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  معلومات المتقدم للترقية

 االسم:

  الرتبة الحالية:

  تاريخ التعيين في الجامعة:

  تاريخ الحصول على الرتبة الحالية:

 المؤهالت العلمية حسب تسلسل الحصول عليها:

 الجامعة التخرجتاريخ  التخصص الدقيق الدرجة العلمية

     بكالوريوس

    ماجستير

    الدكـتوراة

  
  عنوان رسالة الماجستير:

  

  

  عنوان رسالة الدكتوراة:
  

  

 

 

 

 

  

  

  ترقية ويجب توقيعه لل المتقدميعبأ هذا الطلب الكترونيا من قبل 
  يتم ارفاق السيرة الذاتية للمتقدم للترقية 
  مع رسالة القبول باالضافة الى العدد  لالبحاث المقدمة للترقية او مقبول للنشريتم ارفاق نسخه الكترونية لكل بحث منشور

 .عند اللزوم المطلوب من النسخ الورقية لكل بحث
  استعمال خط حجمArial-11    في تعبئة الطلب وبدونBold 
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 سلطان:الخبرة األكاديمية (مع ذكر المرتبة) التي عمل فيها قبل و بعد تعيينه في جامعة فهد بن 

تاريخ الحصول الرتبة األكاديمية
 إلى  من مكانها / البلد الجامعة التي منحته الرتبة  على الرتبة

      

      

 الخبرات العملية غير األكاديمية و اإلدارية إن وجدت:

 إلى من البلدالجهة التي عمل فيها الوظيفة
      

     

  
النشاط العلمي و األكاديمي و اإلداري (عضوية لجان أو تقويم مقاالت علمية و اإلنجازات المميزة التي قام بها في 

   تذكر كنقاط)… مجال التدريس والبحث أو خدمة المجتمع أو اجتذاب األموال أو المنح المالية أو العينية للجامعة 
  
  

  

  األجهزة التي طورها أو حسنهابراءات االختراع المسجلة أو قيد التسجيل و 

  

  

 الجوائز العلمية و التقديرية الحائز عليها:

  

  

  المساقات التي قام بتدريسها خالل السنوات الثالث الماضية:
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، مع بيان مكان و تاريخ نشره بحيث يشمل األبحاث العلمية األصيلة و التقارير العلمية و التعليقات و المالحظات و الحاالت المقدمة للترقية اإلنتاج العلمي 
لترقية في المكان التعليمية و الكتب المطبوعة أو المترجمة و فصول من كتب مع بيان إن كانت مقبولة أو منشورة أو مقبولة للنشر (توضع األبحاث المقدمة ل

 ) ويتم ترتيبها حسب االحدث نشرا ومن ثم االقدم فاالقدم المخصص لها

العدد المنشور أسماء الباحثين العنوان
ريخالتا به البحث  المجلة الصفحات 

مستلة من رسالة
الماجستير او 

 الدكتوراة

 الحالة
 –منشور 

 مقبول للنشر
        

        

        

        

        

        

        

        

 

في حال طلبها باالضافة الى رسالتي الماجستير  أقر بأن جميع المعلومات المذكورة اعاله صحيحة وسأقوم بتزويد اللجنة بأية وثائق او رسائل قبول الية بحث
  .والدكتوراة

  أسم المتقدم لطلب الترقية والتوقيع:

  


