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طمب خذوات لمخرباٞ
 .1البٗاٌات الشخصٗ: ٛ
االصـــــــي:
ٌٕع اخلرب: ٚ

 هندسي

 مصرفي

اجلٍضـــٗ: ٛ
 حسابي

رقي اهلاتف املتخـزك :
الربٖذ اإللهرتٌٔ٘ :
االوار / ٚاملذٍٖٛ
وهاُ العىن احلال٘

رقي الكٗذ:
 خارج الجدول

اهلاتف :
فانــــط :
ص.ب
املٍّٛ

 .2اخلذو ٛاملطمٕب: ٛ
 تعمٗل قٗذ
 جتذٖذ بطاق ٛخبري
 قٗــذ خبري
 .3املؤِن اجلاوع٘ ٔ اخلربات العىمٗٔ ٔ ٛثٗك ٛالتعارف ( لمكٗذ اجلذٖذ فكط )
اجلاوع: ٛ
املؤِـن اجلاوع٘:
وهاُ اخلربٚ

 شّاد ٚملَ ّٖىْ االوز
صٍ ٛالتخزج :
عذد الضٍٕات

جّٔ ٛدلاالت اخلربٚ

اخلرب ٚداخـن الذٔلـٛ

اخلرب ٚخـارج الـذٔلٛ

اجلّات املٍتضب الّٗا
 .4اصتبٗاُ  :افطن ٔصٗم ٛلمتٕاصن اثٍا ٞاخلذو  : ٛاهلاتف املتخزك  الربٖذ اإللهرتٌٔ٘  الزصاٟن الٍصٗ  ٛالربٖذ الفانط
أقز اٌا املٕقع أدٌآ بصخ ٛاملعمٕوات ٔ البٗاٌات الٕارد ٚاعالٓ .التارٖخ  .............../.........../..........التٕقٗع ........................................
_________________________________
________________________________________

 خاص بالـوزارة :
التٕقٗع .........................................
مت تذقٗل ٔ اصتالً الطمب بتارٖخ ............./......../....... :
 قرار جلنة شؤون اخلرباء :
قزرت المجٍ ٛيف اجتىاعّا رقي  ......................املٍعكذ بتارٖخ  .........................وا ٖم٘ -:
.................................................... .............................................................................................................................
................................. ................................................................................................................................................
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 املضتٍذات املطمٕب ٛيف حال ٛالكٗذ ٔ اعاد ٚالكٗذ :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14

املؤِن اجلاوع٘ يف دلاه التخصص وصذم وع صٕر ٚعٍْ ٔوعادلتْ وَ ٔسار ٚالتعمٗي العال٘
شّادات اخلرب ٚالعىمٗ ٛوفصم ٛوعتىذٔ ٚوصذق ٔ ٛصٕر ٚعٍّا يف دلاه اخلرب ٚاملطمٕب الكٗذ بّا
(  7صٍٕات لمىٕاطَ ) ٔ ( 15صٍ ٛلػري املٕاطَ ) بعذ التخزج
شّاد ٚحضَ الضرئ ٚالضمٕك ( احلال ٛاجلٍا) ٟٛٗ
صٕر ٚوَ بطاق ٛاهلٕٖ ( ٛبالٍضب ٛملٕاطين الذٔل) ٛ
صٕر ٚوَ بطاق ٛاهلٕٖ ٔ ٛصٕر ٚوَ جٕاس الضفز وع االقاو ٛصارٖ ٛاملفعٕه بالذٔل ( ٛبالٍضب ٛلػري املٕاطٍني )
وٕافك ٛعم ٜالكٗذ وَ اجلّ ٛاليت ٖعىن لذّٖا طالب الكٗذ وع صٕر ٚوَ اعتىاد التٕقٗع
صٕر ٚوَ عكذ التأوني ضذ املضؤٔلٗ ٛعَ االخطار املٍّٗ ٛوَ احذ ٝشزنات التأوني املزخص هلا بالذٔلٛ
شّاد ٚتجبت المٗاق ٛالصخٗ ٛصادر ٚوَ اجلّات الصخٗ ٛالزمسٗ ٛبالذٔلٛ
ٔثٗك ٛالتعارف
صٕر ٚوَ عكذ االجيار ٔ رخص ٛالبمذٖٔ ٛعطٕٖ ٛغزف ٛالتجار ( ٚاملهاتب اخلاص) ٛ
بٗاُ بعٍٕاُ ٔوهاُ املهتب الذ ٙصٗشأه طالب الكٗذ ( وٍّ ٛاخلرب ) ٚوَ خاللْ
اٖصاه صذاد الزصًٕ املكزرٚ
شّاد ٚعطٕٖ ٛصادر ٚوَ مجعٗ ٛاحملاصبني ٔوذقك٘ احلضابات (خاص بكٗذ اخلربا ٞاحلضابٗني فكط )
عذد  4صٕر شخصٗ ٛحذٖج. ٛ

 املضتٍذات املطمٕب ٛيف حال ٛجتذٖذ الكٗذ :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12

صٕر ٚبطاق ٛاهلٕٖ( ٛلمىٕاطٍني) ٔ صٕر ٚبطاق ٛاهلٕٖ ٔ ٛجٕاس الضفز ٔ إقاو ٛصارٖ ٛاملفــعٕه ( لػري املٕاطٍني بالذٔل. )ٛ

شّاد ٚحضَ الضرئ ٚالضمٕك ( احلال ٛاجلٍا) ٟٛٗ
بطاق ٛالكٗذ.
صٕر ٚشخصٗ ٛحذٖج. ٛ
وٕافك ٛوَ جّ ٛالعىن بتجذٖذ الكٗذ وع صٕر ٚوَ اعتىاد التٕقٗع .
نشف بالكطاٖا احلالٗ ٛلذ ٝاخلبري حت ٜتارخيْ وبٍٗا تارٖخ االصتالً .

شّاد ٚعطٕٖ ٛصادر ٚوَ مجعٗ ٛاحملاصبني ٔوذقك٘ احلضابات (خاص باخلربا ٞاحلضابٗني فكط ).
صٕر ٚوَ عكذ التأوني ضذ املضؤٔلٗ ٛعَ االخطا ٞاملٍّٗ ٛوَ احذ ٝشزنات التأوني املزخص هلا بالذٔل. ٛ
شّاد ٚلٗاق ٛصخٗ ٛصادر ٚوَ اجلّات الصخٗ ٛالزمسٗ ٛبالذٔل. ٛ
تكذٖي بٗاُ بعٍٕاُ ٔوهاُ املهتب الذٖ ٙشأه اخلبري املٍّ ٛوَ خاللْ .
صٕر ٚوَ عكذ االجيار ٔرخص ٛالبمذٖٔ ٛعطٕٖ ٛغزف ٛالتجار ( ٚاملهاتب اخلاص.) ٛ
تكذٖي وا ٖفٗذ حتذٖح املّارات ٔ تطٕٖزِا يف دلاه التخصص .

 والحظ : ٛجيب احطار اصٕه املضتٍذات املطمٕب وٍّا صٕر لمىطابكٛ
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