
 

 

 المملكت العربيت السعوديت

 وزارة التعلين

 إدارة تعلين صبيا

 اإلعالم واالتصال

 

 .....:...............السقــــــــــــه

 :....................التازيــــــــذ

 ..:.................املشفوعات

 

 

 

 منوذج اضتكبال ضيف لإلدازة
 

 

 

 مالحعات مَنة:

 .االضتقبال الصالحية على* يسفق ىطدة مً خطاب موافقة صاحب 

 .الربىامج اخلاص بالصيازة املعتند مً صاحب الصالحية ىطدة مً *يسفق 

 خبنطة أياو عنل.الوصول * يته زفع الينوذج قبل 

 .لفعالية بأي تكلفة مالية تتطلبَا االضتطافةالقطه امليفر ل يتكفل* 

 .قبلَا بجالثة أياو عنل اإلعالو واالتصال إدازة تبليغ يسجى الوصول أو تغيري املواعيد إلغاء أو تأجيل حالة * يف

 *يته التيطيق مع قطه اخلدمات لتوفري التيقالت بعد أخر املوافقات الالشمة.

 

 اخلته                                                                              

  ملستضيفةالجهة ا

 بياهات ثخص الضيف

  الاسـم

  اللغة  الجنسية

  رقم الجوال  رقم الهاثف

  الايميل 

 العمل : الجهة التي يعمل بها

  محطة الوصول 

موعذ 

 الوصول 

 املتوقع

  والتاريخ اليوم

  الوقت

  والخطوط الرحلة

افقين   عذد املر

 : مقر السكن ام الضيافةأيعذد 

  الهذف الرئيس ي من الزيارة

افق من إدارة التعليم   املر

 :رقم الجوال إلادارةاملنسق من قبل 

  الحـظـاتم

 التوقيع العنل السئيظ املباشس للجَة

   



 

 

 المملكت العربيت السعوديت

 وزارة التعلين

 إدارة تعلين صبيا

 اإلعالم واالتصال

 

 .....:...............السقــــــــــــه

 :....................التازيــــــــذ

 ..:.................املشفوعات

 

 

 

 ( تعَد )

 

 مالحعات مَنة جيب االطالع عليَا والعنل بَا :*

 الربىامج . تيفير يسفق ىطدة مً خطاب موافقة صاحب الصالحية على 

 .يسفق ىطدة مً خطة  القطه املعتندة مً قطه التدطيط واملعلومات 

 .يته التواصل مع تقيية املعلومات فينا خيص االىرتىت 

 قبلَا بيومني واالتصال إلعالوا إدازة تبليغ يسجى املياضبة إلغاء أو تأجيل حالة يف. 

 

 السئيظ املباشس للجَة
 

 االضه: ........................................................

                     التوقيع: ......................................................                               اخلته       

  اليوو: ........................................................

 التازيخ: ......................................................

 

 
 

 

 

 

  الكطه :  اإلدازة

  الفئة املطتَدفة :  ىوع الربىامج

  بيني/ بيات  عدد املطتفيديً:  اضه الربىامج:

  التازيخ :  اليوو:

  مكس التيفير:  مدة الربىامج:

 التعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

 ..............................................ضجل مدىي ز قه ........................................أتعَد أىا:

 .................................................../ مديس   زئيظ العنل ....................................... 

واملطؤولـ/ ـة عً اإلشساف على الربىامج بتطبيل اإلجساءات االحرتاشية املعتندة داخل األماكً 

 املغلكة واحملافعة على امليشأة وممتلكات الكاعة واملسافل التابعة للنكس والتعَد بعنل اليعافة

 حبالة جيدة وىعيفة.الالشمة وتطليه املكاٌ 



 

 

 المملكت العربيت السعوديت

 وزارة التعلين

 إدارة تعلين صبيا

 اإلعالم واالتصال

 

 .....:...............السقــــــــــــه

 :....................التازيــــــــذ

 ..:.................املشفوعات

 

 

 

 إعالميةمنوذج طلب تغطية 
 

 

  :عيواٌال

                    : اجلَة امليعنة للفعالية

 :ىوع الفعالية 

       ىدوة لكاء   محلة   ميجص  معسض   حفل     اجتناع    أخسى...............................       ىدوة  لكاء   محلة    مؤمتس  معسض   حفل     اجتناع   ............................... أخسى 

 ............................                         و   وملدة............20ميالدي    /    /  ٍـ   11/     /         املوافل:اليوو:  .................     تازيخ الفعالية 

 
 ..................الطاعة ............    حتى  مً الطاعة                شمً الفعالية:                  صباحا / مطاء        وقت الفعالية: 

 ...................:..................مكس التيفير: ........................   عدد احلضوز...........................  : ...... ىوع احلضوز  

 :    السعاية  

  مديس التعليه  بيني-لتعلينيةلاملطاعد    بيات-تعلينيةللاملطاعد   لندزضيةلاملطاعد   أخسى................... 

 .................أخسى  بث مباشس   تغسيدة   خرب صخفي    فيديو    صوز   : ىوع التغطية املطلوبة    

 :(الربىامج  وأٍداففكسات الربىامج )يكتب ىبرة خمتصسة على شكل ىكاط تتضنً أٍه التفاصيل  

 * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 : التواصلزقه       :                                                            اضه املطؤول عً الفعالية 

 : املطنى الوظيفي                          :                                              اضه زئيظ اجلَة             

 :التازيخ                                              اخلته                                             :  التوقيع          

 مالحعات مَنة:

 * يسفق ىطدة مً خطاب موافقة صاحب الصالحية على تيفير الربىامج .

 يسفق ىطدة مً خطة  القطه املعتندة مً قطه التدطيط واملعلومات.* 

 * يته زفع الينوذج قبل تيفير الفعالية خبنطة أياو عنل.

 القطه امليفر للفعالية بأي تكلفة مالية يتطلبَا تيفير الربىامج. يتكفل* 

 .قبلَا بجالثة أياو عنل اإلعالو واالتصال إدازة تبليغ يسجى املياضبة إلغاء أو تأجيل حالة * يف

 

 



 

 

 المملكت العربيت السعوديت

 وزارة التعلين

 إدارة تعلين صبيا

 اإلعالم واالتصال

 

 .....:...............السقــــــــــــه

 :....................التازيــــــــذ

 ..:.................املشفوعات

 

 

 

 منوذج طلب تغطية فعالية إعالميا
 

 

  :عيواٌ الفعالية

                    : اجلَة امليعنة للفعالية

 :ىوع الفعالية 

       ىدوة لكاء   محلة    مؤمتس معسض   حفل     اجتناع    أخسى...............................       ىدوة  لكاء   محلة    مؤمتس  معسض   حفل     اجتناع   ............................... أخسى 

 ............................                         و   وملدة............20ميالدي    /    /  ٍـ   11/     /         املوافل:اليوو:  .................     تازيخ الفعالية 

 
 ..................الطاعة ............    حتى  مً الطاعة                شمً الفعالية:                  صباحا / مطاء        وقت الفعالية: 

 ...................:..................مكس التيفير: ........................   عدد احلضوز...........................  : ...... ىوع احلضوز  

 :    السعاية  

  مديس التعليه  بيني-لتعلينيةلاملطاعد    بيات-تعلينيةللاملطاعد   لندزضيةلاملطاعد   أخسى................... 

 ..................أخسى   بث مباشس   تغسيدة   خرب صخفي   فيديو    صوز   : ىوع التغطية املطلوبة    

 :(وأٍدافُ تفاصيل بسىامج الفعالية )يكتب ىبرة خمتصسة على شكل ىكاط تتضنً أٍه فكسات الربىامج 

 * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 : زقه التواصل      :                                                            اضه املطؤول عً الفعالية 

 : املطنى الوظيفي                          :                                              اضه زئيظ اجلَة             

 :التازيخ                                                        :                              التوقيع          

 اخلته                                                                             

 مالحعات مَنة:

 * يسفق ىطدة مً خطاب موافقة صاحب الصالحية على تيفير الربىامج .

 يسفق ىطدة مً خطة  القطه املعتندة مً قطه التدطيط واملعلومات.* 

 * يته زفع الينوذج قبل تيفير الفعالية خبنطة أياو عنل.

 تيفير الربىامج. القطه امليفر للفعالية بأي تكلفة مالية يتطلبَا يتكفل* 

 .قبلَا بجالثة أياو عنل اإلعالو واالتصال إدازة تبليغ يسجى املياضبة إلغاء أو تأجيل حالة * يف

 



 

 

 المملكت العربيت السعوديت

 وزارة التعلين

 إدارة تعلين صبيا

 اإلعالم واالتصال

 

 .....:...............السقــــــــــــه

 :....................التازيــــــــذ

 ..:.................املشفوعات

 

 

 

 

 الشاشات( -)منوذج االضتفادة مً اللوح اإلعالىية  

 

 *معلومات املياضبة :

 *املكس:

 )املدخل اجليوبي ( املبيى السئيطي  )املبيى السئيطي ) املدخل الشسقي  البَو الداخلي  ممسات اإلدازة 

 الشؤوٌ التعلينية بيات  القيادات  الشؤوٌ املدزضية بيات  األقطاو املطاىدة بيات 

 صالة اليشاط  املشازيع والصياىة  قاعة الطنو  املطسح 

 

 *مواصفات املادة اإلعالمية:

 

 

 

 املطنى الوظيفي ::                                                                               اضه زئيظ اجلَة     

 

 :التازيخ                     :                                                                             لتوقيعا     

 

 

 اخلته                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشالة بياىات املطؤول عً اإلعالٌ إشالةتازيذ  تازيذ وضع اإلعالٌ / القطهاجلَة  الفعالية / املياضبة

 ٍـ 11/    /            

 و 20/   /          

 ٍـ 11/    /          

 و 20/   /           

 االضه:

 زقه اجلوال:

 االعتناد مً قطه اإلعالو واالتصال جَة اإلعداد ىوع املادة اإلعالمية

 فيديو  بيس اضتاىد  ...................أخسى    مت االعتناد مل يته االعتناد 



 

 

 المملكت العربيت السعوديت

 وزارة التعلين

 إدارة تعلين صبيا

 اإلعالم واالتصال

 

 .....:...............السقــــــــــــه

 :....................التازيــــــــذ

 ..:.................املشفوعات

 

 

 

 

 ( منوذج حجص املسافل التابعة إلدازة اإلعالو واالتصال )
 

 

 : عيواٌ الفعالية

  ..................................................لسعايةا .....................................................................................القطه.........اجلَة امليعنة للفعالية:

                                   :ىوع الفعالية 

    دوزة   لقاء   محلة    مؤمتس معسض   حفل     اجتناع   تدشني  ............... أخسى......................................       ىدوة  لكاء   محلة    مؤمتس  معسض   حفل     اجتناع   ............................... أخسى 

 ..........................                         ........و   وملدة............20    ميالدي    /    /   ٍـ 11/     /         املوافق:اليوو:  .................     تازيذ الفعالية 

 ..................الطاعة حتى   ............     مً الطاعة                شمً الفعالية:                 صباحا / مطاء         وقت الفعالية: 

 .......  بيات .............:  بيني   احلطوزعدد .....................................   :  ىوع احلطوز  

 ................................خازجية ....     (2)  القيادات     (1) القيادات     قاعة الطنو       املطسح   :    مقس التيفير  

 ............................... أخسى تركس  ضيافة  وزود        صوتيات    كنبيوتس    شاشة     : املطلوبة املوادىوع     

 :(وأٍدافُ تفاصيل بسىامج الفعالية )يكتب ىبرة خمتصسة على شكل ىقاط تتطنً أٍه فقسات الربىامج 

 * 

* 

* 

* 

* 

* 

 :جيب االطالع عليَا وااللتصاو بَا مالحعات مَنة

 الربىامج .* يسفق ىطدة مً خطاب موافقة صاحب الصالحية على تيفير 

 يسفق ىطدة مً خطة  القطه املعتندة مً قطه التدطيط واملعلومات.* 

 *يسفق فقسات الربىامج .

 * يته زفع الينوذج قبل تيفير الفعالية خبنطة أياو عنل.

 * يتخنل القطه مطؤولية ما يته عسضُ خالل اللقاء .

 *تتخنل اجلَة امليفرة أي تكلفة مالية يتطلبَا الربىامج.

 .قبلَا بجالثة أياو عنل اإلعالو واالتصال إدازة تبليغ يسجى املياضبة إلغاء أو تأجيل حالة * يف

 * يته توفري االتصال املسئي مً قبل قطه تقيية املعلومات أو القطه املدتص .

 

 التوقيع:                          : زقه التواصل                                     :      املطؤول عً الفعاليةزئيظ القطه  

 خلته:ا  التوقيع:                       : املطنى الوظيفي                :       املباشس زئيظ اجلَة             

 


