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ميحرلا نمحرلا هللا

وصاسَ التعلًه العالٌ والبحث العلنٌ
اإلداسَ العامُ للقبىل وتقىيه وتىثًق الشَادات
استناسَ الىضع الىظًفِ لقبىل أبياء العاملني مبؤسسات التعلًه العالٌ احلكىمًُ
للعاو الذساسٌ 1029/1028و
نشهد بأن السود/ة ...................................................:وعمل /تعمل/جبامعة ..................................................
يف وزوفةةةة ........................قسة ة  /وحةةةدة/رةا ة ......................تةةةا ول اليعةةةون  ........../....../......:تةةةا ول اليت وةةةت يف
اخلدمة ......../......./.......والد /الطالب/الطال ة ( ................................................:ترفق صو ة من الرق الورنى للطالب )
أو زوج الطال ة (.........................................................................................................:ترفق صو ة القسومة)
وٍى اآلٌ :
 .1سلي أس العمل (مسيمر يف اخلدمة) ......................................................................................................
 .2أحول للمعاش ( :أ) اإلج ا ي منذ (........................................ب) االخيوا ي منذ ............................................
(ج) تويف الي محة مواله بيا ول ( ...................ة) سندما أحول للمعاش اإلج ةا ي هةل كةان سلةي أس العمةل للعشةر دةنوات اةخة ة
..........................................................................................................................................
(هة) سدة السنوات اليت قضاها باجلامعة سندما أحول للمعاش االخيوا ي........................................................................
مكان العمل اآلن ةاخل أو خا ج السوةان........................................................................................................
 .3منيدب منذ  ....................حيى ...................اجلهة املنيدب رلوها..............................................................
 .4معا منذ  ......................حيى  ..................اجلهة املعا رلوةةةها..............................................................
 .5يف رجةازة بةةدون مرتب منةذ  ..................................حيى ......................................................................
إعتناد عنًذ الكلًُ أو سئًس الىحذَ
أذهد بأن املعلومات املذكو ة صحوحة:
االد  .................................................... :اليوقوع واخلي  ................................ :اليا ول .......................:
اعتناد إداسَ املىاسد البششيُ
أذهد بأن املعلومات املذكو ة أساله صحوحة:
االد  .................................................... :اليوقوع واخلي  ................................ :اليا ول .........................
أعتناد أمني الشؤوٌ العلنًُ باجلامعُ
أذهد بأن املذكو اساله وسيحق االميواز بق ول أبناء العاملن وفق الئحة الق ول:
االد  ..................................................:اليوقوع واخلي ...................................:اليا ول.........................:
اعتناد مذيش اجلامعُ
أذهد بأن املعلومات املذكو ة أساله صحوحة:
االد  ................................................. :اليوقوع واخلي  ................................. :اليا ول......................... :
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علِ الطالب املتقذمني لقبىل ابياء العاملني طباعُ ٍزه اإلستناسَ بعذ ملئَا وإعتنادٍا مً املؤسسُ التِ ييتنِ الًَا
وسفعَا مبىقع االداسَ عيذ التقذيه للقبىل وتسلًه االصل لالداسَ العامُ للقبىل أومكاتب القبىل املؤقتُ بالىاليات .
سًته استبعاد أٍ طالب ال يسله اصل اإلستناسَ املعتنذه مً جَات االختصاص لإلداسَ العامُ للقبىل يف التاسيخ احملذد.
إرا كاىت ٍيالك أٍ إضافات جيب اٌ تكىٌ بطلب يسله لإلداسَ مع ٍزه اإلستناسَ
كتابُ أٍ بًاىات غري صحًحُ أو ىاقصُ أو غري واضحُ سًرتتب علًَا إبعاد الطالب مً امليافسُ وإختار االجشاءات
الآلصمُ .
وباهلل التىفًق ،، ،، ،،

