
 

 (1نموذج رقم )

 التحريري لعمادة شئون أعضاء هيئة التدريس( االختبار )تسليم نتائج 
 الذين اجتازوا االختبار التحريري ويحق لهم دخول املقابلة الشخصيةبيان بأسماء املتقدمين 

       التخصص       القسم       الكلية

       رقم اإلعالن       رقم الوظيفة       الوظيفة مسمى
 

 

 

 تنويه: هذه اللجنة يتم تشكيلها من أعضاء هيئة التدريس املتخصصين بالقسم.

 رقم الهوية الوطنية  االسم م
نتيجة االختبار 

 مالحظات (100من ) التحريري 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

13                         

14                         

15                         

  أعضاء اللجنة العلمية 

 التوقيع االســـــــــم م

1        

2        

3        

  يعتمد عميد الكلية / املعهد   رئيس القسم 

       االسم       االسم

  التوقيع  التوقيع



 

 (2)رقم نموذج 

 التحريري( االختبار  )استالم إجابات
 دخول املقابلة الشخصيةحضروا االختبار التحريري ويحق لهم الذين بيان بأسماء املتقدمين 

       التخصص       القسم       الكلية

       رقم اإلعالن       رقم الوظيفة       الوظيفة مسمى

 هـ144     /  /     التاريخ       الوقت       مكان االختبار
  

 

 

 

 

 التوقيع الهوية الوطنيةرقم  االسم م

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

  يةفااإلشر أعضاء اللجنة  

 التوقيع االســـــــــم م

1        

2        

3        

افية    رئيس اللجنة العلمية باالستالم   رئيس اللجنة اإلشر

       االسم       االسم

  التوقيع  التوقيع



 

 (3)نموذج رقم 

 (الشخصية املقابلةنموذج رصد درجة عضو لجنة )

       ــــةاسم املتقدم / 

       القسم       ـدـــــة/ املعهــــــــــــالكليـ
 

 

 (5الدرجة املمنوحة من )

 
 
 كتابة رقما

        
 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قص هنا 

 (الشخصية املقابلةنموذج رصد درجة عضو لجنة )

       ــــةاسم املتقدم / 

       القسم       ـــــة/ املعهــــدـالكليـــــــــ
 

 

 (5الدرجة املمنوحة من )

 
 
 كتابة رقما

            
 

       اللجنة عضو سما

       الصفة

 هـ144       /   /    التاريخ  التوقيع

       اسم عضو اللجنة

       الصفة

هـ144       /   /   التاريخ  التوقيع  



 
 

 

 

 (     )عنصر (      )محضر املفاضلة لوظيفة     (4)نموذج رقم 

 عبأ هذا النموذج من قبل لجنة املقابلة الشخصية.ي. 1

 في نفس التخصص. اأن يكونة التدريس عن درجة أستاذ مشارك و كانت عضويتهما لكونهما أعضاء هيئ نتقل درجة أحد أعضاء اللجنة الذي أال. يجب 2

 أعضاء هيئة التدريس من العنصر النسوي في حال كون املتقدم من العنصر النسوي. يجب أن يكون في اللجنة عضوتين من. 3

       هـ بإجراء املقـابلـة الشخصية للمرشحين لشغل وظيفة144      /         /   وتاريخ          تم بحمد هللا وتوفيقه اجتماع لجنة مقابلة )املتقدمـين/املتقـدمات( املشكلة بقرار عميد الكلية رقم

       التخصص الدقيق       التخصص العام       رقم الوظيفة       بقسم       في كلية/معهد

       من يوم       في تمام الساعة       وذلك بـقاعة ، هـ 144      / هـ 144 في العام الجامعي                ن عنها برقم        واملعل

افق اقيعهم أدناه.ؤ وعضوية كل من أصحاب السعادة املدونة أسما برئاسة سعادة عميد الكلية/املعهد هـ .144    /   /   املو  هم وتو
 

 املعدل جهة التخرج األسـمـاء م

60% 

لتقدير 

 املؤهل

35% 

لالختبار 

 التحريري 

 %5درجات تقييم املقابلة الشخصية 
 املجموع

العام 

 للمفاضلة

 النتيجة
 النهائية للترشيح
 )مرشح أساس ي(
 )مرشح احتياطي(

 )غير مرشح(

 االستبعاد سبب
متوسط  تقييم أعضاء اللجنة

مجموع 

 الدرجات
 عميد

 الكلية/املعهد

 عميد

 الدراسات العليا

 رئيس

 القسم

عضو هيئة 

 التدريس األول 

عضو هيئة 

 التدريس الثاني

1                                                                  

2                                                                  

3                                                                  

4                                                                  

5                                                                  

6                                                                  

7                                                                  

8                                                                  

 

 أعضاء اللجنة
 عميد الكلية/ املعهد أو من ينيبه من الوكالء عميد الدراسات العليا أو من ينيبه رئيس القسم عضو هيئة التدريس  عضو هيئة التدريس 

       االسم       االسم       االسم       االسم       االسم

  التوقيع  التوقيع  التوقيع  التوقيع  التوقيع



 

 

 

 

  (5)نموذج رقم 

 

 (تــــعــــــهـــــد بمواصلة الدراسات العليا)

 في مرحلتي املاجستير 
ً
أتعهد أنا املدرج بياناتي أدناه، بأن التزم بمواصلة دراستي العليا خارجيا

والدكتوراه في التخصص املحدد لي من قبل القسم في الجامعات املعترف بها وفق شروط االبتعاث 

 . املعتمدة، وااللتزام بإحضار قبول للدراسة خالل السنة األولى من تاريخ قرار تعييني

يستثنى من إكمال الدراسة للدراسات العليا خارج اململكة التخصصات التي ترى أنه مع العلم 

 الجامعة إمكانية الدراسة فيها باململكة، بناء على موافقة مجلس ي القسم والكلية.

 

 

 

 

  

  املقر بما فيه ) املبتعثـــ/ ــة ( 

       الوظيفة       االســـــــــــــم

       القسم       الكليــــــــــة

  التوقيع       التاريخ

  مصادقة جهة التعيين 

       الوظيفة       االســـــــــــــم

  التوقيـــــع 



 

 

 

 

 (6نموذج رقم )

 

 محضر لجنة املقابلة الشخصية
 االستقطاب(/من خارج الجامعة ومدرس ي اللغات ومساعدي الباحثين لنقل الخدمات للمعيدين واملحاضرين)

 

 . يعبأ هذا النموذج من قبل لجنة املقابلة الشخصية.1

 كانت عضويتهما لكونهما أعضاء هيئة التدريس عن درجة أستاذ مشارك وأن يكونا في نفس التخصص. ن. يجب أال تقل درجة أحد أعضاء اللجنة الذي2

 ي.. يجب أن يكون في اللجنة عضوتين من أعضاء هيئة التدريس من العنصر النسوي في حال كون املتقدم من العنصر النسو 3

هـ144  /      / وتاريخ               املشكلة بقرار عميد الكلية رقمتم بحمد هللا وتوفيقه اجتماع لجنة املقابلة                 

       هوية وطنية رقم       لمواطنبإجراء املقـابلـة الشخصية ل

       التخصص الدقيق       التخصص العام       بقسم       في كلية/معهد

افق       من يوم       الساعة       وذلك بـقاعة            هـ144  /     /   املو

 املقابلة. عدم اجتياز ☐ املقابلة واستكمال اإلجراءات النظامية  باجتياز  ☐: وقد أوصت اللجنة

  أعضاء اللجنة 

 التوقيع الصفة االسم

  عضو هيئة التدريس       

  هيئة التدريس  و عض      

  رئيس القسم      

  عميد الدراسات العليا أو من ينيبه      

  عميد الكلية/ املعهد أو من ينيبه من الوكالء      


