
توثیق بیانات الترقیة 
الخاصة بأعضاء ھیئة 

التدریس بجامعة طرابلس
ابلسقسم البحوث واالستشارات والتدریب بكلیة التربیة طر

انتصار الشریف. د: اعداد



یمكنكم الدخول لصفحة مركز البحوث واالستشارات والتدریب من موقع 
:جامعة طرابلس

 https://uot.edu.ly/index.php



یمكنكم الدخول لصفحة مركز البحوث 
واالستشارات والتدریب من موقع جامعة 

:طرابلس
 https://uot.edu.ly/index.php

.انقر على االدارات والمراكز. 1

انقر على مركز البحوث . 2
.واالستشارات والتدریب



على صفحة مركز البحوث 
:واالستشارات والتدریب

.انقر على منظومات المركز. 1

 انقر على منظومة بیانات ترقیة. 2
.أعضاء ھیئة التدریس



على صفحة بیانات ترقیة أعضاء 
:ھیئة التدریس ستجد

نموذج بیانات ھیئة التدریس . 1
.المتقدرمین للترقیة

.توثیق منشورات الترقیة. 2



یةلترقامنشوراتبتوثیققمأوال



ات یستحسن البدء بتوثیق المنشور
بمجرد نشرھا للزیادة من اطالع 

القراء ورفع نسبة االستشھاد 
:بالبحث

ل ابدأ بتوثیق منشورات الترقیة ك
منشور على حدا بحسب عدد 

.المنشورات

انقر على توثیق منشورات 
. الترقیة



للدخول لصفحة توثیق منشورات 
الترقیة، سیطلب منك ادخال ایمیلك 

.الجامعي و كلمة السر
اذا لم یكن لدیك ایمیل جامعي قم 

بالتقدیم لطلب ذلك من خالل موقع 
. الجامعة اكتب ایمیلك الجامعي



بعد ذلك سیطلب منك ادخال 
كلمة السر الخاصة بایمیلك 

. الجامعي
اكتب كلمة السر



بعد ذلك ستدخل لصفحة نموذج 
و توثیق المنشورات البحثیة كما ھ

.مبین في الصورة

انزل ألسفل الصفحة لتعبئة 
. البیانات



.قم بتعبئة البیانات المطلوبة

انقرعلى السھم الصغیر لفتح 
. قائمة الكلیة واختیار كلیتك

مطلوب بمعني الزامي



انزل ألسفل القائمة واختر 
. كلیة التربیة طرابلس



ثم انقر على التالي

Next.



انقر على السھم الصغیر 
 لفتح قائمة القسم واختیار

.قسمك



ارفع أو انزل ألسفل القائمة 
.واختر قسمك



ثم انقر على التالي

Next.



قم بتعبئة بیانات البحث 
.المنشور



انقر السھم الصغیر لتظھر لك 
.قوائم جھة النشر ومجال النشر

اختر بین مجلة أو مؤتمر كجھة 
.النشر

اختر بین العلوم التطبیقیة والطبیة 
.واالنسانیة كمجال البحث



قم باضافة سنة نشر البحث ثم 
.الملخص

قم باضافة المشاركین في 
.البحث ان كان البحث مشتركا

اذا كان المشاركین في نفس 
البحث من نفس الجامعة، على 

ھ كل باحث توثیق بحثھ بنفس
حتى لو قام زمیلھ بتعبئة 

. بیانات البحث المنشور



استكمل تعبئة البیانات 
باضافة 

الكلمات المفتاحیة 

والرابط الخاص بالبحث 
والمجلد 

والعدد 

. والصفحات



استكمل تعبئة البیانات 
باضافة 

معرف الكائن الرقمي 
الخاص بالبحث 

ومعامل التأثیر الخاص 
بالمجلة العلمیة 

وعدد االستشھادات ان 
. وجد



انقر السھم الصغیر لتظھر 
.لك القوائم

ة قم باختیار االجابة المناسب
.لك



انقر السھم الصغیر لتظھر 
لك قوائم نوع البحث 

.المنشور

.ةقم باختیار االجابة المناسب



قم بتحمیل نسخة من

المنشور  

PDF ك

ثم انقر التالي

Next.



.ھنا تصل لنھایة النموذج

قم باضافة أي مالحظات 
تود ذكرھا ثم انقر التالي

Next.



ھنا تصل لمرحلة ارسال 
.النموذج

قم 

 بنقر المربع لیصلك ایمیل
التأكید التوثیق ثم انقر ارس

Submit.



أعضاءبیاناتنموذجبتعبئةقماالن
للترقیةالمتقدمینالتدریسھیئة



بعد تعبئة نموذج توثیق 
منشورات الترقیة بحسب 
عدد األبحاث المنشورة، 

أدخل لنموذج بیانات أعضاء 
ھیئة التدریس المتقدمین 

.للترقیة



 قم بتعبئة البیانات كما ھو
مبین في الصور ثم أنقر 

التالي

.Next



قم باختیار القسم 

ثم أنقر التالي

.Next



 قم بتعبئة بیانات األبحاث
.الخاصة بالترقیة



قم بتحمیل السیرة الذاتیة

PDF ك

ثم أنقر التالي

.Next



ھنا تصل لنھایة النموذج 
.ومرحلة ارسال النموذج

قم باضافة أي مالحظات تود 
.ذكرھا

ل قم بنقر المربع لیصلك ایمی
تأكید التوثیق ثم انقر ارسال

Submit.



العلمياالنتاجایداعنموذجبتعبئةقماالن
 زالمركبیاناتقاعدةفىالتدریسھیئةألعضاء

لیتم اعتماده من قبل رئیس قسم البحوث 
واالستشارات والتدریب بالكلیة




