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متديد خدمة عضو هيئة التدريس(استمارة طلب )   

                                     :جبامعة                                       

 البيانات األساسية: اواًل:

 

افقة على طلب التمديد ثانيا:   :ضوابط املو

 التحقق الضوابط م

على رتبتي أستاذ وأستاذ مشارك؛ ويستثنى من هم على رتبة أستاذ مساعد في يقتصر تمديد الخدمة ملن هم  1
 التخصصات الصحية والهندسية.

 

ندرة تخصص عضو هيئة التدريس، وتقديم ما يدل على أنه من التخصصات النوعية التي تتطلبها التنمية  2
 الوطنية الشاملة من قبل وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.

 

إنجاز عضو هيئة التدريس ما ال يقل عن بحثين محكمين خالل السنوات العشر األخيرة )منشورين أو مقبولين  3
 . (ISI, Scopus)للنشر( في مجال التخصص في أوعية نشر عاملية مثل 

 

  توصيته. تأييد املجلس العلمي للتمديد بناًء على توصيتي مجلس القسم والكلية مع إيضاح مبررات التأييد في 4

  اكتمال األنصبة التدريسية ألعضاء هيئة التدريس في القسم. 5

  تميز عضو هيئة التدريس وفق تقييم الطلبة ألستاذ املقرر مع نهاية الفصل الدراس ي. 6

.يأال تقل درجة تقو  7
ً
  م األداء الوظيفي للسنتين األخيرتين عن جيد جدا

، أو في إجازة  8
ً
  استثنائية، أو في إجازة تفرغ علمي خالل السنة األخيرة.أال يكون معارا

  اللياقة الطبية وتقديم ما يثبت ذلك. 9

حاثه ومشاركاته اإلعالمية في الندوات واملؤتمرات بسؤولياته الوظيفية والوطنية في أالتزام العضو بواجباته وم 10
افه  معة الجامعة.بما ال يؤثر على س على رسائل املاجستير والدكتوراه وإشر

 

  من الجهات املختصة. إتمام املسوحات املطلوبة 11

 مالحظة: يرفق نسخة من املستندات والشواهد املؤيدة لتوفر الضوابط أعاله.
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           رقم السجل املدني 

  تاريخ امليالد  االسم الرباعي 

  القسم   الكلية 

  التخصص الدقيق   التخصص العام 

  الدرجة العلمية 

  مدة التمديد املطلوبة  مدة التمديد السابق )إن وجد(
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 : اجلامعةاملختصة يف جنة للاتوصية  ثالثًا:

 

 يقوم بها عضو هيئة التدريس: اليتطلب معلومات تفصيلية حول املهام والواجبات  رابعًا:

 

 رئيس اجلامعة                                                            

 

  

 رقم وتاريخ التوصية التوصية

 

 

  املعلومات التفصيلية

 )       ( نعم                    )       ( ال    يف اجلامعة  قياديةهل هو مكلف بعمل إداري أو وظيفة 

 (                                             : )                                        ه الوظيفةهذ ىمسم اجلواب )بنعم( ماكان ذا إ

 سعوديني )          (السعوديني )          (  غري صص  اليف التخعدد أعضاء هيئة التدريس 

 )       ( نعم                    )       ( ال     ليه جدول دراسيإند سأهل 

 ذا كان اجلواب )بنعم( عدد الساعات املكلف بها  )                  ( ساعة إ

 (   مرحلة الدكتوراه )            (    مرحلة املاجستري )           (    )  سبكالوريوالمرحلة : املرحلة الدراسية اليت يشارك فيها بالتدريس 

          ( ال        )                           كم عددها )               (                  )         ( نعم  علمية هل يشرف على رسائل 

 رئيس اللجنة 
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم 

 جامعة الملك فيصل 

 

 االسم الرباعي

 

 

 بيانات الهوية

 تاريخ الهوية نوع الهوية رقم الهوية

   

 مكان وتاريخ الميالد الجنس الجنسية

   
 

 المؤهالت العلمية

 المسمى الوظيفي مكان العمل التخصص المؤهل العلمي

    

 

 العنوان

 المنطقة المدينة رقم الجوال رقم الهاتف

    

 رقم الشقة رقم المبنى الشارع الحي

    
 

 مواقع التواصل االجتماعيعناوين 

  تويتر
  فيسبوك

  البريد االلكتروني
 

 


