
 جامعة طنطا   

 ISO 9001نظام إدارة الجودة   

 للــــعالقات الثـــقافية اإلدارة العامـة : 

 شئون البعثات واالجازات الدراسية اإلدارة الفرعية: 

 

 صفحة رقم :   /  دائم مدة الحفظ : ---- /-- / -- تاريخ التعديل :       1/9/2014تاريخ اإلصدار:  1/0إصدار/ تعديل :
TANP-CR-08-01 

 

 

 

 

 

 

ات التقدم لجوائز ـرار ــــــــــــــــــــــإق

الجامعة التشجيعية والتقديرية 

 والتميز في األداء الجامعي 
  

 طبقا لتعديالت مجلس الجامعة بجلسته في 

 2020نوفمبر  30 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



 جامعة طنطا   

 ISO 9001نظام إدارة الجودة   

 للــــعالقات الثـــقافية اإلدارة العامـة : 

 شئون البعثات واالجازات الدراسية اإلدارة الفرعية: 

 

 صفحة رقم :   /  دائم مدة الحفظ : ---- /-- / -- تاريخ التعديل :       1/9/2014تاريخ اإلصدار:  1/0إصدار/ تعديل :
TANP-CR-08-01 

 

 

ــإق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـرار ـ
 

/ ................................................................................. املدرس / االستاذ املساعد / االستاذ     .   بأن السيد .................................تقر كلية   

.............................................بالكلية   ......بقسم  حسن السمعة، محمود السيرة، ملتزما في  ..........................................  واملتقدم لجائزة الجامعة 

أى عقوبات  تأديبي نهائي، ولم يوقع عليه  أداء عمله ومسلكه، طوال مدة عمله بالجامعة باألخالقيات العلمية واملهنية، ولم يصدر ضده حكم 

أثناء الخد للتحقيق  أو محال  أنواعها  بمختلف  جزاءات  الجامعة  أو  من  بفصله  قرار  صدر  وال  يتم محوها،  لم  ما  وتقدم   -مة  من سبق  وال 

 باستقالة من الجامعة ألى سبب من األسباب. 

 قرار من الكلية بذلك إوهذا 

            

 يعتمد "" 

 عميد الكلية            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة طنطا   

 ISO 9001نظام إدارة الجودة   

 للــــعالقات الثـــقافية اإلدارة العامـة : 

 شئون البعثات واالجازات الدراسية اإلدارة الفرعية: 

 

 صفحة رقم :   /  دائم مدة الحفظ : ---- /-- / -- تاريخ التعديل :       1/9/2014تاريخ اإلصدار:  1/0إصدار/ تعديل :
TANP-CR-08-01 

 

ــإق ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  ـرار  ــ
 

أنا   بقسم    ........................................................................................... أقر  االستاذ   / املساعد  االستاذ   / املدرس 

........................ املتقدم  و   ......................بكلية    ............................................. الجامعة  العلمي    نبأ.................................  لجائزة   املقدم اإلنتاج 

التقدم به لنيل جوائز أخرى  لي   سبق  ي  ولم   بي  الخاصهإنتاجا رفيعا مبتكرا غير مستقى جزئيا أو كليا من رسائل املاجستير أو الدكتوراه   للجائزة

الجائزة فيحق للجامعة   ي. وإذا ثبت عكس ذلك بعد منحأستاذ مساعد أو أستاذأتقدم به للترقية لدرجة  و لن  لم    و   من داخل أو خارج الجامعة

 . سحب الجائزة

 

 وهذا أقرار منى بذلك " 

 املقر بما فيه           

 االسم : .........................................................        

 ................... الوظيفة : ...................................       

 التوقيع : ...........................................................        

 التاريخ : ...........................................................        

      

 يعتمد "" 

 عميد الكلية            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة طنطا   

 ISO 9001نظام إدارة الجودة   

 للــــعالقات الثـــقافية اإلدارة العامـة : 

 شئون البعثات واالجازات الدراسية اإلدارة الفرعية: 

 

 صفحة رقم :   /  دائم مدة الحفظ : ---- /-- / -- تاريخ التعديل :       1/9/2014تاريخ اإلصدار:  1/0إصدار/ تعديل :
TANP-CR-08-01 

 

 

ــإق ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  ـرار  ــ
 

 ........................................................................................... أنا  بقسم    أقر  االستاذ   / املساعد  االستاذ   / املدرس 

 لم يسبق لي الرسوب عند  نينبأ لجائزة  الجامعة .........................................................  املتقدم  و   ....................بكلية    .............................................

 . د أو أستاذ بسبب عدم األمانة العلميةالتقدم للترقية لدرجة أستاذ مساع

 

 وهذا أقرار منى بذلك " 

 املقر بما فيه           

 االسم : .........................................................        

 ...................................................... الوظيفة :        

 التوقيع : ...........................................................        

 التاريخ : ...........................................................        

      

 يعتمد "" 

 عميد الكلية            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 جامعة طنطا   

 ISO 9001نظام إدارة الجودة   

 للــــعالقات الثـــقافية اإلدارة العامـة : 

 شئون البعثات واالجازات الدراسية اإلدارة الفرعية: 

 

 صفحة رقم :   /  دائم مدة الحفظ : ---- /-- / -- تاريخ التعديل :       1/9/2014تاريخ اإلصدار:  1/0إصدار/ تعديل :
TANP-CR-08-01 

 

ــإق ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  ـرار  ــ
 

 ........................................................................................... أنا  بقسم    أقر  االستاذ   / املساعد  االستاذ   / املدرس 

.........................................................  املتقدم  و   ...........................بكلية    .............................................  الجامعة  أحصل علي هذه لم    ننيبألجائزة  

 .  في نفس الوقت داخل الجامعةمن جوائز الجامعة التشجيعية والتقديرية والتميز ر من جائزة ألكث أتقدم الجائزة من قبل ولم 

 

 وهذا أقرار منى بذلك " 

 املقر بما فيه           

 ......................................................... االسم :        

 الوظيفة : ......................................................        

 التوقيع : ...........................................................        

 ........................... التاريخ : ................................       

      

 يعتمد "" 

 عميد الكلية            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة طنطا   

 ISO 9001نظام إدارة الجودة   

 للــــعالقات الثـــقافية اإلدارة العامـة : 

 شئون البعثات واالجازات الدراسية اإلدارة الفرعية: 

 

 صفحة رقم :   /  دائم مدة الحفظ : ---- /-- / -- تاريخ التعديل :       1/9/2014تاريخ اإلصدار:  1/0إصدار/ تعديل :
TANP-CR-08-01 

 

ـــإقـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  رار  ــ
 

أنا   بقسم    ........................................................................................... أقر  االستاذ   / املساعد  االستاذ   / املدرس 

........................................... بعدم حصول أى مرشح لجائزة  الجامعة ..............املتقدم  و     ...............................  بكلية  .............................................

 أخر على جوائز الجامعة بنفس االبحاث التى تقدمت بها لنيل الجائزة . 

 

 وهذا أقرار منى بذلك " 

 املقر بما فيه           

 ......................................................... االسم :        

 الوظيفة : ......................................................        

 التوقيع : ...........................................................        

 ........................... التاريخ : ................................       

      

 يعتمد "" 

 عميد الكلية           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة طنطا   

 ISO 9001نظام إدارة الجودة   

 للــــعالقات الثـــقافية اإلدارة العامـة : 

 شئون البعثات واالجازات الدراسية اإلدارة الفرعية: 

 

 صفحة رقم :   /  دائم مدة الحفظ : ---- /-- / -- تاريخ التعديل :       1/9/2014تاريخ اإلصدار:  1/0إصدار/ تعديل :
TANP-CR-08-01 

 

ـــإقـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  رار  ــ
 

  بكلية  املدرس / االستاذ املساعد / االستاذ بقسم ............................. ...........................................................................................أقر أنا 

هو ..........................   Scopusالخاص بي علي موقع   H-index مـــعـــامـــلبأن  لجائزة  الجامعة .................................... املتقدم و    ............................

 هي ......................   Scopusالخاصة بي علي موقع  Citationsاإلشارات املرجعية وعدد 

اإلقرار  ومرفق    هذا  موقعمع  من  )ي  صورة  سكوبس  ــامـــل    توضح(  Scopusعلى  املرجعية عدد    و   H-indexمـــعـ اإلشارات 

Citations  .الخاص بي 

 

 وهذا أقرار منى بذلك " 

 املقر بما فيه           

 ......................................................... االسم :        

 الوظيفة : ......................................................        

 التوقيع : ...........................................................        

 ........................... التاريخ : ................................       

      

 يعتمد "" 

 عميد الكلية              

 

 

 


