
 جامعة الملك سعود

 كلية إدارة األعمال

 وحدة التدريب التعاوني

 

وحدة التدريب التعاوني من قبل الطالبة ويسلم الى  يحرر     

 (أ -1)

 نموذج طلب االلتحاق بالتدريب العملي

 

:عزيزتي الطالبة  

:الرجاء تعبئة هذا النموذج وإرفاق الوثائق التالية  

 السجل الدراسي للطالبة. 

 السيرة الذاتية للطالبة. 

  (.مرفق)ولوائح التدريب التعهد بااللتزام التام بنظم 

:الرقم الجامعي  

:االسم  

:القسم :التخصص   

:فصل وسنة التخرج المتوقعة  

:المعدل التراكمي  

:الساعات المعتمدة المنجزة لغاية الفصل الحالي  

:العنوان  

:الجوال:                                                           هاتف المنزل  

:االلكترونيالبريد   

:المدينة التي ترغبين التدرب فيها  

 تفاصيل الجهة التي رشحت إليها

:اسم الجهة  

:اسم الشخص المسؤول  
:هاتف  

 الستعمال وحدة التدريب التعاوني  فقط

 
مالحظات                                تاريخ االستالم                             

هـ113/   /       

 لن ينظر في  الطلبات غير المكتملة: مالحظة. 
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(ب -1)  

 
 
 

 
 

..................................... أقر بموافقتي على التحاق ابنتي في برنامج  التدريب التعاوني في 

على علم بان المكان  اوان, هـ   141..../..../ الذي يبدأ بتاريخ   
 

o  مختلط 
o   غير مختلط 

 

:اسم الطالبة   

:اسم ولي األمر   

:رقم الجوال  

:التاريخ   

:توقيع ولي األمر    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موافقة ولي االمر
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 (ج -1)

  

 

 

:....................................الجامعيالرقم :............................................ أتعهد أنا الطالبة   

:بما يأتي  

  التي سوف أتدرب فيها الجهةأن التزم بحضور فترة التدريب العملي كاملة وفق المواعيد المحددة لي من. 

  فوراً عند عدم  الجهةأن اعمل على إبالغ المشرفة األكاديمية وكذلك المشرفة الميدانية على تدريبي في

التدريب العملي، أو تغيبي عنه ألية ظروف كانت، وأتحمل كامل المسؤولية عن تبعات غيابي انتظامي في 

 .عن التدريب

 أن التزم بالعادات والتقاليد العربية واإلسالمية خالل تواجدي في مقر الجهة التدريبية. 

 أن أبذل كل الجهد ألكون بمستوى العمل المناط بي خالل فترة التدريب العملي. 

 جامعة الملك سعود بشكل الئق ومشرف أن أمثل. 

 أن التزم بأداء واجباتي على أكمل وجه، وأن استجيب لتوجيهات المشرفة الميدانية على تدريبي. 

 أن أتحمل مسؤولية سلوكي خالل فترة تدريبي ، وأبرئ أيه جهة مهما كانت من هذه المسؤولية. 

 ر وعليه أوقعجاء في هذا اإلقرا أن أتفهم وأتعهد بااللتزام بكل ما. 

  أتعهد بعدم تغيير الجهة بعد الحصول على الموافقة بشكل رسمي. 

 

 

 

 

 

توقيع الطالبة                                                                 التاريخ  

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                              

 

 

 

 

 تعهد االلتزام بنظم ولوائح التدريب
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