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 :( הפסיכומטרי)  وضع امتحان القياس النفسي       

 ( הפסיכומטרי-قياس النفسيركـز التصـنيف القـطري ) السجلت لالمتحان فـي م 1
 (ا  ارفق تصديق ) --------وحصلت على عالمة  ------( سنة  הפסיכומטרי) قياس النفسيامتحنت امتحان  ال 2
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معلوم لدي أبن التفاصيل الواردة يف هذه االستمارة سيتم حوسبتها ألهداف تنظيمية يف الكلية وأن قسما من هذه  .ز
 التنظيم املايل واملعريف بناء على القوانني إطاراملعلومات سيتم إطالع وزارة املعارف ودائرة اإلحصاء املركزية عليها يف 

 السارية حبيث ال تستغل املعلومات ألغراض أخرى.
أتعهد بتنفيذ التعليمات الواردة يف دليل الطالب واحملافظة على أنظمة الكلية وااللتزام ابلقرارات الصادرة عنها خالل 

وألتزم  سنوات دراسيت فيها وكذلك أتعهد بدفع األقساط الدراسية حسب ما هو معلن عنها يف الدليل املايل للكلية كما
ابلتوقيع على تعهد مايل لدفع القسط الدراسي عنـد قبـويل للدراسة ويعترب هذا التصريح_ ما مل أوقع على التعهد املايل_ 

 دليال قاطعا لواجيب هذا.
 أصرح أبن مجيع التفاصيل الواردة يف هذه االستمارة اتمة وصحيحة
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