
 

  املطلوبة للعرض على اللجنة املستندات

 (خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجيبرنامج استقطاب مبتعثي معاملة )

 

 مرفق املستند املطلوب الترتيب

  إرفاق بطاقة مرشح. 1

  صورة من مصادقة معالي مدير الجامعة على محضر مجلس الكلية. 2

3 
 على )صفحة الحضور وتاريخ انعقاد املجلس 

ً
 -صفحة جدول األعمال  -صورة من محضر مجلس الكلية مشتمال

  صفحة التواقيع(. -صفحة املوضوع والقرار مع ذكر التخصص العام والتخصص الدقيق 

4 
 على )صفحة الحضور وتاريخ انعقاد املجلس 

ً
 -األعمال  صفحة جدول  -صورة من محضر مجلس القسم مشتمال

  صفحة التواقيع(. -صفحة املوضوع والقرار مع ذكر التخصص العام والتخصص الدقيق 

   (.6صورة من محضر لجنة املقابلة الشخصية )نموذج  5

  (.5التــعهد الخــاص بمواصلة املرشح لدراستـه العليــــا )نموذج  6

7 
كون االستقطاب على وظيفة معيد/ افادة انتظام ببرنامج الدكتوراة في حال افادة انتظام ببرنامج املاجستير في حال 

  .كون االستقطاب على وظيفة محاضر

8 
صورة من وثيقة البكالوريوس للمعيد/ صورة من وثيقة البكالوريوس و املاجستير للمحاضر + معادلة الشهادة في حال 

  الحصول على املؤهالت العلمية من جامعة خارجية.

9 
إرفاق تصنيف املعدل في حال الحصول على املؤهالت العلمية من جامعة خارجية في حال أن الجامعة تمنح درجة 

  املؤهل بال تقدير.

10 
صورة من الجهتين للسجل األكاديمي ملرحلة البكالوريوس للمعيد/ صورة من الجهتين للسجل األكاديمي ملرحلتي 

  للمحاضر.البكالوريوس و املاجستير 

  .( للمحاضر37( للمعيد و )32على أن ال يزيد العمر عن ) صورة من بطاقة الهوية الوطنية 11
 

 

       رقمها محاضر ☐       معيد   ☐ الوظيفة املرشح لها       اسم املرشح

       القسم       الكلية

 تعليمات مهمة:

. خطاب مستقل لكل معاملة مرشح على أن يكون نص املوضوع في نظام االتصاالت االدارية على النحو التالي: 1

 )مسمى الوظيفة(. معاملة ترشيح / االسم الثالثي ، على وظيفة

 . عدم إرفاق شهادة الشكر والتقدير والدورات التدريبية وغير ما ذكر في أعاله وحفظها في ملف املرشح لدى الكلية.2

 . التأكد من استكمال تواقيع عميد الكلية ورئيس القسم وجميع األعضاء في املجالس والنماذج.3

  PDF . يجب إرفاق جميع املستندات في ملف واحد بصيغة4
ً
  حسب الترتيب املوضح في الجدول أعاله.إلكترونيا

 

 تم التدقيق من الكلية

       املوظف

  توقيعه

 


