
  اس���ان تق��� ار�اب الع�ل لل������

  ع���� رب الع�ل: 

ق�ات ه�ا ع� ف �ل�ة ال�راعة تق�ر م�اع�ت� في تق��� خ���ي ال�امعة، وذل� �االجا�ة -جامعة ت����    

االســــ���ان ��ــــ�ق ودقة وم�ضــــ�ع�ة. ال�جاء اخ�� ال�رجة ال��اســــ�ة ال�ي تع�� م�� اتفاق� مع ال����� 

  في األس�لة ال��ض�عة ادناه. عل�ا ان اإلجا�ات س��ة ج�ا. 

  ب�انات أساس�ة:

 اس� ال���ة او اس� ال�ائ�ة/  -1

 م�قع ال���ة او ال�ائ�ة على االن��ن�/  -2

 ال االس��ارة (م�ی�عام او م�ی� ق�اع... الخ)/ صفة ال��� ال�� م -3

 س�ة: ق�اع ح��مي (     )        ق�اع خاص (       ) � ن�ع ال� -4

 الع��ان/  -5

 رق� ال��ل ال��ار�/  -6

 ال���� االل���وني/  -7

 الهاتف او ال��ال/  -8

 جامعة ت����/ -ع�د ال���ف�� م� �ل�ة ال�راعة -9

 ال����ات/  -10

  

  

  

  

  

  

 20معة ت����/     /   /      تار�خ ب�ء ال����ف م� جا -11



  الفق�ة  ت
  م�اف�

  ���ة
  م�ای�  م�اف�

غ�� 

  م�اف�

غ�� 

م�اف� 

  ���ة

            ل�یه� ال�ع�فة وال�هارات ال�اف�ة للق�ام �الع�ل ال��ل�ب.  1

            ���ع�ل�ن ال���ل�ج�ا ��فاءة  2

            ل�یه� الق�رة على ت���� ال�عارف والعل�م.   3

            ال��ل�ل ال���قي لل��ائج وتق���هال�یه� الق�رة على   4

            ل�یه� الق�رة على الع�ل الع�ل �فاعل�ة ض�� ف��� الع�ل  5

            ���ل��ن الق�رة على ��� وت�ل�ل ال��انات ذات العالقة �الع�ل.   6

            مهاراته� في ال���ث وال��ا�ة �اللغة اإلن�ل���ة م�اس�ة ل���عة ع�له�.  7

            ل�یه� الق�رة على ت��ی� ال��اكل واق��اح ال�ل�ل ال��اس�ة.   8

            ل�یه� الق�رة على الع�ل �اس�قالل�ة.   9

           ���ل��ن الق�رة على ال����� وت��ی� األول��ات.   10

           ل�یه� ثقة �ال�ف� واالع��اد على ال�ات  11

            ل�یه� مهارات ق�اد�ة  12

            ال���ف ���عة مع ب��ة الع�ل ل�یه� الق�رة على  13

            ی���ون أع�اله� في ال�ق� ال���د  14

            ���ل��ن مهارات في ال�عامل  15

            ل�یه� أف�ار إب�اع�ة ل����� الع�ل  16

            ی�ق�ل�ن ال�ق� ال��اء ����قة إ��اب�ة.  17

            ���ص�ن على االل��ام �اخالق�ات ال�ه�ة  18

            ل�یه� ال�غ�ة في ت���ة معارفه� ومهاراته�.   19

            .��ه�ون اه��اما �ال�����ات ال�قاف�ة  20

            خ���ي جامعة ت����.اح�ص على اس�ق�اب   21

ــــ�عـ�ة ل�قـ��� ف�ص تـ�ر�ـ� ل�الب جامعة ت���� في   22 جهـة ع�لي م�ــــــــــ

  اث�اء دراس�ه� ال�امع�ة. 

          

  

  

  

  

  



  ال�جاء ت���ل ا�ة مالح�ات ل� ت�د في االس���ان، او ا�ة مق��حات ت�اها م�اس�ة:

.....................................................................................................

.....................................................................................................  

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

.....................................................................................................  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الر�اب الع�ل  ������اس���ان تق��� ال

  ع���� ال���ف او العامل م� خ���ي جامعة ت����: 

ه�ا  ع� فق�ات �ل�ة ال�راعة تق�ر م�ــــــــــــــاع�ت� في تق��� ار�اب الع�ل، وذل� �االجا�ة -جـامعـة ت���ـ�    

االســــ���ان ��ــــ�ق ودقة وم�ضــــ�ع�ة. ال�جاء اخ�� ال�رجة ال��اســــ�ة ال�ي تع�� م�� اتفاق� مع ال����� 

  في األس�لة ال��ض�عة ادناه. عل�ا ان اإلجا�ات س��ة ج�ا. 

  ب�انات أساس�ة:

 ال�ل�ة/                                  الق��/   -1

 الع��ان/  -2

 ال���� االل���وني/  -3

 الهاتف او ال��ال/  -4

 اس� ال���ة او ال��س�ة/  -5

  س�ة اال���ج/  -6

 20تار�خ ب�أ الع�ل/             /   /       -7

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ع���� ال���ج:

ا في اذ ان ال�غ��ة ال�ادعة م�� على ب��ده ن�ــ��ك على وق�� ال�� ســ�ق�ــ�ه في تع��ة ه�ا االســ���ان،   

غا�ة األه��ة. وه�ا االســـــــ���ان ���� على ال������ العامل�� في �ل ســـــــ�ة به�ف اســـــــ��الع ارائه� ت�اه 

وال�ي ســـــ��ـــــاه� في ال����� وال���ـــــ�� ال��ـــــ���، وســـــ�عامل ال��ان� ال���لفة للع�ل في الق�اع ال�اص 

  ب�انات� ����ة تامة. 

  االس��ارة: إرشادات ل�ع��ة

ی���ن االسـ���ان م� ثالثة أج�اء: األول خاص �ال�عل�مات العامة. ال�اني خاص ب���د االس���ان. وال�ال� 

  خاص �أه� ال�الح�ات ال�ي ت�د اضاف�ها. ون�ج� ال�ف�ل �االجا�ة ع� ج��ع األس�لة. 

  ت��ل� اإلجا�ة ع� ال���د اخ��ار تق�ی� م� خ�� م����ات:

  ان الع�ارة ص���ة دائ�ا او في �ل األح�ان. (أواف� ���ة) تع�ي

  (أواف�) تع�ي ان الع�ارة ص���ة غال�ا.

  (م�ای�) تع�ي ع�م ال��افقة ال�امة او ال�ف� ال�ام. 

  (ال أواف�) تع�ي ان الع�ارة غ�� ص���ة. 

  ���ة) تع�ي ال�ف� القا�ع او ع� وج�د ه�ه الفق�ة م� األساس الن�فاء ال�اجة لها. (ال أواف� 

  

  

  

  

  

  

  



  ال�جاء ملئ ال��ارات ال�ي ت��اشى مع وجهة ن��ك ح�ال األس�لة ال�ال�ة:

  

  

  

  الع�ارات
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            ت���ع االب��ار واالب�اع م� ق�ل ال���ة.  1
            ال�ات� ی��اس� مع الع�ل.  2
            وم�اس�ة لل����� ال���ي وال���في.���ل ال���ف�ن على ف�ص عادلة   3
            ت��ف� ج��ع م��ل�ات ال��ة وال�المة.  4
ت��اف� ال�اجات ال��اســــــــــــ�ة لل���ف�� م� ذو االعافات ال��ــــــــــــ��ة او االح��اجات   5

  ال�اصة. 
          

اســـ���ام أن��ة ذات �فاءة عال�ة ل�ـــ�ان ال�ـــالمة ال�ـــ��ـــ�ة لل���ف�� ول��ا�ة   6

  م��ل�اته�.
          

            ت��اف� أجه�ة حاس�ب و��م��ات م�اس�ة وت��ن م�احة لل���ف�� في ال���ة.  7
            ت��ف� ف�ص ال��ر�� ال��اس�ة لل���ف�� وف� اح��اجاته� ال�ه��ة.   8
ت��ی� م�اكات تق��� األداء واج�اءاته ب�ضــــــــ�ح و��� تع��� ال���ف�� بها ��ــــــــ�ل   9

  م���.
          

            ت��ل معای�� ال��ق�ة ال��اه�ات ال��علقة ب�سالة ال���ة.   10
            م���� ال�عاون ب�� ال���ف�� انف�ه� داخل ال���ة.   11
م�ــ��� ال��اصــل مع رؤســائ� م� خالل ســ�اســة ال�اب ال�ف��ح واالخ� �االق��احات   12

  واالراء.
          

            ومع ال���ف��.تعاون رؤسائ� مع�   13

  

  ال�جاء ت�ض�ح وجهة ن��ك العامة ن�� رضاك ال���في ع� ال�امعة:

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

.....................................................................................................  

  

 �ى األف�ل ل� �أذن الله...ش��ًا ل��ه�دك ون��




