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اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
 .Iﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺎﺣﺚ
إسم الباحث الرئيس ……………..………………………………………………………………………………………………….
المنصب………………………………………………………………………………………………………………………………….
الكلية ……………………………………………………………القسم……………………………………………………………….
الھاتف  ………………………………………...…………….البريد اإللكتروني…………....…………………………........

رقم المشروع وعنوانه )الذي سيتم تعيين المرشح عليه(
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

* المتطلبات الخاصة بالمشروع )التي تتطلب تعيين باحث مابعد الدكتوراه(
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
* أسباب اختيار المرشح………….………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
* المسؤوليات التي ستوكل للمرشح……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

المدة الزمنية للتعيين

سنة واحدة )قابلة للتمديد بنا ًء على األداء(

 .IIﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺮﺷﺢ
أ .إسم المرشح…………………………………………………………………………………………………………………

ب .الشھادات العلمية:
 .1البكالوريوس…………………………………………جامعة……………………………………………………..…..
سنة الحصول على الدرجة……………………..المعدل……..….………………………………………………..
 .2الماجستير…………………………………………...جامعة…………………………………………………………..
سنة الحصول على الدرجة……………………..المعدل……..…………………………….……………………..

_________________________________________________________________________________

* الرجاء استخدام أوراق إضافية عند الحاجة.
 .3الدكتوراه…………………………………………جامعة……………………………………………………………..

سنة الحصول على الدرجة………………..التخصص…....…………………………………………………..
عنوان األطروحة……………………………………………………………………………………………………..

عدد السنوات منذ الحصول على درجة الدكتوراه

1

2

4

3

5

جـ .اإلنجازات التخصصية

أ .المناصب التي تقلدھا ،إن وجدت
 .1الوظيفة…...……………………………………………………….......……………………………………………..
المنظمة/المؤسسة………………...................…………………………………………………………………..
المدة )من /إلى(………………………………………………………………………....……………………….......
المسؤوليات الرئيسة………....……................………………………………………………………………….
 .2الوظيفة…..……………………….........……………………………………………………………………………..
المنظمة/المؤسسة………………...................…………………………………………………………………..
المدة )من /إلى(………………………………………………………………………...……………………….......
المسؤوليات الرئيسة……….………................………………………………………………………………….

) يرجى إرفاق أي معلومات إضافية متوافقة مع المطلوب(

ب .األوراق المنشورة  /المقبولة للنشر
) يرجى إرفاق قائمة باألوراق المنشورة متضمنة لعنوان الورقة البحثية  ،وعنوان المجلة ،وسنة
النشر ،أرقام الصفحات(
) يرجى إرفاق قائمة باألوراق المقبولة للنشر متضمنة لعنوان البحث وعنوان المجلة(
جـ .االھتمامات البحثية………............………………………………………………………….……………………….

د.

عضوية المنظمات المتخصصة ،إن وجدت….……………………………………..…………………………….

ھـ .الجوائز  /التكريم ،إن وجد….…………………………..…………………………………………………………….

و .إرفاق أحدث سيرة ذاتية للمرشح
ز .المرجع )أي محكمين اثنين ذوي صل ٍة ومعـرفة بالمنجزات التخصصية للمرشح) .إرفاق أسماء
المحكمين ومناصبھم وعناوينھم وھواتفھم وبريدھم اإللكتروني(.

____________________

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺮﺷﺢ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

………………………………

____________________

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺮﺋﻴﺲ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

…………………………
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ﺗﻌﻬﺪ وﻣﻮاﻓﻘﺔ
2012/13

ضمان المرشح وتعھده

مشروع
أتعھد أنا) ..................................................اإلسم( بقبول منصب باحث مابعد الدكتوراه على
ٍ
بعنوان .............................................................................................................................
مع فھمي الكامل للمسؤوليات .في حال تعييني  ،أوافق على تنفيذ جميع األنشطة الموكلة إل ّي.

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

)اﻟﻤﺮﺷﺢ( ………………………………

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

………………………………

التزام الباحث الرئيس

أقبل المسؤولية الكاملة للمشروع وتنفيذه وتسليم تقاريره المرحلية بمواعيدھا وفقا ً لمتطلبات إدارة األبحاث.

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

)اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺮﺷﺢ(………………………………

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

………………………………

التاريخ ……………………………… )استالم لجنة البحث العلمي في القسم لنموذج الطلب(

موافقة لجنة البحث العلمي في القسم
يتوافق الطلب مع متطلبات المشروع ومعايير منصب باحث ما بعد الدكتوراه ،وسيتم رفعه للجنة البحث
العلمي في الكلية للمراجعة العلمية.

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

)اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﺒﺤﺜﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ(………………………………

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

………………………………

موافقة الكلية

العميد  /العميد المساعد لألبحاث )مراجعة /توصية(
تمت مراجعة الطلب على مستوى الكلية ،وسيتم رفعه مع التوصيات لنائب مدير الجامعة لألبحاث.

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

)اﻟﻌﻤﻴﺪ(………………………………

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

………………………………

نائب مدير الجامعة لألبحاث )مراجعة /موافقة(

تمت مراجعة طلب المرشح من قبل لجنة المكتب التنفيذي في قطاع األبحاث والتأكد من توافقـه الكامـل مـع
المعايير والشروط  .وبنا ًء على ذلك  ،توصـي اللجنـة بالموافقة على الطلب أو رفضه .تقوم لجنة المكتب
التنفيذي برفع الطلب إلى نائب مدير الجامعة لألبحاث الستكمال اإلجراءات.

بنا ًء على توصيات لجنة المكتب التنفيذي ،يعتبر الطلب:

ﻣﻘﺒﻮﻻً
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﻣﺮﻓﻮﺿﺎً

)ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻸﺑﺤﺎث(………………………………

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

………………………………

يرفع نائب مدير الجامعة لألبحاث الطلبات المعتمدة لمدير جامعة الكويت العتمادھا النھائي.
مدير جامعة الكويت
يعتمد مدير جامعة الكويت تعيين باحث ما بعد الدكتوره.

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

)ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ( ………………………………

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

………………………………

