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  واألوراق واملستندات املطلوب رفعها للمجلس العلمي ضو هيئة تدريستعيني عإجراءات 
  د ى عمي ب إل ة الطل تم إحال ة ي ال الموافق ي ح ة وف دير الجامع الي م ى مع ب إل دم طل ة يق ارج الجامع ن خ ين م ي التعي ذي يرغب ف ال

 .الستيفاء اإلجراءات النظاميةالمختصة العمادة /الكلية

 وإشعار معادلتھا من وزارة التعليم في ( مع إرفاق شھادة الدكتوراهالتي يتبعھا  العمادة/ لعميد الكليةطلبرفع ي الجامعة العائد من مبتعثي
 .)حال الحصول على درجة الدكتوراه من خارج المملكة

  ة وبإحالة الطلب إلى رئيس القسم العلمي المختص  العمادة/يقوم عميد الكليةفي أي من الحالتين السابقتين ة علمي شكيل لجن متخصصة ت
هإجراء مقابلة لفحص أوراق المتقدم و ل لمع ة يكون أحد أعضائھا عضو المجلس العلمي الممث المجلس العلمي/لكلي ادة ب أو من ( العم

  .)يرشحه رئيس المجلس العلمي لعضوية اللجنة

 دكتوراه –يرة الذاتية  الس–  وسجالتھا األكاديميةات العلميةشھادال(رفع أوراقه يتم مخاطبة المتقدم ل  – نسخة من رسالتي الماجستير وال
 .لعرضھا على اللجنةإلى رئيس اللجنة العلمية ) نسخة من البحوث المنشورة

 ة واردة بالالئح شروط ال تيفاء ال دى اس ي م ر ف دم والنظ ة بفحص أوراق المتق ة العلمي وم اللجن ات تق سوبي الجامع شؤون من ة ل  المنظم
  . استيفاء الشروط يتم تحديد موعد مقابلة للمتقدمةوفي حال وقواعدھا التنفيذية، ئة التدريس ومن في حكمھمالسعوديين من أعضاء ھي

  دم ديم ليقوم المتق ين بتق سملتعي دريس بالق ة الت ة ويحضرھا أعضاء ھيئ ة العلمي ام أعضاء اللجن ة أم ة علمي  ومن  العلمي المختصحلق
ين بموضوع الح شأنھايدعوھم رئيس القسم من المھتم ر ب ع تقري دم ورف ة الشخصية للمتق ة إجراء المقابل ة العلمي ع الحلق ة، ويتب ا لق  وفق

 .للنموذج المعد لذلك من قبل المجلس العلمي

  هللنظر والتوصية بشأنإجراء المقابلة يتم عرض طلب التعيين على القسم العلمي المختص تقديم الحلقة العلمية وبعد.  

  للنظر والتوصية بشأنھاالعمادة/إلى مجلس الكليةالعلمي المختص قسم ال مجلس توصيةالمحضر المتضمن يتم رفع .  

 ة ى محضر مجلس الكلي ة عل دير الجامع الي م ادة/بعد تصديق مع شأن التالعم ين  المتضمن التوصية ب ل عي ى وكي ة إل ع المعامل تم رف ي
ةمن عميد موجھة بخطاب الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ورئيس المجلس العلمي  ادة/الكلي ة األوراق ،  العم وتتضمن المعامل

  :اآلتية

  .نماذج التعيين بعد تعبئة البيانات واستيفاء التوقيعات عليھا .١
 ). مرفقا بالمعاملةيرفع في خطاب سري( تقرير اللجنة العلمية .٢
دم  .٣ ة للمتق الوريو(الشھادات العلمي وراه– ماجستير – سبك شھادات و)  دكت ك ال ة لتل سجالت األكاديمي ة الإشعار وال ات شھادمعادل

 .الحاصل عليھا من جھات أجنبية
 ).خطابات التزكية وجوبية للمتقدمين للتعيين من خارج الجامعة(عيين لتلساتذة المتقدم عدد اثنين على األقل خطابات تزكية من أ .٤
  . والتاريخ المتوقع لتخرج كل منھموتخصصاتھم العلمي المختصبيان بمبتعثي القسم  .٥
 .وتخصصاتھم واألعباء التدريسية لكل منھم) تعاقد/تعيين( وصفتھم العلمي المختصبيان بأعضاء ھيئة التدريس بالقسم  .٦
  .عيين المتضمن التوصية بشأن الت العلمي المختصصورة محضر مجلس القسم .٧
شأن االعمادة/صورة محضر مجلس الكلية .٨ ينلت المتضمن التوصية ب ا بھعي الي خطاب  صورة ا ومرفق صديق مع دير ت ة م الجامع

  .على المحضر
  .الدكتوراه األوراق العلمية المنشورة والماجستيرمن رسالتي  pdfورقية وأخرى رقمية بصيغة الـ نسخة  .٩
  ).قرارات التعيين لمن سبق له التعيين على وظيفة معيد أو محاضر(صورة قرار التعيين بالجامعة  .١٠
  ).للمبتعثين من الجامعة أو أية جھة أخرى(رار االبتعاث صورة من ق .١١
  ).للمبتعثين من الجامعة( صورة من قرار مباشرة العمل بعد البعثة .١٢
  .صورة بطاقة األحوال المدنية .١٣
ة الالسيرة الذاتية للمتقدم .١٤ ال العلمي شورة  موضحا بھا البيانات الشخصية والمؤھالت الدراسية والخبرات العلمية والعملية واألعم من

 .السيرة الذاتيةوأية أنشطة أخرى للمتقدم تدعم طلب التعيين ومرفقا بھا المستندات التي تدعم البيانات الواردة ب

  ى المجلس يتم شأنھا إل ر ب ع تقري ا ورف ة ومراجعتھ ي المعامل ات للنظر ف ة والتعيين ات العلمي ة للترقي ة الدائم إحالة الموضوع إلى اللجن
 .العلمي

 المجلس العلمي يتم رفع توصيته إلى مجلس الجامعةفي حال موافقة . 

 في حال موافقة مجلس الجامعة يصدر قرار بالتعيين.  


