
 شروط التقديم للترقية العلمية

  

  الترقية من مدرس مساعد  إلى  مدرس*

) منفرد بأحدھا ٢تقديم بحوث علمية تقع ضمن ا�ختصاص العام أو الدقيق لطالب الترقية عدد ( -١
على أن يكون احد البحثين منشور وا=خر مقبول للنشر في مج7ت مختلفة (شرط ذكر العدد والمجلد 

القبول )ومعترف بھا من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وان تكون قيمة في والسنة وتاريخ 
 على أن تقدم بأربع نسخ لكل بحث. ا=قل وغير مستلة من رسالة الماجستير،

يجب أن يكون للمتقدم خدمة فعلية في التعليم العالي =تقل عن ث7ث سنوات بعد حصوله على  -٢
 لقب مدرس مساعد.

% في ا=قل في استمارة تقييم أداء التدريسيين لسنوات خدمته ٧٠ون حاصل على معدل أن يك -٣
 بعد لقب مدرس مساعد.

تقديم شھادة الحصول على دورة التأھيل التربوي واللغة العربية ودورة الحاسوب الخاصة  -٤
 ) نسخ منھا .٣بالترقيات العلميةوتقديم( 

)نسخ من ا=وامر ٣ا�ست7ل من شبكة ا�نترنت و( ) نسخ من ا[قرار الخاص بعدم٣تقديم ( -٥
الجامعية الخاصة بالحصول على الماجستير، لقب مدرس مساعد ، التعيين، وا=مر ا[داري 

 بالمباشرة.

  أن �يزيد عــدد المشاركين في كل بحـث أو مؤلف عن ث7ثـة.  -٦

  //م$حظة 

  فقط منشور في وقائع مؤتمر علمي  واحد يجوز لصاحب الترقية تقديم بحث - ١

  يجب ترجمة عناوين البحوث المقدمة للترقية الحالية والسابقة باللغة العربية - ٢

   يجب ترجمة أسماء المج$ت باللغة العربية وذكر اسم البلد إذا كانت غير عراقية. -٣ 

يعامل اعضاء الھيئة التدريسية العاملون في مراكز البحوث العلمية المرتبطة بالجامعة ،من مستحقي الترقية  - 4
مدة S تقل عن سنة وبما  يكونوا قد مارسوا التدريس  خ$لالعلمية معاملة التدريسين من حيث المدة على ان 

و مطلوب من اقرانھم من لتدريسيين Sيقل عن ست ساعات اسبوعيا وان يقدمو بحثين اضافيين على ما ھ
  لكل مرتبة وحسب متطلبات تلك الترقية.

يجوز لعضو الھيئة التدريسية ان يقدم طلبا تحريريا للترقية العلمية الى رئيس القسم المختص او رئيس  - 5
للترقية العلمية مطلوبة ال اكمال المدةالفرع في الكليات التي S توجد فيھا اقسام قبل تسعين يوما من تاريخ 

   اربع نسخ من بحوثة او مؤلفاتة العلمية.مرفقا ب

  



  

  *الترقية من مدرس إلى أستاذ مساعد 

)تقع ضمن ا�ختصاص العام أو الدقيق لطالب الترقية على أن يكون ٣تقديم بحوث علمية عدد( -١
منفرد بأحدھا (قيمة في ا=قل) وتكون منشورة في مج7ت مختلفة (شرط ذكر العدد والمجلد والسنة 

راه وتاريخ القبول )وغير مستلة من رسائل الدبلومات العالية ورسائل الماجستير وأطاريح الدكتو
  ،على أن تقدم بأربع نسخ . 

  ) سنوات بعد حصوله على لقب مدرس .٤يشترط أن تكون لديه خدمة فعلية =تقل عن ( -٢

  % في ا=قل في استمارة تقييم التدريسيين .٧٠أن يكون حاصل على معدل  -٣

 ٣مية (تقديم شھادة الحصول على دورة التأھيل التربوي دورة الحاسوب الخاصة بالترقيات العل -٤
  نسخ لكل منھا). 

) نسخ من ا[قرار الخاص بعدم ا�ست7ل من شبكة ا�نترنت وكذلك ا=وامر الجامعية ٣تقديم ( -٥
الخاصة بالحصول على الترقية السابقة أو الحصول على شھادة الدكتوراه والماجستير والتعيين 

  والمباشرة.

باللغة العربية وا�نكليزية( مع ذكر اسم المج7ت تقديم أسماء البحوث المقدمة في الترقية السابقة  -٦
باللغة العربية وا�نكليزية واسم البلد إذا كانت منشورة في مج7ت غير عراقية (مع ذكر العدد 

  والمجلد والسنة ) وأسماء الباحثين المشاركين .

  أن �يزيد عـدد المشاركين في كل بحث عن ث7ثـة . -٧

  م$حظة //

  .يجوز لصاحب الترقية تقديم بحث واحد فقط منشور في وقائع مؤتمر علمي  - ١
 الحالية والسابقة باللغة العربيةيجب ترجمة عناوين البحوث المقدمة للترقية  -٢
  يجب ترجمة أسماء المج$ت باللغة العربية وذكر اسم البلد إذا كانت غير عراقية. -٣
مستحقي  بالجامعة، منيعامل اعضاء الھيئة التدريسية العاملون في مراكز البحوث العلمية المرتبطة  - ٤

الترقية العلمية معاملة التدريسين من حيث المدة على ان يكونوا قد مارسوا التدريس  خ$لھا مدة S تقل عن 
ھو مطلوب من اقرانھم من  سنة وبما Sيقل عن ست ساعات اسبوعيا وان يقدمو بحثين اضافيين على ما

  التدريسيين لكل مرتبة وحسب متطلبات تلك الترقية.
يجوز لعضو الھيئة التدريسية ان يقدم طلبا تحريريا للترقية العلمية الى رئيس القسم المختص او رئيس  - ٥

قية العلمية مطلوبة للترالفرع في الكليات التي S توجد فيھا اقسام قبل تسعين يوما من تاريخ اكمال  المدة ال
  اربع نسخ من بحوثة او مؤلفاتة العلمية. مرفقا ب

من  ٣١٥يجوزالتقديم للترقية لمرتبة استاذ مساعد قبل سنة من المدة الفعلية المقررة للترقة وفق المادة  - ٦
  قانون الترقيات العلمية

  



   *الترقية من أستاذ مساعد إلى أستاذ

ا�ختصاص العام أو الدقيق لطالب الترقية على أن يكون ) تقع ضمن ٣(تقديم بحوث علمية عدد -١
احدھا منفرد (أصيلة في ا=قل ) ومنشورة  أو مقبولة للنشر في مج7ت مختلفة (شرط ذكر العدد 
والمجلد والسنة وتاريخ القبول) وغير مستلة من رسائل الدبلوم ورسائل الماجستير وأطاريح 

  الدكتوراه ) وبأربع نسخ لكل منھا .

  ) سنوات بعد حصوله على لقب أستاذ مساعد .٦يشترط أن تكون لديه خدمة فعلية =تقل عن ( -٢

  % في ا=قل في استمارة تقييم أداء التدريسيين .٨٠أن يكون حاصل على معدل  -٣

ا�ستفادة من  بحث واحد فقط مستل من رسالة  الماجستير وأطروحة الدكتوراه للرسائل  -٤
  ھا صاحب الترقية.وا�طاريح المشرف علي

)نسخ من ا=وامر ٣) نسخ من ا[قرار الخاص بعدم ا�ست7ل من شبكة ا�نترنت و(٣تقديم ( -٥
  الجامعية الخاصة بالحصول على الماجستير والدكتوراه والترقية السابقة .

المج7ت  تقديم أسماء البحوث المقدمة في الترقية السابقة باللغة العربية وا�نكليزية( مع ذكر اسم -٦
باللغة العربية وا�نكليزية واسم البلد إذا كانت منشورة في مج7ت غير عراقية (مع ذكر العدد 

  والمجلد والسنة ) وأسماء الباحثين المشاركين .

  أن �يزيد عدد المشاركين في كل بحث أو مؤلف عن ث7ثة . - ٧ 

  م$حظة // 

  وقائع مؤتمر علمي . يجوز لصاحب الترقية تقديم بحث واحد فقط منشور في - ١
 الحالية والسابقة باللغة العربيةيجب ترجمة عناوين البحوث المقدمة للترقية  - ٢
  يجب ترجمة أسماء المج$ت باللغة العربية وذكر اسم البلد إذا كانت غير عراقية. - ٣

  يعامل اعضاء الھيئة التدريسية العاملون في مراكز البحوث العلمية المرتبطة بالجامعة ،من مستحقي الترقية  4-
العلمية معاملة التدريسين من حيث المدة على ان يكونوا قد مارسوا التدريس  خ$لھا مدة S تقل عن سنة 

ما ھو مطلوب من اقرانھم من وبما Sيقل عن ست ساعات اسبوعيا وان يقدمو بحثين اضافيين على 
  التدريسيين لكل مرتبة وحسب متطلبات تلك الترقية.

يجوز لعضو الھيئة التدريسية ان يقدم طلبا تحريريا للترقية العلمية الى رئيس القسم المختص او رئيس  - ٥
للترقية العلمية  مطلوبةالفرع في الكليات التي S توجد فيھا اقسام قبل تسعين يوما من تاريخ اكمال  المدة ال

مدة S تقل عن سنة وبما  ارسوا التدريس  خ$لونوا قد مويكاربع نسخ من بحوثة او مؤلفاتة العلمية. مرفقا ب
Sيقل عن ست ساعات اسبوعيا وان يقدمو بحثين اضافيين على ما ھو مطلوب من اقرانھم من التدريسيين 

  لكل مرتبة وحسب متطلبات تلك الترقية.

من  ٣١٥للترقية لمرتبة استاذ مساعد قبل سنة من المدة الفعلية المقررة للترقة وفق المادة يجوزالتقديم  - ٦
 قانون الترقيات العلمية

  
  



  
  وعادة تكون ابواب البحث ك$ حسب اSختصاص ومتطلباته

 العنوان - ١
 المقدمة - ٢
 ملخص البحث - ٣
 الفھرس - ٤

  
  وتكون مضامين البحث 

  الفصل اSول
 مشكلة البحث  - ١
 اھمية البحث - ٢
 اھداف البحث - ٣
 حدود البحث - ٤
 تحديد المصطلحات - ٥

  (اSطار النظري) الفصل الثاني

 اSدبيات والدراسات السابقة - ١
 اSطر النظرية التي درست في الموضوع - ٢

  
  الفصل الثالث

 عينة البحث - ١
 ادوات (مقياس استبيان (تجربة) - ٢
 المستخدمه الوسائل اSحصائية - ٣

  
  الفصل الرابع

 النتائج - ١
 التوصيات - ٢
 المقترحات - ٣

  
  

  المصادر
  الم$حق ان وجدت
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