المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة المجمعة
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
المجلس العلمي

تعيين أعضاء هيئة التدريس من خارج الجامعة

( ) منسوبي الجامعة من غير المعيدين والمحاضرين .
( ) لغير منسوبي الجامعة .

أوالً  -:البيانات الشخصية للمتقدم :
اسم المتقدم رباعيا ً :
/ /
تاريخ الميالد:
أنثى
الجنس :ذكر
رقم بطاقة األحوال المدنية :
التخصص العام :
رقم الهاتف :
الجهة التي يعمل بها حاليا ً :
/
تاريخ اإللحاق بالعمل :

مكان الميالد :
التخصص الدقيق :
العنوان :
المرتبة العلمية /العمل الفعلي :
/

41هـ

ثانيا ً  :الدرجة العلمية :
درجة البكالوريوس :
اسم الدرجة باللغة العربية :
اسم الجامعة التي منحتها :
اسم القسم الذي منحها :
اسم المدينة والبلد التابع لها الجامعة:
/ /
تاريخ الحصول عليها :
التخصص:

الموافق

هـ

/

م

/

المعدل :

درجة الماجستير :
اسم الدرجة باللغة العربية :
اسم الدرجة باللغة اإلنجليزية :
اسم الجامعة والكلية التي منحتها :
اسم القسم الذي منحها :
اسم المدينة والبلد التابع لها الجامعة:
الموافق
هـ
/ /
تاريخ البدء في دراسة الماجستير :
الموافق
هـ
/
/
تاريخ الحصول على الماجستير :
التخصص الدقيق :
التخصص العام :
المعدل التراكمي :
شهر
المدة التي قضاها للحصول على درجة الماجستير :يوم
عنوان رسالة الماجستير (إن وجد ):

/
/
سنه

/
/

م
م

درجة الدكتوراه :
اسم الدرجة باللغة العربية :
اسم الدرجة باللغة اإلنجليزية :
اسم الجامعة والكلية التي منحتها :
اسم المدينة والبلد التابع لها الجامعة:
عنوان الرسالة (باللغة العربية ):
عنوان الرسالة (باللغة األجنبية ) :
التخصص الدقيق
التخصص العام :
الموافق
هـ
/ /
تاريخ البدء في رسالة الدكتوراه :
الموافق
هـ
/ /
تاريخ الحصول في رسالة الدكتوراه :
شهر
المدة التي قضاها للحصول على درجة الدكتوراه  :يوم

/
/
سنه

/
/

م
م

ثانيا ً :الوظائف التي شغلها قبل التقدم للوظيفة والمدة التي قضاها في كل وظيفة :
مسمى الوظيفة

المدة

الجهة
من:

/

/

41هـ إلى / :

/

41هـ

من:

/

/

41هـ إلى / :

/

41هـ

من:

/

/

41هـ إلى / :

/

41هـ

ثالثا ً :النشاط العلمي للمتقدم :
 .1البحوث والدراسات المحكمة المنشورة أو المقبولة للنشر في دوريات علمية محكمة أو مؤتمرات علمية
التوجد

توجد وعددها ( ) تذكر :

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

 .2تأليف الكتب  /ترجمتها :
التوجد

توجد وعددها ( ) تذكر :

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

الخبرات التدريسية ( ترصد المواد التي قمت بتدريسها بحد أقصى خمس مواد ):
المادة

العام األكاديمي

الفصل الدراسي

الخدمة والخبرات األخرى للمتقدم :
............................................................................................................................/4
............................................................................................................................/2

............................................................................................................................/3
............................................................................................................................/1

مبررات طلب التعيين في جامعة المجمعة :
............................................................................................................................/4
............................................................................................................................/2
............................................................................................................................/3

اسم طالب التعيين ............................:التوقيع ................:التاريخ :
41هـ

/

/

القسم الثاني
بيانات تمأل من قبل القسم المتقدم إليه المرشح للتعيين
أوال :بيانات تعد من قبل القسم العلمي :
تقويم القسم للمتقدم من خالل المحاضرة التي قدمها بالقسم العلمي بعنوان

-4

..................:

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

المادة العلمية

جيد

مقبول

ضعيف

اإللقاء وسالمة التعبير

جيد

مقبول

ضعيف

المناقشة

جيد

مقبول

ضعيف

مالئمة المحاضرة للتخصص

جيد

مقبول

ضعيف

وسائل العرض واإليضاح

جيد

مقبول

ضعيف

أخرى :
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 -2مالئمة التخصص العام للمتقدم مع المقررات الدراسية بالقسم :
75%

50 %

25%

أقل

 -3مواكبة ومالئمة التخصص الدقيق للمتقدم مع مقررات القسم واحتياجاته في التدريس
واإلشراف :
100%

75%

50 %

أقل

 -1تقويم النشاط البحثي للمتقدم ( ويشمل التأليف /الترجمة )
مالئم

وسط

غير مالئم

اليوجد

 -5تقويم القسم العلمي للخبرات السابقة للمتقدم  ( :الخبرات التدريسية  /اإلدارية /اإلكلينيكية )
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

 -6مدى إسهام المتقدم في ترقية التخصص نظريا ً وتطبيقيا ً :
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

 -7بيانات إحصائية عن عدد أعضاء هيئة التدريس والوظائف بالقسم العلمي :
التخصص العام المتقدم :
العدد
الوظائف في هذا
التخصص
أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
محاضر على رأس
العمل
معيد

سعودي متقاعد

التخصص العام المتقدم :
العدد
الوظائف في هذا
التخصص
أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
محاضر على رأس
العمل
معيد

سعودي متقاعد

(
 -8متوسط العبء التدريسي ألعضاء القسم عامة :
 -9متوسط العبء التدريسي ألعضاء القسم في تخصص المرشح ( :
-41عدد أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين بالقسم :
(

) في تخصص المرشح

(

) في مختلف التخصصات

-44عالقة تخصص المتقدم بالوظيفة المتقدم لها :
توجد عالقة

التوجد عالقة

-42عدد المواد  /المقررات التي سيقوم المتقدم بتدريسها (
) وحدة
التدريسية (

) ومجموعة وحداتها

يوجد بالقسم من يقوم بتدريس تلك المواد

اليوجد .

يوجد مبتعث في نفس التخصص

اليوجد .

*يتم تعبئة نموذج قائمة بأسماء ودرجات وتخصصات أعضاء هيئة التدريس بالقسم واألعباء
التدريسية باإلضافة للمحاضرين والمعيدين .

)
)

-43المواد  /المقررات التي سيقوم المتقدم بتدريسها في حالة الموافقة على تعيينه :
م

المادة /المقرر
نظري

الوحدات التدريسية
عملي تحريري المجموع

اسم من يقوم بتدريسها
في الوقت الحاضر

4
2
3
-41مبررات القسم العلمي وحاجته الفعلية تجاه تعيين المتقدم :
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

ثانيا ً :توصيات مجلس القسم :

توصية مجلس القسم في جلسته ..............................:للعام الدراسي ..............................
41هـ .
/
/
المنعقدة بتاريخ :
(يرفق محضر اجتماع مجلس القسم موقعا ً من األعضاء وال يقبل محضر بالتمرير أو قرار بالتفويض ).
رئيس القسم ................................:
التوقــــيع ...................................:

القسم الثالث
توصية مجلس الكلية بجلسته ..................................:للعام الدراسي ..............................:
المنعقدة بتاريخ :

/

/

41هـ .
عميد الكلية .............................:
التوقــــــيع .............................:

اطلع عضو المجلس العلمي على بيانات االستمارة ووجدها مستوفاة .

األســــــــم ..........................:
التوقــــــيع ..........................:

م

الوثائق المطلوبة لتعيين أعضاء هيئة التدريس

 4نموذج طلب التعيين
 2مذكرة عميد الكلية لوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
 3محضر اجتماع مجلس القسم موقعا ً من األعضاء
 1محضر اجتماع مجلس الكلية موقعا ً من األعضاء
 5إرفاق نسخة واحدة من رسالتي الماجستير والدكتوراه
إرفاق صورة من وثيقة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والسجل األكاديمي
( 6إن وجد )لكل وثيقة ومصدقة من مصدرها ومعتمدة من وزارة التعليم العالي
نموذج قائمة بأسماء ودرجات وتخصصات أعضاء هيئة التدريس بالقسم واألعباء
 7التدريسية ..باإلضافة للمحاضرين والمعيدين (.ذكور وإناث )
 8تقرير اللجنة العلمية من القسم المختص
 9نسخة من األبحاث والكتب المنشورة
 41السير الذاتية للمتقدم
 44تقرير من متخصصين بالقسم عن رسالة الدكتوراه

متوفرة

