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الوثائق المطلوبة للسير بإجراءات معامالت أعضاء هيئة التدريس
 
 

 الترقية واألقدمية
 .توصية مجلس القسم .1
 .توصية مجلس الكلية .2
 .قائمة بأسماء البحوث المقدمة للترقية أو األقدمية .3
وعالميالالة "ويراعال   ي الا أت تكالوت مةال مةك محكمالةك مت ةةالةك ) المجالت  التالت تالم  االر األبحالاث  ي الا .4

 "(.لألقدمية
قائمة بأسماء عارة عل  األقل من المقيمين المت ةةالين علال  أت يكو الوا مالن  تبالة أسالتااك ويراعال  مالا  .5

 .أمكن أت ال يرشح من الجامعة الواحدة أكثر من مقيم واحد
 .تقرير ماترك من العميد و ئيس القسم .6

الالال   يقدمالالي عميالالد الكليالالة  قالالد قالالر  مجلالالس العمالالداء الموا قالالة علالال  ص  ا  ب الالد  الالان  الالت التقريالالر السالال و  

وكال ل   الت التقريالر ( الال ...الترقيالة وال قالل والتثبيال  )و ئيس القسم عن عضو هيئة التالد يس ألرالرا  

مالن تعليمالالا  ال يئالة التد يسالالية ( 11)الال   يجالأ أت يقدمالالي  ئاليس القسالالم سال وياه عالالن قسالمي صسالت ا اه للمالالا ة 

 :ليةبح  موا  اإل شا  عل  ال حو التالت
ويتضمن  اعلية عضو ال يئة التد يسية  ت اإل شالا  الم  الت والاحةالت واألكالا يمت لل لبالة  :اإلرشاد

اإلجالراءا  / العميد ص  اق تقرير متابعة اإل شا  األكا يمت ال   تُظ ر  يي الحركالة / وعل   ئيس القسم 

ي اللج الة ب اء عل  ما قامال  بال)التت قام ب ا عضو هيئة التد يس ب ةون ال لبة المسؤول عن ص شا هم 

المكلمالالة بد اسالالة مواالالوا اإل شالالا  مالالن حوسالالبة عمليالالة اإل شالالا  مالالن قبالالل أعضالالاء هيئالالة التالالد يس االالمن 

وأت يبدأ بت بيقالي الكترو يالاه صعتبالا اه مالن بالدء المةالل الد اسالت الثالا ت مالن (. المحاو  المحد ة  ت تقريرها

 (.2212/2211)العام الجامعت 
بالدأ مالن المةالل الد اسالت  (الال ... رقية وال قالل والتثبيال  الت)وأت يتم صعتما  ال موا  الجديد ألررا  

  2.لكت تتوا ر معلوما  تراكمية عن عضو هيئة التد يس( 2212/2211)الثا ت من العام الجامعت 
 ت مجالال لالي عتقالة % 42 ت مجال الت ةص و% 62) س   س  من البحوث العلمية المعتمدة للترقية .7

 (.بالت ةص من الحد األ    الم لوب
ا ة من العميد و ئيس القسم وعضو ال يئة التد يسية المع ت تثب  أت اإل تا  العلمت لاليس مالأ وااه مالن ش  .1

 . سالتت الماجستير والدكتو اه
 .تقييم ال لبة .9

 .و شتت تك ولوجيا التعليم .12
 .ال موا  ال ان .11
 .السيرة ال اتية .12
 .المساقا  التت قام بتد يس ا .13
 .السابقة صاا كا   الترقية صل   تبة أستااقائمة باألبحاث التت قدم   ت الترقية  .14

 النقل
 .توصية مجلس القسم .1
 .توصية مجلس الكلية .2
 (.بحث واحد عل  األقل  ت مجال الت ةص) البحوث العلمية المقدمة لل قل .3
 (.ويراع   ي ا أت تكوت مة مةك محكمةك ومت ةةة) المجت  التت تم  ار األبحاث  ي ا .4
 .القسمتقرير ماترك من العميد و ئيس  .5
ش ا ة من العميد و ئيس القسم وعضو ال يئة التد يسية المع ت تثب  أت اإل تا  العلمت لاليس مالأ وااه مالن  .6

 . سالتت الماجستير والدكتو اه
 .تقييم ال لبة .7

                                                 
 .م2/3/1999بتا ي   114-5-1كتاب  ئيس الجامعة  قم   1

 .م11/1/2211بتا ي  ( 3/2211)قرا  مجلس العمداء  ت جلستي  قم          2
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 .ال موا  ال ان .1
 .السيرة ال اتية .9

 .و شتت تك ولوجيا التعليم .12
 التثبيت

 .توصية مجلس القسم .1
 .توصية مجلس الكلية .2
 . انال موا  ال .3
 .و شتت تك ولوجيا التعليم .4
 .تقييم ال لبة .5

 التعيين
 .الا ا ا  العلمية .1
 .توصية مجلس القسم .2
 .توصية مجلس الكلية .3
 .كاف بأسماء العاملين  ت التد يس و ةاب م وأسماء مو د  القسم والتا ي  المتوقع لعو ت م .4
 .المرشح  وت سواهقائمة بأسماء المتقدمين للوظيمة ومؤهتت م مع بيات سبأ ا تيا   .5
 .ال موا  ال ان بالتعيين .6

 اإلجازة بدون راتب
 .توصية مجلس القسم .1
 .توصية مجلس الكلية .2
 .طلأ   ت .3
 .كاف بأسماء العاملين  ت التد يس والعأء التد يست وأسماء مو د  القسم والتا ي  المتوقع لعو ت م .4
أو التمالر  العلمالت بحيالث ال ت يالد كاف بأسماء أعضاء هيئة التد يس الحاصلين عل  صجازة بدوت  اتالأ  .5

 %(.22) ال سبة عل 
 .مكات قضاء اإلجازة .6
 .ال موا  ال ان .7

 إجازة التفرغ العلمي
 .توصية مجلس القسم .1
 .توصية مجلس الكلية .2
 .م  ط البحث .3
 .طلأ   ت .4
 .كاف بأسماء العاملين  ت التد يس و ةاب م وأسماء مو د  القسم والتا ي  المتوقع لعو ت م .5
أعضاء هيئة التد يس الحاصلين عل  صجالازة بالدوت  اتالأ أو صجالازة تمالر  علمالت بحيالث ال كاف بأسماء  .6

 %(.22) ت يد ال سبة عل 
 .تقرير البحث العلمت .7
 .مكات قضاء اإلجازة .1

 المؤتمرات

 .الطلب الخطي .1

 .إثبات االشتراك في المؤتمر .2
 abstractرسالة قبول  .3

 .ملخص الورقة العلمية التي يشارك بها .4

 و تعويض العبء التدريسي/ تغطية أو  .5
 e-portfolioوالسيرة الذاتية  Google Scholar  +Research Gateتوثيق عمل  .6
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 اإليفاد
 .توصية مجلس القسم .1
 .توصية مجلس الكلية .2
 . سالة قبول من الجامعة التت سيو د صلي ا .3
 (.522) بمعدل ال يقل عن (TOEFL) ال جاح  ت امتحات .4
 .طلأ   ت .5
 .كاف بأسماء العاملين  ت التد يس و ةاب م وأسماء مو د  القسم والتا ي  المتوقع لعو ت م .6

 
 تجديد أو تمديد اإلقامة

 .توصية مجلس القسم .1
 .توصية مجلس الكلية .2

 . موا  اإليما  .3
 (.وكاف العتما  حسأ الحالة)  سالة من المارف عل    اسة المو د .4

 يير الموفد للجامعة التي أوفد إليهاتغ
 .توصية مجلس القسم .1
 .توصية مجلس الكلية .2
 .اإليما  قرا  .3

 . سالة قبول من الجامعة التت سيو د صلي ا .4
 .طلأ   ت .5

 إنهاء إيفاد وتأجيل المطالبة بااللتزام
 .توصية مجلس القسم .1
 .توصية مجلس الكلية .2
 .اإليما  قرا  .3

 .طلأ   ت .4
 (.وكاف العتما  حسأ الحالة)   اسة المو د سالة من المارف عل   .5

 االستقالة

 .توصية مجلس القسم .1
 (.مع الت كير بأت االستقالة تقبل حكماه بعد مرو  ثما ية أسابيع من تا ي  تقديم ا) توصية مجلس الكلية .2
 .طلأ   ت .3
 .مكاف بأسماء العاملين  ت التد يس و ةاب م وأسماء مو د  القسم والتا ي  المتوقع لعو ت  .4

 ترفيع مساعد البحث والتدريس ونقله إلى فئة أعلى
 .توصية مجلس القسم .1
 .توصية مجلس الكلية .2
 (.522) بمعدل ال يقل عن (TOEFL) ال جاح  ت امتحات .3

 .التقرير الس و  .4
 
 


