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عالن يف شأ ن  عسإد ملف إمدسجيل إ   إخلاصإ 

دإرة إمرتبوية مسكل حكوينخسري مب   (0200-0202)فوج  أ ظر إل 
 

دإرة حهن ىل عمل إمس يسإت وإمسادة إمناحجني يف مبارإة وموج هة جل إملركز إجلهوي ملهن إمرتبية وإمخكويني  إ  بين مالل دنيفرة إ 

أ و بفرعيه  وإذلين سيذابعون حكويهنم ابملركز، إمالحئة إمرئيس ية( – 0200-0202)فوج إل دإرة إمرتبوية مسكل حكوين أ ظر 

 ابملؤسسة يخكون من إمواثئق إمخامية:ملف إمدسجيل أ ن ، (حسب إمالحئة رفلذه) الاكلمييني

 مصادق علهيا؛نلمعين ابل مر وسخ من بعاكة إمخعريف إموظنية ( 3) .1

 ؛نلتخني إمعربية وإمفروس يةمن علس الازدايد ابأ صلية  وسخ( 3) .0

ذإ  ماوسخ من شهادة إملعادةل )يف حاةل  3وسخ مصادق علهيا :  3:  اإل جازة أ و ما يعادمه شهادةإمنسزة إل صلية من  .3 إ 

 ؛اكهت شهادة إل جازة غري مسلمة من ظرف إجلامعات إملتربية إمخابعة نلوزإرة إموصية ابملترب(

دإرية ثثبت حرثيب إملعين )ة( ابل مر يف إدلرجة إمثاهية )إمسمل إمعارش( عىل إل كل .4  ؛شهادة إ 

وسخ  3معبأ  ومصادق عليه من ظرف إمسلعات إحمللية يف إمخكوين،  مسةمعبوع الامزتإم مبوإصةل إمخكوين ابملسكل ظيةل  .5

 نلمركز(؛ إملوكع إل مكرتوينمن )يسحب من إل دإرة أ و 

، معبأ  ومصادق عليه من ظرف إمسلعات بعس إمخررج لبول إمعمل ابملنصب إذلي سيمت ثعيينه)ها( فيهمعبوع الامزتإم ب .6

  نلمركز(؛ وينإملوكع إل مكرت من أ و  وسخ )يسحب من إل دإرة 3لية يف إحمل

 ؛ إملوكع إل مكرتوين نلمركز(من )يسحب من الادإرة أ و وسخ  5حمرض الامخحاق ابملركز يف  .7

)يسحب من الادإرة أ و إملوكع  مصادق عليهملذعف من إملاهون إدلإذيل نلمؤسسة )إمبنود إخلاصة ابملخسربني )إت((  .8

 (إل مكرتوين نلمركز(

 وإمنسب، ورمق إمخأ جري وإملسكل(؛  ( صور فوثوغرإفية حسيثة نلمخسرب)ة( )يكذب عىل ظهرها الامس4) .9

 ؛إملوكع إل مكرتوين نلمركز(من سحب من الادإرة أ و ج) بعاكة معلومات .12

كامة إملرتحش 3) .11  )ة( )مهنا إثنان نلربيس إملضمون(؛( أ ظرفة مذنربة حتمل عنوإن ملر إ 

 درمه؛ 52إمعامة: إملصاريف  دسجيل:وإجبات إم .10

 ل دإرة، ويعبأ  خبط وإحض وبعناية(.يسحب من إ)الاظار الادإري إملخسرب ملف  .13

 فرتإت إمدسجيل وإجرإءإت هممة:

ثمت معلية إمدسجيل مبلرإت حكوين إملعنيني ابل مر حسب إمخوزيع إملعلن عنه )إمللر إمرئيس نلمركز ببين مالل، إمفرع  -

 الاكلمي  نلمركز خبنيفرة(؛الاكلمي  نلمركز خبريبكة، إمفرع 

 الازدايد(؛ثعابق إملعلومات )الامس وإمنسب ابنلتخني، ورمق إمبعاكة إموظنية، واترخي وماكن ينبت  إحلرص عىل دكة و  -

 ؛أ شهر( 3 ىإملصادكة عىل إمواثئق حسيثة إمعهس )ل ثخعسجيب أ ن حكون  -

 ن.جرإءإت إهعالق إمخكوي، وإ  فرتإت إمدسجيل لحلا عنسيمت الاعالن  -
 


