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ألداء رسـالتها  األساسـيةقاعـداا عليهـا اجلامعـات  اليت تبين األهم مما الشك فيه أن الركيزة
لــذا فــنن مــن أهــم أهــداف اجلامعــات هــو تاهيــل عضــو هيئــة التــدري  . هيئــة التــدري  هــع عضــو

يــــل العــــا  املتميــــز وبنــــاءد البنــــاء القــــوي مــــدعوما  بــــالعلم واخلــــ ة والبحــــ  العلمــــع مــــن أرقــــى التاه
القاعـــدة الصــلبة فـــنن  دهــذوانطالقــا  مـــن اجلامعــات واملؤسســـات العلميــة والبحثيـــة املرموقــة عامليـــا  . 

ل سـب مووفـرت  ـ وتطـوير مهـارام جـل اهتمامهـاهيئة التدري   اءعضأجامعة الدمام أولت تاهيل 
يتحقـق مـن خال ـم لاجلامعـة  دعتبار أهنم اجليل القادم لقيادة هـذاالدعم املعنوي واملادي الكبريين ب

 أهداف رسالتها التعليمية والعلمية والبحثية وخدمة اجلامعة واجملتمع .  -بنذن اهلل تعاىل  -
 وقد حرصت اجلامعة على تنويـع بيئـات مـدارأ تاهيـل عضـو هيئـة التـدري  ملـا لـذلك مـن

باجلامعـة 8 وذلــك مــن خـالل بــراما الدراســات  والعلميــةإنعكاسـات إاابيــة علــى العمليـة التعليميــة 
 بتعاث داخل اململكة وخارجها وبـراما التـدريو والتعلـيم  املسـتمرةالعليا اليت أعتمداا اجلامعة واال

طبيــة   االتزمــو  دبتعــاث للحصــول علــى الــدرجات العلميــة العليــا مــن ماجســتري ودكتــوراويــاا اال. 
آليــــة التاهيــــل باجلامعــــة مــــع تاكيــــدها وحرصــــها علــــى توجيــــه مســــار  مقدمــــةيف  عوتــــدريو  صصــــ

علـــى  حريصـــةأيضـــا  واجلامعـــة .مبتعثيهـــا إىل أرقـــى اجلامعـــات واملؤسســـات العلميـــة والبحثيـــة العامليـــة
لتطـوير لـذلك ة مىت دعت احلاج بتعاث ملنسويب اجلامعة من املوظفني بصفة عامةإتاحة الفرصة لال

 .اجلامعة ةألمهية الدور الذي يقومون به ألداء رسال ةستجاباأو اإلدارية تقنية مهاراام ال
ك رص علــى التمســك بتعــاليم دينــأن تــ اجلامعــة رســاليت لــك مبتعــ  ويف هــذا الصــدد فــنن

عليهـا8 وأن تكـون خـري سـفري لوطنـك و تمعـك وأن تنهـل  وباألخالق احلميـدة الـيت جبلنـا السمح
بعد العـودة إىل  والوظيفية احلديثة مايعينك على أداء واجباتك التعليمية والبحثية هلم وتقنياتمن الع
  .لتكون أضافه حقيقية القتصادد وأمنه ومسريته التنموية الوطن

الدراسـات العليـا فنين أشيد حبـرص عمـادة  )دليل اإلبتعاث (كتيو صدار هذا الاومبناسبة 
وضـع إجراءااـا بشـكل سـهل وواضـح بشكل ميسر و بتعاث واملبتعثني البا يئة األمور املتعلقةاعلى 

ســـتفادة منـــه يف معرفـــة اجـــراءات . وأود أن أوكـــد علـــى املرشـــحني لالبتعـــاث قـــراءة هـــذا الـــدليل لال
 ختصار اجلهد والوقت عليهم .ابتعاث و اال

 واهلل أسأل التوفيق
 مدير الجامعة

 د. عبداهلل بن محمد الربيش
 م0212هـ / 1341

 
 

 تقديم

 مقدمة
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من ضـبتعـاث   أقدم هذا اجلهد املتواضع واملتمثـل يف   دليـل اال أنإنه من دواعع سروري 

ـــه  مـــا ـــا مـــن أدل  بـــاإلجراءاتاـــدف إىل توعيـــة املعنيـــني اسرتشـــادية تصـــدرد عمـــادة الدراســـات العلي
 .للجهد والوقت  ا  تعريفهم هبا توفري و واألنظمة املتبعة 

الــيت اــو علــى  واإلجــراءاتاخلطــوات  متضــمنا  ة بتعــاث بعنايــة كبــري لقــد و وضــع دليــل اال
اليت قد حيتاج املبتعـ  القيـام هبـا أثنـاء البعثـة .  اإلجراءات إىل باإلضافةبتعاث القيام هبا املرشح لال

بتعـاث لكرتونية الـيت اـم املرشـح لالتضمن الدليل أيضا  بعض اإلرشادات وعناوين بعض املواقع اال
 واملبتع .

بتعــاث أن صصــص بعــض الــدقاحق ليتصــفح هــذا الــدليل ويتعــرف آمــل مــن كــل مرشــح لال
عليــه اجلهــد والوقــت وحــىت ال يتعــر   الــيت اــو عليــه القيــام هبــا لتــوفر واإلجــراءاتعلــى اخلطــوات 

كمــــا آمــــل تعبئــــة النمــــاذج املطلــــوب تعبئتهــــا وفــــق . لتفويــــت فــــرص القبــــول يف اجلامعــــات املرموقــــة 
بتعـاث ندات املطلوبة يف وقت مبكر حـىت يـتم إصـدار قـرار االالتعليمات املدرجة وتقدميها مع املست

أنظمــة وتعليمــات  ــص  مــا يســتجد مــن مــع متابعــة كــل ة موعــد الدراســ قبــليف الوقــت املناســو 
 .بتعاث اال

 واهلل الموفق
 

 عميد الدراسات العليا
 أ.د. عادل بن إبراهيم العفالق

 م0212 /هـ 1341
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شروط اإلبتعاث
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علــى  االبتعــاثوالتــدريو باجلامعــات الســعودية فئــات  بتعــاثملوحــدة لالحــددت الالححــة ا
 النحو التا  :
 املعيدون . احملاضرون و :  أوال  
 منسوبو اجلامعة من غري أعضاء هيئة التدري  واحملاضرين واملعيدين . :  ثانيا  

 
 : االبتعاثشروط 
 : ج ما يأتيالمعيد أو المحاضر في الداخل والخار  بتعاثيشترط الأواًل : 

 .اجلنسيةأن يكون سعودي  -1

  . أن يكون حاصال على قبول من جامعة معرتف هبا أكادمييا  -5

اجلامعــة  ( عامــا للمحاضــر وجمللــ 12( عامــا للمعيــد و)15) أال يتجــاوز عمــر املبتعــ  -1
 . االستثناء من هذا الشرط

 . يف اجلامعة بعد عودته مدة تعادل فرتة بعثته على األقل أن يتعهد بالعمل -4
  ا .هابتعاثيرافق املبتعثة للخارج حمرما  ا طيلة مدة  أن  -2

 
 على النحو التالي : االبتعاثيكون 
 للماجستري فقط . -1
 للدكتوراد فقط . -5

 للماجستري والدكتوراد معا  . -1

 للزمالة يف التخصصات الطبية . -4

 
ـــاً  ـــة التـــدري  بتعـــاثيشــــترط ال : ثاني ـــر أعدـــا  هي   رينوالمحاضـــ منســـوبي الجامعـــة مـــن  ي

 والمعيدين ما يلي :
 لهذه الف ة على نحو مسارين هما : االبتعاثحددت اللوائح شروط 

 للحصول على درجة علمية . االبتعاث  -أ 
 للتدريو . االبتعاث –ب 

 
 
 
 يشترط لمن يبتعث من الموظفين للحصول على درجة علمية اآلتي :  -أ 
 والتــدريو االبتعــاثثانيــة والثالثــني مــن الححــة اســتيفاء كافــة الشــروط املنصــوص عليهــا يف املــادة ال 

 واليت تنص على اآلا  : باجلامعة
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 يشترط فيمن يبتعث من الموظفين للحصول على درجة علمية اآلتي :

 أن يكون سعودي اجلنسية . -1
 ( عاما  وجملل  اجلامعة االستثناء من هذا الشرط .45أالّ يتجاوز عمرد ) -5

 ادة اجلامعية أو املعادلة  ا عن تقدير ) جيد ( .أالّ يقل تقديرد العام يف الشه -1

 أن يكون قد أمضى يف خدمة اجلامعة مدة ال تقل عن سنتني من تاريخ تعيينه . -4

أن تكــون هنــاق عالقــة مباشــرة بــني التخصــص الــذي ســوف يبتعــ  إليــه وطبيعــة العمــل  -2
 الذي يعد للقيام به .

 عن تقدير ) جيد جدا  ( . أالّ يقل تقومي األداء الوظيفع للسنتني األخريتني -3

 أن يكون حاصال  على قبول من مؤسسة علمية معرتف هبا علميا  . -1

 ها .ابتعاثأن يرافق املبتعثة للخارج حمرٌم  ا طيلة مدة  -9

 
 شروط إضافية حددتها الجامعة على النحو التالي :

 للحصول على درجيت الدبلوم العا  واملاجستري فقط . االبتعاثأن يكون  -1
للجامعـــات واملعاهـــد العليــــا بـــداخل اململكـــة ، ويســـتث  مـــن ذلــــك  االبتعـــاثون أن يكـــ -5

 التخصصات اليت ال تقدم من قبل اجلامعات أو املؤسسات  التعليمية العليا باململكة .
 

 يشترط فيمن يبتعث من الموظفين للتدريب ما يأتي : -ب 
تعـــاث والتـــدريو باجلامعـــات مـــن حددتـــه املـــادة اخلامســـة والثالثـــني مـــن الححـــة االب إضـــافة إىل مـــا

 شروط، فقـد وضـعت اجلامعـة ضـوابط اسرتشـادية اللتحـاق منسـوبيها بالـدروات التدريبيـة و إقرارهـا
                               يف اجتماعيهــــــــــــــــا األول  باجلامعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن قبــــــــــــــــل أللجنــــــــــــــــة الداحمــــــــــــــــة لالبتعــــــــــــــــاث والتــــــــــــــــدريو

هـــ املتــوجني مبصــادقة معــا  مــدير اجلامعــة 15/1/1411هـــ و الرابــع بتــاريخ 11/5/1411بتــاريخ 
                    45/314هـــــــــــــــــــــ واخلطــــــــــــــــــــاب رقــــــــــــــــــــم 1/1/1411وتــــــــــــــــــــاريخ  45/192باخلطــــــــــــــــــــاب رقــــــــــــــــــــم 

  . وهذد الضوابط على النحو التا :هـ15/4/1411وتاريخ 
 

 
 

 
 
 
 

 الدوابط االسترشادية إللتحاق منسوبي الجامعة 
 بالدورات التدريبية
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 أواًل :تعريف
وترعاهـا وتـدعمها  هع األنشطة وال اما الـيت تعقـدها املؤسسـة: التدريو / الدورة التدريبية

ألهــداف معينــة مــن أجــل إحــداث تغيــري يف الســلوق يــؤدي اىل تقيــق أغــرا  وأهــداف املؤسســة . 
داحمـــــني أو  نياملؤسســـــة بواســـــطة مـــــدرب وميكـــــن تنفيـــــذ هـــــذد الـــــ اما أو الـــــدورات التدريبيـــــة داخـــــل

و خــــارج املؤسســــة ، أو ميكــــن تنفيــــذ بعضــــها اآلخـــــــر عــــن طريــــق معاهــــد علميــــة أمستشــــارين مــــن 
يعرف بالدورات  منظمات حرفيه أو مهنية عن طريق إيفاد بعض األفراد العاملني باملؤسسة وهو ما

 التدريبية داخل اململكة أو خارجها.
 

 ثانياً : أهداف التدريب :
تنميــة املهــارات ألالزمــة أكادمييــا و إداريــا وفنيــا لنيفــراد العــاملني مــن أجــل تقيــق أغــرا   -1

 .أهداف املؤسسة التعليمية 
 تنمية معارف ومهارات األفراد العاملني ألداء األعمال والواجبات واملهام باملؤسسة . -5
 إكساب املتدربني مهارات جديدة ملواجهة املتغريات املتسارعة والتقنيات احلديثة . -1
 إعداد افراد عاملني يتم اختبارهم ملناصو االدارة العليا يف املؤسسة . -4
 لعاملني باملؤسسة .تشجيع التطوير الذاا لالفراد ا -2
إهتمام املؤسسة مبنسوبيها كجزء من الوفاء والتقدير ومن خالل  إستمرارية دعم وتطـوير  -3

 هذد الدورات .
 

 ثالثاً : شروط اساسية : 
من أجل أن تكون هذد األنشطة وال اما ) الدورات التدريبية ( ناجحة ،  البـد مـن تـوفر 

 التا  :
 يات اإلدارية العليا باملؤسسة على املدى الطويل .أن تظى على تاييد ودعم املستو  -1
 أن تتضامن هذد ال اما مع أهداف املؤسسة العليا . -5
 .ر  الواقع )رأأ العمل(أن تستخدم أنشطة تعلم واقعية ميكن ممارستها فعليا  على أ -1
 
 

ــدث التغيــري  -4 أن تتــيح لنيفــراد املتــدربني فــرص  ــارب طــرق جديــدة ألداء العمــل الــذي حي 
 تسعى إليه املؤسسة . الذي
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أن تتــيح لنيفــراد واملتــدربني فرصــا  وفــرية لتطبيــق وممارســة املعــارف واملهــارات اجلديــدة الــيت  -2
 إكتسبوها   .

أن توضــح يف النهايــة مفهــوم حســاب التكلفـــة والعاحــد ويف شــكل صــور متعــارف عليهـــا  -3
لك مثـــــل تقليـــــل شـــــكاوي املســـــتفيدين  ومنازعـــــات العمـــــل وإختناقـــــات اإلنتـــــاج ، وكـــــذ

 التحسن امللحوظ يف درجة رضاء املستفيدين واألفراد العاملني .
 

 رابعاً : الشروط العامة لمن يبتعث للتدريب في داخل المملكة أو خارجها :
 من الححة االبتعاث والتدريو ( على ما ياا :  12) تنص املادة 

 يشرتط فيمن يبتع  للتدريو ما يلع :
 أن يكون سعودي اجلنسية . -1
ن قـــد أمضــــى يف خدمـــة اجلامعــــة مـــدة ال تقـــل عــــن ســـنتني مــــن تـــاريخ تعيينــــه ، أن يكـــو  -5

ويســتث  مــن ذلــك األطبــاء الــذين اــوز ابتعــاثهم للتــدريو بعــد إكمــال ســنة مــن تــاريخ 
 تعيينهم .

أن تكــون هنــاق عالقــة مباشــرة بــني التخصــص الــذي ســوف يبتعــ  إليــه وطبيعــة العمــل  -1
 الذي يعد للقيام به .

 داء الوظيفع للسنتني األخريتني عن تقدير   جيد جدا    .أالّ يقل تقومي األ -4
 أن يكون حاصال  على قبول من مؤسسة تدريبية معرتف هبا . -2
 أن ايد اللغة اليت يقدم هبا برناما التدريو . -3
أن يهـدف ال نــاما إىل إكسـاب املتــدرب مهـارات جديــدة تتطلبهـا حاجــة العمـل احلــا   -1

 أو املستقبلع .
ح للتدريو من اجلهة التابع  ا املرشح مع تديد نوعيـة ال نـاما والعمـل أن يكون الرتشي -9

 الذي يعد للقيام به بعد االنتهاء من ال ناما .
 أن يرافق املبتعثة للخارج حمرم  ا طيلة مدة ابتعاثها . -9

 
المملكــة  خامسـاً : الدــوابط االسترشـادية إللتحــاق منســوبي الجامعـة بــدورات تدريبيـة خــارج

 فقط : 
 أعدا  هي ة التدري  : -

بنســـتثناء الــــدورات التدريبيــــة وورخ العمــــل التخصصــــية الـــيت  هــــع مــــن اختصــــاص اجمللــــ  
العلمــــع ، اــــوز لعضــــو هيئــــة التــــدري  االلتحــــاق بالــــدورات التدريبيــــة وورخ العمــــل ذات العالقــــة 

ريو وفـــق باملهـــام اإلداريـــة واإلشـــرافية الـــيت يكلـــج هبـــا مـــن خـــالل اللجنـــة الداحمـــة لالبتعـــاث والتـــد
 الضوابط التالية : 
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يقتصــر النظــر يف  طلــو حضــور الــدورات التدريبيــة أو ورخ العمــل ) غــري التخصصــية (  -1
 ألعضاء هيئة التدري  املكلفني مبهام إدارية أو إشرافية .

 حصول املتدرب على قبول من جهة تدريبية معرتف هبا . -5
 الدورة .أالّ يكون عضو هيئة التدري  قد حضر دورات مشاهبة  ذد  -1
يــتم الرتشــيح حلضــور الــدورات التدريبيــة مــن قبــل صــاحو الصــالحية مــع توضــيح عالقــة  -4

 مهام عضو هيئة التدري  بطبيعة الدورة / ال ناما التدرييب .
يقـــدم رحـــي  القســـم مـــا يفيـــد أن التحـــاق عضـــو هيئـــة التـــدري  ال يرتتـــو عليـــه إخـــالل  -2

 لبة .بواجبات القسم وال أضرار بالعملية التعليمية للط
( يومــا  علــى 42يــتم التقــدم بطلــو االلتحــاق بالــدورة التدريبيــة  قبــل انعقــاد الـــدورة ب ) -3

 األقل.
 اوز املشاركة يف دورتني يف السنة كحد أقصى . -1
 أالّ تزيد مدة الدورة عن إسبوعني كحد أقصى . -9

 
 الموظفون اإلداريون : -

 ى الدورة .أن يكون هناق عالقة مباشرة بني طبيعة عمل املتدرب و حمتو  -1
 أن ايد اللغة اليت يقدم هبا برناما التدريو /الدورة . -5
 أن يكون قد أمضى يف خدمة اجلامعة مدة ال تقل عن سنتني من تاريخ تعيينه . -1
 أالّ يكون للدورة املتقدم  ا مثيل داخل اململكة . -4
 حصول املتدرب على قبول من جهة تدريبية معرتف هبا . -2
 دورات مشاهبة  ذد الدورة . أالّ يكون املتدرب قد حضر -3

يــتم الرتشــيح مــن قبــل رحــي  املوظــج مــع إفــادة الــرحي  بــان إلتحــاق املوظــج بالــدورة ال  -1
 يرتتو عليه إخالل بواجبات العمل باإلدارة .

 اوز االلتحاق حبد أقصى دورة واحدة كل سنتني . -9
 أالّ تقل وظيفته عن املرتبة التاسعة . -9

 
 الموظفون الفنيون : -

 ضوابط الواردة يف الفقرة ) ب ( أعالد بنستثناء مايلع : تطبيق ال
 اوز االلتحاق حبد أقصى دورة واحدد كل سنة . -1
 ال يشرتط حد أدىن للمرتبة الوظيفية . -5

 سادساً : اإلجرا ات :
 الدورات التدريبية . تعبئة النموذج املعد لاللتحاق بال اما أو -1
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ـــــول و تعهـــــد احملـــــرم باملوافقـــــة تقـــــدمي طـــــوذج طلـــــو االلتحـــــاق مرفقـــــا  معـــــه خطـــــاب  -5                  القب
يومــا  مــن تــاريخ بــدء  42) للنســاء فقــط ( إىل الــرحي  املباشــر بوقــت كــاف ال يقــل عــن 

 ال ناما التدرييب / الدورة .
املســتندات إىل ســعادة  وكيــل اجلامعــة للدراســات  -عنــد التاييــد  -يرفــع الــرحي  املباشــر  -1

ي  اللجنــة الداحمــة لالبتعــاث والتــدريو مــع إرفــاق مــا يــ ر رحــ -العليــا والبحــ  العلمــع 
بعــد االنتهــاء مــن  الطلــو وتديــد نوعيــة ال نــاما والعمــل الــذي ي عــد املنســوب للقيــام بــه

وأن التحاقه بال ناما التدرييب/ الدورة لن يرتتو عليه إخالل بالعمل وواجباتـه ، ال ناما
. 
يثبت  إمتامه لل ناما التـدرييب ومـا قـد يطلـو منـه يقدم املتدرب بعد انتهاء ال ناما  ما  -4

 من تقارير .

 
 سابعاً : المزايا:

 مينح املتدرب املزايا احملددة له يف اللواحح واألنظمة املعمول هبا .
 

) أ ( األطبــــاء البشـــــريون   ةيســــتث  مــــن الشــــروط اإلضــــافية الـــــيت حــــدداا اجلامعــــة يف الفقــــر  -
را  حلاجـة اجلامعـة املاسـة إىل كفـاءات بشـرية وطنيـة مؤهلــة العـاملني مبستشـفيات اجلامعـة ، نظـ

 تاهيال  عاليا  مهنيا  وعمليا  ومبختلج الدرجات العلمية .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 إجرا ات االبتعاث
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 3تقـــدمي كافــة املســتندات املطلوبـــة بوقــت كـــاف )يفضــل قبـــل  االبتعــاثعلــى املتقــدم بطلـــو      
 ( . االبتعاثه من جهة أشهر من بداية التاريخ احملدد بالقبول املتحصل علي

 
 على النحو التالي : االبتعاثلمن تنطبق عليهم شروط  االبتعاثتتم إجرا ات 

 
 الخطوة األولى :

، تقــوم اجلهــة الــيت خلــارج اململكــة فقــط()االبتعــاث  االبتعــاثكخطــوة أوىل تســبق إيــع إجــراءات 
يـد عمـادة الدراسـات العليـا تزو بوبفرتة ال تقل عن ستة أشـهر  بتعاثترغو يف ترشيح منسوبيها لال

( بعـــد تعبئتـــه مرفقـــا  معـــه صـــورة واضـــحة لبطاقـــة األحـــوال املدنيـــة 1 –) رقـــم ث  بنمـــوذج الرتشـــيح
 . (5 –) رقم ث تديد التخصص وطوذج  للمرشح لالبتعاث )ا وية الوطنية(

 
 الخطوة الثانية :

حي  اجلهة التابع  ـا حيتـوي ملج إىل ر  )قبل مخسة أشهر من بدء الدراسة( بتعاثلال املرشحيقدم 
 على املستندات التالية:

  االبتعاثخطاب من املتقدم بطلو. 
  أو بطاقة العاحلة. أو ا وية الوطنية من بطاقة األحوال املدنيةواضحة صورة 

 .صورة من املؤهالت العلمية 

 صورة من قرار التعيني على أعلى مرتبة صورة من قرار التعيني باجلامعة +. 
  ضــرورة أن تكـــون مــن اجلهـــات  إليهــا االبتعـــاثخطـــاب القبــول مــن اجلهـــة املــراد صــورة مــن(

 .املعرتف هبا من قبل وزارة التعليم العا (
 )صــورة مــن املوافقــات الــيت تتطلبهــا بعــض الــدول للدراســة فيهــا )إذا اقتضــت احلاجــة لــذلك 

ني للدراسة فيهـا يف مثال : الرخصة اليت تتطلبها اجلهات الرمسية باململكة املتحدة من املرشح
بعــض التخصصــات العلميــة بعــد احلصــول علــى القبــول وقبــل التقــدم لطلــو تاشــرية الــدخول 

 .للمملكة املتحدة لغر  الدراسة
  إليه )يف حالة االشرتاط بذلك(. االبتعاثصورة من خطاب قبوله لدراسة لغة ال ناما املراد 

 
 
  اآلا : حسوبة بعد استكمال البيانات املطلو  االبتعاثطوذج طلو 

 ( .1 –للمعيدين واحملاضرين  ) طوذج رقم  ث  -
 ( .4-للموظفني من غري املعيدين واحملاضرين للتدريو )طوذج رقم ث  -
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ــــــــة )طــــــــوذج  - ــــــــى درجــــــــة علمي ــــــــدين واحملاضــــــــرين للحصــــــــول عل                   للمــــــــوظفني مــــــــن غــــــــري املعي
 ( .2-رقم ث 

رين للحصـــــول علـــــى الزمالـــــة أو التخصـــــص لنيطبـــــاء البشـــــريني مـــــن غـــــري املعيـــــدين واحملاضـــــ -
 ( .3-السريري الدقيق )طوذج رقم ث 

 طـوذج رقـم  وعـدم تغيـري التخصـص تعبئة طوذج تعهد بالعمل باجلامعة بعد العودة من البعثـة(
 ( .1-ث 

 الضــمان املناســو يف خطــاب ضــمان مــا  فعليــه تعبئــة  بتعــاثإذا احتــاج املرشح/املرشــحة لال
                ىل عمــــــــادة الدراســــــــات العليــــــــا مــــــــن خــــــــالل اجلهــــــــة التابع/التابعــــــــة ورفعــــــــه إجــــــــزء النمــــــــاذج 

 .هو مدّون يف جواز السفر( )ضرورة مطابقة االسم مع ما  ا
 ( .9-)طوذج رقم ث  هاأو خارجاململكة داخل  بتعاثتعبئة طوذج تعهد املرشحة لال 

  ـــــــــــــة طـــــــــــــوذج موافقـــــــــــــة و  أمـــــــــــــر املبتعثـــــــــــــة والتعهـــــــــــــد مبرافقـــــــــــــة حمـــــــــــــر  م  ـــــــــــــا يف مقـــــــــــــرتعبئ
 ( .9 -البعثة داخل اململكة )طوذج ث

  (.15-تعبئة طوذج موافقة و  أمر املبتعثة خارج اململكة )طوذج رقم ث 
 

 الخطوة الثالثة :
مع تدوين رقـم اجللسـة  العر  على  ل  القسم ال اذ التوصية املناسبة )للمعيدين أو احملاضرين(

 .وتارصها
 

 الخطوة الرابعة :
مع تـدوين رقـم اجللسـة  على  ل  الكلية ال اذ التوصية املناسبة )للمعيدين أو احملاضرين( العر 
 .وتارصها

 
 الخطوة الخامسة :
 والتدريو ال اذ التوصية املناسبة . االبتعاثالعر  على جلنة 

 
 الخطوة السادسة :

 العر  على  ل  اجلامعة ال اذ القرار املناسو .
 

 الخطوة السابعة :
 . بتعاثصدير القرار اإلداري لالت
 
 
 

 سفـر إلى مقر البعثـةال
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إليهـــا مـــن دولـــة إىل أخـــرى ولكـــن بصـــفة  االبتعـــاث تلـــج متطلبـــات الســـفر إىل الـــدول املـــراد      
 عامة تنصح عمادة الدراسات العليا بنستيفاء متطلبات عامة أمهها :

 
 :األوراق والمستندات  -1

 متطابقـة متامـا يف و  حيحةصـ على الطالو التاكد من أن البيانات واملعلومات الشخصـية
 . ترإتها من العربية إىل اإلجنليزية

 شهادات الدراسية له وملرافقيه منذ املراحل األوىل للدراسة وحىت آخر مرحلة.ال 

  ه للدراسة للخارج.ابتعاثقرار 

 .خطاب القبول من اجلامعة اليت سيدرأ هبا 

  غة اإلجنليزية ومصدقة.مرتإة بالل ألفراد عاحلة املرافق للمبتع شهادات امليالد 

 .شهادات التطعيم له وملرافقيه مرتإة باللغة اإلجنليزية ومصدقة 

  صورة مـن حفيظـة النفـوأ، صـورة مـن دفـرت العاحلـة وصـورة مـن عقـد النكـاة مرتإـا  للغـة
 اإلجنليزية ومصدقا  من وزارة اخلارجية يف اململكة.

 لإلجنليزيـة ومعتمـدة مـن اجلهـة  أي أوراق أو مستندات أو وثاحق، اـو أن تكـون مرتإـة
الصـــادرة منهـــا، وان يـــتم التصـــديق عليهـــا مـــن وزارة اخلارجيـــة باعتبارهـــا اجلهـــة الـــيت متثـــل 

 مؤسسات وهيئات وشركات ووزارات اململكة يف اخلارج.

 
 نها  إجرا ات الحصول على التأشيرةالمتطلبات العامة إل -2

  الضمان املا  الصادر من اجلامعة. 
  للدراسة فيها . من اجلامعة اليت قبلتهخطاب القبول 
  من سفارة البلد املراد السفر إليها . طوذج طلو التاشريةتعبئة  
 سارية املفعول جوازات سفر . 
 للحصــول علــى تاشــرية الــدخول  بوقــت كــاف   إليهــا االبتعــاثاملــراد ســفارة البلــد  مراجعــة

 .والتعرف على كامل متطلبات استخراج التاشرية بغر  الدراسة
 

ومبجرد حصول الطالو على تاشرية الدخول بغر  الدراسة، ميكنه أن حيدد موعد السفر له      
 .االبتعاثحسو قرار  وألسرته اليت سرتافقه يف مقر البعثة

 
 : االبتعاثالوصول إلى دولة  -4
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لــك يتعــني عليــه االتصــال بامللحقيــة الثقافيــة للمملكــة يف ذ االبتعــاثفــور وصــول املبتعــ  إىل بلــد 
مــع التاكيــد علــى تزويــد امللحقيــة باملســتندات  االبتعــاثالبلــد إلســتكمال اإلجــراءات املطلوبــة لبــدء 

 التالية :
 . ه ومرافقي للمبتع السفر  اتصورة من جواز  -1

 .املتحصل عليه  صورة من خطاب القبول األكادميع -2
 . سم  3×4 صور شخصية ملونة مقاأ 4عدد  -3
إلرسـال املخصصـات املاليـة للمبتعـ  إىل  لضـرورية)عينـة فقـط( لرصـد املعلومـات اشيك  -4

 حسابه بالبنك مباشرة.

 صورة مصدقة من كشج الدرجات وآخر شهادة علمية تصل عليها. -5

 .االبتعاثصورة من قرار  -6
 إذا كانت عاحلته ترافقه . أو دفرت العاحلة للمبتع  صورة من بطاقة األحوال املدنية -7

 ية احلصول عليها .أية مستندات أو معلومات ترغو امللحق -8

 
 : بد  الصرف على المبتعث  -3

تصـــــرف املخصصـــــات املاليـــــة للمبتعـــــ  مبجـــــرد فـــــتح امللـــــج ويـــــتم يف الشـــــهر األول مـــــن الوصـــــول 
احتســــاب مســــتحقاته املاليــــة لــــه وألســــرته إذا كانــــت ترافقــــه يف مقــــر البعثــــة اعتمــــادا علــــى وثيقتــــني 

 أساسيتني ومها:
 وتاريخ بدء البعثة. االبتعاثقرار  -1

 البعثة.صورة للجوازات توضح تاريخ الدخول إىل بلد  -5

 بالنسبة للمتدرب يبدأ الصرف عليه بعد شهر من بدء البعثة. -1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تمديد فترة االبتعاث 
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 ة، وتعتــ  هــذد الفــرتة كافيــ هابتعاثــاحملــددة يف قــرار  االبتعــاثاملبتعــ  االلتــزام بفــرتة  علــىيتعــني      
لهـــا ، لكــن هنـــاق بعــض احلـــاالت االســـتثناحية حصــول علـــى الدرجــة العلميـــة الــيت ابتعـــ  مــن أجلل

واملشــروعة ، الــيت ال يســتطيع فيهــا املبتعــ  إهنــاء بعثتــه خــالل الفــرتة الــيت تــددت لــه ألســباب غــري 
 إىل امللحقيـــة الثقافيـــة يف هـــذد احلالـــة التقـــدم بطلـــو التمديـــد هناإـــة عـــن تقصـــري أو إمهـــال ، وعليـــ
علـى  أشـهر أربعـةقبـل  ذلـك رأي املشـرف علـى الدراسـة مبـا يف مرفقا  معـه الوثـاحق الدالـة علـى ذلـك

 اجلامعـــةإىل  هاألصــلية حــىت تــتمكن امللحقيـــة مــن إرســال طلبــ هابتعاثــانتهــاء فـــرتة تــاريخ  مــن األقــل
وذلـك حسـو مـا  للبت فيه يف وقت مناسو لضمان عدم انقطاع البعثـة أو إيقـاف املخصصـات.

 لتدريو واليت تنص على التا  :وا االبتعاثنصت علية املادة العاشرة من الححة 
األصــلية يف الـــداخل واخلــارج ســنة واحـــدة للماجســتري ، وســـنتني  االبتعـــاث)اــوز جمللــ  اجلامعـــة متديــد فــرتة       

ملشــرف علــى دراســة الطالــو وتوصــية  لســع القســم والكليــة ، أو اللــدكتوراد والزمــاالت الطبيــة ، بنــاء علــى اقــرتاة 
والتـــدريو ، كمـــا اـــوز جمللـــ  اجلامعـــة بنـــاء علـــى اقـــرتاة املشـــرف علـــى  االبتعـــاثجلنـــة املعهــد ومـــا يف حكمهمـــا ، و 

والتدريو إضافة سنة  االبتعاثدراسة الطالو وتوصية  لسع القسم والكلية ، أو املعهد وما يف حكمهما ، وجلنة 
خــارج يلــزم أن يؤيــد رأي لل بتعــاثأخــرى حــدا  أقصــى لكــل مرحلــة بعــد تقــدمي املــ رات املقنعــة لــذلك . وبالنســبة لال

 املشرف على دراسة الطالو من امللحق الثقايف(.
 

 :  إجرا ات تمديد البعثةو شروط 

 .أن يكون تاخر املبتع  ناإا عن ظروف خارجة عن إرادته 

 .أن يكون التمديد ملواصلة الدراسة يف  ال  صصه 

  البعثــة مبــدة ال تقــل عــن  ايــةقبــل هن االبتعــاثخبطــاب إىل امللحــق الثقــايف ببلــد  املبتعــ يتقــدم
 ومدته . شهر ، يوضح فيه أسباب طلو التمديدأربعة أ

  حدي  من املشرف الدراسع على املبتع  باجلامعة اليت يدرأ هبا يوصـع  تقرير دراسعيرفق
 . وأسباب التاخري بتمديد البعثة فيه
 ى أن يتضــمن اجلامعــة علــ طلــو التمديــد وإيــع املرفقــات خبطــاب إىل الثقــايف يرســل امللحــق

 . اخلطاب رأي امللحق يف طلو املبتع 
 املعنية للدراسة أو اجلهة مبرفقاته إىل الكلية الثقايف حيال خطاب امللحق. 
  م )للمعيدين واحملاضرين(املوضوع على  ل  القس يعر .  
 ة )للمعيدين واحملاضرين( .يعر  املوضوع على  ل  الكلي 

  بتع  )للمبتعثني من غري احملاضرين واملعيدين( .توصيـة رحي  اجلهة التابع  ا امل 

 
 والتدريو بتعاثيعر  املوضوع على اللجنة الداحمة لال. 
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  املوضوع على  ل  اجلامعة يعر . 
 يصدر القرار التنفيذي 
  الذي بدورد يزود املبتع  واجلامعة اليت يدرأ هبا بالقرار. الثقايف بصورة القرار امللحقي بلغ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 الرحـالت العلميـة 
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والتـــدريو فننـــه اــــوز  االبتعـــاثحســـو مـــا نصـــت عليـــة املـــادة اخلامســـة عشـــرة مـــن الححـــة       

للمبتعـ  إىل اخلـارج  القيــام برحلـة علميــة أثنـاء إعــداد الرسـالة وملــرة واحـدة خــالل املرحلـة الدراســية 
 شهر وفقا  للضوابط اآلتية:الواحدة إىل اململكة أو غريها خارج مقر البعثة وملدة أقصاها ثالثة أ

 
  : البعثة مقردولة خارج أو الرحلة العلمية للمملكة  -1

جلمــع املعلومــات والبيانــات الالزمــة لبحثــه وخارجهــا للمبتعــ  القيــام برحلــة علميــة للمملكــة  اــوز
ه املســبقة ، ويقــوم املبتعــ  ابتعاثــشــريطة موافقــة جهــة وملــرة واحــدة خــالل املرحلــة الدراســية الواحــدة 

 ه.ابتعاثمع املعلومات خالل فرتة وجودد يف اململكة تت إشراف جهة جب
 

 :إجرا ات القيام برحلة علمية
  الرحلـة مبــدة ال تقــل عــن  قبــل موعــد االبتعـاثخبطــاب إىل امللحـق الثقــايف ببلــد  يتقـدم املبتعــ

 .أشهر ، يوضح فيه أسباب طلو القيام بالرحلة العلمية أربعة
 يـدرأ هبـا  حدي  من األستاذ املشـرف علـى املبتعـ  باجلامعـة الـيت تقرير دراسعيرفق الطلو ب

 . القيام بالرحلة العلمية بامهية فيه  يوصع
 العلمية خبطاب إىل اجلامعـة علـى أن يتضـمن اخلطـاب رأي طلو الرحلة الثقايف يرسل امللحق 

 .امللحق يف طلو املبتع 
  املوضوع على  لسع القسم والكلية  من خالل عر  املعنية للدراسة إىل الكلية املوضوعحيال

مع ترشيح مشرف على املبتع  أثناء قيامه بالرحلة العلمية إذا كانـت تلـك الرحلـة إىل اململكـة 
 العربية السعودية .

 والتدريو بتعاثيعر  املوضوع على اللجنة الداحمة لال. 
 يصدر القرار التنفيذي. 
 يزود املبتع  واجلامعة اليت يدرأ هبا بالقرار .الذي بدورد  بصورة القرار ق الثقايفـيبلغ امللح 

 خالل الرحلة العلمية زم املبتع  برفع تقرير إىل القسم املعين عن ما و إجنازدتيل . 
 
 
 
 : (االبتعاثالرحلة العلمية الداخلية ) داخل بلد  -0

وفقـــا   ، ثـــةولكـــن خـــارج مقـــر البع داخـــل بلـــد البعثـــةأمـــا إذا كانـــت الرحلـــة العلميـــة املـــراد القيـــام هبـــا 
 والتدريو فعلى املبتع  إتباع اإلجراءات التالية : االبتعاثللمادة اخلامسة عشر من الححة 

  يطلو فيه السماة له بالقيام بالرحلةإىل امللحق الثقايف خطاب تقدمي. 
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 بتعــــ  باجلامعـــة يؤكــــد أمهيـــة الرحلــــة العلميــــة مالدراســــع لل املشـــرفطـــاب مــــن يرفـــق الطلــــو خب
 .ع نسخة من مقرتة حب  الرسالة م وعالقتها ببحثه

  موافقة امللحقية املسبقة.احلصول على 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صصير التخـتغـي
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ابتعــ  لدراســته دون  ذيلــابعــدم تغيــري املبتعــ  لتخصصــه  والتــدريو االبتعــاث الححــةتقضــع      
بــت ه ويف حالــة خمالفــة ذلــك تقــوم امللحقيــة بوقــج خمصصــاته إىل أن تابتعاثــإذن مســبق مــن جهــة 

 االبتعـــاث. وذلـــك حســـو مـــا نصـــت عليـــة املـــادة احلاديـــة عشـــرة مـــن الححـــة ه يف أمـــردابتعاثـــجهـــة 
 والتدريو على اآلا :

)ال اـوز للمبتعـ  تغيــري  صصـه العـام أو الــدقيق الـذي أبتعـ  مــن أجلـه إال مبوافقـة اجلامعــة بنـاء علـى توصــية      
والتـدريو .  ويف حـال تغيـري التخصـص قبـل  االبتعـاثوجلنة  لسع القسم والكلية ، أو املعهد وما يف حكمهما ، 

 صدور املوافقة ، توقج إيع خمصصات املبتع  ، وينظر يف إهناء بعثته( .
 

 :إجرا ات تغيير التخصص
  الدراسـة مبـدة ال تقـل عـن  قبـل بدايـة االبتعـاثيتقـدم املبتعـ  خبطـاب إىل امللحـق الثقـايف ببلـد

 .طلو تغيري التخصصثالثة أشهر ، يوضح فيه أسباب 
  من القسم العلمع اجلديد قبولإرفاق. 
 القسم العلمع اجلديد ال ناما يف إرفاق نبذة تفصيلية عن. 
  يرســـل امللحـــق طلـــو تغيـــري التخصـــص وإيـــع املرفقـــات خبطـــاب إىل اجلامعـــة علـــى أن يتضـــمن

 . االعرتاف بالقسم أو اجلامعة اجلديدة ىومد اخلطاب رأي امللحق يف طلو املبتع 
 من خالل  لسع القسم والكلية . خطاب امللحق مبرفقاته إىل الكلية املعنية للدراسة حيال 
 والتدريو بتعاثيعر  املوضوع على اللجنة الداحمة لال. 
 على  ل  اجلامعة يعر  املوضوع. 
 يصدر القرار التنفيذي. 
 امعة املعنيـة بـذلك القـرار الذي بدورد يقوم بتزويد املبتع  واجل بصورة القرار يبلغ امللحق الثقايف

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتقال من جامعة إلى جامعة أخـرىالا
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لدراســــته دون انقطــــاع يف املبتعــــ   علــــى ضــــرورة مواصــــلة  والتــــدريو االبتعــــاث ةححــــتــــنص ال     
ال تقــر انتقــال املبتعــ  مــن جامعــة إىل أخــرى إال  اجلامعــةاجلامعــة املبتعــ   ــا أصــال ، ولــذلك فــان 

 .اجلامعــةصــلية أو لظـروف أخـرى تقرهـا علــى املبتعـ   اوزهـا يف جامعتـه األ عوتـت ظـروف يصـ
 والتدريو تنص على : االبتعاث ةححالحي  املادة الثانية عشرة من 

)ال اوز للمبتع  أن ينتقل من جامعة إىل أخرى ، أو من بلد إىل آخر إال بعد موافقة  ل  اجلامعة املبنية على   
 االبتعــــاثو اجلهــــة التــــابع  ــــا املبتعــــ  ، وجلنــــة توصــــية  لســــع القســــم والكليــــة ، أو املعهــــد ومــــا يف حكمهمــــا ، أ
 والتدريو ، وتاييد امللحق الثقايف بالنسبة للمبتعثني للخارج (.

 
 : إجرا ات تغيير الجامعةو شروط 
 .االبتعاثأن ال ينتقل من جامعة إىل أخرى إال مبوافقة مسبقة من جهة  -1
 بعثته.إىل جامعة أخرى متديدا ل أن ال يرتتو على انتقال املبتع  -5

 أن تكون اجلامعة املراد االنتقال إليها من اجلامعات املعتمدة من قبل وزارة التعليم العا . -1

 
  الدراســة مبــدة ال تقــل عــن  قبــل بدايــة االبتعــاثخبطــاب إىل امللحــق الثقــايف ببلــد  يتقــدم املبتعــ

قبــول معـه  مرفقـا   طلـو تغيـري اجلامعــةإ  سـباب الداعيــة واأل ثالثـة أشـهر ، يشـرة فيــه الظـروف
موضحا  فيه التخصص ومدة الدراسة والدرجة العلميـة )إذا   من اجلامعة اليت يريد االنتقال إليها

كان القبول مشروطا  فعلى املبتع  إرفاق ما يفيد استيفاءد بالشروط أو قبول لدراسة اللغة إذا 
 . (مل حيقق املستوى املطلوب لبدء الدراسة العلمية

 و تغيري اجلامعة وإيع املرفقات خبطاب إىل اجلامعة على أن يتضمنطل الثقايف يرسل امللحق 

 .إلنتقال إليهاااجلامعة املراد  الطلو مبا يف ذلك رأيه يف اخلطاب رأي امللحق يف
 من خالل  لسع القسم والكلية . مبرفقاته إىل الكلية املعنية للدراسة حيال خطاب امللحق 
 والتدريو بتعاثيعر  املوضوع على اللجنة الداحمة لال. 
 على  ل  اجلامعة يعر  املوضوع. 
 يصدر القرار التنفيذي. 
 الذي بدورد يقوم بتزويد املبتع  واجلامعة املعنيـة بـذلك القـرار  بصورة القرار يبلغ امللحق الثقايف

. 
 
 
 
 
 
 

 حدور المؤتمرات والندوات العلمية والدورات القصيرة 
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ميـة للمبتع  يف مـرحليت املاجسـتري والـدكتوراد حضـور مـؤمتر علمـع واحـد يف الدرجـة العل اوز     
حيـ  نصـت املـادة السـابعة عشـرة مـن  الواحدة سواء كان هذا املؤمتر داخـل أو خـارج دولـة البعثـة.

 والتدريو على اآلا : االبتعاثالححة 
)يصـــرف للمبتعـــ  تـــذكرة ســــفر ذهابـــا  وإيابـــا  ملــــرة واحـــدة حلضـــور املــــؤمترات ، والنـــدوات العلميـــة ، أو الــــدورات    

 راسية الواحدة وفق الضوابط اآلتيـة :القصرية وذلك خالل املرحلة الد
 أن يكون للمؤمتر ، أو الدورة عالقة مباشرة بتخصصه أو موضوع حبثه . -1

والتــدريو يف اجلامعــة بنــاء  علــى توصــية املشــرف علــى دراســة الطالــو وتاييــد امللحــق  االبتعــاثموافقــة جلنــة  -5
 للخارج .( بتعاثالثقايف بالنسبة لال

 
 : ةإجرا ات حدور مؤتمر أو دور 

  املـؤمتر أو الـدورة مبـدة ال  قبـل بدايـة االبتعـاثخبطـاب إىل امللحـق الثقـايف ببلـد  يتقـدم املبتعـ
 أو دورة مؤكــدا  عالقتــه بتخصصــه رغبتــه يف حضــور املــؤمتر تقــل عــن ثالثــة أشــهر، يوضــح فيــه 

 طــاب مـن املشـرف الدراسـع علــى املبتعـ  باجلامعـة الــيت يـدرأ هبـامرفقـا  خب مبجـال الدراسـة

 .د فيه حضورد هذا املؤمتر أو تلك الدورةيؤي
  الدورة وإيع املرفقات خبطاب إىل اجلامعة على  طلو حضور املؤمتر أوالثقايف  يرسل امللحق

 .امللحق يف طلو املبتع  أن يتضمن اخلطاب رأي
 والتدريو بتعاثيعر  املوضوع على اللجنة الداحمة لال. 
 يصدر القرار التنفيذي. 
 ايف بصورة القراريبلغ امللحق الثق. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مخصصات وبدالت الطالب المبتعثين
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 المخصصات الشهرية والعالوات –أ 
 
 : المخصص الشهري األساسي -1

دفع بعملـة بلـد البعثـة حسـو سـعر الصـرف السـاحد يف يـ خمصص شهري أساسـعيصرف للمبتع  
 هناية كل شهر هجري.

 
 : إعانة الزوجة -0

البعثـة ، تعـادل خمصـص املبتعــ  يصـرف للمبتعـ  املتـزوج إعانـة إضــافية لكـل زوجـة ترافقـه يف مقــر 
الشهري األساسع ) بدون البدالت ( ، إذا كانت الزوجة ترافقه أثناء إقامته يف بلد البعثة ومتفرغـة 
ملنز ا دون الدراسة ، أما إذا اختـارت الزوجـة متابعـة تصـيلها العلمـع والتحقـت بالدراسـة اجلامعيـة 

املاليــة للبعثـــة إال إذا نــص علـــى خــالف ذلـــك ،  فتعامــل معاملــة املبتعـــ  مــن حيـــ  التمتــع باملزايـــا
ويشــرتط للحصــول علــى هــذد اإلعانــة ، أن تكــون  . وتوقــج بعثــة الزوجــة مبجــرد انتهــاء بعثــة الــزوج

الزوجة سعودية اجلنسية وان يكون الـزوج قـد قـدم املسـتندات الالزمـة ، لضـمها يف ملفـه كمرافقـة ، 
ن البدالت ( بعد استكمال النموذج اخلـاص فيصرف له خمصص املبتع  الشهري األساسع ) بدو 

 بصرف اإلعانة:
مــا  ) صــدرت موافقــة وزارة التعلــيم العــا  علــى اســتمرار بعثــة الزوجــة الــيت انتهــت بعثــة زوجهــا مــىت

% مــن مــدة دراســتها حبيــ  يضــم الــزوج كمحــرم  ــا يف حــال اســتكمال املســوغات  12أمضــت 
 النظامية لذلك(.

 
 : إعانة األطفال -4

% مـــن  52تعـــ  املتـــزوج ويعـــول أطفـــال مـــرافقني لـــه يف مقـــر دراســـته إعانـــة مقـــدارها يصـــرف للمب
املخصــص الشــهري األساســع ) بــدون البــدالت ( ، الــذي حيصــل عليــه املبتعــ  األعــزب عــن كــل 
طفــل مــن أبناحــه يرافقــه يف مقــر البعثــة وحبــد أقصــى طفلــني وحبيــ  ال يتجــاوز  مــوع اإلعانــة الــيت 

% من املخصص الذي حيصل عليه املبتع  األعزب ، وعلـى  25هريا حيصل عليها عن أطفاله ش
املبتع  يف هذد احلالة أن يثبت مرافقة األبناء له أثناء فرتة دراسته يف بلد البعثة ، وذلك عن طريق 

 إبراز جوازات السفر الدالة على دخو م إىل بلد البعثة خالل مدة البعثة واملستندات التالية:
جوازات السفر اليت توضح تاريخ الوصول إىل بلد البعثـة لكـل طفـل مـن أطفالـه صورة من      -أ 

 املرافقني له أثناء فرتة الدراسة.

                                           
   .  املخصصات صحيحة وقت طباعة هذا الكتيو وقد تتغري الحقا 
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صـــورة مـــن خـــتم اخلـــروج مـــن اململكـــة علـــى جـــواز الســـفر املـــدرج فيـــه اســـم الطفـــل والـــذي    -ب 
 يوضح تاريخ مغادرة اململكة لكل طفل من األطفال املرافقني له.

مـــن بلـــد البعثـــة  دعـــ  بطفـــل أثنـــاء فـــرتة دراســـته فعليـــه التقـــدم مبســـتند شـــهادة مـــيالأمـــا إذا رزق املبت
 العتبارد مرافقا وفق ما تقتضيه الالححة.

،  ويتوقج صرف اإلعانة لعاحلة املبتع  أو مرافقيه املسـتحقني لإلعانـة إذا عـادوا هناحيـا إىل اململكـة
، كمـا يـتم إيقـاف صـرف هـذد اإلعانـة مـع إذا  اوز بقـاحهم خـارج بلـد البعثـة مـدة ثالثـة أشـهر أو 

 ألي سبو ما. ـتـهثـباقع خمصصات املبتع  عند إيقاف بع
 
 البدالت – ب
 
 : بدل الكتب -1

لاير حســــــو دولــــــة  1255أو  لاير 5152)  دمقــــــدار  ســــــنوي يصـــــرف لكــــــل مبتعــــــ  بــــــدل كتــــــو
 . *( االبتعاث

 
 : بدل المالب  -0

 االبتعـاث     لاير حسو دولة  5255 أو لاير 2555يصرف لكل مبتع  بدل مالب  مقدار ) 
)*. 
 
 : بدل طباعة -4

ثالثــة آالف وســبعماحة  *لاير ( 1125يصــرف لكــل مبتعــ  بــدل طباعــة أحبــاث وتقــارير مقــدارد ) 
 ومخسون رياال سعوديا  سنويا  سواء يف الدراسة اجلامعية أو مرحلة  اإلعداد اللغوي.

 
 
 
 
 
 : بدل العالج -3

ات واللواحح املنظمة له ، لتغطية النفقـات األخـرى مـن العـالج الـيت يصرف بدل العالج وفقا للقرار 
ال يشــملها أو يغطيهــا نظــام العــالج الطــيب الــذي تقدمــه امللحقيــة الثقافيــة للمبتعــ  ومرافقيــه مبقــر 

 البعثة ويشمل هذا البدل ما يلع:

                                           
    صحيحة وقت طباعة هذا الكتيو وقد تتغري الحقا  .املبالغ 
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  (2555 ) لاير .مخسة آالف لاير سعودي سنويا  تصرف للمبتع  األعزب 

  (15555لاير) * عشرة آالف لاير سعودي سنويا  تصرف للمبتع  املتزوج 

  (5255 ) آلفــــان ومخســــماحة لاير ســــعودي ســــنويا  تصــــرف لكــــل طفــــل مــــن األطفــــال  *لاير
 املرافقني له يف مقر البعثة مهما كان عددهم.

 
 : بدل مراجع وأدوات علمية -5

 املاجســتري والــدكتوراد وبنــاء يصــرف للمبتعــ  بعــد إهناحــه لنصــج املــواد الدراســية املقــررة يف مــرحليت
لاير ســعوديا  ( ملــرة واحــدة يف املرحلــة الــيت  1125علــى طلــبهم بــدل مراجــع وأدوات علميــة قــدرد ) 

 يدرسون فيها.
 

 : رسوم اختبارات اللغة االنجليزية  -6

 .بالنسبة لرسوم اختبارات اللغة االجنليزية مثل التوفل فيلزم إرفاق صورة من نتيجة االختبار
 
 : حدور المؤتمرات العلمية رسوم -7

بالنسـبة للتعــويض عــن رســوم حضــور املــؤمترات العلميــة فيلـزم إرفــاق صــورة مــن املوافقــة علــى حضــور 
املؤمتر أو اإلشارة إىل رقمها وتارصها يف طلو التعويض كما يلزم إرفاق صورة أصل الفاتورة خمتومـة 

 ر وعن الدور الذي قام به املبتع .مبا يفيد دفع املبلغ ،ويلزم كذلك إرفاق تقرير عن املؤمت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
    صحيحة وقت طباعة هذا الكتيو وقد تتغري الحقا  املبالغ . 

  تذاكـر السفـر واإلركـاب
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والتـــدريو مـــا يـــنظم أوجـــه صـــرف تـــذاكر الســـفر بالنســـبة للمبتعثـــني  االبتعـــاثورد يف الححـــة       
تصــرف للمبتعــ  للخــارج تــذكرة ســفر بالطــاحرة )املــادتني السادســة عشــرة والســابعة عشــرة( حيــ   

 :على النحو اآلا بالدرجة السياحية
 
 : عزب أو المتزوج الذي ال ترافق  أسرت المبتعث األ -1

 . تذكرة سفر وحيدة اال اد من اململكة إىل مقر دراسته لاللتحاق بالبعثة -أ 
مــن مقــر دراســته إىل اململكــة بعــد مضــع ســنة دراســية لقضــاء  ا  وإيابــ ا  ســفر ذهابــ تــذكرة -ب 

 .أشهر(عن مثانية  االبتعاث)على أن ال تقل املدة املتبقية من فرتة  السنوية إجازته

 .العلمية من مقر دراسته للقيام بالرحلة ا  وإياب ا  تذكرة سفر ذهاب -ج 

بـنجراء األحبـاث أو  داخل الدولة مقر البعثة وملرة واحدة للقيام ا  وإياب ا  تذكرة سفر ذهاب -د 
 .( ماحة كم155أداء االختبارات بشرط أن تزيد املسافة عن )

 اململكـة يف حـال وفـاة أحـد والـدي املبتعـ  من مقر دراسـته إىل ا  وإياب ا  تذكرة سفر ذهاب -هـ
 .أو زوجه أو أحد أوالدد

  .بعد  التخرج أو إهناء البعثة تذكرة سفر وحيدة اال اد من مقر دراسته إىل اململكة  -و 

 
 : المبتعث المتزوج الذي ترافق  أسرت  -0

 والدتـه إذا كـاناملبتع  وزوجه وأوالدد القصر مهما كان عددهم وبناته غـري املتزوجـات، و  يستحق

( 1الفقـرة ) يعو ا شرعا ورافقتـه إىل مقـر دراسـته، التـذاكر املشـار إليهـا يف  أ، ب، ج، هــ، و  مـن
 .من هذد املادة

 
والنـدوات  ملـرة واحـدة حلضـور املـؤمترات، ا  وإيابـ ا  يصـرف للمبتعـ  تـذكرة سـفر ذهابـكـذلك   -1

الــيت الضــوابط  ة الواحــدة وفــقالعلميــة، أو الــدورات القصــرية وذلــك خــالل املرحلــة الدراســي
 ذكرت يف حضور املؤمترات. 
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ملبتعـ  حبصـوله علـى وثيقـة  ـرج رمسيـة صـادرة مـن مكتـو التسـجيل يف املؤسسـة ايثبت  رج      
املتـــدرب( قـــد أهنـــى  لتحـــق هبـــا، وتشـــهد هـــذد الوثيقـــة بـــان املبتعـــ  )أواالتعليميـــة أو التدريبيـــة الـــيت 

ــــات الدراســــة )أو ــــدريو( ، وتكــــون هــــذد الوثيقــــة موقعــــة مــــن املوظــــج املخــــتص  بنجــــاة متطلب الت
 )املسجل( يف املؤسسة اليت  رج منها.

التــدريو( هــو التــاريخ الفعلــع للتخــرج، وال يؤخــذ  ويعتــ  تــاريخ انتهــاء متطلبــات الدراســة )أو     
انتهــــاء  بتـــاريخ صــــدور الوثيقــــة أو انتهـــاء املوعــــد الرمســــع للفصـــل الدراســــع إذا جــــاء الحقـــا لتــــاريخ

 متطلبات الدراسة. 
ويرتتو على  رج املبتعـ  ، إهنـاء البعثـة ، وعـدم اسـتحقاقه للمزايـا واالسـتحقاقات الـيت كـان      

  ا  .يتمتع هبا أثناء دراسته ، حىت وإن و  رجه قبل انتهاء مدة البعثة املقررة له نظام
 

  : إجرا ات التخرج بالملحقية الثقافية
 

 ق والمستندات التي ينبغي للمبتعث التقدم بها إلثبات التخرج: وفيما يلي الوثائ
  وثيقــة إهنــاء الدراســة صــادرة مــن مســجل اجلامعــة أو عميــد الدراســات العليــا ، أو عميــد كليــة

 تخرجه والتاريخ الفعلع إلكماله متطلبات الدرجة.بالدراسات العليا اجلامعية ، تفيد 

 ور بـه املرحلـة الدراسـية الـيت أكملهـا وتـاريخ كشج أصلع للدرجات مصدق من اجلامعة ومـذك
 إكما ا.

 .شهادة التدريو اليت أكملها 

 ( نســـخ  لـــدة ونســـخة واحـــدة غـــري  لـــدة لغـــر  التصـــوير مـــن رســـالة املاجســـتري أو 4إرفـــاق )
 .الدكتوراد اليت أجنزها

  اءات علـى املبتعـ  تقـدمي هـذد الوثـاحق للملحقيـة  ملراجعتهـا والتصـديق عليهـا ،السـتكمال إجــر
 ووزارة التعليم العا  كتابة بذلك، االبتعاثقفل امللج وإيقاف الصرف وإشعار جهة 

 رتة البعثة ، ال ـاذ ـيتعني على املبتع  إبالغ امللحقية الثقافية مبوعد سفرد وسفر مرافقيه أثناء ف
 ، اإلجــراءات الالزمــة إلصــدار تــذاكر العــودة  ــم وفــق مــا تقتضــيه الالححــة يف شــان أحقيــتهم

 ولن تصرف تذاكر السفر إال بوجود ما يثبت التخرج.، وذلك بنرسال طوذج طلو التذاكر 
 
 

  : استحقاقات المبتعث من التخرج

  إجـرا ات ومستحقات التخـرج
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علــى  تصــرف إذا كانــت بعثــة الطالــو الزالــت ســارية أو إذا  ــرج يف حــدود شــهر مــن انتهــاء البعثــة
  النحو التا  :

 
  : بدل طباعة األطروحة أو الرسالة - أ

بتع  هذد املكافاة بعد حصـوله علـى الدرجـة العلميـة و تقدميـه مخسـة نسـخ  مـن رسـالة يستحق امل
املاجســتري أو أطروحــة الــدكتوراد . وتصــرف لطــالب الــدكتوراد مبــا يعــادل مرتــو شــهر ونصــج مــن 

د فقـط مـن حـخمصص املبتع  األعزب بـدون بـدالت ولطالـو املاجسـتري مبـا يعـادل مرتـو شـهر وا
 دون بدالت.خمصص املبتع  األعزب ب

 
  : شحنالبدل  -ب

 يستحق املبتع  املتخرج بدل الشحن وفقا للمعايري التالية : 
 للمبتعــ  األعــزب يعــادل قيمتــه شــهر واحــد مــن خمصــص املبتعــ  األعــزب بــدون  بــدل شــحن

 . البدالت
 للمبتعـــ  املتـــزوج الـــذي ترافقـــه عاحلتـــه يعـــادل قيمتـــه شـــهر ونصـــج مـــن خمصـــص  بـــدل شـــحن

 ون البدالت .املبتع  األعزب بد

  يسـري اسـتحقاق البنـدين السـابقني علـى املبتعثــة بعثـة خاصـة وليسـت لكوهنـا زوجـة مبتعــ  أو
 ة( للبعثة .مموظج، وال يسري هذا اإلستحقاق على الزوجة امللحقة ) املضمو 

 للمتــدرب ملــدة ال تقـــل عــن ســنة ســواء كــان أعزبـــا أو متزوجــا بعــادل قيمتــه شـــهر  بــدل شــحن
 ع  األعزب بدون بدالت .واحد من خمصص املبت

 
  : تذاكر العودة النهائية -جـ

 العربيـــة يســـتحق املبتعـــ  ومرافقـــود تـــذاكر ســـفر وحيـــدة اال ـــاد علـــى مـــ  طـــاحرات اخلطـــوط اجلويـــة
مقــر دراســته يف بلــد البعثــة إىل أقــرب مطــار مــن الســعودية ، يــتم تديــدها عــ  أقصــر طريــق ممكــن 

 طنه باململكة بغض النظر عما إذا كانت البعثة سارية أم ال.للبلدة أو املدينة اليت يقطنها يف مو 
 
 
 
 
 
 
  اق الزوجـة بالبعثـةإلحـ 
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حلـاق زوجـات هـ القواعد املنظمـة إل15/1/1451وتاريخ  35يتضمن قرار  ل  الوزراء رقم      

أكثر من ستة أشهر ( وفقا   البعثةاملبتعثني بالبعثة التعليمية ) شريطة أن يكون قد بقع على انتهاء 
 ملا يلع:
 
 : شروط إلحاق الزوجة بمرحلة التعليم العالي  -أ 

أن تكــــون الدراســــة ملــــا فــــوق الشــــهادة الثانويــــة ويف املراحــــل املنتهيــــة بشــــهادة دراســــية  -1
 وتشمل: الكليات املتوسطة والبكالوريوأ واملاجستري والزمالة والدكتوراد.

افقة معا  الـوزير هبا اعتبارا  من تاريخ مو  ىأن تلحق الزوجة بالبعثة يف اجلامعات املوص -5
 على أن ال يسبق هذا التاريخ تاريخ إحلاقها بالدراسة.

ة يف مرحلــة اللغــة متهيــدا إلحلاقهــا بالبعثــة وال ارســأن تــدفع الرســوم الدراســية للزوجــة الد -1
ال بعـــد حصـــو ا علـــى قبـــول صـــريح مـــن جامعـــة موصـــى هبـــا يف أحـــد إتلحـــق بالبعثـــة 

الصـــيدلة، الرياضـــيات، احلاســـو اآل ،  التخصصـــات التاليـــة: الطـــو، العلـــوم الطبيـــة،
القــانون، اللغـــة االجنليزيـــة، االقتصـــاد املنـــز ، العلـــوم الصـــحية، الصـــحة العامـــة، التعلـــيم 
اخلاص،اللغــات، إدارة املستشــفيات، اإلعــالم، رعايــة كبــار الســن، القــراءات، والعمــارة 

 والتصميم.

املشار اليهـا بالشـروط  ميكن إحلاق الزوجة بعضوية البعثة يف  صص غري التخصصات -4
 التالية:

جامعـات اململكـة أو مـا يعاد ـا مـدة ال تقـل عـن  ىحـدإأن تكون قد درست يف  –أ 
 سنتني يف غري التخصصات املشار إليها.

أن يكــون لـــديها قبــول صـــريح يف جامعــة مـــن بــني اجلامعـــات املعتمــدة مـــن قبـــل  –ب 
 وزارة التعليم العا .

جلامعـة الـيت املعادلـة ( عـن أربعـني سـاعة يف ا حملولـة )أن ال يقـل عـدد السـاعات ا –ج 
 قبلتها

ميكـــن إحلـــاق الزوجـــة لعضـــوية البعثـــة يف إيـــع التخصصـــات الـــيت تـــدرأ يف الكليـــات  -2
 واألقسام النساحية باململكة إذا كانت تدرأ يف مرحلة الدراسات العليا.

، مــدة ســنة حبــد اــوز التمديــد، للزوجــة الــيت تنتهــع بعثــة زوجهــا أو عملــه قبــل  رجهــا -3
% ( مــــن املرحلــــة الدراســــية نفســــها وذلــــك برفــــع أوراق  12أعلــــى بشــــرط اجتيازهــــا ) 

 طلو التمديد لوزارة التعليم العا .
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يعامــــل احملــــرم غــــري املبتعــــ  املرافــــق لزوجتــــه املبتعثــــة معاملــــة زوجــــة املبتعــــ  وفــــق هــــذد  -1
رم واحــد يف املنطقــة القواعــد، ويف حالــة تعــدد احملــارم تكــون فرصــة االلتحــاق بالبعثــة حملــ

 اليت تدرأ فيها املبتعثة.

هـ الصادر يف هذا الشان 15/1/1451وتاريخ  35يتم تطبيق قرار  ل  الوزراء رقم  -9
علــى إيــع احلــاالت الــيت يــتم إحلاقهــا بعــد صــدورد وتبقــى الزوجــة املبتعثــة قبــل صــدورد 

 على ما هع عليه حىت تنتهع عالقتها بالبعثة.

 
 : لما دون مرحلة التعليم العاليإلحاق الزوجة   -ب 

 
ال يـــتم إحلـــاق هـــذد الزوجـــة لعضـــوية البعثـــة ، وللمحلـــق الثقـــايف دفـــع الرســـوم الدراســـية  -1

الناشــئة عــن التحاقهــا مبعاهــد اللغــة أو مراحــل التعلــيم العــام أو معاهــد التــدريو املهــين 
اللغـات  – احلاسـو اآل  - ) التـدبري املنـز  واألشـغال النسـوية :ة للتخصصات التالي

رعايــة املعــوقني وكبــار الســن  –اإلســعافات األوليــة  –الســجالت الصــحية  –األجنبيــة 
اإلدارة  –التجميــــل  –الــــديكور املنــــز   –التغذيــــة  –تربيــــة األطفــــال  –التمــــريض  –

 املكتبية ... اخل (.

 : وفقا للضوابط اآلتية الدراسية يتم سداد الرسوم -5
ن تكــون هــذد الــدورات أالــدورات الــيت تلتحــق هبــا و املواظبــة علــى حضــور الــ اما و  –أ 

 متنوعة ومتعددة ومتدرجة.
أن تكون الدراسة يف التخصصات املذكورة أعـالد ، منتهيـة بشـهادة ممنوحـة مـن  –ب 

 جامعة أو مؤسسات حكومية ودولية أو إعيات مهنية معرتف هبا.
املعاهـد املتخصصـة  أال تقل الـدورة عـن ثالثـة أشـهر ومبعـدل دورتـني يف السـنة يف –ج 

 ذات الدورات القصرية اليت تقرر الزوجة االلتحاق والدراسة هبا.
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 االبتعـــاثالســابعة والعشــرين مــن الححــة املـــادة  حســو مــا ورد يف توقــج خمصصــات املبتعــ      
 قةحبصوله على الدرجة العلمية أو إذا غري مقر دراسته أو  صصه أو جامعته دون مواف والتدريو

  . ل  اجلامعة

أن ينهــع بعثــة املبتعــ  الثامنــة والعشــرين مــن الالححــة املــادة كمــا ورد يف   اــوز جمللــ  اجلامعــةو      
والتـدريو يف  االبتعاثالقسم والكلية، أو املعهد وما يف حكمهما، وجلنة  بناء على توصية  لسع

 :اآلتية احلاالت
 .ستهارير املتعلقة بسري در عدم قدرته على مواصلة الدراسة وفقا للتقا -1
 . طلبه إهناء البعثة والعودة إىل اململكة -5
 .التعليمات أو امتنع عن تنفيذها إذا خالج األنظمة أو -1
 .احملددة إذا مل حيصل على املؤهل املطلوب يف املدة -4
 .إذا ثبت توقفه عن الدراسة دون عذر مقبول -2

ه قبــل احلصــول علــى ابتعاثــ ارج الــذي يرغــو يف إهنــاءالــداخل أو اخلــ ال اــوز للمبتعــ  يفو      
ويف حـال عـودة املبتعـ  قبـل موافقـة  .املؤهـل املطلـوب تـرق مقـر دراسـته قبـل موافقـة  لـ  اجلامعـة
( مــن املــادة الثالتــني مــن هــذد 5أو  1)  لــ  اجلامعــة يطبــق بشــانه مــا ورد يف إحــدى الفقــرتني

 .ن(التاسعة والعشرو املادة ) كما نصت  الالححة

الثامنـة والعشـرين  يف حال موافقة  ل  اجلامعة علـى إهنـاء بعثـة املبتعـ  وفقـا ألحكـام املـادةو      
 : ما ياا( الثالثنياملادة )كما ورد يف فللمجل  

 .هابتعاثالسنة من تاريخ إهناء  ا اذ قرار بطع قيدد يف مدة ال تتجاوز -1

 .حاجة خلدماته يف أو إحالته إىل وظيفة إدارية إذا كانت اجلامعة -5

دراسـته العليـا علـى أن ال تتجـاوز تلـك  أو إبقاءد على وظيفته وتديد املدة الالزمة الستئنافه -1
ــــــــق بشــــــــانه املــــــــدة الســــــــنتني. و               ورد يف إحــــــــدى الفقــــــــرتني.  مــــــــا يف حــــــــال  ــــــــاوزد  ــــــــا يطب

 .( من هذد املادة5أو  1)

 إيقـاف المخصصات وإنهـا  البعثـة
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           عنـــــــــاوين امللحقيـــــــــات www.mohe.gov.saيتــــــــوفر علـــــــــى موقـــــــــع وزارة التعلــــــــيم العـــــــــا  
                        الثقافيـــــــــــــة للمملكـــــــــــــة يف بعـــــــــــــض دول العـــــــــــــامل . وميكـــــــــــــن االتصـــــــــــــال هبـــــــــــــم للتواصـــــــــــــل وملزيـــــــــــــد 

 من املعلومات اليت يرغو املبتع  احلصول عليها . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الملحقيـات الثقافية السعوديـة

 الجـامـعـــات
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جلامعــات املعــرتف هبــا قاحمــة با www.mohe.gov.saحيــوي موقــع وزارة التعلــيم العــا      

 رة .وزامن قبل ال
 أدناد بعض املواقع املفيدة للتعرف على اجلامعات وبرا ها .      
 

  http://univ.cc جامعات العامل

اجلامعات 
 األمريكية

http://www.mohe.gov.sa/education/USUniversityM

ainPage.aspx  

http://www.petersons.com/  

اجلامعات 
 ال يطانية

http://www.hero.ac.uk/rae/index.html       

http://www.ukeas.com/postgrad/gradschools.html  

www.grad.ac.uk/  

اجلامعات 
 الكندية

http://www.aucc.ca/can_uni/our_universities/index_

e.html 

 اسرتاليا
http://www.petra.ac.id/asc/education/univ_colleges/  

http://w3.rz-berlin.mpg.de/~wm/UNI/austr.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مواقع المبتعثين السعوديين في الخارج على الشبكة العنكبوتية 

http://univ.cc/
http://www.mohe.gov.sa/education/USUniversityMainPage.aspx
http://www.mohe.gov.sa/education/USUniversityMainPage.aspx
http://www.petersons.com/
http://www.hero.ac.uk/rae/index.html
http://www.ukeas.com/postgrad/gradschools.html
http://www.grad.ac.uk/
http://www.aucc.ca/can_uni/our_universities/index_e.html
http://www.aucc.ca/can_uni/our_universities/index_e.html
http://www.petra.ac.id/asc/education/univ_colleges/
http://w3.rz-berlin.mpg.de/~wm/UNI/austr.html
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 أدناد بعض املواقع للطلبة السعوديني يف اخلارج .        
 

http://www.saudistudents.org/vb ملتقى الطالب السعوديني يف بريطانيا  /  

  /http://www.sshmontreal.com نادي الطلبة السعوديني يف مونرتيال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.saudistudents.org/vb
http://www.sshmontreal.com/
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 تتوفر إيع النماذج يف زاوية عمادة الدراسات العليا
 لكرتويناإلعلى موقع اجلامعة 

www.ud.edu.sa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 النمــاذج

 لجميع الف ات الترشيـح لالبتعاث 1 –نموذج رقم ث 
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 الرجاء تعبئة إيع احلقول اخلاصة بالنموذج التا  :
 الدمامالجامعـة : جامعـة 

 

رقم  رقم السجل المدني االسم كامالً 
 الحفيظة

مكان 
 اإلصدار

تاريخ 
 اإلصدار

     
 

 الوظيفـة المرتبة القسـم الكليـة

    
 

 تاريخ الحصول علي  الدولـة جهة التخرج آخر مؤهل علمي

    
 

 بتعاثدولـة المقترحـة لالال

 
 

 عند الرتشيح لالبتعاث أو التدريو او خماطبة عمادة الدراسات العليا بالتا  :

 . خطاب من عميد الكلية أو اإلدارة 

 وإرســــــــــاله إىل عمــــــــــادة  1 –رقــــــــــم ث  ضــــــــــرورة تعبئــــــــــة إيــــــــــع احلقــــــــــول اخلاصــــــــــة بــــــــــالنموذج                  
 .الدراسات العليا

 5 –م ث تعبئة النموذج رق . 
 للمرشح لالبتعاث صورة واضحة من بطاقة ا وية الوطنية . 
 االبتعاثشهور من تاريخ بداية  ستة مالحظة إرسال النماذج قبل . 
تحديد تخصص المعيدين والمحاضرين والمرشحين  0 -نموذج رقم ث  

 لالبتعاث 
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  ..............................................................................  : اسم املرشـح 
 ..................  : الـقـســــم....................................................... 
         ..........................................................................   :  الكلـيــــة 
          ............................................ : ) الدرجـة املطلوب احلصول عليها )بالعربيـــة 
         ................................................ : ) الدرجـة املطلوب احلصول عليها )باإلجنليزية 
         .................................................. : ) التخصص املطلوب دراسته )بالعربيـــة 
 ................ : ) التخصص املطلوب دراسته )باإلجنليزية ....................................... 
 
 ............................................ : رحي  القسم 
         /      /     : هـ14الـتـوقـيــــــــع  : ........................   التاريخ 
 
 ............................. :  عـميــد الكلـيـــة 
  هـ14:  .......................   التاريخ :     /      /         الـتـوقـيــــــــع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1استمارة ضمان مالي ) 
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TO WHOM IT MAY CONCERN 
 
This is to certify that Mr/Mrs/Miss name       has completed his/her degree                  
in major          from college, institute       in year     , and has been selected by 
our University for scholarship to further his/her studies towards  Degree (MSc. MA. PhD. 
Fellowship, subspecialty)       degree in the field of      .  This scholarship provides 
tuition fees (including necessary English language course), books, travel allowances and 
medical cover necessary for him/her and his/her family to complete his/her graduate 
studies in a reasonable amount of time. 
 
We wish him/her success in his/her further career. 
 
Best Regards 
 
                                                                                           Official Seal 
Sincerely yours, 
 
 
Prof. Adel I. Al-Afaleq 
 
Dean, Graduate Studies 

 
 : لر بة في الحصول على الدمان المالي يجب إتباع الخطوات التاليةعند ا

 . 0 – ثتعب ة نموذج تحديد التخصص رقم  -1

 . ون االسم حسب ما هو مدون بجواز السفريد   -0
 من قبل الجهة المعنية إلى عمادة الدراسات العليا . تُرسل جميع المستندات -4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *(0استمارة ضمان مالي ) 



  جامعة الدمام –عمادة الدراسات العليا                                                            دلـيــل االبتعاث 

 37 

 


 
Date :  
Financial Guarantee 
 
Candidate Name  : ………………………………………………………………  
Department         : ………………………………………………………………. 
College               : ………………………………………………………………. 
Mission Major    : …………………………………………….…..…………….. 
Mission Degree  : ………………………………………………..………….….   
Missioned To     :  (NAME OF UNIVERSITY) …………….…………………. 
 

This is to certify that the above mentioned candidate has a full scholarship 
from the University of Dammam to seek an admission for the above mentioned 
degree at your University. 

The scholarship provides tuition fees (including necessary English  
language and pre-requirement courses), books, travel allowances and medical cover 
necessary for him/her and his/her immediate family to complete the missioned 
degree in a reasonable amount of time. 

All corresponding, such as tuition fees invoices and periodical academic 
records/reports (without written or oral authorization from the candidate) should be 
sent to : 

 
Contact person, Title:    Name   ,  Tuition Section head 
Company name: Saudi Arabian Cultural Mission 

                   Address:  
                   City, Zip :  
                   Country:  

Official Stamp 
Sincerely yours 
Prof. Adel I. Al-Afaleq 
                                                                                   
Dean, Graduate Studies 

 
 لحصول على الدمان المالي يجب إتباع الخطوات التالية :عند الر بة في ا

 . 0 – ثتعب ة نموذج تحديد التخصص رقم  -1

 يد ون االسم حسب ما هو مدون بجواز السفر . -0
 تُرسل جميع المستندات من قبل الجهة المعنية إلى عمادة الدراسات العليا . -4

 
 
 
 
 
 
 

                                           
 يستخدم هذا النموذج عند احلاجة لضمان ما  باسم جامعة حمددة 

ل على درجة علمية طلب االبتعاث للحصو   4 –نموذج رقم ث 
 )المحاضرون ، المعيدون(
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 : بتعاثمعلومات عن المرشح / المرشحة الال
 ......................................................................................................... بالعربي : االسم

....................................................................................................................... Name: 

 :Date & Place of Birth ............................................................ الميالد :   تاريخ ومكان

 : I. D. Number           رقم بطاقة األحوال :  

مسمى الوظيفة عند بد  التعيين 
  First Job Title at the ............................................................ بالجامعة:

University: 

 Number & Date of Job ............................................................ رقم قرار التعيين وتاريخ :
Appointment: 

 :Starting Date ............................................................ تاريخ مباشرة العمل بالجامعة:

 :Current Job Title ............................................................ : ة الحاليةسمى الوظيفـم

 Number & Date of Job ............................................................ رقم وتاريخ التعيين :
Appointment 

الفترة التي أمداها موظفاً 
 Total Years of ............................................................ :بالجامعة  

University Employment 

 :E-mail ............................................................ البريد اإللكترونـي :

 :Home: Phoneاملنزل : .......................................... الهـاتــف :

  :Officeاملكتو : ......................................... 

  :Mobileاجلوال : ........................................ 

 :Male: Sex                                ذكـر :               الجن  :

  :Famale                           أنثـى:                  

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

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

1 
0 
4 

 اللغة األجنبية التي يجيدها المرشح / تجيدها المرشحة :

  مقبول       جيد     جيد جداً          ممتاز       اللغة .......... درجة اإلجادة : 
  مقبول       جيد     جيد جداً          ممتاز       : اللغة .......... درجة اإلجادة 

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

 معلومات عن الكلية التابع لها المرشح / المرشحة :
 : College ................................................................................ يــة : الكل

 : Department ................................................................................ القســم : 
 
 .......... التخصص العلمي الذي تم إقراره للمرشح هو.............................................. 

 ........................... أقره مجل  القسم بجلست  رقم ........................... وتاريخ 

 ........................... أقره مجل  الكلية بجلست  رقم ........................... وتاريخ 

 بالقسم سعوديينعدد أعدا  هي ة التدري  من ال ................... 
 بالقسم عدد أعدا  هي ة التدري   ير السعوديين .................. 
  المحاضرين المنخرطين منهم في الدراسات العليا لنف  التخصص الدقيق للمرشح : ..............عدد. 
 .......  عدد المحاضرين  ..................      عدد المبتعثين منهم........... 
 ..................  عدد المعيديــن  ..................      عدد المبتعثين منهم 

 : 4 –تكملة نموذج رقم ث 
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 المرشح / المرشحة للحصول على درجة : ابتعاثتر ب الكلية في 

  تخصص أكلينيكي دقيق        لـة زمـا        دكتوراه          ماجستير           
   Subspecialty    Fellowship     PhD.       Required Degree:     Master      
 

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

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

 القبول المتحصل علي  :
 ...............  المدينة : ....................اسم الجامعة : .................................... الدولة : ..

 ال نعم                 هل الجامعة معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي :       
 تاريخ بـد  الدراســة : ...........................     مدتهــا : .......................

 ....................................................شروط القبول : .........................
 TOFEL        ILTS       Other ال                        نعم        شرط اللغـة :    

 ال     نعم        هل تتوفر في المرشح شروط القبول :      
 دراسة اللغـة :فيتم إرفاق القبول المتحصل علي  ل  إذا كان الجواب "بـال"

 الجهـة : ..............................   تاريخ بداية الدراسـة : ..............  مدتها : ...............
 

 اسم المرشـح : ..............................
 : .............................  عـوقيــتال

 التـاريــخ  : .............................
 
 : االبتعاثلتوصية با

 باأل لبيـة باإلجمـاع        توصية مجل  القسم  :      
 األسبـاب : .....................................................  عدم الموافقـة      الموافقـة 

 هـ13رقم الجلسـة : ......................................... تاريخها :     /     /    
 

 باأل لبيـة باإلجمـاع        توصية مجل  الكليـة  :      
 األسبـاب : .....................................................  عدم الموافقـة      الموافقـة 

 هـ13رقم الجلسـة : ......................................... تاريخها :     /     /    
 لي مدير الجامعة على القرار بالخطاب رقم ....................  وتاريخ ......................مصادقة معا

 تذكر : ......................................................         بمالحظة           دون مالحظة 
 مصادقة المعلومات :

ــــــــــــــي  قســــــــــــــم : ....................... ــــــــــــــد كليـــــــــــــــة : .......................................    .....   ..........رئ  عمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : ....................................... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : ...................................      االســ  االسـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  : .................... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   : ...................................      التوقـي  ...................التوقي
 ...................................ـخ : ........ـالتـاري     ..........     ...التـاريـخ : .........................

 واهلل ولي التوفيق ،،،
 ختم الكلية

       
                                                                               

 المستندات المطلوب إرفاقها مع هذا النموذج :
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 النموذج  بعد استكمال جميع البيانات وتكون مطبوعة . -1

 .المدنية صورة واضحة من بطاقة األحوال -0
 صورة قرار التعيين موضحا ب  الرقم والتاريخ. -4
 صورة المؤهالت العلمية. -3

 ب قبول لدراسة اللغة. وكذلك خطاإليها االبتعاثصورة خطاب القبول من الجامعة المراد  -5

 )إذا ُأشترط(.
 ( .  7 –)رقم ث  وعدم تغيير التخصص نموذج التعهد بالعمل بالجامعة بعد انقدا  البعثة -6
 ( .12 –، ث  9 –، ث  8 –)النماذج رقم ث   -7

 عمادة الدراسات العلياتقوم الجهة المعنية بإرسال كامل المستندات إلى  -8

 التدريب و  بتعاثاللجنة الدائمة لال ىيعرض عل -9

 محدر اللجنة ىموافقة معالي مدير الجامعة عل -12

 مجل  الجامعة التخاذ القرار المناسب . ىالعرض عل -11

 بتعاثصدور القرار التنفيذي لال -10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  طلب االبتعاث للتدريـب  3 –نموذج رقم ث  
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 معلومات عن المرشح / المرشحة الالبتعاث :
 ......................................................................................................... االسم بالعربي :

....................................................................................................................... Name: 

 :Date & Place of Birth ............................................................ تاريخ ومكان  الميالد : 

 : I. D. Number           رقم بطاقة األحوال :  

مسمى الوظيفة عند بد  التعيين 
  First Job Title at the ............................................................ بالجامعة:

University: 

 Number & Date of Job ............................................................ رقم قرار التعيين وتاريخ :
Appointment: 

 :Starting Date ............................................................ تاريخ مباشرة العمل بالجامعة:

 :Current Job Title ............................................................ : ة الحاليةسمى الوظيفـم

 Number & Date of Job ............................................................ رقم وتاريخ التعيين :
Appointment 

الفترة التي أمداها موظفاً 
 بالجامعة  :

............................................................ 
 )ضرورة مدي عامين على توظيف المرشح قبل االبتعاث(

Total Years of 
University Employment 

 :E-mail ............................................................ البريد اإللكترونـي :

 :Home:  Phone.........................المنزل : .................... الهـاتــف :

   :Office.............................المكتب : ............... 

   :Mobile..............................الجوال : ............ 

 :Male:  Sex                                      ذكـر :            الجن  :

   :Famale                             أنثـى:                   

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

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

1 
0 
4 
  

  الدورات التدريبية السابقة :

 التقدير                تاريخ بدايتها              مكانها                المنظمة للدورة الجهة             مدتها              م       اسم الدورة    

1 
0 
4 

  دها المرشحة :اللغة األجنبية التي يجيدها المرشح / تجي

  مقبول       جيد     جيد جداً          ممتاز       اللغة .......... درجة اإلجادة : 
  مقبول       جيد             جيد جداً   ممتاز       اللغة .......... درجة اإلجادة : 

         ال          لغـة التدريب :  ............................... هل تجيدها :  نعم 
 التابع لها المرشح / المرشحة : الجهـةمعلومات عن 

  ................................................................................ :  اسم الجهة
 

 : ................................................ التدريب المطلوب
Required Training: ………………………………………………… 

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

 مجال التدريب الدقيق باللغة العربية : ................................................
Minor area of training: ………………………………………………… 
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         ال          هل يقدم هذا النوع من التدريب داخل المملكة : نعم 
         ال          للتدريب : نعم  تحصـل على قبول

 هـ        13مـدة التدريـب : ..................................     تاريخ بدايت  :       /     /    
 لدولـة :                          المدينـة :اسم الجامعة أو المؤسسة :              ا

 الموظف للتدريب لدراسة اللغة( ابتعاث)مالحظة : ال يجوز                                                  
      شروط القبول : ...........................................................................................   

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

 توقيـعـــ  : .............................
 التـاريــخ  : .............................

 من مدير الجهة:يعبأ هذا الجز  
 ما مدى عالقة البرنامج التدريبي بمهام وظيفة المرشح

 ال توجـد            ضعيفـة             قويـة إلى حـد ما            قويـة 
         ال          : نعم موظف مهنياً هل تشك ل هذه الدورة جز  من خطة مستقبيلة إلعداد ال

 
 : االبتعاثالتوصية ب

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

 هـ13. تاريخها :     /     /    : ........................................ ن وجد(إ) رقم الجلسـة
 

 ................................     : ......... مدير الجهة المس ولة
 االســم : ...................................     
 التوقيـع : ...................................     

 واهلل ولي التوفيق ،،،
 الموظفين : بتعاثا وإجرا اتالمستندات المطلوبة 

 لتدريب الموظفين بعد استكمال جميع البيانات وتكون مطبوعة . االبتعاثنموذج  -1

 .المدنية صورة واضحة من بطاقة األحوال -0
 .قرار التعيين للوظيفة الحالية( إرفاق)مع  صورة قرار التعيين موضحا ب  الرقم والتاريخ -4
 صورة المؤهالت العلمية والتدريبية. -3

 إستيفا  لشرط اللغة )إن وجد(. صورة من مستند -5

 صورة خطاب القبول من الجامعة أو المؤسسة المراد التدريب لديها وكذلك وصف لمحتوى الدورة . -6

 (.12 -،ث  9 –، ث 8 –رقم ث موافقة ولي أمر المبتعثة والتعهد بمرافقتها في مقر البعثة النماذج ) -7

 رة التطوير االداري.اداتقوم الجهة المعنية بإرسال كامل المستندات إلى  -8

 .والتدريب  بتعاثاللجنة الدائمة لال ىعل العرض -9

 .محدر اللجنة ىافقة معالي مدير الجامعة علمو  -12

 العرض على مجل  الجامعة التخاذ القرار المناسب. -11

 .بتعاثصدور القرار التنفيذي لال -10

المــوظفين علــى المتقــدم  ابتعــاث مالحظــة )علــى الكليــة أو الجهــة التــي يتبــع لهــا الموظــف مالحظــة مــدى انطبــاق شــروط -14
( وأن يـتم رفــع الطلـب بمــدة ال إلدارة التطــوير اإلداريقبـل الرفـع  الموضــحة فـي بنــد شـروط االبتعــاث والتـدريب بتعـاثلال

 تقل عن شهرين من تاريخ بداية البرنامج التدريبي . 
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 معلومات عن المرشح / المرشحة الالبتعاث :
 ......................................................................................................... االسم بالعربي :

....................................................................................................................... Name: 

 :Date & Place of Birth ............................................................ تاريخ ومكان  الميالد : 

 : I. D. Number           رقم بطاقة األحوال :  

مسمى الوظيفة عند بد  التعيين 
  First Job Title at the ............................................................ بالجامعة:

University: 

 Number & Date of Job ............................................................ رقم قرار التعيين وتاريخ :
Appointment: 

 :Starting Date ............................................................ تاريخ مباشرة العمل بالجامعة:

 :Current Job Title ............................................................ : يةة الحالسمى الوظيفـم

 Number & Date of Job ............................................................ رقم وتاريخ التعيين :
Appointment 

الفترة التي أمداها موظفاً 
 بالجامعة  :

............................................................ 
 )ضرورة مدي عامين على توظيف المرشح قبل االبتعاث(

Total Years of 
University Employment 

 :E-mail ............................................................ البريد اإللكترونـي :

المنزل :  الهـاتــف :
..........................................Home:  Phone: 

المكتب :  
........................................Office:   

   :Mobile.......................الجوال : ................ 

 :Male:  Sex                                ذكـر :             الجن  :

   :Famale                          ثـى:                أن 

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

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

1 
0 
4 

  اللغة األجنبية التي يجيدها المرشح / تجيدها المرشحة :

  مقبول       جيد     جيد جداً          ممتاز       اللغة .......... درجة اإلجادة : 
  مقبول       جيد     جيد جداً          ممتاز       اللغة .......... درجة اإلجادة : 

         ال          :  ............................... هل تجيدها :  نعم  الدراسةلغـة 
 معلومات عن الجهـة التابع لها المرشح / المرشحة :

  ................................................................................ اسم الجهة : 

 : المراد االبتعاث اليها مسمى الدرجة العلمية

  تخصص أكلينيكي دقيق        زمـالـة         راه دكتو          ماجستير           
   Subspecialty    Fellowship     PhD.       Required Degree:     Master      

 صص العام باللغة العربية : ................................................مجال التخ
Major area of Study: ………………………………………………… 

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

طلب االبتعاث للحصول على درجات علمية   5 –نموذج رقم ث 
 )للموظفين من  ير المعيدين والمحاضرين(
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         ال           درجة داخل المملكة : نعمهل تقدم هذه ال
 
 

         ال           للدراسـة : نعمقبول تحصـل على 
         هـ13مـدة الدراسـة : ..................................     تاريخ بدايتها :       /     /    

 اسم الجامعة أو المؤسسة :              الدولـة :                          المدينـة :
 هل الجامعة أو المؤسسة معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي :

 الموظف للتدريب لدراسة اللغة( ابتعاث)مالحظة : ال يجوز                                                  
         شروط القبول : ...........................................................................................

 اسم المرشـح : ..............................
 توقيـعـــ  : .............................

 التـاريــخ  : .............................
 قة الدراسـة بمهام وظيفة المرشح :ما مدى عال

  ال توجـد            ضعيفـة             قويـة إلى حـد ما           قويـة 
 لدراسة :من اما هي المهام الوظيفية التي سوف يقوم بها المبتعث بعد عودت  

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

 
 : االبتعاثالتوصية ب

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

 هـ13: ......................................... تاريخها :     /     /     )إن وجد( رقم الجلسـة
 مدير الجهة المس ولة : .........................................     

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

 واهلل ولي التوفيق ،،،
 

 الموظفين : ابتعاثجرا ات إو  المستندات المطلوبة
 بعد استكمال جميع البيانات وتكون مطبوعة . لتدريب الموظفين االبتعاثنموذج  -1

 .المدنية صورة واضحة من بطاقة األحوال -0
 تعيين موضحا ب  الرقم والتاريخ.صورة قرار ال -4
 .والتدريبية صورة المؤهالت العلمية -3

 صورة من مستند إستيفا ه لشروط القبول. -5

 .لديها وكذلك وصف لمحتوى الدورة  التدريبالمراد  أو المؤسسة صورة خطاب القبول من الجامعة -6

 ( . 7 –نموذج التعهد بالعمل بالجامعة بعد انقدا  البعثة )رقم ث  -7

 .( 12 -، رقم ث  9 –، رقم ث  8 –رقم ث )ولي أمر المبتعثة والتعهد بمرافقتها في مقر البعثة النماذج  موافقة -8

 .عمادة الدراسات العلياتقوم الجهة المعنية بإرسال كامل المستندات إلى  -9

 .والتدريب  بتعاثاللجنة الدائمة لالالعرض على  -12

 .محدر اللجنة موافقة معالي مدير الجامعة على -11

 رض على مجل  الجامعة التخاذ القرار المناسب.الع -10

 .بتعاثصدور القرار التنفيذي لال -14

المــوظفين علــى المتقــدم  ابتعــاثمالحظــة )علــى الكليــة أو الجهــة التــي يتبــع لهــا الموظــف مالحظــة مــدى انطبــاق شــروط  -13
أن يـتم رفـع الطلـب بمـدة ال قبـل الرفـع لعمـادة الدراسـات العليـا( و  الموضحة في بنـد شـروط االبتعـاث والتدريب بتعاثلال

 تقل عن شهرين من تاريخ بداية البرنامج التدريبي . 
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 معلومات عن المرشح / المرشحة الالبتعاث :
 ......................................................................................................... االسم بالعربي :

....................................................................................................................... Name: 

 :Date & Place of Birth ............................................................ تاريخ ومكان  الميالد : 

 : I. D. Number           رقم بطاقة األحوال :  

مسمى الوظيفة عند بد  التعيين 
  First Job Title at the ............................................................ بالجامعة:

University: 

 Number & Date of Job ............................................................ رقم قرار التعيين وتاريخ :
Appointment: 

 :Starting Date ............................................................ تاريخ مباشرة العمل بالجامعة:

 :Current Job Title ............................................................ : ة الحاليةسمى الوظيفـم

 Number & Date of Job ............................................................ رقم وتاريخ التعيين :
Appointment 

الفترة التي أمداها موظفاً 
 بالجامعة  :

............................................................ 
 )ضرورة مدي عامين على توظيف المرشح قبل االبتعاث(

Total Years of 
University Employment 

 :E-mail ............................................................ البريد اإللكترونـي :

المنزل :  الهـاتــف :
..........................................Home:  Phone: 

المكتب :  
........................................Office:   

   :Mobile.....................ال : ..................الجو  

 :Male:  Sex                                    ذكـر :         الجن  :

   :Famale                               أنثـى:            

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

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

1 
0 
4 

  اللغة األجنبية التي يجيدها المرشح / تجيدها المرشحة :

  مقبول       جيد     جيد جداً          ممتاز       ة اإلجادة : اللغة .......... درج
  مقبول       جيد     جيد جداً          ممتاز       اللغة .......... درجة اإلجادة : 

         ال          لغـة التدريب :  ............................... هل تجيدها :  نعم 
 معلومات عن الجهـة التابع لها المرشح / المرشحة :

  ................................................................................ اسم الجهة : 

 ....................  التخصص العلمي الذي تم إقراره للمرشح/المرشحة من قبل الجهة التابع/التابعة لها 

 ................... عدد أعدا  هي ة التدري  من السعوديين 
 ........... عدد أعدا  هي ة التدري  أو االستشارية  ير السعوديين....... 
  ..................  عدد المحاضرين في القسم 
     ..................  عدد المعيديــن في القسم 

االبتعاث للتدريب للزماالت والتخصص الدقيق   6 –نموذج رقم ث 
 بشريون( )األطبا  ال
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 ................... عدد الدارسين أو المتدربين حالياً في التخصص الدقيق للمرشح 
 معلومات عن البعثة :

     ص دقيق تخص         التدريب المطلوب :      زمالـة 
 Required Training:         Fellowship            Subspecialty                                                   
>              

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

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

 
         ال          : نعم تحصل على قبول 

 هـ        13.................     تاريخ بدايت  :       /     /    : ................. التدريبمـدة 
 اسم الجامعة أو المؤسسة :              الدولـة :                          المدينـة :

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

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

 اسم الجهة :                        مدتـ  :              بدايت  :     /     /         
 اسم المرشـح : ..............................

 توقيـعـــ  : .............................
 .................التـاريــخ  : ............

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

 
 : االبتعاثالتوصية ب

 
 األسبـاب : .....................................................  موافقـة عدم ال     الموافقـة 

 
 مدير الجهة المس ولة : .........................................     

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

 لي التوفيق ،،،واهلل و 
 الموظفين : ابتعاثالمستندات المطلوبة وإجرا ات 

 لتدريب الموظفين بعد استكمال جميع البيانات وتكون مطبوعة . االبتعاثنموذج  -1

 .المدنية صورة واضحة من بطاقة األحوال -0
 صورة قرار التعيين موضحا ب  الرقم والتاريخ. -4
 صورة المؤهالت العلمية والتدريبية. -3

 ستند استيفا ه لشروط القبول.صورة من م -5

 صورة خطاب القبول من الجامعة أو المؤسسة المراد التدريب لديها وكذلك وصف لمحتوى الدورة . -6

 ( . 7 –نموذج التعهد بالعمل بالجامعة بعد انقدا  البعثة )رقم ث  -7

 ( 12 -، رقم ث  9 –ث  ، رقم 8 –)رقم ث موافقة ولي أمر المبتعثة والتعهد بمرافقتها في مقر البعثة النماذج  -8

 .عمادة الدراسات العلياتقوم الجهة المعنية بإرسال كامل المستندات إلى  -9

 .والتدريب  بتعاثاللجنة الدائمة لالالعرض على  -12

 .محدر اللجنة ىموافقة معالي مدير الجامعة عل -11
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 العرض على مجل  الجامعة التخاذ القرار المناسب. -10

 بتعاثصدور القرار التنفيذي لال -14

المــوظفين علــى المتقــدم  ابتعــاثحظــة )علــى الكليــة أو الجهــة التــي يتبــع لهــا الموظــف مالحظــة مــدى انطبــاق شــروط مال -13
قبـل الرفـع لعمـادة الدراسـات العليـا( وأن يـتم رفـع الطلـب بمـدة ال  الموضحة في بنـد شـروط االبتعـاث والتدريب بتعاثلال

 تقل عن شهرين من تاريخ بداية البرنامج التدريبي . 

 
 
 

المبتعث /المبتعثة  من     .....................................................................................أقر أنا  : 
 .............( في  تخصص :  / زمالة / دبلوم عالي للحصول على درجـة ) الماجستير / الدكتوراه الدمامقبل جامعة 

 أطلعــ  أننـي قـد    ........................................................................................مـن جامعــة : 
والتدريب لمنسوبي الجامعات والموافق عليها من المقام السامي الكـريم بموجـب البرقيـة  االبتعاثعلى أنظمة ولوائح 

 وبشكل خاص ما يلي : وأقر بالتزامي بما ورد فيها هـ3/11/1317وتاريخ  16785/ب/7رقم 
ا يترتـب علـى بعد عودتي من البعثة أن أعمل بالجامعة مدة تعادل المدة التي قدـيتها بالبعثـة وأن أتحمـل مـأتعهد  -1

 .إخاللي بذلك نظاماً 
أقر بأنني أوافق أن تلغي الجامعة بعثتـي إذا لـم أسـتطع اجتيـاز بـرامج التأهيـل فـي اللغـة اإلنجليزيـة خـالل عـام مـن  -0

 . يعاثابتتاريخ 

حـق فـي الفـي القـرار اإلداري الصـادر مـن قبـل الجامعـة وأن للجامعـة  المحـددأتعهد بأن ال أقوم بتغيير تخصصي  -4
 اتخاذ أي إجرا ات نظامية عند تغيير تخصصي وال تلتزم الجامعة بتعييني على وظيفة الدرجة المستحقة .

 
 وهذا إقرار مني بذلك .      

 فـيـــ  : المتـعـهـــد والمقــر بـمــا
 

 .............................االســــم : .....
الجهة التابع لها : 

................................... 
 ...............................التـاريــخ : ....

 ...............................ع : .....التـوقـيـ
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعهـد وإقـرار 7 –ث نموذج رقم 
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 ..................................................................................: بتعاثأتعهـد أنا المرشحة لال
                                                                                                  ..............................:  بكلية ...........................بقـســم:  /الطبيبة/الموظفةالمعيدة / المحاضرة

 ..................................................................بأن أقيم مع ولي أمري إلكمال دراستي بجامعة: 
ول فــي حــال حصــولي علــى بعثــة مــن الجامعــة للحصــ .................................................في مدينـة 

  ..............................................على درجة :  
محـرم شـرعي . لـذا فـإن  برفقـةكما أتعهد بأن يكون تنقلـي بـين مقـر سـكني والجامعـة التـي أنـوي مواصـلة الدراسـة بهـا 

  ير مس ولة عم ا قد يحدث نتيجة لعدم التزامي بما تعهدت ب  أعاله . الدمامجامعة 
 فظين ،،،واهلل خير الحا

 
 توقيع المرشحة بمعرفــــة  بالخــــارج /الداخـل بتعاثالمرشحة لال

 ...........................................االسم       : / الطبيبة / الموظفة المعيدة / المحاضرة
 ........................................يفة : الوظ               ........................................... : االسم

 .......................................... التوقيع :
 

 ......................................... لتوقيع :ا

 هـ13    التاريخ  :   /    / هـ13    التاريخ  :   /    /

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المملكة تعهـد المرشحة لالبتعاث داخل أو خارج 8 –نموذج رقم ث 
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                                                                          ........................................................................................... أتعهـد أنا المدعـو :

 ..................................... بصفتي :   ..................................... : بتعاثولي أمر المرشحة لال
 .........................................................المذكورة داخلياً إلى  جامعة:  ابتعاثبأن  ال مانع لدي من 

 ............................................................... لمدة :. ............................. في مدينـة :
 ها .ابتعاثفي حالة موافقة الجامعة على 

 ................................................................................................. كما أتعهد أن  :  
  ــات وأن تــتم فــي حــال عــدم إقامــة المحــرم معهــا فــي مقــر الدراســة أن تقــيم فــي الســكن الــداخلي المخصــص للطالب

 ها بين مقر العائلة ومقر السكن بمرافقة محرم شرعي .تنقالت

 . في حالة وجود محرم أن يقيم معها ويرعاها طيلة مدة الدراسة ويرافقها في تنقالتها 
 بهذا  ير مس ولة عن أي نتيجة قد تترتب على اإلخالل بما تعهدت ب  أعاله . الدماموجامعة 

 واهلل خير راع ،،،
**************************************************** 

 المقر بما في  ولي أمر المرشحــة
 ..................... صلة القرابـة :...................... االســم : 

   .....................مصدرها :     .....................تاريخها :  .....................رقم الهوية : 
 هـ13/  /      التاريخ :  ..................................ع : التوقيـ

 
      شهــد بذلك :      شهــد بذلك :

 ........................................ االســم : ........................................ االســم :
 ......................................... رقم الهوية : ......................................... رقم الهوية :
 ........................................ مصدرهـا : ........................................ مصدرهـا :
 ........................................ تاريخهــا : ........................................ تاريخهــا :
 ....................................... التوقيــع : ....................................... التوقيــع :
 هـ13/    /         التاريــخ : هـ13/    /         التاريــخ :

 
 
 
 
 
 

 تعهـد ولي أمر المرشحة لالبتعاث الداخلي 9 –نموذج رقم ث 
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                                                                          ........................................................................................... أتعهـد أنا المدعـو :
 ...................................... بصفتي :   .....................................ولي أمر المرشحة لالبتعاث 

 .........................................................إلى  جامعة:  خارجياً المذكورة  ابتعاثمانع لدي من  بأن  ال
 .......................... لمدة : ............................... في دولـة :  .............................في مدينـة : 

 ها .ابتعاثلة موافقة الجامعة على في حا
  

 كما أتعهد أن أقيم معها وأرعاها طول مدة الدراسة وأرافقها في تنقالتها .
 بهذا  ير مس ولة عن أي نتيجة قد تترتب على اإلخالل بما تعهدت ب  أعاله . الدماموجامعة 

 واهلل خير راع ،،،
**************************************************** 

 المقر بما في  ولي أمر المرشحــة
 ..................... صلة القرابـة :...................... االســم : 

   .....................مصدرها :     .....................تاريخها :  .....................رقم الهوية : 
 هـ13/  /      لتاريخ : ا ..................................ع : التوقيـ

 
      شهــد بذلك :      شهــد بذلك :

 ........................................ االســم : ........................................ االســم :
 ......................................... ية :رقم الهو  ......................................... رقم الهوية :
 ........................................ مصدرهـا : ........................................ مصدرهـا :
 ........................................ تاريخهــا : ........................................ تاريخهــا :
 ....................................... التوقيــع : ....................................... التوقيــع :
 هـ13/    /         التاريــخ : هـ13/    /         التاريــخ :

 
 
 
 
 
 
 

 تعهـد ولي أمر المرشحة لالبتعاث الخارجي 12 –نموذج رقم ث 
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 تتمنى عمادة الدراسات العليا

ن التوفيق لك أخي المبتعث أختي المبتعثة أن يكو

والنجاح حليفكم أثناء البعثة وأن ينفع هللا بكم أهلكم 

 ووطنكم
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