وزارة الدفاع

M.O.D

االدارة العامة للخدمات الطبٌة للقوات المسلحة

Armed Forces Medical Services Directorate

ادارة مستشفٌات القوات المسلحة – بمنطقة الطائف

Armed Forces Hospitals – Taif Region

الشؤون األكادٌمٌة

Academic Affairs

نموذج طلب تدرٌب ( حكومً – أهلً )
األمن الدفاع
مدٌر إدارةوزارة
بإدارة مستشفٌات القوات المسلحة بمنطقة الطائف /

Armed Forces Medical Services Directorate

وبركاته :
ورحمة
العامةعلٌكم
االدارةالسالم
المسلحة
الطبٌةهللاللقوات
للخدمات
تصرٌحبمنطقة
المسلحة –
القوات
مستشفٌات
االنتهاء منه والتقٌد
بإعادته فور
الطائف ( المستشفى ) للموضح هوٌته  /هـا أدناه علما " بأننا نتعهد
دخول مبنى
بإصدار
التكرم
ادارة نأمل
Academic
Affairs
Armed Forces Hospitals – Taif Region

نموذج طلب تدرٌب ( حكومً – أهلً )

بالتعلٌمات الخاصة بهذا التصرٌح  ,شاكرٌن تعاونكم فٌما ٌخدم المصلحة ,و السالم علٌكم .
الشؤون األكادٌمٌة

توقٌع المساعد للشؤون األكادٌمٌة :

البٌانات الشخصٌة :
رقم الهوٌة الوطنٌة  /اإلقامة  /جواز السفر

البٌانات الشخصٌة :

/
/
تارٌخها :
رقم الهوٌة الوطنٌة  /اإلقامة  /جواز السفر
/
األول :
تارٌخها :االسم

/

االسم األول :الجنس :
الجنس :

مصدرهـا :

44هـ

44هـ

مصدرهـا :
اسم االب

اسمOاالب
ذكر O :أنثى

عنوان السكن :

OذكرOأنثى

تارٌخ المٌالد :

عنوان السكن :

/

/

الحالة االجتماعٌة
:

المؤهل العلمً :

/

44هـ

التخصص :

المؤهل العلمً :

Oصحً

نـوع الـتـدرٌـب :

بٌانات التدرٌب :

Oجهة حكومٌة

نـوع الـتـدرٌـب O :صحً O
المتدرب :
الجهة القادم منها
جهة حكومٌة
حالةO :

O

فنً

 Oفنً

 Oإداري

 Oجهة أهلٌة

O

 Oزمالة

امتٌاز
Oطالب
جهة Oأهلٌة

R2

المدفوع  O :تطوعً
التخصصات
 Oهٌئةالمبلغ
R3

ال
 Oإلٌها :
الجهة الموجه
حالة المتدرب :
قسم O:
التخصصات
طالب  Oامتٌاز  Oزمالة  Oهٌئة
نهاٌته / :
11 Oهـ
التدرٌب / R/1 OR2R3 OOR4:
مستوى الزمالة
تارٌخ:ابتداءOR5
الموجه إلٌها :
وعنوان اقربقسم /
شخص :
الجهة اسم

41هـ

المبلغ
المدفوع :

اداري
R1

مستوى الزمالة :

تارٌخ ابتداء التدرٌب :
اسمه  /هـا /اعاله /
اقر أنا الموضع

44هـ

التخصص :

بٌانات التدرٌب :

الجهة القادم منها :

:44هـ
 /اسم /العائلة

تارٌخ المٌالد  :اسم العائلة: /

مكان المٌالد :

/

االجتماعٌة:
الحالة
مكان المٌالد :

رقم الجوال :

رقم الجوال :

االنتهاء
الجد::
تارٌخاسم

اسم الجد :

الجنسٌة :

الجنسٌة :

تارٌخ االنتهاء :

/

44هـ

نهاٌته :

رقم
الجوال:

/

R5

R4

تطوعً
/

11هـ
5

/

0

41هـ

شخص :
وعنوان
اسم
إدارة الشؤون األكادٌمٌة بإدارة مستشفٌات القوات المسلحة بمنطقة الطائف بأن النظام المتبع فً التدرٌب - :
اقربمن قبل
إبالغً
بأنه تم
 -4عدم المطالبة بأي مزاٌا مالٌة أو سكن او وظٌفة خالل فترة تدرٌبً بالمستشفى أو بعد إنهاء التدرٌب .
منهفًوالتقٌد
االنتهاء
نتعهدمنعبإعادته
أدناه علما "
داخل  /هـا
األمنٌةهوٌته
للموضح
المستشفى
دخول مبنى (
التجوال
فوروعدم
التصوٌر
بأنناحٌث
العسكرٌة من
المنشئات
ٌخص )األمور
المسلحة فٌما
تصرٌح القوات
بإصداروتعلٌمات
التكرم بأنظمة
نأملااللتزام
-2
فٌما ٌخدم المصلحة ,و السالم علٌكم .
تعاونكم
شاكرٌن
,
التصرٌح
بهذا
الخاصة
بالتعلٌمات
المنشئة اال فً األوقات التً ٌتطلب تدرٌبً التواجد بها .
 -3االلتزام بالزي الرسمً المحدد لً من قبل القسم المسؤول عن تدرٌبً وٌكون الزي المحتشم وغٌر المخالف لألنظمة العامة .
التوقٌع :
المساعد للشؤون األكادٌمٌة :
 -4فً حالة عدم االلتزام بالنظام العام و باللوائح النظامٌة فإن للشؤون األكادٌمٌة الحق فً إنهاء تدرٌبً دون ادنى مسئولٌة .
 -5عدم التحدث أو الكتابة ألي وسائل اعالمٌة عن أي شًء ٌخص مستشفٌات القوات المسلحة بمنطقة الطائف إال بإذن من الجهات
المخولة فً ذلك وعلى ذلك أوقع .....
االسم :

التوقٌع :

المملكة العربية السعودية
وزارة الدفاع

صورة شمسية

االدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

سري  /بعد التعبئة
نموذج رقم (  ( ) 2للسعودٌٌن )
االسم رباعٌا

مكان الوالدة

تارٌخ الوالدة

مكان المنشأ

رقم حفٌظة النفوس

مصدرها

تارٌخها

رقم بطاقة االحوال

اسم االم ثالثً

جنسٌتها

اسم األب رباعً

رقم حفٌظته

مكان المٌالد
مصدرها

تارٌخها

اسم ( أمٌر  /شٌخ القبٌلة  /العمدة ) البلد الذي ٌنتمً إلٌه
الوظٌفة الحالٌة

اٌن كان عملك السابق

عنوان العمل السابق

الحالة االجتماعٌة :
عدد

العنوان و رقم الهاتف :

هل سبق و أن عملت
نعـم  OOال

نوع العمل الذي عملته سابقا

O

اسم الزوجة رباعٌا

أعزب

الجنسٌة

رقم بطاقة االحوال

تارٌخ االستقالة  /الفصل بالتارٌخ الهجري

O

 Oمتزوج
مكان الوالدة

عدد الزوجات
تارٌخها

1
2
3
4
مجموع األبناء -:

ذكور -:

المستوى الدراسً
المرحلة

إناث -:
المدارس التً تلقى تعلٌمه بها :

اسم المدرسة

تارٌخها

مكانها

االبتدائٌة
المتوسطة
الثانوٌة
اخرى
العـــنـــوان

إقــــــــرار
أقر بأن البٌانات أعاله صحٌحة و أتحمل مسئولٌة كل ما ٌخالف ذلك -:
االسم :
التوقٌع :
المسئول الذي قام بتعبئة النموذج
الرتبة -:
االسم -:

رقم الهاتف

التوقٌع -:

مالحظة :
 -1يرفق صورة من حفيظة النفوس باإلضافة إلى نسخة من بطاقة األحوال المدنية .

