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 (3)طلب ابتعاث

 

 رقم قيد المعاملة: .................            قائمة المرفقات المطلوبة :

 :مقدم الطلب )عضو هيئة التدريس ومن في حكمه( .1

    

   ال   لها موضحاً به: االبتعاثالقبول من الجامعة المراد  خطاب نعم 

     الدرجة اسم 

      مدة الدراسة 

      تاريخ البدء في الدراسة 

   ال   القبول خطابقسم أو رئيس الوحدة مرفقا به كتاب المتقدم إلى رئيس ال نعم 

 

 
   

 لقسم:ا .2

 

   ال   هـ14( و تاريخها     /     /     ...) ..... الجلسةمحضر مجلس القسم متضمناً رقم    نعم 

   ال   الكلية موضحا به: عميد كتاب رئيس القسم الى    نعم 

     ثي لصاحب الطلباالسم الثال 

      رقمه الوظيفي 

      رتبته العلمية 

      مدة االبتعاث 

      تاريخ بداية البعثة 

 

   

 مرفقاتالطلب بعد استيفاء جميع ال مالحظة: يرفق هذا النموذج مع

 مراجعة أمانة مجلس الكلية:

 .األوراق مكتملة وتعرض 

 :يعاد للقسم ويطلب اآلتي 

............................................................................................................................................................. 

 

                                                                         

 

                                          

 http://medicine.ksu.edu.sa/ar/node/2231ج من موقع كلية الطب على رابط: ول على هذا النموذيمكن الحص

 

 .............................المالحظات:

 

...................................... 

http://medicine.ksu.edu.sa/ar/node/2231


 

 
 

 (4)تمديد أو نقل بعثة

 

 ...........رقم قيد المعاملة: ......                                 قائمة المرفقات المطلوبة :

 :)عضو هيئة التدريس ومن في حكمه( مقدم الطلب .1

 

   ال   لمبتعث إليهااالطلب االلكتروني الذي تقدم به المبتعث الى الملحقية الثقافية في الدولة  نعم 

   

  إدارة تنمية الموارد البشرية: .2

 

   ال   الى الكلية الموارد البشرية بالجامعة تنمية إدارة منحالة كتاب اإل   نعم 

   

 القسم: .3

   ال   نعم 
   

 هـ14( و تاريخها     /     /     ....) ..... الجلسةمحضر مجلس القسم متضمناً رقم 

   ال   كتاب رئيس القسم الى عميد الكلية موضحا به:    نعم 

      االسم الثالثي 

     يفي الرقم الوظ 

     ته العلميةرتب  

      انتقالهامدة تمديد البعثة أو  

    
 تاريخ بدايتها 

 

 أمانة المجلس: .4

 نموذج عرض عن المبتعث   نعم   ال   

 

  مرفقاتالطلب بعد استيفاء جميع ال مالحظة: يرفق هذا النموذج مع

 مراجعة أمانة مجلس الكلية:

 

 .األوراق مكتملة وتعرض 

 

 ب اآلتي:يعاد للقسم ويطل 

............................................................................................................................................................. 

 

 .............................المالحظات:

 

 

   

  http://medicine.ksu.edu.sa/ar/node/2231لية الطب على رابط: ج من موقع كول على هذا النموذيمكن الحص

...................................... 

http://medicine.ksu.edu.sa/ar/node/2231


 

 
 

 (5)متفرغ استشاريإعارة الخدمات بعقد 

 

 : .................المعاملة قيد رقم                           قائمة المرفقات المطلوبة :

 الجهة الطالبة : .1

   ال   نعم 

  

كتاب الطلب المقدم من الجهة الطالبة موجهاً الى معهد الملك عبدهللا للبحوث والدراسات  

 االستشارية 

   ال   للكلية  كتاب معهد الملك عبد هللا للبحوث والدراسات االستشارية موجهاً    نعم 

 

 

 مقدم الطلب )عضو هيئة التدريس( : .2

 

   ال   ( المعتمدة من المعهدمتفرغ استشاريعقد )  رةاستما   نعم 

 

 

 : القسم .3

   ال   هـ14( و تاريخها     /     /     .......) ... الجلسةرقم : محضر مجلس القسم متضمناً    نعم  

   ال   كتاب رئيس القسم الى العميد موضحاً فيه :   نعم 

    
 الثالثي االسم 

  الرقم الوظيفي 

      وتاريخ البداية مدة العقد 

  

 

 

 

 مرفقاتمالحظة: يرفق هذا النموذج مع الطلب بعد استيفاء جميع ال
 

 مراجعة أمانة مجلس الكلية:

 

 .األوراق مكتملة وتعرض 

 

 :يعاد للقسم ويطلب اآلتي 

............................................................................................................................................................. 

 

 .............................المالحظات:

 

 

 

  e/2231http://medicine.ksu.edu.sa/ar/nodج من موقع كلية الطب على رابط: ول على هذا النموذيمكن الحص

...................................... 

http://medicine.ksu.edu.sa/ar/node/2231


 

 
 

 

 (6)طلب أستاذ زائر

 

 : .................المعاملة قيد رقم             :قائمة المرفقات المطلوبة

 
   ال   المعتمدة من وزارة التعليم العالي  أستاذ زائر( )طلب استمارة   نعم 

   

   ال   الزائر  لألستاذالسيرة الذاتية    نعم 

   

   ال   من جواز السفر صورة    نعم 

   

   ال   هـ14/     /         وتاريخها (  )....... الجلسةم رق متضمناً:محضر مجلس القسم    نعم 

   

   ال   كتاب رئيس القسم الى عميد الكلية موضحاً به:   نعم 

      األستاذ الزائر  اسم 

      الجنسية 

     الغرض من الزيارة 

    
  تاريخها ومدتها 

 

 
 مرفقاتمالحظة: يرفق هذا النموذج مع الطلب بعد استيفاء جميع ال

 

 

  http://medicine.ksu.edu.sa/ar/node/2231ج من موقع كلية الطب على رابط: ول على هذا النموذيمكن الحص

 مراجعة أمانة مجلس الكلية:

 .األوراق مكتملة وتعرض 

 :يعاد للقسم ويطلب اآلتي 

............................................................................................................................................................. 

 

 .............................المالحظات:

 

 

...................................... 

http://medicine.ksu.edu.sa/ar/node/2231


 

 
 

 

 

 (7)نقل الخدمات

 

 : .................المعاملة قيد رقم            :قائمة المرفقات المطلوبة

   ال   كتاب الجهة الطالبة المقدم للجامعة  نعم 

   

   ال   من عمادة شؤون أعضاء التدريس والموظفين للكلية كتاب االحالة    نعم 

   

   ال   هـ14/     /         وتاريخها ) ..... (  سةالجلرقم  متضمناً:محضر مجلس القسم    نعم 

   

   ال   كتاب رئيس القسم الى العميد موضحا به:   نعم 

   الثالثي عضو هيئة التدريس اسم 

     الرقم الوظيفي 

 
 

 

 مرفقاتمالحظة: يرفق هذا النموذج مع الطلب بعد استيفاء جميع ال

 

   http://medicine.ksu.edu.sa/ar/node/2231ج من موقع كلية الطب على رابط: ى هذا النموذول عليمكن الحص

 

 

 مراجعة أمانة مجلس الكلية:

 ملة وتعرض.األوراق مكت 

 :يعاد للقسم ويطلب اآلتي 

............................................................................................................................................................. 

 

 .............................المالحظات:

 

 

...................................... 

http://medicine.ksu.edu.sa/ar/node/2231


 

 
 

 

 (8)في التدريس مع الكليات األخرى ـاونالتع

 

 .: ................المعاملة قيد رقم             :قائمة المرفقات المطلوبة

 

   ال   للتعاون الكلية الطالبة عميد أو وكيلة كتاب  نعم 

   

   ال   هـ14/     /         وتاريخها ( ........) الجلسةرقم : محضر مجلس القسم متضمناً    نعم 

   

   ال   االكاديمية موضحا به: للشؤونكتاب رئيس القسم الى وكيل الكلية    نعم 

  
   التدريسعضو هيئة  اسم 

  
   المقرر المراد تدريسه 

 
  

   

   
   

 

 مرفقاتمالحظة: يرفق هذا النموذج مع الطلب بعد استيفاء جميع ال
 

 مراجعة أمانة مجلس الكلية:

 

 .األوراق مكتملة وتعرض 

 :يعاد للقسم ويطلب اآلتي 

............................................................................................................................................................. 

 

 .............................المالحظات:

 

 

 

  //:medicine.ksu.edu.sa/ar/node/2231httpج من موقع كلية الطب على رابط: ول على هذا النموذيمكن الحص

 
 

...................................... 

http://medicine.ksu.edu.sa/ar/node/2231


 

 
 

 

 

(9لتدريس بعد الستين )للسعوديين()طلب تمديد خدمات أعضاء هيئة ا  

 : .................المعاملة قيد رقم               :قائمة المرفقات المطلوبة

 :)عضو هيئة التدريس( مقدم الطلب .1

 :خدمة تمديد الخدمات" على الرابطإنشاء طلب إلكترونياً من خالل " نعم         ال   
                                      https://dfpas2.ksu.edu.sa/ext/Login.aspx 

 القسم: .2

   ال   هـ14( و تاريخها     /     /     .......)  الجلسةرقم  متضمناً:محضر مجلس القسم    نعم 

   ال   به:د موضحاً كتاب رئيس القسم الى العمي   نعم 

  
  أسم عضو هيئة التدريس 

 رقمه الوظيفي 

  الخدمات تمديدمدة 

 

 اعتماد الطلب إلكترونياً                 نعم           ال    

 

 مرفقاتمالحظة: يرفق هذا النموذج مع الطلب بعد استيفاء جميع ال

 

 

 

 

 

 مراجعة أمانة مجلس الكلية:

 .األوراق مكتملة وتعرض 

 م ويطلب اآلتي:يعاد للقس 

............................................................................................................................................................. 

 .................................                                                                           .............................المالحظات:

 

 

 

 http://medicine.ksu.edu.sa/ar/nodeج من موقع كلية الطب على رابط: ول على هذا النموذيمكن الحص
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 (10)الجامعة غير منسوبيمن تعيين عضو هيئة تدريس 

 

 : .................المعاملة قيد رقم            قائمة المرفقات المطلوبة :

 :مقدم الطلب  .1

   ال   نعم      .التقديم من خالل البوابة اإللكترونية للتوظيف بعد اعالن الجامعة 

 القسم: .2

   ال   هـ 14( و تاريخها     /     /    ..........) ..... الجلسةمحضر مجلس القسم متضمناً رقم  نعم 

   ال   يوضح فيه: العميدب رئيس القسم إلى كتا   نعم 

  
     االسم الثالثي باللغة العربية 

  
    رقم الهوية الوطنية 

   
         قرار مجلس القسم حول جميع المتقدمين على الباوبة االلكترونية 

   ال   اعتماد الطلب إلكترونياً. نعم  

 

 مرفقاتالطلب بعد استيفاء جميع ال مالحظة: يرفق هذا النموذج مع

 :الكلية مجلس أمانة مراجعة

 

 .وتعرض مكتملة األوراق 
 

 :اآلتي ويطلب للقسم يعاد 

............................................................................................................................................................. 

 

 .............................:المالحظات

 

 

  http://medicine.ksu.edu.sa/ar/node/2231ج من موقع كلية الطب على رابط: ول على هذا النموذيمكن الحص

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

...................................... 

http://medicine.ksu.edu.sa/ar/node/2231


 

 
 

 (11)ب الدورات التدريبية للمعيدين والمحاضرينطل

               

 ...: ..............المعاملة قيد رقم                     :قائمة المرفقات المطلوبة

 مقدم الطلب: .1

   ال   نعم 

بموقع " يسالدورات التدريبية وورش العمل العضاء هيئة التدرإنشاء الطلب الكترونيا من خالل خدمة " 

 جامعة الملك سعود على الرابط :

https://eservices.ksu.edu.sa 

 

 

 

 القسم: .2

   ال   هـ14. ( و تاريخها     /     /    ) .... الجلسةمحضر مجلس القسم متضمناً : رقم  نعم 

   ال   كتاب رئيس القسم الى العميد موضحا فيه    نعم 

   مقدم الطلب  اسم 

   الرقم الوظيفي 

    والغرض منها  وتاريخ بدايتهامدة الدورة 

   ال    اعتماد الطلب نعم  

   

 

 

   مالحظة: يرفق هذا النموذج مع الطلب بعد استيفاء جميع المرفقات        

 :ةالكلي مجلس أمانة مراجعة        

 

 .وتعرض مكتملة األوراق           
 

 :اآلتي ويطلب للقسم يعاد          

............................................................................................................................................................. 

            

 .............................:لمالحظاتا          

 
 

  http://medicine.ksu.edu.sa/ar/node/2231ج من موقع كلية الطب على رابط: ول على هذا النموذيمكن الحص           

     

 

 

 

 

...................................... 

https://eservices.ksu.edu.sa/
http://medicine.ksu.edu.sa/ar/node/2231


 

 
 

  (12)الملك سعود السعوديين تعيين أعضاء هيئة التدريس من منسوبي جامعة

 

 : .................المعاملة قيد رقم            :قائمة المرفقات المطلوبة

 

 http://medicine.ksu.edu.sa/ar/node/2231ج من موقع كلية الطب على رابط: ول على هذا النموذيمكن الحص

 

 مقدم الطلب )معيد أو محاضر(: .1

 

   ال   لرابط :إنشاء الطلب الكترونيا من خالل خدمة "تعيين أعضاء هيئة التدريس" بموقع جامعة الملك سعود على ا  نعم 

  
https://eservices.ksu.edu.sa/FacultyAppointment 

 

   

 

 القسم : .2

 

   ال   هـ14) ..... ( و تاريخها     /     /     الجلسةمحضر مجلس القسم متضمناً : رقم  نعم 

   ال   فيه  كتاب رئيس القسم الى العميد يوضح نعم 

   الثالثي االسم 

   الرقم الوظيفي 

    الرتبة العلمية 

   

   ال   الطلب الكترونيا  اعتماد نعم 

 

 

 

 

 

 مالحظة: يرفق هذا النموذج مع الطلب بعد استيفاء جميع المرفقات   

 :الكلية مجلس أمانة مراجعة   

 

 .وتعرض مكتملة األوراق          
 

 :اآلتي ويطلب للقسم يعاد          

............................................................................................................................................................. 

 

           

             

 .............................:المالحظات              

 

 

   

...................................... 

http://medicine.ksu.edu.sa/ar/node/2231
https://eservices.ksu.edu.sa/FacultyAppointment


 

 
 

 

 (13)ترقية أعضاء هيئة التدريس

      

 .........: ........المعاملة قيد رقم             :قائمة المرفقات المطلوبة

 

 مقدم الطلب )عضو هيئة التدريس(: .1

 

 

   ال   نعم 

 بموقع جامعة الملك سعود على الرابط : ترقية أعضاء هيئة التدريس"خدمة "من خالل إنشاء الطلب الكترونيا  

 omotion/login.aspxhttps://eservices.ksu.edu.sa/pr 

 

   

 

 القسم : .2

 

   ال   هـ14) ..... ( و تاريخها     /     /     الجلسةمحضر مجلس القسم متضمناً : قم  نعم 

   ال   كتاب رئيس القسم الى العميد يوضح فيه  نعم 

   عضو هيئة التدريس اسم 

   الرقم الوظيفي 

    الرتبة العلمية 

   

   ال   الطلب الكترونيا  اعتماد منع 

 

 

 الطلب بعد استيفاء جميع المرفقات مالحظة: يرفق هذا النموذج مع

 :الكلية مجلس أمانة مراجعة

 

 .وتعرض مكتملة األوراق          
 

 :اآلتي ويطلب للقسم يعاد          

............................................................................................................................................................. 

 

           

        

 .............................:المالحظات              

 

 

 http://medicine.ksu.edu.sa/ar/node/2231ج من موقع كلية الطب على رابط: ول على هذا النموذيمكن الحص

 

 

...................................... 

https://eservices.ksu.edu.sa/promotion/login.aspx
http://medicine.ksu.edu.sa/ar/node/2231


 

 
 

 

 (14)تعيين المعيدين والمحاضرين

 

 : .................المعاملة قيد رقم             :قائمة المرفقات المطلوبة

 

 مقدم الطلب : .1
 

   ال   بموقع جامعة الملك سعود على الرابط : "أو معيد ا من خالل خدمة "ترشيح أو تعيين محاضرإنشاء الطلب الكتروني  نعم 

  
e.ksu.edu.sa 

 

   

 

 القسم : .2

 

   ال   هـ14) ..... ( و تاريخها     /     /     الجلسةمحضر مجلس القسم متضمناً : رقم  نعم 

   ال   كتاب رئيس القسم الى العميد يوضح فيه  نعم 

   المرشح اسم 

   الرقم الوظيفي 

    الرتبة العلمية 

   

   ال   الطلب الكترونيا  اعتماد نعم 

 

 

 

 

 

 مرفقاتالطلب بعد استيفاء جميع ال مالحظة: يرفق هذا النموذج مع

 :الكلية مجلس أمانة مراجعة

 

 .وتعرض مكتملة األوراق          
 

 :اآلتي ويطلب للقسم يعاد          

............................................................................................................................................................. 

 

           

       

 .............................:المالحظات              
 

  

  http://medicine.ksu.edu.sa/ar/node/2231 ج من موقع كلية الطب على رابط:ول على هذا النموذيمكن الحص

 

...................................... 

http://medicine.ksu.edu.sa/ar/node/2231


 

 
 

 

 (15)االستقالة والتقاعد المبكر

                                                                                

 : .................معاملةال قيد رقم            قائمة المرفقات المطلوبة 

 

 مقدم الطلب )عضو هيئة التدريس(: .1

 

   ال   بموقع جامعة الملك سعود على الرابط : من خالل خدمة "االستقالة والتقاعد المبكر"إنشاء الطلب الكترونيا   نعم 

  
e.ksu.edu.sa 

 

   

 

 القسم : .2

 

   ال   هـ14) ..... ( و تاريخها     /     /     ةالجلسمحضر مجلس القسم متضمناً : رقم  نعم 

   ال   كتاب رئيس القسم الى العميد يوضح فيه  نعم 

   عضو هيئة التدريس اسم 

   الرقم الوظيفي 

   

   ال   الطلب الكترونيا  اعتماد نعم 

 

 

 

 

 

 الطلب بعد استيفاء جميع المرفقات مالحظة: يرفق هذا النموذج مع

 :الكلية مجلس ةأمان مراجعة

 .وتعرض مكتملة األوراق          

 

 :اآلتي ويطلب للقسم يعاد          

............................................................................................................................................................. 

 

 .............................:المالحظات 

 

 

  http://medicine.ksu.edu.sa/ar/node/2231ج من موقع كلية الطب على رابط: ول على هذا النموذيمكن الحص

 

...................................... 

http://medicine.ksu.edu.sa/ar/node/2231


 

 
 

 

 (16)التفرغ العلمي

 

 : .................ةالمعامل قيد رقم            قائمة المرفقات المطلوبة 

 

 مقدم الطلب )عضو هيئة التدريس(: .1

 

   ال   بموقع جامعة الملك سعود على الرابط : من خالل خدمة "اجازة التفرغ العلمي"إنشاء الطلب الكترونيا   نعم 

  
e.ksu.edu.sa 

 

   

 

 القسم : .2

 

   ال   هـ14و تاريخها     /     /     ) ..... ( الجلسةمحضر مجلس القسم متضمناً : رقم  نعم 

   ال   فيه اً وضحمكتاب رئيس القسم الى العميد  نعم:  

   عضو هيئة التدريس اسم 

   الرقم الوظيفي 

    الرتبة العلمية 

   

   ال   الطلب الكترونيا  اعتماد نعم 

 

 

 

 

 

 مرفقاتمالحظة: يرفق هذا النموذج مع الطلب بعد استيفاء جميع ال

 راجعة أمانة مجلس الكلية:م

 

 .وتعرض مكتملة األوراق          

 

 :اآلتي ويطلب للقسم يعاد          

............................................................................................................................................................. 

 

 .............................:المالحظات 

 

  http://medicine.ksu.edu.sa/ar/node/2231ج من موقع كلية الطب على رابط: ول على هذا النموذيمكن الحص

 

 

...................................... 

http://medicine.ksu.edu.sa/ar/node/2231


 

 
 

 

  (17)بعد التقاعدبأعضاء هيئة التدريس السعوديين  االستعانة

 

 : .................المعاملة قيد رقم             :قائمة المرفقات المطلوبة

 

 مقدم الطلب )عضو هيئة التدريس(: .1

 

   ال   نعم 
بموقع جامعة الملك  من خالل خدمة "االستعانة بأعضاء هيئة التدريس السعوديين بعد التقاعد"إنشاء الطلب الكترونيا  

 سعود على الرابط :

  
edu.sae.ksu. 

 

   

 

 القسم : .2

 

   ال   هـ14) ..... ( و تاريخها     /     /     الجلسةمحضر مجلس القسم متضمناً : رقم  نعم 

   ال   فيه  اً وضحمكتاب رئيس القسم الى العميد  نعم 

   عضو هيئة التدريس اسم 

   الرقم الوظيفي 

  

  الرتبة العلمية 

 ومدتها. مبررات االستعانة 

 ييم الطالب للعامين السابقة.تق 

 تقييم األداء الوظيفي للعامين السابقين 

   

   ال   الطلب الكترونيا  اعتماد نعم 

 

 

 

 مرفقاتالطلب بعد استيفاء جميع ال مالحظة: يرفق هذا النموذج مع

 :الكلية مجلس أمانة مراجعة

 .وتعرض مكتملة األوراق          

 

 :اآلتي ويطلب للقسم يعاد          

............................................................................................................................................................. 

 

 .............................:المالحظات 

 

  http://medicine.ksu.edu.sa/ar/node/2231الطب على رابط:  ج من موقع كليةول على هذا النموذيمكن الحص

 

 
...................................... 

http://medicine.ksu.edu.sa/ar/node/2231


 

 
 

 

 (18)ألعضاء هيئة التدريسالدورات التدريبية 

 

 : .................المعاملة قيد رقم             :قائمة المرفقات المطلوبة

 

 دريس(:مقدم الطلب )عضو هيئة الت .1

 

   ال   نعم 
بموقع جامعة الملك سعود على الرابط  من خالل خدمة "الدورات التدريبية وورش العمل"إنشاء الطلب الكترونيا  

: 

  
e.ksu.edu.sa 

 

   

 

 القسم : .2

 

   ال   هـ14) ..... ( و تاريخها     /     /     الجلسةمحضر مجلس القسم متضمناً : رقم  نعم 

   ال   فيه  اً وضحمكتاب رئيس القسم الى العميد  نعم: 

   عضو هيئة التدريس اسم 

   الرقم الوظيفي 

    الرتبة العلمية 

   

   ال   الطلب الكترونيا  اعتماد نعم 

 

 

 

 

 

 ب بعد استيفاء جميع المرفقاتمالحظة: يرفق هذا النموذج مع الطل

 

 :الكلية مجلس أمانة مراجعة

 .وتعرض مكتملة األوراق          

 

 :اآلتي ويطلب للقسم يعاد          

............................................................................................................................................................. 

 

 .............................:المالحظات 

 

  http://medicine.ksu.edu.sa/ar/node/2231ج من موقع كلية الطب على رابط: ول على هذا النموذيمكن الحص

 

...................................... 

http://medicine.ksu.edu.sa/ar/node/2231


 

 
 

 

 

 (19تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس بعد الستين )لألجانب()

 

 : .................المعاملة قيد مرق             :قائمة المرفقات المطلوبة

 مقدم الطلب )عضو هيئة التدريس(: .1
 

   ال   إنشاء طلب الكتروني من خالل خدمة "تجديد التعاقد مع غير السعوديين" على الرابط    نعم/https://e.ksu.edu.sa 

  

 القسم:   .2

   ال   هـ14. ( و تاريخها     /     /    ) .... الجلسةرقم : القسم متضمناً محضر مجلس  نعم 

   ال   موضحاً به : كتاب رئيس القسم الى عميد كلية الطب  نعم 

    اسم عضو هيئة التدريس 

    رقمه الوظيفي 

   ال   بيان نشاط عضو هيئة التدريس  نعم 

   ال  نتينتقييم األداء الوظيفي الخر س نعم 

  

 

 مرفقاتمالحظة: يرفق هذا النموذج مع الطلب بعد استيفاء جميع ال

 

 

 مراجعة أمانة مجلس الكلية:

 .األوراق مكتملة وتعرض 

 :يعاد للقسم ويطلب اآلتي 

............................................................................................................................................................. 

 

 المالحظات:.............................

 

 http://medicine.ksu.edu.sa/ar/node/2231وذج من موقع كلية الطب على رابط: يمكن الحصول على هذا النم
 
 

 

...................................... 

https://e.ksu.edu.sa/
http://medicine.ksu.edu.sa/ar/node/2231


 

 
 

 

 (20مستشار غير متفرغ)                                                

 

 رقم قيد المعاملة: .................            قائمة المرفقات المطلوبة:

 الجهة المستفيدة: .1
   

   ال   كتاب طلب الجهة المستفيدة من االستشارة    نعم 

   ال   ي للجامعةكتاب وزارة التعليم العال   نعم 

 طلب إلكتروني  نعم  ال   

 

 

 

  

 : مرفقات مقدم الطلب )عضو هيئة التدريس( .2

 

   ال   نموذج التعهد    نعم 

 

 

 

 :القسم .3

   ال   هـ14/     /         وتاريخها ( ).............. الجلسةمحضر مجلس القسم متضمناً رقم   نعم 

   ال   الى عميد الكلية كتاب رئيس القسم  نعم 

   ال 

 

  نعم 

 

 اعتماد الطلب الكترونياً من موقع )مستشار( 

 

 

 مرفقاتالطلب بعد استيفاء جميع ال مالحظة: يرفق هذا النموذج مع

 

  http://medicine.ksu.edu.sa/ar/node/2231ج من موقع كلية الطب على رابط: ول على هذا النموذيمكن الحص

 

 مراجعة أمانة مجلس الكلية:

 

 .األوراق مكتملة وتعرض 

 

 :يعاد للقسم ويطلب اآلتي 

............................................................................................................................................................. 

 

 .............................المالحظات:

 

 

...................................... 

http://medicine.ksu.edu.sa/ar/node/2231

