
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/500                   

* للحصول على جميع أوراق ملفات في مادة المدرسين ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/500teachers                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات في مادة المدرسين الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/500teachers1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade500                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 استمارة طلب بطاقة معلم / موظف وجلميع منسوبي اإلدارة

 بدل فاقد  بدل تالف  تعديل  تجديد  جديد 
 إرفاق خطاب التبليػ إرفاق البطاقة إرفاق البطاقة رفاق البطاقة المنتهيةإ 

 

 الرباعي االسم
 العائلة اسم الجد اسم األب االسم األول

    

  الجنسية           رقم السجل المدني
 

  رتبة / المستوىالم  مسمى الوظيفة  جهة العمل
 

صحيحة ومطابقة  عالهأ اتعهد بأن جميع المعلومات
 للواقع

 .............................................االسم / ........
 .............................................التوقيع / .......

 هـ41/            /             تاريخ تعبئة النموذج /   

 لمباشر على صحة المعلومات المدونة أعالهمصادقة المدير ا
 االسم / ........................................................
 التوقيع / .....................................................

 الختم الرسمي

 تعليمات /
 إرفاق صورة من بطاقة األحوال المدنية. -1

 مع عدم التدبيس والختم. ( X 1 6وضع صورة حديثة مقاس )  -2

 الحضور في حال الرؼبة في الحصول على البطاقة مباشرة أو التفويض الشخصي. -3

 في حال طلب التجديد أو التعديل أو بدل تالف يلزم احضار البطاقة السابقة. -4

 م احضار خطاب إبالغ عن فقد معتمد من جهة العمل أو من جهة رسمية.في حال طلب بدل فاقد يلز -5

 
مالحظات / 

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

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

ام 
خد

ست
لال

مي
رس

ال
 

 

 الموظف المدقق
 .........................................االسم / ..

 .......................................التوقيع / .

 صاحب الصالحية
 االسم / ............................................
 التوقيع / .........................................

 التوقيع باستالم البطاقة

 االسم /
 

 التوقيع /
 

 يتحمل صاحب الطلب والمدير المباشر مسؤولية صحة البيانات المدونة بعد التوقيع على هذه االستمارة

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم


