
 
 مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية األصيلة

 

 

دإرة الاسطبالت ورعاية إخليلدورة          إ 
  -مـعـلـــومـــــــات إلـــــــــــدورة  -

 
 

 إملوعد
 مدة إدلورة ثالثة أ ايم 

ىل  14خالل إلفرتة من وذكل  ىل  13إملوإفق  هـ1438ربيع إل ول  16إ   م2016ديسمرب  15إ 

 ظهرًإ  2صباحًا حىت إلساعة  8:30من إلساعة يوميًا  إلوقت

 إلرشوط 

  سعودي إجلنس ية ، ويف حال رغبة إملقميني غري إلسعوديني اباللتحاق ابدلورة جيب إرفاق خطاب من

 يفيد بعمهل يف جمال إدإرة الاسطبل.  عنده ماكل الاسطبل إذلي يعمل 

  رفاق   صورة من إلسرية إذلإتية. إ 

  تربية إخليل. خربة يف جمال  

  .جيادة إللغة إال جنلزيية  إ 

 رفاق  من إلهوية إملدنية )بطاقة إل حوإل(. صورةجيب إ 

برإهمي بدر    إحملارض  )مجهورية مرص إلعربية(                    د.  ابمس محمد إ 

 إدلورة جمانية تاكليف إدلورة

 فرتة إلتسجيل
  ىل  1فرتة إلتسجيل من ىل  1هـ إملوإفق 1438صفر  15إ   م 2016نومفرب  15إ 

  رساهل للمركز عن طريق إلربيد الالكرتوين إخلاص ابملركز أ و عن طريق يرىج تعبئة إلمنوذج إملرفق وإ 

 إلفاكس. 

 

 

 

 011 5240385 - 011 5240380رمق إلهاتف: 

  011 5240442رمق إلفاكس:    

 info@kaahcfao.comإلربيد الالكرتوين:   
 

www.kaahcfao.com 

 



 
 مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية األصيلة

 

 

دإرة الاسطبالت ورعاية إخليلدورة          إ 
  -لـــــــــــدورة منوذج إال شرتإك اب -

 

 إملعلومات إلشخصية

  إلعمر  إمس إملشرتك

  رمق بطاقة إل حوإل

  إلعنوإن / إملنطقة

  رمق إجلوإل  رمق إلهاتف

  إلربيد الالكرتوين
 

 إملؤهالت إلعلمية

  إملؤهل إدلرإيس

 إخليل جمالمدى خربتك يف 
 

 

 معلومات هجة إلعمل إحلالية

  هجة إلعمل
 نبذه عن إملهام إليت تقوم هبا يف معكل

 

 

 يف حال حدوث أ ي حادث أ مل إلتوإصل مع: 

  صةل إلقرإبة  الامس

  رمق إجلوإل
 

 جيب الاطالع عىل معلومات الالتحاق ابدلورة وإملوجودة يف إلصفحة الاوىل.  - مالحظة:

 إلمنوذج وتقدميه للمركز عن طريق إرساهل عىل إلربيد الالكرتوين أ و عن طريق إلفاكس.  قبل إلتوقيع عىلجيب تعبئة مجيع إحلقول أ عاله وإلتأ كد مهنا  -            
 

  

  توقيع ُمقدم إلطلب:

  إلتارخي:
 

 

 
 

 من إملركز خاص بلجنة إلقبول وإلتسجيل

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

  توقيع جلنة إلتسجيل  إختري وإعمتد بوإسطة

  مالحظات: 

 info@kaahcfao.comإلربيد الالكرتوين:    - 011 5240442رمق إلفاكس:     - 011 5240385 - 011 5240380رمق إلهاتف: 


