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 يا والبحث العلميوكالة الجامعة للدراسات العل

 الـمـجلس العلـمـي

 

 
 

 

 المحترم                         سعادة عضو هيئة التدريس                                                             

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،،

 

 المملكة العربية السعودية التعليم فيمن المهام التي حددها له نظام  دالملك فيصل بالعديالعلمي بجامعة  يقوم المجلس

 البت فيومن مهامه  اإلشراف على الشؤون العلمية ألعضاء هيئة التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشرب المتعلقة

. لذا يسر المجلس العلمي أن والنشرالعلمي والتأليف والترجمة  وتشجيع البحث الترقيات العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة

 يؤكد لسعادتكم أهمية استكمال مسوغات طلب الترقية التالية والتي يتم استالم ملف الترقية بناء عليها. 

 وندعو هللا لكم جميعاً بالتوفيق والسداد،

 

 .القسم مجلس موافقة (1

 38/4/5/203ترقية بموجب تعميمنا رقم دمين لل( المختصة لفحص ملفات المتقأو الكلية بالقسمموافقة اللجنة ) (2

 .هــ11/5/1436بتاريخ 

 .الكلية مجلس موافقة (3

 .الكلية مجلس محضر على الجامعة مدير معالي موافقة (4

المعد للترقية وتحديد التخصص العام ) سري( تدريس هيئة عضو تقويم نموذجتوقيع عميد الكلية على  (5

 والتخصص الدقيق.

ً به االسم كامل والدرجة العلمية والتخصص العام والتخصص  قترحينمال المحكمينبأسماء  كشف (6 موضحا

 التأكد من صحة ارقام هواتفهم والبريد اإللكتروني )سري( موقعة من عميد الكلية. الدقيق مع
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 يحتوي على نسخة ورقية ونسخة الكترونية لجميع العناصر التالية: ويجب أنملف الترقية  (7

 ية للمتقدم مع توقيع المقدم للترقية ورئيس القسم وعميد الكلية وممثل نموذج السيرة الذات

 الكلية في المجلس العلمي على جميع صفحات السيرة الذاتية.

 كتوراهالد رسالة ملخص ،الماجستير رسالة ملخص 

 للترقية المقدمة حاثباألل أصو. 

    

 مالحظة هامة: 

من المجلة أو المؤتمر المنشور بها البحث، ولن يعتد  PDFصورة األبحاث المقدمة للترقية البد أن تكون في   (1

 .PDFباألبحاث التي تأخذ كصور وتحفظ على صيغة 

 يتضمن محتويات ملف الترقية والمحددة سابقاً. ( CD)ثالثةأرفاق عدد  (2

على نحو ما ورد في  (CD)يجب أن تطابق النسخة الورقية )األصول( مع النسخة اإللكترونية المنسوخة على  (3

 هــ.2/12/1436وتاريخ  38/4/5/732خطابنا رقم 

ما يثبت أنه صدر من المجلة ستة أعداد منتظمة أو مر على صدورها بانتظام ثالث سنوات. )مع ارفاق  أرفاق (4

 رابط الموقع االلكتروني للجهة الناشرة الذي يثبت ذلك(.

 :، يجب أن تنطبق شروط الفقرة الرابعة سابقاً معمجلة علميةفي بالنسبة لألبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر  (5

  التحكيم العلمي الدقيق )محكمة(. تطبق-البحثالمنشور بها  –ارفاق ما يثبت أن المجلة 

 لها هيئة تحرير متخصصة. )مع ارفاق رابط الموقع االلكتروني للجهة الناشرة الذي يثبت ذلك(و. 
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 مستقلة كالً مما يلي: تاثالثة ملف يكون فيعلى أن  (6

 الترقية.نشر من اجل للمنشورة والمقبولة ث األول: ملف مستقل على حده يحتوي األبحا        

 .الماجستير والدكتوراه وملخصات رسالتيالثاني: السيرة الذاتية         

أو النشر فيها تم  العلمية التي هيئة التحرير للمجالت ملف مستقل على حدة يحتوي على الثالث:      

 محكمة علمياً ولها أعداد منتظمة.   وما يثبت أن تلك المجالتمقبول النشر فيها 

      

 :مقبوالً للنشرفي حال كون البحث  (7

 بقبول البحث صريحة وغير مشروطة ومطبوعة على األوراق الرسمية للجهة  إفادة أرفاق

 الندوة. أو/ رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر المنظمة وموقعة من قبل رئيس هيئة التحرير للمجلة 

  أو الفاكس  اإللكترونيال تقبل صور خطابات أو الصور المصدقة أو الخطابات المرسلة بالبريد

 .لغرض القبول النهائي

 

 : المؤتمرات والندوات العلميةبالنسبة لألبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر في  (8

 المؤتمر أو الندوة العلمية قد خضع لتحكيم علمي دقيق من قبل  ارفاق ما يثبت أن ما تم نشره في

 متخصصين.

  مع ارفاق ما يثبت أن للمؤتمر لجنة علمية عامة. )مع ارفاق رابط الموقع االلكتروني للجهة

 .الناشرة الذي يثبت ذلك(

 


