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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود
     المجلس العلمي

 

أعضبء هيئة بستعبنة تجديد اال/االستعبنةطلب نموذج 

 التدريس السعوديين
  

---------- : الكلية                                                    ----------: القسم
 القسم األول

 (مأل من قبل المتقدمي)
 :البيانات الشخصية 

 :(رباعيا  ) االسم
 :ادلدينرقم السجل  ]    [أنثى  ]    [ذكر   : اجلنس

 :مكان ادليالد هـ :    /    /           تاريخ ادليالد
 :اليت عمل هبا سابقا  ( أو اجلهة)اذا كان من خارج اجلامعة اسم اجلامعة 

 :البريد اإللكتروني                          :           رقم الهاتف الجوال
 

 :المؤىالت العلمية والتخصص
 غري ذلك    ]     [ ماجستري       ]     [  دكتوراه ]     [   :  آخر مؤهل علمي 

 :اسم اجلامعة اليت منحت ادلؤهل

 :ادلدينة والبلد التابعة ذلما اجلامعة
 م  /     /  : هـ ادلوافق   /    :      /  تاريخ احلصول على ادلؤهل

 :التخصص الدقيق      :التخصص العام
 

 :المرتبة العلمية الحالية 
  :(تذكر) ذلكغري ]   [ أستاذ مساعد   ]   [ أستاذ مشارك     ]   [ أستاذ     ]   [ 

 
 هـ   /        /           : حصول على المرتبة  التاريخ 

 
 

 
نقاط  11

 لرتبة أستاذ 
لرتبة  نقاط 5
 ستاذ مشاركأ



 2 

 :األخرية خالل السنوات الثالث النشاط البحثي للمتقدم
 :ISI في  المصنفةالمجالت  أىم األعمال البحثية المنشورة ضمن قائمة 

1 -
2 -
3 -
 

 ..(: ، كتب، ترجمة،براءات اختراعISIأبحاث منشورة خارج )أىم األعمال البحثية المحكمة 
1 -
2 -
3 -
 

 

نقطة  يف  31
يام حال ق

ادلتقدم خالل 
الثالث سنوات 

بـ : ادلاضية
عملني من 

األعمال ادلثيلة 
لألعمال 

احملتسسبة 
للرتقية أو عمل 

واحد ضمن 
ISI 

تقدر الدرجة 
بشكل نسيب 
يف حال عدم 

قيام ادلتقدم مبا 
 حدد أعاله

 :خدمة الجامعة والمجتمع
يبذكر التباريخ ) :ملبو فبي الجامعبةأىم المناصبب اإلداريبة واألكاديميبة التبي تواىبا المتقبدم خبالل ع

 (والمدة
1 -
2 -
3 -
 
 
 

يببذكر ) :السببنوات الخمببس األخيببرة فببيخدمببة الجامعببة والمجتمببع فببي المتقببدم  نشببتاتأىببم 

 (التاريخ
1 -
2 -
3 -
 

 
نقطة  21

خلدمة اجلامعة 
واجملتمع منها 

 دلننقطة  12
شغل منصبا 

إداريا باجلامعة 
أو شارك 

يف بفعالية 
جلنتني خالل 

تني السن
 بقتنيالسا

للتعاقد أو قدم 
جهدا دميزا يف 
خدمة اجلامعة 

 واجملتمع
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 العبء التدريسي آلخر سنتين دراسيتين
 

             )               (للعام الدراسي  -)           (الفصل 
 

 عدد الوحدات الدراسية المعتمدة اسم المقرر رقم ورمز المقرر

      

   

   

   

 
    )               ( للعام الدراسي  -(       )   الفصل 

 
 عدد الوحدات الدراسية المعتمدة اسم المقرر رقم ورمز المقرر

   

   

   

   

 

  
    )               (للعام الدراسي  -)          (الفصل 

 
 عدد الوحدات الدراسية المعتمدة اسم المقرر رقم ورمز المقرر

      

   

   

   

 
    )               ( للعام الدراسي  -)          (الفصل 

 
 عدد الوحدات الدراسية المعتمدة اسم المقرر رقم ورمز المقرر

   

   

   

   

 

 
      ساعة                  :عاله أفي تخصص المتقدم خالل الفصول األربعة في القسم متوسط العبء التدريسي 

                                      

 
نقطة  إذا  21

كان للمتقدم 
عبء تدريسي 

ال يقل عن 
متوسط العبء 

التدريسي 
للقسم يف 

السنتني 
اضيتني أو ادل

عن نصاب 
ساعات   11

. كحد أدىن
بشرط عدم 

وجود 
مالحظات على 

جودة األداء 
 .التدريسي

 
توزع الدرجة 
بشكل نسيب 

حسب 
الوحدات 

الدراسية يف 
حال عدم حتقق 

شرط العبء 
التدريسي 

 ادلذكور أعاله
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   :مصادقة رئيس القسم 
 ىب14      :       /      /التاريخ:                                    التوقيع:                                            ااسم
 

 .إضافتها  المتقدمأي معلومات أخرى يرغب 
 ------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------

           :     /     /التاريخ                                                            :المتقدمتوقيع 
 

 



 5 

 
 القسم الثاني

 (يمأل من قبل القسم المختص)
 

 :أعضاء ىيئة التدريس بالقسم والعبء التدريسي
 ( .مع ذكر تاريخ تحديثها بأسماء أعضاء ىيئة التدريس بالقسم وتخصصاتهم الدقيقة محدثة ترفق قائمة)

 

 :المتقدمي تخصص عدد أعضاء ىيئة التدريس السعوديين بالقسم ف
 حماضر]       [ أستاذ مساعد    ]        [ أستاذ مشارك     ]        [ أستاذ       ]       [ 

 

 :المتقدمعدد أعضاء ىيئة التدريس المتعاقدين بالقسم في تخصص 
 حماضر]       [ أستاذ مساعد    ]        [ أستاذ مشارك     ]        [ أستاذ       ]       [ 

 

 ساعة ]        [   :متوسط العبء التدريسي ألعضاء القسم عامة
 

 ساعة ]         [ :المتقدممتوسط العبء التدريسي ألعضاء القسم في تخصص 
 

 :عدد أعضاء ىيئة التدريس غير المتفرغين بالقسم
 يف خمتلف التخصصات ]         [   يف ختصص ادلتقدم]         [ 

 :مبررات القسم لالستعانة بالمرشح
 

 ------------------------------------------------
 ------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
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 القسم الثالث
 (لالستعمال الرسمي من القسم والكلية)

 
 ( .قبل مجلس القسم والكلية) على ااستمارة ووجدىا مستوفاةاطلع عضو المجلس العلمي 

 

 :ااسم      
 

 :التوقيع      
 :التاريخ                                                           

 
 :ببىب 14  :      /    /   ىب المعقودة بتاريخ    :للعام الدراسي : مجلس القسم بجلستو أوصى
  ىب14:      /     /     إبتداء من_______ااستعانة لمدةالموافقة على 

 (تذكر األسباب بالتفصيل: )عدم الموافقة على ااستعانة لألسباب التالية 

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

 
 :اسم رئيس القسم      
 :التوقيع      

________________________________________________ 
 

 :ببىب 14  :      /    /   ىب المعقودة بتاريخ    :للعام الدراسي : بجلستو الكليةمجلس  أوصى
 ىب14:      /     /     إبتداء من_______الموافقة على ااستعانة لمدة 

 (صيلتذكر األسباب بالتف: )عدم الموافقة على ااستعانة لألسباب التالية 

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

 

 :اسم عميد الكلية      
 :التوقيع      
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 القسم الرابع
 المجلس العلميقبل لالستعمال الرسمي من 

 :تقييم رئيس القسم الشخصي 4-1
 ضعيف]   [مقبول     [   ]جيد     ]   [جيدجد    ]   [ممتاز      ]   [

نقاط إذا   11
كان التقييم 

 ممتاز
نقتتان إذا كان  

 التقييم ضعيف

 (1، مقبول 2، جيد 3جيد  4، جيدجدا5:ممتاز: من النظام األكاديمي للجامعة)تقييم التالب لعضو ىيئة التدريس  4-2
 متوسط تقييم التالب عدد التالب الفصل الدراسي رقم ورمز المقرر

    

    

    

    

    
 

 
 

نقاط  11
حسب متوسط 
تقييم التالب 

ألداء عضو ىيئة 
 التدريس

 (:إن وجد)التقييم الوظيفي للسنتين الماضيتين  4-3
 مقبول]   [جيد     ]   [جيدجدًا    ]   [ممتاز      ]   [..........:  التقييم الوظيفي للعام 
 مقبول      ]   [جيد     ]   [جيدجدًا    ]   [ممتاز      ]   [..........:  التقييم الوظيفي للعام 

نقاط إذا كان  8
ممتاز  التقييم

ذا كان إن انقتت
 مقبول

 :توصية اللجنة المختصة 4-4
  (تحدد المدة وتاريخ البداية)الموافقة على ااستعانة 

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

 

  (تذكر األسباب مفصلة)عدم الموافقة على ااستعانة 

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

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

 ىب14:      /        /          التاريخ)          (        رقم جلسة اللجنة 
 

 : توقيع مقرر اللجنة
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 ضوابط اإلستعانة
 

 :تعانة بعد اكتمال ادلسوغات النظامية على النحو التايليكون جتديد اإلس
 .نقطة أو أعلى 61جيدد للمتقدم دلدة عامني دراسيني إذا حصل على  -1

 .نقطة 61إىل أقل من  51 منجيدد للمتقدم دلدة عام دراسي واحد إذا حصل نقاط  -2

 :ال جتدد االستعانة بادلتقدم يف األحوال التالية -3

 نقطة 51 حصول ادلتقدم على أقل من. 

  إحدى السنتني ادلاضيتني يفحصول ادلتقدم على تقييم وظيفي أقل من جيد. 

  حصــول ادلتقـــدم علـــى تقيـــيم لـــألداء التدريســـي أقــل مـــن جيـــد مـــن خـــالل تقيـــيم ر ـــيس
 .القسم وتقييم الطالب الفصلي

  
 

 :اقها مع هذا النموذجفادلستندات ادلطلوب إر 
 . صورة من بطاقة األحوال ادلدنية .1

 . الكشف الطيب منوذج .2

 .قا مة أمساء أعضاء هيئة التدريس بالقسم وختصصاهتم الدقيقة مع ذكر تاريخ حتديثهانسخة حمدثة من  .3


