
 الكتاب: احملور الثاني جلمع النقاط
 جزء من كتاب. /: الكتاب أو قسمليكمن حماور مجع النقاط لنيل درجة الدوجانت

 مرحلتني:جتاوز على قائما كان احلصول على درجة الدوجانت   /2016/قبل عام 

ثة أحباث يف جملة وثال قدم الباحث على األقل كتااب علميا،أن ي ط فيها: األحباث، ويشت األوىل
كان من أهم األعمال، وقتئذ  والكتاب مضى على أتسيسها مخس سنوات فأكثر، حمكمة 

 .ن جلنة التحكيمم حتقيق خمطوط ال حيظى ابلقبولحىت وكانت ترمجة الكتاب أو حتقيقه أو 

لة اليت وهي مرحلة املقاب :: بعد ختطي املرحلة األوىل يكون أمام الباحث مرحلة أخرىالثانية
جترى له من قبل مخسة أكادميني حاصلني على درجة األستاذية، فإن وافق على ثالثة منهم 

 على األقل على منحه الدرجة انهلا، وإال فال.

ابلة، ث، ألن القرار سيكون يف املقويف ذلك الوقت كانت اللجنة تتساهل نوعا ما يف األحبا
لك كانت تعترب ولذتجاوزون املرحلة األوىل وال يتجاوزون الثانية، فكثري من الباحثني كانوا ي

 أصعب املراحل.آنذاك 

كثري من اإلجراءات وصيغ القبول، وألغي النظام السابق، وعوض عنه   تُعدل /2016/يف عام 
ما بني فبنظام النقاط، وبقي الكتاب يف النظام اجلديد له األمهية الكربى يف املنشورات، 

ال ، و الدرجة لنيلشروط التقدمي أحد أهم كان أتليف كتاب علمي من   /2018-2016/ عام
 يصح من دونه.

، إمنا هو حمور من حماور مجع النقاط ،تقدميأصبح وجود الكتاب ليس شرطا لل /2019/يف عام 
النقاط د عدفوجوده يزيد يف النقاط، وعدم وجوده ال يؤثر على التقدمي إذا أكمل الباحث 

 .خرىاأل من حماور مجع النقاطاملطلوبة 



أما اجلزء من نقطة،  /25/: أتليف كتاب وطبعه يف دار نشر حملية أو عاملية له نقاط الكتاب
 الصورة أدانهو  ،نقاط /10فلك يف ذلك /لكتاب فيه عدة مؤلفني  أو أن تكون حمررا  الكتاب 

 :توضح ذلك

 
وهذا يعين  سقفا أعلى،ال و  ،وكما ترى أنه يف قسم املالحظات مل يذكر حدا أدىن يف هذا احملور

بكل   من الكتب، فلكما شئت  م  نقطة، فإن مل تقدم كتااب فال حرج، وقد   25أن كل كتاب له 
 نقطة. 25 تقدمه كتاب
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