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 الجامعي واالداء الجودة ضمان شعبة -كلية التربية االساسية -جامعة المثنى
Ameena Naeem 

 د:ـــــيـمهـت

ار لتطوير أستمربعلمي  ويجب ان يتصاعد هذا الخط  تعد الترقيات العلمية الخط البياني لمسيرة البحث ال     

مؤسسات العالمية الرصينة.وبالتالي فأن الترقية العلمية تعد عمل المؤسسة واالرتقاء بأداءها وموقعها بين ال

 واجبا ً قبل ان تكون حقا ً للتدريسي .

لقد تم اعداد هذا الدليل في كلية التربية االساسية  للتعرف على اهم القرارات والتعليمات النافذة والمتطلبات 

 راتبها ، لتجنب االشكاليات التي من الممكنوآليات العمل التي تقتضيها معامالت الترقيات العلمية بجميع م

تحصل بسبب عدم االطالع وااللمام الكامل بها سواء من طالبي الترقيات العلمية او من العاملين عليها ،وان 

 كل ماسيرد في هذا الدليل من ضوابط وتعليمات وآليات يمثل ماهو معمول به في كلية التربية االساسية .
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 رقيات الفرعيةواجبات لجنة الت

 : الواجبات الرئيسية

  تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس وجمع المعلومات عن االلقاب العلمية للتدريسين في اختصاصات مختلفة

مالت الترقية العلمية لعضو الهيئة اوعناوينهم في الجامعات والكليات العراقية لغرض اعتمادها في مع

  الغراض التقييم العلمي للبحوث العلمية.لية وكذلك لغرض اعتمادها التدريسية في الك

 البحوث  اكفاء لتقويمالترقية الخاصة بالتدريسيين من خالل التنسيق مع خبراء  تيسير متابعة معامالت

 وتدقيقها والبت فيها ومنحهم االلقاب العلمية التي تتماشى مع المستوى العلمي لخبرتهم والخدمة الفعلية لهم.

 د احالتها ارج اختصاصات الكلية بعاصاتهم  خقع اختصالذين ت متابعة معمالت الترقية الخاصة بالتدريسيين

 الى الجامعات والكليات ذات االختصاص .

 .تعميم التعليمات الخاصة بالترقيات العلمية وتهيئة االستمارات الخاصة بالترقية العلمية 

  الى  ابعد ورود اجابات المقومين على البحوث يتم تنظيم خالصة بالمعاملة والتوصية بالترقية لغرض رفعه

امانة مجلس الكلية واستحصال مصادقة السيد عميد الكلية عليها ومن ثم رفعها الى لجنة الترقيات العلمية 

المركزية لغرض المصادقة واصدار االمر الخاص بالترقية هذا فيما يخص الترقية الى مرتبة المدرس 

  واالستاذ المساعد.

 :الواجبات الثانوية

 خاص بذلك. د الى اللجنة واعداد سجلمتابعة البريد الصادر والوار 

 رونيا ً. الخاصة بمعامالت الترقية الكتميع المعلومات خزن ج 

  . تزويد رئاسة الجامعة باحصائيات المعامالت المنجزة وسير عمل الترقيات العلمية 

  . ارشفة وحفظ معمالت التدريسيين الخاصة بالترقية  مع االوليات 

 ملة الترقية.االمنجزة بعد انتهاء معاالحتفاظ بأالوامر الجامعية الخاصة بالترقيات الصادرة و 
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 المستمسكات المطلوبة لترويج معاملة الترقية

 طلب صاحب الترقية موقعا ً ومؤرخا ً من لدنه. .1

 امر اداري باالستالل مع استمارة. .2

 جامعي ألخر ترقية علمية. االمر ال .3

 االمر الجامعي الحاصل بموجبة على شهادة الماجستير او الدكتوراه.  .4

 استمارة البحوث المشتركة في حالة وجودها.  .5

 كتاب يؤيد اشتراكه في دورة طرائق تدريس ) الترقية الى مرتبة مدرس فقط(   .6

 استمارة التقديم للترقية.   .7

 تعهد خطي  .  .8

 الى الترقيات العلمية.  خالصة خدمة معنونة .9

 امر اداري ) مباشرة( صادر من الكلية ومختوم بختمها. .10

 تأييد بأن البحوث داخلة ضمن الخطة البحثية العلمية للقسم. .11

 .    Google scolarتأييد التسجيل في  .12

 تأييد التسجيل ضمن المكتبة االقتراضية.    .13

 بحوث الترقية السابقة على ان تكون منشورة. .14

البحوث المقدمة للترقية منشورة في مجالت مختلفة  وان تحتوي المجلة على معامل تأثير ان تكون  .15

 issnوالترقيم الدولي 

 رسالة ماجستير واطروحة دكتوراة. .16
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 شروط الترقيات العلمية

 -1-المادة 

 -:يشترط فيمن يمنح مرتبة مدرس توافر احد الشرطين اآلتيين

على أعلى شهادة علمية أو   ًأو أن يكون حائزا  ًة الدكتوراه أو ما يعادلها علمياهادأن يكون حائزاً على ش -اوالً  

شريطة   ًوراه وال شهادة معادلة لها علميافنية أو تقنية أو مهنية في االختصاصات التي ال تمنح فيها شهادة الدكت

 .امعية األوليةأن التقل مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن ثالث سنوات بعد الشهادة الج

أن يكون قد شغل مرتبة مدرس مساعد في احد الجامعات العراقية أو هيئة المعاهد الفنية لمدة ال تقل عن  -ثانياً  

في األقل في استمارة تقييم أداء التدريسيين ونشر  %70ثالث سنوات وحصل خالل هذه المدة على معدل 

 .اً بأحدهماخاللها بحثيين علميين قيميين في األقل كان متفرد

 -2-المادة  

 -:يشترط فيمن يرقى إلى مرتبة أستاذ مساعد توافر الشروط اآلتية

أن يكون قد شغل مرتبة مدرس في إحدى الجامعات العراقية أو هيئة المعاهد الفنية لمدة التقل عن أربع  -اوالً  

 .سنوات

في األقل في استمارة تقييم أداء  %70معدل  أن يكون قد حصل خالل المدة المذكورة في الفقرة اوالً على -ثانياً  

 .التدريسيين

 .نشر خالل المدة المذكورة في الفقرة اوالً ثالث بحوث علمية قيمة في األقل كان منفرداً بأحدها -ثالثاً 

 -3-المادة  

 -:يشترط بمن يرقى إلى مرتبة أستاذ توافر الشروط اآلتية

بإحدى الجامعات العراقية أو هيئة المعاهد الفنية لمدة التقل عن  أن يكون قد شغل مرتبة أستاذ مساعد -اوالً  

  .ست سنوات

في األقل في استمارة تقييم أداء  %80أن يكون قد حصل خالل المدة المذكورة في الفقرة اوالً على معدل  -ثانياً 

 .التدريسيين

 .لة في األقل كان منفرداً بأحدهانشر خالل المدة المذكورة في الفقرة اوالً ثالث بحوث علمية أصي -ثالثاً  
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 -4-المادة 

يعتبر كل من رئيس الجامعة ورئيس المعاهد الفنية، ورئيس الهيئة العليا لالختصاصات الطبية ومساعد رئيس 

الجامعة والعميد ومدير المركز ومعاون عميد ورئيس المركز العلمي والعاملين في مركز الوزارة أو الجامعة 

( من هذه التعليمات إذا شغل 3،2ون مرتبة علمية مستوفياً إلحكام الفقرة )ثانياً( من المادتين )أو الهيئة ممن يحتل

 .منصب أصالة لمدة التقل عن نصف المدة التي ينبغي أن يقضيها قبل طلب الترقية إلى مرتبة أعلى

 -5-المادة 

 : يشترط في البحوث والمؤلفات المقدمة للترقية العلمية أن تكون -اوالً 

 .في حقل االختصاص الدقيق أو العام لطالب الترقية العلمية -أ       

 .منشورة أو مقبولة للنشر. على أن يكون احدها في األقل منشوراً ولم تقدم في أية ترقية علمية سابقة -ب      

 .ترقيةغير مستلة من رسائل الدبلومات العالية أو الماجستير أو اطاريح الدكتوراه لطالب ال -ج      

 .منشورة في مجال اختصاص المجلة العلمية نفسها -د      

 منجزة خالل المرتبة العلمية الحالية لطالب الترقية -هـ      

 .يُعتمد البحث أو المؤلف ألول ثالثة مشاركين -ثانياً  

يعتبر كل ترقية و يجوز تقديم مؤلف)مرجع( أو مصدراً يعامل معاملة البحث في التقديم ولمرة واحدة في -ثالثاً  

 .معادالً لبحث واحد

 .يُقوم البحث المشترك الذي يتضمن أكثر من اختصاص من قبل أكثر من مقوم ومختص -رابعاً  

 -6-المادة 

( من هذه التعليمات يجوز اعتماد البحوث المستلة من رسائل الدبلوم العالي 3-2مع مراعاة أحكام المادتين )

التي أنجزت بإشراف طالب الترقية ألغراض الترقية العلمية. اواذا كانت  والماجستير واطاريح الدكتوراه

منشورة أو مقبولة للنشر باسم طالب الدراسات العليا وطالب الترقية العلمية وتخضع للتقييم وال يستفاد من أكثر 

 .من بحث واحد مستل من كل رسالة أو أطروحة

 -7-المادة

مي دوري ألغراض الترقية العلمية إذا كان منشوراً بأكمله ضمن يجوز قبول بحث واحد ملقى في مؤتمر عل

 .وقائع المؤتمر أو المجالت العلمية المعتمدة وال تقبل خالصته ألغراض الترقية
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 -8-المادة  

تقبل االختراعات والبحوث الخاصة والسرية، المستثناة من شرط النشر العلمي بأمر من الوزير المختص أو 

لترقية في حالة خضوعها إلجراءات التقويم المنصوص عليها في هذه التعليمات على أن من يخوله ألغراض ا

 .ال يستفيد طالب الترقية من أكثر من بحث سري واحد لكل ترقية

 الفصل الثاني

 إجراءات الترقية العلمية

 -9-المادة  

 :تشكيل في كل كلية لجنة للترقيات العلمية تتألف من -اوالً 

لهيئة التدريسة بمرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد في حالة عدم وجود من هو بمرتبة أستاذ احد أعضاء ا -1

 .يختاره مجلس الكلية رئيساً 

أربعة من أعضاء الهيئة التدريسية وباختصاصات مختلفة بمرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد في حالة عدم  -2

 .ضاءاً وجود من هو بمرتبة أستاذ باختصاص معين، يختارهم مجلس الكلية اع

إذا زاد عدد أقسام أو فروع الكلية عن سبعة، فيكون عدد أعضاء لجنة الترقيات سبعة )بضمنهم الرئيس(  -ثانياً 

 .ويُختارون بالمواصفات ذاتها والطريقة المنصوص عليها في الفقرة )اوالً( من هذه المادة

عان عضاء لجنة الترقيات العلمية فيستعند عدم توافر االختصاصات أو المراتب العلمية المطلوبة في أ -ثالثاً 

 .بالجامعات العراقية األخرى لتشكيل هذه اللجنة

 .تختار اللجنة من بين أعضائها مقرراً لها -رابعاً 

يكون للجنة الترقيات سكرتيراً يفضل أن يكون من بين الموظفين الذين يجيدون إحدى اللغات األجنبية  -خامساً  

 .الحية

 .في اللجنة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة مدة العضوية -سادساً  

 -10-المادة

في  للترقية العلمية إلى رئيس القسم المختص أو رئيس الفرع ًتحريرا ً الهيئة التدريسية أن يقدم طلبا لعضو -اوالً 

. مرفقاً به أربع ةالكليات التي ال توجد فيها أقسام قبل ثالثة أشهر من تاريخ إكماله المدة المطلوبة للترقية العلمي

  .نسخ من كل بحث من بحوثه أو مؤلفاته العلمية

يحيل رئيس القسم أو الفرع الطلب مرفقاً به البحوث أو المؤلفات على لجنة الترقيات خالل أسبوع من  -ثانياً 

 .تاريخ تقديم الطلب
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 -11-المادة 

ئيس ان وجدته غير مستوف للشروط تبلغ ريدقق طلب عضو الهيئة التدريسية من لجنة الترقيات العلمية ف -اوالً 

القسم بذلك خالل مدة التزيد على خمسة عشر يوماً. أما إذا وجدته مستوفياً للشروط فتحيل خالل تلك المدة جميع 

البحوث والمؤلفات بكتب سرية على ثالث خبراء باختصاص طالب الترقية ومن ذوي الخبرة الطويلة وبمرتبة 

يكون احد الخبراء من الجامعات العراقية األخرى، أما في حالة عدم توافر اختصاص  أعلى من مرتبته.. على أن

طالب الترقية فيجوز حينئذ أن يكون احد الخبراء من وزارة التعليم والبحث العلمي إذا كان اختصاص طالب 

ة إلى ير حالة الترقيالترقية ومن ذوي الكفاءة العالية أو الخبرة الطويلة ومن حملة شهادة الدكتوراه وذلك في غ

 .األستاذية

ترسل لجنة الترقيات بحوث الترقية لألستاذية إلى ثالث خبراء بعضهم من خارج العراق واآلخرين من  -ثانياً  

 .داخله

يقدم الخبراء رأيهم خالل مدة ستين يوماً من تاريخ وصول البحث إليهم أو المؤلفات، فان لم ترد اإلجابة  -ثالثاً  

المؤلفات إلى خبراء آخرين بذات المواصفات المذكورة في الفقرات الثالث أعاله من هذه المادة ترسل البحوث و

 .ولذات المادة

عند ورود إجابة الخبراء فتحيل لجنة الترقيات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوماً المعاملة إلى مجلس  -رابعاً  

ن يقدم مقرر اللجنة ملخصاً عن المعاملة إلى رئيس الجامعة مشفوعاً بتوصيات في الترقية وأراء الخبراء على أ

اللجنة ويقوم المجلس برفع التوصية خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوماً بشأن الترقية إلى لجنة الترقيات 

  .المركزية في الجامعة

 -12-المادة

ستاذ اليقل ة بمرتبة أيُشكل رئيس الجامعة لجنة مركزية للترقيات العلمية تتألف من أعضاء هيئة تدريسي -اوالً 

 .عددهم عن سبعة أعضاء وال يزيد على احد عشر عضواً وباختصاصات مختلفة

تكون مدة العضوية في اللجنة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولرئيس الجامعة، عند عدم توافر  -ثانياً  

 .للجنةاالختصاصات والمراتب العلمية، االستعانة بالجامعات األخرى لتشكيل هذه ا
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 -13-المادة

تدقق اللجنة المركزية للترقيات العلمية إجراءات معاملة الترقية مع إعداد خالصة تتضمن آراء الخبراء ولجنة 

الترقية في الكلية أو مجلس الكلية مشفوعة برأيها في الترقية العلمية إلى رئيس الجامعة في حال الترقية إلى 

 .لترقية، والى مجلس الجامعة في حال الترقية إلى مرتبة األستاذيةمرتبة مدرس أو أستاذ مساعد للبت في ا

 -14-المادة

يكون تاريخ الترقية اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب للترقية بالنسبة لعضو الهيئة التدريسية، أو من تاريخ إكماله 

 .بعات ماليةعلى ذلك أية ت المدة المطلوبة لترقيته حسب مقتضى الحال عند استكمال متطلباتها على أن ال يترتب

 -15-المادة 

عند رفض الترقية أو تأجيلها، يبلغ رئيس الجامعة أو مجلس الجامعة كل حسب اختصاصه عميد الكلية بقرار 

 .الرفض مع أسبابه، ويقوم األخير بتبليغ طالب الترقية خالل سبعة أيام من تاريخ إتخاذ القرار بذلك

 الفصل الثالث

 ءات الترقيةاالعتراض على إجرا

 -16-المادة

يحق لطالب الترقية االعتراض على قرار الرفض لدى لجنة االعتراض المركزية في الجامعة والى لجنة 

 .االعتراض القطرية حسب االختصاص خالل مدة سبعة ايام من تاريخ تبليغه بقرار الرفض

 -17-المادة

اء من التدريسيين بمرتبة أستاذ، يمثلون تشكل في كل جامعة لجنة اعتراض تتألف من سبعة أعض -اوالً 

االختصاصات المختلفة على أن يكون احدهم مختصاً بالقانون يختارهم مجلس الجامعة ويسمي رئيس الجامعة 

 .رئيسها

اليجوز أن يكون من بين أعضاء لجنة االعتراضات العمداء أو أعضاء لجنة الترقيات العلمية في الكلية  -ثانياً 

 .زية للترقيات العلمية في الجامعةأو اللجنة المرك

عند عدم توافر االختصاصات أو المراتب العلمية المطلوبة في أعضاء لجنة االعتراضات فيستعان  -ثالثاً 

  .بالجامعات العراقية األخرى لتشكيل هذه اللجنة
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 -18-المادة

 ئة التدريسية في الجامعاتتشكل لجنة إعراض تتألف من أحد عشر عضواً من المتميزين من أعضاء الهي -اوالً 

العراقية وبمرتبة أستاذ وباختصاصات مختلفة على أن يكون احدهم مختصاً بالقانون يتم اختيارهم في اجتماع 

 .يرأسه الوزير ويحضره رؤوساء الجامعات ورئيس هيئة المعاهد الفنية، ويسمى الوزير رئيساً 

 والبحث العلمي ويكون لها سكرتيراً وتختار اللجنة من بين تجتمع اللجنة في مركز وزارة التعليم العالي -ثانياً 

 .أعضائها مقرراً لها

 -19-المادة

يكتمل نصاب لجان االعتراض المذكورة في المادتين السابقتين بحضور ما اليقل عن ثلثي األعضاء  -اوالً 

 .وتتخذ بأغلبية عدد الحاضرين

 .ت قابلة للتجديد مرة واحدةتكون مدة العضوية في هذه اللجان ثالث سنوا -ثانياً 

 -20-المادة

تتولى لجنة االعتراض المركزية في الجامعة النظر إلى في االعتراض الذي يقدمه طالب الترقية على  -اوالً 

قرار مجلس الكلية فان كان قراراها مخالفاً لقرار مجلس الكلية فتحال معاملة الترقية على رئيس الجامعة للبت 

هذا الشأن نهائياً، أما إذا كان االعتراض على قرار رئيس الجامعة وأصدرت لجنة فيها ويعتبر قراره ب

االعتراضات قراراً مخالفاً لقرار رئيس الجامعة فتحال المعاملة على مجلس الجامعة للبت فيها ويعتبر قراراً 

 .نهائياً 

ذية، فأن ترقية إلى مرتبة األستاتتولى لجنة االعتراض القطرية النظر في االعتراض الذي يقدمه طالب ال -ثانياً 

وجدت أن المعترض محقاً في طلبه، قدمت توصياتها إلى مجلس الجامعة للنظر في الترقية العلمية مجدداً ويعتبر 

 .قراره في هذه الحالة نهائياً 
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 21المادة 

ة التدريسية ( احد عشر عضوا من المتميزين من اعضاء الهيئ11تشكل لجنة اعتراض وزارية تتالف من ) –اوال 

 ىفي الجامعات العراقية و بمرتبة استاذ و باختصاصات مختلفة على ان يكون احدهم مختصا بالقانون و يسم

 -الوزير رئيسها و تتولى االتي :

 النظر في االعتراض الذي يقدمه طالب الترقية الى مرتبة االستاذية و يعد قرارها نهائيا –أ 

مساعد (  ،استاذ  ،ة ) مدرس ــــــــرقية الى مرتبـــــطالب الت هـــراض الذي يقدمــــــر في االعتــالنظ –ب 

 اتـــــــليملــــ( من هذه التع16ادة )ــــــلة في المــــــة المشكـــــــلوزاري جنةـــعلى قرار الل

من  ث العلمي و يكون لها سكرتير و تختار اللجنةــــتجتمع اللجنة في مركز وزارة التعليم العالي و البح –ثانيا 

 اعضائها مقررا لها

 22المادة 

( و 20ن )ــــــادتيـــــــا في المـــــــــــوص عليهـــــــان االعتراض المنصــــــــنصاب لجل ـــــيكتم –اوال 

 اء و تتخذ قراراتها باغلبية الحاضرينــــــــــــــل عن ثلثي االعضــــــــــــور ما اليقــــــــ( بحض22)

 ( ثالث سنوات غير قابلة للتجديد3تكون مدة العضوية في هذه اللجان ) –ثانيا 

 23المادة 

نظر في االعتراض الذي يقدمه طالب الترقية الى مرتبة ) مدرس تتولى لجنة االعتراض المركزية في الجامعة ال

و استاذ مساعد ( على قرار مجلس الكلية فاذا كان قرارها مخالفا لقرار مجلس الكلية عند ذلك تحال معاملة 

الترقية الى رئيس الجامعة للبت فيها اما اذا كان االعتراض على قرار رئيس الجامعة و اصدرت لجنة 

 رارا مخالفا لقرار رئيس الجامعة فتحال المعاملة الى مجلس الجامعة للبت فيهااالعتراض ق

 24المادة 

اليطالب صاحب الترقية بالبحث المنفرد للتخصصات العلمية لمرتبة ) مدرس , استاذ مساعد , استاذ ( و فقا 

 لعلميةان يكون تسلسله االول في احد البحوث المقدمة للترقية ا –اوال  -للشروط االتية :

 ان اليكون البحث مستالً من رسائل الماجستير او اطاريح الدكتوراه المشرف عليها –ثانيا 

 Thomson( او ) Scopusان يكون البحث منشورا في مجالت علمية مسجلة في قواعد البيانات ) –ثالثا 

Reuters( او )Science( او )Nature) 
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 25المادة 

( او  Scopusللنشر في المجالت العلمية المسجلة في قواعد البيانات )تعد البحوث المنشورة او المقبولة 

(Thomson Reuters( او )Science( او )Natureبحوثا اصلية و التخضع للتقييم ) 

 26المادة 

ال يجوز لطالب الترقية االستفادة من البحوث ذاتها المقدمة للترقية العلمية في استحصال النقاط المنصوص 

 ( الملحق بهذه التعليمات2الجدول رقم ) عليها في

 27المادة 

يعامل اعضاء الهيئة التدريسية العاملون في مراكز البحوث العلمية المرتبطة بالجامعة و الوحدات البحثية في 

هيئة التعليم التقني من مستحقي الترقية العلمية معاملة التدريسي من حيث المدة على ان يكونوا قد مارسوا 

( ست ساعات اسبوعيا و ان يقدموا بحثين اضافيين على 6خالل مدة ال تقل عن سنة و بما اليقل عن )التدريس 

 ما هو مطلوب من اقرانهم التدريسيين لكل مرتبة و حسب متطلبات تلك الترقية

 28المادة 

لوزارة في ا يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بحق الترقية العلمية في حالة تعينهم او نقلهم الى وظائف خارج

 حالة توفر الشروط الالزمة لذلك دون شرط التدريس

 29المادة 

 ( عشرين من المائة%20التزيد نسبة االقتباس في البحث المنشور او المقبول للنشر على )

 30المادة 

هذه ( من 3( و )2( و )1ال تروج معاملة الترقية العلمية اال بعد استيفاء النقاط المنصوص عليها في المواد )

 التعليمات

 31المادة 

/أ( حساب نقاط المراتب 1يجوز للباحثين في التخصصيات االنسانية االستفادة من نقاط المفاضلة في جدول رقم )

 .العلمية في التخصصات العلمية عند توافر شروط النشر في تصنيفات المجالت الواردة فيها
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 32المادة 

كتوراه او ما يعادلها و العاملون في الجامعات و مؤسسات رصينة يحتفظ حامل اللقب العلمي من حملة شهادة الد

( من 11مادة )ال  خارج العراق بلقبة العلمي عند تعينة في الجامعات العراقية و فقا الحكام البند )رابعا ( من

 2008لسنة  23قانون الخدمة الجامعية رقم 

 33المادة 

ورة ) دة الثقرار مجلس قيا  تخضع شروط الترقيات الفنية و اجراءاتها في اكاديمية الفنون الجميلة الحكام

 1981( لسنة 340المنحل ( رقم )

 34المادة 

 ال تسري احكام هذه التعليمات على معامالت الترقية العلمية المروجة قبل تاريخ نفاذها

 35المادة 

تسري احكام الترقية المنصوص عليها في هذه التعليمات على اعضاء الهيئة التدريسية في المجلس العراقي 

و الجامعة التكنولوجية و يحل القسم محل الكلية و مجلس القسم محل مجلس الكلية و  لالختصاصات الطبية

 رئيس القسم محل العميد و رؤساء الفروع العلمية محل رؤساء االقسام العلمية الغراض تطبيق هذه التعليمات

 36المادة 

 1992( لسنة 36تعليمات الترقيات العلمية في الجامعات و هيئة المعاهد الفنية رقم )  تلغى

 37المادة 

 ( ستين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية60تنفذ هذه التعليمات بعد ) 

 

 

 

 

 

 

 

http://iraqld.hjc.iq:8080/(S(pnr3ts45cgwfjiue0eh3u345))/LoadArticle.aspx?SC=191120089060773
http://iraqld.hjc.iq:8080/(S(pnr3ts45cgwfjiue0eh3u345))/LoadArticle.aspx?SC=191120089060773
http://iraqld.hjc.iq:8080/(S(pnr3ts45cgwfjiue0eh3u345))/LoadLawBook.aspx?SC=261120055835586
http://iraqld.hjc.iq:8080/(S(pnr3ts45cgwfjiue0eh3u345))/LoadLawBook.aspx?SC=261120055835586
http://iraqld.hjc.iq:8080/(S(pnr3ts45cgwfjiue0eh3u345))/LoadLawBook.aspx?SC=010220067555464
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العلميةاحتساب نقاط المراتب العلمية في التخصصات أ( :-1جدول )  

المرتبة 

 العلمية
 النقاط عدد المشتركين تصنيف المجلة

 المدرس

 impact)مجالت علمية ذات معامل تاثير كــ

factor) مطبوعة او الكترونية 

 30 منفرد

 30 الباحث االول في البحوث المشتركة

 مجالت عالمية مطبوعة او الكترونية

 20 المنفرد

 20 تركةالباحث االول في البحوث المش

 مجالت عربية او عراقية مطبوعة او الكترونية

 15 منفرد

 15 الباحث االول في البحوث المشتركة

 

 

 

االستاذ 

 المساعد

 impact)مجالت علمية ذات معامل تاثير كــ

factor) مطبوعة او الكترونية 
 20 منفرد

 20 الباحث االول في البحوث المشتركة 

 و الكترونيةمجالت عالمية مطبوعة ا

 15 منفرد

 15 الباحث االول في البحوث المشتركة

 مجالت عربية او عراقية مطبوعة او الكترونية

 10 منفرد

 10 الباحث االول في البحوث المشتركة

 االستاذ

 impact)مجالت علمية ذات معامل تاثير كــ

factor) مطبوعة او الكترونية 

 20 منفرد

 20 بحوث المشتركةالباحث االول في ال

 مجالت عالمية مطبوعة او الكترونية

 10 المنفرد

 10 الباحث االول في البحوث المشتركة

 مجالت عربية او عراقية مطبوعة او الكترونية

 5 منفرد

 5 الباحث االول في البحوث المشتركة
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احتساب نقاط المراتب العلمية في التخصصات االنسانيةب(:-1جدول )  

 

 النقاط عدد المشتركين تصنيف المجلة تبة العلميةالمر

 مجالت رصينة عربية او عراقية مطبوعة او الكترونية مدرس

 20 منفرد

 15 مشترك مع باحث واحد

 10 مشترك مع باحثين اثنين

 مجالت رصينة عربية او عراقية مطبوعة او الكترونية االستاذ المساعد

 15 منفرد

 10 دمشترك مع باحث واح

 5 مشترك مع باحثين اثنين

 مجالت رصينة عربية او عراقية مطبوعة او الكترونية االستاذ

 15 منفرد

 10 مشترك مع باحث واحد

 5 مشترك مع باحثين اثنين

 

النشاطات و خدمة المجتمع:2جدول رقم   

 التفاصيل النقاط التفاصيل نوع النشاط

كتاب مؤلف او مترجم 

ت باستثناء صفحا

الفهارس و الفواصل 

و العناوين و على ان 

يكون حاصل على 

الرقم الدولي المعياري 

 (ISBN) للكتب

 منفرد

 10 صفحة 100اقل من 

مسجل في الخطة العلمية 

للقسم العلمي و مثبت في 

 قواعد البيانات

 15 صفحة 100-200

 20 صفحة 200-300

 25 صفحة فما فوق 300

 حدمشترك مع مؤلف وا

 10 صفحة 100اقل من 

 15 صفحة 100-200

 20 صفحة 200-300

 25 صفحة فما فوق 300

 5 صفحة 100اقل من  مشترك مع مؤلفين
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 10 صفحة 100-200

 15 صفحة 200-300

 20 صفحة فما فوق 300

بحث منشور في 

 مؤتمر علمي

 5 داخل العراق

 10 خارج العراق

ية تعالج دراسة عمل

مشكلة في المجتمع 

 العراقي

تكون مقدمة الى جهة  15 في التخصص

رسمية و مصادق عليها 

من الجهة اعاله و تعالج 

مشكلة واقعية في 

 المجتمع

 10 خارج التخصص

مقال مراجعة 

 الموضوع

Subject review 

 10 نقاط لكل مقال 5
 10على ان التزيد عن 

 نقاط

 براءة اختراع

 25 دولية
ادق عليها من مص

 الجهات الرسمية
 10 محلية

 اوسمة علمية دولية

 10 دولية
لجميع االوسمة الحاصل 

 عليها

 5 محلية
لجميع االوسمة الحاصل 

 عليها

تقييم البحوث العلمية 

 او مراجعة كتاب

Book review 

 5 داخل العراق نقطة عن كل بحث او مراجعة كتاب

 

 6 او مراجعة كتاب خارج العراق نقطتين عن كل بحث

 معدل تقييم االداء

 6 نقطة 79-70من 

 8 نقطة 80-89 

 10 نقطة 90-99

المشاركة في اللجان 

 االمتحانية
 10 نقطتين عن كل لجنة

 10على ان التزيد عن 

 نقاط

المشاركة كمحاضر في 

دورات تدريبية او في 

 التعليم المستمر

 10 نقطتين عن كل دورة
 10عن على ان التزيد 

 نقاط
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العمل في المستشفيات 

 التعليمية
 15  

رئيس ) مدير ( تحرير 

 مجلة علمية
 10  

عضو في هيئة تحرير 

 المجلة
 5  

مسؤول الوحدة 

االدارية لضمان 

 الجودة

 3  

المشاركة في 

استحداث األقسام 

 العلمية

 10 نقطتين عن كل استحداث
 10على ان التزيد عن 

 نقاط

شراف المشاركة في اال

 التربوي
 10 نقطة عن كل تكليف

 10على ان التزيد عن 

 نقاط

المشاركة في االشراف 

على طلبة 

و   الماجستير

الدكتوراه خارج 

 العراق

 الماجستير

 للطالب الواحد 5

 للطالبين فاكثر 10

 الدكتوراه

 للطالب الواحد 10

 للطالبين فاكثر 20

المشاركة في 

النشاطات الالصفية 

ة ) اشراف على للطلب

ابتكار او تصنيع , 

اشراف على عمل 

تطوعي طالبي , 

اشراف على مهرجان 

 ثقافي (

 10 نقطتين عن كل مشاركة
 10على ان التزيد عن 

 نقاط

المشاركة في 

المؤتمرات كعضو في 

لجنة تحضيرية او 

لجنة علمية او لجنة 

 استقبال

 10 نقطتين عن كل لجنة
 10على ان التزيد عن 

 نقاط

شراف على األقسام اال

 الداخلية
 10 خمس نقاط عن كل عام تكليف

 10على ان التزيد عن 

 نقاط

المشاركة في اللجان 

 الوزارية
 10 خمس نقاط عن كل لجنة

 10على ان التزيد عن 

 نقاط
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تعاون تربوي مع 

جامعات و منظمات 

 عالمية

 5 مشاركة واحدة
 10على ان التزيد عن 

 نقاط
 10 مشاركتين او اكثر

الحصول على مؤشر 

 (H1) هيرتش
 Scopus الحاصل عليها التدريسي من دار النشر (H1) نقطة واحدة لكل قيمة من قيم

 30على ان التزيد عن 

 نقاط

 

احتساب نقاط المراتب العلمية في التخصصات االنسانيةب(:-1جدول )  

 النقاط عدد المشتركين تصنيف المجلة المرتبة العلمية

 مدرس
ينة عربية او عراقية مطبوعة او مجالت رص

 الكترونية

 20 منفرد

 15 مشترك مع باحث واحد

 10 مشترك مع باحثين اثنين

االستاذ 

 المساعد

مجالت رصينة عربية او عراقية مطبوعة او 

 الكترونية

 15 منفرد

 10 مشترك مع باحث واحد

 5 مشترك مع باحثين اثنين

 االستاذ
و عراقية مطبوعة او مجالت رصينة عربية ا

 الكترونية

 15 منفرد

 10 مشترك مع باحث واحد

 5 مشترك مع باحثين اثنين
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النشاطات و خدمة المجتمع: 2جدول رقم   

 التفاصيل النقاط التفاصيل نوع النشاط

كتاب مؤلف او مترجم باستثناء 

صفحات الفهارس و الفواصل و 

العناوين و على ان يكون حاصل 

ى الرقم الدولي المعياري عل

 (ISBN) للكتب

 منفرد

 10 صفحة 100اقل من 

مسجل في الخطة العلمية للقسم العلمي و 

 مثبت في قواعد البيانات

 15 صفحة 100-200

 20 صفحة 200-300

 25 صفحة فما فوق 300

مشترك مع 

 مؤلف واحد

 10 صفحة 100اقل من 

 15 صفحة 100-200

 20 صفحة 200-300

 25 صفحة فما فوق 300

مشترك مع 

 مؤلفين

 5 صفحة 100اقل من 

 10 صفحة 100-200

 15 صفحة 200-300

 20 صفحة فما فوق 300

 بحث منشور في مؤتمر علمي

 5 داخل العراق

 10 خارج العراق

دراسة عملية تعالج مشكلة في 

 المجتمع العراقي

مقدمة الى جهة رسمية و مصادق تكون  15 في التخصص

عليها من الجهة اعاله و تعالج مشكلة 

 10 خارج التخصص واقعية في المجتمع

 مقال مراجعة الموضوع

Subject review 
 نقاط 10على ان التزيد عن  10 نقاط لكل مقال 5

 براءة اختراع

 25 دولية

 مصادق عليها من الجهات الرسمية

 10 محلية

 دولية اوسمة علمية

 لجميع االوسمة الحاصل عليها 10 دولية

 لجميع االوسمة الحاصل عليها 5 محلية
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تقييم البحوث العلمية او مراجعة 

 كتاب

Book review 

 5 داخل العراق نقطة عن كل بحث او مراجعة كتاب

 
خارج العراق نقطتين عن كل بحث او مراجعة 

 كتاب
6 

 معدل تقييم االداء

 6 نقطة 79-70من 

 8 نقطة 80-89 

 10 نقطة 90-99

 نقاط 10على ان التزيد عن  10 نقطتين عن كل لجنة المشاركة في اللجان االمتحانية

المشاركة كمحاضر في دورات 

 تدريبية او في التعليم المستمر
 نقاط 10على ان التزيد عن  10 نقطتين عن كل دورة

  15  العمل في المستشفيات التعليمية

  10  ) مدير ( تحرير مجلة علمية رئيس

  5  عضو في هيئة تحرير المجلة

مسؤول الوحدة االدارية لضمان 

 الجودة
 3  

المشاركة في استحداث األقسام 

 العلمية
 نقاط 10على ان التزيد عن  10 نقطتين عن كل استحداث

 نقاط 10على ان التزيد عن  10 نقطة عن كل تكليف المشاركة في االشراف التربوي

المشاركة في االشراف على طلبة 

و الدكتوراه خارج   الماجستير

 العراق

 الماجستير

 للطالب الواحد 5

 للطالبين فاكثر 10

 الدكتوراه

 للطالب الواحد 10

 للطالبين فاكثر 20

المشاركة في النشاطات الالصفية 

للطلبة ) اشراف على ابتكار او 

تصنيع , اشراف على عمل تطوعي 

طالبي , اشراف على مهرجان 

 ثقافي (

 نقاط 10على ان التزيد عن  10 نقطتين عن كل مشاركة

المشاركة في المؤتمرات كعضو في 

لجنة تحضيرية او لجنة علمية او 

 لجنة استقبال

 نقاط 10على ان التزيد عن  10 نقطتين عن كل لجنة
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 نقاط 10على ان التزيد عن  10 خمس نقاط عن كل عام تكليف االشراف على األقسام الداخلية

 نقاط 10على ان التزيد عن  10 خمس نقاط عن كل لجنة المشاركة في اللجان الوزارية

تعاون تربوي مع جامعات و 

 منظمات عالمية

 5 مشاركة واحدة

 نقاط 10على ان التزيد عن 

 10 مشاركتين او اكثر

الحصول على مؤشر 

 (H1) هيرتش

الحاصل عليها التدريسي من دار  (H1) ن قيمنقطة واحدة لكل قيمة م

 Scopus النشر
 نقاط 30على ان التزيد عن 

  

2019-2018:اعضاء لجنة الترقيات العلمية في كلية التربية االساسية للعام الدراسي 3جدول   

 الصفة القسم اللقب العلمي السم ت

 رئيسا   العلوم استاذ أ.د ابراهيم كاظم فرعون 1

 عضوا   معلم الصفوف االولى استاذ مساعد ثر عبد الصاحب كاظمأ.م.د كو 2

 عضوا   اللغة العربية استاذ مساعد أ.م.د لؤي كريم عطية 3

 عضوا   التاريخ استاذ مساعد أ.م.د رياض رحيم حسين 4

 عضوا   ومقررا   العلوم استاذ مساعد أ.م حسين محمد كاطع 5

 تير اللجنةسكر العلوم مدرس م.حيدر صالح نعيم 6

 

2019-2018: حركة الترقيات العلمية المنجزة للعام الدراسي 4جدول   

 المرتبة العلمية االسم ت
تاريخ االمر 

 مكان العمل الجامعي للترقية

 قسم العلوم 2019\6\17 مدرس قحطان عدنان حسين 1

 قسم العلوم 2019\2\4 استاذ مساعد هدى رحيم هاشم 2

 قسم التاريخ 2019\4\7 مساعدمدرس  سهاد جياد مطرود 3

 قسم العلوم 2019\2\26 استاذ مساعد عمار نضال شريف 4

قسم معلم الصفوف  2019\2\4 استاذ مساعد ثابت رسول جواد 5

 االولى

 قسم اللغة العربية 2019\6\24 مدرس خضر صاحب طناك 6

 قسم العلوم 2019\1\8 مدرس مساعد رواء سامي سليبح 7

 


