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إستمارة رقم ()1
بيــانــات عــن متقـــدم للترقيـــــة
أو ًال :البيانات الشخصية:
اسم المتقدم……………………………………:

قسم …………………………:كلية…………….……......... …:

اسم المتقدم (باللغة اإلنجليزية).................................................................................................. :
الوظيفة المتقدم لها:

مدرس

أستاذ مساعد

أستاذ

عدد األبحاث المقدمة…….……..………......…:

التخصص العام /الدقيق ………………………......... …………..…:تاريخ التقدم.…...............………............. :
العنوان البريدي..............……..…………………………………….……………………………………………… :
بريد إلكتروني................…………………………………………………………………………………………… :
أرقام التليفونات :منزل………………………..عمل……………………..…..محمول…………............……….……..

ثانياً :الدرجات العلمية:

بكالوريوس …..………… :كلية …………………:جامعة( ……..…………:دولة)…… ، …..تاريخ……...... …:
ماجستير ……….……. :كلية …………………:جامعة( ……..…………:دولة)…… ، …..تاريخ…..... ……:
دكتوراه ………..……… :كلية …………………:جامعة( ……..…………:دولة)…… ، …..تاريخ……..... …:

درجات أخرى ….....…… :كلية …………………:جامعة( ...….…..………:دولة)…… ، …...تاريخ……..... …:

ثالثاً :التاريخ الوظيفي:

مساعد تدريس  :القسم………………………… الكلية ، …………………...………:من ……… إلي ………....
مدرس مساعد  :القسم………………………… الكلية ، ….…………..…..…..……:من ……… إلي ………....
مدرس

 :القسم………………………… الكلية ، ………………...…….……:من ……… إلي ………...

أستاذ مساعد  :القسم………………………… الكلية ، …..……….………….……:من ……… إلي ………...

رابع ًا :الوظائف األخري واإلعارات واإل نتداب الكامل والمهام العلمية:
 -1الوظيفة  …………….………………………………………:من………………… إلي………………..
 -2الوظيفة  …………….………………………………………:من………………… إلي………………..
 -3الوظيفة  …………….………………………………………:من………………… إلي………………..

خامساً :عناوين رسالتي الماجستير والدكتوراه:
عنوان رسالة الماجستير…………………………………………………………………………………...... :
عنوان رسالة الدكتوراه ……………………………………………………………………………… ……… :
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إستمارة رقم ()2
قائمــة بمجمــل اإلنتــاج العــلمي للمتقـــدم
اسم المتقدم ................................................. :

متقدم إلى درجة ........................................... :

قسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  .................................................. :كليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ........................................... :

اسم البحث باللغة العربية

م

أو باللغة اإلنجليزية

مكان النشر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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تاريخ

القبول

تاريخ

النشر

عدد

المؤلفين
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إستمارة رقم ()3
قائمة األبحاث المقدمة للتقييم

والتي نشرت بعد الحصول علي الدرجة األكاديمية السابقة
اسم المتقدم ................................................. :

متقدم إلى درجة ........................................... :

قسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  .................................................. :كليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ........................................... :

اسم البحث باللغة العربية

م

أو باللغة اإلنجليزية

مكان النشر

تاريخ

القبول

تاريخ

النشر

عدد

المؤلفين

1
2
3
4
5
6
7
8











عدد البحوث المطلوب تقديمها للترقي( :من خمس إلى ثمان أبحاث).
ترتب األبحاث حسب تاريخ النشر األقدم فاألحدث.
يجب أال تتضمن القائمة أى بحوث مستخرجة من رسالتي الماجستير أو الدكتوراه الخاصة بالمتقدم.
ال يجوز تقديم بحوث سبق تقديمها للترقية العلمية السابقة أو بحوث نشرت بتاريخ سابق آلخر ترقية علمية.
ال يزيد عدد االبحاث المقبولة للنشر عند التقدم عن بحثين.
في حالة األبحاث الملقاه في المؤتمرات يقدم ما يثبت أن البحث قد ألقي في المؤتمر ،وال تزيد عدد األبحاث المقدمة في مؤتمرات عن بحثين.
ال يتم إعادة تقييم األبحاث التى سبق تقييمها بمعرفة اللجان العلمية باألكاديمية (على المتقدم تحديد هذه األبحاث).
يكتب مكان النشر كامال:
 المجلة :اسم المجلة بدقة ،رقم المجلد وعدد االصدار والسنة وأرقام الصفحات وISSN المؤتمر :اسم المؤتمر ،أيام االنعقاد والسنة ،المدينة ،الدولة ،وأرقام الصفحات.يكتب تحت مكان النشر أى معلومات أخرى عن البحث مثل DOI :أو إذا كان البحث قد سبق تحكيمه أثناء ترقية زميل له األكاديمية ،وكذلك تحديد
موقع المجلة الربعى في قواعد البيانات الدولية المعمول بها باألكاديمية إن وجد.
تاريخ القبول والنشر يكونا بكتابة الشهر والسنة فقط.
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إستمارة رقم ()4
بيانات عن بحث مقدم للتقييم
البحث رقم (

)

عنوان البحث (باللغة التي نشر بها) ................................................................................................ :
مكان النشر (بلغة مكان النشر) ..................................................................................................... :
تاريخ القبول للنشر ...................................... :تاريخ النشر.............................................................. :

أسماء المؤلفين طبقًا للترتيب الوارد بالبحث........................................................................................... :

موقع المجلة الربعى  ...................قاعدة البيانات  ..............في مجال.......................................................

ملخص البحث (باللغة التي نشر بها):
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
إذا كان البحث يعتمد في أكثر أجزائه على رسالة علمية( :يشترط أن يكون المتقدم هو مشرف الرسالة أو واحد من هيئة اإلشراف)
عنوان الرسالة...................................................................................................................... :
اسم صاحب الرسالة................................................................................................ ................ :
أسماء المشرفين على الرسالة........................................................................................................ :
الدرجة العلمية التي حصل عليها صاحب الرسالة..................................................................................... :
تاريخ قيد الرسالة.................................................................................................................... :
تاريخ مناقشة الرسالة................................................................................................................ :




ترتب األبحاث من األقدم فاألحدث وحسب ورودها فى استمارة رقم ( )3وتقرير وحدة مراجعة النزاهة العلمية.
تكرر هذه اإلستمارة لكل بحث مقدم.
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إستمارة رقم ()5
الرسائل العلمية التي أشرف أو يشرف عليها المتقدم
( )1عنوان الرسالة:
اسم صاحب الرسالة................................................................................................................ :
رسالة مقدمة للحصول على درجة:

دكتوراه

ماجستير

تاريخ قيد الطالب للدرجة............................................................................................................ :
تاريخ الحصول على الدرجة......................................................................................................... :
أسماء المشرفين اآلخرين............................................................................................................ :
......................................................................................................................................

( )2عنوان الرسالة:
اسم صاحب الرسالة................................................................................................................ :
رسالة مقدمة للحصول على درجة:

دكتوراه

ماجستير

تاريخ قيد الطالب للدرجة............................................................................................................ :
تاريخ الحصول على الدرجة......................................................................................................... :
أسماء المشرفين اآلخرين............................................................................................................ :
......................................................................................................................................

( )3عنوان الرسالة:
اسم صاحب الرسالة................................................................................................................ :
رسالة مقدمة للحصول على درجة:

دكتوراه

ماجستير

تاريخ قيد الطالب للدرجة............................................................................................................ :

تاريخ الحصول على الدرجة......................................................................................................... :

أسماء المشرفين اآلخرين............................................................................................................ :
......................................................................................................................................

( )4عنوان الرسالة:
اسم صاحب الرسالة................................................................................................................ :
رسالة مقدمة للحصول على درجة:

دكتوراه

ماجستير

تاريخ قيد الطالب للدرجة............................................................................................................ :
تاريخ الحصول على الدرجة......................................................................................................... :
أسماء المشرفين اآلخرين............................................................................................................ :
......................................................................................................................................
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استمارة رقم ()6
استمارة تقييم أداء عضو هيئة التدريس
اسم المتقدم ............................................... :

متقدم إلى درجة .............................................. :

القسـم .................................................... :

الكلية ........................................................ :

التخصص العام .......................................... :

التخصص الدقيق ............................................. :

أو ًال :األنشطة التدريسية

 -المقررات التدريسية التي يشارك فيها للمرحلة الجامعية األولي ومرحلة الدراسات العليا.

2.5

 -المساهمة في تطوير المقررات وطرق التدريس (وجود صورة رقمية للمقرر منشورة علي اإلنترنت).

1.5

 -نتائج الطالب وتقييمهم للمقرر طبقاً لنماذج الجودة المطبقة (تقرير االستقصاء الطالبى).

2.0

 -اإللتزام بأعمال اإلمتحانات والجداول

 -الكتب المؤلفة والمترجمة في التخصص التي لها رقم إيداع (رقم اإليداع بدار الكتب).

2.0
2.0

مجموع نقاط األنشطة التدريسية بما ال يزيد عن  7نقاط

ثانياً :األنشطة البحثية

 -عدد اإلستشهادات ) (citationsألبحاث المتقدم أو )[ ... (H indexصورة من موقع ).[(Scopus

2.0
2.0

 -الدورات التدريبية وورش العمل والمهمات العلمية.

1.0

 -المؤتمرات الدولية والمحلية التي شارك فيها.

1.0

 -المشروعات البحثية التي شارك فيها (بيان معتمد من الجهة الممولة).

1.0

 -براءات اإلختراع ومثيالتها من األعمال المتميزة (بيان من الجهة المانحة).

1.0

 -مدي مساهمته في رفع شأن القسم العلمي.

2.0

 -الرسائل العلمية التي شارك في اإلشراف عليها وتم منحها أو مازال يشرف عليها ولم تمنح.

مجموع نقاط األنشطة البحثية بما ال يزيد عن  7نقاط

ثالث ًا :األنشطة الجامعية والمجتمعية

 -المشاركة في تطوير اللوائح وإنشاء المعامل بالكلية واالكاديمية.

2.0

 -المشاركة في أعمال الوحدات الخدمية والبحثية واللجان المختلفة بالكلية واالكاديمية والمجتمع.

1.0

 -المشاركة في أعمال وحدة ضمان الجودة وتطوير األداء الكلية واالكاديمية.

1.5

 -المشاركة في القوافل التنموية (العالجية  /التوعوية )....أو برامج محو األمية.

1.5

 -المشاركة في األنشطة الطالبية (ريادة أسر أو تدريب صيفي أو .)....

1.0

 -اإلشتراك في الجمعيات والروابط العلمية سواء الدولية أو المحلية.

1.5

 -الجوائز التي حصل عليها المتقدم من جهات محلية أو دولية يعتد بها علمياً [شهادة أو بيان من الجهة المانحة للجائزة].

1.5

تم العرض على مجلس األساتذة بالقسم ،ووافق على التقويم،

رئيس مجلس القسم ..................

مجموع نقاط األنشطة الجامعية والمجتمعية بما ال يزيد عن  6نقاط

يعتمد ،عميد الكلية .......................

* مسئولية عضو هيئة التدريس تقديم المستندات الداعمة ألعماله بالقسم والكلية واالكاديمية.
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الدرجة الكلية
( 20نقطة):

