
  بسم اهلل الرمحن الرحيمالمملكة العربية السعودية                                                

                                                                                                                      التعليموزارة                   
                               مكة المكرمة                                                                                                                  بمنطقة لتعليم اإلدارة العامة ل  

            بولـإدارة االختباراث والق -)بناث(  لشؤون التعليميتا
               
              

 أّ تالف للصَادات الدزاضٔ٘ مفكْداضتنازٗ متطلبات إصداز بدل 

 أّاًل : معلْمات تعبأ مً املدزض٘ :     

 اجليطٔ٘ /  ................. ٍـ 1  /   /     مكاٌ املٔالد / ............... تازخيُ     أضه الطالب٘ / ................................................................   

     املدىٕ ) للطعْدٓات (  أّ اجلْاش ) لغري الطعْدٓات (  َاضجلزقه  

     تعلٔنٔ٘ .......................اإلدازٗ ال     ......زقه اجللْس ............     (                    .......   الكطه )       الصف ...............  املدزض٘ ..........................املسحل٘ ..........................  

 ٍـ ) مً ّاقع ضجالت املدزض٘ ( .  العاو الدزاضٕ         ٍـ /         ٍـ الدّز .....................  تازٓخ اضتالو الطالب٘ للصَادٗ مً املدزض٘     /     /        

 : ........................................................ أضه الكاٜدٗ                     اخلته السمسٕ                                                                      

 تْقٔعَا  :                                                                                                                   

 الطالب٘ حتت إشساف ّتْقٔع املطْٝل٘ يف املدزض٘ أّ يف إدازٗ االختبازات :  ثاىًٔا : معلْمات تعبأ مً     

 ..............................................................................تازٓخ فكداٌ الصَادٗ ّمكاىُ ) حيدد قدز اإلمكاٌ ( ........................... 

 .........................................ظسّف فكداىَا أّ تلفَا إذا كاىت تالف٘ ........................................................................................ 

 أخسٚ  _3للْظٔف٘                              _2ملْاصل٘ الدزاض٘                 _1األضباب الداعٔ٘ لطلب بدل عً الصَادٗ    

عدٗ مسات ّيف أماكً متفسق٘ ّمل أعجس علَٔا  معلْماتَا أعالِ ّقنت بالبخح عيَاملصاز إىل أقس ّ أتعَد أىا الطالب٘ / ....................................................................... بأىٕ فكدت شَادتٕ الدزاضٔ٘ ا 

ٖ شَادٗ بدٓل٘ مسٗ أخسٚ يف حال٘ بدٓل٘ هلا كنا أتعَد باحملافظ٘ علٙ مجٔع شَاداتٕ الدزاضٔ٘ ّأٌ ال أعسضَا للعبح أّ الفكداٌ مسٗ أخسٚ ّحيل للجَ٘ املختص٘ عدو ميخٕ أّأطلب ميخٕ شَادٗ 

 مٕ برلك .عدو التصا

 ..............................زقه ٍاتف الطالب٘ : ........................       لتازٓخ :      /      /      ٍـا تْقٔعَا : ........................................   أضه الطالب٘ : ...................................................................... 

 

 ثالجًا : زأٖ املصسف٘ اليت أشسفت علٙ تعبٝ٘ ٍرِ املعلْمات :       

 . ](      إفادٗ )   ، (   كصف دزجات تفصٔلٕ )      [أٌ متيح الطالب٘ شَادٗ بدٓل٘  .1

 العجْز علَٔا .متَل الطالب٘ فرتٗ شمئ٘ كأضبْع أّ أضبْعني ملعاّدٗ البخح عً االضتنازٗ لتْقع  .2

 ..........................................................تْضح ........................................................................................................................ أخسٚ .3

 .....................................   تْقٔعَا /                          أضه املصسف٘ املطْٝل٘ / ................................................

 

 

 

 

 املْقسٗ                                                                               لصؤٌّ التعلٔنٔ٘ مبك٘ املكسم٘       ضعادٗ املطاعدٗ ل

 الدزاضٔ٘ شَاداتَا  التالف٘                 املفكْد    .................................حْل بٔاىات الطالب٘ / ......................................... املطلْبِ٘ املعلْمات مْضح أعال   

 .الضتكنال إجساٛات ميخَا بدل عيَا    

 اخلته السمسٕ                            

                                                                                                               

 _( لػري املرفقة اليت ال تتفق مع احلالة :  ( للنصوغات املطلوبة املرفقة وعالمة )  املصوغات التالية : توضع عالمة )  مرفق بطيُ

                                                    (                      )   مً الشَادات الدراشية  -ص   _1

        (          )   وديات أو اجلواز لػري الصعوديات مً الصجل املدىي للصع  –ص   _ 2      

 (           )   بقايا الشَادة التالفة إذا كاىت تعرضت للتلف   _3       

 (              إثبات مً الشرطة ) ملً تعرضت شَادتَا للصرقة ( . )    _5                  (            )    حمطر مً الدفاع املدىي ) باليصبة ملً تعرضت شَادتَا للحريق (  _4       
 املصاعدة للشؤوٌ التعلينية :رابعًا : رأي 

 املكرمة / مديرة إدارة االختبارات والقبول      

 / تالف ( عً الوثيقة املطلوبة . مفقودالختاذ ما يلسو حيال إصدار بدل )      

                                                                                                                            

 

                                                                                                                              

 

 

 الرقه :

 ٍـ14/           /                 التاريخ:

 مدٓسٗ إدازٗ االختبازات ّالكبْل

 ابتَاج بيت عبد اهلل اجلنع٘

 

 نهـم  / دق 

 مطاعدٗ املدٓس العاو للصؤٌّ التعلٔنٔ٘

 

 الغامدٖ بً صاحل مي٘ بيت حمندآ      


