
يٕافمخ يؼبنٙ األستبر انذكتٕس يذٚش اندبيؼخ ػهٗ كتبة ػًٛذ شإٌٔ أػضبء ْٛئخ انتذسٚس ئشبسح ئنٗ 

ْـ انًتضًٍ تٕصٛبد انٓٛئخ انٕطُٛخ نهتمٕٚى ٔاالػتًبد 22/7/1430ثتبسٚخ  222523/52/4ٔانًٕظفٍٛ سلى 

. ًٛخ فٙ اندبيؼخٔيُٓب ضشٔسح ٔضغ آنٛخ نتششٛر ٔتؼٍٛٛ انؼًذاء ٔسؤسبء األلسبو األكبدٚ( NCAAA)األكبدًٚٙ 

ٔزٛث ٔافك يؼبنّٛ أٚضبً ػهٗ يمتشذ ٔكبنخ اندبيؼخ نهشإٌٔ انتؼهًٛٛخ ٔاألكبدًٚٛخ نتُظٛى ئخشاءاد تششٛر 

 . ٔكالء انكهٛبد ٔٔكٛالتٓب ٔسؤسبء األلسبو ٔٔكٛالتٓب

 آليت تنظين إجراءاث  

 ووكيالتها ورؤساء األقسام ووكيالتها  ترشيح وكالء الكلياث

 :ضىابط اختيار أعضاء اللجنت الستشاريت  :   أولا  

 :ٚشكم يدهس انكهٛخ ندُخ استشبسٚخ يذتٓب سُتبٌ لبثهخ نهتدذٚذ، ٔفك انضٕاثظ انتبنٛخ

 .أٌ ٚكٌٕ ػضٕ انهدُخ يٍ أػضبء ْٛئخ انتذسٚس انًشٕٓد نٓى ثبنُضاْخ ٔانؼذانخ    (1

 .أٌ ٚكٌٕ يٍ أصسبة انخجشح ٔانكفبءح    (2

 .أٌ ٚكٌٕ ضًٍ أػضبء انهدُخ سؤسبء أللسبو سبثمٍٛ ٚفضم    (3

 .أٌ تكٌٕ انهدُخ يًثهخ أللسبو انكهٛخ لذس اإليكبٌ    (4

 .أٌ ٚكٌٕ ػضٕ انهدُخ لذ أيضٗ يب ال ٚمم ػٍ خًس سُٕاد فٙ انؼًم ثبنكهٛخ    (5

 أال ٚكٌٕ نذٖ ػضٕ انهدُخ انشغجخ ثبنتششر نًُصت ٔكٛم انكهٛخ أٔ سئٛس انمسى خالل    (6

 .فتشح ػضٕٚتّ ثبنهدُخ

أزذْى يٍ انؼُصش انُسبئٙ، يغ تؼٍٛٛ سكشتٛش  5أٔ  3أٌ ٚكٌٕ ػذد أػضبء انهدُخ     (7

 .نهدُخ يٍ رٔ٘ انكفبءح

 :هتطلباث الترشيح  :   ثانياا 

ٚكٌٕ انتششٛر نًُصت ٔكٛم أٔ ٔكٛهخ انكهٛخ ػٍ طشٚك أػضبء ْٛئخ انتذسٚس فٙ انكهٛخ أٔ   (1

 .انًششر َفسّ

ٚكٌٕ انتششٛر نًُصت سئٛس أٔ ٔكٛهخ انمسى ػٍ طشٚك أػضبء ْٛئخ انتذسٚس فٙ انمسى ( 2

 .أٔ ػٍ طشٚك سئٛس انمسى أٔ انًششر َفسّ



ٚدٕص ندًٛغ أػضبء ٔػضٕاد ْٛئخ انتذسٚس فٙ انكهٛخ تضكٛخ أ٘ يششر يٍ انكهٛخ نًُصت ( 3

 .لغ انهدُخ اإلنكتشَٔٙٔكٛم انكهٛخ أٔ سئٛس انمسى ثبستخذاو ًَٕرج انتضكٛخ انًٕخٕد ػهٗ يٕ

انًششسخ تؼجئخ ًَٕرج انتششر، ٔتضٔٚذ انهدُخ ثسٛشتّ انزاتٛخ ثبإلضبفخ ئنٗ /ػهٗ انًششر( 4

 .سؤٚتّ نتطٕٚش انكهٛخ أٔ انمسى، ٔٚؼذ رنك ئٚزاَبً ثمجٕل انتششٛر

 :السواث الوطلىبت في الورشح   :   ثالثاا  

 :الكفاءة القياديت -     أ

 .ٔ ثؼذ انُظش ٔاإلثذاع ٔانتكٛف ٔانًشَٔخ ٔيٓبساد اإللُبعأٌ ٚتصف ثبأليبَخ   (1

اإلنًبو ثًٓبساد االتصبل انشفٓٙ ٔانكتبثٙ انتٙ تًكُّ يٍ اكتسبة تؼبٌٔ ( 2

 .يُسٕثٙ انكهٛخ أٔ انمسى يٍ أػضبء ْٛئخ انتذسٚس ٔانًٕظفٍٛ ٔانطالة

 .تًكُّ يٍ انتؼبيم يغ انسبست اٜنٙ ٔٔسبئظ انتمُٛخ انسذٚثخ  (3

ٚكٌٕ را سدم زبفم ثبنًضاٚب انًشتجطخ ثٕضغ انجشايح ٔانخطظ ٔانشؤٖ انتٙ تخذو أٌ ( 4

 .األْذاف انؼبيخ نهكهٛخ أٔ انمسى

أٌ ٚكٌٕ يٍ أػضبء ْٛئخ انتذسٚس انفبػهٍٛ ثبنكهٛخ ٔانًشبسكٍٛ فٙ ندبٌ انكهٛخ   (5

 .َٔشبطبتٓب

 : الكفاءة العلويت -  ب 

 .ٔيشتجتّ انؼهًٛخ اندٓخ انًبَسخ نهذسخخ انؼهًٛخ نهًششر،  (1

 .أٌ ٚكٌٕ نذّٚ سدم ػهًٙ يًٛض ٚظٓش يذٖ استًشاسِ فٙ اإلَتبج انؼهًٙ  (2

 .يشبسكتّ انفبػهخ فٙ انهدبٌ ػهٗ يستٕٖ انمسى ٔانكهٛخ ٔاندبيؼخ   (3

 :إجراءاث الترشح:   رابعاا 

انتششر نًُصت ٔكٛم انكهٛخ أٔ سئٛس انمسى لجم يٕػذ اإلػالٌ ػٍ ثذء استمجبل طهجبد   (1

 .شغش انًُصت ثخًسخ ػشش أسجٕػبً، يٍ خالل يٕلغ انكهٛخ، ٔسسبنخ اندبيؼخ، َٔسْٕب

 .االَتٓبء يٍ استمجبل طهجبد انتششٛر ثؼذ ثالثخ أسبثٛغ يٍ اإلػالٌ ػُّ    (2

 .ل انتششٛسبدفسص أٔساق انًششسٍٛ خالل أسجٕػٍٛ يٍ تبسٚخ اَتٓبء استمجب    (3



ًٚكٍ ئخشاء يمبثالد شخصٛخ نهًششسٍٛ انزٍٚ تشٖ انهدُخ يالءيتٓى نهًُصت خالل     (4

 .ثالثخ أسبثٛغ

سفغ انتٕصٛخ نؼًٛذ انكهٛخ لجم أسثؼخ أسبثٛغ يٍ شغش انًُصت يشفٕػخ ثأسًبء أفضم   (5

 . ثالثخ يششسٍٛ زست األٔنٕٚخ

  

 :ذج على الرابط التاليعلوا بأى نوىذج الترشيح هىجىد في صفحت النوا

ahttp://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Ar

New(ar).asp-bic/Pages/Forms 

http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/

Arabic/Pages/Subnews-40.aspx 

http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Arabic/Pages/Forms-New(ar).aspx
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Arabic/Pages/Forms-New(ar).aspx

