اململكة العربية السعودية

وزارة التعليم العايل
جامعة اجملمعة

وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

اجمللس العلمي
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القسم األول

بيانات تمأل من قبل المرشح
أوالً -:البيانات الشـخصـــــية :

اسم المتقدم رباعيا:
تاريخ الميالد/ :

االسم األول

اسم األب

اسم اجلـد

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

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

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

جهة الميالد:

/

تاريخ التعيين في وظيفة معيد بجامعة المجمعة:

تاريخ التعيين بوظيفة معيد بغير جامعة المجمعة:

/
/

هـ
/

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

الجنس :ذكر □

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

/

اسم العائلة

الموافق

هـ

/

الموافق

أنثى □

/

/

م

/

م

ثانياً :الدرجات العلمية (يكتب اسم الدرجة بالكامل):
درجة البكالوريوس:

اسم الدرجة باللغة العربي ـ ـ ـة:

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

اسم الدرجة باللغة اإلنجليزي ـ ـة:
اسم الجامعة التي منحت ـ ـ ـها:

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

اسم الكلية التي منحتـ ـ ـ ـها:

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

اسم القسم الذي منح ـ ـ ــها:

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

اسم المدينة والبلد التابع لها الجامعة:
تاريخ الحصول عليها:

التخصص:

/

/

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

هـ

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

التقدير:

الموافق

/

/

م

................................................................
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درجة الماجستير:

اسم الدرجة باللغة العربيـ ـ ــة:

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

اسم الدرجة باللغة اإلنجليزيـ ــة:

اسم الجامعة التي منحتـ ـ ــها:
اسم الكلية التي منحت ـ ـ ــها:

اسم القسم الذي منح ـ ـ ــها:

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

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

اسم المدينة والبلد التابع لها الجامعة:
تاريخ البدء في دراسة الماجس ـتير:
تاريخ الحصول على الماجسـ ـتير:

التخص ـ ــص ال ـعـ ــام:

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

/

/

/

/

هـ

الموافق

هـ

/

الموافق

/

/

م

م

/

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

التخص ـ ــص الدقيـ ـ ـق:

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

التقدي ـ ـ ــر إن (وجـ ـد):

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

يوم

المدة التي قضاها للحصول على درجة الماجستير:
عنوان رسالة الماجستير (إن وجـد):

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

س ــنة

شهر

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

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

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

تاريخ إنهاء متطلبات الحصول على درجة الماجستير:
/

تاريخ منحه درجة الماجستيـ ـر:

/

/

/

هـ الموافق

/

هـ الموافق
/

/
/

م
م

درجة الدكتوراه:

اسم الدرجة باللغة العربي ـ ـ ـة:

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

اسم الدرجة باللغة اإلنجليزي ـ ـة:
اسم الجامعة التي منحت ـ ـ ـها:

اسم الكلية التي منحت ـ ـ ــها:
اسم القسم الذي منح ـ ـ ــها:

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

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

اسم المدينة والبلد التابع لها الجامعة:
تاريخ البدء في دراسة الدكتــوراه:

/

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

/

هـ
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الموافق/ :

/

م
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تاريخ الحصول على الدكت ــوراه:

/

/

هـ

/

الموافق:
يوم

م

/
شهر

المدة التي قضاها للحصول على درجة الدكتوراه.......... :

سنـة

..........

..........

عنوان رسالة الدكتو اره:
باللغة العربيــة:

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

باللغة األجنبيــة:

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

التخصص العـام:
التخصص الدقيق:

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

تاريخ إنهاء متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه:
تاريخ منحه درجة الدكتوراه:

/

/

/

هـ

هـ

/

الموافق /

الموافق /

/

/

م

م

ثالثاً :الوظائف التي شغلها قبل التقدم للوظيفة والمدة التي قضاها في كل وظيفة:
الجهة

المـــــــــدة

مسمى الوظيفة
........................

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

من  41 / / :هـ إىل41 / / :هـ

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

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

من  41 / / :هـ إىل41 / / :هـ

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

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

من  41 / / :هـ إىل41 / / :هـ

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

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

من  41 / / :هـ إىل41 / / :هـ

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

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

من  41 / / :هـ إىل41 / / :هـ

رابعاً :االبتــعاث:
تاريخ االبتعاث:

/

الجامعة التي أبتعث إليها:

341 /هـ

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

التخصص الذي أبتعث للحصول عليه:
الدرجة التي أبتعث للحصول عليها:

تعديالت جهة االبتعاث (إن وجدت):

الموافق /

/

م

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

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

3

استمارة السيرة الذاتية لتعيين أعضاء هيئة التدريس

اسم الجه ــة ( الجديــدة):

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

اسم صاحب الصالحية في الموافقة:

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

خامساً ًً :النشاط البحثي للمرشح:
................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ ............................................

سادساً :أي معلومات أو مناشط أخرى يرغب المرشح إضافتها:
................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

توقيع المرشح:

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

هاتف االتصال:

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

القســم الثــاني
بيانات تمأل من قبل القسم المتقدم إليه المرشح للتعيين
أوالً:
التخصص العام للمتقدم (يذكر)
الوظائف في هذا التخصص

العدد

سعودي

التخصص الدقيق للمتقدم (يذكر)
الوظائف في هذا

متعاقد

التخصص
أستاذ

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

محاضر على رأس العمل

محاضر على رأس العمل

معيد

معيد

4

العدد

سعودي

متعاقد

استمارة السيرة الذاتية لتعيين أعضاء هيئة التدريس

(ترفق قائمة بأسماء أعضاء هيئة التدريس بالقسم وتخصصاتهم العامة والدقيقة).
ثانياً :اطلع عضو المجلس العلمي على بيانات االستمارة ووجدها مستوفاة.
االسـم:

التوقيع:

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

ثالثاً:
قرار مجلس القسم في جلسته:

المنعقدة بتاريخ / :

/

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

34هـ

الموافق :

للعام الدراسي

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

/

م

/

( يرف ــق محض ــر اجتم ــاق مجل ــس القس ــم موقع ــا م ــن األعض ــاء وال يقب ــل محض ــر ب ــالتمرير أو قـ ـرار
بالتفويض).

رئيس القسم:
التوق ــيع:

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

القسم الثالث
(االستعمال الرسمي):
قرر مجلس الكلية في جلسته:
ا
المنعقدة بتاريخ / :

/

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

34هـ

للعام الدراسي:
الموافق

/

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

/

م

( يرفق محضر اجتماع مجلس الكلية موقعاً من األعضاء ،وال يقبل محضر بالتمرير أو قرار
بالتفويض).
يعت ـ ــمد
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مع تمنيات المجلس العلمي لكم

عميد الكلية:

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

التوقيــع:

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

بالتوفيق ؛

نرجو التأكيد على إرفاق التالي:

الوثائق التي تثبت احلصول على الدرجة العلمية:
( الشهادة األصلية أو خطاب من مسجل الجامعة أو عميد كلية الدراسات العليا).
 شهادة الخبرة.

 شهادة الدورات التدريبية.
 إرفاق نسخة واحدة من رسالتي الماجستير والدكتوراه.
 إرفاق صـورة مـن وثيقـة البكـالوريوس والماجسـتير والـدكتوراه والسـجل األكـاديمي (إن
وجد) لكل وثيقة.
 إرفاق صورة من بطاقة السجل المدني.

ملحوظة  :ال تقبل أي استمارة ما مل تكن بياناتها مكتملة.
ويف مجيع احلاالت جيب أن تكون هذه املستندات خمتومة خبتم اجلامعة أو اجلهة اليت
منحتها.
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