
 
 

)نكسلا ناكم( ةماقإلا تابثإ تابلطتم  
 
 لامكتسا لجأ نم .ركبملا میلعتلا جمانربل صحفلا لبق نكسلا ناكم تابثإ میدقت تالئاعلا عیمج ىلع بجی
  :ةظفاحملا ةرادإ بتكم ىلا ةیلاتلا قئاثولا راضحإ مكیلع بجی ،)نكسلا( ةماقإلا تابلطتم
 

لفطلل ةیلصألا دالیملا ةداھش -1  
يصولا /رمألا يلول ةروصم ةیوھ -2  

)هاندأ ةلثمألا رظنا( ىلوألا  ةدحاو  ةئفلا نم  3-  ةقیثو
ثالث  )هاندأ ةلثمألا رظنا( ةیناثلا ةئفلا نم قئاثو  -4 

 قباطتت نأ بجیو ، يصولا / رمألا يلو ناونعو مسا ةیناثلا ةئفلا قئاثو عیمج نمضتت نأ بجی :ةظحالم
ىلوألا ةئفلا تامولعم عم تامولعملا  

 
 

)ةلثمأ( ةیناثلا ةئفلا )ةلثمأ( ىلوألا ةئفلا   

راجیإلا دقع  بتارلا نایب  

ةماعلا قفارملا ةروتاف  

)خلا ،ءام ،زاغ ،ءابرھك(  

يراقعلا نھرلا نایب  

 

نیمأتلا قئاثو تاراقعلا ةبیرض ةروتاف   

كنبلا باسح فشك   

 
 

registration@district146.0rg ًاین  لیمیإلا ىلع ورتكلإ ةماقإلا قئاثو لوبق متیس  
  .ًءاسم 3:00 –ً احابص 8:00 ،ةعمجلا ىلا نینثإلا نمً ایصخش اھمیلست نكمی وأ
  :مقرلا ىلع ولیمج نیراك ىلع لاصتإلا ىجریف ،ةمجرت تامدخ وأ ةدعاسم ىلا ةجاحب متنك اذإ

kjemilo@district146.org 3104  ىلا ينورتكلإ دیرب لاسرأ وأ   4500-614-(708 ةلیوحت )



  ةرسألا دارفأ نم دحأ عم وأ قیدص عم شیعت لھ
 

 لخاد رخآ صخش عم میقت ةرسألا تناكو ،ةظفاحملا ةقطنم ناكس نم يصولا/لفطلا رمأ يلو نكی مل اذإ
    :ةبولطم ةیلاتلا قئاثولا نإف ،ةظفاحملا دودح

 
 يف لیجستلا لوؤسم و نیدلاولا نم اھتئبعت تمت ،لدعلا بتاك نم اھیلع قدصم ةظفاحملل ةعبات ةیطخ ةدافإ *
.ةظفاحملا  
  .ةظفاحملا يف میقی يذلا صخشلا مساب يبیرضلا نایبلا وأ راقعلا ةیكلم قاروأ ،يلاحلا راجیإلا دقع *
.يصولا/رمألا يلول ةیلاحلا ةروصملا ةیوھلا *  
  .ةظفاحملا يف میقی يذلا صخشلل ةروصم ةیوھ*
.ةظفاحملا يف میقی يذلا صخشلا مسال قباطم ناونع عم ةثیدح قئاثو )3( ثالث *  
  .يصولا /رمألا يلو مسال قباطم ناونع عم ةثیدح قئاثو )3( ثالث *
 
  .نكسلا تابثإ ةیلمع ءانثأ نیدوجوم ةظفاحملا يف میقملا صخشلاو رمألا يلو نم لك نوكی نأ بجی
 
 

؟ىوأم الب كتلئاع لھ  
 
  :مھ نیذلا لافطألا ،ىلع رصتقت ال نكلو ، )نودرشم( ىوأم الب بالطلا ىمسم لمشی
 

  .ةیداصتقا بعاصم وأ نكسلا صقن ببسب نیرخآ صاخشأ عم نكسلا نوكراشتی *
  .ةیلاقتنا وأ ةئراط ئجالم يف نوشیعی*
  .ينبتلا ةیاعر راظتنا يف*
  .مونلل نكاسمكً ةداع مدختست ال ةصاخ وأ ةماع نكامأ يف ثوكملا*
  .ةلثامم نكامأ وأ ىوتسملا نود نكاسم ،ةروجھم ينابم ،)ةماع قئادح( تاھزنتم ،تارایس يف نوشیعی*
  .ٍفاكو مظتنم ،تباث ناكم يف نونكسی الأ*
 
 )708( 614- 4500 مقرلا ىلع ناجلوو يدنیو ىلع لاصتألا ءاجرلا ،ىوأم الب كلفط ناك اذإ
  .ةدعاسملل


