
 تقریر االستالل واستماراتھ 
 

 نموذج تقریر استالل 
 

 المحترم المنصور الجامعة/ كلیة   ---------------------- السید رئیس قسم 
 

 ) ---------- (مرتبة  إلى )----أسم التدریسي----ترقیة (معاملة  - م / تقریر لجنة استالل 

 تحیة طیبة . . .  

والقاضي بتشكیل لجنة استالل للنظر    ) --------- ) في ( ------(  ذي العدداستناداً إلى أمر القسم  

  )، --------------) في معاملة ترقیتھ إلى مرتبة ( -------------------------(باألبحاث المقدمة من قبل  

 ) یوم  اللجنة  الموافق  --------اجتمعت  في  )  --------------( )  المقدمة  العلمیة  النتاجات  واطلعت على 

 وھي:   الترقیة،معاملة 
 

 ت عنوان النتاج العلمي طبیعة النتاج 

 1  اطروحة دكتوراه 

 2  بحث منفرد 

 3  بحث مشترك 

 4  بحث مشترك 

 5  بحث مشترك 

 6  بحث مشترك 
 

 

 الموسومة:كما اطلعت اللجنة على رسالة الماجستیر لطالب الترقیة و 

) ------------------------------------------------------------------------------------ ( 

 :والموسومةواطلعت كذلك على أطروحة الدكتوراه لھ  

)------------------------------------------------------------------------------------- ( 

علیھـا طالـب الترقیـة   أشرفوأطاریح الدكتوراه التي    واطلعت اللجنة كذلك على رسائل الماجستیر 

 والتي ھي:
 

 اسم الطالب / السنة الشھادة  عنوان الرسالة / االطروحة  ت

1    



2    

3    

 
الـدكتوراه للبـاحثین المشـاركین وتلـك التـي  الماجسـتیر وأطـاریحواطلعت اللجنة كذلك على رسائل 

 علیھا والتي ھي: أشرفوا
 اسم الطالب / السنة الشھادة  عنوان الرسالة / االطروحة  ت

1    

2    

3    

4    

5    
 

 للنتاجات العلمیة المقدمة. كما اطلعت اللجنة على تقاریر برنامج االستالل 
 

 قرار اللجنة : 
 : على النحو اآلتي وقد كان قرار اللجنة 

المنفردة ) المقدمة من قبل طالب الترقیة جمیعھا غیر    أو االبحاث ) المنفرد (    أوالبحث (   .1
مستلة من رسالة الماجستیر واطروحة الدكتوراه العائدة لھ. ( في حالة وجود نسبة استالل  

قبول البحث،    في% ) فتثبت كونھا نسبة اقتباس وال تؤثر  20تساوي    أومقبولة ( اقل من  
سباب عدم قبولھا، كأن یكون االقتباس من  أما اذا كانت النسبة مؤثرة فتذكر ویذكر معھا ا

 االطروحة ).   أومن اجزاء مھمة من الرسالة   أوالنتائج 
 یأتي: امااالبحاث المشتركة المستلة من رسائل الماجستیر وأطاریح الدكتوراه فھي كما   .2

البحث المشترك رقم (   ) مستل من رسالة الماجستیر رقم (   ) التي  اشرف علیھا   .أ
 طالب الترقیة للطالب   (                ).  

البحث المشترك رقم (    ) مستل من اطروحة الدكتوراه رقم (       ) التي  اشرف  .ب
 علیھا طالب الترقیة للطالب (                  ).  

 
ما اطلعت علیھ لجنة االستالل من معلومات في شبكة المعلومات الدولیة وكذلك    إلىاستنادا   .3

النتاجات المقّدمة مستلة من    أنتقاریر برنامج االستالل، فان اللجنة لم تجد ما یدل على  
اعمال سابقة منشورة على الشبكة ضمن قاعدة البیانات التي اطلعت علیھا اللجنة. ( في  

% ) فتثبت كونھا نسبة اقتباس  20تساوي    أول مقبولة ( اقل من  حالة وجود نسبة استال
تؤثر   ال  عدم    فيو  اسباب  معھا  ویذكر  فتذكر  مؤثرة  النسبة  كانت  اذا  أما  البحث،  قبول 

 من اجزاء مھمة من مصادر األقتباس ).      أوقبولھا، كأن یكون االقتباس من النتائج 
 



فان اللجنة توصي بقبول النتاجات العلمیة المقدمة لمعاملة الترقیة    اعاله، ما تقدم    إلى   واستناداً      
 باعتبارھا مستوفیة لشروط االستالل. 

 
 مع التقدیر ......  وتنسیبكمللتفضل باالطالع 

 
 المرفقات: 

 أمر قسم •
 استمارات استالل / عدد (     )  •
 جداول إحتساب عدد النقاط •

 

 االستالل:اعضاء لجنة مصادقة 
 

 

 التاریخ التوقیع  صفة في اللجنة ال المرتبة العلمیة  االسم ت

1      

2      

3      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المنصور الجامعة كلیة
 --------------------------------   قسم /

 استمارة استالل بحث الغراض الترقیة العلمیة 
براءة  أوتستبدل كلمة البحث اینما وردت في االستمارة بالكتاب  و ،مقدمتمأل ھذه االستمارة لكل نتاج علمي  (

 )  براءة اختراع، على التوالي أواالختراع في حالة كون النتاج العلمي كتاب 

  المرتبة الحالیة   اسم طالب الترقیة 

  عنوان البحث
 

اسماء الباحثین 
  المشاركین

 
                

                            
 

   الجواب    
 

 كال)  ، ( نعم

النسبة المئویة  
          لالستالل 

(في حالة كون 
 )ʺالبحث مستال

االستالل مصدر 
اطروحة)   أورسالة (

 مع اسم صاحبھا 

ھل البحث في  
مجال اختصاص  

 طالب الترقیة 

ھل للبحث عالقة مع بحوث 
 آخرى للباحثین المشاركین  

 البحوث) عناوین  (تذكر

 أوھل البحث مستل من رسالة 
 اطروحة انجزھا طالب الترقیة 

     

 أوھل البحث مستل من رسالة 
علیھا طالب   أشرفاطروحة 

 الترقیة 

   

 أوھل البحث مستل من رسالة 
  أحدعلیھا  أشرفاطروحة 

 الباحثین المشاركین 

   

 أوھل البحث مستل من رسالة 
الباحثین   أحداطروحة انجزھا 

 المشاركین

   

ھل البحث مستل من بحوث 
آخرى من شبكة المعلومات 

 الدولیة 

مـــا اطلعـــت علیـــھ لجنـــة االســـتالل مـــن  إلـــىاســـتنادا 
ــة  الدولیــة،معلومــات فــي شــبكة المعلومــات  فــان اللجن

ــى  ــدل عل ــا ی ــد م ــم تج ــثا أنل ــن  لبح ــتل م ــدم مس المق
اعمــال ســابقة منشــورة علــى الشــبكة ضــمن قاعــدة 

 .البیانات التي اطلعت علیھا اللجنة
 

 االستالل:اعضاء لجنة مصادقة 
 

 التاریخ التوقیع  صفة في اللجنة ال العلمیة المرتبة  االسم ت

1      
2      
3      

 


