
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اإلدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات
 

 استمارة الوضع الوظيفى لقبول أبناء العاملين بمؤسسات التعليم العالي الحكومية

 2023/2022للعام الدراسي 
 

 ...............................يف وظيفة ............................. جبامعة/تعمل/ يعمل :...................................................السيد/ةنشهد بأن 

  ................../................../..................اخلدمة تاريخ التثبيت يف :....../....../.......... تاريخ التعيني...................... وحدة/إدارة قسم/

 )ترفق صورة من الرقم الوطنى للطالب (...... ..................................................:.......................................... والد /الطالب/الطالبة

 )ترفق صورة القسيمة(.....................................:..................................................................................... أو زوج الطالبة

 وهو اآلن :

 ....................... االختياري منذ)ب(  ..................... أحيل للمعاش : )أ( اإلجباري منذ .2 ........... س العمل  )مستمر يف اخلدمة(أعلي ر. 1

  رأس العمةةل للعشةةةةر اةةةةنوا  ا خ ة        عنةةدمةةا أحيةةل للمعةةاش اإلجبةةاري  ةةل  ةةان علي            )د(   ................... تويف الي رمحةةة موالب بتةةاريخ      )ج(  

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

  ..........................................................................................عدد السنوا  اليت قضا ا باجلامعة عندما أحيل للمعاش االختياري)هـ( 

 ...........................................................................................................................مكان العمل اآلن داخل أو خارج السودان

 .................................................................................اجلهة املنتدب إليها................... ىحت....................  منتدب منذ. 3

 .................................................................................هاةةةاجلهة املعار إلي..................  حتى ...................... معار منذ. 4

 .............................................................................................. حتى ............................ يف إجةازة بةةدون مرتب منةذ .5

 عتماد عميد الكلية أو رئيس الوحدةإ

 أشهد بأن املعلوما  املذ ورة صحيحة:  

 ......................: التاريخ........... ........................ :التوقيع واخلتم ....................................................................:  االام

 إدارة الموارد البشريةاعتماد 

 أشهد بأن املعلوما  املذ ورة أعالب صحيحة:   

 ......................: التاريخ........... ........................ :التوقيع واخلتم ....................................................................:  االام

 أعتماد أمين الشؤون العلمية بالجامعة

 : ة القبولاعالب يستحق االمتياز بقبول أبناء العاملني وفق الئح أشهد بأن املذ ور

 ......................: التاريخ........... ........................ :التوقيع واخلتم ....................................................................:  االام
 

 اعتماد مدير الجامعة

 أشهد بأن املعلوما  املذ ورة أعالب صحيحة:  

 ......................: التاريخ...................................  :التوقيع واخلتم ....................................................................:  االام

  على الطالب املتقدمني لقبول ابناء العاملني طباعة هذه اإلستمارة بعد ملئها وإعتمادها من املؤسسة التى ينتمى اليها ورفعها مبوقع

 هلا وىل أمر الطالب. ن العلمية باجلامعة اليت يعمل وتسليم االصل ألمانة الشؤواالدارة  عند التقديم للقبول 

 اليت يتبع هلا وىل أمر الطالب. اإلستمارة املعتمده من جهات االختصاص ألمانة الشؤون العلمية باجلامعة صلاأي طالب ال يسلم  استبعاد سيتم 

 إذا كانت هنالك أي إضافات جيب ان تكون بطلب  يسلم لإلدارة مع هذه اإلستمارة 

 سة وإختاذ االجراءات الآلزمة .كتابة أي بيانات غري صحيحة أو ناقصة أو غري واضحة سيرتتب عليها إبعاد الطالب من املناف 

 وباهلل التوفيق ،، ،، ،،


