املطلوب على املتقدم
 .1طباعة موعد املراجعة.
 .2وضع صور الوثائق املطلوب إرفاقها مقاس ( )A4مثبته بشكل متاكاو ومرتبكة حبيك حيتكو
على ما يلي:
أ .استمارة املعلومات الشخصية للمتقدم للتعيني بعد تعبئتها ووضع األختام املطلوبة.
ب .ثالث ناخ من (املؤه العلمي) مصدقة من اجلهة الصادرة منها .
ج .ناخة مصدقة من الاج األكادميي حلملة الدبلوم.
د .ناخة من نتيجة إختبار القدرات والتحصيلي.
هك .ناخة من نتيجة إختبار كفايات اللغة اإلجنليزية (إن وجد).
و .ثالث ناخ من حان الارية والالوك (إن وجدت).
ز .ثالث ناخ مصدقة من الدورات الفنية (إن وجدت).
ح .ناختني من اهلوية الوطنية للمتقدم مع األساس للمطابقة وان تلون واضحة املعامل .
ط .ناخه مكن اهلويكة الوطنيكة و سكج األسكرة لوالكد املتقكدم مكع إرفكام مكا يثبكم األم ل حالكة
كانم (غري مضافه).
 .ناخة من اهلوية الوطنية جلد املتقدم (إن وجدت)
ك .ناخة من اهلوية الوطنية لولي األمر ل حالة (وفاة والد املتقدم).
ل .عدد ( )6صورة مشاكية حديثكة ملونكة للطالكا مقكاس ( )4×3ملشكو الكرأس مكع كتابكة
االسم خلف ك صورة .
م .منوذج كشف طيب رقم ( )1مع إقرار احلالة الصحية بعكد تعبئكة عيكع احلقكول والتوقيكع
عليه وتثبيم الصورة الشخصية ل امللان املخصص ل النموذج.
 .3تعليمات :
أ .سكو يكتم اسكتبعاد أ متقكدم ال يحضكر ل الوقكم ادكدد حاكا مكا هكو موجكود ل املوقكع أو
اليُحضر عيع الوثائق املطلوبة أو ال ياتلم األختام والتواقيع عليها.
ب .إجراءات إختبار اللياقة واملقابلة الشخصية واللشف الطيب رقم ( )1سو تتم خالل اليوم
اددد ل املوقع .
ج .احلضور بالز الرياضي املناسا (جزمة رياضية  ،فانيلة وبنطلون )ل متام الااعة الرابعكة
( )4صباحًا وحاا املوعد اددد لل متقدم .
د .عدم إحضار اجلوال ملقر اللجنة .
 .4عنوان املوقع :
الرياض  -املزامحية -أكادميية تركي الفيص لالستخبارات (مركز العارض باملزامحية).
 .5الوصف :
الطريق الرئياي باجتاه ملة امللرمة (خمرج )6االجتكاه ياكاراً ثكم املخكرج الثكاني للكدوار االول ثكم
املخرج الثاني للدوار الثاني  .وميلن التواص على رقم اهلاتف املباشر (.)0118161036

