
 

 4من  1الصفحة 
 

 اململكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم العالي 

 جامعة اجملمعة 

 

 نموذج طلب اتصال علمي لدراسة اللغات األجنبية 
 

 أوال ً : بيانات تعبأ من قبل المتقدم :
           رقم السجل المدني  االسم

  الكلية  القسم العلمي
  الرتبة العلمية الحالية  رقم الوظيفيال

  التخصص الدقيق
تاريخ التعيين في 

 الجامعة
 هـ14/      /      

تاريخ التعيين على 
 العلمية الحالية الرتبة

  رقم الجوال هـ14/      /      

  البريد اإللكتروني

 جهة الحصول على المؤهل العلمي :

  البكالوريوس

  الماجستير

  الدكتوراه

مدة االتصال العلمي 

 بالتحديداملطلوب 
 

 هـ14/      /           نهاية مدة االتصال العلمي هـ14    /   /      بداية مدة االتصال العلمي

 بيانات جهة االتصال العلمي
 الدولة المدينة  اسم المؤسسة 

   

 مصدر التوصية جبهة الدراسة

 جامعة اجملمعة  وزارة التعليم العالي 

  الدولة حمل الدراسةامللحقية الثقافية يف 

 هـ14تاريخ آخر تفرغ أو اتصال علمي إن وجد:            /      /   

مدة آخر تفرغ أو 

 اتصال علمي إن وجد:
                                 سنة فصل دراسي واحد 

 بيانات عن آخر حبثني منشورين أو مقبولني للنشر يف الرتبة احلالية

  عنوان البحث: .1

 هـ14/      /       تاريخ نشره او قبوله للنشر   



 

 4من  2الصفحة 
 

 اململكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم العالي 

 جامعة اجملمعة 

 

  عنوان البحث .2

 هـ14/      /       تاريخ نشره أو قبوله للنشر

  :سم اال

  التوقيع:

 هـ14/      /                 التاريخ:

 

 
 

 ..........................................................مصادقة رئيس القسم العلمي:      

    ........................................................االسم:                                      

 ...........................................................التوقيع:                                  

 هـ14التاريخ:          /         /                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ثانياً : بيانات تعبأ من القسم العلمي 

 تقويم األداء الوظيفي للمتقدم عن السنتني األخريتني



 

 4من  3الصفحة 
 

 اململكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم العالي 

 جامعة اجملمعة 

 

 تقويم األداء الوظيفي  العام اجلامعي السنة

   هـ  السنة األوىل

    هـ  الثانية السنة
  عدد املرشحني لالتصال العلمي لدراسة اللغة من القسم العلمي يف العام نفسه

  العدد اإلمجالي ألعضاء هيئة التدريس املتوفرين يف القسم يف العام نفسه  

% من إمجالي أعضاء هيئة 10زاد عدد املتقدمني لالتصال العلمي لدراسة اللغة عن  هل
 ؟التدريس املتوفرين يف القسم 

                                                                  نعم   ال 
شح على حال كون اإلجابة ) نعم ( فأي ٍّ من املعايري التالية مت من خالهلا مفاضلة املر

 غريه: 
 األسبقية يف التقديم على القسم العلمي  .الرتبة العلمية 

 األسبقية يف التعيني 
  خدمة اجلامعة يف العمل اإلداري              

 ) األسبقية + اخلربة (     
 مجيع ما ُذكر  

 هل تعد اللغة املراد دراستها هي اللغة الناطقة بها جهة اإليفاد ؟
                  نعم  ال 

هل يتوفر يف القسم العلمي من يقوم بالعمل التدريسي للمتقدم أثناء فرتة االتصال 
 العلمي لدراسة اللغة ؟ 

                  نعم ال 

  هل مت منح املرشح فرصة سابقة لالتصال أو التفرغ العلمي أو حضور احللقات
 الدراسية أو من حكمها ؟

                  نعم                   ال 
 ..............................................................................* إدا كانت اإلجابة بنعم وّضح: 

  هل املتقدم قيد املساءلة التأديبية ، أو صدر حبقه قرار تأدييب من إدارة
بأخالقيات البحث العلمي من اجمللس اجلامعة ، أو صدر حبقة قرار إخالل 

 العلمي يف العامني األخريين ؟
                  نعم                   ال 

 * إدا كانت اإلجابة بنعم وّضح:...............................................................................

 :موافقة جملس القسم 
 هـ14رقم القرار: )            ( رقم اجللسة: )                  ( تارخيها:      /       /     

اعتماد حمضر اجللسة من عميد الكلية باخلطاب رقم: )                                 ( 
 هـ14بتاريخ:   /   /    

 

 :ثالثاً  : بيانات تعبأ من الكلية 



 

 4من  4الصفحة 
 

 اململكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم العالي 

 جامعة اجملمعة 

 

 موافقة جملس الكلية:
 

 هـ14(  تارخيها:     /      /              ( رقم اجللسة: )              رقم القرار: )   
(            اعتماد حمضر اجللسة من معالي مدير اجلامعة باخلطاب رقم: )    

 هـ .14بتاريخ         /    /   
 

 

 .............................................................مصادقة عميد الكلية:        

 االسم: .............................................................                                                     

 ............................................................. التوقيع:                           

 هـ14التاريخ:              /          /                                  


