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المتقدمین للترقیة  ) المصریین واألجانب( لیات وضوابط تنظیمیة لتقدم السادة أعضاء ھیئة التدریس أ

ة مصر العربیة على أن تطبق كافة من خارج جمھوری ) أستاذ/ أستاذ مساعد ( للوظائف األعلي 

قرارات المجلس األعلى للجامعات الصادرة في ھذا لشأن والقواعد المنظمة للعمل باللجان العلمیة وقت 

  - :التالي وھى على النحو ١/١٢/٢٠١٧التقدم للترقیة إعتباراً من 

  أستاذ  –ذ مساعد أستا( یتم قبول طلبات السادة أعضاء ھیئة التدریس المتقدمین للترقیة لدرجة  (

بعد إتخاذ إجراءات الترقیة تقدم لھا م في الدرجة المن المصریین المعینین أو الذین سوف یتم تعیینھم

  .باللجان العلمیة المختصة بالمجلس األعلى للجامعات 

  بالجھة  الالزمة للتقدم للترقیة من تاریخ التعیین في الدرجة األدنى البینیةیتم إحتساب المدد

منھا المتقدم الجھة أوراق المتقدم وفى حالة إذا كانت المدة البینیة موزعة بین ال منھا المح

 المعنیة على إعتماد ھذه المدة الجھة أخرى سبق العمل بھا یتعین تقدیم مایفید موافقة وجھات

  .  مع تقدیم المستندات الدالة على ذلكوإستیفاء المتقدم للمدة البینیة الالزمة للتقدم للترقیة

  بالدولة إلى المجلس األعلى للجامعات معتمد المصريخطاب موجة من السید الملحق الثقافي 

ً دقة البیانات وصحة ماورد بالمستندات الملحیةوموثق من   الثقافیة المصریة بالدولة متضمنا

  .الواردة من الجھة المتقدم منھا عضو ھیئة التدریس للترقیة  

 قدمة التالیة جمیعھا معتمدة وموثقة من جھة التقدم ووزارة تكون األوراق و المستندات الم

  - :یليخارجیة الدولة المتقدم منھا والمكتب الثقافي المصري بالدولة كما 

ً بھ الدرجة المتقدم لھا  خطاب .١ من الجھة المتقدم بطلب بتحویل اإلنتاج العلمي موضحا

لة الترقیة مع تحدید اللجنة  سوف یتم التعیین فیھ في حاوالذيوالتخصص الدقیق للمتقدم 

 .العلمیة المختصة وإستیفاءه لكافة الشروط والقواعد 
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التدرج العلمي والوظیفي واالنتدابات واالعارات واإلجازات الخاصة ( بیان الحالة الوظیفیة   .٢

ً بھ مضي خمس سن) وإجازات مرافقة الزوج وكذلك المؤتمرات  وات أو اكتر علي موضحا

 .التعیین في الجھة المتقدم من خاللھا للترقیة

 .قرار التعیین في  الدرجة الحالیة  .٣

 .السیرة الذاتیة  .٤

  .شھادة حسن سیر وسلوك من الجھة المتقدم منھا عضو ھیئة التدریس  .٥

جھة بیان بالدورات التدریبیة التي حضرھا المتقدم خالل السنوات الثالث األخیرة، معتمدة من ال .٦

المتقدم منھا، وكافة المستندات الدالة على حضوره التدریب، وبحد أدنى ثالث دورات تدریبیة 

  .حضورھا وافقت الجھة على

 أبحاث  وفقاً للقواعد ٨ أبحاث وبحد أقصى ٥ المقدمة للفحص والتقییم بحد أدنى باألبحاثبیان  .٧

 العلمي النشر مراعاة توزیعمع )  أسم البحث ، سنة النشر ، أسم المجلة ( ویحتوى على  

ً على ٢٤ ( األقل میالدیین على عامین على للمتقدم  األبحاث أقدم نشر تاریخ األقل بین شھرا

  .فاألحدث األقدم ومرقمة طبقاً لتاریخ النشر )أحدثھا  نشر وتاریخ

 -:مع إستیفاء المستندات التالیة 

م من الكلیة أو المركز البحثي عن  المقدالعلميمظروف سرى یحتوى على التقریر عن النشاط  .٨

ً للنموذج المدرج بقواعد ونظام العمل  نشاط المتقدم بالقسم والكلیة والجامعة أو المركز طبقا

 .باللجان العلمیة 

) باللغة العربیة واالنجلیزیة ( نسخة من باألبحاث المقدمة باإلضافة إلى ملخصات األبحاث  .٩

مة وتشمل رقم البحث في القائمة ، عنوان البحث ، وینبغي أن تكون متضمنة للبیانات الھا

اسم المجلة ، رقم المجلد والعدد ، تاریخ النشر ، مع إیضاح ما إذا یب ،  أسماء المؤلفین بالترت

  .كان البحث مشتقاً من رسالة علمیة وبیان واضح بدور المشاركین 

 یة والمعرفیة التابع للمجلستقریر معتمد من وحدة المكتبات الرقمیة بمركز الخدمات االلكترون .١٠

باللغة اإلنجلیزیة واللغة األعلى للجامعات، یحدد المادة العلمیة المنقولة في األبحاث المكتوبة 

  .) plagiarism(على برامج اكتشاف السرقات العلمیة  ، بعد تمریر األبحاثالعربیة 
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أمانة المجلس بنسب معامل التأثیر للمجالت المنشور بھا بیان معتمد من المكتبة الرقمیة ب .١١

  .المجالت 

صورة من شھادة الماجستیر والدكتوراه باإلضافة إلي شھادة المعادلة من المجلس األعلى  .١٢

للجامعات في حالھ الحصول علیھم من الجامعات أو المعاھد غیر خاضعة لقانون تنظیم 

   .١٩٧٢لسنة  ) ٤٩( الجامعات رقم 

 .إعادة التقدم اللجنة العلمیة للمرة السابقة  في حالھ تقریر .١٣

تقریر اللجنة العلمیة عن الترقیة لدرجة أستاذ مساعد في حالة التقدم لدرجة أستاذ باإلضافة  .١٤

 .إلى قرار التعیین في درجة أستاذ مساعد 

 .نسخة من رسالتي الماجستیر والدكتوراه في حالة التقدم لدرجة أستاذ مساعد .١٥

   والمستندات مستوفاه كافة البنود السابقة عدا أصل وأربع نسخ من األبحاثیتم التقدم بملف  .١٦

  ) . من رسالتي الماجستیر والدكتوراه نسخة واحدة فقط نسختي و سريال العلمي مظروف النشاط

  

مصاریف التقدم للسادة المصریین وغیر المصریین المتقدمین للترقیة من خارج جمھوریة مصر 

  -:ربیة كما یلي الع

یتم تطبیق كافة الرسوم المقررة علي السادة أعضاء ھیئة التدریس المصریین من خارج الجامعات   . أ

المجلس األعلي  بقرارات١٩٧٢لسنة  ) ٤٩( المصریة الخاضعة لقانون تنظیم الجامعات رقم 

رج جمھوریة المتقدمین للترقیة من خااملصرينيللجامعات الصادرة في ھذا الشأن علي السادة

   :التاليمصر العربیة على النحو 

  -:رسوم التقدم للترقیة

  دم ل المتق ىیتحم رة األول ة  للم ة لدرج تاذ  للترقی ساعد أو أس تاذ م درة أس غ وق  ١٠٠٠٠( مبل

توضع بحساب  المجلس )  جنیھاً ٥٠٠٠( مبلغ وقدرة  مرات أخرىوإلعادة الفحص ، ) جنیھاً 

  ) .١/٨٧٢٤٨/٤٥٠/٩(  رقم ) مركزیة للقبول بالجامعات المسابقة ال( األعلى للجامعات 
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  :مصاریف التظلم 

 دریس یسدد المتقدم ة الت ة المتضررین من توصیة من أعضاء ھیئ ان العلمی ةاللج دم الترقی   بع

ي ) جنیھاً ٢٥٠٠( مصاریف التظلم  تظلم ف دم ب ة التق ي حال ة ویتم مضاعفة المبلغ ف رات تالی م

ات  ى للجامع س األعل ساب  المجل ع بح ات ( توض ول بالجامع ة للقب سابقة المركزی م ) الم                 رق

 )١/٨٧٢٤٨/٤٥٠/٩. (  

 

 . للترقیة أو من ینوب عنھ غري املصرينيیسدد السادة أعضاء ھیئة التدریس المتقدمین   . ب

  -: رسوم التقدم للترقیة

  دم ل المتق ىیتحم رة األول ة  ل للم ة لدرج تاذ لترقی ساعد أو أس تاذ م درة أس غ وق  دوالر ١٥٠٠مبل

ي ( أمریكي  درة ألف وخمسمائة دوالر أمریك سدد ) فقط وق ھ ی رات تالی دم  لم ادة التق ھ إع ي حال وف

ات % ٥٠ ة  (  من رسوم التقدم أول مرة توضع بحساب  المجلس األعلى للجامع المسابقة المركزی

   ).٠٨٢/٤ /١/١٧٥٧٧( قم ر) للقبول بالجامعات بالدوالر 

  :مصاریف التظلم 

 ة المتضررین من توصیة من أعضاء ھیئة التدریس یسدد المتقدم ان العلمی ةاللج دم الترقی   بع

) فقط وقدرة مائھ وخمسون دوالر أمریكي (  دوالر أمریكي ١٥٠ مبلغ وقدرة  مصاریف التظلم

ات ى للجامع دوالر المسابقة المركزی(  توضع بحساب  المجلس األعل ات بال ول بالجامع م )ة للقب           رق

  .یتم مضاعفة المبلغ للمرات التالیة ) ٠٨٢/٤ /١/١٧٥٧٧ (
  
  
  

  
  
  


