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 جامعة املرقب      

 اإلدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس
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 بيانات مقدم الطلب/   

      ........................... اجلنسية:   ........................................... اسم عضو هيئة التدريس:

      .........................................م: ـــــالقس   ................................................ الكلية:

 املؤهالت العلمية وتاريخ احلصول عليها: -

     ................... اجلامعة:  ......................التخصص الدقيق:      .......................ؤهل: ـــامل

      .........../........./......... تاريخ احلصول عليه:

     ................... اجلامعة:  ......................التخصص الدقيق:      .......................ؤهل: ـــامل

      .........../........./......... تاريخ احلصول عليه:

     ................... اجلامعة:  ......................التخصص الدقيق:      .......................ؤهل: ـــامل

      .........../........./......... تاريخ احلصول عليه:

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

      ........../......../......... عليها:تاريخ احلصول   .............................الدرجة العلمية احلالية: 

      ................................. الدرجة العلمية املطلوب الرتقية هلا:
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 )املصنفات( اليت متت بها ترقيات سابقة:البحوث  -

 تاريخ النشر رـــــــة النشـــــجه وان البحث )املصنف(ـــــــعن ت

1    

2    

3    

 

 البحوث )املصنفات( املقدمة للرتقية احلالية:-

 تاريخ النشر رـــــــة النشـــــجه وان البحث )املصنف(ـــــــعن ت

1    

2    

3    

4    

5    

 

 التدريس: ................................. هيئةتوقيع عضو        

 م        /           /          تاريخ تقديم الطلب:        
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 إجراءات القسم العلمي: -

ة التدريس وحبوثه على جملس القسم وتبني أن األستاذ املرشح ئمت عرض ملف عضو هي

قد استوفى شروط الرتقية،  وأنه م           /               /       تاريخ: يستحق الرتقية املطلوبة من 

 وعليه فإن القسم يقرتح لتقييم البحوث اللجنة اآلتية:

 اتفـــــاهل مـــــــالقس الكلية امعةـــاجل الدرجة العلمية م ثالثيـــــــــــاالس ت

1 
      

2 
     

 

3 
     

 

4 
     

 

5 
     

 

 

 م العلمي:ــــــــاعتماد رئيس القس

 .........................................................      التوقيع واخلتم:  ...........................االسم: .........    
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 إجراءات الكلية:  -

مت عرض طلب املرشح للرتقية مرفقًا بنتاجه العلمي على جملس الكلية فوجد مستوفيًا 

لشروط الرتقية وفق اللوائح املعمول بها، وعليه فإن جملس الكلية يؤيد اقرتاح القسم وال يرى 

 مانعًا من امتام اجراءات الرتقية.

 د الكلية: ــــاعتماد عمي

 .........................التوقيع واخلتم: .... ......................................................م: ....ــــــاالس

 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التدريس:هيئة جراءات جلنة شؤون أعضاء إ -

............................................................................................................................. ..............

 ..................................................................................................................... ......................

............................................................................................................................. ..............

 ............................................................................................... ............................................

............................................................................................................................. ..............

.............. ................................................................................................... .......................... 

 ة التدريس: ئرئيس شؤون أعضاء هي عتمادا

 التوقيع واخلتم: ...................... : .........................................سمالا    

 مالحظات:  

التالية بعد استيفائه لشروط ة التدريس إىل الدرجة العلمية ئيتم ترقية عضو هي - •

ة التدريس وحتسب ئالرتقية من رئيس اجلامعة، بناًء على توصية جلنة شؤون أعضاء هي

 الرتقية من تاريخ االستحقاق.

ة التدريس املرشح للرتقية بتقديم طلب للقسم التابع له وفق هذا ئيقوم عضو هي - •

 األمنوذج ومرفقًا به نتاجه العلمي.
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ة تدريس يشرتط أن يكونوا من ذات ئي أن يقرتح مخسة أعضاء هيعلى القسم العلم - •

التخصص الدقيق للمرشح للرتقية، وأن تكون درجتهم العلمية أعلى من درجة املرشح، 

 خارج اجلامعة. االقل منعلى أن يكون أحدهم على 

 يقصد بالبحوث واملشاريع املبتكرة:  - •

 أو ترمجة. الكتب العلمية احملكمة تأليفًا أو حتقيقًا  -  •

 األوراق العلمية املنشورة يف مؤمترات أو ندوات أو ورش عمل حمكمة.  - •

االخرتاعات واالبتكارات العلمية املنشورة اليت صدرت بها براءات اخرتاع من جهات  - •

 االختصاص.

األعمال الفنية ذات القيمة الرفيعة كاملنحوتات واللوحات واملالحم الفنية واألدبية  - •

 ذلك من األشكال االبداعية اليت تقبلها جلان التقييم ألغراض التعيني والرتقية.وغري 

 على املرشح للرتقية أن يرفق مع هذا الطلب ملخصًا لسريته الذاتية.  - •
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 وزارة التعليم                                                         

 (م20/      20)        ألعضاء هيئة التدريس باجلامعاتاستمارة طلب إجازة تفرغ علمي 

 

 . .............................................اجلامعـــــــة/ ..................................             

 . ......................................... .... الكليـــــــة/ ..................................            

 . .............................................القســــــــــم/ ..................................            
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 وزارة التعليم                                                           

 

 

 

 األول: يعبأ من قبل املرشح.القسم 

 : أواًل: البيانات الشخصيــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  االسم رباعيًا من واقع منوذج الرقم الوطين

  تاريخ احلصول على الدكتوراه

  اجلامعة اليت حصل منها على الدكتوراه

 الدكتـــــــــــــــــــــــــوراه:عنوان رسالة 

............................................................................................................................. ...............

 ................................................................................ ............................................................

 .......................................................... ..................................................................................

 ........................................................ .... ................................................................................

 .... 

 

  التخصص الدقيق
  الوظيفة احلالية

  تاريخ االستحقاق للرتقية  تاريخ الرتقية ألستاذ مساعد

  تاريخ االستحقاق للرتقية   تاريخ الرتقية ألستاذ مشارك

  تاريخ االستحقاق للرتقية  الرتقية ألستاذاريخ ــــت

  م اهلاتفـــــــــرق

  ــــيـالربيد اإللكرتونــــــ
 

 

 

 

  القسم  الكلية  اجلامعة
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 ثانيًا: بيانات التفرغ العلمي السابـــــــــــــــــــــــق:

  هل سبق لك احلصول على إجازة تفرغ علمي
  مدتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  الدرجة العلمية اليت كنت عليها 
 الدول واجلامعات اليت متت زيارتها خالل إجازة التفرغ العلمي الســـــــــــــــــــــــــــابق

 اجلامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الدولــــــــــــــــــــــــــــة

1 .  

2 .  

3 .  

 البحوث والدراسات اليت أجنزتها خالل إجازة التفرغ العلمي السابقــــة

 
........................................... .......................................................................................................

....................................................................................................................................... ........... 

...... ............................................................................................................ ..... ........................... 

.................................... ............................................................................... ............................... 

.................................................................. .......................................... ...................................... 

.................................... ................................................................ ..... ......................................... 

.................................... ................................................................ ..... ......................................... 

............................................................................................................................. .....................

.............................................................................................................. .................................... 

................................................................................................................... ...............................

......................................................................... ......................................................................... 

 ................................................................................................................... ............................... 

 .................................... ............................................................................. ................................. 

.................................... ............................................................................................................ .. 

.................................................................. .......................................... ...................................... 

............................................................................................................. ..................................... 
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 ثالثًا: مدة وجهة وتاريخ التفرغ العلمي احلالية:

 املدة املطلوبة إلجازة التفرغ العلمي:
 ............................................................ ............................................................................. 

 

 جهة التفرغ العلمي:

 الدولة ...................................................................................... .1

 ............................اجلامعة ........................................................ .2

 رابعًا: برنامج التفرغ العلمي املزمع إجنازه )املشروع البحثي(:

 أوراق حبثيــــــــــــــــــــــــــــــة  .1

هل البحث / األحباث مدعومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة؟ 

...................................................................................................... . ....................... 

 هل سبق وان حصلت على أي دعم إلجناز هذا البحث؟ 

 ............................................................................................................................. 

 هل توجد رسوم لقضاء إجازة التفرغ العلمي؟

............................................................................................................................. . 

 خامسًا: اجلدول الزمين ملراحل ومهام التفرغ العلمي:

 عنوان البحث / الدراسة:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

............................................................. ................................................................................... 
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 املهمة املطلوب إجنازها مع ذكر

 اجلهة / املدينة / الدولة 

 مدة اإلجازة

 م   20     /       /   م إلــــــــــــــى 20       /      /   من     
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.             
2.             
3.             
4.             

 

 سادسًا: البحوث واملؤلفات املنشورة أو املقبولة للنشر اليت أجريتها خالل األربع سنوات السابقة:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................ ................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
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 سابعًا: املستندات الواجب إرفاقها بطلب إجازة التفرغ العلمي:

 زة التفرغ العلمي.استمارة طلب إجا .1
 خطاب رئيس القسم باملوافقة. .2
 خطاب عميد الكلية باملوافقة. .3
 قرار السيد رئيس اجلامعة بشأن التفرغ العلمي. .4
 خطاب اجلهة اليت سيقضي فيها عضو هيئة التدريس فرتة التفرغ العلمي. .5
 ملخص للبحث املزمع إجنازه خالل فرتة التفرغ العلمي. .6
 املصاريف البحثية إن تطلب التفرغ العلمي ذلك.تفاصيل عن  .7

 

  املرشح:

 التوقيع:

 
 

  التاريخ:
 

 القسم الثاني )يعبأ من قبل القسم(

 

 أواًل: بيانات عن أعضاء هيئة التدريس بالقسم:

 التخصص الدقيق للمتقدم التخصص العام للمتقدم

الوظائف يف هذا 

 غري لييب لييب العدد التخصص

الوظائف يف هذا 

 التخصص

 غري لييب لييب العدد

    أستاذ    أستاذ

    أستاذ مشارك    أستاذ مشارك

    أستاذ مساعد    أستاذ مساعد

    حماضر    حماضر

    حماضر مساعد    حماضر مساعد
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م )..........................( ــــــــــــــــاع جملس القسم باحملضر رقـــــــثانيًا: توصية اجتم

                        ......:..../........../....................( املنعقد بتاريخ ........اجلامعــــــــي )للعـــــــــــــــام 

 املوافقة بدون شروط  •
 موافقة بشروط •
1. ........................................................................................................ ............................. 
2.  ..................................................................................... ..................................... ........... 

 

 القسم الثالث )يعبأ من قبل عميد الكلية(

أواًل: توصية اجتماع جملس الكلية باحملضر رقم )..........................( 

                        ...............:....................( املنعقد بتاريخ اجلامعــــــــي )للعـــــــــــــــام 

 املوافقة بدون شروط  •

 موافقة بشروط •

1. ....................... ............................................. ....................................................... 

2. .......................................................... ................................................................. 

 
 
 

  رئيس القسم:
 

 

 التوقيع واخلتم:

 

 

 

  التاريخ:

  لية:عميد الك
 

 التوقيع واخلتم:

 

 

 

  التاريخ:
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 أعضاء هيئة التدريس باجلامعة( شؤونالقسم الرابع )يعبأ من قبل جلنة 

 

أعضاء هيئة التدريس على بيانات االستمارة وتأكدت من استكمال  شؤوناطلعت جلنة  .1

كافة الوثائق املطلوبة، كما تأكدت من تواريخ احلصول على الدكتـــــــــــــــــــــــوراه 

 والرتقيات العلمية اليت ذكرها املتقدم من واقع ملفه.

 كما أن املتقدم .2

 ...................................(مل يسبق له أن حصل على إجازة التفرغ العلمي ). •

امعة رقم )................( ـــــــازة التفرغ العلمي بقرار رئيس اجلـــــــسبق له أن حصل على إج •

ام اجلامعي )......................( وقرار وزارة التعليم ــــاريخ )......../......../................( للعـــــبت

 ام اجلامعي )....................(.ـــــــــــ..........( بتاريخ )......../......../................( للع...رقم )......

 

 

  رئيس اللجنة العلمية:
  التوقيع 
  التاريخ:

  مدير إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس:
  التوقيع والتصديق

  التاريخ:


