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  نهايت ألاسبىع  لشاغلي الىظائف الخعليميت بالجامعاث السعىديت خارج أوكاث الذوام الزسمي  :   اسخمارة طلب دراست

 ـ املعلىماث الصخصيت :
ً
 أوال

 
ً
 اسم املخلذم رباعيا

 الجىال السجل املذويركم  الللب الجذ ألاب ألاول 

      

  جاريخه ماجسخير     بكالىريىس     دبلىم  آخز مؤهل علمي  ملز العمل

  العمل الحالي  الذرجت  املسخىي   الزجبت الىظيفيت*  مذة الخذمت

  العمل الحالي
الجهت املزاد 

 الذراست بها
  ملزها  الكليت 

الخخصص املطلىب 

 دراسخه
 

الذرجت املخلذم 

 للحصىل عليها
 بكالىريىس                            ماجسخير                                دكخىراه 

 نهايت ألاسبىع                                    مسائي                                                                                 هىع اللبىل 

 حعهذ

 الترشيح........... بأن الذساست التي أطلب .........................الزي أعمل بىظيفت :....... ......................................................................أها ............................ أحعهذ

 على مسخىي أدائي للعمل ، وأن ال جخحمل إداسة الخعليم أي جبعاث ماليت  اللها 
ً
أو بعذ الذساست وأن ألتزم بذساست الخخصص املششح له في الجامعت  أزناءجؤزش سلبا

اث النهائيت ، وأن أقىم بئشعاس سئيس ي املحذدة لزلك . وأال ًترجب على دساستي اهقطاع عن العمل عذا ما حذد بقشاس مجلس الىصساء املىقش الزي أجاص حضىس الاخخباس 

 .املباشش قبل بذاًت الاخخباس بىقذ كاف ، كما ألتزم بئحضاس إفادة سسميت من جهت الذساست جثبذ جأدًتي لالخخباس وعلى رلك جشي الخىقيع 

 هـ411/       /       الخاسيخ                                                                                                                                                        الخىقيع :                  

  

 ـ معلىم
ً
 اث حعبأ من كبل الزئيس املباشز :ثاهيا

  املذكىر (عذد املزشحين لإلهدساب والذراست املسائيت الجامعيت باملذرست ) دون   عذد شاغلي الىظائف الخعليميت

  مذي جفىق املخلذم في عمله

 (مالحظت : املسافت جخص طالبي الذراست املسائيت فلط كلم  )   (                           )   املسافت بين ملز عمل املزشح وجهت الذراست

 جلذيز ألاداء الىظيفي ألخز عامين
 الخلذيز العام الخلذيز العام

    

  

 وفقه هللا        بـ : املكشم مذًش مكخب الخعليم             

 السالم عليكم وسحمت هللا وبشكاجه وبعذ :ـ

كذ من صحت ودقت وهفيذكم بمىافقخنا على طلبه بعذ الخأ ،هشفع لكم طلب الضميل املىضح اسمه ومعلىماجه أعاله لذساست الخخصص املشاس إليه أعاله

 .سابأخزها في الاعخباس السماح له بخأدًت الاخخباساث النهائيت وفق العذد املسمىح به من املششحين للذساست املسائيت والاهد، مع البياهاث املذوهت

 الخخم                                         .............. ................................................ الخىقيع ...................... اسم الشئيس املباشش : ........................مسمى الىظيفت ...................

  

 وفقه هللا                                                املكشم / مذًش إداسة الخذسيب والابخعار 

 السالم عليكم وسحمت هللا وبشكاجه وبعذ :ـ

 . ( كلم 403املسافت بين مقش عمله وجهت الذساست املقبىل بها ال جضيذ عن ) هشفع لكم طلب الضميل بعذ مىافقت سئيسه املباشش ، وأخزها في الاعخباس أن 
 

 الخخم                           ..................... ..................................................... الخىقيع : .............................................. الاسم : ..............مذًش مكخب الخعليم بـ ..
 

 

                                                                                                                    (.صىرة من كبىل الجامعت   -0         .صىرة من آخز مؤهل دراس ي -1يزفع مع الطلب:    )          

 معلم ممارس، معلم مخلذم، معلم خبير( )*



         

             

 وصاسة التعليم               

 فسة العامت للتعليم بمحافظت الطائإلادا   

 إداسة التذسيب والابتعاث                        

 كسم إلايفاد والابتعاث                          
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  الشكـــــم :

  التـــاسيخ :

 املشفىعاث :

  : مالحظاث

 

  الشسمي لالستعمال              

 

افلت للذساست خاسج وكت الذوام الشسمي(  همىرج جذكيم املستىذاث املطلىبت لـ )املى

 سكم الجىال:                         اسم صاحب الطلب:

 املكتب التابع له:                                    املذسست:

 مستىفى مالحظاث       الطلب ث

افلت للذساست خاسج وكت الذوام الشسمي بعذ استكمال ك  1    افت التىكيعاث.استماسة طلب املى

 كبىل دساس ي من الجهت التي يشغب في الالتحاق بها )الجامعت( مزكىس فيها اللسم والتخصص 2

 بأن الذساست في )وعذد سىىاث 
ً
 (.الفترة املسائيتالذساست وجاسيخ بذايتها، مىضحا

  

   الخطت الذساسيت لللسم املشاد الذساست فيه. 3

   صىسة الهىيت الىطىيت. 4

   صىسة آخش مؤهل دساس ي. 5

 وملن بذأ الذساست إضافت ملا سبم:

   وسخت من مستىذ بذء الذساست ملن بذأ الذساست. 6

 ألاكاديمي للذساست الحاليت أو الجذول الذساس ي مصذق من الجامعت ملن هى  بالفصلالسجل  7

 ألاول  
  

 

 
 مذقق املستنذات:

 

 االسم: 

 

 العمل: إداري/ قسم اإليفاد واالبتعاث

 

 التوقيع:

 

 ـه14 /  /  التاريخ:

 رئيس قسم اإليفاد واالبتعاث

 

 

 

 د. عبذاإلله بن معيذ اخلالذي

 

 

 

 ـه14 /  /  التاريخ:


