
  ودٌةـٌة السعـربـة العـالمملك 
 ودــعــك ســلـمـة الــعـامـــج 
 ًـــمـــلـــعــس الــلــجــمــال 

   
 

 استمارة السٌرة الذاتٌة لتعٌٌن أعضاء هٌئة التدرٌس
 

 القسم األول

 (المرشحٌمأل من قبل )
 البٌانات الشخصٌة -1
 

 اسم العائلة  الجداسم   األباسم   األولاالسم   

                             :االسم

         :مكان المٌالد هـ      /    /     :تارٌخ المٌالد أنثى   ذكر   :الجنس

 م  /  /    :الموافق هـ      /    /      :تارٌخ التعٌٌن فً وظٌفة معٌد بجامعة الملك سعود

 م  /  /    :الموافق هـ      /    /      :تارٌخ التعٌٌن فً وظٌفة معٌد فً غٌر جامعة الملك سعود
 

 (:ٌكتب اسم الدرجة بالكامل)الدرجات العلمٌة  -2
 

درجة 
 البكالورٌوس

       :اسم الدرجة باللغة العربٌة

       :اسم الدرجة باللغة األجنبٌة

       :اسم الجامعة التً منحتها

       :عةاسم المدٌنة والبلد التابعة له الجام

 م      /    /     :الموافق هـ      /    /      :تارٌخ الحصول على درجة البكالورٌوس

       :(إن وجد)التقدٌر        :التخصص
 

درجة 
 الماجستٌر

       :اسم الدرجة باللغة العربٌة

       :اسم الدرجة باللغة األجنبٌة

       :اسم الجامعة التً منحتها

       :اسم المدٌنة والبلد التابعة له الجامعة

 م      /    /      هـ      /    /      :ٌرتارٌخ البدء فً دراسة الماجست

       :التخصص الدقٌق       :التخصص العام

       :(إن وجد)التقدٌر 

       :سنة       :شهر       :ٌوم :للحصول على الماجستٌر المدة التً قضاها

       :(إن وجد)عنوان رسالة الماجستٌر 

 م      /    /     :الموافق هـ      /    /      :تارٌخ إنهاء متطلبات الحصول على درجة الماجستٌر

 م      /    /     :الموافق هـ      /    /      :تارٌخ منحه درجة الماجستٌر
 

درجة 
 الدكتوراه

       :الدرجة باللغة العربٌة اسم

       :اسم الدرجة باللغة األجنبٌة

       :اسم الجامعة التً منحتها

       :اسم المدٌنة والبلد التابعة له الجامعة

 م      /    /     :الموافق هـ      /    /      :تارٌخ البدء فً دراسة الدكتوراه

       :التخصص الدقٌق       :التخصص العام

       :سنة       :شهر       :ٌوم :المدة التً قضاها للحصول على الدكتوراه

       (:باللغة العربٌة)عنوان رسالة الدكتوراه 

       (:باللغة األجنبٌة)عنوان رسالة الدكتوراه 

 م      /    /     :الموافق هـ      /    /      :تارٌخ إنهاء متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه

 م      /    /     :الموافق هـ      /    /      :تارٌخ منحه درجة الدكتوراه



 

 :الوظائف التً شغلها قبل التقدم للوظٌفة والمدة التً قضاها فً كل وظٌفة -3
 

 المدة الجهة  مسمى الوظٌفة

      /    /    إلى    /  /  من               

      /    /    إلى    /  /  من               

      /    /    إلى    /  /  من               

      /    /    إلى    /  /  من               

      /    /    إلى    /  /  من               
 

 :االبتعاث -4
 

 م      /    /     :الموافق هـ      /    /      :تارٌخ االبتعاث

       :الجامعة التً ابتعث علٌها

       :الدرجة التً ابتعث للحصول علٌها       :التخصص الذي ابتعث للحصول علٌه

     (:إن وجدت)تعدٌالت جهة االبتعاث 

       :اسم صاحب الصالحٌة فً الموافقة       (:الجدٌدة)اسم الجهة 
 

 :الوثائق التً ٌجب تقدٌمها -5

  الشهادة األصلٌة أو خطاب من مسجل الجامعة أو عمٌد كلٌة الدراسات العلٌا: الوثائق التً تثبت الحصول على الدرجة العلمٌة 

  لخبرةشهادة ا 

  شهادات الدورات التدرٌبٌة 

 .وفً جمٌع األحوال ٌجب أن تكون هذه المستندات مختومة بخاتم الجامعة التً منحتها 
 

 :النشاط البحثى للمرشح -6
 

      

 

 :أٌة معلومات أخرى ٌرغب المرشح بإضافتها -7
 

      

 

 القسم الثانً

 (م المتقدم إلٌه المرشحالقسٌمأل من قبل )
 

  التخصص الدقٌق للمتقدم  التخصص العام للمتقدم

 متعاقد  سعودي  العدد الوظائف فً هذا التخصص متعاقد  سعودي  العدد الوظائف فً هذا التخصص

               أستاذ                أستاذ 

               أستاذ مشارك                أستاذ مشارك 

               أستاذ مساعد                أستاذ مساعد 

               محاضر                محاضر 

 بأسماء أعضاء هٌئة التدرٌس وتخصصاتهم العامة والدقٌقة ترفق قائمة. 
 

 هـ /  /   :المعقودة بتارٌخ هـ       : للعام الدراسً       :جلستهفً قسم مجلس ال قرار

 ٌرفق محضر اجتماع مجلس القسم موقعاً من األعضاء، وال ٌقبل محضر بالتمرٌر أو قرار بالتفوٌض. 

 



  ..................................................................................................................... : توقٌعه  ............................................................................................................ : اسم رئٌس القسم
 
 

 الثالثالقسم 

 (لالستعمال الرسمً)
 
 
 

 هـ      /    /      :المعقودة بتارٌخ هـ 41   - 41  للعام    :توصٌة مجلس الكلٌة بجلسته

 
 

  ..................................................................................................................... : توقٌعه  .............................................................................................................. : اسم عمٌد الكلٌة
 
 

 
 .العلمً على االستمارة ووجدها مستوفاة سالمجلاطلع عضو 

 

  ..................................................................................................................... : توقٌعه  .................................................................................................................................... : االسم

 


