
                                                                              
  MM..TTeeaacchh  دراسات العليادراسات العلياتسجيل للتسجيل للاستمارة استمارة 

  تفاصيل شخصيةتفاصيل شخصية    ..أأ

1234

5         6                78     9

           

1011

    
         

12 131415 

    
 

16171819

 العامة )كلليت(1 أعمل بوظيفة جزئية1 ذكر 1 أعزب1

 الوطنية )لئوميت(2 أعمل بوظيفة كاملة2 أنثى2 متزوج2

 بيمكا3 ال أعمل3  أرمل3

 مئوحدت4 مطلق4

5
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 اللغة االجنليزية د. الدين اإلسالمي أ.
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لدي بأن التفاصيل الواردة يف هذه االستمارة سيتم حوسبتها ألهداف تنظيمية يف الكلية وأن قسما من هذه املعلومات سيتم إطالع  معلوم .39

لى القوانني السارية حبيث ال تستغل املعلومات ألغراض التنظيم املالي واملعريف بناء ع إطاروزارة املعارف ودائرة اإلحصاء املركزية عليها يف 

 أخرى.

يها أتعهد بتنفيذ التعليمات الواردة يف دليل الطالب واحملافظة على أنظمة الكلية وااللتزام بالقرارات الصادرة عنها خالل سنوات دراسيت ف 

ي للكلية كما وألتزم بالتوقيع على تعهد مالي لدفع القسط وكذلك أتعهد بدفع األقساط الدراسية حسب ما هو معلن عنها يف الدليل املال

 دليال قاطعا لواجيب هذا.  _ما مل أوقع على التعهد املالي _الدراسي عنـد قبـولي للدراسة ويعترب هذا التصريح

 

 

 

 أصرح بأن جميع التفاصيل الواردة في هذه االستمارة تامة وصحيحة
 

   

 اسم املسار   اسم الكلية

 ختصص أول   عدد السنوات

 ختصص ثان   سنة االنهاء

 عدد سنوات التعليم أعمل1

 خريمكان العمل األ ال أعمل2

 نوع الوظيفة عملت يف املاضي3


