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 استمارة تسجيل لحضور برامج تدريبية  
 للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

 االســـــم : .............................. 
 ............................. : NAME 

..ٌفــــة : ..........................الوظ  
 الكلٌـــــة : ..............................

: .........................  الرقم القومً    

 المحمـــول  : ..............................
) ال ٌتم التسجٌل بدونه ( : ........................  االلكترونًالبرٌد   

 
 مدير المشروع   /الدكتور  تاذاألسالسيد 

تحية طيبة وبعـــد ,,,,,,           
-برجاء التكرم بالموافقة على إلتحاقى بالبرنامج التدرٌبً التالً :  

 

  -ة :ـتعليمات هام
 الترقٌة حسب قرارات مجلس جامعة المنٌا.دورات ن الدورات التدرٌبٌة ضم -1

 مائة جنٌة .  111تكلفة الدورة الواحدة  -2

 الشهادات مجانٌة . -3
 األقل .  بأسبوع على ٌكون قبل بداٌة الدورة  نامجحضور البر نع االعتذار -4

 مساءاً . 8:  2المواعٌد مسائٌة من  -5

 بدأ البرنامج .ٌرفع كشف التسجٌل والتوقٌع بعد ربع ساعة فقط من موعد  -6

 ال ٌسمح بالغٌاب, وال ٌحق للمتدرب المطالبة بشهادة الحضور عند عدم اجتٌاز البرنامج التدرٌبً بنجاح . -7

 .ال ٌجتاز المتدرب البرنامج فى حالة الغٌاب وعدم التوقٌع فى المواعٌد المحددة  -8

 . جنٌة فى الدورة  21غرامة التغٌب عن االمتحان  -9

 جنٌة. 21االمتحان ) فى حالة الرسوب (  عادةغرامة إ  - 11

 متدرب ) فتح الدورة ( .  15لبداٌة الدورة  األدنىالحد  – 11

 
 اقــــــــرار

 

 االسم ..............       الوظٌفة ..............  الكلٌة ...............   الجامعة .........
البرامج التدرٌبٌة التى تقدمت للتسجٌل بها , وأتعهد بان أقر بأننً اطلعت على التعلٌمات المنظمة ومواعٌد تنفٌذ 

خالل  وحضوراالمتحانات الخاصة بالدوراتأكون متفرغا طوال مدة البرنامج وملتزما بجمٌع تعلٌمات المركز
او عدم إنتظامى فى الحضور ٌحق إلدارة المركز إلغاء البرنامج وعدم  غٌابًالبرامج التدرٌبٌة وعند  حضوري
تكلفة البرنامج كامال . وتغرٌمً أخرىة مر ترشٌحً  

عن ما جاء بهذه اإلستمارة من بٌانات وتوقٌعات . بمسئولٌتًوهذا إقرار   

 التوقٌع :..............
 

  

 

  

تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين   ركزركزمم

 على نظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتعلى نظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 

 بدء تاريخ االلتحاق البرنامج م
1 Basic Track   

2 Advanced Track  

3 Professional Track  


