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هاتف العمل:

رقم الجوال:
عنوان المراسلة الدائم:
البريد اإللكتروني:

1
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اسم شخص لالتصال به للطوارئ:
هاتف المنزل:

رقم الجوال:

للسعوديين:
رقم السجل المدني:

رقم حفيظة النفوس:

مصدرها:

تاريخها:

لغير السعوديين:
رقم جواز السفر:
مصدره:
رقم اإلقامة:
مصدرها:

تاريخه:
صالحيته:
تاريخها
صالحيتها:

ال أعمل
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المؤهالت العلمية:
المؤهل العلمي

تاريخ االلتحاق

الكلية

التخصص



الدرجة العلمية التي ترغب في التقدم لها:

دبلوم

الكلية:

الجامعة التي تخرجت
منها والدولة



زمالة

سنة التخرج



ماجستير

التقدير



المعدل
التراكمي

دكتوراه

القسم:

التخصص:

التاريخ الوظيفي:
جهة العمل

تاريخ االلتحاق بالعمل

مسمى الوظيفة

هل سبق لك القبول بالدراسات العليا بأي جهة أخرى؟

إلى

من

ال

نعم

اذا كانت االجابة بنعم اجب على ما يلي:
الجامعة

الكلية

القسم

تاريخ القبول

السنة

الرقم الجامعي
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إقرار وتعهد للسعوديين الذين ال يعملون
أقر أنا الموقع أدناه بأنني لست موظفا ً حكوميا ً وال أهليا ً في الوقت الحاضر ،كما أتعهد في حالة التحاقي بأي عمل
بأن أقوم بإبالغ عمادة الدراسات العليا وإحضار موافقة جهة عملي على متابعة الدراسة.
إذا ثبت خالف ذلك فإن لعمادة الدراسات العليا الحق بإلغاء قيدي واستبعاد ملفي .وعلى ذلك أوقع.

االسم:

التوقيع:

تعهد بإحضار موافقة جهة العمل
أتعهد أنا الموقع أدناه بأن أحضر موافقة جهة عملي في حالة قبولي للدراسات العليا وذلك قبل بدء موعد التسجيل
للفصل الذي ت َّم قبولي فيه .ومن حق عمادة الدراسات العليا إلغاء قبولي إذا لم أحضر هذه الموافقة .وعلى ذلك أوقع.

االسم:

التوقيع:

إقرار وتعهد بعدم العمل لغير السعوديين
أقر أنا الموقع أدناه بأنني لست موظفا ً حكوميا ً وال أهليا ً في الوقت الحاضر ،كما أتعهد بعدم االلتحاق بأي وظيفة
حكومية أو أهلية حتى أنتهي من إكمال دراستي العليا.
وإذا ثبت خالف ذلك فإن لعمادة الدراسات العليا الحق بإلغاء قيدي واستبعاد ملفي .وعلى ذلك أوقع.

االسم:

التوقيع:
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بأن جميع البيانات التي دونتها في هذا الطلب
أقر أنا الطالب:
صحيحة وأتحمل مسئولية ما يترتب على ذلك .كما أقر بأنني على علم بالتعليمات التالية:
...............................................................................................................................................................

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

يقوم الطالب بتعبئة هذا النموذج بنفسه ويعتبر مسئول مسئولية تامة عن صحة جميع البيانات التي دونها.
يقوم الطالب بالتقدم بجميع مستنداته كاملة إلى عمادة الدراسات العليا (صور مصدقة).
استالم ملف الطالب من فبل عمادة الدراسات العليا ال يعني قبوله في الجامعة.
ُ
يحق لعمادة الدراسات العليا إلغاء قيد الطالب الذي يتضح أنه سبق أن ألغى قيده (فصل) من جامعة جازان
أو أي جامعة أخرى بغض النظر عن المرحلة التي قطعها الطالب في الدراسة.
ال يجوز للطالب االلتحاق ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد وإذا تبين ذلك فإن لعمادة الدراسات
العليا الحق في إلغاء قيد الطالب من البرنامجين.
أن يقوم الطالب بإبالغ عمادة الدراسات العليا عن أي تغيير يطرأ على البيانات التي دونها في هذا الطلب
(وخاصة تغيير الحالة الوظيفية أو عنوان المراسلة الدائم أو أرقام الهواتف).
أن يقوم الطالب بالمحافظة على جميع مقتنيات الجامعة.
في حالة عدم قبول الطالب يرجى مراجعة عمادة الدراسات العليا لتسليمه الملف خالل مدة أقصاها ثالثة
أشهر من بدء الدراسة للفصل الذي تقدم له الطالب والعمادة تخلي مسئوليتها بعد ذلك.
التوقيع:

.....................................................................................

المستندات المطلوبة:
.4
.2
.3
.1
.5
.6
.7
.8

صورة مصدقة من وثيقة التخرج للبكالوريوس مع االصل للمطابقة.
سجل أكاديمي (كشف درجات) للبكالوريوس.
صورة من شهادة الدبلوم المشترط و صورة من كشف الدرجات مع األصول للمطابقة.
توصيتان أكاديميتان.
صورة من الهوية الوطنية.
موافقة من جهة العمل للمتقدمين الذين يعملون.
عدد ( )1صور شخصية ملونة حديثة مقاس (.)6×1
تعبئة نموذج طلب االلتحاق بالدراسات العليا رقم ).( G-06

مالحظة :على المتقدم إحضار الوثائق األصلية للمطابقة.

