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ظوب ترحش مؼضوية اجملوس الاستشاري امعاليب
بياانت تؼبأ من كبل املرحش املس تلل
امس امعامب
امرمق اجلامؼي
املس توى ادلرايس
املؼدل امرتامكي
امربيد الامكرتوين
اجلوال
بياانت تؼبـأ من كبل املامئة امعالبية
بياانت بأغضاء املامئة امعالبية
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الامس

املس توى ادلرايس

امرمق اجلامؼي

ىل س بق كل (م) غضوية اجملوس امعاليب الاستشاري

ال

اجملوس الاستشاري امعاليب



ىل س بق كل (م) غضوية جلان الوشعة امعالبية ابملكية

اترخي امؼضوية

ال

 ىل كل(م) وشاط تعوغي أو اجامتغي ( غضوية مجؼيات اميفع امؼام )..،



هؼم  :تذهر أدانه -:

أتلدم بعويب (ان) مؼضوية اجملوس الاستشاري امعاليب ملس باب الآتية :

هؼم  :تذهر أدانه -:

ال

هؼم  :تذهر أدانه -:
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هيف ستسيم غضويتم (م) نومجوس الاستشاري امعاليب يف امتؼامل مع املشالكت وامتحدايت الاكدميية اميت يواهجيا زمالئم ظالب املكية



الامس
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مصادكة رئيس املسم :
الامس:

……………………………………………

كامئة بتواكيع  11ظالب من ظوبة املسم
امرمق اجلامؼي

امتوكيع …………………………… :امتارخي/ / :

املس توى ادلرايس

امتوكيع

14ىـ

أحاكم ورشوط امرتحش مؼضوية اجملامس امعالبية
.1
.2
.3

أن يكون املرحش (ين) من امعوبة امليتظمني ابجلامؼة وممن أمىض فصوني دراس يني ػىل الكل يف اجلامؼة أواملكية.
امتلييد ابمضوابط وانوواحئ اجلامؼية وأية ضوابط تس تحدهثا املكية متؼولة بتنظمي اجملامس امعالبية.
أن يكون املرحش (ين) من املشيود هلم ابالس تلامة ودليو امرغبة اجلادة خلدمة كضااي زمالئو امعوبة.
خوو جسل املرحش (ين) من االإهذارات الاكدميية وامرسوب امتأدييب.

.4
 .5تلدمي املرحش أو املامئة امعالبية برانمج وخعة تيفيذية ملا سيمت اجنازه خالل مدة غضويتو نومجوس.
 .6نوعامب حق امؼضوية يف اجملامس امعالبية مفرتتني متتاميتني أو ثالث فرتات خالل مدة دراس تو يف املكية.

بياء ػىل املوامئ امعالبية أو بشلك فردي(مس تلوني).
 .7امرتحش مؼضوية اجملوس الاستشاري امعاليب يمت ً
اس
 .8أن تشمل املامئة امعالبية ظالاب من مس توايت در ية خمتوفة.
 .9هتمل امامنذج غري املس توفاة نوبياانت املعووبة أو امامنذج امللدمة بؼد اىهتاء فرتة امتلدمي.

اإن توكيؼي (ان) ػىل ىذا اهمنوذج ميو اإكرار بصحة املؼوومات املدوهة ،نام أتؼيد ابملشارنة امفؼاةل يف اجامتػات ووشاظات اجملوس الاستشاري امعاليب وػىل امتليد ابمتؼواميت وانوواحئ
والهظمة اجلامؼية ،نام أن نوجية اجملامس الاستشارية امعالبية حق اإمغاء ظويب وإاسلاط غضوييت من اجملوس يف حاةل ثبوت تلدميي(ان) بياانت مغووظة أو ػدم امزتايم(ان)
ابملشارنة امفؼاةل يف أوشعة اجملوس ،أو خمامفيت نوواحئ والهظمة اجلامؼية.
الامس

امتوكيع

