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لعضو الهيئة التدريسية/ (الكتب)ملخص اإلنتاج العلمي 
 

  
  ............................................ :  الرقم الوظيفي  ............................................ :  اسم عضو الهيئة التدريسية

  ............................................ :  لكليةا  ............................................ :  الرتبة األكاديمية

      ............................................ :  القسم األكاديمي
  
  
  

طبيعة الكتاب   اسم الكتاب  رقم الكتاب
  مقدار الدعم  دعم من الجامعة  الصفحات  البلد  الناشر  السنة  صداراإل  مترجم) (مؤلف/

                    

                    

                    

                    

                    

  
  تتم تعبئة هذا النموذج إلكترونياً. *
  
  
  

  

لعضو الهيئة التدريسية/ (المؤتمرات)ملخص اإلنتاج العلمي 
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  ............................................ :  الرقم الوظيفي  ............................................ :  اسم عضو الهيئة التدريسية 

  ............................................ :  الكلية  ............................................ :  الرتبة األكاديمية 

      ............................................ :  القسم األكاديمي 
  
  

عدد   السنة  المدينة  البلد  تصنيف المؤتمر  اسم المؤتمر  بحثال عنوان  بحثالرقم 
  الصفحات

دعم من 
  مقدار الدعم  الجامعة

                 
  

  

                 
  

  

                 
  

  

                 
  

  

                 
  

  

  
 تتم تعبئة هذا النموذج إلكترونياً. *
 
  

  

لعضو الهيئة التدريسية/ (جزء من كتاب)خص اإلنتاج العلمي مل  
 

  
  ............................................ :  الرقم الوظيفي  ............................................ :  اسم عضو الهيئة التدريسية

  ............................................ :  الكلية  ............................................ :  الرتبة األكاديمية
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      ............................................ :  القسم األكاديمي
  
  

طبيعة الكتاب   اسم الكتاب  رقم الكتاب
  مقدار الدعم  دعم من الجامعة  الصفحات  البلد  الناشر  السنة  صداراإل  مترجم) (مؤلف/

                    

                    

                    

                    

                    

  
 تتم تعبئة هذا النموذج إلكترونياً. *
 
  
  

لعضو الهيئة التدريسية/ (مجلة)ملخص اإلنتاج العلمي   
 

  
  ............................................ :  الوظيفيالرقم   ............................................ :  اسم عضو الهيئة التدريسية

  ............................................ :  الكلية  ............................................ :  الرتبة األكاديمية

      ............................................ :  القسم األكاديمي
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الدعم من   الصفحات أرقام  العدد  السنة  تصنيف المجلة  اسم المجلة  وان البحثعن رقم البحث
  مقدار الدعم  الجامعة

                  
  

                  
  

                  
  

                  
  

                  
  

  
  تتم تعبئة هذا النموذج إلكترونياً. *

  
  

 

  )Book( عضو الهيئة التدريسية/ملخص اإلنتاج العلمي ل
 

  
........................................... :  Lecturer no.  ........................................... :  Lecturer Name 

........................................... :                                             College      ........................................... :  Academic Rank 

   ........................................... :  Department 
  
  

Amount Funded by AAU Pages Country Book Publisher Year ISBN Book Book Title Pub. No 
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  تتم تعبئة هذا النموذج إلكترونياً. *

  
 
 

  )Conference( ملخص اإلنتاج العلمي لعضو الهيئة التدريسية/
 

 
  

........................................... :  Lecturer no.  ........................................... :  Lecturer Name 

........................................... :                                             College      ........................................... :  Academic Rank 

   ........................................... :  Department 
  

  

  

Amount Funded by AAU Pages Year City Country Conference 
Rank ISSN Conference 

Name Title Pub. No 
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  تتم تعبئة هذا النموذج إلكترونياً. * 

 
 

 

  )Book Chapter( لعضو الهيئة التدريسية/ ملخص اإلنتاج العلمي
 

  
........................................... :  Lecturer no.  ........................................... :  Lecturer Name 

........................................... :                                             College      ........................................... :  Academic Rank 

   ........................................... :  Department 
  
  

Pages Country Book Publisher Year ISBN Book Name Chapter Title Pub. No 
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  تتم تعبئة هذا النموذج إلكترونياً. *  
  

 
  

  )Journal( ملخص اإلنتاج العلمي لعضو الهيئة التدريسية/
 

 
  

........................................... :  Lecturer no.  ........................................... :  Lecturer Name 

........................................... :                                             College      ........................................... :  Academic Rank 

   
  

........................................... :  Department 

Amount Funded by 
AAU Pages No. Issue/ Vol.Year Journal 

Rank ISSN Journal 
Name Title Pub. No 

                    

                    

                    

                    

                    

  
  تتم تعبئة هذا النموذج إلكترونياً. *  

  


