
 العسكريالرقم  االسم رقم الهاتف

   

Name   

 

AHP-TD-002 

Check sheet 

 (1/1/9002قبل   حسب الشروط السابقة )ممارس من متدرب الى 

2توقيع  1توقيع     Check   المعيار 

 تاريخ الشهادة   

 

بكالوريوس مهن  

 3طبية او دبلوم 

  *سنوات

 الشهادة 

 تاريخ االمتحان   

 

06عالمة النجاح   اجتياز االمتحان  

 المقرر 

 تاريخ التجنيد  

  

لشهادة تاريخ ا  

 

سنة من ممارسة  

لتجنيد المهنة او ا

 للبكالوريوس 

 3سنتين للدبلوم 

 سنوات 

 المدة الزمنية 

او شهادة ) مرفق   

(خطية  

:رقم   

توصية رئيس   

 االختصاص 

   
مالحظات مقرر 

و سكرتير )اللجنة 

(اللجنة   

   
مالحظات 

 اللجنة 

 * المدة المطلوبة للتصنيف بعد الدبلوم 3 سنوات = سنتين 

 

 



 العسكريالرقم  االسم رقم الهاتف

   

Name   

 

AHP-TD-002 

 

Check sheet 

 (1/1/9002حسب الشروط السابقة  قبل  )من ممارس  الى اختصاصي مساعد  

 

2توقيع  1توقيع     Check   المعيار 

 تاريخ االمتحان   

 

06عالمة النجاح   اجتياز االمتحان  

 المقرر 
تاريخ التصنيف   

 السابق  

    /       /  
 

سنوات  من  4 

  التصنيف السابق

 المدة الزمنية 

او شهادة ) مرفق   

(خطية  

:رقم   

توصية رئيس   

 االختصاص 

   
مالحظات مقرر 

و سكرتير )اللجنة 

(اللجنة   

   
 مالحظات اللجنة 
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Name   

 

AHP-TD-002 

Check sheet 

 (1/1/9002حسب الشروط السابقة  قبل  )من اختصاصي مساعد  الى اختصاصي  

2توقيع  1توقيع     Check   المعيار 

فق االوراق مر  

 رقم 

)                  ( 

 

اوراق  2عدد  

علمية في 

مؤتمرات او ايام 

*علمية   

 اوراق علمية  

تاريخ التصنيف   

 السابق  

    /       /  
 

سنوات  من  4 

 التصنيف السابق 

 المدة الزمنية 

او شهادة ) مرفق   

(خطية  

:رقم   

توصية رئيس   

 االختصاص 

   
 مالحظات مقرر

و سكرتير )اللجنة 

(اللجنة   

   
 مالحظات اللجنة 

  92/1/9002تاريخ  1/9002حسب القرار المعدل رقم 

 

 

Check sheet 

 (1/1/9002حسب الشروط السابقة  قبل  )  1/من اختصاصي الى اختصاصي



 العسكريالرقم  االسم رقم الهاتف

   

Name   

 

AHP-TD-002 

 Check   المعيار 

 مرفق االوراق رقم 

                         ()   

 الشهادة  ماجيستير او سنة طبية  

 مرفق االوراق رقم 

)                           ( 

 

اوراق علمية في  3عدد  

*مؤتمرات او ايام علمية   

 اوراق علمية  

 مرفق االوراق رقم 

                     ()       

 

 

1القاء ورق عدد   القاء ورقة  

 تاريخ التصنيف السابق  

 

 

ت  من التصنيف سنوا 5 

 السابق 

 المدة الزمنية 

(او شهادة خطية) مرفق   

:رقم   

توصية رئيس   

 االختصاص 

 
مالحظات مقرر اللجنة 

(و سكرتير اللجنة )  

  
 مالحظات اللجنة 

 

Check sheet 

 (1/1/9002حسب الشروط السابقة  قبل  )  مستشار الى    1/ من اختصاصي

 Check   المعيار 

راق رقم مرفق االو  

                         ()   

 الشهادة  ماجيستير او سنة طبية  

 مرفق االوراق رقم 

)                           ( 

   اوراق علمية  4عدد

في مؤتمرات او ايام 

 اوراق علمية  
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Name   

 

AHP-TD-002 

 4و نشر  علمية 
 052مجموع النقاط 

 

 مرفق االوراق رقم 

                     ()       

 

 

2القاء ورق عدد   القاء ورقة  

 تاريخ التصنيف السابق  

 

 

سنوات  من التصنيف  5 

 السابق 

 المدة الزمنية 

(او شهادة خطية) مرفق   

:رقم   

توصية رئيس   

 االختصاص 

 
مالحظات مقرر اللجنة 

(و سكرتير اللجنة )  

 
 مالحظات اللجنة 

 

 

 


