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إجراءات تقديم طلب الترقية
أوالً:
رؼجئخ ًَٕرط عهت انزشلٛخ انًزٕفش ػهٗ يٕلغ انًجهظ انؼهًٚ( ٙجت انحظٕل ػهٗ أحذس َغخخ يٍ
انًُٕرط يٍ انًٕلغ فمظ ٔ ٚجت رجُت انًُبرط انمذًٚخ نٕجٕد ثؼض انزؼذٚالد انًًٓخ)ٚٔ .شاػٗ ػُذ رؼجئخ
انًُٕرط يب ٚأر:ٙ
 .1دلخ انجٛبَبد ٔانزٕاسٚخ.
 .2انزأكذ يٍ اَغجبق ضٕاثظ انًجهظ انؼهً ٙػهٗ جًٛغ إَٔاع اإلَزبط انؼهً ٙانًمذو نهزشلٛخ ػهٗ
انُحٕ اٜر:ٙ
أ .انجحٕس انًُشٕسح أٔ انًمجٕنخ نهُشش ف ٙدٔسٚبد ػهًٛخ يزخظظخ ٔيحكًخ ( انزحمك يٍ
اَغجبق ضٕاثظ انًجالد انؼهًٛخ انًحكًخ ).
ة .انجحٕس انًمذيخ ف ٙيؤرًشاد ػهًٛخ يزخظظخ ٔانًحكًخ ٔانًُشٕسح ثأكًهٓب ف ٙيذأالد
انًؤرًش  -كزبة انًؤرًش ( فْ ٙزا انُٕع يٍ اإلَزبط ٚجت إسفبق يب ٚضجذ رحكٛى انجحٕس يٍ
لجم يحكً ٍٛيغزمهٔ ٍٛنٛظ يٍ لجم انٓٛئخ انًُظًخ نهًؤرًش ٔٚجت إسفبق َغخخ أطهٛخ
يٍ كزبة انًؤرًشٔ .إرا كبٌ انجحش يمجٕالً نهُشش فئٌ خغبة انمجٕل ٚجت أٌ ٚزضًٍ إشبسح
إنٗ أٌ انجحش لذ حكى يٍ لجم يحكً ٍٛيغزمهٔ ٍٛأَّ عُٛشش ثبنكبيم ف ٙكزٛت انًؤرًش).
ط .انجحٕس انًحكًخ انًُشٕسح أٔ انًمجٕنخ نهُشش يٍ يشاكض انجحٕس انجبيؼٛخ انًزخظظخ
( ٚجت إسفبق يب ٚفٛذ ثزحكٛى انجحٕس ).
د .انكزت انًحكًخ ٔرشزًم ػهٗ انكزت انذساعٛخ انجبيؼٛخ ٔانًشاجغ انؼهًٛخ ٔانكزت انًحممخ
ٔانًزشجًخ انز ٙحكًذ ثغشٚمخ ٚمجهٓب انًجهظ انؼهًْ ( ٙزا انُٕع يٍ اإلَزبط انؼهًٚ ٙجت
أٌ ٚكٌٕ يجبص يغجمبً يٍ انًجهظ انؼهً ٙلجم انزمذو ثغهت انزشلٛخ ٔٚجت إسفبق لشاس
انًجهظ انؼهً ٙثبنًٕافمخ ػهٗ احزغبة انكزبة ضًٍ انحذ األدَٗ يٍ اإلَزبط انؼهًٙ
انًغهٕة نهزشلٛخ ).
 .3انزأكذ يٍ رٕلٛغ اإللشاس ثؼذو احزٕاء اإلَزبط انؼهً ٙانًمذو نهزشلٛخ ػهٗ أ٘ اعزالل يٍ سعبنزٙ
انًبجغزٛش ٔانذكزٕساِ أٔ أ٘ أػًبل أخشٖ نهًزمذو ٔخهِٕ يٍ االَزحبل أٔ أ٘ إخالل ثبأليبَخ انؼهًٛخ.
 .4انزأكذ يٍ أٌ اإلَزبط انؼهً ٙانًمذو نهزشلٛخ لذ رى َششِ أٔ لجٕنّ نهُشش خالل فزشح شغم انًزمذو
نهًشرجخ انحبنٛخ.
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 .5رضً ٍٛعهت انزشلٛخ جًٛغ اإلَزبط انؼهً ٙغٛش انًحزغت نهزشلٛخ ٔانز٘ ٚزضًٍ اٜر:ٙ
أ .األػًبل انًغزهخ يٍ سعبنز ٙانًبجغزٛش ٔانذكزٕساِ.
ة .األػًبل انًُشٕسح لجم شغم انًزمذو نهًشرجخ انحبنٛخ.
ط .األػًبل انًغزخذيخ نهزشلٛخ انغبثمخ.
 .6رٕلٛغ سئٛظ انمغى ػهٗ كم فظم دساع ٙيٍ فظٕل انؼتء انزذسٚغ.ٙ
 .7اػزًبد عهت انزشلٛخ يٍ ػضٕ انًجهظ انؼهً ( ٙإٌ ٔجذ ) ٔ ػًٛذ انكهٛخ ٔسئٛظ انمغى.

ثانياً:
ثؼذ اكزًبل ًَٕرط عهت انزشلٛخ ٚمٕو انمغى انًخزض ثذساعخ انغهت ٔانزأكذ يٍ اعزٛفبئّ نجًٛغ
انضٕاثظٔ ،ػه ّٛػهٗ ٔجّ انخظٕص انزحمك يًب ٚأر:ٙ
 .1اعزكًبل انًذح انُظبيٛخ ف ٙانًشرجخ انحبنٛخ ( أسثغ عُٕاد ) يغ انؼهى أَّ ًٚكٍ نؼضٕ ْٛئخ
انزذسٚظ انزمذو ثغهجّ نًجهظ انمغى لجم اَزٓبء ْزِ انًذح ثفزشح ال رزجبٔص عزخ أشٓش.
 .2اعزٛفبء انحذ األدَٗ يٍ ٔحذاد اإلَزبط انؼهً ٙانًغهٕة نهزشلٛخ.
 .3اَغجبق ضٕاثظ انًجهظ انؼهً ٙػهٗ انًجالد انؼهًٛخ انًحكًخ انًُشٕس ثٓب اإلَزبط انؼهً.ٙ
 .4انزحمك يٍ ػذو ٔجٕد اعزالل يٍ سعبئم انًبجغزٛش ٔانذكزٕساِ أٔ األػًبل األخشٖ نهًزمذو.
 .5انزحمك يٍ خغبثبد لجٕل انُشش ٔانزٚ ٙجت أٌ ركٌٕ يغجٕػخ ػهٗ انٕسق انشعً ٙنهًجهخ ٔيٕلؼخ
يٍ لج م سئٛظ انزحشٚش ٔأٌ ٚكٌٕ لجٕل انُشش طشٚحبً َٔٓبئٛبً ٔغٛش يششٔط ثئجشاء رؼذٚالد أٔ
َحْٕب ( ٚشعم أطم انخغبة إنٗ انًجهظ انؼهً ٙػُذ إسعبل عهت انزشلٛخ ).

ثالثاً:
ثؼذ رحمك يجهظ انمغى يٍ اعزٛفبء عهت انزشلٛخ ٚذسط انغهت ضًٍ جذٔل أػًبل ألشة يجهظ لغى
ٔٚظذس رٕطٛزّ ثشأَّ ٔانزٚ ٙجت أٌ رزضًٍ ف ٙحبل انًٕافمخ يب ٚأر:ٙ
 .1انًٕافمخ ػهٗ عهت انزشلٛخ.
 .2لبئًخ ثبإلَزبط انؼهً ٙانًمذو نهزشلٛخ.
 .3لبئًخ ثأعًبء ٔػُبٔ 11 ٍٚيحكً ٍٛػهٗ األلم ( ٚجت أٌ رزضًٍ لبئًخ انًحكً ٍٛجًٛغ يؼهٕيبد
االرظبل انحذٚضخ نهًحكً ٍٛنزغٓٛم انزٕاطم يؼٓى )ٔ .ػُذ إػذاد لبئًخ انًحكً ٍٛرجت يشاػبح يب
ٚأر:ٙ
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أ .أٌ ٚزفك رخظض انًحكى يغ رخظض انًزمذو نهزشلٛخ.
ةٚ .جت أٌ ركٌٕ انذسجخ انؼهًٛخ نجًٛغ انًحكً ٍٛأعزبر ”ًٚٔ “full professorكٍ رششٛح ػذد
يٍ األعبرزح انًشبسك ٍٛإرا كبٌ انًزمذو ٚشغت انزشلٛخ إنٗ دسجخ أعزبر يشبسن ششط أال
ٚضٚذ ػذدْى ػٍ صالصخ.
طٚ .جت أٌ رزضًٍ يؼهٕيبد االرظبل ثبنًحكى انجشٚذ االنكزشَٔ ٙانشعًٔ ٙال ثأط يٍ إسفبق
ثشٚذ إنكزشَٔ ٙػبو يؼّ.
دٚ .جت أال رضى انمبئًخ يحكً ٍٛيًٍ اشزشكٕا يغ انًزمذو فَ ٙشش أػًبل ثحضٛخ أٔ يًٍ
أششف ػه ّٛأصُبء دساعخ يشحهخ انًبجغزٛش أٔ انذكزٕساِ.
 .4إشبسح طشٚحخ إنٗ ػذو اشزًبل اإلَزبط انؼهً ٙانًمذو نهزشلٛخ ػهٗ أػًبل يغزهخ يٍ سعبنزٙ
انًبجغزٛش أٔ انذكزٕساِ أٔ أ٘ أػًبل أخشٖ نهًزمذو.

رابعاً:
رشفغ رٕطٛخ يجهظ انمغى إنٗ يجهظ انكهٛخ ٔانز٘ ٚمٕو ثذساعخ انغهت ٔإطذاس رٕطٛزّ ثشأَّ ٔانزٙ
ٚجت أٌ رزضًٍ ف ٙحبل انًٕافمخ يب ٚأر:ٙ
 .1انًٕافمخ ػهٗ عهت انزشلٛخ.
 .2لبئًخ ثبإلَزبط انؼهً ٙانًمذو نهزشلٛخ.
 .3لبئًخ ثأعًبء ٔػُبٔ 11 ٍٚيحكً ٍٛػهٗ األلم ( رؼذ انمبئًخ ثُفظ انضٕاثظ انًجُٛخ أػالِ ).
ٔنًجهظ انكهٛخ رغٛٛش لبئًخ انًحكً ٍٛانًؼزًذح ف ٙيجهظ انمغى.

خامساً:
ثؼذ اػزًبد يحضش انكهٛخ يٍ طبحت انظالحٛخ ٚزى سفغ عهت انزشلٛخ يٍ خالل إَجبص إنٗ عؼبدح ٔكٛم
انجبيؼخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجحش انؼهًٚٔ .ٙجت أٌ ٚزضًٍ انغهت يب ٚأر:ٙ
 .1خغبة يٍ ػًٛذ انكهٛخ يٕجّ إنٗ عؼبدح ٔكٛم انجبيؼخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجحش انؼهً – ٙسئٛظ
انًجهظ انؼهً.ٙ
 .2رٕطٛخ يجهظ انكهٛخ ( ٚجت إسفبق انظفحخ انشئٛغٛخ يٍ يحضش يجهظ انكهٛخ ٔانظفحبد
انًزضًُخ نغهت انزشلٛخ ٔطفحخ رٕلٛؼبد أػضبء انًجهظ وال داعي إلرفاق كامل المحضر ).
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 .3رٕطٛخ يجهظ انمغى (  ٚجت إسفبق انظفحخ انشئٛغٛخ يٍ يحضش يجهظ انمغى ٔانظفحبد
انًزضًُخ نغهت انزشلٛخ ٔطفحخ رٕلٛؼبد أػضبء انًجهظ وال داعي إلرفاق كامل المحضر ).
 .4اعزًبسح عهت انزشلٛخ انًؼزًذح.
َ .5غخخ يٍ خغبثبد لجٕل َشش اإلَزبط انؼهً ٙغٛش انًُشٕس "إٌ ٔجذد".

سادساً:
ثؼذ سفغ انغهت إنٗ انًجهظ انؼهً ٙيٍ خالل َظبو إَجبص ٚمٕو انًزمذو نهزشلٛخ ثزغهٛى انًغزُذاد انزبنٛخ
إنٗ أيبَخ انًجهظ انؼهً:ٙ
 .1اعغٕاَخ  CDرحٕ٘ يب ٚأر:ٙ
أَ .غخخ يٍ اإلَزبط انؼهً ٙانًمذو نهزشلٛخ ثظٛغخ  pdfيشرجخ ٔفك رشرٛجٓب ف ٙيحضش٘
يجهظ انكهٛخ ٔيجهظ انمغى ٔاعزًبسح عهت انزشلٛخ.
ةَ .غخخ ثظٛغخ  PDFيٍ اعزًبسح عهت انزشلٛخ.
طَ .غخخ ثظٛغخ  PDFيٍ سعبنز ٙانًبجغزٛش ٔانذكزٕساِ.
د .يغزُذ ثظٛغخ  Wordرضى جذٔالً نإلَزبط انؼهً ٙانًمذو نهزشلٛخ يشرجبً ٔفك رشرٛجّ فٙ
يحضش يجهظ انكهٛخ ٔانمغى ٔيشزًالً ػهٗ االعى انكبيم نهًجهخ انًُشٕس ثٓب كم ثحش
ٔسلى اإلٚذاع انذٔن ISSN ٙانخبص ثٓب ٔساثظ يٕلؼٓب ػهٗ اإلَزشَذ ٔانشاثظ انخبص
ثبنجحش.
ِ .أ٘ يغزُذاد إضبفٛخ رذػى عهت انزشلٛخ (يضم :لشاساد انهجبٌ ،شٓبداد انذٔساد انزذسٚجٛخ،
.) .....
 .2أطم سعبنز ٙانًبجغزٛش ٔانذكزٕساِ.
 .3أطم انًجالد انؼهًٛخ انًُشٕس ثٓب اإلَزبط انؼهً ٙف ٙحبل كبٌ اإلَزبط انؼهً ٙغٛش يزٕفش ػهٗ
يٕلغ انًجهخ اإلنكزشَٔ.ٙ
 .4أطم خغبثبد لجٕل اإلَزبط انؼهً ٙانًمجٕل نهُشش.

يالحظخ :نًضٚذ يٍ انًؼهٕيبد ػٍ نٕائح ٔأَظًخ انًجهظ انؼهًَ ٙأيم انزكشو ثضٚبسح انًٕلغ انشعً ٙنهًجهظ
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