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مسوغات طلب الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أو أستاذ
سلمه/ا الله

سعادة /عضو هيئة التدريس

يحتوي هذا البيان على جزئيين ،يرجى استكمال جميع المسوغات المطلوبة فيها بوضع عالمة (√) أمام كل عبارة يتم
استكمالها ،مع مالحظة أن نقص استيفاء هذه المسوغات أو إضافة غيرها من المستندات سيترتب عليه إعادة المعاملة
إلى الجهة الواردة منها.
الجزء األول
(يستكمل هذا الجزء ويرسل عبرنظام مرسال بواسطة عمادة الكلية وبمتابعة المتقدم بطلب الترقية)
المسوغات المطلوبة للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أو أستاذ
المسوغات المطلوبة للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أو أستاذ
ألعضاء هيئة التدريس المتعاقدين
ألعضاء هيئة التدريس السعوديين
 خطاب طلب الترقية من عميد الكلية.
 خطاب طلب الترقية من عميد الكلية.
مصادقة معالي رئيس الجامعة على محضر الكلية مع إرفاق
مصادقة معالي رئيس الجامعة على محضر الكلية مع إرفاق


صورة كاملة لمالحظات معاليه على املحضر.
صورة كاملة لمالحظات معاليه على املحضر.
 صورة من محضرمجلس الكلية مع صفحة التو اقيع.
 صورة من محضرمجلس الكلية مع صفحة التو اقيع.
 صورة من محضرمجلس القسم مع صفحة التو اقيع.
 صورة من محضرمجلس القسم مع صفحة التو اقيع.
تعبئة نموذج السيرة الذاتية للمتقدمين للترقية الخاص
تعبئة نموذج السيرة الذاتية للمتقدمين للترقية الخاص


باملجلس العلمي.
باملجلس العلمي.
صورة من قرار التعيين على رتبة أستاذ مساعد في حال التقدم  صورة من عقد العمل مع الجامعة.
 للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك ،أو صورة من قرار الترقية إلى
صورة من قرار الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك في حال التقدم

رتبة أستاذ مشارك في حال التقدم للترقية إلى رتبة أستاذ.
للترقية إلى رتبة أستاذ.
 تعبئة تقريراألبحاث الخاص باملجلس العلمي.
 تعبئة تقريراألبحاث الخاص باملجلس العلمي.
 تعبئة نموذج أسماء املحكمين الخاصة باملجلس العلمي.
 تعبئة نموذج أسماء املحكمين الخاصة باملجلس العلمي.
تعبئة تقرير الكفاية الخاص باملجلس العلمي (سري ويرسل من
تعبئة تقرير الكفاية الخاص باملجلس العلمي (سري ويرسل


عميد الكلية ألمانة املجلس العلمي عبرنظام مرسال).
من عميد الكلية ألمانة املجلس العلمي عبرنظام مرسال).
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الجزء الثاني
(يستكمل هذا الجزء ويرسل إلى ايميل املجلس العلمي بواسطة المتقدم بطلب الترقية)
المسوغات المطلوبة للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أو أستاذ
المسوغات المطلوبة للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أو أستاذ
ألعضاء هيئة التدريس المتعاقدين
ألعضاء هيئة التدريس السعوديين
ارسال اإلنتاج العلمي المقدم للترقية إلى أمانة املجلس العلمي
على اإليميل ،)msc.baha@gmail.com( :مع مالحظة عدم
إدراجه في المعاملة المرسلة من الكلية على نظام مرسال،
ومراعاة المالحظات التالية:
 .1األبحاث المقدمة للترقية البد أن تكون بصيغة  Pdfمن
املجلة أو المؤتمر المنشور بها البحث ،ولن يعتد باألبحاث
التي تأخذ كصوروتحفظ بصيغة. Pdf

ارسال اإلنتاج العلمي المقدم للترقية إلى أمانة املجلس العلمي
على اإليميل ،)msc.baha@gmail.com( :مع مالحظة عدم
إدراجه في المعاملة المرسلة من الكلية على نظام مرسال،
ومراعاة المالحظات التالية:
 .1األبحاث المقدمة للترقية البد أن تكون بصيغة  Pdfمن
املجلة أو المؤتمر المنشور بها البحث ،ولن يعتد باألبحاث
التي تأخذ كصوروتحفظ بصيغة. Pdf

ً
ً
 .2في حال كون البحث مقبوال للنشر ،فيجب أرفاق ما يلي
 .2في حال كون البحث مقبوال للنشر فيجب أرفاق ما يلي
بالترتيب ،مع مراعاة أن يكون كل بحث في ملف  pdfواحد
بالترتيب ،مع مراعاة أن يكون كل بحث في ملف  pdfواحد
فقط:
فقط:
أ .إفادة قبول نشر البحث بعد تحكيمه صريحة وغير
أ -إفادة قبول نشر البحث بعد تحكيمه صريحة وغير
مشروطة ومطبوعة على األوراق الرسمية للمجلة أو
مشروطة ومطبوعة على األوراق الرسمية للمجلة أو


الجهة المنظمة للمؤتمر ،وموقعة من قبل رئيس هيئة
الجهة المنظمة للمؤتمر ،وموقعة من قبل رئيس هيئة
التحرير للمجلة  /رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر أو
التحرير للمجلة  /رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر أو
الندوة ،وال تقبل صور خطابات أو الصور المصدقة أو
الندوة ،وال تقبل صور خطابات أو الصور المصدقة أو
الخطابات المرسلة بالبريد اإللكتروني أو الفاكس
الخطابات المرسلة بالبريد اإللكتروني أو الفاكس
لغرض القبول النهائي.
لغرض القبول النهائي.
ب .البحث المقبول للنشر والمراد االستفادة منه في
ب -البحث المقبول للنشر والمراد االستفادة منه في
الترقية.
الترقية.
ً
 .3في حال كون البحث منشورا ،فيجب أرفاق ما يلي بالترتيب،
مع مراعاة أن يكون كل بحث في ملف  pdfواحد فقط:
ً
أوال :األبحاث المكتوبة باللغة العربية أو اإلنجليزية ،والمنشورة
في مجالت علمية عربية:
أ۔ غالف املجلة .

ً
 .3في حال كون البحث منشورا ،فيجب أرفاق ما يلي بالترتيب،
مع مراعاة أن يكون كل بحث في ملف  pdfواحد فقط:
ً
أوال :األبحاث المكتوبة باللغة العربية أو اإلنجليزية،
والمنشورة في مجالت علمية عربية:
أ -غالف املجلة .
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ب -اسماء رئيس تحريروهيئة التحريرالمتخصصة .
ج -قواعد النشر التي تبين كيفية قبول البحوث باملجلة

ب۔ اسماء رئيس تحريروهيئة التحريرالمتخصصة .
ج۔ قواعد النشر التي تبين كيفية قبول البحوث باملجلة

وتحكيمها (مجلة محكمة).
د -قائمة األبحاث التي نشرت في نفس العدد.
ه -البحث المنشورالمراد االستفادة منه في الترقية بدون

وتحكيمها (مجلة محكمة).
د۔ قائمة األبحاث التي نشرت في نفس العدد.
ه۔ البحث المنشور المراد االستفادة منه في الترقية بدون

إرفاق بقية األبحاث المنشورة في نفس عدد املجلة

إرفاق بقية األبحاث المنشورة في نفس عدد املجلة

للباحثين اآلخرين.

للباحثين اآلخرين.

ً
ثانيا :األبحاث المكتوبة باللغة اإلنجليزية ،والمنشورة في
مجالت إنجليزية:
يقتصرفقط على ارسال البحث المنشورالمراد االستفادة

ً
ثانيا :األبحاث المكتوبة باللغة اإلنجليزية ،والمنشورة في
مجالت إنجليزية:
يقتصر فقط على ارسال البحث المنشور المراد االستفادة

منه في الترقية من موقع املجلة.

منه في الترقية من موقع املجلة.

 .4بالنسبة لألبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر في

 .4بالنسبة لألبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر في

المؤتمرات والندوات العلمية فيجب ارفاق نسخة من
ً
كتيب المؤتمر ( )Conference Proceedingsمتضمنا

المؤتمرات والندوات العلمية فيجب ارفاق نسخة من
ً
كتيب المؤتمر ( )Conference Proceedingsمتضمنا

البحث المراد االستفادة منه في الترقية.

البحث المراد االستفادة منه في الترقية.

تعبئة نموذج روابط مجالت األبحاث المقدمة للترقية وارساله
تعبئة نموذج روابط مجالت األبحاث المقدمة للترقية
بصيغة ) (wordإلى إيميل أمانة املجلس العلمي .مع مالحظة أن
وارساله بصيغة ) (wordإلى إيميل أمانة املجلس العلمي .مع


يكون الرابط يؤدي بشكل مباشر إلى البحث المنشور على
مالحظة أن يكون الرابط يؤدي بشكل مباشر إلى البحث
موقع املجلة (الوعاء).
المنشورعلى موقع املجلة (الوعاء).
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