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 اآللية المتبعة في ترويج معامالت الترقية  من خالل دائرة البحث والتطوير حصراً في ديوان الوزارة 
 

( اإللقنت  الاةمينة اسنتنت اا  النم المنت ة  الماجستير واالتتويا ا يتم منح منتسبي وزارة التربية من  ممةنة الانات ال الاةينت    -1
تمتن  المانمولو  بقنتنو  الة منة اليتماينة  من  منتسنبي وزارة التربينة   ي 1991لسنة  34( م  قتنو  الوزارة رقم 24 

بيمي  المقوق واالمتيتزال التي يتمت  بات اقرانام في اليتماتل  وهيئة التاةيم التقني التتباة لوزارة التاةيم الاتلي والبمث 
ة مننة اليتمايننة واننمولام بيمينن  باننموم منتسننبي وزارة التربيننة بقننتنو  ال 2001( لسنننة 43الاةمنني (( والتانن يم رقننم  

المقوق واالمتيتزال التي يتمت  بات اقرأنام في يتماتل الوزارة  ، با  التأك  م  المستمسكتل المطةوبة ا نته  يتم اص ار 
 امر وزاري :

 .استمترة المرتبة الاةمية . أ
  .االمر اليتماي المتصم فيه عةم اات ة المتيستير او ال كتوراه .  
   .لصت رة م  يتماتتنت الرسميةصالمية االةتبتر ا . ل

يتم ترويج ماتمالل ترقية منتسبي   يوا  الوزارة  والست ة رؤستء اليتماتل و الست ة مستع ي اليتماتل والست ة الام اء   -2
 ومنتسبي وزارة التربية ومنتسبي الكةيتل األهةية ، با  تق يم المستمسكتل المطةوبة ا نته :  

 
 

 المسيمسواتوالمطلابةولي ارجومعاملةوالي قرةوالعلمرةوو
 

  .طة   صتم  الترقية وموق   ومؤرخ م  قبةه -1
 .ممء استمترة الترقية الاةمية وموقاه م  قبم مسؤوله المبتار -2
   .نسةة م  االمر اليتماي او االمر الوزاري المتصم فيه عةم الةق  الاةمي  -3
 .او ال كتوراهنسةة م  االمر اليتماي المتصم فيه عةم اات ة المتيستير  -4
  .كتت  او اات ة يؤي  ااتراكه ب ورة طرائق الت ريس -5
  .كتت  او اات ة  يؤي  ااتراكه ب ورة المتسبتل -6
  .تقييم اال اء الت ريسي ومس  نوع الترقية -7
  .( نسخ لكم بمث4بموث بواق    -1
  .كتت  قبوم نار البموث ونسةة م  الميةة لةبمث المناور  -9

 .رستلة المتيستير -10
  .ال كتوراهاطرومة  -11
 .بموث الترقية الستبقة عةم ا  تكو  مناورة -12

 
 


