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  استمارة طلب عضو هيئة تدريس للترقية
 ………....……………… قسم:                     …………………………… كلية :

 
  البيانات والمؤهالتالقسم األول: 

  البيانات الشخصية :  )أ

 ً  االسم رباعيا
 اسم العائلة الجداسم  اسم األب االسم األول

    

                      رقم السجل المدني

 الموافق:         /          /            م تاريخ الميالد:  الجنسية:

  جوال :  هاتف:
بريد 

 إلكتروني
 

 /        /         هـ  الموافق         /        /             م للمتعاقدين يتم ذكر تاريخ التعاقد

 التعاقدصفة 
 شخصي: غير مرتبطة بعمل في بلد التعاقد:                                                (    )

 مرتبطة بعمل في بلد التعاقد [ يذكر الجهة التي تعملين  بها خارج المملكة ]                    (     )غير شخصي:  

 /      /       هـ  الموافق      /      /       م الترقية إليها تاريخ التعيين في المرتبة العلمية الحالية أو

  رقمها :           تاريخها:     /     /  لمن هم برتبة أستاذ مشارك يتم ذكر رقم جلسة المجلس العلمي وتاريخ الترقية إليها

 (    )    أستاذ مشارك       (    )    أستاذ    المرتبة العلمية المطلوب الترقية إليها

  هل سبق أن تقدمت للترقية لهذه المرتبة من قبل ؟       نعم    (    )         ال   (    )
  إذا كان الجواب بنعم، فتذكر عدد المرات التي سبق أن تقدمت فيها للترقية :

  /        هـ  المعقود بتاريخ:     /     -------باجتماعه  ------------المرة األولـى:  قرار المجلس على 
 المعقود بتاريخ:      /      /        هـ -------باجتماعه   ------------المرة الثانية:  قرار المجلس على 

 
  أوالً: درجة الدكتوراه:  المؤهالت العلمية  )ب

  اسم الجامعة أو الكلية التي منحتها: 

    اسم المدينة والدولة التابعة لها

  الدقيق:التخصص   التخصص العام:

عنوان رسالة 
 الدكتوراه:

 باللغة العربية:

  باللغة األجنبية:
 (لمن حصلت عليها من جامعة غير عربية أو للتخصصات العلمية أو تخصص اللغة اإلنجليزية):

    الجهة التي يعمل فيها:   اسم المشرف:

اسم المشرف  
المشارك: 

    الجهة التي يعمل فيها:  

  /       /        هـ  الموافق      /        /           م        الدكتوراه تاريخ الحصول على درجة
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  ثانياً: درجة الماجستير

  اسم الجامعة أو الكلية التي منحتها: 

    اسم المدينة والدولة التابعة لها

  التخصص الدقيق:  التخصص العام:

  
عنوان رسالة 

 الماجستير:

 باللغة العربية: 

  األجنبية:باللغة 
 (لمن حصلت عليها من جامعة غير عربية أو للتخصصات العلمية أو تخصص اللغة اإلنجليزية):

  الجهة التي يعمل فيها: اسم المشرف على الرسالة:          

    الجهة التي يعمل فيها:  اسم المشرف المشارك:            

 /       /        هـ  الموافق      /        /            م         الحصول على درجة الماجستيرتاريخ 

 
  ثالثاً: الدرجة الجامعية :

  اسم الجامعة أو الكلية التي منحت الدرجة:

    اسم المدينة والدولة التابعة لها:

    التخصص:

  /        /           هـ  الموافق        /         /              م         تاريخ الحصول على الدرجة
  

  القسم الثاني: اإلنتاج العلمي الُمقدم للترقية
  ويشتمل على ما يلي:

 
  :بحوث منشورة أو مقبولة للنشر في دوريات علمية متخصصة ومحكمة: أوالً 

ن احسب ترتيب األسماء على البحث، ثم اسم البحث، ثم وعاء النشر، فالبلد التابع له وعاء النشر، ثم سنة النشر، ثم العدد فالمجلد، وإذا ك(يتم ذكر اسم المؤلف، فالمشاركين معه في التأليف 
ملف اإلداري وصورة ضمن الول مقبوالً  للنشر فيذكر تاريخ خطاب قبول النشر ووظيفة من أصدر خطاب القبول (ترفق صورة طبق األصل من خطاب القبول على غالف كل بحث مقب

   للمعاملة).

  ......................................................................................................  ــ 
  ......................................................................................................  ــ 
  ...................................................................................... ..................  ــ 
  ........................................................................................ ................  ــ 
  ..................................................... ...................................................  ــ 
  ......................................................................................... ...............  ــ 
 

  ):مداوالت المؤتمر (كتاب المؤتمربحوث ُمقدمة في مؤتمرات علمية متخصصة ومحكمة ومنشورة بأكملها في : ثانياً 
لكن يرسل إلى و،  وحدة واحدة فقط   أي من عدد الوحدات المطلوبة للتقدم للترقية -( وفقاً لالئحة يُقبل من البحوث المقدمة للترقية ضمن الحد األدنى 

  لمجلس) (*) لجنة التحكيم كافة البحوث المقبولة أو المنشورة في المؤتمرات أو الندوات التي يعتمدها ا
  ......................................................................................... ...............  ــ

  ........................................................................................ ................  ــ 

  ......................................................................................... ...............  ــ 

  ........................................................................................ ................  ــ 
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ية قبل للنشر لها أكثر من وحدة، فسوف يحسب لها المجلس العلمي وحدة كاملة من العدد المطلوب بمعنى أنه إذا كانت المتقدمة للترق(*) 

عتمدها يللتقدم للترقية إلى المرتبة المتقدمة لها ضمن الحد األدنى، وما يزيد عن وحدة ويكون منشوراً أو مقبوالً للنشر في مؤتمرات أو ندوات 
العلمي لتقييمه ضمن كامل األبحاث المقدمة للترقية، وتفسير الوحدة البحثية هي عبارة عن بحث المجلس فسوف يُرسل للجنة فحص اإلنتاج 

أنجزته المتقدمة بمفردها، ونصف الوحدة البحثية هي أن تكون المتقدمة قد شارك معها شخص واحد أو أن يكون قد شارك معها أكثر من 
حثية فهي أن تكون المتقدمة قد أنجزت بحثاً بمشاركة أكثر من اثنين  واسمها الثاني شخص ولكن اسم المتقدمة هو األول، أما ربع الوحدة الب

  فما دون.
  

  بحوث محكمة منشورة أو مقبولة للنشر من مراكز البحوث المتخصصة:: ثالثاً 
  ........................................................................................................   ــ 

  ....................................................................................... .................  ــ 

  ...................................................................................... ..................  ــ 

  ....................................................................... .................................  ــ 

  ....................................................................................... .................  ــ 
  

اجع العلمية والكتب المحققة والمترجمة التي ُحِكمت بطريقة الكتب المحكمة وتشتمل على الكتب الدراسية والمر: رابعاً 
  :يقبلها المجلس العلمي

  ...................................................................................... ..................  ــ 

  ....................................................................................... .................  ــ 

  ....................................................................................... .................  ــ 

  ................................................... .....................................................  ــ 
  

  براءات االختراع المسجلة في جهات علمية يقبلها المجلس العلمي: :خامساً 
  ....................................................................................... .................  ــ 

  ...................................................................................... ..................  ــ 

  ........................................................................................ ................  ــ 
  

  األعمال اإلبداعية::سادساً 
  ............................................................................... .........................  ــ 

  ...................................................................................... ..................  ــ 

  ...................................................................................... ..................  ــ 
  

  

  القسم الثالث: اإلنتاج العلمي غير المحتسب للترقية
يتمثل في  الذي، ودون إرفاق نسخ منهيكتفى هنا بذكر اإلنتاج العلمي الذي ترغب في عدم احتسابه ضمن الحد األدنى للترقية 

  ما يلي:
  

  بحوث ومؤلفات تم نشرها للمتقدم قبل الحصول على درجة الدكتوراه: (إن وجد) أوالً : 
  ..................................................................................... ..................  ــ 

  .................................................................................... ...................  ــ 

  .................................................................................... ...................  ــ 
  

  الدكتوراه للمتقدم: (إن وجد)بحوث مستلة من رسالتي الماجستير وثانياً : 
  :  ) في المربع التالي√في حالة عدم وجود بحوث مستلة من رسالتي الماجستير والدكتوراه ضمن اإلنتاج العلمي الُمقدم للترقية  تُوضع عالمة ( 

  توجد وهي:      ]   [      ال توجد   ]   [                
  ...................................................................................... ..................  ــ 

  ...................................................................................... ..................  ــ 

  ........................................................................................ ................  ــ 
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  أعمال أخرى غير محكمة: (تذكر بياناتها فقط)ثالثاً : 

  .....................................................................................................   ــ 

  .................................................................................... .................  ــ 

  .......................................................................................................  ــ 
  

  المنشور أثناء شغل وظيفة أستاذ مساعد:  رابعاً : اإلنتاج العلمي
ة أستاذ ب(هذا البند يختص بالمتقدمات للترقية إلى رتبة أستاذ، ويتم ذكر عناوين البحوث التي قدمت للمجلس العلمي وتمت الترقية بموجبها إلى رت

  مشارك).
  .................................................................................... ...................  ــ 

  ..................................................................................... ..................  ــ 

  ............................................. ..........................................................  ــ 

  ........................................................................................ ...............  ــ 

  .......... .............................................................................................  ــ 

  ..................................................................................... ..................  ــ 

  ................................................................................... ....................  ــ 

  .............................................................................. ........................  ــ 
  

  

  القسم الرابع: التاريخ الوظيفي واإلسهامات اإلدارية والجوائز
 

  أوالً : الوظائف التعليمية:

 المدة التي تم قضاؤها في الوظيفة الجهة اسم الوظيفة
 إلــــى مــــن

 /      /               /      /                معيد

 /      /               /      /                محاضر

 /      /               /      /                أستاذ مساعد

  أستاذ مشارك
 (لمن تنطبق عليه)

               /      /               /      / 

  
  الوظائف األخرى والمناصب اإلدارية:ثانياً : 

اسم الوظيفة/ أو 
 المنصب

 الجهة
 المدة التي تم قضاؤها في الوظيفة

 إلــــى مــــن

                /      /               /      / 

                /      /               /      / 

                /      /               /      / 

                /      /               /      / 

                /      /               /      / 
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  ثالثاً : المنح والجوائز ( إن وجد ):
 تاريخ منحها الجهة التي منحتها اسم المنحة أو الجائزة

   

   

  

  المشاركة في المؤتمرات والندوات وأوجه النشاطات األخرى القسم الخامس:
  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية:: أوالً 

(هذا البند يتعلق بالمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية غير التي ذكرت في "القسم الثاني"، وعلى المتقدمة أن تذكر اسم  
  عقاد ، وكيفية مساهمتها فيها). المؤتمر أو الندوة ، وتاريخ ومكان االن

  ..................................................................................... ...................  ــ 

  ................................................................................... .....................  ــ 

  .................................................................................... ....................  ــ 

  .................................................................................. ......................  ــ 

  ............................................. ...........................................................  ــ 

 ................................................................................ ........................  ــ 

  

  : أوجه النشاطات األخرى :ثانياً 

  :الجمعيات العلمية )١

  .............................................................................. ..........................  ــ 

  ............................................................................. ...........................  ــ 

  ........................................ ................................................................  ــ 

  ............................................................................ ............................  ــ 

  :اللجان )٢

  ............................................................................. ...........................  ــ 

  ................................................................................... .....................  ــ 

  ................................................. .......................................................  ــ 

  .................................................................................... ....................  ــ 

  :المجالس )٣

  .................. ......................................................................................  ــ 

  ................................................................................. .......................  ــ 

  ....................................................................................... .................  ــ 
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  :خدمة الكلية والوزارة والمجتمع )٤

  .............................................................................. ..........................  ــ 

  .............................................................................. ..........................  ــ 

  ............................................................................... .........................  ــ 

  .............................................................................. ..........................  ــ 

  

  (*)القسم السادس: (العبء التدريسي) 
على وعضو هيئة التدريس العبء التدريسي للفصول الثمانية التي تسبق تقدمها للترقية، ويدخل فيها الفصل الدراسي الذي تقدمت للترقية خالله،  (تذكر

من الفصول يدخل ض، مع التوقيع أسفل كل فصل، وال رئيسة القسم التأكد من صحة بيانات العبء التدريسي ومطابقة ذلك مع ما هو مسجل لدى القسم
  الثمانية الفصول الصيفية).

  
  

 هـ:١٤----هـ/١٤----الفصل الثاني للعام الدراسيهـ:١٤----هـ/١٤----الفصل األول للعام الدراسي  
رقم 

ورمز  
 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

الوحدات

رقم 
ورمز  
 المقرر

 عدد الوحدات اسم المقرر

      
      
      
      

  المجموع المجموع
  

 هـ:١٤----هـ/١٤----الفصل الثاني للعام الدراسي هـ:١٤----هـ/١٤----الفصل األول للعام الدراسي  
رقم 

ورمز  
 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

الوحدات

رقم 
ورمز  
 المقرر

 عدد الوحدات اسم المقرر

      
      
      
      

  المجموع المجموع
  

 هـ:١٤----هـ/١٤----الفصل الثاني للعام الدراسيهـ:١٤----هـ/١٤----الدراسي  الفصل األول للعام 
رقم 

ورمز  
 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

الوحدات

رقم 
ورمز  
 المقرر

 عدد الوحدات اسم المقرر

      
      
      
      

  المجموع  المجموع
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هـ:١٤----هـ/١٤----الثاني للعام الدراسيالفصل هـ:١٤----هـ/١٤----الفصل األول للعام الدراسي  
رقم 

ورمز  
المقرر

 اسم المقرر
عدد

الوحدات

رقم 
ورمز  
المقرر

عدد الوحدات اسم المقرر

المجموعالمجموع

) ساعة، ١٢) ساعة، ولمن هن برتبة أستاذ مشارك عن (١٤(*)  يجب أال يقل العبء التدريسي لمن هن برتبة أستاذ مساعد عن (
وفي حالة كون المتقدم / المتقدمة تشغل منصباً فيذكر أن سبب تدني العبء التدريسي يعود إلى ذلك، وفي كل األحول ال يجب أن يقل 

) ساعات، ومن ال يحمل عبئاً أو أن عبئه متدٍن دونما سبب يرفق موافقة الجهة التي  ٣صباً إدارياً عن (العبء التدريسي لمن تشغل من
سمحت له بذلك وتكون مخولة باستثنائه من أن يحمل عبئاً تدريسياً). 

  القسم السابع: (لالستخدام الرسمي)
. قرار مجلس القسم باجتماعھ الــ                                   للعام الدراسي         /        /       ھـ المعقود بتاریخ      /         /          ھـ 

  (ال يقبل محضر بالتمرير أو قرار بناء على تفويض الصالحيات في طلب الترقية ) .

رئيسة القسم :                                                                     التوقيع:  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  القسم الثامن: (لالستخدام الرسمي)
قرار مجلس الكلیة باجتماعھ الــ--------------------   للعام الدراسي         /       /       ھـ المعقود بتاریخ      /        /          ھـ 

  . قرار بناء على تفويض الصالحيات في طلب الترقية) (ال يقبل محضر بالتمرير أو

  عميدة الكلية                                                                      التوقيع:   

  ) CDالمستندات المطلوب إرسالها مع المعاملة إلى المجلس العلمي: ( تحّمل على 

عميدة الكلية إلى وكيلة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيسة المجلس العلمي، مرفقاً بها ترفع األوراق مباشرة من 
  المستندات التالية:

انهم، وال يعتد بجهات عمل في بلد غير المرتبطات( تنطبق البنود التالية فقط على من تتقدم للترقية من المتعاقدات 
  قدم للترقية عن طريق المجلس العلمي بالجامعة ) :بكون عقدها شخصياً فإنه يمكن لها أن تت

  استمارة طلب تقدم عضو هيئة تدريس للترقية مع تعبئتها بكل دقة.  .١
 بجهات عمل في بلدانهم).  غير المرتبطاتصورة من قرار المباشرة بالكلية بعد التعاقد معها (للمتعاقدات  .٢
فية .المقدم للترقية مستوفاة لجميع البيانات البيلوجرا القبول باإلنتاج العلميمرتبة تصاعدياً حسب تاريخ النشر أو قائمة        .٣
  دون أية أبحاث أو مؤلفات أخرى .  يتم إرفاق األبحاث التي ترغب عضو هيئة التدريس التقدم بها للترقية فقط .٤
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تقل ويُكتب عليه من الخارج نسخة يتم إرفاق خمس نسخ من اإلنتاج العلمي المقدم للترقية، كل نسخة متكاملة داخل مغلف مس .٥
 . Flash Memoryأو  CDرقم (  ) واسم المتقدمة للترقية والكلية التابعة لها، ونسخة واحدة إلكترونية ( مضغوط ) محملة على 

 يتم ترقيم األبحاث وفقاً لورودها في استمارة التقدم للترقية حتى تنتهي .  .٦
للنشر ضمن الملف اإلداري، وال يقبل خطاب قبول بحث ورد عن طريق الفاكس  إرفاق أصل خطابات القبول للبحوث المقبولة .٧

 أو باإلنترنت. 
 إن وجد ) ( قرار المجلس العلمي للكتب المحكمة .٨
 نسخة من رسالة الماجستير والدكتوراه . .٩

يها التي ورد فصورة من محضر مجلس القسم (يكتفى بالورقة األولى من المحضر المتعلقة بحضور أعضاء المجلس والورقة  .١٠
  مناقشة موضوع الترقية والتوصية التي اتخذها المجلس، والورقة األخيرة التي تحتوي على توقيع الحاضرات )

  مذكرة رئيسة مجلس القسم للعرض على مجلس الكلية تشتمل على التوصية التي تم اتخاذها من قبل المجلس .  .١١
من المحضر المتعلقة بحضور أعضاء المجلس والورقة التي ورد فيها صورة من محضر مجلس الكلية (يكتفى بالورقة األولى  .١٢

  مناقشة موضوع الترقية والتوصية التي اتخذها المجلس، والورقة األخيرة التي تحتوي على توقيع الحاضرات ).
 مذكرة عميدة الكلية للعرض على المجلس العلمي تشتمل على التوصية التي تم اتخاذها من قبل المجلس. .١٣
بدرجة أستاذ وأستاذ مشارك للمتقدمة لدرجة أستاذ مشارك، أو أستاذ فقط للمتقدمة لدرجة أستاذ في  -على األقل  -أعضاء عشرة  .١٤

 التخصص الدقيق لطالبة الترقية، مع سيرهم الذاتية ، ويراعى فيهم اآلتي :
ستة  ( ية هي لغة البحوث المقدمة للترقيةلمحكمين لغتهم األم اإلنجليزية في حال كانت اللغة اإلنجليزوجوب إرسال سير ذاتية  .١٥

كحد أدنى عند التقدم للترقية لدرجة أستاذ في تخصصات اللغة اإلنجليزية ، أو أربعة كحد أدنى في الحاالت األخرى ( التقدم 
 لدرجة أستاذ مشارك في تخصصات اللغة اإلنجليزية أو أي درجة في التخصصات األخرى ) .

 في حال التقدم للترقية لدرجة أستاذ مشارك .  بدرجة أستاذ سبعة كحد أدنىكمين وجوب إرسال سير ذاتية لمح .١٦
 ) . ١٠٢تعبئة االستمارة الموجزة الخاصة ببيانات المحكمين  ( نموذج رقم    .١٧
 السيرة الذاتية محدثة . .١٨
 بيان الخدمة الوظيفي مصدقاً . .١٩
 ) .١إفادة من رئيسة القسم بنظامية التقدم للترقية (نموذج رقم  .٢٠
ورقة تحتوي جميع المرفقات مرقمة تبعا لورودها في هذه القائمة، وترتب داخل الملف وفقا للترقيم ، وتوضع فواصل بارزة  .٢١

  تحمل البند الذي تضمه.
  
 ( بدون استكمال هذه النقاط سوف يتم إعادة المذكرة لمصدرها مما سيؤخر وقت إنجاز المعاملة ) 
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