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 استمارة السیرة الذاتیة لطالب الترقیة  
 المنصور الجامعة كلیة

 استمارة السیرة الذاتیة المختصرة لطالب الترقیة 
 أوال : المعلومات العامة 

  االســــــــــــم 

  الوالدة  وتاریخمحل 

تاریخ الحصول   المرتبة العلمیة 
  علیھا

وفق شھادة  على یحدد  التـخـصــص العام 
   البكالوریوس

 شھادة  آخر وفق األمر الجامعي لمنح  على یحّدد التخصص الدقیق 

 البحثي  رالمسا
المجال أو الخط البحثي الدقیق، یحّدد من اللجنة 

 العلمیة في القسم

  الوظیفـــــة
  عنوان محل العمل 
  اللغات التي یجیدھا
 الھاتف النقال / 

 االلكتروني البرید 
 

 

 ثانیا : المؤھالت العلمیة   

 الشھادة 
 تاریخ الحصول  الجھة المانحة للشھادة  

 القسم الكلیة الجامعة على الشھادة 
     البكالوریوس 
     الماجستیر 
     الدكتوراه

     آخرى
 

 ثالثا : التدرج الوظیفي 
 الى  -الفترة / من  الجھة الوظیفة  ت 

1    
2    
3    
4    
5    
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6    
 
 

 ھا  فیرابعا : الجامعات التي دّرس 
 الى  - من /الفترة  الجامعة القسم) –المعھد / الكلیة الجھة ( ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    
 

 خامسا : احصائیات و بیانات  
 

 التفصیل  والبیاناتالمعلومات  ت

ــات  1 ــي الدراس ــھا ف ــام بتدریس ــي ق ــیة الت ــواد الدراس ــدد الم ع
 والعلیااألولیة 

 العلیا  االولیة 
  

2 
عـــدد مـــرات الحصـــول علـــى جـــائزة العلمـــاء أو جـــائزة 

 األستاذ األول
 جائزة األستاذ األول  جائزة العلماء

  
  عدد مشاریع التخرج لطلبة السنة المنتھیة التي أشرف علیھا 3

 
 عدد الرسائل واألطاریح التي أشرف علیھا  4

 دبلوم دكتوراه  ماجستیر 

   

 
 عدد الرسائل واألطاریح التي ناقشھا  5

 دبلوم دكتوراه  ماجستیر 
   

 
 عدد الرسائل واألطاریح التي قیـّـمھا علمیا  6

 دبلوم دكتوراه  ماجستیر 
   

 
 العراق عدد المؤتمرات التي شارك فیھا داخل وخارج  7

 خارج العراق  داخل العراق

  

 خارج العراق  داخل العراق 8
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ــي شــارك فیھــا داخــل  ــات الت ــدوات والحلق ــورش والن عــدد ال
ل   

  

ــل  9 عـــدد البحـــوث المنشـــورة فـــي مجـــالت ومـــؤتمرات داخـ
 العراق وخارج

 خارج العراق  داخل العراق

  

 داخل وخارج العراق عدد البحوث التي قّومھا علمیا  10
 خارج العراق  داخل العراق

  

  عدد براءات االختراع  11

 عدد الجوائز والشھادات التقدیریة داخل وخارج العراق  12
 خارج العراق  داخل العراق

  

 عدد الكتب المؤلفة والمترجمة والمقیـّـمة  13
 المقیّمة  المترجمة  المؤلفة 

   

 التطویریة والتدریبیة التي شارك فیھا عدد الدورات  14
 خارج العراق  داخل العراق

  

15 
 أعداد المساھمات  

 في 
 خدمة المجتمع 

  عقود استشاریة بحثیة 
 ندوات وورش عمل 

 
 

 
  عقود تنفیذ مھمة 

  دورات تعلیم مستمر 
  نشاطات الصفیة  
  نشاطات اعالمیة 

  آخرى

ــان  16 ــول عــدد لج ــان التنافســي للقب ــان الشــامل واالمتح االمتح
 في الدراسات العلیا

 االمتحان التنافسي  االمتحان الشامل
  

ــارج وزارة  17 ــل وخ ــویتھا داخ ــارك بعض ــي ش ــان الت ــدد اللج ع
 التعلیم العالي

 خارج التعلیم العالي  داخل التعلیم العالي
  

 عدد كتب الشكر والتقدیر  18
رئیس   وزیر 

 جامعة 
عمید  
 كلیة 

 آخرى

    

 عدد العقوبات 19
رئیس   وزیر 

 جامعة 
عمید  
 كلیة 

 آخرى

    
 

     سادسا : عضویة الھیئات أو الجمعیات أو المؤسسات المحلیة والدولیة  
 الى -فترة العضویة / من  الجھة اسم الھیئة او الجمعیة او المؤسسة  ت 
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1    
2    
3    
4    

     سابعا : النشاطات العلمیة اآلخرى  

 التفاصیل عنوان النشاط  ت 
1   
2   
3   
4   

 

     ثامنا : المصادقة على المعلومات الواردة في االستمارة  
 التوقیع  االسم العنوان الوظیفي ت 

   التدریسي  1

   رئیس القسم  2

   عمید الكلیة 3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


