استمارات الرتقيات العلمية رقم ()1

(متأل من قبل مكتب أمانة الرتقيات العلمية يف الكلية)
( للجامعات والهيئتين والمجلس العراقي لالختصاصات الطبية )

 .1معلومات شخصية :

االسم الرباعي :

رقم الهاتف:

العنوان الدائم:

تاريخ الحصول عليها:

المرتبة العلمية الحالية:
رقم وتاريخ األمر الجامعي:
الجامعة:

القسم:

الكلية:

المرتبة العلمية المطلوب الترقية إليها:
موعد إكمال متطلباتها:
 .2الشهادات اجلامعية:

_

الشهادة

جهة المنح

االختصاص

_
_
 .3عنوان الرسالة أو األطروحة العلمية:

أ .الماجستير :
ب .الدكتوراه :

ج .شهادة أخرى كالدبلوم أو ما شابه :
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التاريخ

 .4الوظائف التي مارسها:

عنوان الوظيفة

الجهة التي عمل فيها

من_إلى

 .5األحباث املنشورة:

أ .األبحاث المقدمة في ترقيات سابقة:

جهة النشر

العنوان

العدد والتاريخ

ب .األبحاث المنشورة والمقدمة للترقية الحالية:
العنوان

جهة النشر

 .6األحباث املقبولة للنشر ( يقدم التأييد  ,قبول النشر )

العنوان

جهة قبول النشر
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رقم وتاريخ كتاب التأييد

العدد والتاريخ

 .7الكتب العلمية التي قام بتأليفها أو ترمجتها:

أ .الكتب المقدمة في ترقيات سابقة:

العنوان

ب .الكتب المقدمة للترقية الحالية:
العنوان

مؤلف أم مترجم

مؤلف أم مترجم

جهة النشر

جهة النشر

التاريخ

التاريخ

 .8نشاطات عضو اهليئة التدريسية على صعيد الكلية  /اجلامعة  /جهات أخرى.

أ .عضوية اللجان في الكلية.

ب .عضوية اللجان في الجامعة.
ج .جهات أخرى إن وجدت.

د .عضوية الجمعيات العلمية.
الجمعية

نوع العضوية

التاريخ

مالحظة :ترفق قائمة منفصلة إلى (  ) 8 ، 7 ، 6 ، 5أعاله إن لم يكن المكان كافياً كما وتطلب أربع نسخ من األبحاث
والكتب المقدمة لهذه الترقية.
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ه .املساهمة يف احللقات الدراسية أو املؤمترات أو الندوات العلمية:

محل انعقادها

اسمها

و .االشراف على الدراسات العليا:

اسم الطالب

عنوان الرسالة

التاريخ

الدرجة العلمية وتاريخه

ز .التفرغ العلمي:

السنة الد ارسية:

اسم الجامعة أو الجهة مع البلد:

عنوان البحث أو الكتاب أو المشروع الذي تم انجازه خالل التفرغ مع جهة وتاريخ النشر:
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ح .كتب الشكر والتقدير التي حصل عليها منذ آخر ترقية:

الجهة

رقم وتاريخ الكتاب

المناسبة

ط .معلومات أخرى إن وجدت:

( نؤيد المعلومات أعاله من قبل المشرف على مكتب أمانة الترقيات العلمية ):

توقيع المشرف:
االسم:
التاريخ:
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استمارة الرتقيات العلمية رقم ()2
توصية رئيس القسم

تؤشر بـ ( ضعيف  ،متوسط  ،جيد او ممتاز )
السنة الدراسية

مستوى التدريس والكفاءة

أداء الواجبات والمسؤليات
التي تعهد اليه

التعاون مع
منتسبي القسم

حضور الندوات واجتماعات القسم

العالقة العلمية والتربوية
مع الطلبة

اسم وتوقيع رئيس القسم
استناداً الى ما جاء أعاله  -اوصي بالترقية-

ال اوصي بالترقية لألسباب:

اسم وتوقيع رئيس القسم:

المرتبة العلمية:
التاريخ:
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توصية عميد الكلية ( سـري )
ضعيف

متوسط

جيد

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

توصية العميد:
اوصي بالترقية:
ال اوصي بالترقية لألسباب:

التوقيع:
االسم:
المرتبة العلمية:
التاريخ:
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ممتاز

( توصية جملس الكلية )
( جلسة رقم

المعقودة في

)

بعد االطال ع على األوليات وتقييم الخبراء وتوصيات العميد ورئيس القسم يوصي المجلس باآلتي:
الترقية الى مرتبة :

اعتبا اًر من

عدم الترقية لألسباب:

التوقيع:
رئيس المجلس:
التاريخ:
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