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.الذي تخرج منه في مرحلة البكالوريوس

:واالختصاص الدقيق •

معادلة )حسب األمر الوزاري للدراسة :خارج العراق •
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المصادقة على تقرير اللجنة العلمية•



تحديد التخصص الدقيق لحملة 
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2021/9/6في 8859/9/1/ج.ر
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الترقيهلصاحبالدقيقوالتخصص



تعليمات الترقيات العلميةملخص 
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التقديم قبل الفترة المحددة

• 2017لسنة 167من تعليمات الترقيات ( 4)نصت المادة 
قبل استاذ مساعد واستاذ مرتبة للتدريسي التقديم الى 

.سنة من تاريخ استيفاء المدة

ة في ويدون ذلك في الحقول الخاصة بالفترة المحددة للترقي•
.الطلب وداخل المعاملة



اعمامات الحتساب الفترة الزمنية 
الغراض الترقيه

االجازات السنويه التي اكثر من شهر التحسب ضمن الفترة •
ويض المطلوبة كاالجازات االعتيادية والمرضية واالمومة ويجب التع

.عنها

يه مع اعتماد المدد المتقطعة في احتساب المدة القانونية للترق•
ترقية الاستستحقاقعدم تطبيق التقديم قبل سنة من تاريخ 

.في حال تجاوز الفترة القانونية الستحقاق الترقيه

اعتماد مدة التفرغ العلمي خارج العراق الغراض الترقيه حسب•
2021/9/6في 8858/9/1/ج.كتاب ر



التوقيتات في إجراءات معاملة الترقيات 

ايام7لجنة الترقيات ألفرعيه في الكلية خالل مدةالىإحالة طلب ألترقيه •
:بعد استكمال 

الفرع اجراءات•

اللجنة العلميةاجراءات•

االستالل الورقي وااللكتروني•

واعتمادية المجالت•

ويبلغ رئيس أيام 7تدقق المعاملة في لجنة الترقيات ألفرعيه خالل •
.القسم في حالة عدم استيفاء المعاملة

اللجنةبرايتروج في حالة االستيفاء إلى مجلس الكلية مشفوعة •

15خالل مدة المركزيهلجنة الترقيات الىيرفع مجلس الكلية المعاملة •
يوما



التوقيتات في إجراءات معاملة 
الترقيات 

:مرتبة االستاذيهالىفي ألترقيه •

أيام 7تدقق المعاملة في لجنة الترقيات ألفرعيه خالل •

.ةويبلغ رئيس القسم في حالة عدم استيفاء المعامل

.ترقياتفي حالة االستيفاء ترسل إلى اللجنة المركزية لل•



فترة الخبراء

ه عراقياوفي حالة وجود بحث منشور في مجالت عالمية •

دة الكترونية وليس ضمن دور النشر في قاعاومطبوعة 

scopusبيانات  , clrivate في ) الخبراء الىيرسل

(الترقيهمجال اختصاص صاحب 

يوما يرسل الى غيره عند اعتذاره او 30مدة اجابة الخبير •

تاخر االجابة

ء في الترقيه الى االستاذيه يجب أن يكون احد الخبرا•

.المرشحين من خارج العراق



إجراءات لجنة الترقيات ألفرعيه

تدقيق إجراءات القسم ومدى مطابقتها الستكمال ترويج المعاملة•

تدقيق الجداول في معاملة الترقية•

تسمية المقيمين ضمن تخصص صاحب ألترقيه•

يوما من الترويج15انجاز المراسالت مع المقيمين ضمن مدة •

يوما ويستبدل عند تأخر اإلجابة 30متابعة إجابة المقيمين خالل فترة •

.إعداد محضر بالوقائع والتوصية إلى مجلس الكلية•

قة عليها تثبت اإلجراءات المتخذة في اللجنة على االستمارات الخاصة ويتم المصاد•

.من قبل أعضاء اللجنة

ترسل األوليات إلى اللجنة المركزية في الجامعة•

.أيام7يبلغ رئيس القسم في حالة عدم االستيفاء بكتاب رسمي خالل مدة •



الفرعيهإجراءات لجنة الترقيات 

9444/9/1عددالمركزيةالترقياتكتابحسبو•
استكمالضرورةإلىيؤكدالذي2021/9/22في

إجراءاتكونالورقيةالنسخةجانبإلىالكترونيةنسخة
بتواجدإالإتمامهايمكنالللترقياتالمركزيةاللجنة

.وااللكترونيةالورقيةالنسختين

النسخةاستكمالعدمعندالمعاملةانجازتأخرإلىويؤكد•
.االلكترونية
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تدقيق النقاط المحتسبة في 
جداول ألترقيه



( 1)جدول رقم 

:تصنف جهات النشر للتخصصات العلمية في الجدول كما يأتي•

.مطبوعة أو إلكترونية( Impact Factor)كـمجالت علمية ذات معامل تأثير .1

.مجالت عالمية مطبوعة أو إلكترونية.2

.مجالت عربية أو عراقية مطبوعة أو إلكترونية.3

 ت ا يل جهة النشر عنوا  الب   ت
ت ل ل 

 البا  

عد  الن ا   تصنيف جهة النشر

 3 2 1 الم ت صلة

        

        

        

        

        

        

  المجمو  الكلي لعد  الن ا  الم ت صلة

 



(  1)احتساب النقاط في جدول رقم 
لالختصاصات العلمية   

 المرتبة العلمية
عد  الن ا  

 المطلوبة

 عد  الن ا  الممنو ة     ت ل ل البا   وتصنيف جهة النشر

 البا   ال ال  البا   ال اني البا   ا ول

  ق  تصنيف جهة النشر  ق  تصنيف جهة النشر  ق  تصنيف جهة النشر

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 10.5 14 21 12 16 24 15 20 30 46 مد  

 7 10.5 14 8 12 16 10 15 20 52 أستاذ م اعد

 3.5 7 14 4 8 16 5 10 20 59 أستاذ

 



( 1)احتساب النقاط في جدول رقم 
االنسانيةلالختصاصات 

ي ين تصنف جهات النشر للتخصصات اإلن انية في الجدول وف ا   د التصن: مال ظة•

:اآلتيين

للتخصصات العلمية عند توافر شرو  ( أ–1) أ  تصنّف إسنا ا إلى تصنيف الجدول •

الن ا  النشر في تصني ات المجالت الوا  ة في هذا الجدول، وفي هذه ال الة يكو  ا ت اب

.  كما في الجدول الموضح للتخصصات العلمية

كو  وفي هذه ال الة ي.(مجالت   ينة عربية أو عراقية مطبوعة أو إلكترونية ) أ  تكو  •

.ا ت اب الن ا  كما في الجدول المبين في أ ناه

 المرتبة العلمية
عد  الن ا  

 المطلوبة

عد  الن ا  الممنو ة     ت ل ل البا   للنشر في )مجالت 

   ينة عربية أو عراقية مطبوعة أو إلكترونية( 

 البا   ال ال  البا   ال اني البا   ا ول

 10 15 20 46 مد  

 5 10 15 52 أستاذ م اعد

 5 10 15 59 أستاذ

 



(2)جدول رقم 

 عد  الن ا  المطلوبة المرتبة العلمية

 24 مد  

 28 أستاذ م اعد

 31 أستاذ

 



احتساب النقاط في جدول رقم 
(2)

 الت ا يل نو  النشا  ت
عد  

 الن ا  
 المال ظات

1 

كتاب م لف أو مترج  ب ست نا     ات 

ال ها   وال وا ل والعناوين وعلى أ  

يكو   ا ل على الرق  الدولي المعيا   

 (ISBNللكت  )

 من ر 

 10     ة100أقل من 

م جلة في الخطة العلمية  •

لل    العلمي وم ب  في 

 قواعد البيانات

 اجرا  االستالل االلكتروني •

ي        عد  الص  ات  •

 والم ل ين 

 15     ة100-200

 20     ة200-300

 25     ة فما فو 300

مشتر  م  

 م لف وا د

 10     ة100أقل من 

 15     ة100-200

 20     ة200-300

 25     ة فما فو 300

مشتر  م  

 م ل ين

 5     ة100أقل من 

 10     ة100-200

 15     ة200-300

 20     ة فما فو 300

 ب   منشو  في م تمر علمي 2

ا  يكو  مل ى ومنشو  في  • 5  ا ل العرا 

 وقا   الم تمر

إجرا  االستالل االلكتروني  •

 ويرف  م  االوليات

  ا   العرا 

10 

3 

  اسة علمية تعال  مشكلة في المجتم  

 العراقي

 اجرا  االستالل االلكتروني •

تعتمد بعد ت جيلها في   اسة  •

 الجامعة

 في التخص 

تكو  م دمة الى جهة  • 15

 سمية ومصا   عليها من 

الجهة أعاله وتعال  مشكلة 

 واقعية في المجتم 

موجهة لخدمة المجتم   •

 العراقي

ضمن تخص  او  ا    •

 تخص   ا   الترقيه

تنج  بتكليف من الجهة  •

الم ت يدة من  الل ع د 

 مبرم

تاييد الجهة الم ت يدة  •

 بامكانية التن يذ

 



احتساب النقاط في جدول رقم 
(2)

4 
 م ال مراجعة الموضو 

Subject Review 
 10  ن ا  لكل م ال5

  ن ا 10على أ  ال ت يد عن 

يكو  بصي ة ب   منشو  في تخص  

  ا   الترقيه

يشمل مراجعة مت دمة للمشكلة مدا  

الب   يبني على اساسها  ال تم ل م تر  

البا   من  الل الية للتن يذ وبتخص  

  ا   الترقيه

5 
 برا ة إ ترا  

 )اجرا  االستالل الو قي وااللكتروني(

مصا   عليها من الجهات الرسمية  25  ولية

)جها  الت يي  وال يطرة النوعية 

م ليا وعالميا وتخص   ا   

 الترقيه(

 م لية

10 

6 
 أوسمة علمية

 )استبعا  الد و  والمداليات(

 ولية 

 

 م لية

10 

 

5 

اعتما  االوسمة العلمية الدولية 

 الصا  ة من م س ة علمية.

الجهة المان ة للوسام الم لي لها 

  ال ية منح الوسام ب انو .

 



(2)احتساب النقاط في جدول رقم 

7
ت يي  الب وث العلمية أو مراجعة 

Book Reviewكتاب 

 ا ل العرا  ن طة عن كل ب   

او مراجعة كتاب
5

المشا كة في لجا  المناقشة 

يد ل ضمن ت يي  الب وث 
 ا   العرا  ن طتين عن كل 

ب   او مراجعة كتاب
6

معدل ت يي  ا  ا 8

6%79–70من 

%70الي بل اذا اقل من  8%89–80من 

10%100–90من 

ن طتين عن كل لجنةالمشا كة في اللجا  اإلمت انية9

ن ا 10على أ  ال ت يد عن 10

وبأمر ا ا   للتكليف لعام كامل

ولي  فصلي

10
المشا كة كم اضر في  و ات 

تد يبية أو في التعلي  الم تمر
10ن طتين عن كل  و ة

  تشمل الدو ات الم رة من التعلي

والبرام ا ا يهالم تمر بأوامر 

التد يبية التي تشمل الجان 

العملي  في تخص   ا   

اب الترقية وبمواف ة جهة االنت 



اعتماد الدورات االنشطة العلمية 
الغراض الترقيه

اعتماد الدورات واالنشطة العلمية الغراض الترقيه •

سة الجامعة المثبته في منهاج مركز التعليم المستمر في رئا

(  حصرا)او وحدات التعليم المستمر في تشكيالت الجامعة 

.1/9/2021اعتبارا من 



(2)احتساب النقاط في جدول رقم 

العمل في الم تش يات11

إ فا  ا مر اإل ا   

بالتكليف وا مر اإل ا   

بالمباشرة

ي تصر على التخصصات15

،   بشر ) الطبية  صرا 

(   بيطر ،     ان ا 

12
ت رير مجلة ( مدير)  ي  

علمية
مدة ال ت ل عن  و ة كاملة 

10

ةعضو هيئة ت رير مجلة علمي13
5مدة ال ت ل عن  و ة كاملة 

3مدة ال ت ل عن  و ة كاملة م  ول و دة ضما  الجو ة14

15
ام المشا كة في إست داث ا ق 

العلمية
ن ا 10على أ  ال ت يد عن 10ن طتين عن كل إست داث

 المشا كة في اإلشراف التربو16

ن طة عن كل تكليف

ة بالتعاو  م  و ا ة التربي

واليشمل اال شا  التربو 

ن ا 10على أ  ال ت يد عن 10

17

المشا كة في اإلشراف على 

 لبة الماج تير والدكتو اه 

 ا   العرا 

الماج تير
للطال  الوا د5

للطالبين فأك ر10

الدكتو اه
للطال  الوا د10

للطالبين فأك ر20



احتساب النقاط في جدول رقم 
(2)

18 

المشا كة في النشا ات الال  ية للطلبة 

)إشراف على إبتكا  أو تصني ، إشراف 

على عمل تطوعي  البي، إشراف على 

 مهرجا  ث افي(

 ن طتين عن كل مشا كة

يشمل النشا ات الم ترنة بمواف ة 

 مجل  الكلية

االشراف ضمن تخص  التد ي ي 

 على عمل ابتكا   او تصنيعي

او عمل تد يبي يخدم البرنام  

 االكا يمي

او مهرجا  ث افي ضمن تخص  

 ال   

مرف  باوامر ا ا ية من عما ة 

الكلية ليكو  باتجاه تر ين العملية 

 التعليمية 

  ن ا 10على أ  ال ت يد عن  10

19 

المشا كة في الم تمرات كعضو في 

لجنة ت ضيرية أو لجنة علمية أو لجنة 

إست بال )ا فا   الف كتاب نشر 

 الم تمر(

 ن طتين عن كل لجنة

االقتصا  على الم تمرات  •

التي تنشر ب وثا م يمة 

ومنشو ة في وقا   

 الم تمر

  ن ا 10على أ  ال ت يد عن  10

 اإلشراف على ا ق ام الدا لية 20

  م  ن ا  عن كل عام تكليف

ا  يكو  التكليف لعام  •

 كامل

  ن ا 10على أ  ال ت يد عن  10

 المشا كة في اللجا  الو ا ية 21
 م  ن ا  عن كل لجنة و ا ية 

  و ية
  ن ا 10على أ  ال ت يد عن  10

 



احتساب النقاط في جدول رقم 
(2)

22 
تعاو  تربو  م  جامعات ومنظمات 

 عالمية

  ن ا 10على أ  ال ت يد عن  5 مشا كة وا دة

ال ا  الم اضرات اليد ل  •

ضمن الية التعاو  

 التربو 

المنظمات الدولية المعتمدة  •

م ل اليون كو التي يشا   

فيها التد ي ي بتكليف او 

مواف ة الجامعة ت    

 ضمن الية التعاو  

 10 مشا كتين أو أك ر

 (H1ال صول على م شر هيرت  ) 23
( ال ا ل H1ن طة وا دة لكل قيمة من قي  )

 Scopusعليها التد ي ي من  ا  نشر 
  ن طة30على أ  ال ت يد عن 

 



شروط البحوث 
المقدمة للترقية 

العلمية واليه اعتماد 
المجالت

إستبرق عبد الرسول . د.ا
الواسطي



شروط بحوث الترقية

سابقةغير مقدمة في ترقية علمية •

معهاالطاريح لصاحب الترقية والمشاركين ومستلة من الرسائل غير •

.في مجلة معتمدة ألغراض الترقيةالبحث المنشور قبول •

%/  100الباحث األول يحصل على جميع نقاط التقييم -:البحوث المشتركة في •

%70الباحث الثالث % / 80الثاني الباحث •

على ان يكون منشور او بحث واحد مستليستفاد من حالة االشراف في •
الطالبمقبول للنشر مع 

(  يعامل معامل البحث)ISBNحاصل على اعتماد كتاب مؤلف او مترجميجوز .•

ولمرة واحدة 

ترقيةفي كل لمرة واحدة و (تعامل معاملة البحث)االختراع براءة •

.مؤتمر علمي دوريبحث واحد ملقى ومنشور كامال ضمن وقائع قبول •

مشترك في حالة عدم االستفادة منها اصيلبحث الدكتوراه اطرحةتعد •
.للحصول على لقب علمي أعلى من لقبه الحالي



ال ُيطالب صاحب الترقية بالبحث
المنفرد للتخصصات العلمية لكل

-:توفر اآلتي اذاالمراتب 

ةفي ا د الب وث الم دمة للترقياالوليكو  ت ل له ا .1

ال يكو  م تال من  سالة اشرف عليهاا .2

د يكو  الب   منشو ا في مجالت علمية  م جلة في ا ا .3

 ,Scopus, Thomson Reutersقواعد البيانات 

Science ,Nature

الم بولة للنشر في المجالتاوتعد الب وث المنشو ة -.4

و ال تخض  للت يي  ا يلة(  3)المذكو ة في 



شروط النشر في المجالت 
المعتمدةالعلمية 



-: ا ل العرا 

.جهة متخصصة معترف بها/ مؤسسة علمية / ان تكون صادرة من جامعة-1

.تتبع المنهج العلمي في تحرير بحوثها وخاضعة للتقويم العلمي-2

(  مساعداستاذ واستاذ)يشرف عليها متخصصون من حملة الدكتوراه او االلقاب العلمية-3
.وفق ماتحدده الوزارة

ورقم االيداع بالنسبة للمجالت ( ISSN)يتوافر فيها الرقم الدولي المعياري للمجالت -4
.الصادرة داخل العراق

.ان تصدر وفق المعايير المعتمدة في الوزارة-5

اسوة بمثيالتها ( impact factor)تعامل المجلة العلمية الحاصلة على معامل تأثير -6
.الصادرة خارج العراق

-: ا   العرا 

.من شروط النشر داخل العراق(3و2و1) توافر الشروط المنصوص عليها بالفقرات-1

.صادرة من دار نشر عالمية ومسجلة ضمن الكشافات والفهارس العالمية-2

.او ماتحدده اللجنة الوزارية المختصة في الوزارة( impact factor)لها معامل تأثير-3



 Online Electronic-:المجالت االلكترونية4-ثال ا•

Journal

وص تعتمدالمجالت االلكترونية في حال توافر الشروط المنص•

.من شروط النشر داخل العراق( 3و2و1)عليها بالفقرات 

لكت  الم ل ة•

(ISBN)توافر الرقم المعياري الدولي •

-:شرو  النشر في الم تمرات-:5-ثال ا•

يجوز قبول بحث واحد ملقى في مؤتمر علمي دوري الغراض •

او في الترقية العلمية اذا كان منشورا بأكمله ضمن وقائع المؤتمر

.قيةعتمدة وال تقبل خالصته الغراض الترمالمجالت العلمية ال



-:الية اعتما  تصنيف الب وث-:6-ثال ا

نحو تصنيف البحوث المنشورة في المجالت العلمية على ال•

-:التالي

 impact)مجالت علمية ذات معامل ثأثير ك -:1الصنف-•

factor )مطبوعة او الكترونية.

.مجالت عالمية مطبوعة او الكترونية-:2-الصنف•

.مجالت عربية او عراقية مطبوعة او الكترونية-:3-الصنف•



اذا كان البحث منشورفي مجالت ضمن مستوعبات

Clarivate, scopus, Thomson reuter

ومفهرس ضمن صفحة الباحث والمجلة تحمل 

citescore or IF > zero للت يي  يخض  ال

ويعتبر ب   ا يل



الب   المنشو  في مجالت  رج  من م توعبات 

scopuse
citescoreان كان البحث مفهرس ضمن صفحة الباحث والمجلة تحوي •

خض  تا يخ نشر الب    يعتبر الب   ا يل والياعلى من الصفر في 
.للت يي 

يعتبر ان كان البحث غير مفهرس عند تقديم المعاملة ضمن صفحة الباحث ف•
.الب   عالمي ويرسل للت يي 

المي في تا يخ نشر الب   فيعتبر الب   عcitescoreان لم تحتوي المجلة •
.ويرسل للت يي 

Disconnected sources excel sheetان ظهرت المجلة في قائمة •
.فيعتبر الب   عالمي ويرسل للت ي 

scopuseالبحث المقبول للنشر ضمن فترة تواجد المجلة ضمن مستوعب•
يرسل فيعتبر الب   عالمي و( عند التدقيق خرجت المجلة من المستوعب)

.للت ي 



البحث المنشور في مؤتمر

عتبر اذا استوفى شروط النشر في المؤتمرات العلمية الدوريه ي•

ائع البحث المنشور ضمن سلسلة بحوث مؤتمرات تصدر عن وق

كب   م تمر ولي  ب  المؤتمر او دور نشر راعيه للمؤتمر 

(نشر بصو ة كاملة ولي  ملخ . )مجله

.اذا كان المؤتمر اليحمل معامل تاثيريخض  للت يي  •

كب   م تمريمكن احتسابه في احد الجداول لمرة واحدة •

اذا كان خارج العراق والدول كب   عالمي 2او في جدول •

.العربية ومحلي اذا كان داخل العراق 

.اليمكن اعتماد بحث المؤتمر في الجدولين لنفس البحث•



(1)شروط نشاطات الجدول رقم 

( 1)إمكانية احتساب براءة االختراع  كبحث منشور في جدول•

.كانت مسجلة ضمن الخطة العلمية للقسم ولمرة واحدةاذا

وث إمكانية اعتماد البحث المنشور قي مؤتمر علمي ضمن بح•

(1)الجدول 

,  الديبلوماتإمكان اعتماد عمل علمي واحد مستل من رسائل •

هالترقيالدكتوراه التي اشرف عليها طالب , الماجستير

البحث المستل من تقارير تخرج الطلبةاليعتمد•



شكرا لحضوركم


	آخر الاعمامات في آلية الترقيات العلمية رقم 167 لسنة 2017 مع اعتمادية المجلات
	محاور ورشة العمل
	Slide 3 
	تقديم طلب الترقية 
	إجراءات اللجنة العلمية في الفرع
	تحديد التخصص الدقيق لصاحب ألترقيه
	تحديد التخصص الدقيق لصاحب ألترقيه
	إجراءات القسم العلمي
	تحديد التخصص الدقيق لحملة شهادة الماجستير  ر.ج/8859/9/1 في 2021/9/6 
	ملخص تعليمات الترقيات العلمية
	التقديم قبل الفترة المحددة
	اعمامات لاحتساب الفترة الزمنية لاغراض الترقيه
	التوقيتات في إجراءات معاملة الترقيات 
	التوقيتات في إجراءات معاملة الترقيات 
	فترة الخبراء
	إجراءات لجنة الترقيات ألفرعيه
	إجراءات لجنة الترقيات الفرعيه
	Slide 18 
	تدقيق النقاط المحتسبة في جداول ألترقيه 
	جدول رقم (1) 
	احتساب النقاط في جدول رقم (1) للاختصاصات العلمية   
	احتساب النقاط في جدول رقم (1) للاختصاصات الانسانية  
	جدول رقم (2)
	احتساب النقاط في جدول رقم (2)
	احتساب النقاط في جدول رقم (2)
	احتساب النقاط في جدول رقم (2)
	اعتماد الدورات الانشطة العلمية لاغراض الترقيه
	احتساب النقاط في جدول رقم (2)
	احتساب النقاط في جدول رقم (2)
	احتساب النقاط في جدول رقم (2)
	شروط البحوث المقدمة للترقية العلمية واليه اعتماد المجلات
	شروط بحوث الترقية 
	   لا يُطالب صاحب الترقية بالبحث المنفرد للتخصصات العلمية لكل المراتب اذا توفر الآتي :-
	شروط النشر في المجلات العلمية المعتمدة 
	Slide 35 
	Slide 36 
	ثالثا-6:- الية اعتماد تصنيف البحوث:-
	Slide 38 
	البحث المنشور في مجلات خرجت من مستوعبات scopuse
	البحث المنشور في مؤتمر
	شروط نشاطات الجدول رقم (1)
	Slide 42 

