امللحق رقم – 1 -

املديرية العامة لقوى األمن الداخلي
وحـدة :

منطقـة :
سريـة :

من ....................................................

فصيلة :

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

خمفـر :

اىل املدير العام لقوى األمن الداخلي

(شعبة الشؤون اإلدارية )
املستند  :التعليمات رقم /333 /اتريخ 1990/11/29

أرجو اعطائي املنحة املدرسية او منحـة النقـل او كالمها عن اوالدي الذين يتابعون دروسهم خالل العام الدراسي

  20كما هو مبني أدانه .متسلسل

اسم وشهرة التلميذ

اسم املدرسة وعنواهنا

الصف

20

الرسم

نوع املدرسة :

السنوي املدفوع

خاصة  -جمانية  -رمسية -

للمدرسة ل0ل0

ليلية مهنية  -تقنية  -فنية

وانين اقدم ربطا التصاريح املنظمة من املدارس الوارد ذكرها اعاله مع نسخة عن كل من التعرفـات احملـددة للتعليم موقع عليها

حسب االصول  .وأتعهد على مسؤولييت إبفادة مركزي يف حال ترك ولدي املدرسة  /اجلامعة قبل أول أاير من العام الدراسي احلايل .
 ......................يف

/

20 /

توقيع صاحب العالقة
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امللحق رقم - 2 -

املديرية العامة لقوى األمن الداخلي

وحـدة :
سريـة :

مـن

فصيلة :
خمفـر :

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

إىل املدير العام لقوى األمن الداخلي

( شعبة الشؤون اإلدارية )

املستند  :التعليمات رقم/ 333 /اتريخ . 1990/11/29

أتشرف أبن أصرح على مسؤولييت الشخصية أن زوجيت( )1

 ..........................................اليت تعمل موظفة يف ()2

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

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

مل تتقدم ولن تتقدم يف املستقبل بطلب منحة دراسية عن أوالدي الذين يتابعون الدراسة خالل العام الدراسي

- 20

من املؤسسة العاملة فيها أو لدى أي مرجع آخر 0

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

يف

/

توقيع ص ــاحب العالقـ ــة
نظر وصدق يف

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

خامت وتوقيع الرئيس املباشر

مالحـ ــظات:

 -1االسم والشهرة

 -2اسم املؤسس ــة

/

/

20

، 20

/

20
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امللحق رقم - 3 -
 -ملـن يهمـه األمـر -

أان املوقع أدانه ( .......................................................................................................... )1املسؤول ع ـ ــن

إدارة ( ........................................................................................................ )2أصرح أبن الطالب أو الطالبة أو الطالب ()3
الواردة امسـ

متسلسل

فيما يلي :

اسم وشهرة الطالب

ابن او ابناء ()4

اتريخ الوالدة

نوع املدرسة :

الصـف

رمسية ( مهنية رمسية ) ( خاصة جمانية ) ( ) 3

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

( )3يف مدرستنا ويتابع او يتابعون ( )3الدراسة خالل العام الدراسي

- 20

. 20

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

يف

قـد سج ــل أو سجلوا

/

/

20

خامت وتوقيع املسؤول عن إدارة املدرسـة

مالحـ ـ ــظات:

 -1االسم والشهرة

 -3تشطب الكلمة غري الالزمة

 -2اسم املدرسة وعنواهنا

 -4اسم وشهرة رجل األمن

4

امللحق رقم - 4 -
 ملـن يهمـه األمــر -أان املوقع أدانه ()1

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

املسؤول عن إدارة ()2

 ............................................................................................................أصرح أبن الطالب أو الطالبة أو الطالب ()3
الواردة امس ـ
متسلسل

فيما يلي :
اتريخ

اسم وشهرة

الوالدة

الطالب

الصـف

نوع املدرسة
( خاصة )

قيمة رسم التعليم السنوي
ل.ل

ابن أو أبناء ( ................................................... )4قد سجل أو سجلوا ( )3يف مدرستنا  ،ويتابع أو يتابعون ( )3الدراسة

خالل العام الدراسي

- 20

. 20

إن املبالغ املبينة أعاله  ،هي رسم التعليم الصايف احملدد للتعليم للطالب اخلارجي دون أية إضافات أخرى وفقا للوائح األقساط

اليت سرتسل من إدارة املدرسة إىل وزارة الرتبية والتعليم العايل .

ربطا  :تعرفة رمسية برسم التعليم موقع عليها حسب األصول .
........................

يف

/

/

خامت وتوقيع املسؤول عن إدارة املدرسة
مالحظات :

 -1االسم والشهرة

 -2اسم املدرسة وعنواهنا

 -3تشطب الكلمة غري الالزمة
 -4اسم وشهرة رجل األمن

20
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ملحق رقم – 5 -
تص ــريح وتعه ــد
أان املوقع أدانه  )1(...................................................................أصرح وعلى مسؤولييت الشخصية أبن القيمة الواردة يف
اإلفادة املدرسية والعائدة إلبنـ  )2(...........................................................................هي مطابقة للواقع وأنين أتعهد ابإلفادة عن
أي تغيري أو إلغاء يف األرصدة املصرح عنها فور حصوهلا وبتقدمي البيان أو اإليصال املثبت هلذه القيمة فور استحصايل عليه  ،كما أتعهد إبعادة مبلـغ
املساعدة املقررة يل يف حال عدم تقدميي هلذا البيان أو اإليصال أو يف حال عدم مطابقة قيمته مع القيمة املصرح عنها يف اإلفادة املدرسية .

 ...........................يف

/

/

توقيع صاحب العالقة

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مالحظات :

 – 1اإلسم والشهرة
 – 2اإلسم

20
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امللحق رقم - 7 -
 ملـن يهمـه األمــر -أان املوقع أدانه ()1

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

املسؤول عن إدارة ()2

 ............................................................................................................أصرح أبن الطالب أو الطالبة أو الطالب ()3
الواردة امس ـ
متسلسل

اسم وشهرة

فيما يلي :
السنة اجلامعية

اتريخ الوالدة

واإلختصاص

الطالب

نظ ــام األرصــدة
الفصل

عدد األرصدة

قيمة الرصيد

القسط السنوي
للجامعة ( ) 5

اجملموع

ابن أو أبناء ( ..................................................... )4قد سجل أو سجلوا ( )3يف جامعتنا  ،ويتابع أو يتابعون ()3

الدراسة خالل العام الدراسي

- 20

 20وإن املبالغ املبينة أعاله متثل قيمة األرصدة يف الفصل الذي يتابعه الطالب

أو قيمة القسط السنوي للجامعة اليت ال تعتمد نظام األرصدة ( ، )3الصايف احملدد للتعليم للطالب اخلارجي دون أية إضافات

أخرى .

ربطا  - :تعرفة رمسية من اجلامعة برسم التعليم السنوي ونوع اإلختصاص أو عدد األرصدة عن سنة كاملة وقيمة

كل رصيد مع ذكر أرصدة اللغة على حدة وجمموع احلد األقصى لألرصدة يف السنة وعدد الفصول موقّع
عليها حسب األصول .

 -إفادة بعدد األرصدة الواجب متابعتها للحصول على شهادة اإلختصاص .

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

يف

/

/

خامت وتوقيع املسؤول عن إدارة اجلامعة
مالحظات :

 - 1االسم والشهرة
 - 2اسم اجلامعة وعنواهنا
 - 3تشطب الكلمة غري الالزمة
 - 4اسم وشهرة رجل األمن
 - 5للجامعات اليت تعتمد األقساط السنوية بدال من نظام األرصدة .

20

