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 طلب التحاق ببرنامج دبلوم التربية العامة بجامعة الحدود الشمالية

 هـ14هـ/       14 العام الجامعي  الفصل الدراسي

 

 البيانات الشخصية:

 باللغة العربية طبقاً لوثيقة التخرج االسم

 العائلة الجدأسم  أسم األب األول االسم

    

 السفر(لجواز  )وفقا  االسم باللغة اإلنجليزي  

Family Name Grande Father Name Father Name First Name 
    

 

  الجنسية  رقم السجل المدني

  تاريخ الميالد  مكان الميالد

  الحالة الوظيفية  االجتماعيةالحالة 

 

  التواصلعناوين 

  الدولة  المدينة  الرمز البريدي  ص.ب

  

 لتواصلأرقام ا

 للطواري االتصالرقم  اريأسم شخص للطو البريد اإللكتروني رقم الجوال

    

 

 المؤهالت العلمية

المؤهل 
 العلمي

الجامعة التي  الدولة
 تخرجت منها

المعدل  التقدير سنة التخرج التخصص الكلية
 التراكمي

        بكالوريوس

        دبلوم 

        ماجستير

 

 تعمل(يعمل /  )لمن الوظيفي خالتاري

 ىــتــح تاريخ مباشرة العمل مسمى الوظيفة جهة العمل

هـ14/        /                هـ14/        /                
 ىــتــح تاريخ مباشرة العمل مسمى الوظيفة جهة العمل

هـ14/        /                هـ14/        /                
 ىــتــح تاريخ مباشرة العمل مسمى الوظيفة جهة العمل

هـ14/        /                هـ14/        /                
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 ال              نعم       لتربية العامة في أي جامعة أخرى؟هل سبق لك القبول في برنامج دبلوم ا

 إذا كانت اإلجابة بنعم أكمل التالي

 سبب التوقف الرقم الجامعي تاريخ القبول الكلية  اسم الجامعة

     

 

 للطالبات فقط:

 برنامج دبلوم التربية العامة االلتحاقموافقة ولي األمر على 

بمواصلة الدراسة حتى  والسماح لهاأوافق أنا ولي أمر الطالبة على التحاقها بجامعة الحدود الشمالية للدراسة 
 حصولها على المؤهل العلمي. وعلى ذلك أوقع

  التوقيع  صلة القرابة  أسم ولي األمر

 

 

وأتحمل ......... بأن جميع البيانات التي دونتها في هذا الطلب صحيحة أقر أنا الطالبــ/ــة.....................................................

 يترتب على ذلك. كما أقر بأنني على علم بالتعليمات التالية: ما مسؤولية

 البيانات المدونة. ويعتبر مسؤوالً مسؤولية تامة عن صحة جميع هيقوم الطالبـ/ـة بتعبئة هذا النموذج بنفس .1

 .أستالم المستندات من قبل عمادة الدراسات العليا ال يعني القبول في الجامعة .2

من أي جامعة أخرى بغض النظر عن المرحلة  فصل()يحق لعمادة الدراسات العليا الغاء قيد من يتضح أنه سبق أن الغي قيده  .3

 التي وصل اليها في الدراسة.

خاصة تغيير الحالة الوظيفية أو نات التي دونتها في هذا الطلب. )تغيير يطرأ على البياإبالغ عمادة الدراسات العليا عن أي  .4

 .عنوان المراسلة أو ارقام الهواتف(

 المحافظة على جميع مقتنيات الجامعة. .5
 

 

 

 

 

 التاريخ:     :التوقيع     األسم: 


