
 نموذج السيرة الذاتية ملرشح مجلس اإلدارة في الجمعيات األهلية

 تعليمات هامة:

، ومن قبل ممثل الشخصية االعتبارية إذا  -1
ً
 طبيعيا

ً
يتم تعبئة البيانات التالية أدناه من قبل املرشح نفسه إذا كان شخصا

.
ً
 اعتباريا

ً
 كان شخصا

 تدقيقه من قبل مجلس اإلدارة في الجمعية أو من يفوضه.يرسل املرشح النموذج بعد تعبئته إلى الجمعية، ويتم  -2

 ينشر هذا النموذج أو ملخص عنه ألعضاء الجمعية العمومية قبل عملية التصويت. -3

: بيانات الجمعية
ً
 أوال

 جمعية األمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود "قبس" للقرآن والسنة والخطابة اسم الجمعية

 األحساء نطاق الخدمات

  تنتهي في تاريخ  تبدأ من تاريخ الدورة تاريخ

: البيانات الشخصية للمترشح
ً
 ثانيا

 منصور بن عبد هللا عبد الرحمن املنصور  االسم الرباعي

 1390 تاريخ امليالد  رقم الهوية سعودي الجنسية

مدرسة سود  مكان العمل

 بن جلوي 

  هاتف العمل معلم االسم الوظيفي

  العنوان البريدي  البريد اإللكتروني  هاتف الجوال

: املؤهالت العلمية للمترشح
ً
 ثالثا

 اسم الجهة املانحة تاريخ الحصول  التخصص املؤهل م

 جامعة امللك سعود 1430 تربية ماجستير إدارة تربوية وتخطيط 1

2     

3     

4     

 
ً
 : الخبرات العملية للمترشحرابعا

 مجال الخبرة الفترة

 التعليم التدريس الفعال

 التعليم مهارات متقدمة في التعليم

 التعليم الجودة في التعليم

 التعليم جوائز التميز

 
ً
 : العضوية الحالية في مجالس إدارة جمعيات أو مؤسسات أهلية أخرى خامسا

 صفة العضوية )رئيس مجلس، عضو، مشرف مالي( النشاط الرئيس ي الجهةاسم  م

1    

2    

3    

4    

 
ً
 : اإلجابة على األسئلةسادسا

 هل املترشح من كبار التنفيذيين خالل العامين املاضيين في الجمعية أو أحد فروعها؟ السؤال األول 

 ال           نعم     

 إذا كانت اإلجابة )نعم( فاذكر التفاصيل

  املنصب التنفيذي  اسم الجمعية

  التنفيذياملنصب   اسم الجمعية

 هل توجد صلة قرابة من الدرجة األولى للمترشح بأي من أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية؟ السؤال الثاني



 ال            نعم    

 إذا كانت اإلجابة )نعم( فاذكر التفاصيل

  صلة القرابة  اسم العضو القريب الرباعي

  صلة القرابة  اسم العضو القريب الرباعي

 في الجمعية؟ هل توجد صلة قرابة من الدرجة األولى للمترشح بأي من كبار التنفيذيين السؤال الثالث

 ال            نعم    

 إذا كانت اإلجابة )نعم( فاذكر التفاصيل

صلة   اسم الشخص القريب الرباعي

 القرابة

  املنصب 

صلة   اسم الشخص القريب الرباعي

 القرابة

  املنصب 

 غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الجمعية؟هل للمترشح أو الجهة التي يمثلها مصلحة مباشرة أو  السؤال الرابع

 ال            نعم    

 إذا كانت اإلجابة )نعم( فاذكر التفاصيل

مدة   اسم الجهة املستفيدة من العقد

 العقد

  قيمة العقد 

مدة   اسم الجهة املستفيدة من العقد

 العقد

  قيمة العقد 

 أعمال أو عقود مع الجمعية؟أي /ـا ـهل املترشح أو الجهة التي يمثلها لديه السؤال الخامس

 ال           نعم     

 إذا كانت اإلجابة )نعم( فاذكر التفاصيل

مدة   اسم الجهة املستفيدة من العقد

 العقد

  قيمة العقد 

مدة   اسم الجهة املستفيدة من العقد

 العقد

  قيمة العقد 

 الحاكمة لعمل الجمعية؟هل اطلع املترشح على األنظمة واللوائح  السؤال السادس

 ال            نعم    

 هل املترشح على استعداد للقيام بكافة أعمال العضوية على الوجه األمثل؟ السابعالسؤال 

 ال            نعم    

 مالحظة: يتحمل املترشح والشخصية االعتبارية التي يمثلها املسؤولية الكاملة عن صحة البيانات الواردة في النموذج كٌل فيما يخصه.

  التاريخ  التوقيع منصور بن عبد هللا عبد الرحمن املنصور  االسم الشخص الطبيعي

الشخصية 

االعتبارية التي يمثلها 

 املترشح

  اسم الجهة

  اسم املفوض بالتوقيع

  املنصب

  التاريخ  التوقيع

 


