
 

  
 

 

 تم الحصول عليه اثناء الخدمة   نموذج اعتماد تسجيل مؤهل علم  
  الخدمة المدنية 

 دون موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظف 

 

 

            
 
المعلومات   لموظف ااسم   السجل المدن

 المؤهل العلم  الحال    لتعليمية المؤسسة ا  الشخصية

تاري    خ االلتحاق   
 بالعمل 

المعلومات   الحكومية الجهة  
 مسم الوظيفة   المرتبة ورقمها  الوظيفية 

  المؤهل الذي تم الحصول  التخصص 
 عليه 

معلومات   
عن المؤهل  
 الجديد 

 المؤسسة التعليمية   مقر الدراسة  

 
 تاري    خ التخرج 

 
 الدراسة بداية 

 
 مدة الدراسة 

 النموذج  الوثائق المطلوب إرفاقها مع هذا
 
 لحالة الحصول عىل المؤهل(  )وفقا

 

 حاالت الحصول عىل المؤهل

 حاالت الحصول عىل المؤهل 

  صورة المؤهل مصدقة ومعادلة   قرار اإلجازةة صور   ثناء اإلجازة النظامية أ 

   صورة المؤهل مصدقة  صورة الجداول الدراسية مصدقة    الداخل  
 
 االنتساب ف

          صورة المؤهل مصدقة من الهيئة السعودية    
 للتخصصات الصحية 

  إقرار من الجهة بعدم انقطاعه عن العمل 
  تأدية امتحانات الزمالة دون    

 )األطباء(  تفرغ

   صورة المؤهل مصدقة
 ومعادلة

  صورة الجداول الدراسية 
   خطاب القبول من المؤسسة

 التعليمية 
  االسبوع إجازة نهاية 

 صورة المؤهل مصدقة ومعادلة 
   صورة الجداول الدراسية

 مصدقة
   

 
 موافقة الملحق الثقاف

   الموظفون العاملون بممثليات
 المملكة بالخارج 

   إقرار من جهة عمله بأن
ترصف من الجهة المعار  مخصصاته 

 لها

    صورة المؤهل مصدقة
 ومعادلة

 صورة قرار اإلعارة  ة اإلعارة  الدراسة أثناء فتر

 صورة المؤهل مصدقة 
   صورة الجداول الدراسية

 مصدقة
   موافقة الجهة عىل التحاقه

 بالدراسة 
   الدراسة بعد صدور الئحة

 ه  1426/ 1/ 13االيفاد وحتر 

  صورة المؤهل معتمد من الهيئة
 السعودية للتخصصات الصحية 

  صورة من القبول مصدق 
  الجهة عىل التحاقه  موافقة

نامج   بالتر
   الدراسة دون موافقة لجنة

 التدريب واالبتعاث)االطباء( 

  من عمله بعدم  إقرار
تعارض وقت الدراسة  

مع اوقات العمل  
 ة الرسمي

   إقرار من المؤسسة
استفادة   مالتعليمية بعد 

الموظف من أي مزايا مالية اثناء  
ة الدراسة   فتر

   صورة
المؤهل مصدقة  

 ومعادلة

   صورة الجداول
 الدراسية مصدقة

   الدراسة خارج وقت الدوام
 الرسم  

   صورة
 قرار اإلجازة

   صور المؤهل
 مصدقة ومعادلة

   صورة السجل
 األكاديم  

   صورة قرار
 التعيي   

   موافقة الجهة
مواصلة  عىل 

 التحاقه بالدراسة 

   الدراسة قبل التعيي   وحصل
عىل المؤهل بعد التحاقه  

 بالوظيفة 
 

ية بعمادة ا خاص  لموارد البشر

ية:   عمادة عميد    : الموظف المختص  الموارد البشر
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 التوقيع: 


