اململكة العربية السعودية

إدارة التعليم مبحافظة األفالج
الشؤون املدرسية  /شؤون املعلمني ( املعلمات)

وزارة التعليم

( منوذج طلب إجازة )

اجازة رعاية مولود (أمومة )

اجازة استثنائية
طلب متد يد

طلب جد يد

يعبأ من قبل املعلـ ـ ـ ـ ـ ـمة

السجل املدني

اسم املعلمة رباعياً
/

تاريخ بداية اإلجازة

/

41هـ

املدرسة

تاريخ نهاية اإلجازة

/

41هـ

عدد احلصص

التخصص
املكرمة مديرة مدرسة

/

سبب اإلجازة
اجلوال

وفقها اهلل

................................................................... .................................................. /

أقيدكم برغبيت يف احلصول على اإلجازة املطلوبة أعاله وذلك وفق املادة (/22ب) من نظام اإلجازات .حيث سبق أن منحت إجازة على النحو التالي:
م

تارخيها

نوع االجازة

رقم القرار

اسم املعلمة  ....................................................................... :التوقيع ......................................... :

يعبأ من قبل مديرة املدرسة

املكرمة مساعدة مدير شؤون املعلمني

مدتها

تاريخ تقديم الطلب

/

/

41هـ

وفقها اهلل ،،،

جتدون أعاله طلب إجازة للمعلمة املذكورة بياناها أعاله  ،كما جتدون أدناه الواقع الفعلي ملعلمات التخصص ذاته.

خاص بشؤون املعلمات
خاص بشؤون املعلمني

صاحب الصالحية

زيدالفواز

م

اسم املعلمة

احلصص

املواد

مالحظات م

اسم املعلمة

املوافقة على منح اإلجازة املطلوبة إلمكانية تسديد مكانها من داخل املدرسة

املواد

احلصص

املوافقة على منح اإلجازة املطلوبة بشرط توفر البديلة

اسم مديرة املدرسة  .....................................................................................................التوقيع ........................................................ :

املكرم  /مدير شؤون املعلمني

مالحظات

ختم املدرسة

وفقه اهلل

نعرض لكم طلب إجازة للمعلمة املذكورة بياناتها أعاله  ،ونفيدكم بالتالي :
املوافقة على منح اإلجازة املطلوبة اذا كان رصيد املعلمه من االجازه يسمح نظاما إلمكانية تسديد مكانها من (

د اخل املدرسة

الندب )

عدم املوافقة وس وف يتم ارسال خطاب ملديرة املدرسة إلبالغ املعلمة بعدم قبول طلبها .
مساعدة مدير شؤون املعلمني  /نوف بنت إبراهيم الرشود

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

سعادة مساعد مديرالتعليم للشؤون املدرسية

وفقه اهلل ،،

نعرض لكم طلب إجازة للمعلمة املذكورة بياناتها أعاله للتكرم باالطالع واعتمادها  ،أو التوجيه مبا ترونه .

مدير شؤون املعلمني  /ظافر بن ادريس ال دحيم

املكرم  /مدير شؤون املوظفني

التوقيع

وفقه اهلل ،،

نرى .................................. ................................

................................................................. /

مساعد مدير التعليم للشؤون املدرسية
فهد بن سعد احلقباني

مالحظات هامة جداً جيب مراعاتها عند تقديم الطلب :
)1
)2
)3
)4

أن تتقدم المعلمة بطلب اإلجازة قبل تاريخ اإلجازة بوقت كاف.
أن ال تققط المعلمة ن العمل لال بعد ددرر اإلجازة.
لذا تقدمت المعلمة بإجازة طويلة رتم تسديد مكانها توجه المعلمة حسب اإلحتياج للى مدرسة أخرى
في حالة طلب اجازة امومة يلزم احضاردورة م شهادة ميالد الطفل أر دورة م دفتر العائلة أر دورة تبليغ الوالدة.

