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  نموذج طلب (إعادة التعيين)
  

 القسم األول (يمأل من قبل المرشح)
  استمارة السيرة الذاتية لتعيين أعضاء هيئة التدريس

  
 البيانات الشخصية : -١

  اسم المتقدم رباعيًا :     
  :اسم العائلة  :اسم الجد  :اسم األب                  :االسم األول

  أنثى             ذكر  : جنسال  :جهة الميالد  /     /            خ الميالد:  تاري
  محاضر                             معيد  :الوظيفة الحالية
  م       /     /      :الموافق  هـ        /    /     عسكرية للعلوم الصحية:  كلية األمير سلطان الفي الوظيفة الحالية بتاريخ التعيين 

  
 الدرجات العلمية ( يكتب اسم الدرجة بالكامل ) : -٢

  
  درجة البكالوريوس : 

  أسم الدرجة باللغة العربية : ........................................................................................ 
  أسم الدرجة باللغة األجنبية: ........................................................................................ 
  أسم الجامعة التي منحتها  : ........................................................................................ 
  لتابع لها الجامعة : ............................................................................اسم المدينة والبلد ا 
  تاريخ الحصول عليها  :             /       /         هـ                الموافق :       /        /         م 
  ................ التقدير: .......................................التخـصــــــص :  ................................. 
  

  درجة الماجستير :
  أسم الدرجة باللغة العربية : ....................................................................................... 
  .............................................................أسم الدرجة باللغة األجنبية: .......................... 
  أسم الجامعية التي منحتها : ........................................................................................ 
  ........................................أسم المدينة والبلد التابع لها الجامعية: .................................... 

  تاريخ البدء في دراسة الماجستير :              /        /           هـ      الموافق:       /       /         م
  تاريخ الحصول على درجة الماجستير :        /         /           هـ     الموافق:       /       /         م 

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

  ..........................................................................................التقدير إن (وجد) :    ....
  سنه          شهر              يوم                                                                      

  ...............      ..................   المدة التي قضاها للحصول على الماجستير:    ...............    
  عنوان رسالة الماجستير ( إن وجد ) :  .........................................................................
  متاريخ إنهاء متطلبات الحصول على درجة الماجستير:       /        /        هـ الموافق      /       /       

  تاريخ منحة درجة الماجستير :                                    /        /       هـ الموافق       /       /       م
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  درجة الدكتوراه:
  اسم الدرجة باللغة العربية: .............................................................................................
  اسم الدرجة باللغة األجنبية: ...........................................................................................

  اسم الجامعة التي منحتها : .............................................................................................
  لد التابع لها الجامعة: .................................................................................اسم المدينة والب

  تاريخ البدء في دراسة درجة الدكتوراه:                   /        /         هـ  الموافق      /       /        م
  /        /         هـ  الموافق      /       /        م            تاريخ الحصول على درجة الدكـتوراه:        

  يوم             شهر             سنة                                                                             
  ...........    ................المدة التي قضاها للحصول على درجة الدكتوراه:            ..............   ....

  عنوان رسالة الدكتوراه: ..............................................................................................
  ................باللغة العربية: ..........................................................................................

  باللغة األجنبية: .........................................................................................................
  .التخصص العام: ......................................................................................................

  التخصص الدقيق: .....................................................................................................
  تاريخ إنهاء متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه:        /        /        هـ الموافق      /       /       م

  /        /        هـ الموافق      /       /       م                                 تاريخ منحه درجة الدكتوراه:     
  
  الوظائف التي شغلها قبل إعادة التعيين والمدة التي قضاها بكل وظيفة: -٣

  مسمى الوظيفة                          الجهـة                                 المدة           
  ...........................      ................................... : من      /        /        إلى     /       /     ..........

      .....................................      ................................... : من      /        /        إلى     /       / 
  ...............................      ................................... : من      /        /        إلى     /       /     ......

      .....................................      ................................... : من      /        /        إلى     /       / 
      .....................................      ................................... : من      /        /        إلى     /       / 

  
  :االبتعاث -٤

  :                      /        /        هـ الموافق      /       /       م االبتعاثتاريخ 
  .......................................................................................... الجامعة التي ابتعث إليها:

  التخصص الذي ابتعث للحصول عليه :..........................................................................
  ....................................................الدرجة التي ابتعث للحصول عليها: ..........................

  تعديالت جهة االبتعاث ( إن وجدت ) : 
  اسم الجهة (الجديدة): ................................... اسم صاحب الصالحية في الموافقة .................

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

.................................. ...........................................................................................................  
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  النشاط البحثي للمرشح : -٥
.......................................................................................................................... ....................

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

  
  

  أي معلومات أخرى يرغب المرشح إضافتها: -٦
............................................................................................................................. ...............

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

  
  
  

                                                                            
 توقيع المرشح :...............................                                                                         
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القسم الثاني

  المرشح للتعيين:بيانات تمأل من قبل القسم المتقدم إلية  -١

 التخصص الدقيق للمتقدم : ............................ التخصص العام للمتقدم: ...............................
 متعاقد سعودي العدد الوظائف في هذا التخصص متعاقد سعودي العدد الوظائف في هذا التخصص

أستاذ أستاذ 
 مشاركأستاذ  أستاذ مشارك
 أستاذ مساعد أستاذ مساعد

 محاضر على رأس العمل محاضر على رأس العمل

  هـ   توصية مجلس القسم في جلسته : ............................. للعام الدراسي ................... المعقود بتاريخ :      /  /  -٢

  التعيين)/ ب) الخاص بتوصية القسم إلعادة  ٤(يرفق نموذج ( 

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

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

  القسم الثالث

  اطلعت الشؤون األكاديمية على ملف إعادة التعيين ووجدته مستوفيًا لشروط الترقية. .٣
............ كيل الكلية للشؤون االكاديمية: ...............................................................................................و    

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

  القسم الرابع

اطلعت لجنة الترقيات العلمية على بيانات ملف إعادة التعيين ووجدته مستوفيًا لشروط إعادة التعيين.  -٤ 

  ....وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي/ رئيس لجنة الترقيات: ..............................................................  

  ...................................التوقيع:  .....................................................................................................  
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  القسم الخامس
  
  

  (االستعمال الرسمي) 
  

  /           هـ .       /       المعقود بتاريخ:.......... ....للعام الدراسي ............ ..........في جلسته : ................قرار مجلس الكلية 
  

  وال يقبل محضر التمرير أو قرار بالتفويض) األعضاء،(يرفق محضر اجتماع مجلس الكلية موقعًا من 
  
  
  

  يعتمد ،،،
  
  
  
  
  
  

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

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

  
  
  
  

 * (ملحوظه) : ال تقبل أي استمارة ما لم تكن بياناتها مكتملة.
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  / ب) ٤نموذج (

  
  توصية مجلس القسم (إعادة التعيين)

  
RECOMMENDATION (REHIRING)DEPARTMENT COUNCIL  

  
  

  
 اسم المتقدم:    

…………………………………………………………….  
  ……………………………………………………… القسم

  .………………….…...……….………………… التخصص
  …………………………........…….الحالي :  المسمى الوظيفي

 ..…………………………المسمى الوظيفي بعد إعادة التعيين: 
  

   ....................................... يوصي مجلس القسم في اجتماعه
  على التالي : وتاريخ ...............................

    
 يوصى بإعادة تعيينه                                     
  ال يوصى بإعادة تعيينه                  

  
 األسباب :

  
١. ........................................ 
٢. ........................................ 

 
 
  

 
Candidate Name: 
....................................................................  
Department ...............................................  

Specialty .................................................... 
Current job Position: ….....…………………   
 Job position after rehiring: ……………… 
The Department Council recommended in 
the meeting No. …………………………  
dated ………………………. the Following : 
   
                  Recommended    
                  Not recommended             

 
Reasons : 

 
1. …………………………..... 
2. ……………………………   
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 رئيس مجلس القسم

THE DEPARTMENT COUNCIL CHAIR 
 .............................................        :)Name( االسم

 ..................................................: )Signature(التوقيع
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