


 املهام املطلوبة من أعضاء هيئة التدريس

(،  يعتبببريفر  35151مبببر  يف  ط ب بببر  ملبببر   ير بببرعة مبببلرق ي)رم ببب     يعبببق ه    حبسببب  

 ٍب(، بتحلرل ير لو  مً أعطرء ٍيئ  يعتليفرس ط ىَرر  يعفصل يعليفيسة،  ٍة: 25/3/1431 

   .تومليف يرققيف 

 تلوٌ على يرو ع: يعسرية يعذيتي  يحمللث  ع طو ٍيئ  يعتليفرس  ، 
 https://fms.imamu.edu.sa/ar/MyProfile/Pages/BasicInformation.aspx 

   إ صرئي  تبني توزرع طلب  يرققيف ط كل يعش   يعيت رليفسَر عطو ٍيئ  يعتليفرس حبس

 .  مستوررت يعتحصيل يعليفيسة    أ ،   ، ج ،  ، ٍب (

    يخل   يعتليفرسي  يعيت مت توزر َر على يع لب  ط بلير  يعفصل يعليفيسة،  يعيت رببني ييَبر

 مر رلة: 

o مفق يت يرققيف 

o  يعسرع  يرلتبي 

o  . طقق يعتويملل مع يع لب 

o . تريفر  يبتبريف أعنرل يعسي 

o  .ٌعل  سرعرت يحلقمر 

o  . ىوع يألىش   يعصفي 

o  .طقرق  توزرع يعليفجرت 

 

https://fms.imamu.edu.sa/ar/MyProfile/Pages/BasicInformation.aspx


  . تققرق يرققيف  يق منو ج يهليئ  ي)لرل 

  .كشف يعليفجرت يعيَرئي  عل لب  علل يعش   يعيت رليفسَر عطو ٍيئ  يعتليفرس 

  . يعقسه يعبيرىة ريحى توزرع  يفجرت يع لب 

  .كشف  يفجرت أعنرل يع لب  ط يعفصل يعليفيسة 

   مع يع قض يعتقلمية   ملف يعوسرئل يعت ليني   يألىش  (. ذلرضقة منو جي   

  . منو ج يبتبريفيت يصلي    يريفغ ( مع يإلجرب  يعينو جي 

        ، ثالث  منر ج مصحح  مً أعنرل يع لبب    بب  أٌ تلبوٌ موزعب  حبسب  يأل يء: بسبي

 متوس ، متقلو( .

 يعتحصيلة: ض يف،   ثالث  منر ج مصحح  مً يالبتبريفيت يعفصلي    موزع  حبس  يأل يء

 متوس ، أعلى عالم (. 

  ،ثالث  منر ج مصحح  مً يالبتبريفيت يعيَرئي    موزع  حبس  يأل يء  يعتحصيلة: ض يف

 متوس ، أعلى عالم (.

   يعت له  توزرع أسئل  يالبتبريف عليَر   مر رسنى مبصفوي  يالبتبريف(.  ىويتجمصفوي 

           رقوو يألستر  بقيع مر سبق علبى يعبقيب  ييتبة    ٍبو ىإبرو إعلحت ىبة هفبث ييبُ  ثبرئق

 كلي  يعشقر  (، ط يجمللل يخلرص مبلف يرققيف،  حيفث برسه ملف يرققيف ير تنل: 

ome.aspxhttps://sharek.imamu.edu.sa/SitePages/h 

  رسلنَر  يف يًر ريسق يرققيف مع تق يل يعليفجرت. 

 

  :رقوو يألستر  بإيفسرل مر سبق على يعربرل يعقمسة إل ييفة ضنرٌ ي)و ة 

 sharing1440@gmail.com 
 

           طقرق  يعقيع على دللل يرشبريفك    يعيإبرو يإلعلحت ىبة يعبذ  هفبث ييبُ  ثبرئق كليب

 يعشقر  ( : 

 https://goo.gl/wsUKcU 
      عيل مويجَ  مشلل  ط يعلبول على  دللل يرشريفك ، ميلبً طلب  ملبال ي  يعبلبول

 مً يعقيب  يعترعة: 

https://goo.gl/X8A9to 

https://sharek.imamu.edu.sa/SitePages/home.aspx
https://sharek.imamu.edu.sa/SitePages/home.aspx


 منســق املقرر املهام املطلوبة من 

  .يعتحقق مً تسليه كل يألسرتذة علرمل ير لو  ميَه   ٌ أ  ىفص 

  .ُإعلي  ملف يرققيف،   عم بطه كل مر رقلمُ يألسرتذة يي 

  .كترب  تققرق ىَرئة مو ل علنققيف، ربييُ على مر  لمُ يألسرتذة ط تقريفرقٍه 

  .إيفيرق ملويفًي مً ذلرضق يالجتنرعرت برألسرتذة يعيت متت ط يعفصل يعليفيسة 

  رقوو ميسق يرققيف بقيع مر سبق على يعقيب  ييتة    ٍو ىإرو إعلحت ىة هفث ييُ  ثرئق

 كلي  يعشقر  (، ط يجمللل يخلرص مبلف يرققيف،  حيفث برسه ملف يرققيف ير تنل: 

es/home.aspxhttps://sharek.imamu.edu.sa/SitePag 

 رسلنَر  يف يًر عقئيس يعلجي  يعفقعي  علجو ة ط يعقسه،  آبق موعل عتسليه يرققيف: 

 ٍب( 5/5/1435يخلنيس  

  :رقوو ميسق يرققيف بإيفسرل مر سبق على يعربرل يعقمسة إل ييفة ضنرٌ ي)و ة 

sharing1440@gmail.com 
 

   :رقوو يريسق يرققيف بإيفسرل ىسخ  مً يرلف على بقرل ي)و ة يخلرص بتيسيق يرققيفيت 

Tanseeg9341@gmail.com 

           طقرق  يعقيع على دللل يرشبريفك    يعيإبرو يإلعلحت ىبة يعبذ  هفبث ييبُ  ثبرئق كليب

 يعشقر  ( : 

 https://goo.gl/wsUKcU 
      عيل مويجَ  مشلل  ط يعلبول على  دللل يرشريفك ، ميلبً طلب  ملبال ي  يعبلبول

 مً يعقيب  يعترعة: 

 
https://goo.gl/X8A9to 

 

https://sharek.imamu.edu.sa/SitePages/home.aspx
https://sharek.imamu.edu.sa/SitePages/home.aspx

