
 

 

 :االدارية لجنة الترقيات المركزية الرؤية والرسالة واالهداف والتشكيلة: اوالً 

 
 

 :الرؤيــة

 
النهوض بالمستوى العلمي للكوادر التدريسية في كافة كليات الجامعة وصوالً الى تحقيق كادر 

 .والعالميتدريسي وبحثي ذا آفاق علمية واسعة للوصول الى االعتماد االكاديمي العربي 

 

 :الرسالــة

 
التي يتم تحديثها وتجديدها وفق االعتماد على التعليمات والضوابط للوزارة ومجلس الجامعة 

متطلبات المرحلة النجاز معامالت الترقيات العلمية للكوادر التدريسية وتوسيع حلقة الوصل 

بين الكليات واقسام الجامعة مع الجامعات االخرى المحلية والعربية والدوليــة لتبادل الخبرات 

 .في تقييم البحوث

 

 :االهداف

 
قاء بالمستوى العلمي للكوادر التدريسية من خالل االعتماد على مقاييس اللجنة الى االرت تهدف  -1

 .عالية الجودة في تقييم النتاجات البحثية وفقاً للضوابط الخاصة بشروط الترقيات العلمية

 .تسهيل انجاز معامالت الترقيات العلمية  -2

 .بطة بالجامعة حسب االختصاصتدقيق المعامالت الخاصة بكليات الجامعة والكليات االهلية المرت  -3

4-   ً  .توثيق اعمال اللجنة يدوياً والكترونيا

 

 

 

 

 :تشكيل اللجنة 

 
تتألف اللجنة من رئيس اللجنة ومقررها واعضاء اللجنة بعدد الكليات الموجودة في 

 .الجامعة بمرتبة استاذ وموظفتين اداريتين
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 :مهام اللجنة 

 
  الكليات في الجامعة الساتذة ترويج معامالت الترقيات. 

 الترقيات للكليات االهلية  ترويج وتدقيق معامالت: 
 .كلية المنصور االهلية الجامعة -

 .كلية الرافدين االهلية الجامعة -

 .كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة -

 .الجامعة( ع)كلية االمام جعفر الصادق  -

 .كلية الحكمة الجامعة -

 . سراء الجامعةكلية اال -

 .كلية الفراهيدي الجامعة -

 .كلية بالد الرافدين الجامعة -

 ترويج معامالت الترقية لمنتسبي الجامعة. 

 وزارة التربية المحالة الى اللجنة من وزارة  ترويج معامالت الترقية لمنتسبي

 . التعليم

 ابداء الرأي حول المواضيع المرتبطة بالترقيات. 

 الترقيات في الجامعة متابعة حركة. 

 رج العراق لتحديث نظام المعلومات المرتبط االتصال بالجامعات داخل وخا

 .بالمقيمين

  تنظيم وحفظ خالصة بتفاصيل معامالت الترقية. 

 تذليل الصعوبات الفنية التي تواجهها اللجان الفرعية في الكليات. 

 تنظيم المراسالت مع الوزارة بخصوص الترقيات. 

 واالدارية, تنظيم المراسالت حول معامالت الترقية مع الشؤون القانونية ,

 .والبحث والتطوير, وضمان الجودة, والمالية
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 الهيكل التنظيمي للجنة الترقيات العلمية

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 :الترقيات العلمية  ضوابط عمل لجنة

 
تعد حوكمة الجامعات احدى ركائز االدارة الرشيدة الضامنة لتحقيق كفاءة العمل وجودة 

المخرجات وفق أطر منظمة تحيط بها الشفافية من كل جانب وتخضع الدوات القياس التي ال 

م وضع هذه يمكن تطوير العمل وتحقيق االهداف االستراتيجية دونها وانطالقاً من تلك الرؤية ت

 . الضوابط لتنظيم عمل الترقيات العلمية في الجامعة المستنصرية لتقليل مجاالت الخطأ
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 رئيس الجامعة

 موظفي الترقيات رئيس واعضاء اللجنة



 شروط الترقيه الى مدرس :أ 

 
 .سنوات 3شغل مرتبه مدرس مساعد مدة التقل عن قد  يكونان   -1

 ـلــتق ال ان على )نقطة 07)  مجموعها نقاط على المدة تلك خالل حصل قد يكون نا  -2

 ال اـــوم ل النتاج البحثي الخاضع للتقييم ــويمث االول الجدول من ) نقطة 64 ) عن

وخدمة  الخاص باالنشطة االكاديميه الثاني، الجدول من  )نقطة 46 ) نـع يقل

  .المجتمع

 في قيمين)  علميين )ومؤلف بحث( او )بحثين( المدة خالل نشر قد يكون ان   -3

مختلفتين  نــمجلتي ا فيـــوان تكون ارمنشو اــاحداهم يكون وان ( االغلبية

على ان يمكن ان تكون بنفس المجلة   التأثير معامل ذات مجالت في النشر اءــباستثن

 .من التعليمات( 24) يكون احداهما منفرد اال اذا قدم بحث وفق شروط المادة

 العام ) التخصص مجال في تكون ان للترقية المقدمة والمؤلفات البحوث في رطيشت  -4

 .( الدقيق او

 

 

 الى استاذ مساعد  شروط الترقية: ب 

 
سنوات ويمكن ان يقدم قبل سنه اذا  4ان يكون قد شغل مرتبة مدرس مدة التقل عن  -1

 . من التعليمات( 4)حسب المادة  توافرت بقية الشروط 

على ان التقل ( نقطة  08) خالل تلك المدة على نقاط مجموعها  حصل قد يكون ان -2

 40) من الجدول االول الخاص بالنتاج االكاديمي وما ال يقل عن ( نقطة  24) عن 

 .من الجدول الثاني الخاص باالنشطة االكاديمية وخدمة المجتمع ( نقطة 

 بحثين( او  )علمية حوثب ثالث(  عليها المنصوص المدة خالل نشر قد يكون ان -3

 نـمجلتي بحثين في منها راوناش (قييم باالغلبيه ) م تحصل على تقيي  )ومؤلف

 في مجـالت ذات النشر باستثناء مختلفتين مؤسستين من رصينتين محكمتين علميتين

على ان يكون احد البحوث المقدمة منفرد اال اذا قدم بحث وفق شروط التأثير معامل

  .التعليمات من ( 24) المادة

           )اثنان( يكون ان( 3)في النقطة  للترقية المقدمة والمؤلفات البحوث تلك في يشترط  -4

 . )للترقية الدقيق( التخصص مجال في األقل على منهما

 

(4) 

 



 

 

 

 شروط الترقية الى استاذ: ج 
 

يقدم قبل سنه سنوات ويمكن ان  6ان يكون قد شغل مرتبة استاذ مساعد مدة التقل عن  -1

 .من التعليمات( 4)اذا توافرت بقية الشروط وحسب المادة 

 تقل ال ان على )نقطة  08 )مجموعها   نقاط على المدة تلك خالل حصل قد يكون ان -2

 ال وما الخاضع للتقييم  الخاص بالنتاج االكاديمي األول الجدول من )نقطة 20 ) عن

الخاص باالنشطة االكاديمية وخدمة   الثاني الجدول من  )نقطة 13)نـــع يقل

 . المجتمع

 بحثين ( او  )ةــعلمي بحوث ثالث(  هاـعلي المنصوص المدة خالل نشر قد يكون ان -3

 يـــف بحثين منها ونشر   )التقييمات بأغلبية الةصاال وان تحصل على( )  ومؤلف

 في لنشرا باستثناء مختلفتين مؤسستين من رصينتين محكمتين علميتين مجلتين

على ان يكون احد البحوث المقدمة منفرد اال اذا قدم بحث  التأثير معامل ذات مجالت

 .من التعليمات ( 24)وفق شروط المادة 

 التخصص مجال في جميعها تكون ان للترقية المقدمة والمؤلفات البحوث في يشترط -4

   (.لترقية ل الدقيق(
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 ثالثا- المجالت العلمية التي تنشر فيها االبحاث
 

    متخصصة معترف  مؤسسات علميه او جهاتان تكون صادره من هيئات جامعيه او    - 1

.بها          

.يـالتقويم العلم يخضع ما ينشر فيها الىر بحوثها وــع النهج العلمي في تحريــان تتب    -2  

    المرتبة العلمية توراه او من حملةهادة الدكان يشرف عليها متخصصون من حملة ش    -3

.يــالتعليم العالي والبحث العلم وفق مــا تحدده وزارة ةـــياذ المساعد او االستاذــاالست                                           

.العلمي تعليم العالي والبحثفي وزارة ال ان تصدر وفق المعايير المحددة    -4  

ورقم االيداع بالنسبة (  ISSN)  لرقم الدولي المعياري للمجالت ان يتوفر فيها ا -5

 .للمجالت الصادرة داخل العراق

-:االتية العراق في حالة توافر احد الشروطخارج  تعتمد المجالت العالمية    -6  

.السابقة توافر الشروط المنصوص عليها بالفقرات   -أ             

 ارس ـــوالفهة رصينة ومسجلة في احدى الكشافات ـر عالميادرة من دار نشــــص  -ب        

  .العالمية              

       ة ــاو ما يتفق عليه من قبل اللجن(   impact factor)تكون ذات معامل تأثير  -ت

 .الوزارية المختصة في الوزارة

  

 (  (impact factorتعتمد المجلة العلمية المحلية الحاصلة على معامل تأثير   -7

                                                       .ة بمثيالتها الصادرة خارج العراقاسو

                                       رـة العلمية في حالة توفــالغراض الترقي(  Online) الت االلكترونية ـــد المجـــتعتم   -8

                                       ( .ت)و( ب)و( أ)الشروط في الفقرات 

 (.  ISBN)توافر الرقم الدولي المعياري للكتب المؤلفة  -9

.بالنسبة لمؤشر هيرتش يحتسب فقط على سكوبس    -11  

                                                                                       وكالرفيت حالياً او حاصلة تكون المجلة ذات معامل تاثير اذا كانت ضمن ثومسن سابقا    -11

 .في سكوبس (  sjr)    على تصنيف

 ر ــذات معامل تاثي ذا نشر في مجالت عالميه او مجالتيجوز لالختصاصات االنسانية ا    -12

.نقاط بحثه وحسب المرتبة العلمية ددول االختصاصات العلمية في تحدياالستفادة من ج                   

  ب ــات بموجــالكلي راض الترقية العلمية المعممة علىاعتماد المجالت االلكترونيه الغ    -13

       .2118\1\31  في 521اب لجنة الترقيات المركزية المرقم ــكت          
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 قدمة للترقية الشروط المطلوبة في النتاجات العلمية الم -رابعا
 

 

عند تقديم البحث منشور ترفق نسخة مستلة من المجلة مع الغالف وصفحة المحتويات  -1

واضح فيه اسم طالب الترقية وعنوان بحثه ومختومه مع ذكر اليوم والشهر والسنة 

 .التي تم نشر المجلة وعدم االكتفاء بذكر السنة فقط

 

اكثر من اربع سنوات حسب كتاب الوزارة ان اليكون قد مضى على قبول نشر اي بحث  -2

 .4/9/2112في  6218/س12هيئة الرأي رقم /

 

قبول البحوث المنشورة والمقبولة للنشر لطالب الدكتوراه اثناء فترة دراسته    -3

الغراض الترقية العلمية وتحتسب رصيد للطالب مع البقاء على عدم ترويج معاملة 

اليكون قد حصل على لقب مدرس بعد دراسة  الترقية خالل فترة الدراسة على ان

 .الدكتوراه

 

يجب ان اليسبق تاريخ تقديم طلب الترقية ايا من تواريخ نشر او قبول نشر النتاجات  -4

  .العلمية المقدمة للترقية

 

 

لطالب الترقية  ير او الدكتوراهغير مستلة من رسائل الدبلومات او الماجست -5

 .والمشاركين معه

 

النتاج العلمي المشترك لثالث باحثين فقط سواء كان بحث اؤ براءة اختراع او يحتسب  -6

 .مؤلف

 

فيجوز النشر  ان يكون النشر في اماكن مختلفة ما عدا المجالت ذات معامل التأثير  -7

 .اكثر من بحث بنفس المجلة

 

 .غير مقدمة في ترقية سابقة -8

 

 .ها او في مجالت علمية مختلفةمنشورة في مجال اختصاص المجلة العلمية نفس -9

 

للمرتبة العلمية الحالية لطالب الترقية وال تعتمد البحوث  خالل المدة الزمنية منجزة -11

 .التي انجزت قبل الحصول على اخر مرتبة علمية

 

(7) 
 

ا للتعليمات ــي تم تقييمها وفقــة التــن تقييمات البحوث المشتركــوز االستفادة مــال يج -11

 . تقييم جديد ى ــترسل ال . دــدم البحث للتقييم من جديــا يقـــة وانمــابقالس



 

م االستفادة من تقييمات البحوث ــاختالف االختصاص للبحوث المشتركة ال يتي حالة ــف -12

 .المقيمة سابقاً وانما يتم اعادة ارسالها من جديد حسب تخصص كل باحث

 

ن ــعلمية ولك ل مرتبةــع الى نفس الدرجات المطلوبة لكبالنسبة للمراكز البحثية يخض  -13

ا هو مطلوب لكل مرتبة اي ــتقييمات بحوثه تتم من خالل اضافة بحثين اضافيين على م

ة باالغلبية ــة بحوث قيمــى اربعــة مدرس يجب ان يحصل علــى سبيل المثال مرتبــعل

 ةـاذ خمس بحوث اصيل باالغلبيــواالستاذ المساعد خمس بحوث قيمة باالغلبية واالست

 .ساعات اسبوعياً  6وتقديم ما يؤيد قيامهم بالتدريس بمدة ال تقل عن 

 

ـــواعد البيــانات العالميــة لالستالل ة للنشر في قــتخضع البحوث المنشورة او المقبول -14

 .االلكتوني

 

اري ـم الدولي المعيــلرقى اـــم حاصل علــد مؤلف او مترجــاب واحــاد كتــيجوز اعتم -15

( ISBN ) اد ــــد استبعــبع 2ا في الجدول ــوتحتسب نقاطه على اساس الصفحات كم

م ــالفهارس والفواصل والعناوين ويشترط ان تكون مسجلة ضمن الخطة العلمية للقس

فيعامل ( 1)اما بالنسبة للمؤلف الذي يقدم ضمن جدول رقم  ومثبتة في قواعد البيانات

 .ـــــة البحث بأحتساب النقاطمعامل

 

 ن الرسائل التي اشرف عليها طالب الترقيةـد مستل فقط مــاد بحث واحــوز اعتمــيج  -16

 .يعتبر الطالب هو الباحث االول و

 

ت العلمية واالنسانية بالبحث المنفرد بشرط ان يكون االيطالب مقدم الترقية لالختصاص -17

ل التي اشرف ـــك وان اليكون البحث مستل من الرسائالمشتر تسلسله االول في البحث

 أو (  Nature)ون منشور ضمن قواعد البيانات عليها طالب الترقية وان يك
 

                             (Science )أو (Thomson Reuters  )أو  (Scopus .) 

 

م ــخضع للتقييالي ( 17المشار اليها بالفقرة )  ضمن قواعد البيانات  البحث المنشور -18

 .ل ولكن يخضع لالستاللويحصل على تقييم اصي

 

(8) 

فــــي  يجوز قبول بحث واحد ملقى في مؤتمر علمي ضمن البحوث التي تخضع للتقييم -19

ول النشر ــعلى ان يقدم البحث منشور بالوقائع كاملة وال تعتمد كتب قب (1)جدول رقم 

 .في المؤتمرات وال الملخصات



 

( 1)للجدول رقم  اجات العلميةـــنتدة ضمن الــراع واحــمكن االستفادة من براءة اختي -21

 .خضع للتقييموت على ان تكون منشورة

 

ها ــاطروحة الدكتوراه بحت واحد اصيل ومشترك لصاحب االطروحة اذا لم يستفد من -21

عا اذا ــالتي تخرج من ا حسب الجامعةـي اعلى وتحتسب نقاطهللحصول على لقب علم

 .(1)رقم ضمن الجدول ية لغرض احتساب النقاط كانت محلية او عربية او دول

 

بالنسبة لبحوث الترقية السابقة يجب ان تكون منشورة وان تكون نفس البحوث التي  -22

 ي اهلته للترقية السابقة وال تعتمد البحوث المنشورة ــا على التقييمات التـــحصل فيه

 . فيها على تقييم يؤهلهُ للترقيةصل التي لم يح         
 

 ً   ايضاحات حول االستالل العلمي و االلكتروني:  خامسا

 :االستالل العلمي  - أ

 .ى امر صادر من رئيس القسم المعنيتشكل لجنة استالل بناءاً عل -1

التأكد من رصانة جهة النشر ومن ضمنها البحوث المنشورة  الرصانةان تتولى لجنة  -2

(ONLINE )من ضمن المجالت  حيُث يتم التأكد بأن دور النشر والمجالت ليست

  .المحضر بكل دقة ووضوح  المشتبه بها وملئ

 يتم اجراء االستالل العلمي من قبل ثالث اساتذة ضمن التخصص العام لصاحب الترقية, -3

 ة ـــع صاحب الترقية ببحث مقدم ضمن معاملة الترقيــعلى ان ال يكون احدهم مشترك م

 الترقية ن المرتبة الحالية لصاحب ـــالتقل المرتبة العلمية لمن يقوم باالستالل العلمي ع -4

  .لجميع  البحوث% 21تكون نسبة االستالل العلمي  المسموح به -5

في حالة وجود بحوث بلغة غير العربية واالنكليزية يتم ترجمة تلك البحوث الى العربية  -6

لجهة المترجمة وصاحب الترقية والعميد وفي مثل هذه الحالة ويصادق عليها من قبل ا

يجب ان يكون احد اعضاء لجنة االستالل لديه معرفة بلغة البحث وفي حالة عدم 

 .ن االستعانة بجهة من خارج الكليةوجوده داخل الكلية يمك

(9) 

 

 :االلكتروني  االقتباس - ب



وني هم نفسهم اعضاء في لجنة االلكتر االقتباسيجب ان ال يكون اعضاء لجنة  -1

االلكتروني او اليدوي احد  االقتباس, وان اليكون اعضاء لجنة العلمياالستالل 

  .المشاركين ببحوث صاحب الترقية

 االقتباسبل شخصين من اعضاء لجنة االلكتروني من ق االقتباسيوقع محضر  -2

  .االلكتروني في الكلية على االقل

المسموح بها يتم  االقتباسالكتروني عالية تتجاوز نسبة  تباساقفي حالة وجود نسبة  -3

احالة التقرير الى ثالثة اعضاء من اللجنة العلمية في القسم لدراسة التقرير ومراجعة 

   .لالقتباسالبحوث وتثبيت النسبة النهائية 

لكل بحث حسب كتابنا المرقم % 21االلكتروني عن  االقتباسيجب ان ال تزيد نسبة  -4

 .( 2117لسنة  167) وحسب تعليمات الترقيات العلمية  11/11/2116في  5143

 

 المستمسكات المطلوبة عند التقديم -سادسا 
 
س القسم بالتقديم على الترقية مع طلب شخصي مقدم للسيد العميد بواسطة رئي  -1  

  اـكتابة تأريخ تقديم الطلب واالختصاص العام والدقيق مع ذكر المادة المشمول به

  .االوامر الجامعية واالدارية في التعيين   -2   

  .االوامر الجامعية بمنحهُ الشهادات العليا  -3  

  .(CD)اربع نسخ من كل بحث مقدم الى الترقية مع قرص   -4  

                   نسخة مأخوذة من المجالت العلمية للبحوث المنشورة وكتب قبول النشر  -5  

  .ة للترقية الحالية للبحوث المقدم

شهادة بأجتياز دورة طرائق تدريس  لمرتبه مدرس واالستاذ مساعد اذا كان   -6  

  .حاصل على لقب مدرس عن اطروحة الدكتوراه

     مع رسائل واطاريح الة الماجستير واطروحة الدكتوراه نسخة من رس -7  

 .المشتركين 

  (11) 

  



  .ن معلومات شخصية عن مقدم الترقية وتتضم( 1)استمارة رقم  ملئ   -8  

محضر االستالل العلمي عن رسالة الماجستير و اطروحة الدكتوراه لكل بحث  -9  

لصاحب الترقية ان كان البحث منفرد ورسائل الماجستير والدكتوراه للمشتركين 

ويشمل االستالل جميع النتاج العلمي في الجدول رقم .معه ان كان البحث مشتركاً 

  (.2) و( 1)

  .االمر الجامعي الخاص بالترقية السابقة  -11  

ً للترقية لمرتبتي االستاذ واالستاذ المساعد  -11   بحوث الترقية السابقة منشورة حتما

كون على اساسها اي التي تكون نفس البحوث التي تمت الترقية ويجب ان ت

لتي لم يحصل فيها وال تعتمد الحوث المنشورة ا تقييماتها لصالح صاحب الترقية 

  .طالب الترقية على تقييم يؤهله للترقية

                                                                                                              وتوقيع رئيس القسم والعميد  لذاتية تحمل صورة طالب الترقيةالسيرة ا -12  

  (.بالنسبة لالستاذية ) ات ومختومة ولكافة الصفح

لكل بحث % 21محضر االستالل االلكتروني على ان التتجاوز نسبة االستالل   -13  

  (.2)و( 1)لكل النتاج العلمي في جدول رقم 

  .البروفايل الخاص بالتدريسي    -14  

امـــر فـــي حالـــة وجـــود انقطاع لـــدى التــدريسي ترفـــق نسخة مـــن االو  -15  

  ( .االنفكاك والمباشرة ) الجـامعيـــة 

  .للتاكد من رصانة المجالت المقدمة محضر لجنة فحص المجالت   -16  

   اديمي الخاضع حول جداول احتساب النقاط للنتاج االك محضر اللجنة العلمية -17  

طة لك االنشللتقييم والنشاط الخاص بخدمة المجتمع مع كافة الوثائق الخاصة بت

 .ورئيس القسم مصادق عليها من اللجنة العلمية

 

 

     

(11)  

 
  



 سابعا - الخبراء

 
   ن ذوي ـة ومـــخبراء باختصاص طالب الترقي 3 ـتحال النتاجات العلمية بكتب سرية ال   -1

   د ــالخبرة وبمرتبه اعلى من مرتبته في حالة الترقية الى مرتبة مدرس و استاذ مساع      

   ن ــبالخبراء م انةلى ان ال يكون من بينهم من اشرف على طالب الترقية ويتم االستعع      

         .راقية االخرىالجامعات الع       

ؤلفات ـالمخ وصول البحوث او ـــيوم  من تاري 31يقدم الخبراء تقييمهم العلمي خالل    -2  

    اخرينى خبراء ـل الـــة ترســـود االجابور المذكورة دون دةـــاذا انقضت المـــف اليهم       

.وبالمواصفات ذاتها وللمدة ذاتها                                

للنتاجات    ان القيمة العلمية ـو االساس لبيـــي النتاجات العلمية هـــيعتبر راي الخبير ف  -3

.المقدمة للترقية       

.ب الترقيةكون الخبير مشرف على طاليجوز ان ي ال  -4  

    م ـل ة والتيــللترقية العلمي ة المقدمةع مبالغ النتاجات العلميــيتحمل طالب الترقية دف      

        م ـالمرق كتاب الوزارةب وحس ى تقييم يؤهله لنيل المرتبة العلميةـيها علتحصل ف      

الترقيات م على الكليات بموجب كتاب لجنة ــوالمعم(27/7/2117 يـف 4/6194ب ت)  

                .(5/11/2117 في 5695) المرقم ــة المركزي        

 ب ـوحاصل على لق متقاعد بشرط ان يحمل شهادة جامعية ءيجوز ان يكون احد الخبرا  - 5

  ال ــفي ذلك االختصاص وله ابحاث منشورة في مجعلمي يؤهله لتقييم بحوث الترقية       

  لى ان ــع 27/11/2117في 4/9549ب ت) الوزارة المرقم  ختصاصه حسب كتابا      

            للخبير تقييم النتاجات العلمية السيرة العلميةارة ـــع استمترسل م       

  ي ــكل نتاج علم نــع ( ارــالف دين 51 ) ل العراق مبلغـــن داخــل خبير مــدفع لكـــي  - 6

تعليم العاليبتقييمه ومن صندوق ال يقوم         

   وم ــــاج علمي يقـــن كل نتـع( دوالر  111 ) ارج العراق مبلغــر خــل خبيـــيدفع لك  - 7

                                                                                                                      .من صندوق التعليم العالي بتقييمه       
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 ايضاحات حول اجراءات التقييم -ثامنا



 
ة ـخبراء ضمن االختصاص الدقيق لطالب  الترقي 3يتم ارسال النتاجات العلمية الى       -1

داخل العراق بالنسبة للمدرس واالستاذ المساعد و خارج العراق بالنسبة لالستاذية 

ة علمية ال تقل عن ــون مرتبـل ممن يحملـــن الداخـــد واالخران مــر واحــفقط خبي

 .تلك التي يرومها طالب الترقية

ـة تقديم المعاملة مع التوصية الى ا فعلى اللجنـــراء ايجابيـــان اكثر اراء الخبـــاذا ك     -2

 .مجلس الكلية

ق ـــرياذا كان اكثر اراء الخبراء غير ايجابي فعلى اللجنة تبليغ طالب الترقية عن ط     -3

ه حق ــعملهم وللخبـــراء دون ذكـــر اسمائهم وامـــاكن رئيس القسم نتيجة اراء ا

 .االعتراض خالل شهرمن تبليغه

اذا ه ـــة اليه ويحيلها مع توصيتــة المرفوعــينظر مجلس الكلية بالمحضر والتوصي     -4

ى ــللمصادقة عليه كافة الشروط الى رئيس الجامعة كانت ايجابية والمعاملة مستوف

 .المحضر واحالتها الى اللجنة المركزية للترقيات 

ى ـالواردة اليها من الكليات عل التوصياتة عرض ـــات المركزيــة الترقيــتقوم لجن      -5

ة ـى رئيس الجامعة للمصادقـع التوصية الالزمة الــة المركزية لدراستها ورفــاللجن

 .ضرواتخاذ ما يلزم بشانها وفق المح

ه ـــه ولــاذا كان قرار مجلس الجامعة غير ايجابي يبلغ طالب الترقية عن طريق كليت     -6

  .حق االعتراض على القرار

 .( واحدة فقط)  لطالب الترقية حق االعتراض لمرة واحدة خالل كل ترقية علمية      -7

وم ـــكافة الشروط  ليق تحال معاملة العمداء الى السيد رئيس الجامعة بعد استكمال      -8

ت ثم رفعها ال النواقص ان وجدــق  واكمــة للتدقيــة المركزيــى اللجنـــباحالتها ال

 .للوزارة التخاذ االزم

ال ـادرة يمكن ارسالها ضمن التخصص العام بعد استحصـــبالنسبة للتخصصات الن      -9

 .موافقة اللجنة المركزية للترقيات

ن الجامعة التي ينتمي اليها ــة عـن ثالث جامعات مختلفــر الخبراء مم اختياــان يت -11

 .طالب الترقية

يمكن لطالب الترقية ان يستفيد من تقييمات البحوث المشتركه على ان يكون ضمن  -11

ي حالة ـــسنوات وف 6ن ــة المستفاد منها عــدة الترقيــالتخصص وان ال تتجاوز م

ى خبراء جدد وباختصاص طالب ـــالنتاجات العلمية الالف التخصص يتم اسال ــاخت

 .الترقية وبشرط ان يكون زميله تم ترقيه على نفس التعليمات الجديدة

 

(13) 
 



زي ـــخ تقديم البحث التعزيــم الطلب او تاريــيكون استحقاق الترقية من تاريخ تقدي -12

 .ثال تاريخ نشروفي حالة حدوث طارى يؤثر على مسار المعاملة على سبيل الم

 .ذاك التأريخوفق فأن االستحقاق يحتسب البحث 

 .التقييمات المطلوبة للحصول على لقب مدرس  قييم باالغلبية لبحثين   -13

الث ــى لقب استاذ مساعد  قييم باالغلبية لثـالتقييمات المطلوبة للحصول عل -14

 .بحوث

  .باالغلبية لثالث بحوث التقييمات المطلوبة للحصول على لقب استاذ اصيل -15

ة ـــا يؤيد قيام التدريسين العاملين في المراكز البحثية والمرتبطة بالجامعــتقديم م    - 16  

ساعات اسبوعيا وان يقدموا بحثيين اضافيين  6بممارسة التدريس بمدة التقل عن 

 (.من التعليمات  27) وب من اقرانهم استنادا للمادةعلى ما هو مطل
 

 تاسعا- ايضاحات حول تقييم االداء 
 

م االداء للمدة ــاذا كان معدل تقيي (2)  درجات ضمن جدول رقم 6يستحق طالب الترقية   - 1

79-71المطلوبة         

 دة ـم االداء للمـاذا كان معدل تقيي ( 2) درجات ضمن جدول رقم 8يستحق طالب الترقية    -2

   89-81المطلوبة        

 معدل تقييم االداء للمدةكان  اذا ( 2)  درجات ضمن جدول رقم 11الترقية  يستحق طالب - 3

  99-91المطلوبة       

م ـــالتي تسبق سنة التقدي بارا من السنة االكاديميةدا احتساب سنوات تقييم االداء اعتـيب   -4

ة ـــم االداء لتلك السنــيد انتهاء تقيــخ تقديم الطلب بعــاال اذا كان تاري ةــترقية العلميــلل       

.وتثبت درجة التقييم لكل سنة االكاديمية         

 وحسب امعةــقسم ضمان الجودة في رئاسة الجاعتماد درجات تقييم االداء الصادرة من    -5

.                  2114\6\26في  17516كتاب لجنة الترقيات المركزية المرقم          

 م ـى المعدل المطلوب يخسر نقاط التقييـــل طالب الترقية العلمية علال عدم حصوـــفي ح   -6

 ة ــــع النقاط المطلوبـاذا استطاع ان يجم ولكن ال يمنع من ترويج معاملته 2 في الجدول      

   .منه من خالل انشطة اخرى        

.يتم جبره لعدد صحيح لمعدل تقييم االداء ال العشر   -7  

   دة ــالتفرغ العلمي ضمن سنوات تقييم االداء حيث يتم التقييم بعد انتهاء متحتسب مدة    -8

  رقم ب ــدريسي خالل المدة استنادا الى كتاب الوزارة المــالتفرغ على وفق ما انجزه الت      

  2112\3\4في  1372 \د          

  ة ــغراض الترقيلعلمي أليمنع من عد فترة التفرغ العدم وجود مانع قانوني )المتضمن        

.(العلمية اذ يتم تقييم التدريسي بعد انتهاء التفرغ على وفق ما انجزه خالل المدة         

(14)  
 



 الجوانب الشكلية لتنظيم المعاملة  - عاشراً 
 

   -: يتم تنظيم استمارة خالصة الترقية بالشكل االتي
 

المنشور بها وباللغة  او المجلة كما وردت في قبول النشريتم طبع اسماء البحوث  -1

ويتم تنظيم البحوث من حيث (  English –عربي ) المقبولة للنشر او المنشورة 

  . تسلسلها حسب ما وردت في محضر االستالل العلمي

يتم طبع تسلسل الباحثين في االستمارة حسب ورودهم في البحث او قبول النشر مع  -2

 . تثبيت القابهم العلمية

 .كتب للبحث المنفرد كلمه منفرد ان ي -3

 .تطبع في حقل النشر او قبول النشر اسم المجلة ومكانها والعدد والتاريخ  -4

ب ان يتضمن الطلب رقم يج 441او  315في حالة تقديم الطلب على وفق القرار  -5

 .ضافة الى تضمين شموله بالقرار في توصية مجلس الكلية القرار باأل

 يمين واختصاصاتهم ومكان عملهم حسب ما ورد في استمارة التقييم تطبع اسماء المق -6

والتي حصلت  تطبع بحوث الترقية العلمية السابقة بالحد االدنى لبحوث تلك الترقية -7

   . المطلوب والذي اهلته للترقية على التقييم

 اورسيد    (Google Skholar) اشارة صح بالنسبة وضع  شيريتم التأ -8

المركزية بثالث ملفات , ملف يتضمن المعلومات الخاصة  لمعاملة الى اللجنةترسل ا -9

وملف ثاني  والمستمسكات المرتبطة بهما(  2أو  1)والجدول رقم  لصاحب الترقية

 .لبحوث الترقية واستمارات التقييم وملف ثالث لبحوث الترقية السابقة 

يرة شخصيه لصاحب الترقية تتضمن لمعاملة االستاذية يرفق مع كل معاملة س بالنسبة -11

كذلك يرفق مع (  CDنسخة ورقية و ) صورته موقعة من قبل رئيس القسم والعميد 

ورقي ) المعاملة تقرير يتعلق بسير المعاملة حسب المعلومات المطلوبة من الوزارة 

 وباالضافة الى استمارة ملخص    CDموقع من قبل رئيس اللجنة الفرعية للترقيات و 

في  8216الترقية حسب متطلبات مجلس الجامعة وحسب اعمامنا المرقم     

15/12/2116 .  
 

 715اعتماد نموذج االستمارة الموحد لتقييم الخبراء والمعمم بموجب الكتاب المرقم  -11

 . 23/1/2117في 

 ارسال كافة المستمسكات المطلوبة للترقية العلمية والمعمم بموجب الكتاب المرقم -12

 .لكل معاملة لغرض السرعة في انجازها  11/11/2116في  22371

 

 

(15) 

 

 



 

تطبع استمارة ملخص المعاملة بخط واضح ومناسب ويمكن استعمال المعلومات  -13

الواردة في النموذج المرسل من المركزية لهذا الغرض والمعمم على الكليات بموجب 

تعمال التصوير الملون لسحب كما يمكن اس 23/1/2117في  2658كتابنا المرقم 

 .االستمارة

( 1)وكذلك جدول رقم ( نسخة14)استمارة خالصة تقويم بحوث الترقية العلمية بواقع  -14

ايضاً ترفع من قبل اللجنة الفرعية ( نسخة  14) من التعليمات الجديدة وبواقع ( 2)و 

 .الى المركزية

ž  حادي عشر - اجراءات سير المعاملة 

ول ــوالحص واحتساب المدة جنة الترقيات العلمية لمعرفة شروط الترقيةمراجعة ل   -1

  .على ألمستمسكات المطلوبة       

ž ان ــم حيث يتم احالتها الى ثالث لجــى رئيس القســـــتقديم طلب فحص البحوث ال   -2    

(لكل بحث % 21يزيد عن  ال) لجنة االقتباس االلكتروني  -1  

ž كمجموع% 21يزيد عن  ال) العلمي لجنة االستالل  -2    

الجنة فحص المجالت لتحديد رصانته -3                
  

ž   مــــان بااليجاب يقدم طلب الى رئيس القســتلك اللج رــة وصول تقاريـــفي حال   -3   

 ذا ـويستخدم ه)  ع الطلب كافة المستمسكات المطلوبةا مــيج معاملته مرفقلترو         

.(التاريخ الحتساب االستحقاق             

ž وث ـــن تخصص البحـكد مأــة للتــالمعاملة الى اللجنة العلمييل رئيس القسم ــيح     -4 

ن ـــد مكاحب الترقية واحتسا ب نقاطه والتأومطابقتها مع التخصص الدقيق لص        

ة ــكاف ارفاقع ــم س القسمل رئيـعليها من قب صحة توثيق االنشطة والمصادقة        

ي ــم االستفادة منها باحتساب النقاط فـر االدارية والكتب الرسمية التي تـــاالوام        

.الغرضالمعدة لهذا  ى االستمارةــنة علـاللج اءــــاعض توقيع يتمو( 2)الجدول            

ž   .ات في الكليةــــة الترقيـــجنها الى لــد لتحويلـــى العميـــال ةـــالمعامل تقديم    -5 

ž  تحول كانت مكتملة ة الترقيات فحص المعاملة والتاكد من نقاطة واذاـــتتولى لجن    -6 

.الى الخبراء                     

ž   .د اكتمالها وتقدم الى مجلس الكليةبع يعد ملخص عن الترقية   -7  

ž في ة الى الترقيات المركزية ـالمعامل رفع تمـي ى محضر الكليةـــبعد المصادقة عل   -8  

.الجامعة لتدقيقها         

ž  (16)  



 

 

 :من التعليمات( 2)توضيحات حول احتساب نقاط جدول  -عشر  ثاني

 
لتقديمه مرة ثانية ضمن ( 1)اليمكن االستفادة من الكتاب المقدم ضمن جدول رقم  -1

 (.2)رقم  ولكن يمكن تقديم كتاب آخر بالجدول( 2)الجدول رقم 

 .يخضع الكتاب وبحث المؤتمر الى االستالل العلمي وااللكتروني -2

                تُحتسب نقاط النتاج العلمي للكتاب او بحث المؤتمر لالختصاصات العلمية  -3

للباحث الثاني و % 81و للباحث االول % 111من التعليمات اي ( 6)حسب المادة 

 .للباحث الثالث% 71

اقي ممكن ان تكون ضمن المجتمع العرفي ة للدراسة العلمية التي تعالج مشكلة بالنسب -4

 .م او خارج التخصص العامالتخصص العا

 .بالنسبة لمقال مراجعة الموضوع يمكن ان تكون ضمن التخصص العام او الدقيق -5

دة براءة االختراع في هذا الجدول ال يشترط ان تكون منشورة وانما االكتفاء بالشها -6

 .الخاصة بها

 .الجوائز او الدروع غير مشمولة باالوسمة العلمية الدولية -7

ل ضمن فقرة تقييم البحوث المناقشات لرسائل الماجستير او اطاريح الدكتوراه تدخ -8

العلمية وتشمل هذه الفقرة ايضاً تقييم البحوث المقدمة للترقية او للمجالت او رسائل 

 .الماجستير والدكتوراه

, (سنوات )3عدل تقييم االداء يحتسب حسب كل مرتبة علمية بالنسبة للمدرس م -9

 االستاذية, ( سنوات3)واذا قدم على االصغرية , (سنوات 4 ) االستاذ المساعد

 (.سنوات5)واذا قدم على االصغرية ( سنوات 6)

 .اليتم جبر الكسر بالنسبة لتقييم االداء -11

حتسب صفر ولكن يمكن ترويج المعاملة اذا ي%  71ل من اذا كان معدل تقييم االداء اق -11

 .استطاع ان يحصل على النقاط المطلوبة من فقرات اخرى

 .المشاركة في اللجان االمتحانية تشمل الدراسات االولية والدراسات العليا -12

 .العمل في المستشفيات التعليمية تتعلق بالمجموعة الطبية -13

لتربوي يرتبط بكلية التربية والتربية االساسية والتربية البدنية المشاركة في االشراف ا -14

 .ويحتسب لكل امر اداري خاص باالشراف

 .االشراف داخل العراق ليس لهُ اي نقطة -15

 .ادارية يجب توثيق النشاطات الالصفية بأوامر -16

 .يحتسب على سكوبس فقط وال يحتسب على الكوكل سكولر تشمؤشر هير -17

عن كامل الفترة بعد الترقية السابقة ( 2)ب هذه االنشطة الخاصة بالجدول رقم تحتس -18

  .وتأريخ تقديم الطلب للترقية الجديدة

 

 

 

(17) 




