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 معلومات المتقدم للترقية

 االسم:

 الرتبة الحالية:

 تاريخ التعيين في الجامعة:

 تاريخ الحصول على الرتبة الحالية:

 الجامعة المانحه لدرجة البكالوروس وتاريخها:

 وتاريخها:الجامعة المانحه لدرجة الماجستير 

 عنوان رسالة الماجستير:
 

 

 الجامعة المانحه لدرجة الدكتوراة وتاريخها:

 

 عنوان رسالة الدكتوراة:
 

 

 

 

 تعليمات:

 المشكلة لهذا  يعبأ هذا الطلب الكترونيا من قبل مقرر لجنة الترقية ويجب توقيعه من قبل جميع اعضاء اللجنة
 الطلب 

  يجب تعبئة ملخص لكل بحث كما في الجدول في الصفحة التالية مع مراعاة شروط الترقية المتبعة في الجامعات
 مع توقيع اعضاء اللجنه على حاشية كل صفحة من صفحات هذا التقريرالحكومية في المملكة العربية السعودية 

  توصية اللجنةمرفق في الجدول اآلخير مع ذكر يعبأ ملخص لكافة االبحاث كما هو 

  يتم ارفاق السيرة الذاتية للمتقدم للترقية 

  يتم ارفاق نسخه الكترونية لكل بحث منشور او مقبول للنشر مع رسالة القبول باالضافة الى العدد المطلوب من
 النسخ الورقية لكل بحث.
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 (       لخص البحث رقم )م

 :عنوان  البحث

 :1المؤلفين

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

 :تاريخ النشر :الصفحات :المجلد :العدد :منشور البحث

 :مقبول للنشر 

 :ورقة قصيرة :ورقة كاملة 

 :مستخلص من رسائل الماجستير او الدكتوراة الخاصة بالمتقدم 

 المجلة  

 :اسم المجلـة

 :بلد صدور المجلة

 :دار النشـر

 :الجمعيات أو المنظمات العلمية أو المهنية التي ُتصدر المجلة أو ُتشرف عليها

 متخصصة علمية

 عالمية محكمة

 Urlich ☐  Thomson ISI ☐ مصنفة       

 :في تخصص المتقدم

 الباحث

  :منفرد

 المتقدم للترقية:–ترتيب الباحث  عدد الباحثين: رئيسي مع بيان الترتيب 

 :غير رئيسي

 النتيجه 

 يحسب 
  :2عدد الوحدات الناتجه عن هذا البحث

 ال يحسب
 السبب:

                                                           
1

 البحثتكتب أسماء المؤلفين بالترتيب كما ظهرت في  
2

 (33)لحساب عدد الوحدات راجع بند    
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 ملخص طلب الترقية

  عدد االبحاث المقدمة للترقية

  عدد االبحاث المحسوبة للترقية
  عدد المجالت التي نشر بها الباحث

  االجماليةعدد الوحدات 
 

 التوصية النهائية لطلب الترقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 عضوا عضوا مقرر اللجنة
 
 
 
 
 
 

  

 


