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 السادة جامعة .......

 طابت اولاتكم بالمسرات

نظرا لما ٌتمٌز به التعلٌم عموما فً بالدكم المتطورة والمتمدمة من جودة ، ولما تحوزه جامعتكم 

على وجه الخصوص من مستوى لوي وسمعة حسنة فً ادائها التعلٌمً وما تتمٌز به من 

تجهٌزات وكوادر مؤهله تأهٌال عالٌا ، فانه ٌسرنً وٌسعدنً أن أتمدم إلٌكم بطلبً هذا لالنضمام 

جامعتكم العرٌمة ، وااللتحاق بركب الطالب لدٌكم وذلن كً انهل من معٌنكم العذب  إلى

وواحتكم الغنّاء فً سبٌل تطوٌر لدراتً على المستوٌٌن المهنً والشخصً و بما ٌعود بالنفع 

 على اسرتً ومجتمعً ووطنً .

لى شخصً و إنا فً الحمٌمة لن أشرع فً كٌل المدٌح لنفسً ، وإضفاء ممٌزات أسطورٌة ع

ومسٌرتً العلمٌة والمهنٌة ، لكن ٌجب أن افٌدكم بانً لست حدٌث عهد بالمطاع التربوي 

وممارسة مهنة التعلٌم ، فانا اعمل فً التعلٌم منذ ............ عاما بجد وإخالص ، معلما لمادة 

 ...............لطالب التعلٌم العام فً المراحل ............................. .

وانا طٌلة عملً حرٌص على تطوٌر ذاتً واالستزادة من الخبرات األكادٌمٌة حٌث أنً احمل 

المؤهالت التالٌة بكالورٌوس فً ...................... وبكالورٌوس فً............. ، كما احمل 

من الدورات دبلوم عالً فً......................بتمدٌر .............. ، إضافة الى انه لدي العدٌد 

فً مجال العمل التربوي عموما ، كذلن لدي دورات فً اللغة االنجلٌزٌة والحاسب االلً الذي 

 اجٌد استخدام تطبٌماته بشكل جٌد جدا.

كما عملت طٌلة هذه السنوات وبجهد شخصً على تصمٌم وإنتاج وسائل تعلٌمٌة لمساعدة 

 سبة وجودة لهم.طالبً على تعلم أفضل ، ولخلك بٌئة تعلٌمٌة اكثر منا

وال ٌفوتنً اخبار سعادتكم بانً حصلت على لبول لدراسة الماجستٌر فً جامعة من اعرق 

الجامعات لدٌنا فً المملكة العربٌة السعودٌة وهً جامعة....................... ، لكنً افضل 

والسمعة المستوى المتطور  -كما اخبرتكم سلفا  -الدراسة لدٌكم وذلن العتبارات عدة منها 

الرائعة التً تحوزها جامعتكم والتعلٌم العالً فً بالدكم ، والذي سٌساهم فً صمل خبراتً 

المٌدانٌة اكادٌمٌا ، وإكسابً المزٌد من المعارف والخبرات الجدٌدة التً ستساهم فً احداث نملة 

اللغة نوعٌة على مستوى التربٌة والتعلٌم فً بلدي باالضافة إلى حرصً على تعلم واتمان 

 االنجلٌزٌة ورغبتً فً معاٌشة ثمافة ومجتمع جدٌدٌن.

لهذه األسباب ارجو التكرم بمبول طلبً ، ومنحً الفرصة لتطوٌر ما أملن من خبرات ، علما 

 أنً بصدد الحصول على بعثة مدفوعة التكالٌف من لبل عملً .

 مع بالغ التمنٌات بالتمدم واالزدهار.
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