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تعبأ بمعرفة أمانه المجلس العلمي:

Filed by Scientific Council Secretary:
Ref.: ………………………..………...

رقم الطلب............................................. :
التاريـــخ.............................................. :

Date: ………………………....….…..

المرفقــات.............................................. :

………Encls: ………………………..

حفظـه اللــه

سعادة االستاذ الدكتور  /رئيس المجلس العلمي
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  ...وبعد
أطلع مجلس كلية

على طلب ترقية الدكتور ،.............................................. /بقسم ،....................................................
إلى مرتبة  ،.............................................في تخصص............................................................ :
وذلك في جلسته المنعقدة بتاريخ

/

/

14هـ ،وإلستيفاء الطلب لشروط الترقية وقد أوصى المجلس

بإستكمال إجراءات الطلب لدى المجلس العلمي.
أبعث لسعادتكم الطلب مع كامل المستندات والوثائق المطلوبة ،برجاء التكرم بإستكمال اإلجراءات النظامية الالزمة
من قبل مجلسكم الموقر.
وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري ،،،
عميد كلية:

التوقيع:

االسم:

---------------------------------------------------------------------------

المرفقات (يرجي التأشير في المربع):












خطاب عميد الكلية.
نموذج طلب الترقية.
قائمة األبحاث.
قائمة الكتب المحكمة.
براءة االختراعات واالبتكارات.
النشاط اإلبداعي.
نموذج المحكمين مرشحي مجلس القسم.
صورة من محضر اللجنة الثالثية.
نموذج المحكمين مرشحي مجلس الكلية.
نسخة واحدة من كل بحث  /كتاب.
نسخة من التقييم السنوى للمتقدم للترقية عن أخر عام
جامعى
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خطابات قبول للنشر لألبحاث المقبولة للنشر.
قرار المجلس العلمي للكتب المحكمة.
صورة من رسالتى الدكتوراه والماجستير.
السيرة الذاتية.
بيان خدمة.
صورة آخر ملف أكاديمي.
بطاقة األحوال المدنية.
صورة عن الشهادات العلمية.
صورة قرار التعيين على المرتبة الحالية.
صور حضور دورات تربوية.
نسخة الكترونية من جميع االوراق المقدمة للترقية
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طلب ترقية علمية
لمرتبة ( ❑ أستاذ ❑ أستاذ مشارك )
للمرة ( ❑ األولى ❑ الثانية ❑ الثالثة )
تاريخ التقدم للترقية للقسم:

/

تاريخ توصية مجلس القسم:

/
/

لغة األبحاث المقدمة ❑ :العربية

/

14هـ (الموافق

/

 20 /م)

14هـ (الموافق

/

 20 /م)

❑ اإلنجليزية

❑ أخرى

أوالً  :البيانات الذاتية ( :ترفق السيرة الذاتية وصورة من آخر ملف أكاديمي للمتقدم )
االسم رباعيـا ً باللغــة العربيــة........................................ :
االسم رباعيا ً باللغة اإلنجليزية........................................... :
الجنسية............. :
المرتبة الحالية:

تاريخ الميالد

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

....................هـ (الموافق

بقسم ............. :

 .............................م)
كلية ............. :

المؤهالت العلمية (ابتداءً من مرحلة البكالوريوس):
اسم المؤهل

الدولة المانحة

أسم الكلية  /الجامعة

عنـــوان رسالــة المـاجـسـتـيـــــر:
عنــوان رسالــة الـدكتــــــــــوراه:
التخصص العام باللغــة العربيـــة:
التخصص العام باللغة اإلنجليزية:
التخصص الدقيق الحالي باللغــة العربيـــة:
التخصص الدقيق الحالي باللغة اإلنجليزية:
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تاريخ الحصول علية
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تاريخ التعيين أو التعاقد على المرتبة الحالية بالجامعة .................... :هــ (الموافق  …………….م)
تاريخ آخر ترقية:
نوع التعاقد (لغير السعوديين):

 ....................هــ (الموافق  …………….م)
❑ إعارة

❑ شخصي

التدرج الوظيفي األكاديمي بعد الحصول على درجة الدكتوراه:
مسمى الوظيفة

جهة العمل

-3-

تاريخ العمل بها (من-الي)
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ثانيا ً  :األنشطة التدريسية والجامعة خدمة المجتمع:
( أ ) األنشطة التدريسية:
عدد الوحدات التدريسية في آخر فصلين دراسيين ( ويشمل ذلك التدريس العملي )( :

) وحدة دراسية.

المقررات التي تقوم بتدريسها-:
عدد الطلبة الذين تتولى إرشادهم أكاديميا ً بالقسم (حالياً) :طلبة المستوى الجامعي ( ) طلبة الدراسات العليا (

المقررات التى تم تدريسها منذ التعيين على الدرجة العلمية الحالية
عدد ساعات
الفصل
اسم المقرر
كود المقرر
العام الجامعى
المقرر
الدراسى
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عدد
الطالب

طبيعة المادة
(نظرى – عملى)

)

درجة تقييم
الطالب
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( ب ) نشاط متعلق بخدمة الجامعة والمجتمع :

 اللجان التى شارك فيها عضو هيئة التدريساسم اللجنة

الفصل
الدراسى

العام
الجامعى

جهة التشكيل
(جامعة -كلية – قسم)

الصفة
(رئيس – عضو)

العدد االتقريبى لمرات
الحضور باللجنة

 أنشطة أخرى❑ ال يوجد
❑

❑

❑

❑

❑ يوجد

مسمى النشاط:

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

تاريخ اإلنجاز:

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

جهـة إنجــازه:

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

مسمى النشاط:

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

تاريخ اإلنجاز:

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

جهـة إنجــازه:

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

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

تاريخ اإلنجاز:

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

جهـة إنجــازه:

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

مسمى النشاط:

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

تاريخ اإلنجاز:

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

جهـة إنجــازه:

........................................................................................................... ..................................................
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ثالثا ً :اإلنتاج العلمي المقدم للترقية العلمية:

ملخص اإلنتاج العلمي
( أ ) العلمية :
عدد الوحدات المقبولة للنشر ( ) .......

عدد الوحدات المنشورة ( ) ......

عدد الوحدات المنفردة ( ) .....

العدد اإلجمالي لألبحاث (  ) ......بحث = (  ) ......وحدات بحثية

المحكم من الكتب وتشمل :

(ب)

المحكم من الكتب الجامعية والمراجع* ❑ ال يوجد
❑ ال يوجد

الكتب المحكمة*

❑ يوجد .عدد األعمال (  ) ....... ( = ) .......وحدة بحثية واحدة
❑ يوجد .عدد األعمال (  ) ........ ( = ) ........وحدة بحثية واحدة

* (يقبل وحدة واحدة من كل من الكتب الجامعية والمراجع والكتب المحققة).

براءات االختراع واالبتكارات ( :ترفق شهادة البراءة )*

(ج)
❑ ال يوجد
❑

❑ يوجد .عدد األعمال (

مسمى االختراع أو االبتكار:
جهة منح البراءة:

❑

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

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

تاريخ االختراع أو االبتكار:

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

مسمى االختراع أو االبتكار:

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

جهة منح البراءة:

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

تاريخ االختراع أو االبتكار:
•

)

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

* (يقبل وحدة واحدة من كل من براءات االختراع واالبتكارات).
* إذا كان هناك أعمال مشتركة بين أكثر من إثنين والمتقدم هو الباحث الرئيسي فيها  ..يرجي كتابة عنوان البحــث الــذ
ترغبون إحتسابه كباحث رئيس ليحتسب بنصف وحدة.........................................................................:
......................................................................................................................................................

إسم المتقدم للترقية .................................................:التوقيع ........................ :تاريخ الطلب
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/

/

14هـ
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(د)

األبحاث :

عنوان البحثResearch Title: .................................................................................................... ................................... :
............................................................ ..........................................................................................................................................

❑ منشور ❑ مقبول للنشر بتاريخ / :

/

14هـ (الموافق

/

 20 /م)

جهة النشر:
....................................................................................................................................................................... ..............................

لغة البحث ❑ :العربية

اإلعــداد:

❑ منفرد

❑ أخرى

❑ اإلنجليزية

❑ مشترك رئيسي مع آخرين

❑ مشترك بين إثنين

❑ مشترك مع آخرين

عنوان البحثResearch Title: ....................................................................................................................................... :
........................................................................... ...........................................................................................................................

❑ منشور ❑ مقبول للنشر بتاريخ / :

/

14هـ (الموافق

/

 20 /م)

جهة النشر:
.....................................................................................................................................................................................................

لغة البحث ❑ :العربية

اإلعــداد:

❑ منفرد

❑ أخرى

❑ اإلنجليزية

❑ مشترك رئيسي مع آخرين

❑ مشترك بين إثنين

❑ مشترك مع آخرين

عنوان البحثResearch Title: ....................................................................................................................................... :
......................................................................................................................................................................................................

❑ منشور ❑ مقبول للنشر بتاريخ / :

/

14هـ (الموافق

/

 20 /م)

جهة النشر:
.....................................................................................................................................................................................................

لغة البحث ❑ :العربية

اإلعــداد:

❑ منفرد

❑ اإلنجليزية
❑ مشترك بين إثنين

❑ أخرى
❑ مشترك رئيسي مع آخرين
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❑ مشترك مع آخرين
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عنوان البحثResearch Title: ....................................................................................................................................... :
........................................................................ ..............................................................................................................................

❑ منشور ❑ مقبول للنشر بتاريخ / :

/

14هـ (الموافق

/

 20 /م)

جهة النشر:
................................................................................................................................................ .....................................................

لغة البحث ❑ :العربية

اإلعــداد:

❑ منفرد

❑ أخرى

❑ اإلنجليزية

❑ مشترك رئيسي مع آخرين

❑ مشترك بين إثنين

❑ مشترك مع آخرين

عنوان البحثResearch Title: ....................................................................................................................................... :
........................................................................... .............................................................................................................. .............

❑ منشور ❑ مقبول للنشر بتاريخ / :

/

14هـ (الموافق

/

 20 /م)

جهة النشر:
................................................................................................................. ....................................................................................

لغة البحث ❑ :العربية

اإلعــداد:

❑ منفرد

❑ أخرى

❑ اإلنجليزية

❑ مشترك رئيسي مع آخرين

❑ مشترك بين إثنين

❑ مشترك مع آخرين

عنوان البحثResearch Title: ....................................................................................................................................... :
......................................................................................................................................................... .............................................

❑ منشور ❑ مقبول للنشر بتاريخ / :

/

14هـ (الموافق

/

 20 /م)

جهة النشر:
............................................................................................................................................................................................... ......

لغة البحث ❑ :العربية

اإلعــداد:

❑ منفرد

❑ أخرى

❑ اإلنجليزية

❑ مشترك رئيسي مع آخرين

❑ مشترك بين إثنين

❑ مشترك مع آخرين

عنوان البحثResearch Title: ....................................................................................................................................... :
........................................................................................................... ...........................................................................................

❑ منشور ❑ مقبول للنشر بتاريخ / :

/

14هـ (الموافق

/

 20 /م)

جهة النشر:
................................................................................................................................................. ....................................................

لغة البحث ❑ :العربية

اإلعــداد:

❑ منفرد

❑ اإلنجليزية
❑ مشترك بين إثنين

❑ أخرى
❑ مشترك رئيسي مع آخرين
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عنوان البحثResearch Title: ....................................................................................................................................... :
.......................................................................................................................................................................................... ............

❑ منشور ❑ مقبول للنشر بتاريخ / :

/

14هـ (الموافق

/

 20 /م)

جهة النشر:
.....................................................................................................................................................................................................

لغة البحث ❑ :العربية

اإلعــداد:

❑ منفرد

❑ أخرى

❑ اإلنجليزية

❑ مشترك رئيسي مع آخرين

❑ مشترك بين إثنين

❑ مشترك مع آخرين

عنوان البحثResearch Title: ....................................................................................................................................... :
........................................................................................................... ...........................................................................................

❑ منشور ❑ مقبول للنشر بتاريخ / :

/

14هـ (الموافق

/

 20 /م)

جهة النشر:
................................................................................................................................................. ....................................................

لغة البحث ❑ :العربية

اإلعــداد:

❑ منفرد

❑ اإلنجليزية
❑ مشترك بين إثنين

❑ أخرى
❑ مشترك رئيسي مع آخرين
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نموذج بيانات المحكمين المرشحين من قبل العضو المتقدم للترقية
-1

اإلسـم:
المرتبــة العلميــة ❑ :أستاذ
التخصص العـــام:
التخصص الدقيق:
العنـــــــــــــــوان:

Name:
Rank: ❑ Professor ❑ Associate
Professor
Specialty:
Sub-Specialist:
Address:

❑ أستاذ مشارك

أرقــام الهـواتـــف:
رقـــــم الفاكــــس:
البريد اإللكتروني:
-2

اإلسـم:
المرتبــة العلميــة ❑ :أستاذ
التخصص العـــام:
التخصص الدقيق:
العنـــــــــــــــوان:

Telephone No.:
Fax No.:
E-Mail:
Name:
❑ أستاذ مشارك
Rank: ❑ Professor ❑ Associate
Professor
Specialty:
Sub-Specialist:
Address:

أرقــام الهـواتـــف:
رقـــــم الفاكــــس:
البريد اإللكتروني:
-3

اإلسـم:
المرتبــة العلميــة ❑ :أستاذ
التخصص العـــام:
التخصص الدقيق:
العنـــــــــــــــوان:

Telephone No.:
Fax No.:
E-Mail:
Name:
Rank: ❑ Professor ❑ Associate
Professor
Specialty:
Sub-Specialist:
Address:

❑ أستاذ مشارك

أرقــام الهـواتـــف:
رقـــــم الفاكــــس:
البريد اإللكتروني:
-4

اإلسـم:
المرتبــة العلميــة ❑ :أستاذ
التخصص العـــام:
التخصص الدقيق:
العنـــــــــــــــوان:

Telephone No.:
Fax No.:
E-Mail:
Name:
Rank: ❑ Professor ❑ Associate
Professor
Specialty:
Sub-Specialist:
Address:

❑ أستاذ مشارك

أرقــام الهـواتـــف:
رقـــــم الفاكــــس:
البريد اإللكتروني:

Telephone No.:
Fax No.:
E-Mail:
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-5

اإلسـم:
المرتبــة العلميــة ❑ :أستاذ
التخصص العـــام:
التخصص الدقيق:
العنـــــــــــــــوان:

Name:
Rank: ❑ Professor ❑ Associate
Professor
Specialty:
Sub-Specialist:
Address:

❑ أستاذ مشارك

أرقــام الهـواتـــف:
رقـــــم الفاكــــس:
البريد اإللكتروني:
-6

-7

اإلسـم:
المرتبــة العلميــة ❑ :أستاذ
التخصص العـــام:
التخصص الدقيق:
العنـــــــــــــــوان:

أرقــام الهـواتـــف:
رقـــــم الفاكــــس:
البريد اإللكتروني:
اإلسـم:
المرتبــة العلميــة ❑ :أستاذ
التخصص العـــام:
التخصص الدقيق:
العنـــــــــــــــوان:

Telephone No.:
Fax No.:
E-Mail:
Name:
Rank: ❑ Professor ❑ Associate
Professor
Specialty:
Sub-Specialist:
Address:

❑ أستاذ مشارك

Telephone No.:
Fax No.:
E-Mail:
Name:
Rank: ❑ Professor ❑ Associate
Professor
Specialty:
Sub-Specialist:
Address:

❑ أستاذ مشارك

Telephone No.:
Fax No.:
E-Mail:

أرقــام الهـواتـــف:
رقـــــم الفاكــــس:
البريد اإللكتروني:
-8

اإلسـم:
المرتبــة العلميــة ❑ :أستاذ
التخصص العـــام:
التخصص الدقيق:
العنـــــــــــــــوان:

Name:
Rank: ❑ Professor ❑ Associate
Professor
Specialty:
Sub-Specialist:
Address:

❑ أستاذ مشارك

أرقــام الهـواتـــف:
رقـــــم الفاكــــس:
البريد اإللكتروني:

Telephone No.:
Fax No.:
E-Mail:
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