
 

 
 
 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 جامعة الملك سعود
 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 تنمية الموارد البشريةإدارة 

 

 
 الكليات الصحّية)   ( الكليات العلمية           )   (  الكليات اإلنسانية     )   ( 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مالحظة 

 ما يثبت انطباق الشروط والضوابط  يرفق مع االستمارة       

 

  الرقم الوظيفي  االســم
  المسمى الوظيفي  التعيين بالجامعةتاريخ 

  المؤهل المطلوب دراسته  المؤهل الدراسي
  القسم  الكلية 

 أوالا 

 مالحظات غير موافقة موافقة توصية مجلسي القسم والكلية

    توصية مجلس القسم
    توصية مجلس الكلية

 ثانياا 
 

 : وات الخدمة في جامعة الملك سعودعدد سن

 لدراسة الماجستير
 
 

 خ تعيينها بجامعة الملك         أن تكون قد أمضت ما ال يقل عن سنتين من تاري
 وظيفة معيدة سعود على 

 لدراسة الدكتوراه

 
 

 

 أن تكون قد أمضت ما ال يقل عن سنتين من تاريخ تعيينها على وظيفة 
  محاضرة

 

 
 

أو ما ال يقل عن سنتين من تاريخ حصولها على درجة الماجستير ولم 
 ترقى على وظيفة محاضرة 

 ثالثاا 

 
نسبة الملتحقات بالدراسة بالداخل )لدرجتي الماجستير والدكتوراه( وإجمالي 
الحاصالت على درجة الدكتوراه من داخل المملكة من إجمالي المعّينات بالقسم 

 والمحاضرات وعضوات هيئة التدريسمن المعيدات 

%)      ( 

 (% يتم قبولها للدراسة بالجامعة وإال يعتذر لها04إذا كانت النسبة أقل من )

 رابعاا 
أن تكون المتقدمة لدراسة الدكتوراه قد نشرت بحث علمي واحد على األقل في مجال التخصص بعد 

 الحصول على درجة الماجستير

 العدد )        ( بحثاا       )  ( ال     )  ( نعم  وكم عدد البحوث ؟ هل تم نشر البحث ؟

 خامساا 
 اجتياز اختبارات اللغة االنجليزية

 اإلنسانية تخصصاتال العلمية والصحية تخصصاتال
 PBT( توفل 554درجة )
 IBT( توفل 97درجة )

 IELTS( ايلتس 6درجة )

 STEP( ستب 77درجة )

 PBT( توفل 544درجة )
 IBT( توفل 57درجة )

 IELTS( ايلتس 5درجة )

 STEP( ستب 38درجة )

 هل تم اجتياز االختبار؟ 

 :)     ( ال            )     ( نعم 

 (            نوع االختبار )           
 (          الدرجة )                  

 سادساا 
 اجتياز اختبارات القدرات الجامعية

 اإلنسانية تخصصاتال العلمية والصحية تخصصاتال
 ( درجة34)    

( في الجزء الكمي 400أو درجة )     

 GERمن اختبار 
 ( درجة95)    

 
 (       الدرجة )     )  ( ال                )  ( نعم                 هل تم اجتياز االختبار؟ وكم الدرجة ؟

 استمارة شروط وضوابط استثناء المعيدات والمحاضرات بالدراسة بالداخل

 .......................... اسم عميد الكلية /

 ....................................التوقيع / 


