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 اململكة العربية السعودية 
 التعليموزارة 

 إدارة التعليم مبحافظة العال 
 الشؤون التعليمية ) بنني (

 التدريب  واالبتعاث

 

 :  مــــــــــالرق
 هـ1443 /20/11 :  خــــالتاري

       :  اتقـفرامل

 تعميم عاجل 

 واملدرسيةجلميع أقسام الشؤون التعليمية 

 املوضوع : الرتشح لربامج معهد اإلدارة لشاغلي الوظائف التعليمية 

 

 سعادة املساعد للشؤون املدرسية  

 سعادة املساعد للشؤون التعليمية  بنني

 سعادة املساعدة للشؤون التعليمية بنات 

 اهلل موفقه                                         قسم /:                                                               ة /رئيس  ة/املكرم

 -السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد :

 الفصل يف اإلدارة معهد لربامج الرتشح بشأن هـ4/1442/  4  وتاريخ 37373 رقم التعليم وزير  نائب معالي لتعميماستنادًا     

 ملعهد التطبيقية واحللقات واإلعدادية التدريبية للربامج الزمنية اخلطة على بناء التعليمية الوظائف لشاغلي األول

 تليب تدريبية دورات من املعهد يقدمه مما االستفادة على الوزارة من حرصًا وذلك  ، هـ1443/1444 التدرييب العام من اإلدارة

  املعهد موقع يف التسجيل املعهد بدورات التسجيل يف الراغبني الزمالء ابالغ نأمل لذا ، التعليمية الوظائف شاغلي احتياج

services/Pages/default.aspx-sa/e-www.ipa.edu.sa/arhttps:// 

 : التالية بالتعليمات االلتزام مععتمدة امل الرتشيح استمارة وفق بياناتهم ورفع 

 .تتناسب الربامج املرشح هلا املوظفون مع مسمياتهم الوظيفية فعليًا .1

 .فقط التعليمية الوظائف شاغلي من اإلدارة ملنسوبي الرتشيح .2

  خالل العام التدرييب . تدريبيةال ربامجبرناجمني من ال من أكثر يف والتسجيل الرتشح عدم .3

 . الفعلية املرشح ومهام عمل طبيعة مع التدرييب الربنامج توافق .4

 عمل بطبيعة عالقة هلا اليت اإلدارية الربامج ذلك من ويستثنى ، فقط الرتبوي الطابع ذات الربامج على الرتشح .5

 .األقسام ورؤساء مديري من املرشح

ومديري اإلدارات ومكاتب التعليم ، مع  ومساعديهم التعليم مديري على التطبيقية للحلقات الرتشح يقتصر .6

مراعاة عدم تعارض مواعيد براجمهم املسجلة وفقا للمصلحة التعليمية مع عدم تسجيلهم يف الربامج العامة اخلاصة 

 .بشاغلي الوظائف التعليمية 

 .اإلدارة معهد قبل من سيكون عدمه من النهائي القبولو بالوزارة االعتماد مسؤول قبل من الرتشيح اعتماد سيتم .7
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 واستكمال التوقيع للرئيس املباشر بدقة الفقرات مجيع تعبئة بعد املخصصة االستمارة وفق الرتشيح رفع يتم .8

 -حسب اخلطة الزمنية :أعمالي  برنامج عرب وترسل

 
 

   املعهد موقع خالل من الرتشيح نتيجة على االطالع ميكن            

 

 . باإلدارة واالبتعاث التدريب لقسم الرتشيحات ارسال وسرعة االطالع نأمل             

 

 ،،،،، املوفق واهلل

 

 استمارة الرتشيح

 

  مدير إدارة التعليم مبحافظة العال                                                                                
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