
 

 

 المملكة العربية السعودية

 التعليموزارة 

  ( 280) 

 ال المعالتعليم في محافظة رجإدارة 

 الشؤون التعليمية ) بنين (

 التدريب التربوي واالبتعاث 
 

 

  الرقم :

 هـ144      التاريخ:       /        / 

 المشفوعات :

 

 
 

 

  الموضوع :

 

 

 
 

 

 بطاقة طلب دراسة مسائية أو حدودية لشاغلي الوظائف التعليمية

 
 ...........  رقم السجل املدني / ............................................................................اسم املتقدم رباعيًا / ...........................................................................

 ........................................................................................اجلهة اليت يعمل بها / .......................................................................................................

 ........... املستوى / ....................... مدة اخلدمة / ..................... التخصص / .............................منه ( ...................... آخر مؤهل علمي وتارخيه ) ترفق نسخة

 ........................................ الدولة / ................................................اجلامعة املطلوب الدراسة بها / ............................................................... الكلية / ....

 ( .إليها ، ) ماجستري ( ، ) دكتوراه التخصص املطلوب دراسته / ..................................................................................... الدرجة املتقدم 

______________________________________________________________ 
 

 إقرار خطـي من المتقـدم

 
....... بأن الدراسـة اليت أطلب الرتشيح .......................................أتعهـد أنـا / ......................................................................... الذي يعمل بوظيفة / ..................

وط وأن هلا لن تؤثر سلبا على مستوى أدائي لعملي وواجباتي جتاهه وإن حدث خالف ذلك توقف املوافقة ، كما أنين أتقيد مبا وضع لذلك من نظـم وشـر  

املسائية انقطاع عن العمل عاد أيام االختبارات النهائية  شحت من أجله ويف اجلامعة احملددة لذلك  وأال يرتتب على دارسيترالتزم بدراسة التخصص الذي 

السـما  املبـدئي    الفعلية اليت يتم فيها أداء االمتحان فقط واحملددة رمسيًا مـن قبـل الكليـة إذا كـان االختبـار يـتم يف الفـرتة الصـباحية ، وأن أقـوم بأخـذ          

لتزم بإحضار إفادة رمسية من جهة الدراسة تثبت تأدييت لالمتحان توضح أيام االمتحـان الفعليـة بدايـة ونهايـة . وعلـى ذلـك جـرى        أحلضور االختبار كمال 

 التوقيـع .
 

 هـ14    اريخ    /    /الت ........................................ التوقيع / ..................................................................االسم / 

___________________________________________________________________ 
 تقدير مستوى األداء للعــام األخـري .

ــام .........  ــاريخ      /      /      هـــ )         ( اســم مســجله / ................................................................... الت 14التقــدير الفــين لع وقيــع / ................................. الت

 هـ14

 عدد معلمي املدرسة / القسم )         ( عدد من متت املوافقة هلم مسبقا )          ( .

___________________________________________________________________ 
 وفقـه اهلل                          التعليمسعادة مدير عام / مدير 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .......  وبعـد  
لـى طلبـه   نرفق لكم طلب الزميل املوضح امسه ومعلوماته أعاله للدراسة ) املسائية / احلدودية ( لدراسة التخصص املشار إليـه ونفيـدكم مبوافقتنـا ع      

 مبوجب ما تضمنه إقرار الزميل بعاليـه .

 نأمل دراسة طلبة ويف حال املوافقة يرجى تزويدنا بصورة من املوافقة لنتمكن من املتابعة وإجراء الالزم مبوجب ما ذكر واهلل املوافق .     

 

 هـ14    اخلـتم          التاريخ    /    /          ........................................ التوقيع / ........................................................ اسم الرئيس املباشر /

 مالحظة : 

 ) تصدر وتسجل بصادر اجلهة املتقدم منها ، مع ضرورة إرفاق صورة من املؤهل والقبول باجلامعة ( .

 


