نـمـوذج طـلـب إبتعاث
أوالً /بيانات المبتعث/ـة:
الكلية:

رقم المنسوب:

القسم:

(المعلومات الشخصية)
تاريخ الميالد:

االسم الرباعي:
الهوية الوطنية:

تاريخها:

مكان اإلصدار:

الوظيفة:

تاريخ التعيين:

عدد المرافقين:

(وسائل االتصال)
جوال:

هاتف المنزل:

رقم آخر:

بريد إلكتروني:

هاتف العمل:

المؤهالت العلمية:
الدرجة

م

التخصص

سنة التخرج

جهة الحصول على المؤهل

التقدير

1
2

اللغات التي يجيدها المرشح /تجيدها المرشحة-:
 -اللغة:

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

درجة اإلجادة ) ( :ممتاز

( ) جيد جدا

( ) جيد

( ) مقبول

 -اللغة:

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

درجة اإلجادة ) ( :ممتاز

( ) جيد جدا

( ) جيد

( ) مقبول

(الرجاء إرفاق صورة الشهادات والدورات إن وجدت)

هل سبق اإلبتعاث من قبل:

(

( ) نعم

) ال

اسم الجامعة:
الدرجة:

(إذا كانت اإلجابة بــ ال انتقل إلى ثانيا)
الدولة:

رقم القرار:

ب -هل حصل /حصلت على الدرجة المطلوبة-:
جـ -هل سبق إنهاء االبتعاث( :

(

(

) نعم

) ال

(

) نعم وذلك لألسباب التالية:

(

) بناء على طلب المبتعث /المبتعثة.

(

) لعدم القدرة على مواصلة الدراسة.

(

) مخالفة األنظمة أو التعليمات.

(

) ثبوت التوقف عن الدراسة دون عذر مقبول.

(

) انتهاء فترة دراسة اللغة.

(

) لعدم حصوله على المؤهل المطلوب في المدة المحددة.

وذلك بموجب القرار اإلداري رقم:

) ال

تاريخه:

وتاريخ:

/

/

14هـ

المبتعث  /المبتعثة

االســـم:
التوقيع:

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

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

*يجب تعبئة كافة بنود هذا النموذج
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ثانياً /معلومات عن البعثة:
الدرجة المطلوب الحصول عليها:

 اللغة الماجستير  الدكتوراه  الزمالة  أخرى

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

التخصص العام باللغة العربية:

التخصص العام باللغة اإلنجليزية:

التخصص الدقيق باللغة العربية:

التخصص الدقيق باللغة اإلنجليزية:

اسم الجامعة باللغة العربية:

اسم الجامعة باللغة اإلنجليزية:

الدولة باللغة العربية:

الدولة باللغة اإلنجليزية:

(يمكن اختيار أكثر من درجة)

هل الجامعة موصى بها في وزارة التعليم العالي في الدرجة و التخصص:
الدولة باللغة العربية:

الدولة باللغة اإلنجليزية:

المدينة باللغة العربية:

المدينة باللغة اإلنجليزية:

نوع القبول الحاصل/ـة عليه-:

(

( ) مشروط بـ

) نهائي

لغة الدراسة:

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

مدة الدراسة حسب القبول:

موعد بدء الدراسة حسب القبول بالتاريخ الميالدي:
موعد بدء الدراسة حسب القبول بالتاريخ الهجري:
خط السير لصرف التذاكر (للمبتعثين خارج المملكة):
نقطة الوصول (اسم المدينة)

نقطة البداية (اسم المدينة)
ثالثا – خاص بالكلية:
التخصص العلمي الذي تم إقرار من قبل مجلس القسم
عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين في القسم

المعيدين

المحاضرين

عدد أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في القسم
عدد المبتعثين خارجياً لدراسة التخصص الدقيق للمرشح/ـة:
عدد المبتعثين داخلياً لدراسة التخصص الدقيق للمرشح/ـة:
رابعاً – توصية مجلس القسم-:
رقم جلسة مجلس القسم:

تاريخها:

رقم التوصية

رقم جلسة مجلس الكلية:

تاريخها:

رقم التوصية

(نص التوصية)

و تاريخ

و قد صادق معالي مدير الجامعة بالموافقة بالخطاب رقم

عميـد الكـليـة
االسم:

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

التوقيع:

.................................................................................................................................................
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(المـسـتـنـدات الواجب توافرها في معاملة طلب اإلبتعاث)

 )1استمارة نـمـوذج طـلـب إبتعاث بعد تعبئتها بالكامل وأن تكون مطبوعة.
 )2مصادقة معالي مدير الجامعة على محضر الكلية.
 )3صورة من محضر مجلس الكلية (و يوضح في التوصية الدرجة العلمية المطلوبة والتخصص العام
والدقيق و مدة البعثة و تاريخ بدايتها).
 )4صورة من محضر مجلس القسم (و يوضح في التوصية الدرجة العلمية المطلوبة والتخصص العام
والدقيق و مدة البعثة و تاريخ بدايتها) .
 )5صورة خطاب القبول من الجامعة المراد االبتعاث إليها.
 )6بالنسبة لمن سبق وأن تم ابتعاثهم من قبل-:
أ -صورة قرار االبتعاث.
ب -صورة قرار إنهاء البعثة.
ت -صورة أي قرارات أخرى.
 )7صورة مصدقة من قرار التعيين موضح بها الرقم والتاريخ.
 )8صورة مصدقة من آخر مؤهل علمي.
 )9صورة واضحة من الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.
 )10موافقة ولي أمر المبتعثة والتعهد بمرافقتها في مقر البعثة ،طبقاً للنموذج الخاص الموجود في
صفحة إدارة البعثات بموقع الجامعة.
 )11صورة من جواز السفر .
 )12ترتيب األوراق والمستندات وفق هذا التسلسل.
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