اسم المشترك باللغة العربية ............................... :االب ........................ :الجد ........................ :اللقب.......................... :
اسم االم ثالثي..................................................... :

اسم المشترك باللغة اإلنجليزية حسب جواز السفر
First Name: …………..………….. Second Name: …….………..…..……. Third Name: ……………….……. Last Name: ….…..……….……..…..

الجنسية ....................... ............ :الجنس .................. :الديانة ....................... :الحالة االجتماعية................................. :
تاريــــــخ الميـــالد:

/

/

م

مكان الميـــــالد ............................... :فصيـــــلة الــدم (

رقم البطاقة الشخصية .................................. :مكان صدورها ....................... :تاريخ صدورها:
رقم جواز السفر ........................................... :مكان صدوره  ........................ :تاريخ صدوره :

/
/

)
/

م

/

م

الرقم الوطــــني

رقم القيد .................................... :رقم ورقة العائلة .................................. :رقم البطاقة الضمانية................................. :
رقم الهاتف ....................................................... :البريد االلكتروني...................................................................... :
اسم أقرب األقارب ....................................................................... :الهاتف......................................................... :
رقم الحساب ....................................... :اسم المصرف .................................... :الفرع............................................ :
عنوان السكن  /المدينة .............................................................. :المنطقة.............................................................. :
أقرب نقطة دالة.............................................................................................................................................. :
الوظيفة ..................................................................... :الوضع الوظيفي:

نظامي

منتدب

الصفة الوظيفية:

مدير عام

مدير

عميد

إداري

موظف

عضو هيئة تدريس

الصفحة  1من 4

رئيس قسم

رئيس وحدة

معيد

الدرجة الوظيفية للموظف .................................... :الدرجة العلمية لعضو هيئة التدريس..................................................... :
تاريخ الحصول عليها:

/

م

/

تاريخ التعيين :اليوم  ............الشهر ........... :السنة ................... :م
اإلدارة العامة................................................. :الكلية  /اإلدارة  /المركز................................................................... :
القسم ............................................ :الوحدة .......................................... :الشعبة................................................ :
المؤهالت العليمة:
ت

المؤهل العلمي

تاريخ الحصول عليه

مكان الحصول عليه

التخصص الدقيق

1
2
3
4
الخبرات السابقة/الترقيات:
من

الجهة

الى

الوظيفة

الدورات التدريبية:
الدورة

الجهة

المدة باألسابيع
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مكان الدورة

أسماء المنتفعين:
الزوج او الزوجة واالبناء والوالدين:
ت

االسم

االسم باللغة اإلنجليزية
حسب جواز السفر

صلة
القرابة

تاريخ الميالد
اليوم  /الشهر  /السنة

رقم جواز السفر

الرقم الوطني

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18

هل ترغب في الحصول على التأمين الطبي؟

ال

نعم

اتعهد بأنني قد قمت بتعبئة البيانات شخصيا ً واني اتحمل المسئولية القانونية في حالة المخالفة
االسم ................................................. :التاريخ ..........................التوقيع............................. :

يعتمد

يعتمد

البصمة

االعتماد النهائي

الجهة او اإلدارة التابع لها
االسم...................................... :

رئيس المراجعة والتدقيق

الصفة..................................... :

التوقيع والتصديق:

التوقيع والتصديق:
.............................................

.............................................
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رئيس فريق تجميع وإدخال قاعدة بيانات جامعة بنغازي
التوقيع والتصديق:
.............................................

المستندات المطلوبة لألسرة:
 1ــ الرقم الوطني لجميع افراد االسرة (نسخة مسحوبة) من الموقع الرسمي للجهة المختصة بالرقم الوطني
http://info.nid.gov.ly
 2ــ شهادة الوضع العائلي من السجل المدني (االصلية).
 3ــ شهادة الميالد لجميع افراد االسرة من كتيب العائلة.
 4ــ عدد " "2صور شخصية ملونة حديثة بخلفية زرقاء لجميع افراد االسرة مقاس ( 6*4كتابة االسم الثالثي خلف
كل صورة).
 5ــ نسخة من جواز السفر عربي  +اإلنجليزي والتجديد لجميع افراد االسرة.
 6ــ شهادة مرتب .
المستندات المطلوبة للوالدين:
 1ــ الرقم الوطني للوالدين (نسخة مسحوبة) من الموقع الرسمي للجهة المختصة بالرقم الوطني
http://info.nid.gov.ly
 2ــ نسخة من جواز السفر عربي  +اإلنجليزي والتجديد.
 3ــ شهادة الوضع العائلي من السجل المدني (االصلية).
 4ــ عدد " "2صور شخصية ملونة حديثة بخلفية زرقاء مقاس ( 6*4كتابة االسم الثالثي خلف كل صورة).
مالحظات:
ــ يجب تسليم النموذج والمستندات في ملف.
ــ المستفيدين من هذا التأمين هم أعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة ويشمل زوجاتهم وابنائهم غير المتزوجين
والوالدين فقط.
ــ يتم تعبئة النموذج وتسليمه مع المرفقات المطلوبة الى اإلدارة او الكلية التابع لها.
ــ هذا النموذج يخص جامعة بنغازي فقط.
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