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نموذج التقدم للحصول على الزيارة العلمية
اسم عضو هيئة التدريس.......................................:

الرتبة وتاريخ الحلول بها............................:

تاريخ التعيين في الجامعة......................................:

القسم /الكلية.....................................:

الجهة الداعية ................................................. :

مكان قضاء الزيارة /الدولة.........................:

الموعد المقترح للزيارة..........................................:

البيانات

الرقم
.1

هل توجد رسالة دعوة من الجهة المستضيفة تتضمن الموافقة على

.2

هل أمضى عضو هيئة التدريس ثالث سنوات خدمة فعلية في الجامعة

.3

هل نشر أو قبل له للنشر خالل خدمته في الجامعة ثالثة بحوث على

نعم

عنوان المشروع المقترح للزيارة والمدة الزمنية؟
على األقل دون انقطـاع؟

األقل في مجالت علمية معتمدة لدى الجامعة قبل حضور الزيارة العلمية

األولى؟
.4

في حال حصول عضو هيئة التدريس على إجازة تفرغ علمي أو إجازة

دون راتب أو إجازة اضطرارية ،هل مضى عام دراسي خدمة فعلية على

األقل بعد حصوله على أي من اإلجازات السابق ذكرها.
.5

هل تعد الزيارة العلمية ضمن اختصاص عضو الهيئة التدريسية الدقيق؟

.6

هل تتضمن الزيارة العلمية برنامجاً واضحاً ومحدداً يستفيد منه عضو

الهيئة التدريسية علمياً ،وينعكس على أدائه األكاديمي أو يكون فيه
فائدة للجامعة؟

.7

هل منح عضو هيئة التدريس زيارةً علمي ًة سابقاً؟

.8

في حال قيام عضو هيئة التدريس بزيارة علمية سابقاً ،هل أنجز بحثين

.9

هل أمضى عضو هيئة التدريس سنتين خدم ًة فعلي ًة في الجامعة بعد

.11

هل تتحمل الجهة الداعية أية تكاليف خالل الزيارة العلمية؟

.11

هل يوجد استالل من رسالتي الماجستير أو الدكتوراه؟

.12

هل يوجد استالل من بحوث أخرى؟

على األقل بين زيارتين علميتين متتابعتين؟
الزيارة السابقة؟
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مالحظات:
.2

ال يجوز منح الزيارة العلمية ألكثر مـن عضـو هيئـة تدريسـية فـي القسـم الواحـد فـي الوقـت ذاتـه وتعطـى األولويـة للرتبـة األكاديميـة األدنـى علـى

الرتبة األعلى ،وفي حال تقدم أكثر من عضو هيئة تدريس في الرتبة األكاديمية نفسها ،تعطى األولوية لألقدم في الرتبة.
 .1على عضو هيئة التدريس أن يتفرغ كلياً لبرنامج الزيارة العلمية وأالا يقوم بأي عمل آخـر خارج برنامج الزيارة العلمية الموافق عليه.
 .3على عضو هيئة التدريس أن يقدم مخططاً علمياً يتضمن أهداف الزيارة العلمية ومحاورها.
.4

مواعيـد التقـديم تكـون قبـل نهايـة االسـبوع الرابـف مـن الفصـل الدراسـي اال ول إذا كانـت الزيـارة العلميـة علـى الفصـل الدراسـي الثـاني ،وقبـل نهايــة
االسبوع الثامن مـن الفصـل الدراسـي الثـاني إذا كانـت الزيـارة العلميـة علـى الفصـل الدراسـي االول مـن العـام الجـامعي الـذي يليـه ،وترفـف توصـية

مجلس الكلية للرئيس خالل اسبوع.

 .5على عضو هيئة التدريس تعبئة نموذج مخطط الزيارة العلمية المعد لذلك.

نموذج مخطط الزيارة العلمية
اسم عضو هيئة التدريس .......................................:

الرتبة ............................................:

تاريخ التعيين ...................................................:

القسم /الكلية.....................................:
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مكان قضاء الزيارة  ...............................:الموعد

المقترح للزيارة.............................:
.1

الجهة المستضيفة

.2

اهداف الزيارة العلمية

.3

محاور الزيارة العلمية
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الدكتور  --------------------------المحترم
تحية طيبة  ,وبعد:
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أُحيل اليكم تقرير الزيارة العلمية الذي تم اعداده خالل الزيارة العلمية وفق المعلومات المبينة أدناه ,على ان
يصلني في مدة اقصاها اسبوعان من تاريخه.
واقبلوا االحترام
رئيس القسم ............................:

عميد كلية...........................:

انموذج تقرير الزيارة العلمية
االسم  ..........................................................:الرتبة األكاديمية ................................................:
الكلية  ..........................................................:القسم ............................................................:
تاريخ بدء الزيارة العلمية  ..................................:تاريخ العوده من الزيارة العلمية ............................:
عنوان تقرير الزيارة العلمية :
....................................................................................................................
رأي المقيم في تقرير الزيارة من حيث مطابقة مخطط الزيارة العلمية :
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
 ) (-2المخطط مطابق
خالصة الرأي :
اسم المقيم........................... :
التاريخ ........................... :
التوقيع ........................... :

 ) ( - 1المخطط غير مطابق
الرتبة االكاديمية ................................:
مكان العمل ................................... :

المرفقات  :تقرير الزيارة
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