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 السنوات المطلوبة للترقٌة  .1
  سنوات  3)وتحتسب من تارٌخ نٌل اخر لقب علمً ٌحق للتدرٌسً تقدٌم طلب الترقٌة بعد اكماله للمدة المطلوبة للترقٌة

الى لقب  سنوات متراكمة للترقٌة 6، للترقٌة الى لقب استاذ مساعدمتراكمة سنوات  4للترقٌة الى لقب المدرس ،متراكمة 
 استاذ ( .

  فقط من نٌل اللقب السابق  سنوات 3 عدلنٌل لقب استاذ مساعد ب 1811لسنة  315ٌمكن تقدٌم طلب الترقٌة حسب قرار
سنوات فقط لنٌل لقب االستاذٌة بعد موافقة مجلس  5. ومجلس كلٌة شرط ان تكون المدة متصلة وٌتم ذلك بعد موافقة 

 كلٌة .
 ٌوم من تارٌخ االستحقاق واعتبارها مده لتروٌج المعاملة لالستالل واالقتباس وما الى  89ٌة قبل ٌمكن التقدٌم لطلب الترق

 .على ان الٌتم السفر خالل هذه الفترة او التمتع باجازة  ذلك

 البحوث المطلوبة للترقٌة  .2

 ( 5 ة الى لقب استاذ مساعد ،بحث للترقٌ 3 بحث للترقٌة الى لقب مدرس ، 2الحد االدنى لعدد البحوث المطلوبة للترقٌة 
 .وتكون ضمن االختصاص الدقٌق لصاحب الترقٌة  بحوث للترقٌة الى مرتبة االستاذٌة(

 .ٌشترط ان ٌكون على االقل احد بحوث الترقٌة منشور او مقبول فً مجلة اجنبٌة رصٌنة 
  ٌشترط ان ٌكون على االقل احد بحوث الترقٌة منفرد 
  الترقٌة منشور.  بحوثان ٌكون على االقل احد ٌشترط 
 التً نشر بها البحث بصورة  ٌحق لصاحب الطلب تقدٌم بحث واحد منشور فً مؤتمر ، وٌرفق معه وقائع المؤتمر

 .كاملة
  مستل من اطروحة اشرف علٌها .او اكثر ٌحق لصاحب الطلب تقدٌم بحث 
 . تعتبر االطروحة بحث مشترك اصٌل 

 
 -:استمارات الترقٌة قرصعلى  اوورقٌة النسخ وجودة فً الملتالٌة القوم صاحب الترقٌة باكمال المعلومات اٌ

 االقرار بعدم االستاللمع  معلومات الترقٌة ةاستمار 

  واعتمادٌة المجالت العلمٌة لبحوث الترقٌة ان البحوث ضمن الخطة العلمٌة للقسم اللجنة العلمٌة فً القسمتاٌٌد من 

  لصاحب الترقٌة. السٌرة الذاتٌة 
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