
 مرشوع قاعدة البياانت الوطنية املركزية
 (املرحةل الأوىل: قاعدة بياانت أأعضاء الهيئة التعلميية)

 احملرتم ... التعلمييةالزميةل / الزميل عضو الهيئة 

ىل تكوين املعرفة العامة والتفصيلية عن الوضع احلايل لأعضاء الهيئة التعلميية  هيدف هذا الاس تعالم ا 

ة من خالل تكوين قاعدة البياانت الوطني البحث العلمي وتطويره يف سوريةوذكل خدمًة لأغراض 

ىل أأربع أأقسام )املعلومات الشخصية، املعلومات العلمية الأساس ية،  املركزية. حيث يقسم الاس تبيان ا 

 .(املعلومات املهنية أأو الوظيفية، وأأخريًا قسم اخلربة البحثية وال رشاف العلمي

نأأمل من س يادتمك الاهامتم وادلقة يف ال جابة أأثناء تفريغ املعلومات وتسلميها لرئيس القسم اخملتص بعد 

 املصادقة عىل حصة املعلومات الواردة.

 لكرتوين؟عىل ملء الاس تبيان بشلك ا هل تتوفر دلى س يادتمك القدرة

مالء المنوذج الوريق وانع         ط ..............................وتسلميهلكرتوين من خالل الرابم: يرىج ا 

 للقسم اخملتص بعد توقيع التعهد.

مالء المنوذج الوريق وتسلميه للقسم اخملتص بعد توقيع التعهد.         ل: يرىج ا 

 التعهد الشخيص:

تعهد بصحة املعلومات الواردة ا.......................................................  التعلمييةأأان عضو الهيئة 

 املرفق وعليه أأوقع.يف هذا الاس تعالم 

 

 

 رئيــــــس القـســــم                                                       التعلمييةعضو الهيئة 

 التوقيع واخلامت  التوقيع                                                                       
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