
 
 السيد عميد كلية القانون والعلوم السياسية المحترم 

 محترمال                  رئيس قسم السيد 
 

 

 ترقية علمية /م

 
 تحية طيبة...  
 
 ( الى مرتبة      يرجى التفضل بالموافقة على ترويج معاملة ترقيتي من مرتبة )          

 (                  /     /)   )                   ( , علماً إن آخر ترقية لي كانت بتاريخ   

( وان استحقاقي                      /    / )  في )                        (وحسب األمر الجامعي المرقم   

 0للترقية في )   /      /          ( للتفضل باالطالع واعالمي اجراءاتكم 
 

 مع التقدير
 

 -المرفقات:  
 لكل بحث. ة واحدة بحوث عدد )   ( نسخ -
 رسالة الماجستير و أطروحة الدكتوراه.  -
 االمر الجامعي الخر ترقية بالمرتبة العلمية الحالية  -
 األمر الجامعي لنيل أخر شهادة. -
 استمارة الترقية العلمية  -
 أستمارة البحوث المشتركة.  -
 شهادة دورة طرائق التدريس -

  
 -التوقيع:                         

 
 -األسم:                       

 
 -المرتبة العلمية:                                  

  
 -مكان العمل:                              

 
        -االختصاص العام :                                  

 
 -األختصاص الدقيق:                                     

 
 -القسم:                       

 
 -التاريخ:                         



 
 

 

 تعهد

 
 إني )                            ( التدريسي في قسم )               ( أتعهد بان البحوث  

 المقدمة للترقية والمدرجة أدناه من جهدنا الخالص وهي غير منشورة أو مقبولة للنشر  

 0لدى أكثر من جهة وغير مسروقة من االنترنيت  

 -: البحوث

  

 

 

 

 

 

 التوقيع:                                                                                                
 

 اسم التدريسي:                                                                  
 

 اللقب العلمي :                                              
 

 : خــــالتاري                                                                  
 



 

 المطلوبة من صاحب الترقية المستمسكات
 

  تقديم الطلب -1

 
 .األمر الجامعي ألخر ترقيةنسخة من  -2
 
 .ين /المباشرةياألمر الجامعي للتعنسخة  -3

 
 .الخاص بمنح أخر شهادة. األمر الجامعينسخة من  -4

 
 . للترقية الى مرتبة مدرس.أصليةوبنسخة  والتأهيل التربوي شهادة دورة طرائق التدريس -5
 
ً  لبحوث الترقية السابقة للحاص -6  وبنسخ اصلية ومنشورة  على ترقية مسبقا

 

 (نسخة أصلية)واحد منها نسخ بثالث بحوث الترقية الحالية  -7

 
 .إضافة للنسخ الورقية  CDيقدم كل بحث على قرص  -8

 
 طروحةألو الماجستير  لرسالة  CDأطروحة الدكتوراه لصاحب الترقية مع قرص + رسالة الماجستير  -9

 0الدكتوراه
 

أطروحة الدكتوراه للمشترك مع صاحب الترقية في البحوث المقدمة للترقية + رسالة الماجستير  - 10
 0الحالية

 الدكتوراه التي أشرف عليها طالب الترقية والباحثون المشاركون.أطاريح + رسائل الماجستير  -11

 
 خالصة خدمة. -12
 
 

  .تأييد يثبت بأن البحوث داخلة ضمن الخطة البحثية -13

 
 تعهد خطي بعدم االستالل للنتاجات العلمية. -14

 
 أمر القسم بتشكيل لجنة أستالل. -15

  

 
 


