
 الجـامعـة الهـاشمـية

  

 دائرة أمانة سر المجالس

 
 المكلفة بدراسة طلب الترقية المقدم من لجنة القسم/الكليةتقرير 

 الدكتور ...................................... من رتبة .....................
 ........قسم ........................................................إلى رتبة 

 
 .................................................................................اسم المتقدم:

 .......................................................................................القسم:
 ......................................................................................الكلية:

 .............................................................................تاريخ التعيين:
 ....................................................:ه تاريخ الحصول على درجة الدكتورا 

 
 عنوان رسالة الدكتوراه:

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

 عنوان رسالة الماجستير:
.............................................................................................

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

 -لقد اجتمعت اللجنة المشكلة لدراسة طلب الترقية والمكونة من :
 

 الدكتور .......................................................... رئيسا  
 الدكتور .......................................................... عضوا  
 الدكتور .......................................................... عضوا  

 
عددددج اجتماعدددا  وكدددان رير دددا .تددداريخ ..................... وثعدددد دراسدددة ا  حدددا  المقدمدددة  ددد ن 

 -اللجنة ترى:



 ول:البحث ال 
 Title: 

   ِAuthors: 

 Journal: 

 )حسب موقع المتقدم في البحث(............... ...............................المتقدم هو الباحث 
 ..............................................البحث منشور  ي مجلة:.............................. -1
 .............................................................................تاريخ النشر:............ -2
 ................................... يالمجلة علمية، محكمة، متخصصة، مصنفة عالميا ، وتصدر  -3
 البحث  و امتداد أصيل لرسالة الدكتوراه للمتقدم، و ناك إضا ة جو رية. -4
  ا  حا  ا يرى المقدمة للترقية. ال عالقة للبحث -5
 البحث غير مستل من رسائل جامعية أشرف أو شارك المتقدم  اإلشراف عليها. -6
 

 قرار اللجنة: يحسب من ضمن الحد الدنى المطلوب للترقية.
 

 :الثانيالبحث 
 Title: 

   ِAuthors: 

 Journal: 

 ويشترك معه باحث آخر. الثانيالمتقدم هو الباحث 
 البحث منشور  ي مجلة:................................................................ -1
 تاريخ النشر:............................................................................ -2
 .غير محكمةالمجلة  -3
 ا  حا  ا يرى. ي ال عالقة للبحث  -4
 رسائل جامعية أشرف أو شارك المتقدم  اإلشراف عليها.البحث غير مستل من  -5
 
 

 يحسب من ضمن الحد الدنى المطلوب للترقية.ال قرار اللجنة: 



 البحث الثالث:
 Title: 

   ِAuthors: 

 Journal: 

 المتقدم هو الباحث الثاني ومعه اثنان آخران.
 البحث منشور  ي مجلة:................................................................ -1
 تاريخ النشر:............................................................................ -2
 ....................................المجلة علمية، محكمة، متخصصة، مصنفة عالميا ، وتصدر  ي  -3
 البحث  و امتداد أصيل لرسالة الدكتوراه للمتقدم. -4
 .( وتعتبر اللجنة البحثين كبحث واحد2البحث مشا ه  شكل كبير للبحث رقم ) -5
 .موضوع البحث ضمن تخصص المتقدم -6
 البحث غير مستل من رسائل جامعية أشرف أو شارك المتقدم  اإلشراف عليها. -7
 
 

 يحسب من ضمن الحد الدنى المطلوب للترقية.ال : قرار اللجنة
 

 :الرابعالبحث 
 Title: 

   ِAuthors: 

 Journal: 

 المتقدم هو الباحث الثاني ويشترك معه باحث آخر.
 البحث منشور  ي مجلة:................................................................ -1
 ..............................................................تاريخ النشر:.............. -2
 المجلة علمية، محكمة، متخصصة، مصنفة عالميا ، وتصدر  ي .................................... -3
 البحث من رسالة الدكتوراه للمتقدم. -4
 عليها. البحث غير مستل من رسائل جامعية أشرف أو شارك المتقدم  اإلشراف -5
 
 

 قرار اللجنة: ال يحسب من ضمن الحد الدنى المطلوب للترقية.



 البحث الخامس:
 Title: 

   ِAuthors: 

 Journal: 

 المتقدم هو الباحث الثاني ومعه اثنان آخران.
 مقبول  ي مؤتمر...............................................................البحث  -1
 ولي ومحكم ومتخصص.المؤتمر د -2
 تاريخ النشر............................................................................. -3
 البحث  و امتداد أصيل لرسالة الدكتوراه للمتقدم. -4
 ال عالقة للبحث  ا  حا  ا يرى المقدمة للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك. -5
 ئل جامعية أشرف أو شارك المتقدم  اإلشراف عليها.البحث غير مستل من رسا -6
 

 قرار اللجنة: يحسب من ضمن الحد الدنى المطلوب للترقية.
 

 :السادسالبحث 
 Title: 

   ِAuthors: 

 Journal: 

 .باحثان آخرانويشترك معه  الثالثالمتقدم هو الباحث 
 .............................:.................................مؤتمرالبحث منشور  ي  -1
 تاريخ النشر:............................................................................ -2
 المؤتمر دولي ومحكم ومتخصص -3
 البحث من رسالة الدكتوراه للمتقدم. -4
 ا.البحث غير مستل من رسائل جامعية أشرف أو شارك المتقدم  اإلشراف عليه -5
 
 

 البحث ولكن ليس ضمن الحد الدنى المطلوب للترقية.قرار اللجنة: يحسب 
 الخالصــــــــة:

 عدد ا  حا  التي احتسبت ضمن الحد ا دنى المطلوب للترقية  ي .............................. -



 ........................عدد ا  حا  المنشورج...................................................... -
 المتقدم  و الباحث الرئيسي  ي .....................................  حو  -
 عدد ا  حا  المنشورج  ي مؤتمرا  ............................................................. -
 

..................... يحقدددل الحدددد واسدددتنادا  لمدددا تقددددم تدددرى اللجندددة أن الددددكتور ...................
، وعليده  د ن اللجندة توصدي  السدير  دي .........................ا دنى المطلوب للترقيدة إلدى رتبدة 

 إجراءا  الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك حسب تعليما  الترقية المعمول .ها  ي الجامعة.
 
 
 

 رئيس اللجنة عضو عضو
 
 

 الدكتور الدكتور الدكتور
 
 


