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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم 
 هيئة التدريس   تقييم  استمارة

 

 ( 1) ملحق رقم 
 استمارة التقييم 

 (  ✓) الرجاء توضيح حالة الترقية التي تتقدم لها بوضع عالمة 

  أستاذ مشارك 

  أستاذ بروفيسور 

 البيانات الشخصية : 

العنوان :  
................................................................................................  ............                     
العمر :                .................  ...................................: ..............  االسم 

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

:    جنسيةال                          ..........  ...... ......................... ................. كليةال
 ................... 

:    الوضع األكاديمي الحالي
 ............................... ........................................ .............. 

 مية : المؤهالت العل
 تاريخ منح الدرجة  الدرجة  التخصص  القسم الكلية الجامعة  بيان ال

       بكالوريوس 

       ماجستير 

       دكتوراه 

 ............................................................................. : ...........   المؤهالت المهنية األخرى
 

:  عنوان رسالة الماجستير 

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

 

  :عنوان رسالة الدكتوراه 

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

 

سيرة ذاتية موجزة توضح تواريخ أي ترقيات سابقة، بما في ذلك    إعطاء   :السيرة الذاتية  مختصرة 
 الخبرة المهنية قبل الجامعة . يجب تقديمها كنسخة مطبوعة ) تبدأ من األخيرة ( . 

 البحث والنشر : 
 المجموع  عالمية اقليمية محلية  نوع المجلة 

     العدد الكلي 

 
كتب جامعية   نوع الكتب 

 محكمة 
كتب محكمة في مجال  

 التخصص 
 المجموع  عدد أبواب الكتب 

     العدد الكلي 

 
 المجموع  محلي اقليمي عالمي نوع أوراق المؤتمر

     العدد الكلي 

 
 المجموع  محلي اقليمي عالمي نوع المؤتمر 

     العدد الكلي 

 
 األوراق المنشورة :  

 مؤلف واحد  نوع المجلة 
 مؤلف مشارك 

 مشارك رئيسي
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    عالمية 

    اقليمية 

    محلية 

 كتب منشورة أو مترجمة ) لتقييم اللجنة ( 
 مؤلف مشارك 

 المادة / البند مؤلف واحد 
 مشارك رئيسي

 ي مجال التخصص فكتاب محكم    
 باب أو أكثر في كتاب منشور   
 ترجمة كتاب    

 

 وراق : الندوات واأل
 العدد الكلي  النوع

  عالمية 

  اقليمية 

  محلية 

 عضوية المشاركات / الجمعيات ) .............. ( 
 من : ............ إلى : ............  فئة العضوية  االسم 

   

   

   

   

   الجملة

 عضوية هيئة التحرير ) .................... ( 
 من : ............ إلى : ............  فئة العضوية  االسم 

   

   

   

   

   الجملة

 
 مراجعة األنشطة / األكاديمية

 التاريخ  المادة المراجعة  المجلة  اسم سم اال

    

    

    

    

    الجملة
 

 الخدمة الجامعية : 
 المستوى  فترة المشاركة من إلى  موقع مقدم الطلب  الجمعية  اسم

 قسم  كلية جامعة   رئيس منظم عضو  

        

        

        

        

        

 

، الكلية، المدرسة، المركز والجامعة   المشاركة في تطوير القسم -1
 .................. ................. .... 

 ...................................................................................... ....... ...................
 ........ 
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 ... ..................المشاركة في إقامة عالقات محلية واقليمية ودولية مع المؤسسات ذات الصلة  - 2
 ........................................ ........................................................................

 ........ 
 

 خدمة المجتمع : 

ضرات عامة في مجال التخصص لخدمة المجتمع  إلقاء محا -1
.......... .................. ............. 

 

  واالجتماعية المشاركة في أنشطة الجمعيات المهنية والثقافية   -2
.................... ................... 

 

أو المجتمعي   ية فنية متخصصة على المستوى الوطن عضو في لجن  -3
. ................ .................. 

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

 

 ........ .... ........  تقديم االستشارات العلمية األكاديمية ذات الخدمة أو الطبيعة االجتماعية    -4
.............................................. ..................................................................

 ......... 
 

 ........................ تخصص .................................األنشطة اإلعالمية المتعلقة بمجال ال -5
 ................................................................................................................

 ......... 
 

  مجموعات المشاركة في االجتماعات والحلقات الدراسية والمنافسة في  -6
 ............................... 

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

 

 ......... .............................................. خدمات المجتمع ذات البعد اإلنساني االجتماعي   -7
 ....................................................................... .........................................

 ......... 
 

 ...... ...................................................المجتمع لقة بخدمة أي أنشطة مهنية أخري متع -8
 ............................ .................... ................................................................

 ......... 
 

 

 ................................................................ سم مقدم الطلب : ا* 
 

 توقيع مقدم الطلب : .............................................................. *  
 

 ............................ خ التقديم : ..................................... ــــــــتاري*  


