بسم هللا الرحمن الرحيم

جامعة الرباط الوطني
سكرتارية لجنة الترقيات
استمارة طلب ترقية أعضاء هيئة التدريس

أوالً:معلومات شخصية
االسم--------------------------------------------------------------- :
الجنسية------------------------------------------------------------ :
تاريخ الميالد---------------------------------------------------------- :
الحالة االجتماعية------------------------------------------------------ :
العنوان------------------------------------------------------------- :
البريد االلكتروني------------------------------------------------------- :
هاتف ثابت  --------------------موبايل-------------------------------- :
توقيع مقدم الطلب------------------------------------------------------ :
ثانيا ً:معلومات أكاديمية
 -1القسم ----------------------------------------------------------- :
 -2الكلية------------------------------------------------------------:
 -3اللغات----------------------------------------------------------: :
 -4التخصص--------------------------------------------------------: :
 -5التخصص الدقيق----------------------------------------------------: :
 -6تاريخ التعيين بالجامعة-----------------------------------------------: :
 -7إذا عملت بجامعة أخرى ------ :اسم الجامعة  ------------------ :عدد السنوات --- :
 -8المؤهالت األكاديمية:
الرقم

الدرجة العلمية

الجامعة

تاريخ منح الدرجة

 -9التدرج الوظيفي:
الرقم

الجهة

الوظيفة

الفترة
من

 -10المرتبة األكاديمية الحالية:

(
محاضر
أستاذ مساعد (
أستاذ مشارك (

).
).
).

 -11تاريخ آخر ترقية:

اليوم  ------------------:الشهر  ---------------:السنة -------------------:
 -12متقدم إلي مرتبة:

أستاذ مساعد (

) عن طريق -:
1

إلي

الرقم

عنوان الورقة المنشورة أو
الكتاب المنشور

مؤلف منفرد أو رئيسي في
مجموعة

الثاني من اثنين

جهة النشر

العدد

التاريخ

من

إلى

الثاني في أكثر من مؤلفين
اثنين

 -1البحث (
أستاذ مشارك (
)  -3الخدمة الطويلة الممتازة
 -1البحث (
)
(
) عن طريق -:
(
أستاذ
)
)  -2البحث (
 -1المعايير المختلفة (
 -13الكتب واألوراق المستلة من رسالة الماجستير والدكتوراة
مؤلف ثانوي
(الثالث فأكثر)

 -2الخدمة الطويلة الممتازة (
)
) عن طريق -:
 -2المعايير المختلفة (
)

الصفحة

)

ثالثا ً:محاور وأوزان الترقيات
المحاور التي يتم على أساسها الترقي:
المحور األول :العبء التدريسي
ويشمل العبء التدريسي المرتبة االكاديمية الحالية ويحتوي على-:
 -1مقررات البكالوريوس:
الرقم

الرقم

رمز المقرر

 -2مقررات الدراسات العليا:
رمز المقرر

الساعات المعتمدة

اسم المقرر

مالحظات

الساعات المعتمدة

اسم المقرر

مالحظات

المحور الثاني :التأهيل المهني ويشمل كل من -:
 -1دورات ترقية األداء المهني:
الرقم

اسم الدورة

الجهة المنفذة

2

الجهة المبتعثة

الفترة

من

3

إلي

 .2المشاركة في المؤتمرات والسمنارات:
مسمى المؤتمر أو السمنار
الرقم

التاريخ

 -3الجوائز والمنح األكاديمية:
ُمسمى الجائزة أو المنحة
الرقم

نوعية المشاركة

الجهة المانحة

التاريخ

 . -4اإلجازات العلمية (السبتية) :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------المحور الثالث:
المشاركة في العمل اإلداري بالجامعة:
الرقم

الفترة من

المشاركة

4

الفترة إلي

المحور الرابع:
األداء المهني وتنمية المجتمع :

ويشمل المجاالت التي شارك فيها المتقدم في خدمة وتنمية المجتمع والعمل المهني (صحي  ،أمني)
الذي يقوم به إلى جانب العمل األكاديمي.
------------------------- .2----------------------------------------------------------------------------------------------- .1
----------------------------------------- .3-----------------------------------------------------------------------

الرقم

عنوان الورقة

مؤلف منفرد أو رئيسي في
مجموعة

الثاني من اثنين

الثاني في أكثر من مؤلفين
اثنين

جهة النشر

العدد

التاريخ

من

إلى

مؤلف ثانوي
(الثالث فأكثر)

5

الصفحة

----------------------------------------------------------------------------------------------------- .4
---------------------------------------------------------------------- .5
المحور الخامس :البحث واإلنتاج العلمي
ويشمل كل من -:
(أ) البحوث المحكمة
 -1أوراق علمية منشورة (يُذكر التاريخ وجهة النشر):

الرقم

عنوان الكتاب

مؤلف منفرد أو رئيسي في مجموعة

مؤلف الثاني من اثنين

مؤلف الثالث في المجموعة

فصل في كتاب األول أو الثاني من
اثنين

في حالة فصل من كتاب يذكر
عدد الصفحات

من

فصل في كتاب الثالث او اكثر

(ب) الكتب:
 -1كتب منشورة (تشمل الفصول في الكتب):

إلى

الرقم

عنوان الورقة

مؤلف منفرد أو رئيسي في
مجموعة

الثاني من اثنين

الثاني في أكثر من مؤلفين
اثنين

مؤلف ثانوي
(الثالث فأكثر)

جهة النشر

العدد

من

إلى

التاريخ

الصفحة

 -2أوراق علمية مقبولة للنشر
 ال تُقبل البحوث المعدة أو المرسلة للنشر.
 البحوث المقبولة للنشر يجب أن يُرفق معها خطاب قبول من الجهة الناشرة.
 يجب توضيح البحوث التي تم عرضها في آخر ترقية.

 ال تُقبل الكتب المعدة أو المرسلة للطباعة قبل قبولها للنشر.
 الكتب المقبولة للنشر تحت الطباعة يجب أن يُرفق معها خطاب قبولها من الجهة الناشرة.
 يجب توضيح الكتب التي تم عرضها في آخر ترقية.
 -2كتب مقبولة للنشر (تحت الطباعة):
الرقم

جهة النشر

اسم الكتاب

(ج) الدراسات العلمية االستشارية
 -1الرئيس والرئيس المناوب للفريق االستشاري
6

عدد الصفحات

الرقم

اسم الدراسة

الفترة

الجهة

الى

من

مالحظات

 -2المشارك الثالث فأكثر للفريق االستشاري
الرقم

اسم الدراسة

الفترة

الجهة

من

الى

مالحظات

(د) األوراق العلمية المنشورة كاملة في وقائع المؤتمرات أوراق المراجعة
تعطى النقاط للباحث االول فقط.
الرقم

اسم الورقة العلمية

الجهة

اسم المؤتمر

التاريخ

نوعية المشاركة

(د) األوراق العلمية المنشورة كاملة في وقائع المؤتمرات أوراق المراجعة
تعطى النقاط للمشارك فقط.
الرقم

اسم الورقة العلمية

الجهة

اسم المؤتمر

التاريخ

نوعية المشاركة

(هـ) -االشراف على الدراسات العليا
 -1المشرف االول
(أ) الدكتوراه

الرقم

عنوان البحث

اسم الباحث

7

اسم الجامعة

تاريخ التخرج

(ب) بحث تكميلي للدكتوراه

الرقم

عنوان البحث

اسم الباحث

اسم الجامعة

تاريخ التخرج

(ج) ماجستير بالبحث

الرقم

عنوان البحث

اسم الباحث

8

اسم الجامعة

تاريخ التخرج

(د) ماجستير بحث تكميلي

الرقم

عنوان البحث

اسم الباحث

اسم الجامعة

تاريخ التخرج

 -2المشرف الثانى
(أ) الدكتوراه

الرقم

عنوان البحث

اسم الباحث

9

اسم الجامعة

تاريخ التخرج

(ب) بحث تكميلي للدكتوراه

الرقم

اسم الباحث

عنوان البحث

اسم الجامعة

تاريخ التخرج

 -3ممتحن للدكتوراه
الرقم

عنوان البحث

اسم الباحث

 -4ممتحن ماجستير بالبحث

10

اسم الجامعة

تاريخ التخرج

الرقم

عنوان البحث

اسم الجامعة

اسم الباحث

11

تاريخ التخرج

رابعاً :لالستخدام الرسمي للجهات ذات الصلة

توصية رئيس القسم ------------------------------------------------------------------------:
 ----------------------------------------------------------االسم --------------------------: التوقيع---------------------------------- :توصية عميد الكلية-------------------------------------------------------------------------:
 ---------------------------------------------------------االسم ---------------------------:التوقيع---------------------------------- :
ملحوظة-:
على رئيس القسم وعميد الكلية كتابة تقرير يحتوي على تقرير األداء السنوي عن التدريس
والتدريب حسب النموذج أدناه:
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11

النقاط من 10

النشاط
االنضباط في التدريس
أداء ما يوكل اليه من تدريس وتدريب
المشاركة في اللجان
تنسيق المقررات (إن وجدت)
التدريب العملي
المشاركة في االمتحان ورصد النتائج
االشراف األكاديمي على الطالب
التعامل مع الطالب
التعامل مع المرؤوسين
التعامل مع الرؤساء
المجموع من 111
تجمع النقاط وتقسم على عدد المحاور ليحصل على التقدير لكل عام

تُعاد االستمارة بعد ملئها بواسطة إدارة الكلية إلي أمانة الشؤون العلمية في ظرف مغلق ومكتوب عليه سري

قرار اللجنة---------------------------------------------------------------------------------:
 ----------------------------------------------------االسم ---------------------------:التوقيع---------------------------------- :
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