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العدد التوصیفالفقراتت
عدد البحوث المنفردة

عدد البحوث المشتركة

عدد البحوث المنفردة

عدد البحوث المشتركة

عدد البحوث المنفردة

عدد البحوث المشتركة

عدد الكتب المنفردة

عدد الكتب المشتركة

عدد الكتب المنفردة

عدد الكتب المشتركة

عدد البحوث المشارك بھا خارج المؤسسة العلمیة بصفة 
محاضر

عدد المشاركات خارج المؤسسة العلمیة بصفة حضور

عدد البحوث المشارك بھا داخل المؤسسة العلمیة بصفة 
محاضر

عدد المشاركات داخل المؤسسة العلمیة بصفة حضور

عدد المحاضرات العلمیة المشارك بھا خارج المؤسسة العلمیة 
بصفة محاضر

عدد المحاضرات العلمیة خارج المؤسسة العلمیة بصفة حضور

عدد المحاضرات العلمیة المشارك بھا داخل المؤسسة العلمیة 
بصفة محاضر

عدد المحاضرات العلمیة داخل المؤسسة العلمیة بصفة حضور

عدد الدورات التدریبیة المشارك بھا خارج المؤسسة العلمیة 
بصفة محاضر

عدد الدورات التدریبیة خارج المؤسسة العلمیة بصفة حضور

عدد الدورات التدریبیة المشارك بھا داخل المؤسسة العلمیة 
بصفة محاضر

عدد الدورات التدریبیة داخل المؤسسة العلمیة بصفة حضور
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المحاضرات العلمیة المشارك بھا7

شعبة ضمان الجودة االداء الجامعي , كلیة العلوم للبنات
استمارة النشاطات العلمیة والتكلیفات للعام الدراسي 2015‐2016

التوقیع: 

اسم التدریسي :

القسم/الشعبة/الوحدة: 

البحوث المنشورة في مجالت عالمیة ضمن تصنیف 
ثومسن رویترز للتخصصات العلمیة او سكوبس او اي 

معامل تاثیر معتمد دولیا
1

البحوث المنشورة في مجالت عالمیة او عربیة ذات 
معامل تاثیر ال تخضع للتصنیف في الفقرة (1) اعاله  

شرط ان ال تكون مزورة
2

3

البحوث المنشورة في مجالت عالمیة او عربیة ال تخضع 
للتصنیف (1) او (2) الفقرات اعاله باالضافة الى البحوث 

المنشورة في مجالت محلیة

الكتاب المؤلف العلمي او المنھجي او المترجم المقوم 
علمیا

الكتاب المؤلف او المترجم الذي ال یخضع للتصنیف في 
الفقرة (4) اعاله

البحوث المنشورة في المؤتمرات العلمیة

4

5

6



9
المساھمة في خدمة المؤسسات العلمیة او الوزارات 

االخرى او المجتمع

عدد االستشارات التي قدمت الى المؤسسة او المجتمع او 
الوزارة, او اقامة دورة تدریبیة بذلك او نشر في الموقع 

االلكتروني للمركز بخصوص ذلك

عدد المشاركات في التعلیم المستمر بصفة محاضر

عدد المشاركات في التعلیم المستمر بصفة حضور

عدد لجان السمنار رئیسا او عضوا

عدد الحلقات الثقافیة

عدد الزیارات

عدد االختبارات
عدد التحلیالت

عدد اللجان الدائمیة
عدد اللجان المؤقتة

عدد كتب الشكر او الشھادات التقدیریة من الوزیر

عدد كتب الشكر او الشھادات التقدیریة من رئیس الجامعة

عدد كتب الشكر او الشھادات التقدیریة من مساعد رئیس 
الجامعة

عدد كتب الشكر من عمید الكلیة

عدد براءات االختراع في سنھ التقییمبراءات االختراع14

15
حصولة على جائزة عالمیة او عربیة او محلیة او اكتشاف 
علمي في مجال تخصصة او المساھمة في المشاریع الریادیة

عدد الجوائز او اكتشاف علمي او مشروع ریادي

تاشیر المربع المجاور عند ارفاق ما یؤید تولیھ مھام المقرریةتولیھ مھام مقرریة اقسام الدراسات االولیة او العلیا16

اعضاء اللجنة االمتحانیة في سنة التقییم17
تاشیر المربع المجاور عند ارفاق ما یؤید انھ عضو في اللجنھ 

االمتحانیة

18
تولیھ مھام معاون عمید/رئیس قسم/مسؤول شعبة/ 

مسؤول وحدة
تاشیر المربع المجاور عند ارفاق ما یؤید ذلك

عدد اللجان الدائمة اوالمؤقتة المشارك فیھا داخل وزارة 
التعلیم العالي والبحث العلمي وخارجھا

عدد كتب الشكر والتقدیر او الشھادات التقدیریھ خالل 
عام التقویم

13

12

11

التعلیم المستمر ولجان السمنار والحلقات الثقافیة

االسھام في الزیارات المیدانیة والحقلیة او اجراء 
اختبارات او تحلیالت معملیة او مختبریة

اني التدریسي (                                               ) اؤید اطالعي على ھذه االستمارة كامال  
للفقرات من 1‐18 واني قد ملئت الحقول ذات نشاط معزز بالوثائق حصرا واتعھد بعدم مطالبتي 

باضافة اي نشاط الحقا سقط مني سھوا او لم اذكره والجلة وقعت

التوقیع بعد قراءة المالحظات اعاله :
التاریخ :

مالحظة/ ضرورة دعم النشاطات المدونة في اعاله بنسخ من التوثیق الخاص بھا وسوف یتم 
اھمال اي نشاط ال یتم تعزیزه بتوثیق مع مالحظة ان فترة النشاطات اعاله ھي من 1/9/2015 
ولغایة 31/8/2016 و ضرورة ترتیب الوثائق المعززة للفقرات حسب ترقیم الفقرات الخاصة 

بھا

10


