وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة المثنى
كلية االدارة واالقتصاد
لجنة الترقيات العلمية الفرعية

استمارات الترقيات العلمية
وفقا لتعليمات الترقيات العلمية رقم  167لسنة 2017
 .1معلومات شخصية
االسم الرباعي:
رقم الهاتف:

العنوان الدائم:

تاريخ الحصول عليها:

المرتبة العلمية الحالية:
رقم وتاريخ االمر الجامعي:
الجامعة

القسم:

الكلية:

االختصاص الدقيق:

االختصاص العام:

موعد اكمال متطلباتها:

المرتبة العلمية المطلوب الترقية إليها:

 .2الشهادات الجامعية:
البكلوريوس
الجامعة

الكلية

الجامعة

الكلية

القسم

السنة

الماجستير
القسم

السنة

عنوان الرسالة
اسم المشرف

الدكتوراه
الجامعة8

القسم

الكلية

عنوان األرطروةة
اسم المشرف

1

السنة

 .3الوظائف التي مارسها:
عنوان الوظيفة

ت

جهة العمل

فترة العمل  /من – الى

 .4االبحاث والكتب:
أ .االبحاث والكتب المقدمة في ترقيات سابقة:
ت

تفاصيل النشر

عنوان البحث او الكتاب

المالةظات

ب : .نتاجات الترقية الحالية:
ت

عنوان النتاج (بحث ،كتاب)

منفرد أو
مشترك

2

تسلسل رطالب
الترقية

معلومات النشر

 .5نشارطات عضو الهيئة التدريسية على صعيد الكلية ،الجامعة  ،الجهات االخرى:
أ.
ت

عضوية اللجان في الكلية ،وفي الجامعة وعضوية الجمعيات العلمية وفي اية جهات اخرى
عنوان النشارط

الجامعة  /الكلية  ،جهات اخرى

التفاصيل

ب .المساهمة في الحلقات الدراسية ،المؤتمرات ،الندوات و الورش ،النشارطات اإلجتماعية ....وغيرها
ت

محل انعقادها

عنوان النشارط

3

تاريخ انعقادها

ت .اإلشراف على الدراسات العليا
ت

أسم الطالب

عنوان الرسالة  /األرطروةة

الدرجة العلمية و تاريخها

ث .التفرغ العلمي :
ت

السنة الدراسية

عنوان البحث او الكتاب او المشروع الذي تم انجازه

اسم الجامعة أو الجهة مع البلد

ج .كتب الشكر والتقدير التي ةصل عليها منذ اخر ترقية:
الجهة

ت

د.

رقم وتاريخ الكتاب

المناسبة

العقوبات التي ةصل عليها منذ اخر ترقية

الجهة

سبب العقوبة

رقم وتاريخ الكتاب

4

ح.

المعدل العام لتقييم األداء

السنة الدراسية

المالةظات

المعدل %

الدرجة النهائية لمعدل
تقييم األداء

( ) %

 .6جدولي اةتساب عدد النقارط:
الجدول رقم ()1
جدول اةتساب النشارطات العلمية
ت

عنوان البحث

تفاصيل جهة النشر

تسلسل تصنيف جهة النشر عدد النقارط
 3المستحصلة
2
الباةث 1

المجموع الكلي لعدد النقارط المستحصلة
تفاصيل منح النقارط للباةثين ةسب تسلسل الباةث وتصنيف جهات النشر
مالةظة  :تصنف جهات النشر للتخصصات العلمية في الجدول كما يأتي:
 .1مجالت علمية ذات معامل تأثير كـ ( )Impact Factorمطبوعة أو إلكترونية.
 .2مجالت عالمية مطبوعة أو إلكترونية.
 .3مجالت عربية أو عراقية مطبوعة أو إلكترونية.

5

الجدول رقم ()2
إةتساب نقارط النشارطات وخدمة المجتمع
ت

التفاصيل

نوع وعنوان النشارط

المجموع الكلي لعدد النقارط المستحصلة

6

عدد النقارط
المستحصلة

المجموع الكلي لنقارط الجدولين:
رقم الجدول

المالةظات

عدد النقارط للمرشح

1
2
المجموع

 .7رأي اللجنة العلمية
ت

نعم

الفقرات

كال

البحوث المقدمة ضمن التخصص الدقيق ،العام
البحوث منشورة في مجالت علمية معتمدة
البحوث مثبتة ضمن الخطة العلمية للقسم
المجالت التي نشرت فيها البحوث ضمن التخصص العلمي للمرشح
المصادقة على النشارطات العلمية للجدول ()1
المصادقة على النشارطات وخدمة المجتمع للجدول ()2
*يحدد كم عدد البحوث ضمن التخصص العام او الدقيق وباالخص للترقية العلمية من مدرس صعودا.

التوقيع:
االسم:
التاريخ:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

االسم:

االسم:

االسم:

التاريخ:

التاريخ:

التاريخ:

7

المالةظات*

توصية رئيس القسم
 .1تؤشر بأةد التقييمات اآلتية( :ضعيف ،متوسط ،جيد ،جيدجدا ،ممتاز)
 .2تثبّت التقييمات آلخر ثالث سنوات دراسية
ت

السنة
الدراسية

الفصل
الدراسي

مستوى
التدريس
والكفاءة

ةضور
الندوات
واجتماعات
القسم

أداء الواجبات
والمسؤوليات
التي تعهد إليه

التعاون مع
منتسبي
القسم

العالقة العلمية
والتربوية مع
الطلبة

اسم وتوقيع
رئيس
القسم

1
2
3

التوصية النهائية
أسم رئيس القسم

المرتبة
العلمية

التوصية
أوصي بالترقية
ال أوصي بالترقية

8

التاريخ

التوقيع

توصية عميد الكلية (سري)

 .1السمعة العلمية:
 .2السمعة االجتماعية:
 .3تعاونه مع زمالءه ورؤسائه ومرؤوسيه:
 .4شعوره بالمسؤولية:
 .5العقوبات االدارية (ان وجدت):

توصية العميد:
اوصي بالترقية:
ال اوصي بالترقية لألسباب:

التوقيع:
االسم:
المرتبة العلمية:
التاريخ:

9

201 / /

توصية مجلس الكلية
(جلسة رقم

)

المعقودة في

بعد االطالع على اوليات وتقييم الخبراء وتوصية العميد يوصي المجلس باالتي:
الترقية الى مرتبة:

اعتبارا من

عدم الترقية لالسباب:

التوقيع:
رئيس المجلس:
التاريخ :

10

/ /

تعهد خطي
) الموقع أدناه اتعهد بصحة جميع البيانات المقدمة
اني (
من قبلي للترقية العلمية الحالية والبيانات المؤشرة في استمارة الترقية العلمية
المملوءة من قبلي وأتحمل المسؤولية والتبعات القانونية في حال ثبوت عكس ذلك
وعليه وقعت.

التوقيع:
االسم:
اللقب العلمي:
التاريخ:

/

11

/

