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 اضتًبرح انتمذيى نهرتليبد انعهًيخ يعهٕيبد شخظيخ

  االضى انخالحي

  رلى اهلبتف  انعُٕاٌ انذائى

  تبريخ احلظٕل عهيٓب  املرتجخ انعهًيخ

  رلى ٔتبريخ االير اجلبيعي

  املرتجخ انعهًيخ املطهٕة انرتليخ انيٓب 

  انمطـــــــــــى كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة انكهيخ أ املركس جامعة دٌالى اجلبيعخ

  تبريخ االضتحمبق  تبريخ تمذيى انطهت

  االختظبص انعبو  االختظبص انذليك

 بــارق طــارق خضــــري يطإٔل انشعجخ اإلداريخ

  ختى انشعجخ اإلداريخ

 انشٓـــــــبداد انعهًيـــــــخ .1
 

 تبريخ احلظٕل عهيٓب اجلٓخ املبحنخ اضى املشرف عُٕاٌ انرضبنخ أ االطرٔحخ انشٓبدح

 انجكبنٕريٕش
    

 املبجطتري
    

 انذكتٕراِ
    

 بئف انتي يبرضٓب انٕظـــــــ .2
 

 اىل -يٍ  اجلٓخ انتي عًم ثٓب عُٕاٌ انٕظيفخ
   

   

  ختم االدارٌة  تأٌٌد لما جاء أعاله اسم مسؤول الشعبة االدارٌة

 انجحــــــٕث املُشــــــــــٕرح -3

 األبحاث المقدمة فً الترقٌة السابقة - أ

 او ال؟ يع ركر اضى انطبنت يطتم أمسبء املشرتكني انعذد ٔانتبريخ جٓخ انُشر انعُٕاٌ

     

     

 

 األبحاث المقدمة فً الترقٌة الحالٌة -ب 

 يطتم او ال؟ يع ركر اضى انطبنت أمسبء املشرتكني انعذد ٔانتبريخ جٓخ انُشر انعُٕاٌ
     

     



 

 

 

 

 

 األحببث املمجٕنخ نهُشر )  يمذو تأييذ لجٕل انُشر ( -4

 يطتم او ال؟ يع ركر اضى انطبنت أمسبء املشرتكني يخانعذد ٔانتبر جٓخ انُشر انعُٕاٌ

     

     

 انكتت انعهًيخ انتي لبو ثتأنيفٓب أ ترمجتٓب ٔأمسبء املشبركني -5

 : الكتب المقدمة فً الترقٌة السابقة - أ

 :الكتب المقدمة فً الترقٌة الحالٌة ) مع اإلشارة الى الكتب المستلة من الرسالة او االطروحة ( - ب
 

 طبد عضٕ اهليئخ انتذريطيخ َشب .6

 عضو اللجان فً الكلٌة / - أ
 عضو اللجان فً الجامعة /  - ب
 جهات أخرى ان وجدت /  - ت

 جهات أخرى ان وجدت /   - ث
 عضو الجمعٌات العلمٌة فً الجامعة /  - ج

 انتبريخ َٕع انعضٕيخ اضى انهجُخ أ اجلًعيخ
   

   

 خبص ثكهيخ انفٌُٕ اجلًيهخ( املطبًْبد يف املإمتراد ٔانُذٔاد ) ٔاملُجساد انفُيخ , .7

 انتبريخ َٕع املشبركخ ٔحمم اَعمبدْب انعُٕاٌ

   

   

 تؤٌد المعلومات أعاله من قبل رئٌس لجنة الترقٌات العلمٌة فً الكلٌة

 أ.د. حمٌد محمود مجٌد               

 استــــــاذ لمرتبة العلمٌة ) اللقب العلمً(:رئٌس لجنة الترقٌات العلمٌة                                                ا

 تٕطيخ رئيص انمطى

 انعاللخ انعهًيخ ٔانرتثٕيخ يع انطهجخ انتعبٌٔ يع يُتطجي انمطى أداء انٕاججبد ٔاملطإٔنيبد انتي تعٓذ انيّ حضٕر انُذٔاد املإمتراد يطتٕٖ انتذريص ٔانكفبءح انطُخ انذراضيخ

  ضعٌف  ضعٌف  ضعٌف  ضعٌف  ضعٌف 

  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط

  جٌد  جٌد  جٌد  جٌد  جٌد

  جٌد جدا  جٌد جدا  جٌد جدا  جٌد جدا  جٌد جدا

 (                استنادا الى ما جاء فً اعاله...................... اوصً بالترقٌة )                ( ..................      ال اوصً بالترقٌة )

  

 مرتبة العلمٌة ) اللقب العلمً( :ال اسم وتوقٌع رئٌس القسم :                                                   

 

 



 

 

 تٕطيخ عًيذ انكهيخ

 العقوبات ان وجدت شعوره باملسؤولية تعبَّٔ يع زيالئّ ٔرؤضبئّ ٔيرؤٔضيّ السمعة االجتماعية السمعة العلمية

   ٌفضع  ضعٌف  ضعٌف  ضعٌف

  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط

  جٌد  جٌد  جٌد  جٌد

  جٌد جدا  جٌد جدا  جٌد جدا  جٌد جدا

 (           .....      ال اوصً بالترقٌة )     .......اوصً بالترقٌة )                ( ...... ........استنادا الى ما جاء فً اعاله..............

 

 المرتبة العلمٌة ) اللقب العلمً( :                                                                     : ٌد اسم وتوقٌع العم

 تٕطيخ جمهص انكهيخ

 المنعقدة فً  :                                           (                        الجلسة رقم )        

 (           .....      ال اوصً بالترقٌة )     .......اوصً بالترقٌة )                ( ...... ........اله..............استنادا الى ما جاء فً اع

 

 المرتبة العلمٌة ) اللقب العلمً( :                                                                          :اسم وتوقٌع العمٌد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

  بسم هللا الرحمن الرحٌم                               

      
 
 
 

 

 جلُخ انرتليبد انعهًيخ املركسيخاىل / 

 اللـــر جلُخ اضتـــــحمضو / 

 حتية طيبة ... 

( وعضىية                                   ) ( برئاســــــــــة8102/ /      ( ، في )    املرقم )  اجتمعت لجنة الاستالل املشكلة بمىجب ألامر إلاداري 

 كل من : 

0.  (                                                                     )             

8.  (                                                                     )                       

(              (   واختصاصه الدقيق )                  (( اختصاصه العام                ( إلى مرتبة )                          للنظر في ترقية )

 املىسىمةواطلعت اللجنة على عنىان أطروحة الدكتىراه لصاحب الترقية 

                  (................................................................................................................................................................................................)بـ

املىسىمة  وعنىان رسالة املاجستير لصاحب الترقية 

                    (...............................................................................................................................................................................................)بـ

ٍ نهجُـــــــخ اآلتــــــــــــــــي : 
ّ
 ٔتجــــــي

ة للترقٌة والمثبتة فً أدناه كانت نسب االستالل فٌها من رسالة الماجستٌر ، وأطروحة الدكتوراه بعد :  أن البحوث المقّدمأوال 

  -االطالع علٌهما بحسب المذكور فً الجدول أدناه:

رلى 
 انجحج

 

 عُٕاٌ انجحج
َطجخ االضتالل يٍ 

 رضبنخ املبجطتري
َطجخ االضتالل يٍ 
 أطرٔحخ انذكتٕراِ

ْم انجحج يف 
أو  اختظبطّ انعبو

 ؟ انذليك

1     

2     

3     

 

( والمثّبتة فً أدناه بعد           أّن نسبة استالل البحوث المقّدمة للترقٌة الحالٌة من بحوثه للترقٌة السابقة إلى مرتبة )  :ثانٌــــــا  

 االطالع علٌها كانت بحسب المذكور فً الجدول أدناه  : 

 َطــجخ االضتالل يُـــــّ تأريخ َشر انجحج ٔيكبَّ ليـــــــــخ انطــــــــــبثمخعُــــــــٕاٌ انجحـــــــج نهرت د

1    

2    

 

 جامعة دٌالى

 اللجنة العلمٌة للترقٌات المركزٌة

 لجنة الترقٌات الفرعٌة

 فً كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 



  

 

 ثالثـــــا : اطلعت اللجنة على رسائل الماجستٌر ، وأطارٌح الدكتوراه للمشاركٌن لصاحب الترقٌة والمثّبتة عنواناتها فً أدناه :

 عُٕاٌ أطرٔحخ انذكتٕراِ اٌ رضبنخ املبجطتريعُٕ انتخظض انعبو ٔانذليك أمسبء املشبركني د

     (1املشبرن )

     (2املشبرن )

     (3املشبرن )

 

ٍ نهجُخ 
ّ
: أّن نسبة استالل البحوث المقّدمة للترقٌة الحالٌة من رسائل الماجستٌر وأطارٌح الدكتوراه للمشاركٌن لصاحب الترقٌة بعد االطالع ٔتجي

 ً الجدول أدناه  : علٌها كانت بحسب المذكور ف

 

رلى 
 انجحج

 

 عُٕاٌ انجحج املشرتن

َطجخ 
االضتالل 

يٍ أطرٔحخ 
انذكتٕراِ 
 نهًشبرن

(1) 

َطجخ 
االضتالل 
يٍ رضبنخ 
املبجطتري 
 نهًشبرن

(1) 

َطجخ 
االضتالل 

يٍ أطرٔحخ 
انذكتٕراِ 
 نهًشبرن

(2) 

َطجخ 
االضتالل 
يٍ رضبنخ 
املبجطتري 
 نهًشبرن

(2) 

َطجخ 
االضتالل 

 يٍ أطرٔحخ
انذكتٕراِ 
 نهًشبرن

(3) 

َطجخ 
االضتالل 
يٍ رضبنخ 
املبجطتري 
 نهًشبرن

(3) 

اختظبص 
املشبرن 

يعّ 
ثبنجحٕث 

انعبو 
 ٔانذليك

1         

2         

3         

4         

5         

   

رابعـــــــا : فً حالة وجود نسبة استالل وتطابق بٌن بحثٌن او اكثر من البحوث المقدمة لصاحب الترقٌة بما فٌها البحوث 

 التعزٌزٌة تذكر فً هذا الحقل: 

..................................................................................................................................................... 

 

  خامساً :  توقٌع أعضاء لجنة االستالل ، واختصاصاتهم:

                                                                                

 التوقٌع :            التوقٌع :  

 مً :االسم واللقب العل           االسم واللقب العلمً :  

 التخصص:              التخصص:  

 عضواً                                                                     عضواً                                    

 
 

                                            

 التوقٌع :                                         

 االسم واللقب العلمً :                                        

 التخصص :                                         

 رئٌساً                                                                         

       



 

 جبيعخ ديبىل

 جلُخ انرتليبد املركسيخ
 

 مذيخ نهرتليخ انعهًيخبرح انجحٕث املشرتكخ املـاضتً
تمأل من قبل الباحثٌن المشتركٌن فً الدراسة او البحث وسوف تإخذ بنظر االعتبار النسبة المئوٌة للمشاركة لكل باحث 

ومقارنتها مع نسب مشاركة الباحثٌن المشاركٌن االخرٌن على ان ال ٌزٌد عدد المشاركٌن على ثالثة وسوف تختم بختم اللجنة 

 حقوق المشتركٌن فً البحث. المركزٌة لتثبٌت

 ٕاٌ انجحجــــــــعُ
 

 

 

 

 نخبنجانجبحج ا       انجبحج انخبَي                                                انجبحج األٔل                                  

 التوقٌع :           التوقٌع :            التوقٌع :   

 م :ــاالس          م : ــاالس             م:ـــاالس   

 

  : توقيعال

 :  ـســـ اال

 االختصاص الدقيق :

 التاريخ :

 

 يظبدلخ انهجُخ املركسيخ                               يظبدلخ رئيص انمطى                                 يظبدلخ انعًيذ                     

 

 

 انُطجخ املئٕيخ ٕاٌ انجحجـــــــــعُ د

 % وانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار العنــــــــــــــــاختٌ 1

 % ة واالهدافـــــد المشكلـــــــة فً تحدٌــــــــــالمساهم 2

 % المصادر والجزء النظري المساهمة فً الحصول على 3

 % ةـــــــــــات االحصائٌــــــــــــة فً المعالجـــــــالمساهم 4

 % ور اخرىــــــــــــــــــأم 5

 



 
   لجنة تدقٌق البحوث

                                                                               
 

 ٌملئ من قبل لجنة الترقٌات:

 الى مرتبة :                   اسم مقدم الترقٌة:                                                    

 اسم البحث )انكلٌزي(:

 اسم المجلة )انكلٌزي(:                                    

Year:                                   No:                     ISSN:                      vol: 

  

 اسم وتوقٌع رئٌس لجنة الترقٌات                                                                                                  

 

 تملئ من قبل لجنة تدقٌق البحوث:

)جمٌع المجالت العالمٌة المصنفة ضمن قواعد بٌانات  ( مطبوعة او الكترونٌةImpact factorأ. مجالت علمٌة ذات معامل تأثٌر )

Scopus  أوClarivate  أوNature  أوScience). 

المجالت العلمٌة العالمٌة المحكمة غٌر المدرجة ضمن المستوعبات المشار الٌها اعاله ) ب. مجالت عالمٌة مطبوعة او الكترونٌة

 .وكذلك غٌر المدرجة ضمن قوائم دور النشر والمجالت غٌر الرصٌنة(

الجامعات العربٌة الرصٌنة المعتمدة فً دلٌل الجامعات  المجالت الصادرة عن) مجالت عربٌة او عراقٌة مطبوعة او الكترونٌة ج.

الموصى بها فً دائرة البعثات والعالقات الثقافٌة وتشكٌالتها. وكذالك المجالت الصادرة عن الجامعات او الجمعٌات العلمٌة او 

 .مإسسات الدولة العراقٌة بموافقة وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً(

 وال تعتمد فً الترقٌة العلمٌة.مجالت غٌر رصٌنة د. 

 محضر اجتماع                                                       

فً  11781ت/ب م ــــــــاجتمعت لجنة تدقٌق البحوث المنشورة فً مجالت علمٌة عالمٌة المشكلة بموجب االمر الجامعً المرق

فً  16265والحاقا باألمرٌن الجامعٌٌن  21/7/2115س فً 2569المرقم  والمعطوف على كتاب امانة مجلس الجامعة 23/8/2115

 لتدقٌق البحث أعاله 12/3/2118فً  4173و ش ع/ 21/11/2117

 توصً اللجنة بأن البحث منشور ضمن الفــــــئة

 

 

 
 رئٌس اللجنة      عضو اللجنة                                     عضو اللجنة                                   

 م.د.حٌدر علً جاسم                        أ.م.د علً لفتة عبــاس م.د.علً خضٌر مطلك
 

 ( : ترفق الصفحة االولى من البحث وواجهة المجلة وتملئ استمارة لكل بحث.1مالحظة )
 ( : ٌعتبر رأي اللجنة استشاري الى لجان الترقٌات الفرعٌة.2مالحظة )

 

 

 

 

 
رقم الجلسة :                                                                                                       

 تارٌخ الجلسة:    /    /



 

 

 



 اجلذأل انتٕضيحيخ نهرتليخ انعهًيخ

 1جذٔل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 ) احتطبة َمبط انُشبطبد ٔخذيخ اجملتًع ( 2جذٔل 

 انُمبط املعطبح انعذد انُمبط انتفبطيم َٕع انُشبط

 

 

كتاب مؤلف او مترجم باستثناء صفحات 
الفهارس والفواصل والعناوٌن وعلى ان 

ولً المعٌاري ٌكون حاصل على الرقم الد

 ( ISBNللكتب )

) مسجل فً الخطة العلمٌة للقسم 
 العلمً ومثبت فً قواعد البٌانات(

 

 

 منفرد

  واحد فقط 11 صفحة 111اقل من 

  واحد فقط 15 صفحة 111-211

  واحد فقط 21 صفحة 211-311

  واحد فقط 25 صفحة فما فوق -311

 

مشترك 
مع مؤلف 

 اخر

  واحد فقط 11 صفحة 111اقل من 

  واحد فقط 15 صفحة 111-211

   21 صفحة 211-311

   25 صفحة فما فوق -311

 

مشترك 
مع 

 مؤلفٌن

   5 صفحة 111اقل من 

   11 صفحة 111-211

   15 صفحة 211-311

   21 صفحة فما فوق -311

) مسجل فً الخطة العلمٌة بحث منشور فً مؤتمر علمً 

 ومثبت فً قواعد البٌانات( للقسم العلمً
   5 داخل العراق

   11 خارج العراق

تكون )دراسة علمٌة تعالج مشكلة فً المجتمع العراقً 

مقدمة الى جهة رسمٌة ومصادق علٌها من الجهة اعاله 
  وتعالج مشكلة واقعٌة فً المجتمع(

   15 فً التخصص

   11 خارج التخصص

   نقاط 11ال تزٌد عن  نقاط لكل مقال 5 (SUBJECT REVIEW)مقال مراجعة الموضوع 

   25 دولٌة ) مصادق علٌها من الجهات الرسمٌة (براءة اختراع 

   11 محلٌة

   11 دولٌة )لجمٌع االوسمة الحاصل علٌها(اوسمة علمٌة دولٌة 

   5 محلٌة

 Bookتقٌٌم البحوث العلمٌة او مراجعة كتاب )

Review )االطارٌح ٌعتبر تقٌٌم ) تقٌٌم الرسائل و

 بحث(

داخل العراق نقطة عن كل بحث او 
 مراجعة كتاب 

   5ال تزٌد عن 

خارج العراق نقطة عن كل بحث او 
 مراجعة كتاب 

   6ال تزٌد عن 

   

 معدل تقٌٌم االداء

01-07 6   

01-07 8   

71-77 11   

   11زٌد عن ال ت نقطتٌن عن كل لجنة  المشاركة فً اللجان االمتحانٌة 

المشاركة كمحاضر فً دورات تدرٌبٌة او فً 
 ) الندوات (التعلٌم المستمر 

   11ال تزٌد عن  نقطتٌن عن كل دورة



   15  العمل فً المستشفٌات التعلٌمٌة 

   11  رئٌس )مدٌر( تحرٌر مجلة علمٌة 

   5  عضو فً هٌئة تحرٌر المجلة 

   3   مسؤول الوحدة االدارٌة لضمان الجودة

 11ال تزٌد عن  نقطتٌن عن كل استحداث المشاركة فً استحداث االقسام العلمٌة 
 نقاط

  

 11ال تزٌد عن  نقطة عن كل تكلٌف المشاركة فً اإلشراف التربوي
 نقاط

  

 

المشاركة فً االشراف على طلبة الماجستٌر 
 والدكتوراه خارج العراق

   للطالب الواحد 5 ماجستٌر 

   ٌن او اكثر لطالب 11

   للطالب الواحد 11 دكتوراه

   لطالبٌن او اكثر  21

) اشراف على  المشاركة فً اللنشاطات الالصفٌة للطلبة
 –اشراف على عمل تطوعً طالبً   -ابتكار او تصنٌع 

 اشراف على مهرجان ثقافً (

 11ال تزٌد عن  نقطتٌن عن كل مشاركة 
 نقاط

  

كعضو فً لجنة تحضٌرٌة او المشاركة فً المؤتمرات 
 لجنة علمٌة او لجنة استقبال 

 11ال تزٌد عن  نقطتٌن عن كل لجنة
 نقاط

  

 11ال تزٌد عن  نقاط لكل تكلٌف 5 االشراف على االقسام الداخلٌة 
 نقاط

  

 11ال تزٌد عن  نقاط عن كل لجنة 5 المشاركة فً اللجان الوزارٌة 
 نقاط

  

 11ال تزٌد عن  نقاط مشاركة واحدة 5 مات عالمٌة تعاون تربوي مع جامعات ومنظ
 نقاط

  

 11ال تزٌد عن  مشاركتٌن او اكثر  11
 نقاط

  

نقطة واحدة عن كل قٌمة من قٌم  H1) الحصول على مؤشر هٌرتش )
( (H1  ًالحاصل علٌها التدرٌس

 من دار نشر سكوباس

 31ال تزٌد عن 
 نقطة 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


