إجراءات التقدم للترقية – اللجنة العلمية الدائمة لألراضي والهندسة الزراعية

الدورة الثالثة عشرة () 2022/ 2019
المجلس األعلى للجامعات
اللجنة العلمية الدائمة لألراضي والهندسة الزراعية
بيان باألوراق المطلوب للجنة
من السادة أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية
المطلوب
خطاب موجه من ا.د.عميد الكلية الى المقرر مبينا به التخصص المراد الترقية إليه +
خطاب رفع اإلنتاج العلمي للمتقدم من رئيس القسم إلى عميد الكلية محدد فيه التخصص
المطلوب للمتقدم .
والتخصصات المدرجة هي :
أوال:تخصصات األراضي:
( )2فيزياء أراضي وعالقات مائية.
( )1بيدولوجيا األراضي.
( )4تغذية نبات وخصوبة.
( )2كيمياء أراضي.
( )5ميكروبيولوجيا األراضي.
ثانيا:تخصصات الهندسة الزراعية:
( )2هندسة النظم الحيوية والطاقة.
( )3قوى وآآلت زراعية .
()4هندسة تصنيع المنتاجات الزراعية )4( .هندسة الري والصرف.
يجب أن يمضي على تاريخ الحصول على درجة مدرس أو أستاذ مساعد خمس سنوات
من تاريخ التقدم للترقية ويمكن التجاوز عن مدة ثالثة أشهر وقت تقديم األوراق للجنة.
يجب أن ال تقل المدة الزمنية بين تاريخ نشر أول بحث وآخر بحث عن  24شهرا.
خطاب مغلق من ا.د.عميد الكلية بنشاط المتقدم من  20درجة وذلك للمتقدم للترقية وهو
على رأس العمل .وتختلف حالة المتقدم إذا كان معارا  ،وحسب مدة تواجده في العمل وقت
التقدم.
تقديم عدد ( )5خمس دوسيهات كاملة المستندات احدهم للمقرر يشتمل على أصول جميع
المستندات واألبحاث المقدمة والرؤية المستقبلية لألستاذ والجديد في مجال التخصص
ورسالتي الماجستير والدكتوراه لألستاذ المساعد.
ومحتوى هذه الدوسيهات من المستندات مايلي:
 -1السيرة الذاتية للمتقدم ونشاطه.
 -2بيان معتمد من عميد الكلية باإلشراف العلمي عل طلبة الماجستير والدكتوراه.
 -3بيان معتمد من عميد الكلية بالتدرج الوظيفي والدرجات العلمية للمتقدم.
 -4بيان معتمد من رئيس القسم عميد الكلية صفحة واحدة فقط لكل بحث من األبحاث
المقدمة والتي ال تزيد عن ( )8ثمانية أبحاث.
 -5بيان معتمد من رئيس القسم وعميد الكلية بدور المتقدم في كل بحث على حدة .
 -6أصول األبحاث المقدمة مرفق بكل منها ملخص باللغة العربية وآخر باالنجليزية.
تقديم عدد ( )10عشرة دوسيهات أخرى تحتوي على التالي:
 -1السيرة الذاتية للمتقدم -2 .ملخصات األبحاث باللغة العربية وباللغة االنجليزية.
 -2الرؤية المستقبلية لألستاذ والجديد في التخصص لألستاذ المساعد.
بيان معتمد بالتاريخ العلمي والوظيفي
أقرار بعدم القرابة للسادة األساتذة أعضاء اللجنة العلمية الدائمة
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موافقة مجلس القسم على البحوث المقدمة للجنة
بيان بسنوات نشر البحوث المقدمة للفحص العلمي
قائمة معتمدة بالبحوث المقدمة للترقية
نسخة ورقية من ملخصات البحوث المقدمة للترقية
 CDعليها نسخة الكترونية  Wordمن ملخصات البحوث المقدمة
 CDعليها نسخة الكترونية للبحوث المقدمة للترقية
نسخة ورقية من أصل البحوث المقدمة للترقية أو نسخة معتمدة من ا.د /.عميد الكلية
ومختومة
بيان معتمد بدور المتقدم للترقية في األبحاث العلمية
بيان معتمد بمجمل النشاط العلمي والتطبيقي
تقرير الفحص العلمي لوظيفة أستاذ مساعد في حالة المتقدم لدرجة أستاذ
بيان معتمد بالنشطة التدريسية
بيان معتمد بالنشطة البحثية
بيان معتمد بالنشطة اإلنشائية
بيان معتمد بالنشطة الجامعية
بيان معتمد بشهادات حضور دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
الملخص العربي لرسالتي الماجستير والدكتوراه
نسخة من رسالتي الماجستير والدكتوراه للمتقدم ألستاذ مساعد
شهادات معتمدة بحضور الندوات وورش العمل والمؤتمرات
أصل تقرير االنتحال لألبحاث
أصل تقرير المكتبة المركزية
على المتقدم للترقية تجهيز عرض تقديمي لألبحاث المتقدم بها
على المتقدم كتابة جدول يشمل على ( عنوان البحث المشاركين وتخصصاتهم -اسم
المجلة -تاريخ النشر نسبة االنتحال -نسبة معامل التأثير)
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اإلجراءات المكملة للتقديم:
-1
-2
-3
-4
-5

إيصال من المجلس األعلى للجامعات يبين عمل االقتباس لألبحاث المقدمة.
خطابان من المجلس األعلى للجامعات احدهما بنتيجة االقتباس لألبحاث المقدمة واآلخر بتقييم
المجالت المنشور فيها األبحاث ويرسالن مباشرة إلى مقرر اللجنة وال تعلن نتيجة فحص اإلنتاج
العلمي للمتقدم إال بعد استالمهما بواسطة المقرر.
المتقدم ألول مرة وثاني مرة معفي من رسوم فحص اإلنتاج العلمي.
المتقدم للمرة الثالثة يدفع رسم الفحص ومقدارها (  2500جنيه ) في المجلس األعلى للجامعات
ويسلم إيصال السداد إثناء التقدم للترقية  ،ثم يرسل المجلس األعلى للجامعات إلى مقرر اللجنة خطاب
يفيد السداد.
يرتب دور المتقدمين للمناقشة وعرض أبحاثهم في كل شهر على حسب األسبقية في التقدم للجنة مع
ضرورة تسجيل تاريخ وساعة التقديم.
أمين اللجنة

ا.د.جمال الدين محمد نصر
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مقرر اللجنة
ا.د.محمد قدري عبد الوهاب
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تاريخ شغل درجة مدرس:

اسم المتقدم :
حالة المتقدم :أول مرة /سبق له التقدم
البيان

البحوث
األول الثاني الثالث

حالة النشر:
( منشور -مقبول
للنشر في / /
مكان النشر:
( مجلة دولية/
محلية -مؤتمر دولي/
محلى)
اسم المجلة:
معامل التأثير:
سنة النشر ( :خالل
عامين)
( 24شهر على
األقل)
المشاركة في البحث:
( فردى -مشترك)
البحث مستخلص
من:
(رسالة -مشروع—
ذاتي)
سابقة التقييم ( :في
نفس التخصص)
(لم يقيم -سبق
تقييمه)
مكان إجراء البحث:
نسبة االقتباس
العلمي)%( :

التخصص الدقيق:
• المشرفون على رسالة الماجستير:
• المشرفون على رسالة الدكتوراه:
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تاريخ شغل درجة أستاذ مساعد:
الرابع

الخامس

السادس

السابع

/

/

الثامن

