
 موجھ إكلینیكي، مدرس لغة) محاضر إكلینیكي، (مدرس مساعد،  مساندةالكادیمیة  األھیئة العضاء أبنود للتدقیق على طلب تعیین  
 Checklist for Academic Support Staff Appointment 

 (TAs, Clinical Instructors and Language Instructors) 

 
 ، )الحقوق في البكالوریوس لشھادة المئویة النسبة نظام وفق لیس وأ( نقاط ربعاأل نظام وفق لیس للمتقدم البكالوریوس شھادة في العام المعدل كان إذا حال في البكالوریوس شھادة تقییم *

 رجاء مع) الحقوق لشھادة المئویة النسبة أو( نقاط ربعاأل نظام وفق العام المعدل لحساب العلمیة الشئون لىإ) العالي التعلیم ومعادلة البكالوریوس شھادة بھ مرفقا( طلب رسالإ الرجاء
 اإلعالن. لشروط مستوفیة غیر طلبات ارسال عدم

 Name اسم المتقدم

      

 Department القسم College لكلیةا
            

 Nationality الجنسیة Job title الوظیفة
            

 )وضع عالمة ( #
Place a () 

 المرفق 
Attachment 

 المالحظات 
Notes 

 الموقعة  استمارة الترشیح ☐ 1
Signed nomination form       

 من العمید  الترشیحكتاب  ☐ 2
Letter of nomination from the Dean       

 للمرشح السیرة الذاتیة ☐ 3
Applicant’s CV       

4 

 لجنة القسم العلمي محضر اجتماع  ☐
Department Committee meeting minutes       

 لجنة الكلیة محضر اجتماع  ☐
College Committee meeting minutes       

 مبررات التعیین ☐
Justification for the appointment       

5 

 اإلعالن ☐
Announcement       

 عدد المتقدمین لإلعالن ☐
Number of applicants       

 عدد الكویتیین المستوفین للشروط  ☐
Number of Kuwaitis that meet the conditions       

 جدول المفاضلة  ☐ 6
table Comparing the short-listed applicants       

7 
 للمرشح تقریر المقابلة الشخصیة  ☐

Evaluation forms of the candidate       

 مبررات الرفض للمرشحین المستبعدین ☐
Justification for rejected applicants       

8 

 وكشف الدرجات شھادة البكالوریوس  ☐
Bachelor degree certificate and transcript 

 :University الجامعة: 
      

☐ 
 العالي  معادلة البكالوریوس من وزارة التعلیم

Equivalency of Bachelor Degree from the Ministry of 
Higher Education 

      

 *  وكشف الدرجاتشھادة الماجستیر  ☐
Master degree certificate and transcript * 

 :University الجامعة: 

      

☐ 
 العالي  معادلة الماجستیر من وزارة التعلیم

Equivalency of Master degree from the Ministry of 
Higher Education 

      

 والماجستیر المعدل العام لشھادة البكالوریوس ☐
GPA of Bachelor and Master degrees 

 Master الماجستیر Bachelor البكالوریوس 

            

 الخبرة  ☐ 9
Experience       

10 ☐ 
إثبات االنتظام الكامل  و(للكویتیین)  االجتماعیةكتاب من التأمینات 

 بالدراسة 
Letter from The Social Insurances (for Kuwaitis) and 

Document confirming full time study 

      

 المستندات الشخصیة ☐ 11
Personal documents       


