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 لوولكت العربيت السعوديتا     

  وزارة التعلين            
 جـاهعـت األهير سطام بن عبدالعسيس

 هكتب وكيل الجاهعت         

  للدراساث العليا والبحث العلوي  
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 قواعد املفاضلة بني املتقدمني

 هـ11  /    11     تفرغ العلمي واإلعارة ومهمة علمية ) مثل دورات اللغة اإلجنليزية اخلارجية ( العام لل

 .................................... القشم : .......................................االسم : ...............

 األقصِ لمٍقاط العدد وعايري املفاضمُ
تقًًي وعايري 

 املفاضمُ

الٍقاط 

 املطتحقُ
 والحظات

 االضتفادَ وَ فسصُ ضابقُ

 ) تفسغ عمىٌ /إعازَ /وّىُ عمىًُ (

20 

ملَ مل يطتفد وَ أٍ فسصُ ) 

 (خاله العشس ضٍىات املاضًُ 

  
 ختصي ٌقطتاُ عَ كن ضٍُ أقن وَ ذلك

 ٌقاط ( 10ضٍىات =  5ٌقطُ ,  11ضٍىات =  9) وثاًل 

ضٍىات اخلدوُ بالقطي بعد 

 احلصىه عمِ الدكتىزاه
10 

  
 إضافة نقطة واحدة كل سنة كاملة

   6 الدزجُ العمىًُ احلالًُ

  

 اإلعازَ الستبُ
التفسغ 

 العمىٌ
 وّىُ عمىًُ

 ( ٌقط2ُ) ( ٌقط2ُ) ( ٌقاط6) أضتاذ

 ( ٌقاط4) ( ٌقاط4) ( ٌقاط4) أضتاذ وشازك

 ( ٌقاط6) ( ٌقاط6) ( ٌقط2ُ) أضتاذ وطاعد

األحباث املٍشىزَ خاله اخلىظ 

 ضٍىات األخريَ
11 

  
 ٌقطُ واحدَ عَ كن حبث

املطاِىُ يف األعىاه اإلدازيُ 

 بالكمًُ واجلاوعُ
11 

جلاُ الكمًات  قطُ عَ كن ضٍُ عىن يف إحدٌّ-1  

 .والعىادات واملساكص املتخصصُ

 اإلداريةنقطتان عن كل سنة عمل في أحد المواقع  -2
 .بالكلية والعمادات والمراكز المتخصصة

عمل في أحد اللجان الدائمة  سنةثالث نقاط عن كل  -2
 .بالجامعة

أربع نقاط عن كل سنة عمل كرئيس قسم أو في  -4
 .بإدارة الجامعة يةواالستشارالمراكز القيادية 

 عمل كوكيل للكلية.خمس نقاط لكل سنة  -5
 ست نقاط لكل سنة عمل كعميد للكلية . -6

 ٌقطُ 66 دلىىع الٍقاط
دلىىع الٍقاط 

 لمعضى
  

 مالحظات :

 املفاصمُ بني أعضاْ ًِئُ التدزيظ يف القطي حطب دلىىع الٍقاط احلاصن عمًّا كن عضى.
 العمىٌ . األفضمًُ تعطٌ لمىتقدً لمتفسغ
 . ُإذا تطاوٍ عضىاُ أو اكثس يف الٍقاط املركىزَ ومل يتٍاشه أحدِي لآلخس فًتبع أضمىب القسع
  عازَ وجتديد اإلعازَ واملّىُ العمىًُ يف األضبىع الثاوَ وَ يف مجًع طمبات التفسغ العمىٌ واإليتي الٍظس

كن فصن دزاضٌ .

 


