Kafrelsheikh University
يعاييش تقييى
انًتقذييٍ نشغم وظيفت يذسس
اسم المتقدم................................................................................/
التخصص ................................................................................/
و

انذسجت

عُاصش انتقييى

 1فذص انشسانت

03

 0األبذاث انعهًيت

03

 0تقييى نجُت االستًاع

03

 4انخبشة انتذسيسيت

13

األَشطت انعهًيت
5
(يؤتًشاث – وسش عًم – جىائز عهًيت -يؤنفاث -بذــىث إضافيت)

5

 6تصُيف جايعت انًُخ

5

انذسجت انكهيت

133

التقرير النيائي( -:مجموع الدرجات فقط وقدره
أعضاء المجنة

االسم

)........................................

الصفة

 -1أ.د /رمضان أحمد الدوماني

عميد الكمية

-2أ.م.د /عبدالعزيز السيد عبدالعزيز استاذ مساعد بقسم الصيدالنيات
-3أ.د /مصطفى السيد العشري

انذسجت
انًًُىدت

مدير عام الشئون القانونية

التوقيع
رئيس ا
عضوا

..........................
..........................

عضو قانوني ................. .....

 -4أ /إسماعيل دمحم مصطفى ىالل رئيس قسم شئون أعضاء ىيئة التدريس عضو إداري ....................
تحري ار في يوم (

) الموافق

/

/

 02م.

يعتًذ,,,
عًيذ انكهيـــــت

انصفحت  1يٍ 8
Helal

Kafrelsheikh University
ًَىرج سقى ( )1تقييى سسانت عهًيت
نهًتقذييٍ نشغم وظيفت يذسس ( 03دسجت)
اسم المتقدم............................... /التخصص....................................... /

جية منح رسالة الدكتوراه .................................................................. /
عنوان رسالة الدكتوراه..................................................................... /

...............................................................................................

...............................................................................................
و

عُاصش انتقييى

انذسجت

1
0
0
4

انشكم انعبو ٔدقت انهغت
ٔضٕس انٓدف ٔانًُٓزيت
انتٕحيق ٔيدٖ شًٕنيت انًزارع ٔحداحتٓب
األصبنت ٔاالبتكبر ٔانقيًت انعهًيت نهًضًٌٕ

13
13
5
43

 5عًق انًُبقشت ٔصاليت االصتُتبربث
 6طزيقت ٔدقت انعزض
 7يدٖ قببهيت انُتبئذ نهتطبيق

15
13
13

يجًىع انذسجاث

133

 التقرير النيائي  ( -:مجموع الدرجات فقط وقدره
وقد تبين بعد فحص الرسالة أنيا ( تقع
(

انذسجت
انًًُىدت

)................................

)  ( /ال تقع
) و ( ترقى

) في صمب التخصص المطموب وىو
) ( /ال ترقى

) لتعيين المتقدم

بوظيفة مدرس في ذات التخصص.

التوقيع

االسم
أ.د.........................................../
تحرير في يوم (
ا

) الموافق

/

............................................
/

02م.

يٍ88
انصفحت21يٍ
انصفحت
Helal

Kafrelsheikh University
ًَىرج سقى ( )0تقييى األبذاث انعهًيت
نهًتقذييٍ نشغم وظيفت يذسس ( 03دسجت)
يتم التقييم عمى النحو التالي-:
أوال  :عدد البحوث التي يتم تقييميا بحد أقصى  5بحوث عمى أن يضاف أي إنتاج
عممي آخر بعد الـ  5أبحاث المقيمة إلى بند األنشطة العممية .
ثانيا  :تعطى  5درجات لكل من لو إنتاج عممي منشور.
ثالثاً :توزع الـ  55درجة الباقية عمى النحو التالي-:

 -5بحث منشور في مجمة ليس لها معامل تأثير يعطى

( 1درجة).

 -2بحث منشور في مجمة ذات معامل تأثير أقل من ُ 1يعطى

( 2درجة).

 -3بحث منشور في مجمة ذات معامل تأثير يقع بين(ُ )2:1يعطى
 -4بحث منشور في مجمة ذات معامل تأثير أكثر من ُ 2يعطى

( 2.5درجة).
( 3درجات).

ويتم التقييم طبقاً لمجدول التالي-:

انصفحت  13يٍ
انصفحت
يٍ 88
Helal

Kafrelsheikh University
ًَىرج سقى ( )0جذول تقييى األبذاث انعهًيت
نهًتقذييٍ نشغم وظيفت يذسس (  03دسجت )
اسم المتقدم.................................../التخصص............................./
و

يعايم
انتأحيش

عُىاٌ انبذج وانًجهت

انذسجت
انًًُىدت

1
0
0
4
5
إَتبد عهًي يُشٕر نّ خًش درربث

يجًىع انذسجاث
التقرير النيائي ( - :مجموع الدرجات فقط وقدره(
أعضاء المجنة

االسم

........................................

الصفة

 -1أ.د /رمضان أحمد الدوماني

التوقيع

عميد الكمية

-2أ.م.د /عبدالعزيز السيد عبدالعزيز استاذ مساعد بقسم الصيدالنيات
-3أ.د /مصطفى السيد العشري

مدير عام الشئون القانونية

رئيس ا
عضوا

..........................
..........................

عضو قانوني ................. .....

 -4أ /إسماعيل دمحم مصطفى ىالل رئيس قسم شئون أعضاء ىيئة التدريس عضو إداري ....................
تحري ار في يوم (

) الموافق

/

/

 02م.

يعتًذ,,,
عًيذ انكهيـــــت

انصفحت  4يٍ 8
Helal

Kafrelsheikh University
ًَىرج سقى ( )0تقييى نجُت االستًاع
نهًتقذييٍ نشغم وظيفت يذسس (  03دسجت )
اسم المتقدم...................................../التخصص..................../
و

انذسجت

عُاصش انتقييى

1

انًعزفت ٔانفٓى

13

0

انًٓبراث انذُْيت

13

0

انًٓبراث انًُٓيت

انذسجت
انًًُىدت

13

يجًىع انذسجاث

03

 التقرير النيائي ( - :مجموع الدرجات فقط وقدره
االسم

)......................
التوقيع

أ.د.................................... /

............................................

أ.د.................................... /

............................................

أ.د..................................../

............................................

تحري ار في يوم (

) الموافق

/

/

 02م.

انصفحت  5يٍ 8
Helal

Kafrelsheikh University
ًَىرج سقى ( )4تقييى انخبشة انتذسيسيت
نهًتقذييٍ نشغم وظيفت يذسس (  13دسجاث )
اسم المتقدم....................................../التخصص......................../
و

1

انذسجت

عُاصش انتقييى
يٍ شغم ٔظيفت ْيئت يعبَٔت

5

(بحد أقصٗ  5صُٕاث بحيج يُعطٗ دررت نكم صُت خبزة)

يٍ شغم ٔظيفت يدرس
( 0بحيج يُعطٗ  3درربث ألقم يٍ صُت خبزة)
( ٔ  5درربث ألكخز يٍ صُت خبزة)

يجًىع انذسجاث
أعضاء المجنة

5
13

 التقرير النيائي ( - :مجموع الدرجات فقط وقدره
االسم

).....................

الصفة

 -1أ.د /رمضان أحمد الدوماني

التوقيع

عميد الكمية

-2أ.م.د /عبدالعزيز السيد عبدالعزيز استاذ مساعد بقسم الصيدالنيات
-3أ.د /مصطفى السيد العشري

انذسجت
انًًُىدت

مدير عام الشئون القانونية

رئيس ا
عضوا

..........................
..........................

عضو قانوني ................. .....

 -4أ /إسماعيل دمحم مصطفى ىالل رئيس قسم شئون أعضاء ىيئة التدريس عضو إداري ....................
تحري ار في يوم (

) الموافق

/

/

 02م.

يعتًذ,,,
عًيذ انكهيـــــت

) أ.د /سيضاسيضا ٌ أح ًًًر اَزويا َ ًَي(

انصفحت  6يٍ 8
Helal

Kafrelsheikh University
ًَىرج سقى ( )5تقييى األَشطت انعهًيت
نهًتقذييٍ نشغم وظيفت يذسس (  5دسجاث )
اسم المتقدم...................................../التخصص...................../
و

انذسجت

عُاصش انتقييى

1

يؤتًزاث دٔنيت

1

0

رٕائز عهًيت

1

0

ٔرش عًم

1

4

يؤنفبث

1

5

بحٕث إضبفيت (انزائدة عٍ  5بحٕث)

1

يجًىع انذسجاث

5

 التقرير النيائي ( - :مجموع الدرجات فقط وقدره
أعضاء المجنة

االسم

).....................

الصفة

 -1أ.د /رمضان أحمد الدوماني

التوقيع

عميد الكمية

-2أ.م.د /عبدالعزيز السيد عبدالعزيز استاذ مساعد بقسم الصيدالنيات
-3أ.د /مصطفى السيد العشري

انذسجت
انًًُىدت

مدير عام الشئون القانونية

رئيس ا
عضوا

..........................
..........................

عضو قانوني ................. .....

 -4أ /إسماعيل دمحم مصطفى ىالل رئيس قسم شئون أعضاء ىيئة التدريس عضو إداري ....................
تحري ار في يوم (

) الموافق

/

/

 02م.

يعتًذ,,,
عًيذ انكهيـــــت

) أ.د /سيضاسيضا ٌ أح ًًًر
اَزويا َ ًَي(
انصفحت  7يٍ 8
Helal

Kafrelsheikh University
ًَىرج سقى ( )6تقييى انجهت انًاَذت نذسجت انذكتىساِ
نهًتقذييٍ نشغم وظيفت يذسس (  5دسجاث )
اسم المتقدم......................................../التخصص............................../
و
1
0
0
4
5

انذسجت

عُىاٌ انبذج
انحبصم عهٗ اندكتٕراِ يٍ أٔل يبئت ربيعت عبنًيت

()111

انحبصم عهٗ اندكتٕراِ يٍ ربيعت يصُفت عبنًيب ً يٍ ()211 : 111
انحبصم عهٗ اندكتٕراِ يٍ ربيعت يصُفت عبنًيب ً يٍ ()311 : 211
انحبصم عهٗ اندكتٕراِ يٍ ربيعت يصُفت عبنًيب ً يٍ ()411 : 311
انحبصم عهٗ اندكتٕراِ يٍ ربيعت يصُفت عبنًيب ً أكخز يٍ ()411

 التقرير النيائي ( - :مجموع الدرجات فقط وقدره
أعضاء المجنة

االسم

4
0
0
1

التوقيع

عميد الكمية

-2أ.م.د /عبدالعزيز السيد عبدالعزيز استاذ مساعد بقسم الصيدالنيات
-3أ.د /مصطفى السيد العشري

5

).....................

الصفة

 -1أ.د /رمضان أحمد الدوماني

انذسجت
انًًُىدت

مدير عام الشئون القانونية

رئيس ا
عضوا

..........................
..........................

عضو قانوني ................. .....

 -4أ /إسماعيل دمحم مصطفى ىالل رئيس قسم شئون أعضاء ىيئة التدريس عضو إداري ....................
تحري ار في يوم (

) الموافق

/

/

 02م.

يعتًذ,,,
عًيذ انكهيـــــت

) أ.د /سيضاسيضا ٌ أح ًًًر اَزويا َ ًَي(

انصفحت  8يٍ 8
Helal

