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 الىثائق املطلىب تقدميها للمجلس العلمي
 للرتقية العلمية لرتبة أستاذ مشارك أو أستاذ

. لٌشدا  اكادامٌوًاهلد  و هلد  التكيدٍنو رئٍسدًالولد  ال ثالثدت هلاداث  على الوتقدم للترقٍت العلوٍت لرتبت أستاذ هشارك أو أستاذ تقددٌن

 على الٌكو اَتً حٍث اى هكتوٌاث ال هل  

 )ًسخت ورقٍت واحدة فقط( مللف الرئيسيا

 .ٛٓب ٔانتخصص انذقٛقنهتشقٛخ إنصفحخ غالف يجٍٛ عهٛٓب اعى انًتقذو ٔستجتّ انحبنٛخ ٔانجٓخ انتٙ ٚعًم ثٓب ٔانشتجخ انًتقذو  .1

 .فٓشط ثًحتٕٖ انًهف .2

 ( ثعذ تعجئتٓب ٔإكًبل انتٕقٛعبد ٔانتصذٚقبد انًطهٕثخ عهٛٓب. (F1, F2, F3, F6, F7ًَبرد انتشقٛخ  .3

 ظ انكهٛخ ٔتصذٚق يعبنٙ يذٚش انجبيعخ عهٛٓب.يٕافقخ يجهظ انقغى ٔيجه .4

 صٕسح قشاس انتعٍٛٛ أٔ إفبدح ثتبسٚخ يجبششح انعًم ثبنشتجخ انحبنٛخ يٍ شئٌٕ ْٛئخ انتذسٚظ ٔانًٕظفٍٛ. .5

 صٕسح ثطبقخ األحٕال انًذَٛخ أٔ اإلقبيخ نغٛش انغعٕدٍٚٛ. .6

 .دكتٕساِ( -يبجغتٛش  -صٕس ٔحبئق انتخشد )ثكبنٕسٕٚط  .7

 .(F5زاتٛخ )انًُٕرد ًَٕرد انغٛشح ان .8

 عُٕاٌ انشعبنخ ٔانجٓبد انًقذيخ إنٛٓب ٔتبسٚخ إجبصتٓب.يُٓب  يهخص سعبنتٙ انًبجغتٛش ٔانذكتٕساِ ٚتصذس كم .9

 قبئًخ ثبنجحٕث انًقذيخ نهتشقٛخ يجٍٛ ثٓب أعًبء انجبحخٍٛ ٔجٓخ ٔتبسٚخ انُشش. .11

ثعةذ تعجئتةّ ٔٚتصةذس انجحةج كةزن   (F8)م ثحةج انًُةٕرد انجحٕث انًقذيخ نهتشقٛخ يجٕثخ ٔيشقًخ حغت ٔسٔدْب ثبنقبئًةخ ٔٚتصةذس كة .11

صةٕس ططةبة انقجةٕل نهجحةٕث  -ساثة  انًٕقةا اإلنكتشَٔةٙ نجٓةخ انُشةش  -انجٛبَبد انكبفٛخ عٍ جٓخ انُشش )غالف انًجهخ َٔجةزِ عُٓةب 

 (ى انجحج أٔ جٓخ انُششأ٘ ثٛبَبد أطشٖ ٚشٖ انًتقذو أَٓب تذع - يعبيم انتأحٛش يؤٚذا ثبنٕحبئق -انًقجٕنخ ٔنى تُشش ثبنفعم 

 ٔسقًٛخ( –)ٔسقٛخ  َغخخ يٍ كم يٍ سعبنتٙ انًبجغتٛش ٔانذكتٕساِ .12

 رة فالش(ذااٌويي استعوال  و فً حال ااى حجن الولااث ابٍرا CD)ًسخت ورقٍت واحدة، و ًسخت اليتروًٍت واحدة فً  ملف التحكيم

 .ٛٓب ٔانتخصص انذقٛقنهتشقٛخ إنصفحخ غالف يجٍٛ عهٛٓب اعى انًتقذو ٔستجتّ انحبنٛخ ٔانجٓخ انتٙ ٚعًم ثٓب ٔانشتجخ انًتقذو  .1

 .فٓشط ثًحتٕٖ انًهف .2

 ( يا يشاعبح تعجئخ انًُٕرد ثبنهغخ اإلَجهٛضٚخ نهتخصصبد انعهًٛخ.F5ًَٕرد انغٛشح انزاتٛخ )انًُٕرد  .3

 عُٕاٌ انشعبنخ ٔانجٓبد انًقذيخ إنٛٓب ٔتبسٚخ إجبصتٓب.يُٓب ٕساِ ٚتصذس كم يهخص سعبنتٙ انًبجغتٛش ٔانذكت .4

 قبئًخ ثبنجحٕث انًقذيخ نهتشقٛخ يجٍٛ ثٓب أعًبء انجبحخٍٛ ٔجٓخ ٔتبسٚخ انُشش. .5

ثعةذ تعجئتةّ ٔٚتصةذس انجحةج كةزن   (F8)انجحٕث انًقذيخ نهتشقٛخ يجٕثخ ٔيشقًخ حغت ٔسٔدْب ثبنقبئًخ ٔٚتصذس كةم ثحةج انًُةٕرد  .6

صةٕس ططةبة انقجةٕل نهجحةٕث  -ساثة  انًٕقةا اإلنكتشَٔةٙ نجٓةخ انُشةش  -عُٓب  حانجٛبَبد انكبفٛخ عٍ جٓخ انُشش )غالف انًجهخ َٔجز

 (أ٘ ثٛبَبد أطشٖ ٚشٖ انًتقذو أَٓب تذعى انجحج أٔ جٓخ انُشش - يعبيم انتأحٛش يؤٚذا ثبنٕحبئق -انًقجٕنخ ٔنى تُشش ثبنفعم 

 )ًسخت ورقٍت واحدة فقط( نشاط األكادمييملف ال

ئ  إنكتشَٔٛخ إرا نضو ٚشفق ثٓب أٚخ ٔعبٔ  فا إنٗ سئٛظ انقغى انعهًٙ انًختصشتٔفقب نهًُٕرد انًعذ يٍ قجم أيبَخ انًجهظ انعهًٙ ٔتعجئتّ  تتى

 األيش.
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