
 

 

 

 

 

   

  وتشكٌالتها الجامعة رئاسة منتسبً هوٌةمنح استمارة 

Full Name:  Job Title:   

 :مكان العمل

  ...............................المنصب:  ...........................................الشعبة:  ................................................: المسم /  رئاسة الجامعة          

 

 

 

 ...............................المنصب:  ......................................................: المسم............................................................. ..الكلٌة :         

 

 

 

 ...............................المنصب: ........  ............................................: المسم..............................................................  ..المعهد:         

  فصٌلة الدم : /     /    : الموالٌد

 المساعد االداريتولٌع السٌد 

 /شعبة الباجات والتخاوٌل الجامعةرئاسة  فًتملئ 

 

 

 

 م.  20    إلٌه بالرلم )                               ( ،وبتارٌخ:    /    /  للمومؤ هوٌةتم إصدار 

 ....................................................................................المالحظات: 

 تولٌع              

 م. شعبة الباجات والتخاوٌل   

 التصارٌح األمنٌة:  مكتب ختم وتولٌع مدٌر

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

صورة 

حديثة 

 2عدد/

خلفية 

 بيضاء

 الجنس :  : رلم هوٌة التشكٌل الحالٌة

 مسؤول اإلدارية تولٌعو  ختم

 

 

 

  المنتسب تولٌع

 تولٌع المنتسب  مسؤول اإلدارية تولٌعو  ختم العمٌدتولٌع السٌد 

 تولٌع المنتسب  مسؤول اإلدارية تولٌعو  ختم العمٌدتولٌع السٌد 

 : لسم المتابعة تولٌع مدٌر

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

 سبب طلب الهوٌة:

 نمل من جهة اخرى.             .او اللمب العلمً تغٌٌر عنوان وظٌفً-
 . 20/        /      نفاد الهوٌة السابمة بتارٌخ:  -

 .20 /    /     ( والصادرة بتارٌخ:    فمدان الهوٌة المرلمة )               -

 :  رلم الموباٌل

ًّ          -   :التحصٌل الدراسً  بكالورٌوس               -         دبلوم-             إعدادٌة-          متوسطة -          ابتدائٌة-           ٌمرأ وٌكتب -أم

 دكتوراه- ماجستٌر            - دبلوم عالً            -                    

 ................................................. اللمب العلمً :....................................      .................................: لعنوان الوظٌفًا

 

  

      

 

      :  واللمب م الرباعًـــــاالس

 : اسم االم الكامل



 الفرات األوسط التقنية ةــــجامعة ـــــرئاس
 قســـم املتابعـــــة

 والتخاويلالباجات شعبة 
 

 

  

 

 دـــتعه

 اتحمل كافة التبعات المانونٌة. وخالف ذلنوااللتزام بالفمرات أعاله اتعهد باستخدام الهوٌة االصلٌة وعدم تصوٌرها 

 رلم الهوٌة السابمة:

 جهة اإلصدار:
 

 

 هتولٌعأسم الموظف و

 

 تعلٌمات:ال

تمأل االستمارة بوضع اشارة امام المربع وحسب مكان العمل الذي ٌنتمً إلٌه وترن الفمرات الغٌر مخصصه له وٌتم وضع التوالٌع المطلوبة -

 فمراتها  حسب الحمل المإشر من لبله وخالفه تهمل االستمارة وٌلزم علٌه عمل استمارة جدٌدة واعادة آلٌة اصدار الهوٌة بجمٌع

 )أي سوف ٌتحتم علٌه دفع المبلغ من جدٌد وارسالها بكتاب آخر(.
 -تغٌٌر لمب علمً -ٌبتنس-نمل -ر منصب )عمٌد(تغٌٌ - الكتب الرسمٌة فً حالة )تعٌٌن جدٌد ٌرفك معها ترسل االستمارة بكتاب الى الجامعة-

تلف( وٌشار فً الكتاب الى اعمامنا األخٌر بآلٌة اصدار الهوٌات وفً حالة ارفاق لائمة بؤسماء المنتسبٌن ٌجب وجود ختم وتولٌع  -فمدان

 .مع بٌان سبب طلب الهوٌةمسإول اإلدارٌة 
اكمال متطلبات بؤخذ وارد للكتاب وتالم البرٌد وٌموم المعتمد بؤرسال واس اصٌرسل الكتاب الى رئاسة الجامعة عن طرٌك المعتمد أو المخول الخ-

واسال  (فً رئاسة الجامعةمنح الهوٌة من )دفع المبلغ المحدد للهوٌة فً لسم المالٌة وكذلن اكمال التصرٌح األمنً فً مكتب التصارٌح األمنٌة 

 .مركزي فً الرئاسةالباجات والتخاوٌل مباشرة وعدم تسلٌمها الى البرٌد ال البرٌد الى شعبة
  بٌان سبب منح الهوٌة او الباج وتتحمل الشعبة االدارٌة فً التشكٌل صحة بٌانات االستمارة وخالفه تهمل االستمارة.-

 ذات خلفٌة بٌضاء.و( Ink printerثة غٌر مطبوعة بطابعة حبرٌة )ٌتكون الصورة واضحة وحد ٌجب ان-

 ٌجب ان تكون االستمارة خالٌة من الحن او الشطب.و ٌجب ملئ جمٌع الحمول الخاصة بالمنتسب وبخط واضح باللغة العربٌة واإلنكلٌزٌة-
 بشعبة الباجات والتخاوٌل.ال ٌجوز ملئ الحمل المخصص -
 ٌجب ملئ حمل االسم باللغة االنكلٌزٌة وبدون اختصارات ) االسم الثالثً فمط(.-
 . فمدان الهوٌةٌطبك علٌه ضوابط  ن الهوٌةفً حالة فمدا-
  (My fairوكون البطالة الكترونٌة تحمل شرٌحة مخفٌة من نوع ) التكسر او االلتواء حرصا على عدم وضوح بٌاناتها الحفاظ على الهوٌة من-

 .لذي فمدهاكا ألي سبب تلف هوٌتهن الموظف الذي توٌكو
 بطالة السكن( وتكون موحدة بورلة واحدة. –الجنسٌة او البطالة الوطنٌة  –ٌرفك مع االستمارة نسخة ملونة من )الهوٌة السابمة -

 .خالف الفمرات أعاله تهمل االستمارة-

 

 


