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استمارة تسليم المستندات للمتقدمين على برنامج الدبلوم العام في التربية للعام الجامعي
1438هـ 1439 /هـ
المكان :عمادة الدراسات العليا – مبنى إدارة الجامعة الدور الثالث – العقيق

* عدم حضورك في الموعد المحدد سيلغي ترشحك
اسم البرنامج

الدبلوم العام في التربية

الكلية

اسم الطالب/ـة

الجنس

رقم الهوية

الجنسية

رقم الجوال

الهاتف

كلية التربية

تعهد
أتعهد أنا الطالب/ـة  ..................................................................................................................................بأن جميع
معلوماتي صحيحة وبأنني لم أقبل قبوالً نهائيًا في أي برنامج من برامج الماجستير أو الدبلومات في جامعة
الباحة وفي حال ثبت ذلك فإنه يُلغى قبولي في كال البرنامجين وأعي اآلثار المترتبة مع وزارة الخدمة المدنية
في حال عدم إرفاق موافقة جهة عملي (للموظف).
143 /هـ
/
التاريخ
توقيع الطالب/ـة

موجود
1
2
3
4
5
6
7

 ترتب المستندات في ملف حسب هذا البيان :
األوراق المطلوبة
أصل وصورة سند اإليداع (ال يقبل التحويل)
أصل وصورة بطاقة األحوال المدنية للطالب ،أو كرت العائلة للطالبات
أصل وصورة وثيقة المرحلة الجامعية
أصل وصورة السجل األكاديمي
أصل وصورة نتيجة اختبار القدرات الجامعيين
موافقة جهة العمل للموظفين
طباعة وتوقيع االقرار والتعهد

اسم مستلم الملف /

مالحظات

التوقيع /
للتواصل
على بريد عمادة الدراسات العليا Gs.dean@bu.edu.sa
* مالحظة :هذه االستمارة استرشادية فقط تعبأ يدويًا.

*يتم تسديد الرسوم الدراسية ( عشرة االف لاير) دفعة واحدة أو خمسة االف لاير لكل فصل وتدفع بداية كل
فصل دراسي في الحساب البنكي لجامعة الباحة  -كلية الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر في البنك العربي
( رقم الحساب .) 108095235750012

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Education
Albaha University
Deanship of Graduates Studies

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الباحة
عمادة الدراسات العليا

إقرار وتعهد
أقر أنا الموضحة بياناته أدناه بأن معلوماتي صحيحة وأنني ال أعمل في أي
من الوظائف الحكومية أو األهلية وأنني متفرغ تما ًما خالل فترة الدراسة،
وأتعهد في حال كوني موظف ،أن أحضر موافقة جهة العمل وفي حال
عدم إحضارها فإن للجامعة الحق في طي قيدي من البرنامج وأتحمل كامل
المسؤولية الناتجة عن ذلك.كما أتعهد بدفع الرسوم الدراسية المستحقة دون تأخير.
المقر بما فيه:

االسم
السجل المدني
رقم الجوال
البريد االلكتروني
الدبلوم العام في التربية

اسم البرنامج
تخصص البكالوريوس
التوقيع
التاريخ

/

/

143هـ

