
                      لجنة الترقيات العلمية 
 (1استمارة الترقيات العلمية رقم )                                                                        

 الترقيات العلمية في الكلية بالتعاون مع صاحب الترقية  أمانةتمأل من قبل مكتب                    
 معلومات شخصية :                     

  االسم الثالثي
  رقم الهاتف  العنوان الدائم

  تاريخ الحصول عليها  المرتبة العلمية                     
رقمممممممم وتممممممماريخ ا ممممممممر 

 الجامعي
  

  القسم  الكلية أو المركز  الجامعة
 المرتبة العلمية المطلوب الترقية إليها

  ستحقا تاريخ اال  تاريخ تقديم الطلب
  االختصاص العام  االختصاص الدقي 

  مسئول الوحدة اإلدارية 

  اإلداريةختم 
 الشهادات العلمية : .1

 تاريخ الحصول عليها الجهة المانحة اسم المشرف عنوان الرسالة أو ا طروحة الشهادة
     البكالوريوس
     الماجستير
     الدكتوراه

 الوظائف التي مارسها: .2

 من م الى  الجهة التي عمل فيها الوظيفةعنوان 
   
   

تأييمممد لمممما جممماه فمممي 
اسممممم مممممدير  أعمممماله

 الوحدة اإلدارية

 ختم اإلدارية  

 البحوث المنشورة: .3

 المقدمة في ترقيات سابقة : ا بحاثأ.
 العدد والتاريخ جهة النشر العنوان

   
   
   
 :المقدمة في ترقيات الحالية ا بحاثب.

مستل ام ال؟ مع ذكر اسم  أسماء المشتركين العدد والتاريخ هة النشرج العنوان
 الطالب

     
     
     

 المقبولة للنشر )يقدم تأييد بقبول النشر (: ا بحاث .4

ال؟ مع ذكر اسم  أممستل  أسماء المشتركين العدد والتاريخ جهة النشر العنوان
 الطالب

     
     
     
مع ذكمر السمبب همل تمم نشمر كافمة البحموث المقبولمة للنشمر فمي الترقيمة السمابقة علمما  إليهالم يتم نشرها يشار  أبحاثجود مالحظة: في حالة و   

 يجوز ترويج معاملة الترقية مالم يتم نشر جميع البحوث المقدمة للترقية السابقة . ال نهأ
 



 المشاركين وأسماءترجمتها  أو بتأليفهام الكتب العلمية التي قام 5
 أم الكتب المقدمة في ترقية سابقة

مترجم أومولف  العنوان   التاريخ جهة النشر  

    

    

 هاالطروح أوالكتب المستلة مع الرسالة  إلى اإلشارةب م الكتب المقدمة في الترقية الحالية ) مع  
 التاريخ جهة النشر  مولف او مترجم  العنوان 

    

    

والكتمب المقدممة لهمذه  ا بحاثنسخ من كل من  أربعلم تكن المسافة المتروكة كافية كما وتطلب  إن أعاله(  6,7, 5ة للفقرات ) مالحظة : نرف  قائمة منفصل
 الصفحات  وأرقامالمنشورة عبارة عن مستالت يذكر فيها اسم المشرف والمجلد والعدد والتاريخ  ا بحاثوتكون الترقية 

  التدريسية : الهيئةم نشاطات عضو 6
 م عضوية اللجان في الكلية : أ

 ب معضوية اللجان في الجامعة :
 وجدت :  إن أخرىج مجهات 

 د م عضوية الجمعيات العلمية في الجامعة :
 التاريخ نوع العضوية  اسم  اللجنة او الجمعية 

   

   

 الفنون الجميلة ( المساهمة في المؤتمرات او الندوات العلمية ) والمنجزات الفنية ) خاص بكلية  م 7  
 والتاريخ نوع المشاركة ومحل انعقادها  العنوان

   
   

 
 المرتبة العلمية )اللقب العلمي(   في الكلية الترقيات العلمية رئيس لجنة من قبل  أعالهنويد المعلومات 

 

 

 

  توصية رئيس القسم                                                                                             

 
 جيد جدا   جيد متوسط ضعيف

    

 مستوى التدريس السنة الدراسية

 والكفاءة 

 حضور الندوات 

 واالجتماعات 

 اداء الواجبات 

 والمسؤوليات

 التي تعهد إليه  

 التعاون مع 

 منتسبي القسم

 العالقة العلمية

 والتربوية مع الطلبة 

 

 

 

     

  ال أوصي بالترقية  بالترقية أوصي أعالهماجاء  استنادا إلى

 المرتبة العلمية )اللقب العلمي(  اسم وتوقيع رئيس القسم

 

 

 

 

 عميد الكلية توصية                                                                                              

   توصية عميد الكلية

 ممتاز يد جداج جيد متوسط ضعيف

     

 العقوبات اإلدارية) إن وجدت( شعوره بالمسؤلية هتعاونه مع زمالئه ورؤساؤه ومرؤوسي السمعة االجتماعية السمعة العلمية

     

  ال أوصي بالترقية  بالترقية أوصي أعالهاستنادا إلى ماجاء         

 المرتبة العلمية )اللقب العلمي(  اسم وتوقيع العميد

 

 

 

 \توصية مجلس الكلية                                                                        

  المعقودة في   جلسة رقم 

  ال أوصي بالترقية  بالترقية أوصي أعالهاستنادا إلى ماجاء 

 المرتبة العلمية )اللقب العلمي(  اسم وتوقيع رئيس مجلس الكلية 
  

 

 

 


