المملكة العربية السعودية
كلية نايف لألمن الوطني
لجنة القبول والتسجيل

طلب التحاق بالخدمة العسكرية
رقم الطلب.................................................... :
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم .................................................... :
رقم اهلوية الوطنية.............................................. :
تاريخ امليالد 14.../.../... :ـه مكان امليالد ................... :
رقم اهلاتف  :املنزل .......................................... :
جوال .......................................... :
جوال ويل األمر .......................................... :

الفاكس011 268 6415 :
صندوق بريد 2834 :
الرمز البريدي 11461 :

للعام 1440هـ

 تعليمات عامة :
 .1جيب أن يكون لدى الطالب اهلوية الوطنية وتكون مجيع املعلومات املدونة هبذا الطلب مطابق هلا.
 .2يعبأ هذا الطلب بكل دقة وبخط واضح ومن واقع الوثائق الرسمية (اهلوية الوطنية) وسجل األرسة أو دفرت
العائلة وحفيظة النفوس والشهادات الدراسية.
 .3التأكد من صحة املعلومات مع رضورة االستفسار من األهل واألقارب قبل تعبئة الطلب.
 .4جيب أن يكون عنوانك واضح ًا مع ذكر اهلاتف اخلاص بك وبويل أمرك وأي هاتف آخر يمكن االتصال بك.
 شروط االلتحاق باخلدمة العسكرية:
 .1أن يكون املتقدم سعودي األصل واملنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج
اململكة.
 .2أن يكون حاص ً
ال عىل الشهادة الدراسية املطلوبة.
 .3أن ال يقل عمره عن ( )17عام ًا وال يزيد عن ( )30عام ًا.
 .4اجتياز املقابلة الشخصية.
 .5اجتياز الفحص الطبي.
 .6أن ال يقل طول املتقدم عن ( )168سم وان يتناسب الطول مع الوزن حسب الالئحة الطبية.
 .7جيب أن يكون حسن السرية والسلوك وغري حمكوم عليه باإلدانة بجريمة خملة بالرشف واالمانة مامل يكن قد
اعتباره إليه.
 املستندات املطلوب إحضارها:
 .1صورة مكربة وواضحة من اهلوية الوطنية (مع األصل للمطابقة) عدد (.)2
 .2صورة من اهلوية الوطنية لوالد املتقدم عدد(.)2
 .3صورة واضحة من سجل األرسة اخلاص بوالد املتقدم (مع األصل للمطابقة) ويف حال عدم وجود اسم االم
يف سجل األرسة حي رض بطاقة اهلوية الوطنية لمأم أو وثيقة أخرى عدد (.)2
 .4يف حالة وجود هوية وطنية للجد ترفق صورة منها عدد (.)2
 .5صورة من املؤهل الدرايس مصدق من جهة التعليم (طبق األصل) عدد (.)4
 .6صورة من املؤهالت التعليمية األخرى (إن وجدت) مثل دورات احلاسب اآليل  ,اللغة  ..إلخ عدد (.)4
 .7عدد( )8صور ملونة حديثة مقاس ( )6×4مكشوف الرأس بالزي السعودي مع كتابة االسم خلف كل
صورة.
 .8فتح حساب بنكي واحضار إشعار برقم اآليبان خمتوم من البنك (.)IBAN
 .9صورة من اهلوية الوطنية لويل أمر املتقدم (يف حال وفاة والده) عدد (.)2
 .10دفرت طلب االلتحاق مكتمل احلقول ومصدق من اجلهات الرسمية.
 مالحظة :
يتم ترتيب مجيع املستندات يف ملف عالقي بالستيكي (لون أصفر).
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صورة حديثة ملونة
مكشوف الرأس
مقاس 6×4

(جيب أن تكون مجيع املعلومات املدونة مطابقة للهوية الوطنية )

الطالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب

اسم الطالب حسب بطاقة اهلوية الوطنية
األب
االول

والد الطال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب

رقم اهلوية الوطنية
مكان احلفظ
رقم احلفظ
املدينة أو القرية التي ينتمي إليها
الربيد االلكرتوين ()Emil
اسم االب رباعي ًا
رقم اهلوية الوطنية
مكان نشأته

اجلد

العائلة  /الفخذ
تارخيها
مكان امليالد

االصل

/

السكن احلايل
رقم اجلوال
مكان امليالد

تاريخ امليالد

ويل أمر الطالب

مصدرها

تارخيها
/ /

/ /
رقم اجلوال

املدينة أو القرية :

أسم ويل أمر الطالب (يف حال وفاة والده)

/

مصدرها
تاريخ امليالد

تارخيها
املحافظة:

القبيلة

/ /

الوظيفة
مصدرها

رقم اهلوية الوطنية
الوظيفة

رقم اجلوال

عنوانه

معلومات عن دراسة الطالب

املعرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني

املجموع
املدينة/القرية تاريخ االلتحاق تاريخ التخرج التخصص
املدرسة
النسبة املئوية
/
الثانوية
/
كلية تقنية
/
اجلامعة
/
أخرى
االسم الرباعي لشخصني معروفني يف املدينة أو القرية التابع هلا الطالب يمكن بواسطتها التعرف عليه وعىل ارسته.
جهة العمل
رقم اهلوية الوطنية
املدينة/القرية
االسم رباعي ًا

التقدير

عنوانه.................................................................................................. :

االسم رباعي ًا

املدينة/القرية

اجلوال................................................... :

رقم اهلوية الوطنية

عنوانه.................................................................................................. :

جهة العمل

اجلوال................................................... :

نقر بأن مجيع املعلومات الواردة أعاله صحيحة وعليه نوقع.
اسم الطالب................................................................. :

اسم ويل أمر الطالب......................................................... :

التوق ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع................................................................. :

التوق ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع......................................................... :
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وثــيــــقـــــة أصــــــل ومـــنـــــشــــــأ
نشهد نحن املوقعني أدناه أن الطالب( ...................................................................................................................................................................................................................... /االسم حسب اهلوية الوطنية)

طالب االلتحاق

تارخيها

حامل هوية الوطنية رقم

/ /

ـه ومصدرها

من عائلة ..................................................................................................................... :وقبيلة .................................................................................................................... :وأصله:

....................................................................................

.................................................................................................................

ومكان ميالده يف مدينة ............................................................................................................ :حمافظة .................................................................................................................... :بتاريخ:
ونشأ يف مدينة  ..................................................................................................................................................................................... :حمافظة:
تارخيها

حامل هوية الوطنية رقم

/ /

ـه ومصدرها

....................................................................................

والد الطالب

...................................................................................................................

ومكان ميالده يف مدينة ............................................................................................................ :حمافظة .................................................................................................................... :بتاريخ:
تارخيها

حامل هوية الوطنية رقم

/

ـه

/

..............................................................................................................................................................................

/ /

ـه ومصدرها

جد الطالب ألبيه

من عائلة .................................................................................................................. :وقبيلة ..................................................................................................................... :وأصله:

....................................................................................

...................................................................................................................

ومكان ميالده يف مدينة ............................................................................................................ :حمافظة .................................................................................................................... :بتاريخ:
ونشأ يف مدينة  ..................................................................................................................................................................................... :حمافظة:

/

...............................................................................................................................................................................

من عائلة .................................................................................................................. :وقبيلة ..................................................................................................................... :وأصله:
ونشأ يف مدينة  ..................................................................................................................................................................................... :حمافظة:

/

ـه

/

ـه

/

...............................................................................................................................................................................

كام نشهد بأن اجلد سعودي األصل واملنشأ ومن سكان اململكة العربية السعودية عام 1332ـه
والدة الطالب جد الطالب ألمه

االسم ............................................................................................................................................................ :حاملة هوية وطنية رقم
ومكان ميالدها:

 oداخل السعودية  oخارج السعودية

يف مدينة  ................................حمافظة .................................. :بتاريخ:

ونشأهتا يف مدينة ............................................. :وجنسيتها ............................................ :وعالقتها احلالية مع والد الطالب

/

 oزوجة  oمطلقة

/

ـه

 oمتوفاة

االسم .......................................................................................................................................................... :حامل هوية وطنية رقم
ومكان ميالده:

 oداخل السعودية  oخارج السعودية

يف مدينة  ..........................حمافظة .......................... :بتاريخ:

ونشأته يف مدينة ................................................................................................................................................................................ :وجنسيته :

/

/

ـه

....................................................................................................................................................................

وعلى مجيع ذلك جرى التوقيع ..
املعرف األول

االسم رباعي ًا/
رقم الـه ـ ـ ــوية/
تارخيها/

/

رقم الـه ــوية/
/

ـه مصدرها/

العنوان/
اجلوال/

االسم رباعي ًا/

املعرف الثاني

تارخيها/

/

/

ـه مصدرها/

العنوان/
التوقيع/

اجلوال/

تصديق شيخ القبيلة أو العمدة
االسـ ــم.......................................................... /
التوقيـع.......................................................... /
تصديق األمارة أو الرشطة
االسـ ــم.......................................................... /
التوقيـع.......................................................... /

التوقيع/

اخلتم الرسمي

اخلتم الرسمي
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منوذج طلب معلومات

أسـ ـ ــم الط ـ ـ ــال ـ ــب :
رقم اهلوية الوطنية :
رقم احلفظ

/

تاريخ احلفظ

/

مكانه

14هـ

سعادة مدير األحوال املدنية .................................................. /املحرتم
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته :
حيث تقدم لنا املوضح هويته أعاله طالب ًا االلتحاق باخلدمة العسكرية لدينا.
نأمل اإلفادة عام إذا كان املذكور سعودي األصل أم أنه سعودي بالتجنس أم أنه من الفئات املستثناة من رشوط األصل الوارد يف
األنظمة العسكرية  ,وهل سبق له اخلدمة العسكرية من عدمه وذلك من واقع امللف األسايس لبطاقة اهلوية الوطنية وليس من
جهاز احلاسب اآليل مع إرفاق رشحية املعلومات خمتومة للمذكور من احلاسب اآليل .
فاكس الكلية0112686415 :
اخلتم الرسمي
سعادة مدير كلية نايف لمأمن الوطني
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته :
إشارة خلطابكم املشار إليه أعاله نفيدكم بأن املذكور
 oسعودي األصل .
 oسعودي األصل بموجب قرار جملس الوزراء رقم  47وتاريخ 1423/2/16ـه.
 oمستثنى من رشوط سعودي األصل بموجب قرار جملس الوزراء رقم  172وتاريخ 1424/6/27ـه.
 oسعودي بالتجنس بموجب األمر رقم ( ) وتاريخ 14 / /ـه استناد ًا للامدة رقم (

) من نظام اجلنسية.

 oغريه .............................................................................................
 oمل يسبق له اخلدمة العسكرية.
 oسبق له اخلدمة العسكرية وفصل منها بموجب األمر رقم (
 oاملهنة احلالية للمذكور (
املوظف املختص
..........................

) وتاريخ 14 / /ـه.

).
رئيس األرشيف

مدير االحوال املدنية يف ..................

...........................

..........................................

مالحظات:
1ـ تكون اإلجابة مناولة إذا كانت املعلومات املدونة توضح أنه سعودي األصل أو من الفئات املستثناة من رشوط سعودي األصل ومل يسبق
االلتحاق باخلدمة العسكرية .أما إذا وجد خالف ذلك فرتسل عن طريق الربيد (ص.ب 2834 :الرمز الربيدي  )11461 :أو بصفة رسمية.
2ـ رقم احلفظ وتارخيه ومكانه هو رقم أساس البطاقة وتارخيها ومصدرها.

اخلتم الرسمي

 3ـ يدون يف الفقرة اخلامسة من النموذج مجيع احلاالت األخرى التي مل يشملها تصنيف.

5

إقرارات من الطالب وولي أمره

أسـ ـ ــم الط ـ ـ ــال ـ ــب :
رقم اهلوية الوطنية :

 أقر واتعهد أنا الطالب املوضح أمسي أعاله باالتي:
هينينين
بتينينا ق / /
 .1أنينينس وينينعوالص االاينينش وامللوينينة والينينوالالي ولينينب ا وقين الو ل ين قين
.
ومصد ها
 .2وأنه مل قسبق أن حك علي حبد شرعي أو لرمي خمل بالورف أو األمان ول س علي أص وابق للائ ين وكينلل مل قسينبق
أن رالت أو فصلت من إحدى الكل ات أو املعاهد العسكرق ألص وبب.
 .3وأنس لست الباً يف كل عسكرق أو معهد من املعاهد العسكرق ومل قسبق لي التع ني على وظ ف خاضع للظام اخلدمين
العسكرق .
 .4وأن ألتزم األنظم واللوائح والتعل مات اخلاا بالكل ومراكز التد قب.
 .5ويف حال العدول عن غبيت يف التقدم له الدو ي أو عدم الت ازص ألحد الوروط املطلوبين أو عيندم قبينولي يف هينله اليندو ي
فل س لي احلق بسحب ملفي.
 .6وأن أعمش يف اخلدم العسكرق يف القطاع املدي املقر ي نظاماً ويف مج ع امللا ق والظروف اليت حيت الوالب على العمينش
ف ها.
 .7أنس تبلغت يف حال ثبوت إجياب الع ل للمواال املخد ي (حتل ش السموم) و ت اوتبعاالص من الدو ي.
 .8كما أنس افهمت من جلل التع ني بةن مدي اخلدم العسكرق أ بع ولوات كحيند أالنينى وأنينس مسينتعد بالعمينش مينن تينا ق
ادو قرا التع ني.
 .9مت ا العي على إعالن وقواعد التجل د يف الوظائف العسكرق وأنس قد أفهمت مضمون قرا جملس اخلدم العسكرق قين
( )8وتا ق 1426/2/24هين  -املؤقد باألمر السينامي الكينرق قين (/4522م ب) وتينا ق 1427/6/20هينين  -القاضيني
بتحدقد الرتب العسكرق املوازق للمؤهالت العلم خلرجيي املرافق التعل م وكينلل قينرا جملينس الينوز ام قين ()117
).
وتا ق 1410/7/10هين وبلاماً على ذل أقر موافقيت على قبول التع ني على الرتب (
 .10أن مج ع ما الون يف كراو االلتحاق باخلدم العسكرق أو يف أص مستلد تقدمت به اح ح.
 .11أنس خالي من أص امراض نفس أو ارع.
...............................................................................................

.....................................................................................

...........................................................................................................................................

 أقر واتعهد أنا ولي أمر الطالب :
املهل :
نوع القراب :
بالدو ي العسكرق بالكل ومراكز التد قب.
 .1بةنس أوافق على التحاق املدعو/
 .2أنه مل قصد ضد الطالب أص حك شينرعي يف لرميين خملين بالوينرف أو األمانين ومل قسينبق أن ينرال مينن أحيندى الكل ينات
العسكرق أو املعاهد العسكرق ألص وبب  ,ول س عل ه ووابق متلع من الدخول والتحاق بالسل العسكرص.
 .3واتعهد بدفع املصا قف واللفقات الد او املرتتب عل ه أثلام مكوثه يف الدو ي يف حال انسحابه من اليندو ي أو يف حينال مينا
ظهر مستقبالً عدم اح املعلومات املدون يف هله الوث ق .
نقر بةن مج ع املعلومات الوا الي أعاله اح ح وعل ه نوقع.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

او الطالب:

...........................................................................................................................................

او ولي أمر الطالب:

التوقينينينين ينع:

..........................................................................................................................................

التينينينينوقينينينينينين ينينينينينع:

.....................................................................................................................

......................................................................................................................

تصدقق العمدي أو ش القب ل أو األما ي
االوينين /
التوق ع/

..................................................... .............................................................................................................................

اخلت الرمسي

................................................... .............................................................................................................................
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