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 عمادة الدراسات العليا 

 خـــاص ابملرشح/ـــــه
 ـه /رشحمعلومات امل
 السجل املدين: االسم: 

 اتريخ التعيني: املرتبة: رقمها: مسمى الوظيفة:
 اتريخ بداية الدراسة العام القادم: رقم الطلب: الدرجة العلمية املتقدم هلا:

 كلية: قسم: التخصص املطلوب:
 ..................................      سلمه هللا................................................../  سعادة

يف االلتندددداان ب انمج  ة مإلرغبددددلقبول برامج الدددددراسددددددددددددددددددا  العليددددا أان املوضدددددددددددددددنددددة بيدددداانا أواب  اإل قددددد تقدددددمدددد  و  البوابددددة ا ل   ايددددة أفيدددددكم 
 لدي قد اجتز  االختبارا  التنريرية  الشدددددددفوية ...................... يف كلية ........................ ختصدددددددص .........................    

شددددر ق القبول امل صددددويف وليها يف حيث أا  من  موضددددق أدانب مواويد الدراسددددة ولقسددددم الذي سدددد در  ب       مرفقة يف طليب هذا افادة ترشدددديق ولقبول
   برفع األمر لصاحب الصاحية يف اجلامعة. الت رم  أتقدم ل م بطلب املوافقة ولى ذلكفإاإل  الئنة الدراسا  العليا جبامعة أم القرى موافقة جهة العمل

 ه14:  /   /    التاريخ:                                                                        :الطلب مقدم/ ــــــةتوقيع 
 

 بوحدة التطوير اإلدارياص ـــــــــخ
  املوضنة أواب. املذكور ولدراسا  العليا حسب البياان  ال مااع من التناان املرشق / ددددددددددة

  اخلتم         التوقيع/                                                                                /االسماملسؤول املختص 
 هـ14التاريخ:  /   /    

 
 
 

 

 ـه  /رشحا املـــــية اليت سيدرس هبـــــاص ابلكلـــــــــخ
  .املرشق/ د  املوضنة بياانت  أواب  املتقدم هلايفيد قسم:...................... أن مواويد الدراسة يف املرحلة 

 الصباحية  املسائية املسائية   الصباحية   يف الف ة: 
 هد14التوقيع/                                   التاريخ:  /   /                                                   /رئيس القسم: االسم

 هد14التوقيع/                                   التاريخ:   /   /                                           /: االسماملعهد/عميد الكلية

 ـه /هة اليت يعمل هبا املرشحــــابجلاص ــــــــــــخ
 سلمه هللامعايل مدير جامعة أم القرى                                                             

د  املد اة بياانت  أواب من ذ ي القدرة  ال فاءة  قد تقدم بطلب املوافقة  /.....................  ن املرشقادارة  كلية     ومادة    تفيد 
قد مت  موافقة  حدة التطوير ا داري كما     من السماح ل  ولدراسة نال مي عا العملي ولى الدراسة يف املرحلة املوضنة أواب   طبيعة ومل   سجل 

  للت رم  مرفق طي  افادة ترشيق القبوللذا ارى املوافقة ولى ا ذن ل  ولدراسة  سيتم الرفع حال اخال دراست  وألداء الوظيفي هو موضق أواب  
 تقبلوا فائق       . عليا جبامعة أم القرى موافقة جهة العملحيث أا  من شر ق القبول امل صويف وليها يف الئنة الدراسا  الوختاذ ما تر ا  م اسباً 

 التنية  التقدير   
 ......................................                         التوقيع::..............................................    عميد الكلية/ املعهد/ اجلهة: االسم 

 

 هد14      / :   /   التاريخ


