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 . (لػاغلٕ الْظاٜف التعلٔنٔ٘ باجلامعات الطعْدٓ٘( ىَآ٘ األضبْع  خازج أّقات الدّاو السمسٕ  ( :     اضتنازٗ طلب دزاض٘

 ـ:أّاًل ـ املعلْمات الػدصٔ٘ 

 اضه املتكدو زباعًٔا
 اجلْال زقه الطحل املدىٕ اللكب اجلد األب األّل

      

  تازخيُ ماجطتري بهالْزْٓع  دبلْو   آخس مؤٍل علنٕ  مكس العنل

  العنل احلالٕ  مدٗ اخلدم٘  التدصص احلالٕ

اجلَ٘ املساد 

 الدزاض٘ بَا
  مكسٍا  الهلٔ٘ 

التدصص املطلْب 

 دزاضتُ
 

الدزج٘ املتكدو 

 للخصْل علَٔا
  بهالْزْٓع  ماجطتري ِدنتْزا 

            مطاٜٕ              ىْع الكبْل

 تعَد

تؤثس ضلبًا علٙ مطتْٚ أداٜٕ الهلا  حالرتغٕبأٌ الدزاض٘ اليت أطلب : .................................. الرٖ أعنل بْظٔف٘ .............................................. أتعَد أىا 

ّأال ٓرتتب علٙ . أّ بعد الدزاض٘ ّأٌ ألتصو بدزاض٘ التدصص املسغح لُ يف اجلامع٘ احملددٗ لرلو  أثياٛللعنل ، ّأٌ ال تتخنل إدازٗ التعلٔه أٖ تبعات مالٔ٘ 

ات اليَأٜ٘ ، ّأٌ أقْو بإغعاز زٜٔطٕ املباغس قبل بدآ٘ االختباز دزاضيت اىكطاع عً العنل عدا ما حدد بكساز دللظ الْشزاٛ املْقس الرٖ أجاش حضْز االختباز

 بْقت ناف ، ننا ألتصو بإحضاز إفادٗ زمسٔ٘ مً جَ٘ الدزاض٘ تجبت تأدٓيت لالختباز ّعلٙ ذلو جسٚ التْقٔع 

 ٍـ144/       /       التازٓذ  :                                                  التْقٔع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ:ثاىًٔا ـ معلْمات تعبأ مً قبل السٜٔظ املباغس 

  (دٌّ املرنْز ) اجلامعٔ٘ باملدزض٘ عدد املسغخني لإلىتطاب ّالدزاض٘ املطأٜ٘   عدد غاغلٕ الْظاٜف التعلٔنٔ٘

  مدٚ تفْم املتكدو يف عنلُ

 (املطاف٘ ختص طاليب الدزاض٘ املطأٜ٘ فكط : مالحظ٘ ) نله    (        )   املطاف٘ بني مكس عنل املسغح ّجَ٘ الدزاض٘

 تكدٓس األداٛ الْظٔفٕ ألخس عامني
 التكدٓس العاو التكدٓس العاو

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ّفكُ اهللاملهسو مدٓس مهتب التعلٔه                    

 ـ:الطالو علٔهه ّزمح٘ اهلل ّبسناتُ ّبعد 

و طلب الصمٔل املْضح امسُ ّمعلْماتُ أعالِ لدزاض٘ التدصص املػاز إلُٔ أعالِ ّىفٔدنه مبْافكتيا علٙ طلبُ بعد التأند مً صخ٘ ّدق٘ ىسفع لو

 .ضاب ٗ ّاالىتالبٔاىات املدّى٘ ، مع أخرىا يف االعتباز الطناح لُ بتأدٓ٘ االختبازات اليَأٜ٘ ّفل العدد املطنْح بُ مً املسغخني للدزاض٘ املطاٜٕ

 اخلته                                         ............................ التْقٔع : ......................................... اضه السٜٔظ املباغس ............................. مطنٙ الْظٔف٘ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ّفكُ اهلل                                          مدٓس إدازٗ التدزٓب ّاالبتعاث      / املهسو 

 ـ:الطالو علٔهه ّزمح٘ اهلل ّبسناتُ ّبعد 

 .نله (  375) طلب الصمٔل بعد مْافك٘ زٜٔطُ املباغس ، ّأخرىا يف االعتباز أٌ املطاف٘ بني مكس عنلُ ّجَ٘ الدزاض٘ املكبْل بَا ال تصٓد عً ىسفع لهه 
 

 اخلته                           ................................. : .التْقٔع : ..................................................... االضه ............................. مدٓس مهتب التعلٔه بـ 
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