
 

 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العايل
 جامعة اجملمعة 

 وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
 اجمللس العلمي

 استمارة السرية الذاتية لتعيني أعضاء هيئة التدريس
 القسم األول

 مأل من قبل المرشحبيانات ت

 الشـخصـــــية : تالبيانا  -أواًل:

 
 اسم العائلة         دـاسم الج         اسم األب       االسم األول

 ...................         ...................        ......................................                    :اسم المتقدم رباعيا  
 □  أنثى     □الجنس: ذكر           ................: جهة الميالد               / /   :تاريخ الميالد

 /    /     هـ     الموافق    /    /      م    :امعة المجمعةتاريخ التعيين في وظيفة معيد بج
 /    /     هـ     الموافق    /    /      م    :ين بوظيفة معيد بغير جامعة المجمعةتاريخ التعي

 

 الدرجات العلمية )يكتب اسم الدرجة بالكامل(:  ثانيًا:

 

   درجة البكالوريوس:

 ...................................................................................................ة:   اسم الدرجة باللغة العربيــــــ
 ....................................................................................................  ة:  اسم الدرجة باللغة اإلنجليزيــــ

 ......................................................................................................  ها: اسم الجامعة التي منحتــــــ
 .......................................................................................................ها:   اسم الكلية التي منحتـــــــ

 .......................................................................................................  اسم القسم الذي منحـــــــها:  
 .......................................................................................................   اسم المدينة والبلد التابع لها الجامعة: 

 /    /     هـ                    الموافق    /    /      م       تاريخ الحصول عليها:
 ................................................................التقدير:     .................................................... التخصص:
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 درجة الماجستير:

 ....................................................................................................اسم الدرجة باللغة العربيــــــة:   
 ....................................................................................................   اسم الدرجة باللغة اإلنجليزيــــة: 

 ....................................................................................................  اسم الجامعة التي منحتــــــها:  
 ....................................................................................................  اسم الكلية التي منحتـــــــها:  

 ....................................................................................................   اسم القسم الذي منحـــــــها: 
 ....................................................................................................  اسم المدينة والبلد التابع لها الجامعة:  

 /    /     هـ              الموافق    /    /      م     تير:ــتاريخ البدء في دراسة الماجس
 م     الموافق    /    /               هـ  /    /        تير:ــتاريخ الحصول على الماجسـ

 ....................................................................................................  ـام: ـالتخصـــــص الــعــ
 ....................................................................................................  ق: ـالتخصـــــص الدقيــــ
 ....................................................................................................  د(: ـالتقديـــــــر إن )وجــ

 ســـنة        شهر        يوم                  
 ................     ................    ................     : المدة التي قضاها للحصول على درجة الماجستير

 .............................................................................................رسالة الماجستير )إن وجـد(:    عنوان

 م    الموافق    /    /  هـ   /    /       تاريخ إنهاء متطلبات الحصول على درجة الماجستير:
 /    /    هـ   الموافق    /    /     م                       ر:ـــتاريخ منحه درجة الماجستي

 
 درجة الدكتوراه:

 .............................................................................................ة:   اسم الدرجة باللغة العربيــــــ

 ..............................................................................................  ة:  اسم الدرجة باللغة اإلنجليزيــــ

 ..............................................................................................ها:   اسم الجامعة التي منحتــــــ

 ................................................................................................م الكلية التي منحتـــــــها:  اس

 ...............................................................................................   اسم القسم الذي منحـــــــها:

 .............................................................................................امعة:   دينة والبلد التابع لها الجاسم الم

 
 م / / الموافق: هـ / تاريخ البدء في دراسة الدكتــوراه:    /
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 م / الموافق:        / هـ / تاريخ الحصول على الدكتـــوراه:    /
     
 ةـسن    شهر    يوم                                            

 ..........       ..........        .......... المدة التي قضاها للحصول على درجة الدكتوراه:  
 :  هعنوان رسالة الدكتورا

 .....................................................................................................................................   باللغة العربيــة: 

 .....................................................................................................................................   باللغة األجنبيــة:

 ........................................................................................................................................:  التخصص العـام

 .......................................................................................................................................:   التخصص الدقيق

 م    /    /     افقالمو     هـ  ات الحصول على درجة الدكتوراه:     /      /  تاريخ إنهاء متطلب
 م   افق   /    /  المو     /      /    هـ     تاريخ منحه درجة الدكتوراه:                        

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

 
 ــــدة ـــــالم             الجهة          مسمى الوظيفة

 
   /    /:    إلى هـ 14   //     :    من          .... ....................              ........................    

 هـ14
    /:    إلى هـ 14  /    /   :    من           ........................              ........................    

 هـ14  / 
    /:    إلى هـ 14  /    /   :    من           ........................              ........................    

 هـ14  / 
  /     /:    إلى هـ 14  /    /  :    من          .... ....................              ........................    

 هـ14
  /     /:    إلى هـ 14  /    /  :    من          .... ....................              ........................            

 هـ14

 
 : االبتــعاث:رابعاً 

 

 م / /الموافق هـ        143/     /    تاريخ االبتعاث:         
 ...........................................................................................................................         بتعث إليها:  أ  الجامعة التي  

 ...................................................................................................................بتعث للحصول عليه:   أ  التخصص الذي 
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 ........................................................................................................................بتعث للحصول عليها:   أ  لدرجة التي ا
 ..................................................................................................................   بتعاث )إن وجدت(:التعديالت جهة ا

 ..................................................................................................................     :  اسم الجهـــة ) الجديــدة(
 ..................................................................................................................سم صاحب الصالحية في الموافقة:   ا

 ًً  النشاط البحثي  للمرشح: :خامسًا
 

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

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

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

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

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

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

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

 

 أي معلومات أو مناشط أخرى يرغب المرشح إضافتها: :اً سادس
 

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

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

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

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

 ........................................................................توقيع المرشح: 
 ........................................................................هاتف االتصال: 

 
 

 ـانيلقســم الثـا
 بيانات تمأل من قبل القسم المتقدم إليه المرشح للتعيين

   أواًل:

 التخصص الدقيق للمتقدم )يذكر( التخصص العام للمتقدم )يذكر(
الوظائف في هذا  متعاقد سعودي  العدد الوظائف في هذا التخصص

 التخصص
 متعاقد سعودي العدد

    أستاذ    أستاذ
    أستاذ مشارك    أستاذ مشارك
    أستاذ مساعد    أستاذ مساعد
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    محاضر على رأس العمل    محاضر على رأس العمل
    معيد    معيد

 
 (.)ترفق قائمة بأسماء أعضاء هيئة التدريس بالقسم وتخصصاتهم العامة والدقيقة

 
 

  اطلع عضو المجلس العلمي على بيانات االستمارة ووجدها مستوفاة. ثانيًا:
 ........................................................................االسـم:                                             
 ........................................................................التوقيع:                                              

   :ثالثاً 

 .........................................................للعام الدراسي  ............................................................قرار مجلس القسم في جلسته: 
 م  /           /             :الموافق           هـ  14    / / : المنعقدة بتاريخ

ـــس القســـم موقعـــا  مـــن األعضـــاءأ وال يقبـــل محضـــر بـــالتمرير أو قـــرار  ) يرفـــق محضـــر اجتمـــاق مجل
 بالتفويض(.

 .........................................................رئيس القسم:                                     
 .........................................................التوقـــيع:                                    

 

 
 ثالثالقسم ال

 :)االستعمال الرسمي( 
 

        ..............................................للعام الدراسي:         ................................................ر مجلس الكلية في جلسته:   اقر 

 هـ                الموافق        /       /       م 14 / / : خعقدة بتارينالم

الكلية موقعًا من األعضاء، وال يقبل محضر بالتمرير أو قرار ) يرفق محضر اجتماع مجلس 

 بالتفويض(.



 

 استمارة السيرة الذاتية لتعيين أعضاء هيئة التدريس
 

 

 

6 

 يعتـــــمد   أأأ

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

        ................................................التوقيــع:  

 

 

 

 ؛ بالتوفيقمع تمنيات المجلس العلمي لكم 

 

  :على إرفاق التاليد ينرجو التأك
 

 

 

 الوثائق التي تثبت احلصول على الدرجة العلمية:    
 

 .)الشهادة األصلية أو خطاب من مسجل الجامعة أو عميد كلية الدراسات العليا( 

 
 

 .شهادة الخبرة 
 

 
 

 .شهادة الدورات التدريبية 
 

 
 

  والدكتوراه.إرفاق نسخة واحدة من رسالتي الماجستير 
 

 

 
  والماجسـتير والـدكتوراه والسـجل األكـاديمي )إن  سإرفاق صـورة مـن وثيقـة البكـالوريو

 وجد( لكل وثيقة.
 

  
  بطاقة السجل المدنيإرفاق صورة من. 

 

 ال تقبل أي استمارة ما لم تكن بياناتها مكتملة.  : ملحوظة
بختم الجامعة أو الجهة التي وفي جميع الحاالت يجب أن تكون هذه المستندات مختومة 

 .منحتها

 


