األٔساق انًطهٕبت نهخمذيى نهذساصاث انعهيا بانكهيت ( يحخٕياث انًهف )
 -1أصم شٓادة انبكانٕسيٕس ( يؤلخت )
 -2أصم شٓادة حمذيشاث أسبع صُٕاث دساصيت
 -3شٓادة انًاجضخيش ( بانُضبت نهميذ نذسجت انذكخٕساِ )
 -4شٓادة انًيالد
 -5صٕسة انبطالت انشخصيت يعخًذة طبك األصم
 -6انًٕلف انخجُيذٖ ( نهزكٕس )
 -7يٕافمت جٓت انعًم
 -8عذد  6صٕس شخصيت 6 × 4
 -9طهب انميذ يمذو نهضيذ األصخار انذكخٕس ٔ /كيم انكهيت نهذساصاث انعهيا ٔانبحٕد.

طهب انميذ انًمذو نهضيذ األصخار انذكخٕس ٔ /كيم انكهيت نهذساصاث انعهيا ٔانبحٕد
انضيذ األصخار انذكخٕس ٔ /كيم انكهيت نهذساصاث انعهيا ٔانبحٕد
ححيت طيبت ٔبعذ ،،،
بشجاء انخكشو بانًٕافمت عهٗ انخحالي بانذساصاث انعهيا نًشحهت ( انًاجضخيش –
انذكخٕساِ )
/
نهعاو انجايعٗ /
حخصص
لضى

ٔحفضهٕا بمبٕل ٔافش االحخشاو ،
يمذيّ نضيادحكى
االصـى /
لضــى /
انخخصص/

طهب ليذ يبذئي نذسجت ( انًاجضخيش  /انذكخٕساِ )
إصى انٕانذ :

إصى انطانب :

انجُضيت :

حاسيخ ٔجٓت انًيالد :
انعُٕاٌ :

خبشة انخذسيش :

ٔظيفت انطانب ٔجٓت انعًم :
انًؤْالث انحاصم عهيٓا انطانب :
انًؤْم

حاسيخ انحصٕل عهيّ

انجٓت

انخمذيش

انمضى انًشاد انميذ فيّ :
حٕليع انطانب :
حى يشاجعت انبياَاث انًذَٔت عانيت يٍ ٔالع انشٓاداث األصهيت بعذ اإلطالع عهيٓا ٔإصخالو صٕسة يُٓا 0
انًٕظف انًخخص

انًشاجع

سئيش انمضى

إلشاس
انًخمررذو نهذساصررت بانذساصرراث انعهيررا بكهيررت انخشبيررت

ألررش أَررا /

بأَُٗ غيش يميذ نهذساصت

انُٕعيت جايعت بُٓا ( ياجضخيش  /دكخٕساة ) بمضى /
بأٖ كهيت أخشٖ بانجايعاث انًصشيت 0
ْٔزا إلشاس يُٗ بزنك

اإلصى/
انخٕليع /
..........................................................................................................

إلشاس نًٍ نى يمذو يٕافمت جٓت انعًم
ألررش أَررا /

انًخمررذو نهذساصررت بانذساصرراث انعهيررا بكهيررت انخشبيررت

انُٕعيت جايعت بُٓا ( ياجضخيش  /دكخٕساة ) بأَُي ال أعًم بانمطاع انحكٕيٗ ٔ ال لطاع األعًال
ْٔزا إلشاس يُٗ بزنك
انًمش بًا فيّ
اإلصى/
انخٕليع /

طهب ليذ نذسجت0000000000000000 /
انضيذ االصخار انذكخٕس سئيش لضى 000000000000000 /
بعذ انخحيت ،،،
أسجٕ يٍ صيادحكى انًٕافمت عهٗ ليذٖ نذسجت  00000000نهعاو انجايعٗ ٔ 000000/000000بياَاحٗ كانخانٗ
االصــــــــــى00 0000000000000000 /

إصى انٕانذ 00000000000000000000000000 /

حاسيخ انًيالد000000000000000000 /

يحم انًيالد00000000000000000000000000 /

انذيـــــــاَت00000000000000000 /

انجُضيت 00000000000000000000000000 /

انٕظيفت انحانيت 00000000000000000 /

جٓت انعًم 00000000000000000000000000 /

عُٕاٌ انًُزل 00000000000000000/

حهيفٌٕ 00000000000000000000000000 /

انذسجت انعهًيت انحاصم عهيٓا :
جٓت انخخشج

دٔس انخخشج

انذسجت
-1

00000000

000000000

00000000

انخمذيش انعاو
000000000

حمذيش يادة انخخصص
000000000000

-2

000000 00

000000000

00000000

000000000

000000000000

-3

00000 00

000000000

00000000

00000000

000000000000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انذساصاث انعهيا

يمذيّ نضيادحكى

يذيش إداسة انذساصاث
انطانب :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سئيش انمضى
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٔافمج نجُت انذساصاث انعهيا بخاسيخ

/

/

200

ٔافك يجهش انكهيت بخاسيخ

/

/

200

ٔكيم انكهيت نهذساصاث انعهيا

عًيذ انكهيت

