تسى اهلل انشحًٍ ا نشحٛى

انجايؼح األسدَٛح

ًَٕرج طهة تشقٛح

األسـى:
انكهٛـح:

انجُسٛح :اسدَٙ
انطــة

انقسـى:

انتخصص انذقٛق:
انًشتثح األكادًٛٚح انًطهٕب انتشقٛح نٓا:
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* انًؤْالخ انؼهًٛح حسة تسهسم انحصٕل ػهٓٛا:
انذسجح انجايؼٛح

يذج انذساسح نُٛم انًؤْم
إنٗ
يٍ

انتخصص انذقٛق

تاسٚخ
انتخشج

انجايؼح /انثهذ

* ػُٕاٌ سسانح انًاجستٛش:
* ػُٕاٌ سسانح انذكتٕساج:
* تاسٚخ انتؼ ٍٛٛف ٙانجايؼح األسدَٛح:
* انًشتثح ٔاألقذيٛح انت ٙتى فٓٛا انتؼ ٍٛٛف ٙانجايؼح األسدَٛح:
* االجاصاخ انت ٙحصم ػهٓٛا أثُاء ػًهّ ف ٙانجايؼح األسدَٛح:
يذج االجــاصج
إنٗ
يٍ

يذج االجــاصج
إنٗ
يٍ

اجاصج تفشؽ ػهًٙ
اجاصج تذٌٔ ساتة
أٚح اجاصج أخشٖ
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يذج االجــاصج
إنٗ
يٍ

يذج االجــاصج
إنٗ
يٍ

* انخثشج األكادًٛٚح (يغ ركش انًشتثح) انت ٙػًم فٓٛا قثم ٔتؼذ تؼ ُّٛٛف ٙانجايؼح األسدَٛح:
انشتثح األكادًٛٚح

تاسٚخ انحصٕل ػهٓٛا
انٕٛو

انشٓش

انجايؼح انت ٙيُحتّ انشتثح يكآَا /انثهذ

انسُح

انًذج انت ٙأيضاْا فٙ
انشتثح
إنٗ
يٍ

* انخثشاخ انؼًهٛح غٛش األكادًٛٚح إٌ ٔجذخ:
انٕظٛفح

انجٓح انت ٙػًم فٓٛا
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انثهذ

انًذج انضيُٛح
إنٗ
يٍ

* االَتاج انؼهً ٙتؼذ انحصٕل ػهٗ انذسجح انجايؼٛح األخٛشج ،غٛش سسانت ٙانًاجستٛش ٔانذكتٕساج ،يغ تٛاٌ يكاٌ ٔتاسٚخ
َششِ( .تزكش األتحاث انًقذيح نهتشقٛح إنٗ انذسجح انًطهٕتح ف ٙانًكاٌ انًحذد إنٓٛا فْ ٙزا انًُٕرج).

األتحاث ٔانفصٕل انًُشٕسج ف ٙكتة تانهغح اإلَجهٛضٚح
..........................................................................................................
* انُشاط انؼهًٔ ٙاألكادٔ ًٙٚاالداس٘( ،حضٕس يؤتًشاخ ،اششاف ػهٗ تحٕث ،ػضٕٚح نجاٌ...إنخ:).
انًؤتًشاخ:

ػضٕٚح انهجاٌ:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
تشاءاخ اإلختشاع:
...................................................................................................................
..........................................................................................................................................
* انجٕائض انؼهًٛح انحائض ػهٓٛا..................................................................................................... :
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* أحقذم بالبحىد الخاليت :وعذدها ( ) للخرقيت إلى رحبت (أستار ) علماً بأوها ليسج مأخىرة مه رسالخي الماجسخير والذكخىراة وليسج لها عالقت بأبحاد أو رسائل
الماجسخير الخي أشرفج عليها .وأن المجالث الخي وشرث البحىد فيها (أو قبلج للىشر) مخخصصت ولها محكمىن.
تٕقٛغ ػًـٛذ انكهٛـح

الرقم عنىان البحث (بدون اختصار)

تٕقٛغ سئٛـس انقسـى

الجهة التي
تصدرها

اسم المجلة (بدون اختصار)

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

أ) انكتة:
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تٕقٛغ انًتقذو نهتشقٛح

المجلد العدد

تاريخ
الصدور

ترتيب
عدد
الباحثيه الباحث

مالحظات أميه سر
لجنة التعييه والترقية

انؼذد

ػُٕاٌ انكتاب (كايالً)

تاسٚخ انصذٔس
انسُح
انشٓش

انُاشـــــــش

.1
.2
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انًجهذ انؼذد

تذػى يــٍ:

انًالحظاخ

