
 نموذج طلب خطي باللغة العربية

 

 ..../االسم واللقب

 ...../العنوان

 ...../رقم الهاتف

 ........./إلى السيد

 ......../الموضوع

 ......./سيدي المدير أو المسؤول

 تمثل في طلب عملمبطلبي هذا ال الشرف لي أن أتقدم إلى سيادتكم الموقرةيكون من 

 م توضيح العمل الُمراد العمل به( في مؤسستكم المحترمة.كـ..... )يت

، والسعي في إمكانياتي واستعدادي من أجل تطوير أعمال وأهداف المؤسسةمؤكًدا لكم 

 وتحقيق الغايات التي تطمح إليها.نجاح 

.....، /.....، وحاصل على شهادة/سيدي المدير، أنني أبلغ من الُعمرأحيطكم علًما 

واستعمل اإلعالم اآللي بكفاءة، .....، /أنني أمتلك رخصة قيادة صنفباإلضافة إلى 

 نسخة من السيرة الذاتية مرفقة بهذا الطلب.تجدون أيًضا 

 فائق عبارات التقدير واالحترام. تقبلوا سيدي المديرفي النهاية 

 إمضاء المعني                                                                            

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

 

 

 

 

 



 

 نموذج طلب خطي لمباريات القوات المسلحة الملكية

 

 ...../االسم الكامل

 ...../العنوان

 ..../رقم الهاتف

 إلى السيد قائد المركز .... للتجنيد والتكوين لمختلف األسلحة....

الملكية برتبة االنخراط في صفوف القوات المسلحة طلب الترشيح لمباريات  /الموضوع

 .جندي من الدرجة الثانية.

أن أتقدم إلى سيادتكم بطلبي هذا؛ من أجل قبول ترشيحي الجتياز مباراة  يشرفني

 جندي من الدرجة الثانية.الملكية برتبة  في صفوف القوات المسلحة االنخراط

.... / ..../ ....أحيطكم علًما سيدي بأنني شاب مغربي عازب مزداد بمدينة .... بتاريخ 

وحامل للبطاقة الوطنية للتعريف رقم.... ، وفي الوقت الحالي أقطن بمدينة.... ،  ،

 ستوفي جميع الشروط المطلوبة الجتياز المباراة.وي .... ،مستواي الدراسي هوو

أن تقبلوا سيدي طلبي هذا لحبي لتلك المهنة، وللدفاع عن حوزة المقدسات  أتمنى

: لشعار مملكتناقوي كما أنني أمتلك إيمان والمواطنين، ن أجل حماية الوط والبالد، ومن

 الملك. –الوطن  –هللا 

 نني في انتظار ردكم، تقبلوا سيدي فائق االحترام والتقدير، وشكًرا.إ

 المعني إمضاء                                                                             

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

 

 

 

 



 نموذج طلب الترشيح لمباراة ضباط صف البحرية

 

 ...../....../ ..في يوم: ...

 ....../االسم بالكامل

 ...../الرقم الوطني للطالب

 ...../رقم البطاقة الوطنية

 ...../العنوان

 ....../البريد اإللكتروني

 ......./رقم الهاتف

 إلى السيد مفتش البحرية الملكية

 طلب ترشيح مباراة لتجنيد تالميذ ضباط الصف. /الموضوع

السيد المدير أن ألتمس منكم تسجيل اسمي ضمن الئحة المترشحين من أجل  يشرفني

 اجتياز مباراة الدخول لـ...... برسم الموسم.......

وأتابع دراستي بلغ من الُعمر.... عام، وأكما أنني أحيطكم علًما سيدي أنني شاب مغربي، 

 بالسنة الثانية من سلك البكالوريا.

دكم، تفضلوا السيد المدير بقبول بـ.....، وأنني في انتظار ر .....شعبة...... بالثانوية

 أزكى عبارات التقدير واالحترام والسالم.

 إمضاء المعني                                                                                

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

 

 

 

 



 الشرطة /نموذج طلب الجتياز مباراة األمن الوطني

 

 ...../....../ في: .....

 ....../االسم بالكامل

 ....../العنوان

 ...../البريد اإللكتروني

 ....../رقم الهاتف

 إلى السيد: المدير العام لألمن الوطني

 .....طلب اجتياز مباراة /الموضوع

يشرفني سيدي المدير أن أتقدم إلى حضرتكم بهذا الطلب راجًيا منكم قبولي من أجل 

قصد اجتياز تنظمها المديرية العامة لألمن الوطني يوم....، اجتياز المباراة التي 

 مباراة....

بمدينة ......، وحامل  .... ،/ ..../ ....علًما سيدي المدير أنني من مواليد أحيطكم 

 ية رقم......، وحاصل على شهادة........للبطاقة الوطن

، وأنا في انتظار بملف ترشيحي للمباراةمرفقة وجود جميع الوثائق باإلضافة إلى 

 جوابكم، تقبلوا مني سيدي المدير العام فائق التقدير واالحترام والسالم.

 إمضاء المعني                                                                             

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

 

 

 

 

 



 نموذج للعمل بمدرسة خاصة للتعليم الخصوصي

 

 ...../المدينة

 ...../التاريخ

 ...../االسم الكامل

 ..../العنوان

 ..../البريد اإللكتروني

 ...../رقم الهاتف

 مدير مؤسسة.... للتعليم الخصوصي إلى السيد

 منصب .....طلب العمل لشغل  /الموضوع

جل شغل منصب..... في مؤسستكم بطلبي من أالسيد المدير المحترم، أتقدم إليكم 

أنني من مواليد.... ساكن بـ.....، وحاصل على شهادة المحترمة، أحيطكم علًما 

البكالوريا شعبة....، وحصلت أيًضا على شهادة اإلجازة شعبة... بميزة....، باإلضافة 

 أنني لدي تجربة مهنية استمرت لمدة.....إلى 

بهذا الطلب، وأنني في بالتفصيل عن مسيرتي المهنية والعلمية مرفقة سيرة ذاتية هناك 

 قبول طلبي، لكم مني سيدي المدير كامل االحترام والتقدير والسالم.انتظار 

 المعني إمضاء                                                                                

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

                                                                                                                      

 

 


