
 
 

 اململكة العربية السعودية بسم اهلل الرمحن الرحيم
 وزارة التعليم

 القصيماإلدارة العامة للتعليم مبنطقة 
 (ــ بنات  بنني مية ــ إدارة التدريب واالبتعاث )الشؤون التعلي

 بشأن الرتشيح لدورات معهد اإلدارة لشاغلي الوظائف التعليمية املوضوع /
 

 
 
 
 

 تعميم عام ) هام وعاجل (
 جلميع اإلدارات والوحدات ومكاتب التعليم واملدارس ) بنني ـ بنات(

 اهلل ـها/وفقه                                       ة قسم/ مدير/ة مدرسة            ـاملكرم مدير/ة إدارة/ مدير/ة مكتب/ رئيس/
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

هـ،       1443تزامناً مع انطالق اخلطة الزمنية للربامج التدريبية ملعهد اإلدارة العامة للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي        
   .وسعيًا من اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة القصيم إىل رفع مستوى منسوبيها وتطوير أدائهم مهنيًا مبا حيقق األهداف املنشودة

الوظائف التعليمية هلذه الربامج وتسليمها  ـات/من شاغلي ـات/للراغبني استمارة الرتشيح املرفقةعليه نأمل سرعة تعبئة         
على أن تسلم االستمارات دفعة واحدة وخبطاب رمسي وفق ، كٌل فيما خيصه ( بنات-إىل إدارة التدريب واالبتعاث ) بنني

 الشروط التالية:
) مدير/ة إدارة ـ مدير/ة مكتب ـ رئيس/ـة قسم ـ مشرف/ـة  ملنسوبي اإلدارة من شاغلي الوظائف التعليمية فقطـ الرتشيح 1   

 ـ مدير/ة مدرسة (،)وال يشمل الرتشيح املعلمني واملعلمات(
 . أو غري معتمد من الرئيس/ـة املباشر/ة ـ لن ينظر يف أي طلب غري مكتمل البيانات 2   
 اليت يزاوهلا فعليًا. ـة/ربامج يعتمد بشكل أساسي على توافق الربامج مع طبيعة عمل املرشحـ القبول يف ال 3   
 ـات/ملديري ـة/ـ يكون الرتشيح للربامج ذات الطابع الرتبوي، وتستثنى الربامج اإلدارية اليت هلا عالقة بطبيعة عمل املرشح 4   

 األقسام فقط. ـات/ورؤساء
 مج يف حقل االحتياج التدرييب على أساس ما يلي:ـ حيدد الربنامج/ الربا 5   

 ـ ترتيب الربامج على حسب أولوية االحتياج التدرييب.     
 ( أيام تدريبية. 6ربامج مبا ال يتجاوز عدد أيام الربامج يف الفصل التدرييب الواحد عن ) الالتقديم على  ـة/ـ ميكن للمرشح     
خالل السنة الواحدة تبدأ من تاريخ أول دورة  يوم( 12هو ) ـة/التدريب اليت حيصل عليها املوظفـ احلد األقصى لعدد أيام      

 .ـة/حصل عليها املرشح
 ولكن ال تظهر لدى مسؤول الرتشيح لذا سيتم استبعاد مثل هذه الربامج. ـة/ـ بعض الربامج تظهر يف بوابة املتدرب 6   
 .من الئحة احلقوق واملزايا 58ي مزايا أو بدالت وفقًا للمادة ال يرتتب على حضور هذه الربامج أـ  7   
 هـ ولن تقبل أي استمارة بعد هذا التاريخ.1443 مجادى األوىل 03املوافق  ثالثاءـ آخر موعد لقبول الطلبات يوم ال 8   
ـ يتم اعتماد الرتشيح من قبل مسؤول التدريب بالوزارة؛ والقبول النهائي أو عدم القبول يكون من قبل معهد اإلدارة حيث  9   

( nk/1uT9https://shortest.liعرب موقع املعهد ) ـها/االطالع على نتيجة ترشحه ـة/تتم اخلطوات آليًا، وبإمكان املرشح
 ) بوابة املتدربني (

 وتقبلوا حتياتي،،

 املدير العام            
 

 حممد بن سليمان الفريح                     
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 العام. املدير يسعادملصورة مع التحية 
 صورة مع التحية إلدارة اإلعالم. 

 .ـ بنات التدريب واالبتعاث ـ بننيصورة مع التحية  إلدارة 
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 اململكة العربية السعودية بسم اهلل الرمحن الرحيم
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة القصيم
 ( بنني مية ــ إدارة التدريب واالبتعاث )الشؤون التعلي

 استمارة طلب ترشيح ملعهد اإلدارة. املوضوع /
 

 
 

 
 

 استمارة ترشيح للربامج التدريبية يف معهد اإلدارة العامة 

صية
شخ

ت ال
يانا

الب
 

 األخري                  اجلد                       األب                                 األول                                                   
  ...................................................        ...................................................         ...................................................         ....................................................        االسـم رباعي: 

 هـ     ) تعبئة تاريخ امليالد إلزامي (14تاريخ امليالد:       /      /      
 
 

 ................................................................................................................................التخصص:  ...................................................................................................................آخر مؤهل علمي: 

 ............................................................................................................................... الـــجـــوال: .................................    ...........................................................................الربيد اإللكرتوني: 
 

 الربنامج/ الربامج ) ترتب حسب أولوية االحتياج التدرييب (

ييب
در

 الت
ياج

حت
اال

 

 فرع املعهد تاريخ التنفيذ الربنامجاسم 
  هـ144      /        / ـ 1
  هـ144      /        / ـ 2
  هـ144      /        / ـ 3
  هـ144      /        / ـ 4

 ( أيام تدريبية. 12ميكن للموظف الرتشيح على برامج مبا ال يتجاوز عدد أيام الربامج خالل السنة الواحدة عن ) 
 

فية
ظي

الو
ت 

يانا
الب

 

 ..............................................املدينة:   جهة العمل: وزارة التعليم             اإلدارة العامة للتعليم              املنطقة: القصيم          

 ......................درجه:  ......................مستوى: ...........................ه:هـ رتب14تاريخ شغلها:    /    /    ............................... مسمى الوظيفة اليت متارسها فعليًا: 
 هـ      /         /       تاريخ االلتحاق بالوظيفة احلكومية )تاريخ التعيني يف الدولة(:    

مزايا أو بدالت أو أي التزامات مالية ترتتب على ( من الئحة احلقوق واملزايا فإنين أتعهد بعدم املطالبة بأي 58وفقًا للمادة ) •
 حضور هذه الربامج.

 هـ144التاريخ:      /    /       ..................................................................................التوقيع:      .................................................................................................................االســــم: 
 

 

شيح
لرت

هة ا
ج

 

 الرئيس املباشر
 ..........................................................................................................................................................مسمى الوظيفة: 

 هـ144  التاريخ:   /   / ...........................................................التوقيع:  ............................................................................................ . االسـم:

 

 املسئول عن التدريب
 ........................................................................................................................................................مسمى الوظيفة: 

 هـ144   التاريخ:   /   /.........................................................  التوقيع:  ............................................................................................ . االسـم:

 

 الوثائق والشهادات اليت تصدر من املعهدسيظهر رقم السجل يف مجيع            رقم السجل املدني
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