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 نموذج الالتحاق بدورة إلادارة العليا

 --------------------------------------------------األدًاذ الدكًقر نائب الرئقس 

 

 حتقة رقية وبعد ،،،

  .لًعيىة رؾب االلًحاق بالدورة: أواًل 

 :الرقــــؿ القزقػل    :ادؿ ادلقزػ  

 : ادلسؿك القزقػل :مؽان العؿــؾ   

: وني   ــ الًعتاروـــــخ: الدرجة العؾؿقة احلاصؾ سؾقفا  

 داسة (                       )بقاقع         :مدة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدورة 

 دوـار أردنل  (                     )تؽؾػة الدورة  : مؽان انعؼاد الــــــــــــــــــــدورة   

ال                                                                                    (أذكره  )نعؿ   :   ةسؾك حساب مقازنة الًدروب يف اجلامعة  دابؼدورةهؾ حصؾت سؾك 

 

 : ذروط الًحاق مقزػ اجلامعة بدورة اإلدارة العؾقا  

أن وشغؾ إحدى القزائػ الؼقادوة اإلداروة اليت تؽقن مسؤولقًفا إسداد اخلطط اخلاصة بالربامج و ادلشاروع و اخلدمات و مًابعًفا و  .1

 اإلذراف سؾك تـػقذها 

 .أن وؽقن حاصؾ سؾك الدرجة اجلامعقة األوىل سؾك األقؾ   .2

 .أن وؽقن قد تقافرت لدوف خربة يف جمال سؿؾف ال تؼؾ مدتفا سـ ديع دـقات  .3

 .أن ال وؼؾ تؼدوره السـقي لؾسـقات الٌالث األخرية سـ تؼدور ممًاز و تؼدوروـ جقد جدًا .4

 . مل تققع سؾقف خالل آخر مخس دـقات خدمف يف اجلامعة أي سؼقبة مـ العؼقبات ادلـصقص سؾقفا يف نظام ادلقزػني بادًٌـاء الًـيقف  .5

 
 

 

 :مبا وؾل ---------------------------------------------------------------------- أتعفد أنا 

االلًزام باخلدمة يف اجلامعة أربعة أمٌال مدة الدورة بعد انًفائفا و يف حال االدًؼالة أو ترك العؿؾ قيؾ انؼضاء ادلدة  و االلًزام بإسادة ادليالغ  .1

 .اليت دفعت خالل تؾؽ الدورة 

إال يف حالة وجقد مربر  )االلًزام بدفع كامؾ ردقم الدورة يف حال سدم االلًحاق أو سدم أو االدًـؽاف سـ احلضقر بعد بدء الربنامج الًدرويب  .2

  (تؼيؾف اجلامعة 

 :---------------------------------                                الًقققع     

 : --------------------------------                                الًاروخ     

 

 ،،،،2يتبع ص 
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  : تـسقب ادلسؤول سـ صاحب الطؾب : ثانقًا 

 :      تـسقب الرئقس األسؾك ادلياذر  :                                                                         تـسقب الرئقس ادلياذر  

 :----------------------الًقققع --------------------                                       الًقققع 

 :-----------------------الًاروخ --------------------                                      الًاروخ 

  : االدًعؿال الرمسل: ثالًٌا 

  دائرة ادلقارد اليشروة : 

 مدة اخلدمة الػعؾقة لؾؿقزػ 

 تاروخ الًعقني يف اجلامعة 

 
 

/ ادلقزػ سؾــــــك رأس  سؿؾـــــف 

 إجازة

 ال نعؿ

  (أذكرها  ): نقع اإلجازة 

 

 آخر ثالث تؼارور دـقوة 

 مع ذكر السـقات

   

   

 (السـة  )العؼقبات إن وجدت 
 

 

       ال تـطيؼ سؾقة الشروط تـطيؼ سؾقة الشروط 

 

    تقققع رئقس ذعية الًدروب والًطقور  

-------------------------- 

 :      /     /    الًاروخ 

              تقققع مدور دائرة ادلقارد اليشروة

 -----------------------      

 :      /     /               الًاروخ 

  : قرار األدًاذ الدكًقر نائب الرئقس : رابعًا  

 سدم مقافؼة مقافؼ

 :                 نائب الرئقـــــــــس 

 

 :. ------------------------الًقققــــــــــــــــــع  

 

 : .   ------------------------الًاروــــــــــــــــخ 

 

 .تؼدوؿ منقذج رؾب الًدروب إىل دائرة ادلقارد اليشروة قيؾ أديقسني مـ تاروخ انعؼاد الربنامج الًدرويب * 

 .وًؿ إرفاق صقرة سـ إسالن الربنامج الًدرويب ادلطروح مع الـؿقذج أساله * 

 

 

  

  

  


