع باحث واحد منترد

 10  15 20 46 مدرس

 5 10 15 52 أستاذ مساعد

 5 10 15 59 أستاذ

 (2الجدول رقم  

 إحتساب نقاط النشاطات وخدمة المجتمع

 

 التتاديل نوع وعنوان النشاط ت
عدد النقاط 

 المستحصلة

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  لمستحصلةالمجموع الكلي لعدد النقاط ا

 



 

 

الترقيات العلمية في جامعة بغداد إستمارات  2018 

مركزيةلجنة الترقيات العلمية ال –وزارة التعليم العالي و البحث العلمي / جامعة بغداد   Page  39 

 

 ( حسب المرا ب العلمية2عدد النقاط المطلوب جمعها من الجدول  
 

 

 ة العلميةبالمر 
عدد النقاط 

 المطلوبة

 24 مدرس

 28 أستاذ مساعد

 31 أستاذ

 

 نوع النشاط تاديل منح النقاط حسب 
 

 تتاديلال نشاطالنوع  ت
عدد 

 النقاط 
 المالحظات

1 

ثناء دتحات كتاب مؤلف أو مترجم بإست

التهارس والتوادل والعناوين وعلى أن 

يكون حادل على الرقم الدولي 

 (ISBNالمعيار  للكتب  

 منترد

 10 دتحة 100أقل من 

مسجلة في الخطة العلمية للقسم 

 العلمي ومثبت في قواعد البيانات 

 15 دتحة 100-200

 20 دتحة 200-300

 25 دتحة فما فوق 300

مع  مشترك

مؤلف 

 واحد

 10 دتحة 100أقل من 

 15 دتحة 100-200

 20 دتحة 200-300

 25 دتحة فما فوق 300

مشترك مع 

 مؤلتين

 5 دتحة 100أقل من 

 10 دتحة 100-200

 15 دتحة 200-300

 20 دتحة فما فوق 300

 بحث منشور في مؤ مر علمي 2

داخل 

 العراق

 5 لالباحث االو

 4 الباحث الثاني

 3.5 الباحث الثالث

خارج 

 العراق

 10 الباحث االول

 8 الباحث الثاني

 7 الباحث الثالث

3 
دراسة علمية  عالج مشكلة في المجتمع 

 العراقي

 كون مقدمة الى جهة رسمية ومصادق  15 في التخصص

عليها من الجهة أعاله و عالج مشكلة 

 10 خارج التخصص ي المجتمعواقعية ف

4 
 مقال مراجعة الموضوع

Subject Review 
 نقاط 10على أن ال  زيد عن  10 نقاط لكل مقال 5

 براءة إختراع 5
 25 دولية

 مصادق عليها من الجهات الرسمية
 10 محلية

 أوسمة علمية 6
 لجميع األوسمة الحادل عليها 10 دولية

 الحادل عليهالجميع األوسمة  5 محلية

7 
 قييم البحوث العلمية أو مراجعة كتاب 

Book Review 

داخل العراق نقطة عن كل بحث او 

 مراجعة كتاب
5 / 
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خارج العراق نقطتين عن كل بحث 

 او مراجعة كتاب
6 

 معدل  قييم األداء 8

 6 % 79 – 70من 

 8 % 89 – 80من  /

 10 % 100 – 90من 

 نقاط 10على أن ال  زيد عن  10 نقطتين عن كل لجنة جان ا متحانيةالمشاركة في الل 9

10 
المشاركة كمحاضر في دورات  دريبية 

 أو في التعليم المستمر
 نقاط 10على أن ال  زيد عن  10 نقطتين عن كل دورة

  15  العمل في المستشتيات 11

  10  رئيس  مدير(  حرير مجلة علمية 12

  5  لة علميةعضو هيئة  حرير مج 13

  3  مسؤول وحدة ضمان الجودة 14

 نقاط 10على أن ال  زيد عن  10 نقطتين عن كل إستحداث المشاركة في إستحداث األقسام العلمية 15

 نقاط 10على أن ال  زيد عن  10 نقطة عن كل  كليف المشاركة في ا شراف التربو  16

17 
المشاركة في ا شراف على طلبة 

 الدكتوراه خارج العراقالماجستير و

 الماجستير
 للطالب الواحد 5

 للطالبين فأكثر 10

 الدكتوراه
 للطالب الواحد 10

 للطالبين فأكثر 20

18 

المشاركة في النشاطات الالدتية للطلبة 

 إشراف على إبتكار أو  صنيع، إشراف 

على عمل  طوعي طالبي، إشراف على 

 مهرجان ثقافي(

 نقاط 10على أن ال  زيد عن  10 شاركةنقطتين عن كل م

19 

المشاركة في المؤ مرات كعضو في 

لجنة  حضيرية أو لجنة علمية أو لجنة 

 إستقبال

 نقاط 10على أن ال  زيد عن  10 نقطتين عن كل لجنة

 نقاط 10على أن ال  زيد عن  10 خمس نقاط عن كل عام  كليف ا شراف على األقسام الداخلية 20

 نقاط 10على أن ال  زيد عن  10 خمس نقاط عن كل لجنة كة في اللجان الوزاريةالمشار 21

22 
 عاون  ربو  مع جامعات ومنظمات 

 عالمية

 5 مشاركة واحدة
 نقاط 10على أن ال  زيد عن 

 10 مشاركتين أو أكثر

 (H1الحصول على مؤشر هير ش   23
( الحادل H1نقطة واحدة لكل قيمة من قيم  

 Scopusدريسي من دار نشر عليها الت
 نقطة 30على أن ال  زيد عن 

 

 مصادقة عميد   الكلية / المعهد / المركز ( و رئيس لجنة الترقيات العلمية
 

   الكلية / المعهد / المركز (عميد  رئيس لجنة الترقيات العلمية 

   التوقيع

   األسم

   التاريخ

 

 نة الترقيات العلمية رئيس قسم او داحب منصب ادار .ال يجوز ان يكون رئيس لج -1  مالحظة:

 ال يجوز ان يكون العميد رئيساً للجنة الترقيات ادالة او وكالة.  -2
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 (: رسائل مخاطبة خبراء  قييم باللغتين العربية و االنكليزية9الملح   

 
 األستاذ التاضل   أ.د.                   ( المحترم ....

 عليكم و رحمة هللا و بركا ا .... السالم

 م /  قييم أبحاث معاملة  رقية علمية

  حية طيبة...

اعتتتتادت لجنتتتة الترقيتتتات العلميتتتة فتتتي كليتتتة _____ / جامعتتتة بغتتتداد علتتتى االستتتتعانة             

بمحكتتـّمين ممتتـّن يشتتهد لهتتم بتتالخبرة والكتتتاءة والنزاهتتة واالمانتتة العلميتتة .... وبنتتاءا علتتى ذلتتك،  تتم 

 5اختياركم كأحـد الخبراء المقيـّمين البحاث معاملة  رقية أحد التدريسيين في كليتنتا، ونرفت  لكتم طيتا  

خمسة نتاجات علمية ( مع   سيرة ذا ية ( مقّدمة لهيا الغر ، كما نرف  مع الرسالة استتمار ي  قيتيم 

لمقّدمتة، علمتا ان الترقيتة احدهما  ملىء لكل نتاج علمي واآلخرى  مثل خالدة  قييمات كتل النتاجتات ا

متن النتاجتات العلميتة المقّدمتة أحتدها  ةلى مر بة األستتاذية  تطلتب الحصتول علتى  قيتيم  أدتيل( لثالثتإ

 يجب ان يكون منترد. 

 متدةنتمنى ان يتم  قيتيم النتاجتات وفقتا الستتمارات التقيتيم المرفقتة وارستال جتوابكم الكتريم الينتا ختالل 

هيه، ويمكتنكم ارستال الجتواب علتى نتتس البريتد االلكترونتي التي  استتلمتم شهر من استالمكم رسالتنا 

 رسالتنا منا أو على احد عناوين البريد االلكتروني المثبتة في نهاية الرسالة.

لتى مزيتد متن التعتاون العلمتي المثمتر خدمتة إوفي الختام،  قبلوا منا وافر شكرنا و قديرنا واحترامنا، و

 .... لبشرية على طري   حقي  التقدم واالزدهارلمسيرة العلم والمعرفة ا
 

                                                            

 

                                                                                      

 رئيس لجنة الترقيات العلمية                                                                                  

 جامعة بغداد –كلية ______                                                                              

   -00964نقال :                                                                                                

        بريد الكتروني :                                    
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Dear Prof. (                                ) ....... 

Peace, mercy and blessings of God be on you..... 

 The Scientific Promotions Committee in the College of ________ / 

University of Baghdad used to ask the arbitration of referees who are 

expertise, efficient, and has scientific integrity. Based on this, your 

Excellency had been chosen to be one of the referees to evaluate the 

scientific products presented by one of the faculty members of our 

college , in his professorship pettie. 
 

Dear Sir.... 

 Attached with the message are ( 5 scientific products ) and              ( 

curriculum vitae ) of the applicant. Also attached are two evaluation 

forms, one of them should be filled for each scientific product while the 

other is a summary of the evaluations of all the presented scientific 

products. It should be mentioned here that the promotion to the 

professorship grade requires THREE “ original “ scientific products one 

of them should be single ( done by the applicant alone ). 

 Please note that the evaluation should be done according to the attached 

evaluation forms. We are looking forward to receive your kind answer 

within one month if possible. You can send the answer to the same e-mail 

from which you received the present letter, or you can use one of the e-

mails shown below. 

Finally, please do accept our great thanks and appreciation. 

Best regards…… 

 

                                                                                                  

                                                      Head of Scientific Promotions Committee   

                                                            College of ___________   

                                                         University of Baghdad                                      

E-mail:        

                         Mobile No. : 00964 – 
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 (: استمارة السيرة اليا ية لطالب الترقية10الملح   

 --------كلية   –جامعة بغداد  

 استمارة السيرة اليا ية المختصرة لطالب الترقية
 امةأوال : المعلومات الع

  االســــــــــــم

  محل و  اريخ الوالدة

 المر بة العلمية
 اريخ الحصول  

 عليها
 

 التـخـصــص العام
وف  شهادة على يحدد 

  البكالوريوس

 شهادة آخر وف  األمر الجامعي لمنح  على يحّدد التخصص الدقي  

 البحثي رالمسا
المجال أو الخط البحثي الدقي ، يحّدد من اللجنة 

 لعلمية في القسما

  الوظيتـــــة

  عنوان محل العمل

  اللغات التي يجيدها

 الها ف النقال / 

 البريد االلكتروني

 

 

 ثانيا : المؤهالت العلمية  

 الشهادة
  اريخ الحصول  الجهة المانحة للشهادة 

 القسم الكلية الجامعة على الشهادة

     البكالوريوس

     الماجستير

     راهالدكتو

     آخرى

 

 ثالثا : التدرج الوظيتي

 الى -التترة / من  الجهة الوظيتة ت 

1    

2    

3    
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4    

5    

6    

 ها فيرابعا : الجامعات التي دّرس 

 الى -التترة /  من  الجامعة القسم( –الجهة   المعهد / الكلية  ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

 احصائيات و بيانات  خامسا :
 

 التتصيل المعلومات و البيانات ت

1 
عتتتدد المتتتواد الدراستتتية التتتتي قتتتام بتدريستتتها فتتتي الدراستتتات 

 األولية و العليا

 العليا االولية

  

2 
عتتتتتدد متتتتترات الحصتتتتتول علتتتتتى جتتتتتائزة العلمتتتتتاء أو جتتتتتائزة 

 األستاذ األول

 جائزة األستاذ األول جائزة العلماء

  

  لتخرج لطلبة السنة المنتهية التي أشرف عليهاعدد مشاريع ا 3

 

4 
 عدد الرسائل و األطاريح التي أشرف عليها

 دبلوم دكتوراه ماجستير

   

 

5 
 عدد الرسائل و األطاريح التي ناقشها

 دبلوم دكتوراه ماجستير

   

 

6 
 عدد الرسائل و األطاريح التي قيـّـمها علميا

 دبلوم دكتوراه ماجستير

   

 

7 
 عدد المؤ مرات التي شارك فيها داخل و خارج العراق

 خارج العراق داخل العراق
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8 
عتتتتدد التتتتورش و النتتتتدوات و الحلقتتتتات التتتتتي شتتتتارك فيهتتتتا 

 داخل و خارج العراق

 خارج العراق داخل العراق

  

9 
عتتتدد البحتتتوث المنشتتتورة فتتتي مجتتتالت و متتتؤ مرات داختتتل و 

 خارج العراق

 العراقخارج  داخل العراق

  

 عدد البحوث التي قّومها علميا داخل و خارج العراق 10
 خارج العراق داخل العراق

  

  عدد براءات االختراع 11

 عدد الجوائز و الشهادات التقديرية داخل و خارج العراق 12
 خارج العراق داخل العراق

  

 عدد الكتب المؤلتة و المترجمة و المقيـّـمة 13
 المقيّمة المترجمة المؤلتة

   

 عدد الدورات التطويرية و التدريبية التي شارك فيها 14
 خارج العراق داخل العراق

  

15 

 أعداد المساهمات  

 في

 خدمة المجتمع

  عقود استشارية بحثية

 ندوات و ورش عمل

 

 

 

  عقود  نتيي مهمة

  دورات  عليم مستمر

  نشاطات الدتية 

  ات اعالميةنشاط

  آخرى

16 
عتتتدد لجتتتان االمتحتتتان الشتتتامل و االمتحتتتان التنافستتتي للقبتتتول 

 في الدراسات العليا

 االمتحان التنافسي االمتحان الشامل

  

17 
عتتتدد اللجتتتان التتتتي شتتتارك بعضتتتويتها داختتتل و ختتتارج وزارة 

 التعليم العالي

 خارج التعليم العالي داخل التعليم العالي

  

 تب الشكر و التقديرعدد ك 18
 وزير

رئيس 

 جامعة

عميد 

 كلية
 آخرى

    

 عدد العقوبات 19
 وزير

رئيس 

 جامعة

عميد 

 كلية
 آخرى
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    سادسا : عضوية الهيئات أو الجمعيات أو المؤسسات المحلية والدولية  

 الى -فترة العضوية / من  الجهة اسم الهيئة او الجمعية او المؤسسة ت 

1    

2    

3    

4    

    سابعا : النشاطات العلمية اآلخرى  

 التتاديل عنوان النشاط ت 

1   

2   

3   

4   

 

    ثامنا : المصادقة على المعلومات الواردة في االستمارة  

 التوقيع االسم العنوان الوظيتي ت 

   التدريسي 1

   رئيس القسم 2

   عميد الكلية 3
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 استمارات التوثي  االلكتروني(: 11الملح   

 

 استمارة موقف المعامالت المستلمة من قبل اللجنة

 لمر بة العلمية المطلوبة :ا                      جهة االنتساب :                        اسم التدريسي :

 :ا لجنة و اريخرقم كتاب استالم المعاملة في ال                          اريخ  قديم طلب الترقية :

 

 

 توقيعه :                                                اسم الموظف المسؤول :  

 

 

 

 

 ت
 تاريخ موقف المعاملة

 المالحظات رقم الكتاب و تاريخه الموقف

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

الترقيات العلمية في جامعة بغداد إستمارات  2018 

مركزيةلجنة الترقيات العلمية ال –وزارة التعليم العالي و البحث العلمي / جامعة بغداد   Page  48 

 

 

 

 إحصائية بأعداد معامالت الترقية المستلمة و المنجزة

 مالحظة: الجدول اآل ي يستخدم الحصاء المعامالت المستلمة و المنجزة للجان الترقيات المختلتة

 
 

 الكلية 
 

المرتبة 
 العلمية

2017 - 2016الشهر /   

 المجموع
9 10 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 كلية المأمون 1

              مدرس

 أستاذ

 مساعد
             

ستاذاأل

 ية
             

 كلية دجلة 2

              مدرس

 أستاذ

 مساعد
             

ستاذاأل

 ية
             

3 
كلية بغداد 

 للصيدلة

              مدرس

 أستاذ

 مساعد
             

ستاذاأل

 ية
             

4 

. 

. 

. 
1
3 

 كلية السالم
. 
. 
. 
. 

              مدرس

 أستاذ

 مساعد
             

ستاذاأل

 ية
             

 المجموع الكلي

              مدرس

 أستاذ

 مساعد
             

ستاذاأل

 ية
             

              المجموع
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 (: التشكيالت المشمولة بعمل لجنة الترقيات العلمية المركزية  12الملح   

 

إحصائية باللجان الترعية التابعة للجنة المركزية ة الترقيات العلمية المركزية /لجن –جامعة بغداد   
 

 الكلية / المعهد / المركز / آخرى ت
 التصنيف و العدد 

 العدد التصنيف

 الهندسة 1

الكليات 

 العلمية
16 

 التربية البدنية وعلوم الرياضة 2

 العلوم  3

 الهندسة الخوارزمي 4

ةالزراع 5  

 الطب البيطر  6

 االدارة واالقتصاد 7

 الطب 8

 التمريض 9

 التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم 10

 التربية البدنية وعلوم الرياضية للبنات 11

 العلوم للبنات 12

 الصيدلة 13

 طب الكند  14

 طب االسنان 15

 التنون الجميلة 16

 اللغات 1

ات الكلي

 االنسانية
8 

 التربية ابن رشد للعلوم االنسانية 2

 التربية للبنات 3

 االعالم 4

 القانون 5

 العلوم السياسية 6

 االداب 7

 العلوم االسالمية 8

 المعهد العالي للدراسات المالية والمحاسبية 1

 4 المعاهد
امعهد التخطيط الحضر  واالقليمي للدراسات العلي 2  

 معهد الليزر للدراسات العليا 3

 معهدالهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية 4

 المركز الوطني الرياد  لبحوث السرطان 1

 مركز الحاسبة االلكترونية 2 9 المراكز

 مركز ابن سينا للتعليم االلكتروني 3
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 مركز التطوير والتعليم المستمر 4

اريخ الطبيعيركزبحوث ومتحف التم 5  

 مركز الدراسات االسترا يجية والدولية 6

 مركز بحوث السوق وحماية المستهلك 7

 مركز البحوث التربوية والنتسية 8

 مركز احياء التراث العلمي والعربي 9

 رئاسة الجامعة 1
 2 آخرى

 الوزارة 2

 كلية المأمون 1

الكليات 

 األهلية
31  

 كلية دجلة 2

علوم الطبيةكلية بغداد لل 3  

 كلية السالم 4

 كلية التراث 5

 كلية مدينة العلم 6

 كلية صدر العراق 7

 كلية الرشيد 8

 كلية اصول الدين 9

 كلية النسور 10

 كلية الفارابي 11

 كلية المصطفى 12

   كلية المنصور الجامعة 13

25 المجموع الكلي  

 

 

 


