تقرير إجازة إلتفرغ إلعلمي
تاريخ تقديم الطلب

أوالً :معلومات يتم تعبئتها من قبل عضو هيئة التدريس:

02/10/2021

 -1معلومات شخصية عن الباحث صاحب اإلجازة
االسم:
الرتبة:

الرقم الوظيفي
أستاذ مشارك

أستاذ

الكلية

القسم
التخصص الدقيق:
تاريخ التعيين في الجامعة:
البريد االلكتروني:
العمل

الهاتف:

الخلوي

الفرعي

 -2معلومات عن بحث اإلجازة
تاريخ الحصول على االجازة

رقم كتاب الموافقة على اإلجازة
مكان إجراء البحث
أ .مركز بحث عالمي /جامعة عالمية
ب .مركز بحث إقليمي /جامعة إقليمية
ج .مركز بحث محلي /جامعة محلية

 -3مدة اإلجازة
عام دراسي  -فصلين

من العام

فصل دراسي واحد

الفصل الدراسي األول من العام

الفصل الدراسي الثاني من العام

 -4بيان باإلنتاج العلمي
أ .البحوث المنشورة (أو المقبولة أو المعدة) للنشر خالل اإلجازة وذات عالقة بمشروع البحث:
الرقم

المجلة

عنوان البحث

1
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المجلد

السنة

الصفحات

 -4بيان باإلنتاج العلمي
ب .البحوث المنشورة (أو المقبولة أو المعدة) للنشر خالل اإلجازة وليس لها عالقة بمشروع البحث (إن وجدت):
الرقم

المجلة

عنوان البحث

المجلد

السنة

الصفحات

1
2
3
4

 -5معلومات عن البحث الذي تم إنجازه حسب مخطط بحث اإلجازة:
أ .عنوان البحث باللغة العربية أو االنجليزية

ب .الجهة (الجهات) التي يمكن ان تستفيد من البحث من الناحية التنفيذية وتعمم عليها نتائجه:

التاريخ_________________________:

توقيع الباحث_________________________

ثانيا :تقييم البحث:
 -1رأي مجلس القسم بالتقرير (يكتبه رئيس القسم):
مطابق لمخطط بحث اإلجازة
غير مطابق لمخطط بحث اإلجازة (يرجى توضيح األسباب أدناه):

التاريخ_________________:

رئيس القسم_________________:
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التوقيع__________________:

 -2نموذج التقييم يتم تعبئته من قبل اللجنة التي يشكلها العميد
عناصر التقييم
الرقم
.1

البند

مقبول

مدى مالءمة التقرير المقدم لمواصفات البحث العلمي:

أ.

منهجية تقرير البحث من خالل طريقة المخطط ومدى مالءمة الطريقة التي اتبعت في اجراء
البحث

ب.

دقة البيانات

ج.

أسلوب العرض

د.

دقة اللغة وسالمتها

هـ.

صحة االستنتاجات

و

التوثيق

ز

مدى تحقيق أهداف البحث

.2

عالقة التقرير المقدم بمشروع أو مخطط البحث الوارد في قرار رئيس الجامعة

.3

مدى الحاجة إلى رأي مقوم مختص

غير مقبول

يحتاج

ال يحتاج

 .1االسم_______________________:
العنوان______________________:

4

في حال كون التقرير بحاجة الى مقوم ( ،يقترح عميد الكلية أسماء
ثالثة مقومين مختصين وعناوينهم)

 .2االسم_______________________:
العنوان______________________:
 .3االسم_______________________:
العنوان______________________:

5

مالحظات (ان وجدت)
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 -3رأي عميد الكلية بالتقرير (يكتبه عميد الكلية):
موافق
غير موافق (يرجى توضيح األسباب أدناه):

التاريخ_________________:

العميد_________________:
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التوقيع__________________:

