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اسرًارج ذسهيى انُسخح انُهائيح يٍ يهفاخ انطالب وانطانثاخ نثزايج انذراساخ انعهيا نهعاو
انجايعي 8341هـ 8341 /هـ
انىقد :يىو االحذ يٍ انساعح  1صثاحًا حرى انساعح  8ظهزًا تراريخ 8341/1/88هـ وحرى يىو انخًيس
8341/1/81هـ
انًكاٌ :عًادج انذراساخ انعهيا – إدارج انجايعح – انثاحح انظفيز

* عذو حضىرك في انًىعذ انًحذد سيهغي ذزشحل
اسى انثشَايج

انكهٍح

اسى انطانة/ـح

انجُس

سلى انٌٕٓح

انجُسٍح

سلى انجٕال

انٓاذف

ذعهذ
أذعٓذ أَا انطانة/ـح  ..................................................................................................................................تأٌ جًٍع
يعهٕياذً صحٍحح ٔتأًَُ نى ألثم لثٕالً َٓائًٍا فً أي تشَايج يٍ تشايج انًاجسرٍش فً جايعح انثاحح ٔفً حال
ثثد رنك فئَّ ٌُهغى لثٕنً فً كال انثشَايجٍٍ ٔأعً اَثاس انًرشذثح يع ٔصاسج انخذيح انًذٍَح فً حال عذو
إسفاق يٕافمح جٓح عًهً (نهًٕظف).
ْ341 /ـ
/
انراسٌخ
ذٕلٍع انطانة/ـح

َ زجى ذزذية أوراق انًهف حسة هذا انثياٌ

يٕجٕد
3
2
1
4
5
6
7

األٔساق انًطهٕتح
أصم صٕسج يٍ تطالح األحٕال انًذٍَح نهطالب ،أٔ كشخ انعائهح نهطانثاخ
أصم ٔصٕسج ٔثٍمح انًشحهح انجايعٍح
أصم ٔصٕسج يٍ انسجم األكادًًٌ
صٕسج ذضكٍرٍٍ عهًٍرٍٍ
يٕافمح جٓح انعًم نهًٕظفٍٍ
أصم ٔصٕسج اخرثاس انهغح االَجهٍضٌح (كم انثشايج تاسرثُاء تشَايج انكراب
ٔانسُح)
طثاعح ٔذٕلٍع االلشاس ٔانرعٓذ

اسى يسرهى انًهف /
نهرٕاصم
عًادج انذساساخ انعهٍا ْاذف  1377274333ذحٌٕهّ 2111 – 2414
ٔعهى تشٌذ عًادج انذساساخ انعهٍا Gs.dean@bu.edu.sa
* يالحظحْ :زِ االسرًاسج اسرششادٌح فمط ذعثأ ٌذًٌٔا.

يالحظاخ

انرٕلٍع /

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Education
Albaha University
Deanship of Graduates Studies

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الباحة
عمادة الدراسات العليا

إقزار وذعهذ
ألش أَا انًٕضحح تٍاَاذّ أدَاِ تأٌ يعهٕياذً صحٍحح ٔأًَُ ال أعًم فً أي
يٍ انٕظائف انحكٕيٍح أٔ األْهٍح ٔأًَُ يرفشغ ذًايًا خالل فرشج انذساسح،
ٔأذعٓذ فً حال كًَٕ يٕظف ،أٌ أحضش يٕافمح جٓح انعًم ٔفً حال
عذو إحضاسْا فئٌ نهجايعح انحك فً طً لٍذي يٍ انثشَايج ٔأذحًم كايم
انًسؤٔنٍح انُاذجح عٍ رنك.
انًقز تًا فيه:

االسى
انسجم انًذَي
انرىقيع
رقى انجىال
انثزيذ االنكرزوَي
اسى انثزَايج
انرخصص

