
 
 عبدالعزيز للخيل العربية األصيلة مركز الملك

 

 

صـــدورة أ م     ــ ات ال ــابــــــراض وا     ل ـيــــ
  -مـعـلـــومـــــــات الـــــــــــدورة  -

 
 

 املوعد
 مدة ادلورة ثالثة أ ايم 

ىل  21خالل الفرتة من وذكل  ىل  20املوافق  هـ1438ربيع ال ول  23ا   م2016ديسمرب  22ا 

 ظهرًا  2صباحًا حىت الساعة  8:30من الساعة يوميًا  الوقت

 الرشوط 

  .سعودي اجلنس ية 

  رفاق  واملؤهالت العلمية.  صورة من الشهادةحاصل عىل شهادة باكلوريوس يف الطب البيطري وجيب ا 

  .جيادة اللغة ال جنلزيية  ا 

رفاق السرية ا  ذلاتية وصورة من الهوية املدنية )بطاقة ال حوال(.جيب ا 

  .ن أ مكن  يوجد دليه خربة سابقة يف عالج اليل ا 

براهمي بدر    احملارض  )مجهورية مرص العربية(                    د.  ابمس محمد ا 

 ادلورة جمانية تاكليف ادلورة

 فرتة التسجيل
  ىل  1فرتة التسجيل من ىل  1هـ املوافق 1438صفر  15ا   م 2016نومفرب  15ا 

  رساهل للمركز عن طريق الربيد الالكرتوين الاص ابملركز أ و عن طريق يرىج تعبئة المنوذج املرفق وا 

 الفاكس. 

 

 

 

 011 5240385 - 011 5240380رمق الهاتف: 

  011 5240442رمق الفاكس:    

 info@kaahcfao.comالربيد الالكرتوين:   
 

www.kaahcfao.com 

 



 
 عبدالعزيز للخيل العربية األصيلة مركز الملك

 

 

صـــدورة أ م     ــ ات ال ــابــــــراض وا     ل ـيــــ
  -لـــــــــــدورة منوذج ال شرتاك اب -

 

 املعلومات الشخصية

  العمر  امس املشرتك

  رمق بطاقة ال حوال

  العنوان / املنطقة

  رمق اجلوال  رمق الهاتف

  الربيد الالكرتوين
 

 املؤهالت العلمية

  املؤهل ادلرايس

 مدى خربتك يف عالج اليل
 

 

 معلومات هجة العمل احلالية

  هجة العمل
 املهام اليت تقوم هبا يف معكل نبذه عن

 

 

 يف حال حدوث أ ي حادث أ مل التواصل مع: 

  صةل القرابة  الامس

  رمق اجلوال
 

 جيب الاطالع عىل معلومات الالتحاق ابدلورة واملوجودة يف الصفحة الاوىل.  - مالحظة:

 المنوذج وتقدميه للمركز عن طريق ارساهل عىل الربيد الالكرتوين أ و عن طريق الفاكس.  قبل التوقيع عىلجيب تعبئة مجيع احلقول أ عاله والتأ كد مهنا  -            
 

  

  توقيع ُمقدم الطلب:

  التارخي:
 

 

 
 

 من املركز خاص بلجنة القبول والتسجيل

 يوجد نقص بالبيانات )     (  قائمة االنتظار )     (  مرفوض )     (  مقبول )     (

  توقيع جلنة التسجيل  اختري واعمتد بواسطة

  مالحظات: 

 info@kaahcfao.comالربيد الالكرتوين:    - 011 5240442رمق الفاكس:     - 011 5240385 - 011 5240380رمق الهاتف: 


