
 

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
السادة أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين ،  رواتبلدراسة ووضع الضوابط واملعايير الالزمة لزيادة اللجنة الدائمة 

 باإلضافة ملن تجاوزت خدماتهم العشر سنوات .االستثناء ودراسة املعامالت املتعلقة بطلب 
ً
 ممن سن الستين عاما

 

 

 

 

 

 هـ 1438/ 1437   () لغرض النسب االستثنائية  تقييم عضوهيئة تدريس غري سعودي
 معلومات عامة

  رقم املنسوب  االسم رباعيا

  بداية اخلدمة يف اجلامعة   العمر   اجلنسية 

  القسم   الكلية
  ومصدره   العلمياملؤهل 

  التخصص الدقيق   العام  التخصص
 حماضر   أ. مساعد  .مشاركأ أستاذ الدرجة العلمية املتعاقد معه عليها 

  خارج اململكة  داخل اململكة االكادميية  عدد سنوات اخلربة

 :  التعليمي األول : األداء البند 

 خالل العام الدراسي  ) باسم جامعة ام القرى ( النشاط البحثي والنشرالثاني :  البند

  العنصر م
احلد األقصى 

 للدرجة
التقدير 
 الفعلي

املشاريع 
والبحوث 
 املنشورة 

 الدرجة  البحوث املنشورة ومقبولة النشر  الدرجة  املشاريع البحثية املدعومة

1  5  5 10  
2  5  5 10  
3  5  5 10  
4  5  5 10  
5  5  5 10  
6  5  5 10  
7  5  5 10  
8  5  5 10  

براءة 
االخرتاع 
 واجلوائز

1  10  
2 

 
 

10  

3 
 
 

10  
املشاركة يف 

املؤمترات 
والندوات 

وورش العمل 
 والدورات 

1  5  

2  5  
   جمموع الدرجات

 : النشاط البحثي والنشرمالحظات اخرى على 
 

 

 
 

 التقدير الفعلي احلد األقصى للدرجة العنصر م

  5 طريقة وأسلوب التدريس  1
  10 متطلبات االعتماد االكادميي   2
  5 االلتزام بأوقات احملاضرات  3
  5  بالساعات املكتبية االلتزام  4
  10 طريقة وصياغة االختبارات 5
  5 استخدام طرق ووسائل تعليمية وتقنية حديثة خالل العملية التعليمية. 6

  40 جمموع الدرجات
 : التعليمي  االداء مالحظات اخرى على
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   اجلوانب الشخصية الثالث :  البند

 : الرابع : األنشطة اإلدارية والثقافية واالجتماعية البند

 

 

 مالحظات وتوصيات معد التقرير

 

 اعتماد اللجنة الثالثية لنسبة الزيادة املستحقة :

  لتكرم باالطالع والعرض على اللجنة املختصة  سعادة وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 

 
 
 
 
 
 

 ملحوظة :

  ارفاق الوثائق واملنشورات لكافة العناصر 
  فقط املشاريع واالحباث تكون آلخر عامني دراسيني 
  ( 40عند حصول عضو هيئة التدريس املتعاقد على أقل من  ) يوجه له منحه نسبة زيادة يف الراتب واليتم األول  البنديف

 .يف القسم وإذا تكرر نفس مستوى التقويم يف السنة القادمة اليتم التجديد له  بضرورة تطوير آدائهخطاب رمسي يفيد 

 التقدير الفعلي احلد األقصى للدرجة العنصر م

  5 التعامل مع الطالب  1
  5  الزمالء التعامل مع  2
  5 حسن املظهر وااللتزام باألعراف األكادميية  3

  15 جمموع الدرجات
 واالخالقيات اخرى على الصفات الشخصيةمالحظات 

 

 التقدير الفعلي احلد األقصى للدرجة العنصر م

  5 .اجملالس واللجان األكادميية املشاركة الفعالة يف  1
  10 أو اجملتمع. لثقافية أو االجتماعية باجلامعةاملشاركة يف األنشطة ا 2

  20 جمموع الدرجات

 )                  (    األربعة [      للبنود] جمموع الدرجات   للتقرير الدرجة النهاية

 

 الزيادة املستحقة االستثنائية  نسبة الزيادة حساب  معادلة نسبة الزيادة االستثنائية املطلوبة

  
 ريرقالدرجة النهائية للت             

 =   نسبة الزيادة املطلوبة×  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
                           100  
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