
 دليل الرتقية إىل الدوجانتليك
 

DOÇENTLİK 

 مقدمة:
الدوجانتليك هي درجة علمية تعادل الدرجة الثانية بعد درجة الدكتوراه، أي )درجة 

 يف تركيا يتم عرب ثالثة مراحل:  عليهااحلصول أستاذ مشارك(، و 
 التحضري األوىل:   

 التقديم الثانية:   

 التقييمالثالثة:    
 ،ا، وق  ررو  وللية وناا  معَّن ولكل مرحلة من هذه املراحل إجراءات خاصة هب 

لة مبنح هي اجلهة الرمسية الوحيدة املخون ( T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı)و
املعنية إبصدار ما تراه مناسبا من الشرو  هي اجلهة ، و وق  قوانَّ معينة الدرجةهذه 

 .(ÜAK)يطل  عليها  ا، واختصار والقوانَّ ولليات التحضري والتقدمي والتقييم
كل القوانَّ والشرو    (ÜAK)( تضع http://www.uak.gov.trها الرمسي )موقعويف 

 املقررة للحصول على هذه الدرجة.
مكان وزمان التقد  لنيل  /2019/يف لخر إصدار هلا يف عا   (ÜAK)وقد حددت 

 درجة الدوجانتليك:
وامسه  ،قهو عن طري  املوقع ذاته يف أسفل الصفحة الرمسية على اليسار :املكانأما 

(DBS)، (وهو اختصار لـDoçentlik Bilgi Sistemi،أي ناا  معلومات الدوجانتليك ) 
(، بعد e-devletوعند الضغط عليها سياهر لك صفحة جديدة، تدخل إليها بواسطة )

، بل وهو مرتبط (yöksis)هو موقع أربه ما يكون مبوقع و مي، اهر صفحة التقدذلك ست
، أي أن املوقعَّ مها ماهران _التقدمي على الدوجانتليك_موقع  (ÜAK)مع موقع  قعليا

http://www.uak.gov.tr/


ستجدها موجودة يف موقع  (yöksis)مما يعين أنك إذا محلت ملفاتك يفملوقع واحد، 
(ÜAK) ، ولتحميل امللفات واألعمال العلمية واألحباث والكتب قيما خيص الدوجانتليك

 للية خاصة سنتناوهلا يف مكاهنا.
 : قيكون يف قصلَّ يف السنة:الزمانوأما 

 (.31/03-15/03األول: من منصف شهر آذار إىل آخره )الفصل 
 (.31/10-15/10الفصل الثاين: من منصف شهر تشرين األول إىل آخره )

بعد ذلك يعطي املوقع قرصة متتد إىل عشرة أاي  ملن يريد أن ينسحب من التقدمي، ألن 
 للتقدمي لليات معينة.

تركيا  يل درجة الدوجانتليك يفويف امللفات القادمة سنتناول كل قضااي التقدمي لن
 ابلتفصيل إن راء هللا.

 مالحظتان:
اريخ كتابة ، وبتمن اليوك ت: حنن نبَّ القوانَّ واألنامة حبسب لخر اإلصدارااألوىل

، ألن املؤسسة يف كل قصل قد تصدر قوانَّ جديدة، أو (1/12/2019) هذا املوضوع
 تعديالت على القوانَّ احلالية، قلُينتبه لذلك. 

ات القوانَّ املتعلقة ابلدوجانتليك إمجالية وتفصيلية، أما اإلمجالية قإن كل الكلي :الثانية
 والفروع مشرتكة يف ذلك وال ختتلف، وأما التفصيلية قهي خمتلفة من كلية إىل كلية ومن قرع
إىل قرع، وإن كان االختالف يف العادة يف جزئيات صغرية، وحنن هنا نكتب ما خيص  

تفاصيلها يف املوقع، وحنن إن راء هللا جاهزون يات، أما يريها قلرُياجع كليات اإلهل
                                                    للمساعدة يف ذلك. 
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