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 ه14 /  /  اتريخ ادليـــــالد     /االقامةاالسم رابعيا حسب بطاقة اذلوية الوطنية

 ذكر/ أنثى اجلنس           / االقامةرقم بطاقة اذلوية الوطنية
        السفر رقم جواز     االسم ابللغة االجنليزية حسب جواز السفر

  القسم  ادلدينة  األصلية لعمــلجهــة ا

  جهة التكليف دائم/مؤقت نوعية التكليف  أخرى( جهة)يف حالة العمل يف  احلالية جهة العمل

 ه14 /  /  هناية التكليف  رقم قرار التكليف  قسم العمل احلايل

  مهام العمل الذي متارسه حاليا

 ه14 /  /  التخرج ريخات  جهة التخرج  معتمد وظيفياً  آخر مؤهل علمي

  ادلعدل الرتاكمي  التقدير العام  التخصص

  حتويله  هاتف العمل  رقم اجلوال

  فاكس  أخرالكرتوين بريد   ju.edu.sa@ الربيد االلكرتوين )بريد اجلامعة(
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ـــة ــــ   رقم ادللف  رقم الوظيفة  مسمــــى الوظيف
ـــادر الوظيفيالتصنيف  ــة  ادلســــتوى  الكــــــ   ادلرتبــ

 ه14 /  /  اتريخ شغل وظيفتك احلالية سنة عدد سنوات اخلدمة ابجلامعة ه14 /  /  اتريخ التعيني ابجلامعة
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  الرتخيصرقم   جهة االصدار   .1 )مدرب/أخصائي معتمد/...(مسمى التأهيل 
  الرتخيصرقم   جهة االصدار   .2 )مدرب/أخصائي معتمد/...( مى التأهيلمس

  الرتخيصرقم   جهة االصدار   .3 )مدرب/أخصائي معتمد/...( مسمى التأهيل
  الرتخيصرقم   جهة االصدار   .4 )مدرب/أخصائي معتمد/...( مسمى التأهيل
  لرتخيصارقم   جهة االصدار   .5 )مدرب/أخصائي معتمد/...( مسمى التأهيل

 
 

 
 

 

 
 

اليت سبق  التدريبية الربامج
 تنفيذهالك 

ـــدريبل ادلنفذة هـــةاجل عدد االايم/الساعات الربانمج اتريخ تنفيذ الربانمج مسمى رلال التدريب م  مكان التدريب اجلهة ادلستفيدة لتــ
     ه14 /  /     .1
     ه14 /  /     .2
     ه14 /  /     .3
     ه14 /  /     .4
     ه14 /  /     .5
     ه14 /  /     .6
     ه14 /  /     .7
     ه14 /  /     .8
     ه14 /  /     .9

     ه14 /  /     .10

الربامج التدريبية اليت ترغب 
 يف تقدميها

ـــج م  مالحظات الوقت ادلفضل التـــــدريب مكان عدد االايم/الساعات الربانمج التاريخ ادلقرتح لتنفيذ الفئة ادلستهدفة اســـــــم الربانمـــ
     ه14 /  /     .1
     ه14 /  /     .2
     ه14 /  /     .3
     ه14 /  /     .4
     ه14 /  /     .5
     ه14 /  /     .6
     ه14 /  /     .7
     ه14 /  /     .8
     ه14 /  /     .9

     ه14 /  /     .10
 

  التوقيع هـ144  /  /  التـــــاريـــخ االسم/
 مالحظات هامة:

 أعداد أمحد اخلضر                                      ( من النموذج على صفحة االدارة مبوقع اجلامعة. Wordيوجد نسخة االلكرتونية ) -
 على احلاسب مث طباعته والتوقيع عليه.تعبئة النموذج أنمل التكرم ابستكمال  -
 لسرية الذاتية مع النموذج.أنمل التكرم إبرفاق نسخة من ا -
    ircst@ju.edu.sa (إىل االدارة عرب الربيد االلكرتوين )االمييل االلكرتونية من النموذج بعد تعبئته مع السرية الذاتية رسال نسخةإبأنمل التكرم  -


