ومىرج 123
بشأن اعبرة او ايفبد اعضبء هيئت التذريس
( دورة تذريبيت – مهمت علميت – اجبزة علميت – اجبزة خبصت – مرافقت زوج  -رعبيت طفل )
البيبوبث الشخصيت

 االعى ثالثً : يحم انًيالد: عُىاٌ االقبيخ : سقى انزهيفىٌ  /يىثبيم : -انجشيذ االنكزشوًَ:

التبريخ الىظيفى

 ربسيخ انزعييٍ ثبنكهيخ انىظيفخ انحبنيخ: -ربسيخ شغم انىظيفخ انحبنيخ :

االيفبد االخير

 َىع اخش ايفبد حصم عهيه: -جهخ اخش ايفبد حصم عهيخ :

اعبسح  /رذسيت  /يهًخ  /رفشغ /خبصخ /
يشافقخ صوج  /سعبيخ طفم

 ربسيخ ثذء وَهبيخ اخش ايفبد : انًعبيهخ انًبنيخ الخش ايفبد: يجًىع عذد االعبساد وانًهًبد انعهًيخ واجبصادانزفشغ انعهًً واجبصاد يشافقخ انضوج :
 انًذح انزً اَقضذ يُز اخش اعبسح  /يهًخ عهًيخ /اجبصحرفشغ عهًً او /اجبصح يشافقخ صوج
 -عذد عُىاد االعبساد انغبثقخ:

بيبوبث خبصت ببلعبئذيه
مه البعثبث او االجبزاث
الذراسيت

َ -ىع االيفبد :

ثعثخ خبسجيخ  /اششاف يشزشك  /اجبصح دساعيخ

 انغشض يٍ انجعثخ او االجبصح انذساعيخ : ربسيخ انعىدح -ربسيخ انحصىل عهً انذسجخ

كليت الهىذست – جبمعت المىصىرة ث 2246179/2244105/2245758/2244403 :فبكس  )050(2245758 – 2244690 :ص.ة35516 :

االيفبد المطلىة

 انغشض يٍ االيفبد: -انجهخ انًطهىة االيفبد انيهب :

اعبسح  /رذسيت  /يهًخ  /رفشغ /خبصخ /
يشافقخ صوج  /سعبيخ طفم

 يغزىي انجهخ انًطهىة االيفبد انيهب ويب ارا كبَذ فً يغزىيانىظيفخ انزً يشغههب ثبنجبيعخ
 ربسيخ ثذء االيفبد انًطهىة : -يذح االيفبد انًطهىة:

االيفبد ببلقسم والكليت

 عذد اعضبء هيئخ رذسيظ ثبنقغى: -عذد االعضبء انًعبسيٍ عهً يغزىي انقغى :

اعزبر
يذسط

اعزبر يغبعذ

 -انُغجخ انًئىيخ نالعضبء انًعبسيٍ عهً يغزىي انقغى:

%

 -عذد االعضبء انًعبسيٍ عهً يغزىي انكهيخ :

%

 انُغجخ انًئىيخ نالعضبء انًعبسيٍ عهً يغزىي انكهيخ : عذد االعضبء انًعبسيٍ وانًىفذيٍ فً دوساد رذسيجيخويهًبد عهًيخ واجبصاد يشافقخ انضوج ثبنقغى:
 انُغجخ انًئىيخ العضبء هيئخ انزذسيظ انًعبسيٍ وانًىفذيٍفً دوساد رذسيجيخ ويهًبد عهًيخ واجبصاد يشافقخ
انضوج ثبنقغى:
 عذد االعبرزح واالعبرزح انًغبعذيٍ انًىجىديٍ ثعذ انًىافقخعهً اعبسح عضى هيئخ انزذسيظ:
 عذد انشعبئم انعهًيخ انزً اششف عهيهب االعزبر او االعزبرانًغبعذ:
 عذد انشعبئم انعهًيخ انزً ال يضال يششف عهيهب االعزبر اواالعزبر انًغبعذ:
 هم عجق رطجيق احكبو انًبدح  111عهً انعضى انًزكىس: سأي يجهظ انقغى وربسيخه: سأي يجهظ انكهيخ وربسيخه :االيش يعشوض عهً انغيـــذ االعزــــــبر انذكزىسَ /بئت سئيظ انجبيعــــــــــــخ نهزفضم ثبنًىافقــــــخ عهً عفش انغيــــذ
 .........................................ثقغى  .............................انً  ..........................نًذح  ..................اعزجبسا
يٍ  ....................حزً  ............................ثُفقبد  /ثذوٌ َفقبد يٍ انجبيعخ .
عًيذ انكهيخ
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