عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين
Deanship of Faculty & Personnel Affairs
إدارة تنمية الموارد البشرية

استمارة ترشيح دورة
مالحظة  :لن ينظر في أي طلب غير مكتمل في جميع الحقول

بيانات
الدورة

اسم البرنامج

مكان التنفيذ

الجهة المنفذة

تاريخ التنفيذ

رسوم
االشتراك

المدة

البيانات
الشخصية

/

اسم املرشح ( رباعي )  .................................................................................................................................................................. :تاريخ امليالد :

/

 14هـ

رقم اهلوية الوطنية:
املؤهل العلمي  ......................................... :التخصص  .......................................... :هاتف /مكتب  ............................................... :جوال/

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

جهة العمل  .......................................................................... :إدارة  .............................................................. :املنطقة  ........................................... :املدينة :
عدد املوظفني يف اإلدارة ( :

)  .مسمى الوظيفة  .......................................................................................... :تاريخ شغلها :

املرتبة  .......................................................... :رقمها  .................................................. :العمل الذي يزاوله فعلياً :
تاريخ االلتحاق بالعمل يف اجلامعة :

/

تقويم األداء الوظيفي للسنتني األخريتني :

/

 14هـ .

ممتاز

جيد

جيد جداً

البيانات الوظيفية

مستوى إجادة اللغة اإلجنليزية :

جيد

متوسط

مستوى اخلربة باحلاسب اآللي :

جيد

متوسط

ضعيف .

هل املوظف املذكور مشارك ومتفاعل مع عمله ومناشط وفعاليات اجلامعة ؟
اسم برنامج الدورة

م

م

اسم برنامج الدورة

اسم املرشح :

نعم

نعم

مكان التنفيذ

نعم .
تاريخ التنفيذ

توقيعه :

اعتماد
جهة
المرشح
خاص بإدارة
تنمية الموارد
البشرية

مدى مطابقة االستمارة مبا جاء يف التعميم .
مطابق ( )

)

اخلتم الرمسي



المدة

مكان التنفيذ

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

تاريخ التنفيذ

التاريخ :

الرئيس المباشر
االسم  .............................................................................. :الوظيفة  .............................................. :التوقيع  ......................................... :التاريخ :
غري مطابق (

ال .

ال  .إذا كانت اإلجابة " نعم " اذكرها :

الجهة المنفذة

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

مقبول .

ال  .إذا كانت اإلجابة " نعم " اذكرها :

الجهة المنفذة

هل سبق أن التحق بدورة تدريبية خارجية ؟

/ /

 14هـ

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

ضعيف .

هل سبق أن التحق بدورة تدريبية داخلية ؟

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

المدة

/
/

/
/

 14هـ
 14هـ

مدير إدارة تنمية املوارد البشرية
راشد بن عبد اهلل القحطاني

تطبق الشروط الواردة يف تعميم سعادة وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رقم (  )13323319765وتاريخ  1433/11/14هـ .
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