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  من األدلـة   عمادة الدراسات العليا   ضمن إصدارات    "دليل االبتعاث  "      يأتي هذا الدليل  

 حيث تم من قبل إصدار دليل طالب الدراسات العليا ، ودليل التقديم     التوعوية واالسترشادية 
 . التعريفية ببرامج الدراسـات العليـا      إضافة إلى مجموعة من المطويات       للدراسات العليا 
 تبيان أهم اإلجراءات التي يتعين على منسوبي الجامعة من معيـدين            الكتيبويتضمن هذا   

ومحاضرين ومنسوبين من غير أعضاء هيئة التدريس اإللمام بها ومعرفتها قبل اإلبتعـاث       
تير والـدكتوراه   الماجـس وخالل البعثة للتحضير لدرجات علمية عليا مثل الدبلوم العالي و         

  . الطبية وغيرها ةالزمالو

     فإدراك المبتعث لهذه اإلجراءات قبل وأثناء إبتعاثه يسهل عليه كثيـراً مـن األمـور       
  . له ويقيه من الوقوع في عدد من المشاكل التنظيمية ويساعد في توفير الوقت والجهد

 الالئحة الموحدة لالبتعـاث          وقد تم االعتماد في إعداد محتويات هذا الدليل على مواد         
 وهي صحيحة وقت طباعة هذا الدليل وعلـى المبتعـث   والتدريب في الجامعات السعودية   

   . مستقبالًمتابعة ما قد يتم من تعديالت على اللوائح

 يوسف   الدكتور      وال يفوتني في هذا المقام تقديم الشكر واالمتنان لمعالي مدير الجامعة          
وإلى سعادة الدكتور عبداهللا بـن      . دعمه للعمادة في جميع أعمالها      بن محمد الجندان على     

إبراهيم السعادات وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الذي كان حريصاً علـى             
إصدار هذا الدليل ، كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من ساهم في إعداد هذا الدليل مـن              

 يوسف الطاهر وكيل العمـادة      ن ب لدكتور عبداهللا  ا  ، وبشكل خاص سعادة    منسوبي العمادة 
  . الحرز  بن محمدالموظف صادقو ، لشؤون المبتعثين

     وفي الختام آمل أن يكون في هذا الدليل ما يفيد ويساعد مبتعثـي الجامعـة ويـسهل             
  . أمورهم 

  واهللا الموفق ،،،

  
  عميد الدراسات العليا

   عادل بن ابراهيم العفالق.د.أ
  م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩
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     حــددت الالئحة الموحدة لإلبتعاث والتدريب بالجامعات السعودية فئات اإلبتعاث 
  :على النحو التالي 

  .المعيدون  المحاضرون و :  أوالً

  .منسوبو الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين  :  ثانياً

  

  :شروط اإلبتعاث 

 : لمعيد أو المحاضر في الداخل والخارج ما يأتيبتعاث ايشترط إل: أوالً 

 .الجنسيةأن يكون سعودي  -١

 .تعيينهأن يكون قد أمضى في خدمة الجامعة مدة ال تقل عن سنة من تاريخ   -٢

  . أن يكون حاصال على قبول من جامعة معترف بها أكاديميا -٣

 عاما للمحاضر ولمجلس) ٣٥(عاما للمعيد و) ٣٠( أال يتجاوز عمر المبتعث -٤
 . الجامعة االستثناء من هذا الشرط

 . في الجامعة بعد عودته مدة تعادل فترة بعثته على األقل أن يتعهد بالعمل -٥

  .ا يرافق المبتعثة للخارج محرما لها طيلة مدة ابتعاثه أن  -٦

عمله  إذا كان المرافق للمبتعثة موظفا فيلزم إحضار مستند نظامي من جهة -٧
 .قة مرافإجازةبالموافقة على منحه 

  

  :يكون االبتعاث على النحو التالي 

  .للماجستير فقط  -١

 .للدكتوراه فقط  -٢

 .للماجستير والدكتوراه معاً  -٣

 .للزمالة في التخصصات الطبية  -٤
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والمعيدين  منسوبي الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس      إلبتعـاثترط  ـيش    :ثانياً
  :ما يلي 

  : الفئة على نحو مسارين هما           حددت اللوائح شروط اإلبتعاث لهذه

  .  اإلبتعاث للحصول على درجة علمية -أ 

  . اإلبتعاث للتدريب –ب 

  

  :  يشترط لمن يبتعث من الموظفين للحصول على درجة علمية اآلتي -أ 

 استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية والثالثين من الئحـة االبتعـاث              
  : اآلتي  والتدريب والتي تنص على

  

  :يشترط فيمن يبتعث من الموظفين للحصول على درجة علمية اآلتي 

  .أن يكون سعودي الجنسية  -١

 .عاماً ولمجلس الجامعة االستثناء من هذا الشرط ) ٤٠(أالّ يتجاوز عمره  -٢

 ) .جيد ( أالّ يقل تقديره العام في الشهادة الجامعية أو المعادلة لها عن تقدير  -٣

 .ي خدمة الجامعة مدة ال تقل عن سنتين من تاريخ تعيينه أن يكون قد أمضى ف -٤

أن تكون هناك عالقة مباشرة بين التخصص الذي سوف يبتعث إليـه وطبيعـة               -٥
 .العمل الذي يعد للقيام به 

 ) .جيد جداً ( أالّ يقل تقويم األداء الوظيفي للسنتين األخيرتين عن تقدير  -٦

 .عترف بها علمياً أن يكون حاصالً على قبول من مؤسسة علمية م -٧

 .أن يرافق المبتعثة للخارج محرم لها طيلة مدة ابتعاثها  -٨

  

  :شروط إضافية حددتها الجامعة على النحو التالي 

  .أن يكون االبتعاث للحصول على درجتي الدبلوم العالي والماجستير فقط  -١

لـك  أن يكون االبتعاث للجامعات والمعاهد العليا بداخل المملكة ، ويستثنى من ذ            -٢
التخصصات التي ال تقدم من قبل الجامعات أو المؤسـسات  التعليميـة العليـا               

  .بالمملكة 
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  : يشترط فيمن يبتعث من الموظفين للتدريب ما يأتي -ب 

استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة والثالثين من الئحة االبتعـاث             
  :والتدريب والتي تنص على اآلتي 

  

  : يبتعث للتدريب ما يأتي يشترط فيمن

  .أن يكون سعودي الجنسية  -١

 أن يكون قد أمضى في خدمة الجامعة مدة ال تقل عن سنتين من تـاريخ تعيينـه           -٢
ذلك األطباء الذين يجوز ابتعاثهم للتدريب بعد إكمال سنة من تاريخ    ويستثنى من   (

 ) .تعيينهم

ليـه وطبيعـة    أن تكون هناك عالقة مباشرة بين التخصص الذي سوف يبتعث إ           -٣
 .العمل الذي يعد للقيام به 

 ) .جيد جداً ( أالّ يقل تقويم األداء الوظيفي للسنتين األخيرتين عن تقدير  -٤

 .أن يكون حاصالً على قبول من مؤسسة تدريبية معترف بها  -٥

 .أن يجيد اللغة التي يقدم بها برنامج التدريب  -٦

تتطلبهـا حاجـة العمـل    أن يهدف البرنامج إلى إكساب المتدرب مهارات جديدة     -٧
 .الحالي أو المستقبلي 

أن يكون الترشيح للتدريب من الجهة التابع لها المرشح مع تحديد نوعية البرنامج            -٨
 .والعمل الذي يعد للقيام به بعد اإلنتهاء من البرنامج 

 .أن يرافق المبتعثة محرم لها طيلة مدة ابتعاثها  -٩

  

  :لتالي شروط إضافية حددتها الجامعة على النحو ا

 .أن يكون االبتعاث للتدريب بداخل وخارج المملكة  -١

أال يكون القبول المتحصل عليه مشروطاً باستكمال أية متطلبات بما فيها شـرط              -٢
 .إجادة اللغة التي يقدم بها البرنامج التدريبي 

  

) ب ( و ) أ ( يستثنى من الشروط اإلضافية التي حددتها الجامعـة فـي الفقـرتين               
اء البشريون العاملين بمستشفيات الجامعة ، نظراً لحاجة الجامعة الماسة إلى كفاءات            األطب

 .بشرية وطنية مؤهلة تأهيالً عالياً مهنياً وعملياً وبمختلف الدرجات العلمية 
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 ٦يفضل قبل (على المتقدم بطلب االبتعاث تقديم كافة المستندات المطلوبة بوقت كاف               
  ) .ريخ المحدد بالقبول المتحصل عليه من جهة االبتعاث أشهر من بداية التا

  

  :تتم إجراءات اإلبتعاث لمن تنطبق عليهم شروط اإلبتعاث على النحو التالي 

  

  :الخطوة األولى 

ترفع الكلية أو الجهة المعنية نموذج المعلومات األساسية عن مرشحها لإلبتعاث بعد تعبئة             
مع إرفاق صورة واضحة البيانـات مـن بطاقـة          ) ١- ث    رقم نموذج(البيانات المطلوبة   

أو بطاقة العائلة في حال عدم توفر بطاقة األحوال          ( بطاقة الهوية الوطنية  /األحوال المدنية 
  .إلى عميد الدراسات العليا بوقت ال يقل عن أربعة أشهر من تاريخ بدء البعثة ) المدنية

  

  :الخطوة الثانية 

 :رئيس الجهة التابع لها يحتوي على المستندات التالية يقدم المتقدم لإلبتعاث ملف إلى 

 .خطاب من المتقدم بطلب االبتعاث  •

 . أو بطاقة العائلة  أو الهوية الوطنيةصورة من بطاقة األحوال المدنية •

 .صورة من المؤهالت العلمية  •

ضرورة أن تكون مـن      (صورة  من خطاب القبول من الجهة المراد اإلبتعاث إليها          •
  .)لمعترف بها من قبل وزارة التعليم العاليالجهات ا

إذا اقتـضت الحاجـة     (صورة من الموافقات التي تتطلبها بعض الدول للدراسة فيها           •
الرخصة التي تتطلبها الجهات الرسمية بالمملكة المتحدة من المرشحين         :  مثال   )لذلك

لتقـدم  للدراسة فيها في بعض التخصصات العلمية بعد الحصول على القبول وقبـل ا      
  .لطلب تأشيرة الدخول للمملكة المتحدة لغرض الدراسة

فـي حالـة    (صورة من خطاب قبوله لدراسة لغة البرنامج المراد اإلبتعـاث إليـه              •
 ).االشتراط بذلك

 : اآلتي حسبنموذج طلب اإلبتعاث بعد استكمال البيانات المطلوبة  •

   ) .٣ –نموذج رقم  ث ( للمعيدين والمحاضرين   -
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 ) .٤-نموذج رقم ث (ن غير المعيدين والمحاضرين للتدريب للموظفين م -

نمـوذج  (للموظفين من غير المعيدين والمحاضرين للحصول على درجة علمية           -
 ) .٥-رقم ث 

لألطباء البشريين من غير المعيدين والمحاضرين للحـصول علـى الزمالـة أو              -
 ) .٦-نموذج رقم ث (التخصص السريري الدقيق 

 ) .٧-نموذج رقم ث (لعمل بالجامعة بعد العودة من البعثة تعبئة نموذج تعهد با •

نموذج رقم ث (المرشحة لإلبتعاث خطاب ضمان مالي فعليه تعبئة   /إذا احتاج المرشح   •
 .التابعة لها /ورفعه إلى عمادة الدراسات العليا من خالل الجهة التابع) ٢-

 ) .٨-موذج رقم ث ن(تعبئة نموذج تعهد المرشحة لإلبتعاث داخل أو خارج المملكة  •

  تعبئة نموذج موافقة ولي أمر المبتعثة والتعهـد بمرافقـة محـرم لهـا فـي مقـر                  •
 ) .٩ -نموذج ث(البعثة داخل المملكة 

 ).١٠-نموذج رقم ث (تعبئة نموذج موافقة ولي أمر المبتعثة خارج المملكة  •
  

  :الخطوة الثالثة 

  ) .يدين أو المحاضرينللمع(العرض على مجلس القسم التخاذ التوصية المناسبة 
  

  :الخطوة الرابعة 

  ) .للمعيدين أو المحاضرين(العرض على مجلس الكلية التخاذ التوصية المناسبة 
  

  :الخطوة الخامسة 

  .العرض على لجنة االبتعاث والتدريب التخاذ التوصية المناسبة 
  

  :الخطوة السادسة 

  .العرض على مجلس الجامعة التخاذ القرار المناسب 
  

  :خطوة السابعة ال

  .تصدير القرار اإلداري لإلبتعاث 
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     تختلف متطلبات السفر إلى الدول المراد اإلبتعاث إليها من دولة إلى أخـرى ولكـن               
  :بصفة عامة تنصح عمادة الدراسات العليا بإستيفاء متطلبات عامة أهمها 

 :األوراق والمستندات  -١

متطابقـة  و  صـحيحة  لومات الشخصية على الطالب التأكد من أن البيانات والمع       •
 . تماما في ترجمتها من العربية إلى اإلنجليزية

 .شهادات الدراسية له ولمرافقيه منذ المراحل األولى للدراسة وحتى آخر مرحلةال •

 .قرار ابتعاثه للدراسة للخارج •

 .خطاب القبول من الجامعة التي سيدرس بها •

 مترجمـة باللغـة اإلنجليزيـة       تعـث ألفراد عائلة المرافق للمب   شهادات الميالد    •
 .ومصدقة

 .شهادات التطعيم له ولمرافقيه مترجمة باللغة اإلنجليزية ومصدقة •

صورة من حفيظة النفوس، صورة من دفتر العائلة وصورة مـن عقـد النكـاح      •
 .مترجماً للغة اإلنجليزية ومصدقاً من وزارة الخارجية في المملكة

 أن تكون مترجمة لإلنجليزية ومعتمدة من أي أوراق أو مستندات أو وثائق، يجب  •
الجهة الصادرة منها، وان يتم التصديق عليها من وزارة الخارجيـة باعتبارهـا             

 .الجهة التي تمثل مؤسسات وهيئات وشركات ووزارات المملكة في الخارج

 

 نهاء إجراءات الحصول على التأشيرةالمتطلبات العامة إل -٢

  . الضمان المالي الصادر من الجامعة •

  . للدراسة فيها خطاب القبول من الجامعة التي قبلته •

   . من سفارة البلد المراد السفر إليها نموذج طلب التأشيرةتعبئة  •

  .سارية المفعول جوازات سفر •

 للحـصول علـى تأشـيرة     بوقت كاف إليهاالمراد اإلبتعاث  سفارة البلد    مراجعة •
 .ستخراج التأشيرة والتعرف على كامل متطلبات االدخول بغرض الدراسة
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وبمجرد حصول الطالب على تأشيرة الدخول بغرض الدراسة، يمكنه أن يحدد موعد                 
  . حسب قرار االبتعاثالسفر له وألسرته التي سترافقه في مقر البعثة

  

  : الوصول إلى دولة االبتعاث

 للمملكة فـي    فور وصول المبتعث إلى بلد اإلبتعاث يتعين عليه االتصال بالملحقية الثقافية          
ذلك البلد إلستكمال اإلجراءات المطلوبة لبدء االبتعاث مع التأكيد على تزويـد الملحقيـة              

  :بالمستندات التالية 

 . ه  ومرافقيللمبتعث السفر اتصورة من جواز -١

 . المتحصل عليه صورة من خطاب القبول األكاديمي -٢

 .  سم ٦×٤  صور شخصية ملونة مقاس٤عدد  -٣

 إلرسال المخصصات المالية للمبتعث     د المعلومات الضرورية  لرص) عينة فقط (شيك   -٤
 .إلى حسابه بالبنك مباشرة

 .صورة مصدقة من كشف الدرجات وآخر شهادة علمية تحصل عليها -٥

 .صورة من قرار االبتعاث -٦

 . إذا كانت عائلته ترافقه  أو دفتر العائلة للمبتعثصورة من بطاقة األحوال المدنية -٧

 .ت ترغب الملحقية الحصول عليها أية مستندات أو معلوما -٨
  

  بدء الصرف على المبتعث: اثاني

تصرف المخصصات المالية للمبتعث بمجرد فتح الملف ويتم في الشهر األول من الوصول    
احتساب مستحقاته المالية له وألسرته إذا كانت ترافقه في مقر البعثة اعتمادا على وثيقتين              

  :أساسيتين وهما

 .خ بدء البعثةقرار االبتعاث وتاري -١

 .البعثةصورة للجوازات توضح تاريخ الدخول إلى بلد  -٢

 .بالنسبة للمتدرب يبدأ الصرف عليه بعد شهر من بدء البعثة -٣
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 ، وتعتبـر هـذه   ه المبتعث االلتزام بفترة االبتعاث المحددة في قرار ابتعاث     علىيتعين       

ن أجلهـا ، لكـن هنـاك بعـض     حصول على الدرجة العلمية التي ابتعث م     ل ل ةالفترة كافي 
الحاالت االستثنائية والمشروعة ، التي ال يستطيع فيها المبتعث إنهاء بعثته خالل الفتـرة              

 في هذه الحالـة التقـدم   هالتي تحددت له ألسباب غير ناجمة عن تقصير أو إهمال ، وعلي          
ا فـي ذلـك رأي       بم  مرفقاً معه الوثائق الدالة على ذلك       إلى الملحقية الثقافية   بطلب التمديد 

 األصلية حتى تتمكن الملحقية     ه أشهر من انتهاء فترة ابتعاث     ستة قبل   المشرف على الدراسة  
 للبت فيه في وقت مناسب لضمان عـدم انقطـاع البعثـة أو    الجامعة إلى همن إرسال طلب  

 وذلك حسب ما نصت علية المادة العاشـرة مـن الئحـة االبتعـاث       .إيقاف المخصصات 
  :نص على التالي والتدريب والتي ت








 

  

 :  إجراءات تمديد البعثةو شروط 

 .أن يكون تأخر المبتعث ناجما عن ظروف خارجة عن إرادته •

 .أن يكون التمديد لمواصلة الدراسة في مجال تخصصه •

ة ال تقـل  البعثة بمد  بخطاب إلى الملحق الثقافي ببلد االبتعاث قبل نهايةالمبتعثيتقدم  •
 . ومدته شهر ، يوضح فيه أسباب طلب التمديدأربعة أعن 

حديث من المشرف الدراسي على المبتعث بالجامعة التي يدرس  تقرير دراسييرفق  •
  . وأسباب التأخيربتمديد البعثة بها يوصي فيه

الجامعـة علـى أن     طلب التمديد وجميع المرفقات بخطاب إلى الثقافييرسل الملحق •
   .طاب رأي الملحق في طلب المبتعثيتضمن الخ

  . المعنية للدراسة أو الجهة بمرفقاته إلى الكلية الثقافييحال خطاب الملحق •

   . )للمعيدين والمحاضرين(م الموضوع على مجلس القس يعرض •

 ) .للمعيدين والمحاضرين(ة يعرض الموضوع على مجلس الكلي •
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) ن من غير المحاضرين والمعيدينللمبتعثي(ة رئيس الجهة التابع لها المبتعث     ـتوصي  •
.  

  .يعرض الموضوع على اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب •

   .الموضوع على مجلس الجامعة يعرض •

  يصدر القرار التنفيذي •

 الذي بدوره يزود المبتعث والجامعة التي يـدرس  الثقافي بصورة القرار الملحقيبلغ  •
  .بها بالقرار
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ما نصت علية المادة الخامسة عشرة من الئحة االبتعاث والتدريب فإنه يجوز            حسب       

للمبتعث إلى الخارج  القيام برحلة علمية أثناء إعداد الرسالة ولمرة واحدة خالل المرحلـة              
الدراسية الواحدة إلى المملكة أو غيرها خارج مقر البعثة ولمدة أقصاها ثالثة أشهر وفقـاً               

  :للضوابط اآلتية

 

   :البعثة مقردولة خارج أو رحلة العلمية للمملكة ال -١
لجمع المعلومات والبيانـات الالزمـة   وخارجها  للمبتعث القيام برحلة علمية للمملكة   يجوز
شريطة موافقة جهة ابتعاثه المـسبقة ،  ولمرة واحدة خالل المرحلة الدراسية الواحدة لبحثه  

  . في المملكة تحت إشراف جهة ابتعاثهويقوم المبتعث بجمع المعلومات خالل فترة وجوده

  

  :إجراءات القيام برحلة علمية

الرحلة بمدة ال تقـل   بخطاب إلى الملحق الثقافي ببلد االبتعاث قبل موعد يتقدم المبتعث •
  . أشهر ، يوضح فيه أسباب طلب القيام بالرحلة العلميةأربعةعن 

 لمبتعث بالجامعة التيتقرير دراسي حديث من األستاذ المشرف على ايرفق الطلب ب •
   . القيام بالرحلة العلمية بأهمية فيه يدرس بها يوصي

العلمية بخطاب إلى الجامعـة علـى أن يتـضمن      طلب الرحلة الثقافييرسل الملحق •
  .الملحق في طلب المبتعث الخطاب رأي

 من خالل عرض الموضوع على مجلسي المعنية للدراسة  إلى الكليةالموضوعيحال  •
لية مع ترشيح مشرف على المبتعث أثناء قيامه بالرحلة العلمية إذا كانت تلك القسم والك

  .الرحلة إلى المملكة العربية السعودية 

  .يعرض الموضوع على اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب •

  .يصدر القرار التنفيذي •

رس  الذي بدوره يزود المبتعث والجامعة التي يـد بصورة القرار ق الثقافيـيبلغ الملح •
 .بها بالقرار 

   . خالل الرحلة العلميةزم المبتعث برفع تقرير إلى القسم المعني عن ما تم إنجازهتيل •

 

   :)داخل بلد االبتعاث( الرحلة العلمية الداخلية  -٢
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 وفقاً  ،  ولكن خارج مقر البعثة    داخل بلد البعثة  أما إذا كانت الرحلة العلمية المراد القيام بها         
  :ن الئحة اإلبتعاث والتدريب فعلى المبتعث إتباع اإلجراءات التالية للمادة الخامسة عشر م

 .يطلب فيه السماح له بالقيام بالرحلةإلى الملحق الثقافي خطاب تقديم  •

 الدراسي للبمتعث بالجامعة يؤكـد أهميـة الرحلـة         المشرفخطاب من   يرفق الطلب ب   •
 . مع نسخة من مقترح بحث الرسالة العلمية وعالقتها ببحثه

 .موافقة الملحقية المسبقةلحصول على ا •
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 ابتعث لدراسته   ذيلا بعدم تغيير المبتعث لتخصصه       والتدريب  االبتعاث الئحةتقضي       
دون إذن مسبق من جهة ابتعاثه وفي حالة مخالفة ذلك تقوم الملحقية بوقف مخصصاته إلى    

صت علية المادة الحادية عشرة من الئحة       وذلك حسب ما ن   . أن تبت جهة ابتعاثه في أمره     
  :االبتعاث والتدريب على اآلتي 




 

  

  :إجراءات تغيير التخصص

الدراسة بمدة ال تقل  يتقدم المبتعث بخطاب إلى الملحق الثقافي ببلد االبتعاث قبل بداية •
  .عن ثالثة أشهر ، يوضح فيه أسباب طلب تغيير التخصص

  .مي الجديدمن القسم العل قبولإرفاق  •

  . القسم العلمي الجديد البرنامج فيإرفاق نبذة تفصيلية عن •

يرسل الملحق طلب تغيير التخصص وجميع المرفقات بخطاب إلى الجامعة على أن  •
 االعتراف بالقسم أو الجامعة ى ومديتضمن الخطاب رأي الملحق في طلب المبتعث

  . الجديدة

 من خالل مجلسي القسم عنية للدراسةخطاب الملحق بمرفقاته إلى الكلية الم يحال •
  .والكلية 

  .يعرض الموضوع على اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب •

  .على مجلس الجامعة يعرض الموضوع •

  .يصدر القرار التنفيذي •

 الذي بدوره يقوم بتزويد المبتعث والجامعة المعنية بصورة القرار يبلغ الملحق الثقافي •
  .بذلك القرار 
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لدراسته دون انقطاع  المبتعث  على ضرورة مواصلة      والتدريب  االبتعاث ةئحالتنص       
 ال تقر انتقال المبتعث من جامعة إلـى  الجامعةفي الجامعة المبتعث لها أصال ، ولذلك فان    

 على المبتعث تجاوزها في جامعته األصلية أو لظـروف          عبأخرى إال تحت ظروف يص    
   : والتدريب تنص على االبتعاثةئحالانية عشرة من  حيث المادة الث.الجامعةأخرى تقرها 




 

  

   :إجراءات تغيير الجامعةو شروط 

 .االبتعاثأن ال ينتقل من جامعة إلى أخرى إال بموافقة مسبقة من جهة  -١

 .إلى جامعة أخرى تمديدا لبعثته أن ال يترتب على انتقال المبتعث -٢

الجامعات المعتمدة من قبل وزارة التعلـيم       أن تكون الجامعة المراد االنتقال إليها من         -٣
 .العالي

 

الدراسة بمدة ال تقـل   بخطاب إلى الملحق الثقافي ببلد االبتعاث قبل بداية     يتقدم المبتعث  •
 مرفقاً طلب تغيير الجامعةإلي سباب الداعية    واأل عن ثالثة أشهر ، يشرح فيه الظروف      

ضحاً فيه التخصص ومدة الدراسـة       مو قبول من الجامعة التي يريد االنتقال إليها      معه  
إذا كان القبول مشروطاً فعلى المبتعث إرفـاق مـا يفيـد اسـتيفاءه         (والدرجة العلمية   

  .)بالشروط أو قبول لدراسة اللغة إذا لم يحقق المستوى المطلوب لبدء الدراسة العلمية

 علـى  طلب تغيير الجامعة وجميع المرفقات بخطاب إلى الجامعة    الثقافي يرسل الملحق  •
 الجامعـة المـراد    الطلب بما في ذلك رأيه فـي الخطاب رأي الملحق في أن يتضمن

  .إلنتقال إليهاا

 من خـالل مجلـسي القـسم    بمرفقاته إلى الكلية المعنية للدراسة يحال خطاب الملحق •
  .والكلية 

  .يعرض الموضوع على اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب •

  .على مجلس الجامعة يعرض الموضوع •

  .يصدر القرار التنفيذي •

 الذي بدوره يقوم بتزويد المبتعث والجامعة المعنيـة  بصورة القرار  يبلغ الملحق الثقافي   •
  .بذلك القرار 
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 للمبتعث في مرحلتي الماجستير والدكتوراه حضور مؤتمر علمي واحد في الدرجـة           يجوز
 حيث نـصت المـادة      .ارج دولة البعثة  العلمية الواحدة سواء كان هذا المؤتمر داخل أو خ        

  :السابعة عشرة من الئحة االبتعاث والتدريب على اآلتي 


 

  

 
 

 

  : إجراءات حضور مؤتمر أو دورة

المؤتمر أو الـدورة   بلد االبتعاث قبل بدايةبخطاب إلى الملحق الثقافي ب يتقدم المبتعث •
مؤكداً عالقتـه    رغبته في حضور المؤتمر    بمدة ال تقل عن ثالثة أشهر، يوضح فيه         

خطاب من المشرف الدراسي على المبتعث  مرفقاً ببمجال الدراسة أو دورة بتخصصه
  .يؤيد فيه حضوره هذا المؤتمر أو تلك الدورة بالجامعة التي يدرس بها

الدورة وجميع المرفقات بخطاب إلى  طلب حضور المؤتمر أو الثقافي الملحق يرسل  •
  .الملحق في طلب المبتعث الجامعة على أن يتضمن الخطاب رأي

  .والتدريب يعرض الموضوع على اللجنة الدائمة لالبتعاث •

  .يصدر القرار التنفيذي •

  .يبلغ الملحق الثقافي بصورة القرار •
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  *والعالوات المخصصات الشهرية –أ 

  

 : المخصص الشهري األساسي -١
دفع بعملة بلد البعثة حـسب سـعر الـصرف     ي مخصص شهري أساسي  يصرف للمبتعث   

  .السائد في نهاية كل شهر هجري

  

 : إعانة الزوجة -٢
يصرف للمبتعث المتزوج إعانة إضافية لكل زوجة ترافقه فـي مقـر البعثـة ، تعـادل                 

، إذا كانت الزوجة ترافقـه أثنـاء    ) دالت  بدون الب ( مخصص المبتعث الشهري األساسي     
إقامته في بلد البعثة ومتفرغة لمنزلها دون الدراسة ، أما إذا اختـارت الزوجـة متابعـة                 
تحصيلها العلمي والتحقت بالدراسة الجامعية فتعامل معاملة المبتعث مـن حيـث التمتـع              

الزوجة بمجـرد انتهـاء   بالمزايا المالية للبعثة إال إذا نص على خالف ذلك ، وتوقف بعثة    
 ويشترط للحصول على هذه اإلعانة ، أن تكون الزوجة سعودية الجنسية وان  .بعثة الزوج 

يكون الزوج قد قدم المستندات الالزمة ، لضمها في ملفه كمرافقة ، فيصرف له مخصص               
بعد استكمال النمـوذج الخـاص بـصرف        ) بدون البدالت   ( المبتعث الشهري األساسي    

  :اإلعانة

 صدرت موافقة وزارة التعليم العالي على استمرار بعثة الزوجة التي انتهت بعثة زوجها              (
من مدة دراستها بحيث يضم الزوج كمحرم لها في حال اسـتكمال       % ٧٥ ما أمضت    ىمت

  ).المسوغات النظامية لذلك

  

  : إعانة األطفال -٣

 % ٢٥ة مقدارها   يصرف للمبتعث المتزوج ويعول أطفال مرافقين له في مقر دراسته إعان          
، الذي يحصل عليه المبتعث األعزب      ) بدون البدالت   ( من المخصص الشهري األساسي     

عن كل طفل من أبنائه يرافقه في مقر البعثة وبحد أقصى طفلين وبحيث ال يتجاوز مجموع 
من المخصص الذي يحـصل عليـه        % ٥٠اإلعانة التي يحصل عليها عن أطفاله شهريا        

على المبتعث في هذه الحالة أن يثبت مرافقة األبناء له أثنـاء فتـرة              المبتعث األعزب ، و   
دراسته في بلد البعثة ، وذلك عن طريق إبراز جوازات السفر الدالة على دخولهم إلى بلد                

  :البعثة خالل مدة البعثة والمستندات التالية

  . صحيحة وقت طباعة هذا الكتيب وقد تتغير الحقاً المخصصات*  
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رة من جوازات السفر التي توضح تاريخ الوصول إلى بلد البعثة لكل طفـل              صو     -أ  
  .من أطفاله المرافقين له أثناء فترة الدراسة

صورة من ختم الخروج من المملكة على جواز السفر المدرج فيه اسـم الطفـل                  -ب  
  .والذي يوضح تاريخ مغادرة المملكة لكل طفل من األطفال المرافقين له

 مـن بلـد     د المبتعث بطفل أثناء فترة دراسته فعليه التقدم بمستند شهادة ميال          أما إذا رزق  
  .البعثة العتباره مرافقا وفق ما تقتضيه الالئحة

ويتوقف صرف اإلعانة لعائلة المبتعث أو مرافقيه المستحقين لإلعانة إذا عادوا نهائيا إلـى      
 أشهر ، كما يتم إيقاف صرف هذه إذا تجاوز بقائهم خارج بلد البعثة مدة ثالثة ، أو    المملكة

  . ألي سبب ماـتـهثـاإلعانة مع باقي مخصصات المبتعث عند إيقاف بع

  

  * البدالت– ب

  

 : بدل الكتب -١
 ريال حسب دولـة     ١٥٠٠ أو    ريال ٢١٢٥ ( ه مقدار  سنوي يصرف لكل مبتعث بدل كتب    

  . * )اإلبتعـاث

  

 : بدل المالبس -٢
 ريـال حـسب دولـة       ٢٥٠٠ أو   ريـال  ٥٠٠٠( يصرف لكل مبتعث بدل مالبس مقدار       

  .* )اإلبتعـاث

  

   :بدل طباعة -٣

 ثالثـة آالف    *) ريـال    ٣٧٥٠( يصرف لكل مبتعث بدل طباعة أبحاث وتقارير مقداره         
وسبعمائة وخمسون رياال سعودياً سنوياً سواء في الدراسة الجامعية أو مرحلـة  اإلعـداد      

  .اللغوي

  

  

  

  .قد تتغير الحقاً المبالغ صحيحة وقت طباعة هذا الكتيب و*  
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 : بدل العالج -٤
يصرف بدل العالج وفقا للقرارات واللوائح المنظمة له ، لتغطية النفقـات األخـرى مـن         
العالج التي ال يشملها أو يغطيها نظام العالج الطبي الذي تقدمه الملحقية الثقافية للمبتعـث          

  :ومرافقيه بمقر البعثة ويشمل هذا البدل ما يلي

 .مسة آالف ريال سعودي سنوياً تصرف للمبتعث األعزب خ*) ريال ٥٠٠٠(  •

  عشرة آالف ريال سعودي سنوياً تصرف للمبتعث المتزوج*)ريال ١٠٠٠٠(  •

 آلفان وخمسمائة ريال سعودي سنوياً تصرف لكـل طفـل مـن             *) ريال   ٢٥٠٠(  •
  .األطفال المرافقين له في مقر البعثة مهما كان عددهم

  

  :بدل مراجع وأدوات علمية -٥
ف للمبتعث بعد إنهائه لنصف المواد الدراسية المقـررة فـي مرحلتـي الماجـستير             يصر

)  ريـال سـعودياً   ٣٧٥٠( والدكتوراه وبناء على طلبهم بدل مراجع وأدوات علمية قدره        
  .لمرة واحدة في المرحلة التي يدرسون فيها

  

 : رسوم اختبارات اللغة االنجليزية  -٦
ليزية مثل التوفل فيلزم إرفـاق صـورة مـن نتيجـة        بالنسبة لرسوم اختبارات اللغة االنج    

  .االختبار

  

 : رسوم حضور المؤتمرات العلمية -٧
بالنسبة للتعويض عن رسوم حضور المؤتمرات العلمية فيلزم إرفاق صورة من الموافقـة             
على حضور المؤتمر أو اإلشارة إلى رقمها وتاريخها في طلب التعويض كما يلزم إرفـاق   

ختومة بما يفيد دفع المبلغ ،ويلزم كذلك إرفاق تقرير عن المـؤتمر       صورة أصل الفاتورة م   
  .وعن الدور الذي قام به المبتعث

  

  

  

  

  .المبالغ صحيحة وقت طباعة هذا الكتيب وقد تتغير الحقاً *  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   جامعة الملك فيصل–ات العليا دلـيــل اإلبـتـعــاث                                                     عمادة الدراس

  

  
  

     ورد في الئحة االبتعاث والتدريب ما ينظم أوجه صـرف تـذاكر الـسفر بالنـسبة                
تصرف للمبتعث للخارج تذكرة    حيث    )  عشرة والسابعة عشرة   المادتين السادسة (للمبتعثين  

  :على النحو اآلتي سفر بالطائرة بالدرجة السياحية

  

  :المبتعث األعزب أو المتزوج الذي ال ترافقه أسرته -١

  .تذكرة سفر وحيدة االتجاه من المملكة إلى مقر دراسته لاللتحاق بالبعثة  -أ 

لى المملكة بعد مضي سـنة دراسـية   سفر ذهابأ وإيابأ من مقر دراسته إ تذكرة  -ب 
على أن ال تقل المدة المتبقية من فترة اإلبتعـاث عـن             (السنوية لقضاء إجازته 
 .)ثمانية أشهر

 .العلمية تذكرة سفر ذهابأ وإيابأ من مقر دراسته للقيام بالرحلة  -ج 

بـإجراء   تذكرة سفر ذهابأ وإيابأ داخل الدولة مقر البعثة ولمرة واحـدة للقيـام    -د 
 .مائة كم) ١٠٠(أو أداء االختبارات بشرط أن تزيد المسافة عن األبحاث 

تذكرة سفر ذهابأ وإيابأ من مقر دراسته إلى المملكة في حال وفاة أحد والـدي              -هـ
 .أو زوجه أو أحد أوالده المبتعث

بعد  التخرج أو إنهـاء   تذكرة سفر وحيدة االتجاه من مقر دراسته إلى المملكة  -و 
  .البعثة

  

 : ث المتزوج الذي ترافقه أسرتهالمبتع -٢
المبتعث وزوجه وأوالده القصر مهما كان عددهم وبناته غير المتزوجات، ووالدته  يستحق
أ، ب، ج، هــ،  "يعولها شرعأ ورافقته إلى مقر دراسته، التذاكر المشار إليها في  إذا كان

  .من هذه المادة) ١(الفقرة  من" و

 

 بأ وإيابأ لمرة واحدة لحضور المـؤتمرات، يصرف للمبتعث تذكرة سفر ذهاكذلك   -٣
 والندوات العلمية، أو الدورات القصيرة وذلك خالل المرحلة الدراسية الواحدة وفـق 

  . التي ذكرت في حضور المؤتمراتالضوابط 
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لمبتعث بحصوله على وثيقة تخرج رسمية صادرة من مكتب التـسجيل           ايثبت تخرج        
لتحق بها، وتشهد هـذه الوثيقـة بـأن المبتعـث        ادريبية التي   في المؤسسة التعليمية أو الت    

، وتكون هذه الوثيقة موقعة من ) أوالتدريب(قد أنهى بنجاح متطلبات الدراسة ) أوالمتدرب(
  .في المؤسسة التي تخرج منها) المسجل(الموظف المختص 

 للتخـرج، وال    هو التاريخ الفعلي  ) أوالتدريب(ويعتبر تاريخ انتهاء متطلبات الدراسة           
يؤخذ بتاريخ صدور الوثيقة أو انتهاء الموعد الرسمي للفصل الدراسـي إذا جـاء الحقـا              

  . لتاريخ انتهاء متطلبات الدراسة

ويترتب على تخرج المبتعث ، إنهاء البعثة ، وعدم استحقاقه للمزايا واالسـتحقاقات                  
ل انتهاء مدة البعثة المقررة لـه       التي كان يتمتع بها أثناء دراسته ، حتى وإن تم تخرجه قب           

   .اً نظام

  

    :إجراءات التخرج بالملحقية الثقافية

  

  : وفيما يلي الوثائق والمستندات التي ينبغي للمبتعث التقدم بها إلثبات التخرج

وثيقة إنهاء الدراسة صادرة من مسجل الجامعة أو عميد الدراسات العليـا ، أو عميـد     •
 .تخرجه والتاريخ الفعلي إلكماله متطلبات الدرجةبمعية ، تفيد كلية الدراسات العليا الجا

كشف أصلي للدرجات مصدق من الجامعة ومذكور به المرحلة الدراسية التي أكملهـا              •
 .وتاريخ إكمالها

 .شهادة التدريب التي أكملها •

نسخ مجلدة ونسخة واحدة غير مجلـدة لغـرض التـصوير مـن رسـالة        ) ٤(إرفاق   •
 .وراه التي أنجزهاالماجستير أو الدكت

على المبتعث تقديم هذه الوثائق للملحقية  لمراجعتها والتـصديق عليهـا ،السـتكمال               •
إجراءات قفل الملف وإيقاف الصرف وإشعار جهة اإلبتعاث ووزارة التعلـيم العـالي             

 كتابة بذلك،

ـ              • ترة ـيتعين على المبتعث إبالغ الملحقية الثقافية بموعد سفره وسفر مرافقيه أثنـاء ف
البعثة ، التخاذ اإلجراءات الالزمة إلصدار تذاكر العودة لهم وفق ما تقتضيه الالئحـة            

ولن تصرف تذاكر الـسفر إال  ، وذلك بإرسال نموذج طلب التذاكر       ،   في شأن أحقيتهم  
  .بوجود ما يثبت التخرج
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    :استحقاقات المبتعث من التخرج

 رج في حدود شهر من انتهاء البعثةتصرف إذا كانت بعثة الطالب الزالت سارية أو إذا تخ      
   :على النحو التالي 

  

    :بدل طباعة األطروحة أو الرسالة  - أ

يستحق المبتعث هذه المكافأة بعد حصوله على الدرجة العلمية و تقديمه خمسة نسخ  مـن                
وتصرف لطالب الدكتوراه بما يعـادل مرتـب        . رسالة الماجستير أو أطروحة الدكتوراه      

المبتعث األعزب بدون بدالت ولطالب الماجستير بما يعـادل         شهر ونصف من مخصص     
  .د فقط من مخصص المبتعث األعزب بدون بدالتحمرتب شهر وا

  

    :شحنال بدل -ب

  : يستحق المبتعث المتخرج بدل الشحن وفقا للمعايير التالية 

للمبتعث األعزب يعادل قيمته شهر واحد من مخصص المبتعـث األعـزب      بدل شحن  •
 . التبدون البد

للمبتعث المتزوج الذي ترافقه عائلته يعادل قيمته شهر ونصف من مخصص  بدل شحن  •
 .المبتعث األعزب بدون البدالت 

يسري استحقاق البندين السابقين على المبتعثة بعثة خاصة وليست لكونها زوجة مبتعث       •
 .للبعثة ) ةمالمضمو( أو موظف، وال يسري هذا اإلستحقاق على الزوجة الملحقة 

للمتدرب لمدة ال تقل عن سنة سواء كان أعزبا أو متزوجا بعادل قيمته شهر          بدل شحن  •
 .واحد من مخصص المبتعث األعزب بدون بدالت 

  

    :تذاكر العودة النهائية -جـ

 يستحق المبتعث ومرافقوه تذاكر سفر وحيدة االتجاه على متن طائرات الخطـوط الجويـة       
مقر دراسته في بلد البعثة إلى من بر أقصر طريق ممكن  السعودية ، يتم تحديدها ع  العربية

أقرب مطار للبلدة أو المدينة التي يقطنها في موطنه بالمملكة بغض النظر عما إذا كانـت                
  .البعثة سارية أم ال
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هـ القواعـد المنظمـة     ١٠/٣/١٤٢١ وتاريخ   ٦٢يتضمن قرار مجلس الوزراء رقم           
 البعثـة شريطة أن يكون قد بقي على انتهـاء    (  التعليمية   لحاق زوجات المبتعثين بالبعثة   إل

  :وفقاً لما يلي) أكثر من ستة أشهر 

  

   :شروط إلحاق الزوجة بمرحلة التعليم العالي  -أ 

أن تكون الدراسة لما فوق الشهادة الثانوية وفي المراحـل المنتهيـة بـشهادة               -١
ر والزمالـة   الكليات المتوسـطة والبكـالوريوس والماجـستي      : دراسية وتشمل 

 .والدكتوراه

 بها اعتباراً من تاريخ موافقـة       ىأن تلحق الزوجة بالبعثة في الجامعات الموص       -٢
 .معالي الوزير على أن ال يسبق هذا التاريخ تاريخ إلحاقها بالدراسة

ة في مرحلة اللغة تمهيـدا إللحاقهـا        ارسأن تدفع الرسوم الدراسية للزوجة الد      -٣
 بعد حصولها على قبول صريح من جامعة موصى         الإبالبعثة وال تلحق بالبعثة     

الطب، العلوم الطبية، الصيدلة، الرياضـيات،      : بها في أحد التخصصات التالية    
الحاسب اآللي، القانون، اللغة االنجليزية، االقتصاد المنزلي، العلوم الـصحية،          

ر الصحة العامة، التعليم الخاص،اللغات، إدارة المستشفيات، اإلعالم، رعاية كبا        
 .السن، القراءات، والعمارة والتصميم

يمكن إلحاق الزوجة بعضوية البعثة في تخصص غير التخصصات المشار اليها    -٤
 :بالشروط التالية

 جامعات المملكة أو ما يعادلها مدة ال تقـل          ىحدإ أن تكون قد درست في       –أ  
  .عن سنتين في غير التخصصات المشار إليها

ي جامعة من بين الجامعات المعتمدة مـن         أن يكون لديها قبول صريح ف      –ب  
  .قبل وزارة التعليم العالي

عن أربعـين سـاعة فـي       )  المعادلة   ( أن ال يقل عدد الساعات المحولة        –ج  
  لجامعة التي قبلتهاا

يمكن إلحاق الزوجة لعضوية البعثة في جميع التخصصات التي تـدرس فـي              -٥
 .س في مرحلة الدراسات العلياالكليات واألقسام النسائية بالمملكة إذا كانت تدر
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يجوز التمديد، للزوجة التي تنتهي بعثة زوجها أو عمله قبل تخرجها، مدة سنة              -٦
من المرحلة الدراسية نفسها وذلك برفع       % ) ٧٥( بحد أعلى بشرط اجتيازها     

 .أوراق طلب التمديد لوزارة التعليم العالي

 معاملة زوجة المبتعـث     يعامل المحرم غير المبتعث المرافق لزوجته المبتعثة       -٧
وفق هذه القواعد، وفي حالة تعدد المحارم تكون فرصة االلتحاق بالبعثة لمحرم            

 .واحد في المنطقة التي تدرس فيها المبتعثة

هـ الصادر في   ١٠/٣/١٤٢١ وتاريخ   ٦٢يتم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم        -٨
ـ            ى الزوجـة   هذا الشأن على جميع الحاالت التي يتم إلحاقها بعد صدوره وتبق
 .المبتعثة قبل صدوره على ما هي عليه حتى تنتهي عالقتها بالبعثة

  

  :إلحاق الزوجة لما دون مرحلة التعليم العالي  -ب 
  

ال يتم إلحاق هذه الزوجة لعضوية البعثة ، وللمحلـق الثقـافي دفـع الرسـوم           -١
معاهـد  الدراسية الناشئة عن التحاقها بمعاهد اللغة أو مراحل التعليم العـام أو             

 - التدبير المنزلي واألشغال النسوية   (    : ة  التدريب المهني للتخصصات التالي   
 – اإلسعافات األوليـة  – السجالت الصحية    – اللغات األجنبية    –الحاسب اآللي   

 الديكور – التغذية – تربية األطفال    – التمريض   –رعاية المعوقين وكبار السن     
 ).الخ ... ية  اإلدارة المكتب– التجميل –المنزلي 

 :  وفقا للضوابط اآلتية الدراسيةيتم سداد الرسوم -٢

ن تكون هـذه    أ المواظبة على حضور البرامج والدورات التي تلتحق بها و         –أ  
  .الدورات متنوعة ومتعددة ومتدرجة

 أن تكون الدراسة في التخصصات المذكورة أعـاله ، منتهيـة بـشهادة              –ب  
ودوليـة أو جمعيـات مهنيـة       ممنوحة من جامعة أو مؤسسات حكومية       

  .معترف بها

 أال تقل الدورة عن ثالثة أشهر وبمعدل دورتين في السنة فـي المعاهـد               –ج  
المتخصصة ذات الدورات القصيرة التي تقرر الزوجة االلتحاق والدراسة         

  .بها
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السابعة والعشرين مـن الئحـة       المادة   حسب ما ورد في    توقف مخصصات المبتعث       
بحصوله على الدرجة العلمية أو إذا غير مقر دراسته أو تخصـصه أو    والتدريباالبتعاث

  .مجلس الجامعة جامعته دون موافقة

أن ينهـي  الثامنة والعشرين من الالئحـة  المادة   كما ورد في     يجوز لمجلس الجامعة  و     
ولجنـة  القسم والكلية، أو المعهد وما في حكمهما،  بعثة المبتعث بناء على توصية مجلسي

  :اآلتية االبتعاث والتدريب في الحاالت

  .ستهاعدم قدرته على مواصلة الدراسة وفقأ للتقارير المتعلقة بسير در -١

   .طلبه إنهاء البعثة والعودة إلى المملكة -٢

  .التعليمات أو امتنع عن تنفيذها إذا خالف األنظمة أو -٣

  .دةالمحد إذا لم يحصل على المؤهل المطلوب في المدة -٤

  .إذا ثبت توقفه عن الدراسة دون عذر مقبول -٥

ابتعاثه قبل الحـصول   الداخل أو الخارج الذي يرغب في إنهاء ال يجوز للمبتعث فيو     
وفـي حـال عـودة     .على المؤهل المطلوب ترك مقر دراسته قبل موافقة مجلس الجامعة
مـن  ) ٢أو  ١ ( الفقرتينالمبتعث قبل موافقة مجلس الجامعة يطبق بشأنه ما ورد في إحدى

 .)التاسعة والعشرونالمادة كما نصت  ( المادة الثالتين من هذه الالئحة

الثامنـة   في حال موافقة مجلس الجامعة على إنهاء بعثة المبتعث وفقأ ألحكام المادة     و
  : ما يأتي) الثالثينالمادة كما ورد في (والعشرين فللمجلس 

 .السنة من تاريخ إنهاء ابتعاثه  تتجاوزاتخاذ قرار بطي قيده في مدة ال -١

 .في حاجة لخدماته أو إحالته إلى وظيفة إدارية إذا كانت الجامعة -٢

دراسـته العليـا علـى أن ال     أو إبقاءه على وظيفته وتحديد المدة الالزمة الستئنافه -٣
ورد فـي إحـدى    ما في حال تجاوزه لها يطبق بشأنه و. تتجاوز تلك المدة السنتين

 .من هذه المادة) ٢ أو ١. (الفقرتين
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 عناوين الملحقيات الثقافيـة     www.mohe.gov.saيتوفر على موقع وزارة التعليم العالي       

ويمكن االتصال بهم للتواصل ولمزيد من المعلومات التـي  . للمملكة في بعض دول العالم    
  :الملحقيات الثقافية  عناوين لبعض واآلتي. يرغبها المبتعث الحصول عليها 

الواليات 
المتحدة 
  األمريكية

   ٢٠٢-٢٩٨-٨٨٩٩: هاتف
  ٢٠٢-٣٣٧-٢٩٧٨فاكس 

  malmazyed@resa.org: بريد إلكتروني 
2600 Virginia Ave. N.W. Suite # 800 Washington D.C. 

20037  
 ٢٠٢-٣٣٧-٩٤٥٠: هاتف

  ٢٠٢-٣٣٧-٢٩٧٨: فاكس 
  المكسيك، دول أمريكا الجنوبية: للملحقية  الدول التابعة

  بريطانيا

  ٢٠٣ تحويلة ٠٢٠٧٢٤٥٩٩٤٤: هاتف
 ٠٢٠٧٢٤٥٩٨٩٥: فاكس

   BELGRAVE SQUARE,29: العنوان 
  SW1X 8QB:  الرمز البريدي-بريطانيا :  الدولة-لندن : المدينة

  ٠٠٤٤: المفتاح 
   ٠١٧١٢٤٥٩٨٩٥:  فاكس٥/٠١٧١٢٤٥٩٩٤٤: هاتف

  النمسا

   ٠٠٤٣ ١  ٧١٣٠٠٩٠: فاكس٧١٣٢٤٥٥:  هاتف
  saudiculturalbureau@aon.at: العنوان البريدي

     :العنوان

NEUSTIFTGASSE 64/31 
A-1070 WIEN 

   VIENNA/ AUSTRIA /ÖSTERREICH 

    النمسا:  الدولة-فيينا :المدينة
 ٠٠٤٣ ١  ٧١٣٠٠٩٠  : فاكس ٧١٣٩١٩٧: هاتف

  فرنسا

   ٣٣١٥٣٩٢٥٦٠٢:  المباشر - ٣٣١٥٣٩٢٥٦٠٠: هاتف 
   ٣٣١٥٣٩٢٥٦٠١: فاكس 

  RUE ANDRE PASCAL, PARIS 75016,9: العنوان 
  ٧٥٠١٦: الرمز البريدي -فرنسا :  الدولة -باريس : المدينة 
   ٣٣١٥٣٩٢٥٦٠١:  فاكس - ٣٣١٥٣٩٢٥٦٠٠: هاتف 

 - اللوكسمبورغ - سويسـرا - هولنـدا -بلجيكـا : الدول التابعة للملحقية 
  البرتغال 
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  ألمانيا

   ٠٢٢٨/٣٤٨٤٣٥: هاتف
   Wurzerstr.47 , Bonn 53175: العنوان
  ٥٣١٧٥ الرمز البريدي -ألمانيا :  الدولة-بون : المدينة
   ٠٢٢٨٣٠٨٢٨٠ - ٠٢٢٨٣٧٣١٣٢: هاتف
   ٠٢٢٨٣٠٨٢٨٣٠: فاكس

  إيطاليا

  ٠٠٣٩ ٠٦ - ٨٤٤٨٥٢٢٩:هاتف
  ):اليونان، مالطا(المكتب الثقافي السعودي في إيطاليا

  : العنوان
Saudi Arabian Cultural Office   

Via G.B.Pergolesi, #9  
00198 Rome, Italy 

  ٠٠٣٩ ٠٦ - ٨٨٤٢٣٣٦: الناسوخ/ رقم الفاكس 
  SACO_ITALY@hotmail.com: البريداإللكتروني

  تركيا

   ٠٠٩٠٣١٢٤٤٠٣٥٤٧:هاتف
  ٠٠٩٠٣١٢٤٤١٥١١٢:فاكس

    Ebu Ziya Tevfik Sokak No: 10/2: العنوان
 ÇANKAYA ANKARA-TÜRKIYE   
  تركيا:أنقرة الدولة:المدينة 

  ٠٠٩٠٣١٢٤٤١٥١١٢: فاكس٠٠٩٠٣١٢٤٤٠٣٥٤٧: هاتف

  كندا

  ) ٦١٣ (٢٣٨-٥٥٥٥: هاتف
  )٦١٣ (٥٦٣-٩٠١٠: فاكس

  galmakky@resa.org: بريد إلكتروني 
  ١١٤٤ Saudi Cultural Mission, 99 Bank Street, Suite: العنوان 
  Canada:  الدولة- Ottawa: المدينة

  K1P6B9: الرمز البريدي
  ) ٦١٣ (٢٣٨-٥٥٥٥: هاتف
  ) ٦١٣ (٥٦٣-٩٠١٠: فاكس

  http://www.saudimission.com: الموقع على اإلنترنت

  باكستان

   ٢٢٥٣٦٦٣:  فاكس ٢٢٩٣٤٤٣: هاتف 
  :العنوان

House No: 226, Margala Road F-10/3 
Islamabad, Pakistan 

  باكستان: الدولة-إسالم أباد : المدينة
  ٥١:   مفتاح المدينة٠٠٩٢: فتاح الدولةم

  ٢٢٩٣٤٤٣: الشؤون األكاديمية
  ٢١٠٠٢٤١ ، ٢١٠٠٢٤٢: سنترال
  ٢١٠٠٢٤٣: فاكس
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 أستراليا

Cultural Mission of Royal Embassy of Saudi Arabia 
P.O.Box 9119 

Deakin,ACT,2600 
Australia 

 :الملحق الثقافي 5978 6232 2 61+

 ):إستكمال الملفات (الشئون الدراسية 3104 6281 2 61+

webmaster@sacm.org.au 

جمهورية 
  مصر العربية

 الملحق الثقافي السعودي في جمهورية مصر العربية
   تقاطع شارع هارون-السلولي  شارع 9
   الجيزة– الدقي ٤٥٧ب .ص

  ٠٠٢٠٢: المفتاح
  ٣٣٦٠٦١٢: مباشر
  3360614 - ٣٣٦٠٦١٣: سنترال
 ٧٤٩١٧١: فاكس
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 قائمة بالجامعات المعترف www.mohe.gov.sa      يحوي موقع وزارة التعليم العالي
  .بها من قبل الوزارة 

   .     أدناه بعض المواقع المفيدة للتعرف على الجامعات وبرامجها 
  

 /http://univ.cc  جامعات العالم

http://www.mohe.gov.sa/education/USUniversityMain  الجامعات األمريكية
Page.aspx 

  http://www.petersons.com/ 

  الجامعات البريطانية
http://www.hero.ac.uk/rae/index.htm 
http://www.ukeas.com/postgrad/gradschools.htm 
www.grad.ac.uk/ 

  الجامعات الكندية
  

http://www.aucc.ca/can_uni/our_universities/index_e.
html 

 / http://www.petra.ac.id/asc/education/univ_colleges  استراليا
  http://w3.rz-berlin.mpg.de/~wm/UNI/austr.html 
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   .أدناه بعض المواقع للطلبة السعوديين في الخارج      
  

 /http://www.saudistudents.org/vb  ملتقى الطالب السعوديين في بريطانيا
 /http://www.sshmontreal.com  نادي الطلبة السعوديين في مونتريال
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  ي زاوية عمادة الدراسات العلياتتوفر جميع النماذج ف

  على موقع الجامعة باإلنترنت

 www.kfu.edu.sa 
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/ هذا النموذج بعد تعبئته مع المرفقات المطلوبة من خالل الجهـة التـابع لهـا المرشـح                   إرسال   ضرورة
  ..المرشحة لإلبتعاث إلى عميد الدراسات العليا بفترة ال تقل عن أربعة أشهر من تاريخ بدء البعثة 

....................................................................................................  :االسم بالعربي 

.....  

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

.....  
Name: 

.........................................................  : ريخ ومكان  الميالد تا

...  
Date & Place of Birth: 

     
 : I. D. Number                         :رقم بطاقة األحوال
.........................................................   : المسمى الوظيفـي

...  
Job Title: 

.........................................................  :تاريخ التعيين رقم و

...  
 

.........................................................  :البريد اإللكترونـي 

...  
E-mail: 

: المنزل   :الهـاتــف 

..........................................Home:   
Phone: 

: المكتب   

.........................................Office:   
 

: الجوال   

........................................Mobile:   
 

 :Male:   Sex                     :                    ذكـر   :الجنس 
    :Famale                  :                     أنثـى  

.........................................................  :المؤهالت العلمية 

...  
 

 م   الدرجة العلمية    التخصص     الجهة التي حصل منها على المؤهل    مكانها    سنة التخرج   
 التقدير

١     
٢     
٣     

   :ا المرشحة تجيده/ اللغة األجنبية التي يجيدها المرشح 
    مقبول       جيد     جيد جداً         ممتاز       :  درجة اإلجادة ..........اللغة 
    مقبول       جيد            جيد جداً  ممتاز       :  درجة اإلجادة ..........اللغة 

  ...................................  .........................:لغـة الدراسـة 

    ...................................................: توقيع المرشح 
  ..................................................... : ..للمرشحة  / التخصص الذي تم تحديده للمرشح 

  ............. ............................: ..........المرشحة لهـــا  / الدولة المراد ابتعاث المرشح 
  

  :مصادقة المعلومات 

– 
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  ........................: ...............عميد كليـة : ...................................      رئيس قسم 
  : .......................................االســـم  : ...................................      االســم  
  : .......................................التوقـيـع  : ...................................      التوقيـع   
  : .......................................التـاريـخ ...........................      : ........التـاريـخ 

  واهللا ولي التوفيق ،،،
  ختم الكلية                                                                                     

  :المستندات المطلوب إرفاقها مع هذا النموذج 
يطابق رئـيس  ( أو بطاقة العائلة للمتزوج  أو بطاقة الهوية الوطنية    البيانات لبطاقة األحوال المدنية    صورة واضحة  •

  ) .القسم أصل البطاقة
 .صورة من قرار التعيين في الجامعة  •
 .صورة طبق األصل من وثيقة التخرج  •
  .صورة طبق األصل من السجل األكاديمي  •

  

  
  

TO WHOM IT MAY CONCERN 
 
This is to certify that Mr. name        has completed his degree         
in major          from institute       in year     , and has been selected 
by our University for scholarship to further his studies towards  Degree 
(MSc. PhD. Fellowship, subspecialty)       in Field of Study      .  
This scholarship provides tuition fees, books, travel and allowances 
necessary for him and his family to complete his graduate studies in a 
reasonable amount of time. 
 
We wish him success in his further career. 
 
Best Regards 
 
                                                                                           Official Seal 
Sincerely yours, 
 
DR. Yussuf M. Al-Gindan 
 
PRESIDENT 
KING FAISAL UNIVERSITY 

  :مالحظات 
١- ون االسم حسب ما هو مدون بجواز السفريد.   

– 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   جامعة الملك فيصل–ات العليا دلـيــل اإلبـتـعــاث                                                     عمادة الدراس

  

 من قبل الجهة المعنيـة إلـى   تعبأ هذه االستمارة وترسل مع نموذج تحديد التخصص        -٢
 .عمادة الدراسات العليا 

  :المرفقات
   .صورة من قرار التعيين -١
 لة مع األصل للمطابقة أو  بطاقة العائبطاقة الهوية الوطنية/صورة من بطاقة األحوال -٢
  .صورة وثيقة التخرج مصدقة -٣
رقم ث  (بتعاثهاا على الموظفة/المحاضرة/مر المعيدةأتعبئة نموذج التعهد بموافقة ولي  -٤

– ٩. ( 
 على مرافقتها في مقـر  الموظفة/المحاضرة/تعبئة نموذج التعهد بموافقة محرم المعيدة     -٥

  ) .١٠-رقم ث  (البعثة طيلة مدة الدراسة

  
  
  :المرشحة الإلبتعاث / ومات عن المرشح معل

....................................................................................................  :االسم بالعربي 

.....  

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

.....  
Name: 

.........................................................  : تاريخ ومكان  الميالد 

...  
Date & Place of Birth: 

     
 : I. D. Number                         :رقم بطاقة األحوال
.........................................................   : المسمى الوظيفـي

...  
Job Title: 

.................................................................................................  :رقم وتاريخ التعيين 

..... 
ضرورة مضي عام على توظيف المرشح قبل  (.........................  :الفترة التي أمضاها موظفاً بالجامعة  

  )بتعاثاإل
.........................................................  :البريد اإللكترونـي 

...  
E-mail: 

: المنزل   :الهـاتــف 

..........................................Home:   
Phone: 

: المكتب   

.........................................Office:   
 

: الجوال   

........................................Mobile:   
 

 :Male:   Sex                     :                    ذكـر   :الجنس 
    :Famale                  :                     أنثـى  

.........................................................  :المؤهالت العلمية 

...  
 

 م   الدرجة العلمية    التخصص     الجهة التي حصل منها على المؤهل    مكانها    سنة التخرج   

– 
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 التقدير
١     
٢     
٣     

   :تجيدها المرشحة / اللغة األجنبية التي يجيدها المرشح 
    مقبول       جيد     جيد جداً              ممتاز  :  درجة اإلجادة ..........اللغة 
    مقبول       جيد        جيد جداً      ممتاز       :  درجة اإلجادة ..........اللغة 
  ...................................  .........................:لدراسـة لغـة ا

  
  : ..............................توقيع عميد كليـة : ..........................      توقيع رئيس القسم 

  
   :المرشحة/ معلومات عن الكلية التابع لها المرشح 

 : College  ................................................................................   : الكليــة
 Department  ................................................................................   : القســم

: 
  

 ........................................................التخصص العلمي الذي تم إقراره للمرشح هو  •
 ...........................وتاريخ ........................... أقره مجلس القسم بجلسته رقم  •
 ...........................وتاريخ ........................... أقره مجلس الكلية بجلسته رقم  •
  ....... ............ بالقسمعدد أعضاء هيئة التدريس من السعوديين •
   .................. بالقسمعدد أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين •
: المحاضرين المنخرطين منهم فـي الدراسـات العليـا لـنفس التخـصص الـدقيق للمرشـح               عدد   •

...............  
  ..................عدد المبتعثين منهم  ..................      عدد المحاضرين   •
  ..................عدد المبتعثين منهم   ..................      عدد المعيديــن  •
  

   :٣ –تكملة نموذج رقم ث 
  

  :المرشحة للحصول على درجة/ ترغب الكلية في إبتعاث المرشح 
      تخصص أكلينيكي دقيق            زمـالـة          دكتوراه             ماجستير

                                   Fellowship            PhD.       Required Degree:     Master   
  

  .............: ...................................التخصص العام باللغة العربية 
Major: ………………………………………………… 

  : ................................................التخصص الدقيق باللغة العربية 
Minor: ………………………………………………… 

  :القبول المتحصل عليه 
ــة  ــم الجامعـ ــة : .................................... اسـ ــة: .................  الدولـ  : المدينـ

....................  
   ال نعم                :       هل الجامعة معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي 

  : .......................مدتهــا : ...........................     تاريخ بـدء الدراســة 
  ............................: .................................................شروط القبول 
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 TOFEL     ILTS      Other  ال                        نعم       :    شرط اللغـة 
   ال     نعم       :      هل تتوفر في المرشح شروط القبول 

  : فيتم إرفاق القبول المتحصل عليه لدراسة اللغـة  "بـال"إذا كان الجواب 
  : ...............مدتها : ..............  تاريخ بداية الدراسـة ..........................   : ....الجهـة 

  
  : ..............................اسم المرشـح 
  : .............................توقيـعـــه 
  : .............................التـاريــخ  

  
  : ..............................توقيع عميـد كليــة      ...............      : ...........توقيع رئيس القسم    

  
   :التوصية باإلبتعـاث

   باألغلبيـة باإلجمـاع       :      توصية مجلس القسم  
  : .....................................................  األسبـاب      عدم الموافقـة الموافقـة 
  هـ١٤:     /     /    تاريخها : ......................................... ـة رقم الجلس

  
   باألغلبيـة باإلجمـاع       :      توصية مجلس الكليـة  

  : .....................................................  األسبـاب      عدم الموافقـة الموافقـة 
  هـ١٤:     /     /    تاريخها ................................. : ........رقم الجلسـة 

         
ــم   ــاب رق ــرار بالخط ــى الق ــة عل ــدير الجامع ــالي م ــاريخ ....................  مــصادقة مع وت

......................  
  ..................: ....................................         تذكر           بمالحظة دون مالحظة 

  :مصادقة المعلومات 
  : .......................................عميد كليـة : ...................................      رئيس قسم 
  : .......................................االســـم  : ...................................      االســم  
  : .......................................التوقـيـع    : ...................................      التوقيـع 

  : .......................................التـاريـخ : ...................................      التـاريـخ 
  واهللا ولي التوفيق ،،،

  
  ختم الكلية                                                                                     

  :المستندات المطلوب إرفاقها مع هذا النموذج 
 .النموذج  بعد استكمال جميع البيانات وتكون مطبوعة  -١
  . العائلة أو األحوالبطاقةصورة واضحة من  -٢
  .صورة قرار التعيين موضحا به الرقم والتاريخ -٣
 .العلميةصورة المؤهالت  -٤
 وكذلك خطاب قبول لدراسة اللغة . صورة خطاب القبول من الجامعة المراد االبتعاث إليها  -٥

  .) ُأشترطإذا(
   ) . ٧ –رقم ث (نموذج التعهد بالعمل بالجامعة بعد انقضاء البعثة  -٦
 ) .١٠ – ، ث ٩ – ، ث ٨ –النماذج رقم ث (  -٧
 .نسخة من كامل المعاملة من غير األصل ) ١٠(عدد  -٨
 سل الملف مكتمل إلي عمادة الدراسات العلياير -٩

 يعرض علي اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب  -١٠
 موافقة معالي مدير الجامعة علي محضر اللجنة -١١
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   جامعة الملك فيصل–ات العليا دلـيــل اإلبـتـعــاث                                                     عمادة الدراس

  

 .العرض علي مجلس الجامعة التخاذ القرار المناسب  -١٢
 صدور القرار التنفيذي لالبتعاث -١٣
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
    

  :إلبتعاث المرشحة ال/ معلومات عن المرشح 

....................................................................................................  :االسم بالعربي 

.....  

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

.....  
Name: 

.........................................................  : تاريخ ومكان  الميالد 

...  
Date & Place of Birth: 

     
 : I. D. Number                         :رقم بطاقة األحوال
.........................................................   : المسمى الوظيفـي

...  
Job Title: 

– 
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   جامعة الملك فيصل–ات العليا دلـيــل اإلبـتـعــاث                                                     عمادة الدراس

  

.................................................................................................  :رقم وتاريخ التعيين 

..... 
ضرورة مضي عام على توظيف المرشح قبل  (.........................  :الفترة التي أمضاها موظفاً بالجامعة  

  )اإلبتعاث
                  ال   نعم  :ينه أمضى سنتين على تعي

.........................................................  :البريد اإللكترونـي 

...  
E-mail: 

: المنزل   :الهـاتــف 

..........................................Home:   
Phone: 

: المكتب   

.........................................Office:   
 

: الجوال   

........................................Mobile:   
 

 :Male:   Sex                     :                    ذكـر   :الجنس 
    :Famale                  :                     أنثـى  

.........................................................  :المؤهالت العلمية 

...  
 

 م   الدرجة العلمية    التخصص     الجهة التي حصل منها على المؤهل    مكانها    سنة التخرج   
 التقدير

١     
٢     
٣     
   

   :الدورات التدريبية السابقة 
        مدتها     الجهة التي حصل منها على المؤهل   مكانها    تاريخ بدايتها  التقديرم       اسم الدورة   

١   
٢   
٣   

   :تجيدها المرشحة / اللغة األجنبية التي يجيدها المرشح 
    مقبول       جيد     جيد جداً         ممتاز       :  درجة اإلجادة ..........اللغة 
    مقبول       جيد        جيد جداً      ممتاز       :  درجة اإلجادة ..........اللغة 
                  ال   نعم:  ها  هل تجيد......  ......................... :التدريبلغـة 

   :المرشحة/  التابع لها المرشح الجهـةمعلومات عن 
   ................................................................................   : اسم الجهة

  
  ...................... : ..........................التدريب المطلوب

Training: ………………………………………………… 
   : ................................................مجال التدريب العام باللغة العربية

Major area of training: ………………………………………………… 
  ...........: .....................................مجال التدريب الدقيق باللغة العربية 

Minor area of training: ………………………………………………… 

                  ال   نعم: هل يقدم هذا النوع من التدريب داخل المملكة 

                  ال   نعم: تحصـل على قبولك للتدريب 
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   جامعة الملك فيصل–ات العليا دلـيــل اإلبـتـعــاث                                                     عمادة الدراس

  

          هـ١٤:       /     /    تاريخ بدايته ..................................     : ب مـدة التدريـ

  :المدينـة :                          الدولـة :              اسم الجامعة أو المؤسسة 

  :هل الجامعة أو المؤسسة معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي 

ال يجوز ابتعاث الموظف للتـدريب لدراسـة        : مالحظة                          (                         
  )اللغة

          ...........................................................................................: شروط القبول 

                  ال   نعم: هل يؤدي هذا التدريب للحصول على درجة علمية 
  : ..............................اسم المرشـح 
  : .............................توقيـعـــه 
  : .............................التـاريــخ  

  ما مدى عالقة البرنامج التدريبي بمهام وظيفة المرشح
             ال توجـد  ضعيفـة             ويـة إلى حـد ماق           قويـة 

  
   :التوصية باإلبتعـاث

  
  : .....................................................  األسبـاب      عدم الموافقـة الموافقـة 

  هـ١٤:     /     /    تاريخها ........................... : ..............رقم الجلسـة 
  

  ................................      : .........مدير الجهة المسئولة
  : ...................................     االســم 
  : ...................................     التوقيـع 

  واهللا ولي التوفيق ،،،
  : واجراءات ابتعاث الموظفينستندات المطلوبةالم
 . بعد استكمال جميع البيانات وتكون مطبوعة نموذج االبتعاث لتدريب الموظفين -١
  . العائلة أو األحوالبطاقةصورة واضحة من  -٢
  .صورة قرار التعيين موضحا به الرقم والتاريخ -٣
 . والتدريبيةصورة المؤهالت العلمية -٤
 ريبأن يجيد المبتعث لغة التد -٥
 .لديها وكذلك وصف لمحتوى الدورة  التدريب المراد  أو المؤسسةصورة خطاب القبول من الجامعة -٦
  ) .٧ –رقم ث (نموذج التعهد بالعمل بالجامعة بعد انقضاء البعثة  -٧
 - ،ث ٩ –، ث ٨ –رقم ث (موافقة ولي أمر المبتعثة والتعهد بمرافقتها في مقر البعثة النماذج  -٨

١٠(. 
 .ة من كامل المعاملة من غير األصل نسخ) ١٠(عدد  -٩

 يرسل الملف مكتمل إلي عمادة الدراسات العليا -١٠
 يعرض علي اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب  -١١
 موافقة معالي مدير الجامعة علي محضر اللجنة -١٢
 صدور القرار التنفيذي لالبتعاث -١٣
اق شروط ابتعاث الموظفين    على الكلية أو الجهة التي يتبع لها الموظف مالحظة مدى انطب          (مالحظة   -١٤

وأن يتم رفع الطلب بمدة ال تقـل     ) على المتقدم لالبتعاث والتدريب قبل الرفع لعمادة الدراسات العليا        
 . عن شهرين من تاريخ بداية البرنامج التدريبي 
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  :المرشحة الإلبتعاث / معلومات عن المرشح 

....................................................................................................  :االسم بالعربي 

.....  

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

.....  
Name: 

.........................................................  : تاريخ ومكان  الميالد 

...  
Date & Place of Birth: 

     
 : I. D. Number                         :رقم بطاقة األحوال
.........................................................   : المسمى الوظيفـي

...  
Job Title: 

.................................................................................................  :رقم وتاريخ التعيين 

..... 
ضرورة مضي عام على توظيف المرشح قبل  (.........................  :الفترة التي أمضاها موظفاً بالجامعة  

  )اإلبتعاث
                  ال   نعم  :أمضى سنتين على تعيينه 

.........................................................  :البريد اإللكترونـي 

...  
E-mail: 

: المنزل   :الهـاتــف 

..........................................Home:   
Phone: 

: المكتب   

.........................................Office:   
 

: الجوال   

........................................Mobile:   
 

 :Male:   Sex                     :                    ذكـر   :الجنس 
    :Famale                  :                     أنثـى  

.........................................................  :المؤهالت العلمية 

...  
 

 م   الدرجة العلمية    التخصص     الجهة التي حصل منها على المؤهل    مكانها    سنة التخرج   
 التقدير

١     
٢     
٣     

   :الدورات التدريبية السابقة 
 يخ بدايتها  التقديرم       اسم الدورة          مدتها     الجهة التي حصل منها على المؤهل   مكانها    تار

١   
٢   
٣   

   :تجيدها المرشحة / اللغة األجنبية التي يجيدها المرشح 
    مقبول       جيد     جيد جداً         ممتاز       :  درجة اإلجادة ..........اللغة 

– 
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    مقبول       جيد        جيد جداً      ممتاز       :  درجة اإلجادة ..........اللغة 
                  ال   نعم:   هل تجيدها ......  ......................... :التدريبلغـة 

   :المرشحة/ معلومات عن الجهـة التابع لها المرشح 
   ................................................................................   : اسم الجهة

  :مسمى الدرجة العلمية
          تخصص أكلينيكي دقيق        زمـالـة          دكتوراه             ماجستير

                                   Fellowship            PhD.       Required Degree:     Master   
  .......................................: .........مجال التخصص العام باللغة العربية 

Major area of Study: ………………………………………………… 
  : ................................................مجال التخصص الدقيق باللغة العربية 

Minor area of Study: ………………………………………………… 

                  ال   نعم: هل تقدم هذه الدرجة داخل المملكة 

                  ال   نعم: تحصـل على للدراسـة 

          هـ١٤ :       /     /    اتاريخ بدايته..................................     : مـدة الدراسـة 

  :المدينـة :                                 الدولـة :       اسم الجامعة أو المؤسسة 

  :هل الجامعة أو المؤسسة معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي 

ال يجوز ابتعاث الموظف للتـدريب لدراسـة        : مالحظة                                                   (
  )اللغة

          ...........................................................................................: شروط القبول 
  : ..............................اسم المرشـح 
  : .............................توقيـعـــه 
  : .............................التـاريــخ  

  :ما مدى عالقة الدراسـة بمهام وظيفة المرشح 
             ال توجـد  ضعيفـة             قويـة إلى حـد ما           قويـة 

  :ما هي المهام الوظيفية التي سوف يقوم بها المبتعث بعد عودته للدراسة 
...........................................................................................          
...........................................................................................          

  
   :التوصية باإلبتعـاث

  
  ..........: ...........................................  األسبـاب      عدم الموافقـة الموافقـة 

  هـ١٤:     /     /    تاريخها : ......................................... رقم الجلسـة 
  : .........................................     مدير الجهة المسئولة 

  : ...................................     االســم 
  .......     : ............................التوقيـع 

  واهللا ولي التوفيق ،،،
   :بتعاث الموظفينإجراءات إ والمستندات المطلوبة

 . بعد استكمال جميع البيانات وتكون مطبوعة نموذج االبتعاث لتدريب الموظفين -١
  . العائلة أو األحوالبطاقةصورة واضحة من  -٢
  .صورة قرار التعيين موضحا به الرقم والتاريخ -٣
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 . والتدريبيةةصورة المؤهالت العلمي -٤
 أن يجيد المبتعث لغة التدريب -٥
 .لديها وكذلك وصف لمحتوى الدورة  التدريب المراد  أو المؤسسةصورة خطاب القبول من الجامعة -٦
  ) .٧ –رقم ث (نموذج التعهد بالعمل بالجامعة بعد انقضاء البعثة  -٧
 ، رقم ٩ – ، رقم ث ٨ –قم ث ر(موافقة ولي أمر المبتعثة والتعهد بمرافقتها في مقر البعثة النماذج  -٨

  . )١٠ -ث 
 .نسخة من كامل المعاملة من غير األصل ) ١٠(عدد  -٩

 يرسل الملف مكتمل إلي عمادة الدراسات العليا -١٠
 يعرض علي اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب  -١١
 موافقة معالي مدير الجامعة علي محضر اللجنة -١٢
 صدور القرار التنفيذي لالبتعاث -١٣
كلية أو الجهة التي يتبع لها الموظف مالحظة مدى انطباق شروط ابتعاث الموظفين             على ال (مالحظة   -١٤

وأن يتم رفع الطلب بمدة ال تقـل     ) على المتقدم لالبتعاث والتدريب قبل الرفع لعمادة الدراسات العليا        
 . عن شهرين من تاريخ بداية البرنامج التدريبي 

  

  
  

  :المرشحة الإلبتعاث / معلومات عن المرشح 

....................................................................................................  :االسم بالعربي 

.....  

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

.....  
Name: 

.........................................................  : خ ومكان  الميالد تاري

...  
Date & Place of Birth: 

     
 : I. D. Number                         :رقم بطاقة األحوال
.........................................................   : المسمى الوظيفـي

...  
Job Title: 

 هـ١:      /     /          تاريخه ..................................................  : التعيين رقرارقم 
.........................................................  :البريد اإللكترونـي 

...  
E-mail: 

: المنزل   :الهـاتــف 

..........................................Home:   
Phone: 

: المكتب   

.........................................Office:   
 

: الجوال   

........................................Mobile:   
 

 :Male:   Sex                     :                    ذكـر   :الجنس 
    :Famale                  :                     أنثـى  

.........................................................  :المؤهالت العلمية 

...  
 

 م   الدرجة العلمية    التخصص     الجهة التي حصل منها على المؤهل    مكانها    سنة التخرج   

– 
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 التقدير
١     
٢     
٣     

   :تجيدها المرشحة / يدها المرشح اللغة األجنبية التي يج
    مقبول       جيد     جيد جداً         ممتاز       :  درجة اإلجادة ..........اللغة 
    مقبول       جيد        جيد جداً      ممتاز       :  درجة اإلجادة ..........اللغة 
                  ال   نعم:   هل تجيدها ......  ......................... :التدريبلغـة 

   :المرشحة/ معلومات عن الجهـة التابع لها المرشح 
   ................................................................................   :  الجهةاسم
التابعـة لهـا     /المرشـحة مـن قبـل الجهـة التـابع         /التخصص العلمي الذي تم إقـراره للمرشـح        •

.................... 
  ...................عدد أعضاء هيئة التدريس من السعوديين  •
  .................. هيئة التدريس أو االستشارية غير السعوديين عدد أعضاء •
  .................. عدد المحاضرين في القسم   •
  ..................    عدد المعيديــن في القسم   •
  ...................عدد الدارسين أو المتدربين حالياً في التخصص الدقيق للمرشح  •

  :معلومات عن البعثة 

              تخصص دقيق   زمالـة:      ب المطلوب التدري
 Training:      Fellowship             Subspecialty                                                   

>              
  

  : ................................................عربية التخصص العام باللغة ال
Major: ………………………………………………… 

  : ................................................التخصص الدقيق باللغة العربية 
Minor: ………………………………………………… 

                  ال   نعم: تحصل على قبول 

          هـ١٤:       /     /    تاريخ بدايته ..................................      : التدريبمـدة 

  :المدينـة :                          الدولـة :              اسم الجامعة أو المؤسسة 

                  ال   نعم :هل الجامعة أو المؤسسة معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي 

          ...........................................................................................: شروط القبول 

                  ال   نعم: شرط اللغة 

              ال   نعم: هل تم الحصول على قبول لدراسة اللغة : نعم إذا كان الجواب ب

  :     /     /         بدايته :              مدتـه :                        اسم الجهة 
  : ..............................اسم المرشـح 
  ...............: ..............توقيـعـــه 
  : .............................التـاريــخ  

  : بمهام وظيفة المرشح البرنامج التدريبيما مدى عالقة 
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             ال توجـد  ضعيفـة             قويـة إلى حـد ما           قويـة 
  
   :لتوصية باإلبتعـاثا
  

  : .....................................................  األسبـاب      عدم الموافقـة الموافقـة 
  

  : .........................................     مدير الجهة المسئولة 
  : ...................................     االســم 
  ..............................     : .....التوقيـع 

  واهللا ولي التوفيق ،،،
   :بتعاث الموظفينإجراءات إ والمستندات المطلوبة

 . بعد استكمال جميع البيانات وتكون مطبوعة نموذج االبتعاث لتدريب الموظفين -١
  . العائلة أو األحوالبطاقةصورة واضحة من  -٢
  .خصورة قرار التعيين موضحا به الرقم والتاري -٣
 . والتدريبيةصورة المؤهالت العلمية -٤
 أن يجيد المبتعث لغة التدريب -٥
 .لديها وكذلك وصف لمحتوى الدورة  التدريب المراد  أو المؤسسةصورة خطاب القبول من الجامعة -٦
  ) .٧ –رقم ث (نموذج التعهد بالعمل بالجامعة بعد انقضاء البعثة  -٧
 ، رقم ٩ – ، رقم ث ٨ –رقم ث (ي مقر البعثة النماذج موافقة ولي أمر المبتعثة والتعهد بمرافقتها ف -٨

  )١٠ -ث 
 .نسخة من كامل المعاملة من غير األصل ) ١٠(عدد  -٩

 يرسل الملف مكتمل إلي عمادة الدراسات العليا -١٠
 يعرض علي اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب  -١١
 موافقة معالي مدير الجامعة علي محضر اللجنة -١٢
 بتعاثصدور القرار التنفيذي لال -١٣
على الكلية أو الجهة التي يتبع لها الموظف مالحظة مدى انطباق شروط ابتعاث الموظفين              (مالحظة   -١٤

وأن يتم رفع الطلب بمدة ال تقـل     ) على المتقدم لالبتعاث والتدريب قبل الرفع لعمادة الدراسات العليا        
 . عن شهرين من تاريخ بداية البرنامج التدريبي 

  
  

– 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   جامعة الملك فيصل–ات العليا دلـيــل اإلبـتـعــاث                                                     عمادة الدراس

  

 

     

      

      





 

–

 



 

  
 

 


 


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   جامعة الملك فيصل–ات العليا دلـيــل اإلبـتـعــاث                                                     عمادة الدراس

  

  
  
 

 

     

      

      

       



 

 

  
  

      

 

      

      

 

      

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   جامعة الملك فيصل–ات العليا دلـيــل اإلبـتـعــاث                                                     عمادة الدراس

  

  
    
 

 

      

  

 
 

 
 

  
 

 

****************************************************  
 

             

                 

            

 

            
            
            
            
            
            
            

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   جامعة الملك فيصل–ات العليا دلـيــل اإلبـتـعــاث                                                     عمادة الدراس

  

  
    

 
 

 

      

 

 
 

 
  

 

 

****************************************************  
 

             

                 

            

 

            
            
            
            
            
            
            

  
  
  
  
 
 
 
 
 

– 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   جامعة الملك فيصل–ات العليا دلـيــل اإلبـتـعــاث                                                     عمادة الدراس

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

