المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة المجمعة
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
اللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين

استمارة التقديم على وظيفة معيد أو حماضر

القسم األول :بيانات متأل الكرتونيا من قبل املتقدم
ا
أول  -:البيانات الشخصية للمتقدم على وظيفة:

معيد

اسم املتقدم رباعي ًا :
تاريخ امليالد:
اجلنس:

مكان امليالد :
أنثى

ذكر

رقم اهلوية الوطنية :
التخصص العام :

التخصص الدقيق :

رقم اهلاتف :

اجلوال :

العنوان الدائم:
الربيد االلكرتوني:
الوضع الوظيفي:

ال يعمل

يعمل

املسمى الوظيفي:

اجلهة اليت يعمل بها حالياً :
تاريخ االلتحاق بالعمل :
شخص ميكن الرجوع إليه :
االسم :

رقم اجلوال:

صلة القرابة:

ا
ثانيا  :الدرجات العلمية :
درجة البكالوريوس :
اسم الدرجة باللغة العربية :
اسم اجلامعة اليت منحتها :
اسم القسم الذي منحها :
اسم املدينة والبلد التابع هلا اجلامعة:
تاريخ احلصول عليها :
التخصص:

املوافق:
املعدل :

درجة املاجستري :
اسم الدرجة باللغة العربية :
اسم الدرجة باللغة اإلجنليزية
اسم اجلامعة والكلية اليت منحتها :
اسم القسم الذي منحها :
اسم املدينة والبلد التابع هلا اجلامعة:
تاريخ البدء يف دراسة املاجستري :

املوافق :

حماضر

تاريخ احلصول على املاجستري :
التخصص العام :

املوافق :
التخصص الدقيق :
التقدير:

املعدل الرتاكمي :
املدة اليت قضاها للحصول على درجة املاجستري :يوم

شهر

سنه

عنوان رسالة املاجستري (إن وجد ):

ثالثا  :الوظائف التي شغلها املتقدم قبل التقدم للوظيفة واملدة التي قضاها يف كل وظيفة :
الوظيفة

م

جهة العمل

1
2
3

رابعا :اخلدمة واخلربات األخرى للمتقدم:

.1
.2
.3
خامسا :القدرات التي يتميز بها املتقدم :

.1
.2
.3

سادسا :مربرات طلب التعيني يف جامعة اجملمعة :

.1
.2
.3

تاريخ االلتحاق

تاريخ االنتهاء

أقر أنا املوقع أدناه بصحة املعلومات املذكورة أعاله  ،وأتعرض للمساءلة القانونية إذا ثبت عكس .

االسم :

التوقيع:

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

التاريخ :

/

/

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

41هـ

القسم الثاني :بيانات متأل من قبل القسم املتقدم إليه املرشح للتعيني
أول :بيانات تعد من قبل القسم العلمي :

 .4بيانات إحصائية عن عدد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين بالقسم العلمي :
التخصص العام المطلوب التعيين عليه :
الوظائف في هذا التخصص

العدد

سعودي

التخصص الدقيق المطلوب التعيين عليه:
متعاقد

الوظائف في هذا التخصص

أستاذ

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

محاضر

محاضر

معيد

معيد

(

)

 .2متوسط العبء التدريسي ألعضاء القسم عامة :

 .3متوسط العبء التدريسي ألعضاء القسم في تخصص المرشح ( :

)

 .1عدد أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين بالقسم  ) (:في تخصص المرشح (
 .5التخصص الدقيق الذي يرغب القسم التعيين عليه (

العدد

سعودي

) في مختلف التخصصات

)

 .6مبررات القسم العلمي وحاجته الفعلية لتعيين المتقدم :
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

*يتم تعبئة نموذج قائمة بأسماء ودرجات وتخصصات أعضاء هيئة التدريس بالقسم واألعباء التدريسية باإلضافة
للمحاضرين والمعيدين .

متعاقد

ثانيا :نتيجة مقابلة اللجنة العلمية بالقسم
معايير المقابلة الشخصية
المعرفة العلمية
في التخصص

مهارات التواصل
اللفظي والحركي

الثقافة العامة

السمات الشخصية

االهتمام بالمظهر

معيار التميز*

الوضع الوظيفي*

الدرجة الموزونة
لالختبارالتحريري
والمعدل التراكمي

%5

مجموع الدرجات

%01

%5

%5

%5

%5

%5

%01

0

رئيس لجنة المقابلة
عضو لجنة المقابلة

عضو لجنة المقابلة
(رئيس القسم المختص)
االســـم :

االســـم :

االســـم :

1111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

11111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

إيضاحات:



ُتحسب درجة معيار التميز لمن حصل على (جائزة ،براءة اختراع ،نشاط الصفي،
خدمة مجتمع).
ُتحسب درجة معيار الوضع الوظيفي لمن (ال يعمل) بموجب بيان رسمي من األحوال
المدنية.



مؤشر السالمة الجسدية :توضع عالمة ( )أو (×) حسب تقدير اللجنة.



ال يتم ترشيح من تقل درجته في معيار (المعرفة العلمية في التخصص) عن
 %06من الدرجة المخصصة للمعيار.

ثالثا [ :اختياري] للكلية إجراء مقابلة مركزية إذا اقتضت املصلحة ذلك.

إنه في يوم  . .............بتاريخ 413 .... / ... / ...هـ تمت مقابلة المرشح .............................. :
لكلية ................... :

قسم  ............................ :وبعد اإلطالع على أوراقه وإجراء المقابلة

الشخصية ؛ فإن اللجنة توصي بما يلي :

[ ] الموافقة.

[ ] عدم الموافقة.

مؤشر السالمة الجسدية *

م

اسم المرشح

التقدير العام

المعدل
التراكمي

معايير المفاضلة األخرى

مالحظات

رئيس لجنة المقابلة

عضو لجنة المقابلة

عضو لجنة المقابلة

تم اعتماد مجلس القسم رقم [ ] من قبل عميد الكلية ،ونص التوصية :

.....................................................................................................................
رئيس القسم ................................:
التوقـ ــيع ...................................:
االســـم :

االســـم :

االســـم :

1111111111111111111111111111111111111111111111111111
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التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :
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رابعا  :توصيات جملسي القسم والكلية :

اطلع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي على بيانات االستمارة ووجدها مستوفاة .
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي
االســـم :
111111111111111111111111111111111111111111111111111111

التوقيع :
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

خامسا :الوثائق واملستندات املطلوبة يف ملف املتقدم (للتعيني) وفق التسلسل التايل:

تم اعتماد مجلس الكلية رقم [ ] من صاحب الصالحية ،ونص التوصية :

.....................................................................................................................
عميد الكلية .............................:
التوقـ ـ ــيع .............................:

الحالة م
1

املستند
مكاتبة طلب ترشيح من سعادة عميد الكلية موجه لسعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس
اللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغة ومساعدي( .موضحا فيه رقم وتاريخ موافقة
مجلسي القسم والكلية على الترشيح والوظيفة المرشح لها المتقدم والجامعة المتخرج منها والتقدير).

2

طلب المتقدم على الوظيفة موجه لعميد الكلية.

3

استمارة التقديم على وظيفة معيد أو محاضر موقعة من صاحب الطلب ومعتمدة من صاحب الصالحية.

4

صورة واضحة للهوية الوطنية أو كرت العائلة ( للنساء فقط )

5

صورة من محضر مجلسي القسم والكلية المتضمن التوصية بالموافقة على التعيين.
ً

6

صورة لوثائق التخرج لجميع المراحل مصدقة ومعادلة

7

صورة مصدقة من السجل األكاديمي لجميع المراحل

8

التعهد باالبتعاث إلحدى الجامعات العالمية التي توصي بها الجامعة.

9

تعهد ولي األمر للنساء فقط بالموافقة على االبتعاث إلحدى الجامعات العالمية التي توصي بها الجامعة.

اطلع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي على بيانات االستمارة ووجدها مستوفاة .
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي
االســـم :
111111111111111111111111111111111111111111111111111111

التوقيع :
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

سادسا :الوثائق واملستندات املطلوبة يف ملف املتقدم (للرتقية) على درجة حماضر وفق التسلسل التايل:

الحالة م
1

املستند
مكاتبة من سعادة عميد الكلية موجه لسعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس اللجنة
الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغة ومساعدي( .موضحا فيه رقم وتاريخ موافقة مجلسي
القسم والكلية على الترقية).

2

طلب المتقدم للترقية موجه لعميد الكلية.

3

صورة من الهوية الوطنية أو كرت العائلة للنساء.

4

مجلسي القسم والكلية المتضمن التوصية بالموافقة على الترقية.
محضر
ً

5

صورة لوثائق التخرج لجميع المراحل مصدقة ومعادلة.

6

صورة مصدقة من السجل األكاديمي لجميع المراحل.

7

صورة من قرار التعيين

8

صورة من قرار االبتعاث لدراسة الماجستير.

9

إرفاق برنت من الجوازات يشمل مدة الدراسة للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة ،أو مصادقة الشهادة
من وزارة التعليم العالي.

11

إرفاق نسخة من رسالة الماجستير.

اطلع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي على بيانات االستمارة ووجدها مستوفاة .
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي
االســـم :
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التوقيع :
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