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  تقديم

ملا كان لالبتعاث اأهمية خا�شة لدى جامعة املجمعة فقد اأن�شاأت اجلامعة اإدارة 
تخت�ص ب�شوؤون االبتعاث واملبتعثني بعمادة الدرا�شات العليا، بهدف تاأهيل من�شوبي 
اجلامعات  املختلفة من  التخ�ش�شات  العلمية يف  الدرجات  على  للح�شول  اجلامعة 
اإجــراءات االبتعاث، وتفعيلها من  اإىل العمل على تي�شري  اإ�شافة  املتميزة يف العامل، 
املهني  واالأداء  وااللتزام مبعايري اجلودة  الفّعالة،  واأدواتها  التقنية  الو�شائل  خالل 
حتقيقا لتوجهات اجلامعة نحو التميز. وتعد االإدارة همزة و�شل بني كليات اجلامعة 
وامللحقيات الثقافية ال�شعودية يف بلدان االبتعاث املختلفة، وتقوم بعمل االإجراءات 
الالزمة الإي�شال ما يحتاجه املبتعث اإىل كليته وكذلك ما حتتاج الكليات اإي�شاله اإىل 
مبتعثيها، ومتابعة ذلك حتى ي�شدر على �شكل قرار اإداري اإن لزم االأمر. ومن منطلق 
االبتعاث  واإدارة  العمادة  بامل�شوؤولية من قبل من�شوبي  ال�شادق واالح�شا�ص  االإميــان 
اأيديكم  بني  الــذي  لالبتعاث  االإجــرائــي  الدليل  هذا  ياأتي  الهدف؛  بهذا  والتدريب 
والعمل  املفاهيم  قيادة اجلامعة على تطبيق  اأي�شا حر�ص  وليوؤكد  ال�شياق،  يف هذا 
املوؤ�ش�شي احلريف يف اأداء االأعمال واملهام، واأنها ت�شري وفق نظام وا�شح واأدلة حمددة، 
كما اأن الدليل بتفا�شيله لك اإجراء، وبيان ما ينبغي اأن ُيتبع من اإجــراءات ومناذج 
اإدارية  اأي�شاَ لعالقة  اأجاب عن االأ�شئلة املتوقعة من املعنيني به، ويوؤ�ش�ص  يكون قد 
ومهنية عميقة قائمة على الطماأنينة والثقة فيما يتعلق بحماية حقوق وواجبات 

كل االأطراف واملحافظة عليها، و�شدق التعامل وعدالته.
عميد الدرا�شات العليا

د. فهد بن عبداهلل اجلدوع
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اإلجراء األول

  طلب فتح ملف في إدارة االبتعاث والتدريب 
خطوات تنفيذ الإجراء

يتقـــدم املعيـــد اأو املحا�شـــر بطلب فتح ملـــف يف اإدارة االإبتعاث والتدريب خـــالل �شهر من تاريخ  (  1
التعيني للح�شول على املوافقة على االبتعاث واإ�شدار ال�شمان املايل، مرفقا به الوثائق مرتبة 

وفق الت�شل�شل التايل: 
�شورة من قرار التعيني. «
�شورة من تبليغ املبا�شرة. «
�شورة من الهوية الوطنية. «
ال�شرية الذاتية. «
�شورة م�شدقة من اآخر موؤهل. «
�شورة من جواز ال�شفر «

مالحظـــة: يتـــم اإ�شـــدار ال�شمان املايل للمبتعـــث؛ ليقدمـــه للجامعة اأو املعهد الـــذي يرغب يف  (  2
الدرا�شة فيه، كما ي�شتفيد منه املبتعث يف احل�شول على الفيزا.
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اإلجراء الثاني

  طلب االبتعاث للدراسات العليا في الداخل والخارج  
خطوات تنفيذ الإجراء 

رفـــع طلـــب االبتعـــاث من جهـــة العمل مرفقا بـــه الوثائق ومتطلبـــات االبتعاث قبل بـــدء درا�شة  (  1
املبتعث مبا ال يقل عن )60( يوما، مع مراعاة االإجازات، ومرتبة وفق الت�شل�شل التايل:

خطـــاب طلـــب ابتعاث من عميـــد الكلية موجه لوكيـــل اجلامعة للدرا�شـــات العليا والبحث  «
العلمي )مو�شحا فيه موافقة جمل�ص الق�شم و جمل�ص الكلية(

ا�شتمارة االبتعاث املوجودة على موقع العمادة  وتعباأ اإلكرتونيا. «
�شـــورة من حم�شـــري جمل�شي الق�شم والكلية مت�شمنـــني التو�شية باالبتعاث مع حتديد  «

ا�شم اجلامعة والتخ�ش�ص وبداية الدرا�شة ومدتها.
�شورة الهوية ودفرت العائلة لالأ�شرة املرافقة «
�شورة من جواز ال�شفر للمبتعث ومرافقيه. «
ملبتعثـــي درا�شـــة اللغة: �شورة من قبول معهد لغة تابع الإحدى اجلامعات املعرتف بها من  «

وزارة التعليم العايل يف جمال التخ�ش�ص الدقيق للمبتعث .
�شورة من قبول اجلامعة املعرتف بها  «
طباعة �شفحة من اعرتاف وزارة التعليم العايل باجلهة التعليمية من موقع الوزارة. «
تو�شيح تف�شيلي للربامج واملقررات التي �شيدر�شها املبتعث. «
�شورة من �شهادة املاج�شتري لطالب االبتعاث لدرا�شة الدكتوراه. «
اإرفاق منوذج تعهد بالعمل بعد انتهاء البعثة. «
تعبئـــة منـــوذج موافقـــة ويل االأمـــر للمبتعثـــات، اإ�شافـــة اإىل امل�شتنـــدات اخلا�شـــة باملرافـــق  «
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املو�شحة يف النموذج.
عر�ص الطلب على اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب  (  2
يف حـــال وجـــود مالحظـــات اأو اإ�شافـــات او رف�ص لالبتعـــاث تخاطب جهة العمل مـــن قبل اأمني  (  3

اللجنة
ي�شـــدر  قـــرار االبتعـــاث من قبل وكيل اجلامعـــة للدرا�شات العليا والبحـــث العلمي بعد موافقة  (  4

جمل�ص اجلامعة.

اإلجراء الثالث

  ترقية البعثة ، تمديد لغة ،تمديد ابتعاث ، تغيير التخصص ، القيام برحلة علمية
خطوات تنفيذ الإجراء

تقدمي الطلب من خالل برنامج �شفري للملحقية ببلد االبتعاث قبل نهاية البعثة مبدة ال تقل  (  1
عن ) 45( يوما. اأما املبتعث يف الداخل فيتقدم بطلبه اإىل رئي�ص الق�شم العلمي.

يف حـــال التمديـــد يلزم اإرفاق تقرير درا�شي حديث من امل�شرف الدرا�شي على املبتعث باجلامعة  (  2
التي يدر�ص بها يو�شي فيه بتمديد البعثة

يف حـــال طلـــب ترقيـــة البعثـــة يلـــزم اأن يكون  القبـــول غري م�شـــروط، ومن جامعـــة معرتف بها  (  3
)يرفق ما يدل عليه من امللحقية( مع ت�شمينه نوع الدرا�شة والتخ�ش�ص واملدة الزمنية وبداية 

الدرا�شة. واإرفاق �شورة اآخر موؤهل.
يف حـــال طلـــب القيام برحلة علمية اأثناء اإعداد الدرا�شـــة يلزم تقدمي ن�شخة من خطة الدرا�شة  (  4

اأو اال�شتبانـــة للرحلـــة العلمية، اإ�شافـــة لل�شوابط امل�شار اإليها يف املادة )15( من الئحة االبتعاث 
والتدريب.
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يرفع الطلب من امللحقية عن طريق برنامج »�شفري«  (  5
طلب تو�شية جمل�شي الق�شم والكلية . (  6
عر�ص الطلب على اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب  (  7
يف حال وجود مالحظات اأو اإ�شافات اأو رف�ص تخاطب جهة العمل من قبل اأمني اللجنة (  8
اإ�شدار القرار من قبل وكيل اجلامعة للدرا�شات العليا والبحث العلمي (  9

اإلجراء الرابع

  قطع االبتعاث أثناء مدة البعثة
 خطوات تنفيذ الإجراء

رفـــع طلـــب قطع البعثـــة اإلكرتونيا اإىل امللحقية من خالل برنامج �شفـــري ببلد االبتعاث الإنهاء  (  1
البعثة يو�شح فيه م�شوغات طلب قطع البعثة . واإرفاق �شورة من اآخر درجة ح�شل عليها. اأما 

املبتعث يف الداخل فيتقدم بطلبه اإىل رئي�ص الق�شم العلمي.
درا�شة الطلب يف امللحقية واإر�شاله بجميع املرفقات الإدارة االبتعاث باجلامعة (  2
طلب مرئيات جمل�شي الق�شم والكلية (  3
درا�شة الطلب من اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب؛ لتطبيق ما تراه بحقه من فقرات املادة  (  4

)الثالثون( من الئحة االبتعاث والتدريب..
اإ�شـــدار قـــرار اإنهـــاء االبتعـــاث من قبـــل وكيل اجلامعـــة للدرا�شـــات العليا والبحـــث العلمي، بعد  (  5

موافقة جمل�ص اجلامعة.
يكتب للملحق الثقايف بذلك وتزويد جهة العمل ب�شورة (  6
تتم املبا�شرة والرفع من قبل عميد الكلية لعمادة �شوؤون اأع�شاء هيئة التدري�ص (  7
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اإلجراء الخامس

  إنهاء االبتعاث للدراسات العليا في الداخل والخارج للحصول على الدرجة العلمية 
خطوات تنفيذ الإجراء

رفـــع طلـــب اإنهـــاء االبتعـــاث للح�شول علـــى املوؤهل عن طريـــق برنامـــج �شفري مت�شمنـــا االإفادة  (  1
باإغـــالق ملـــف املبتعـــث وبيـــان اآخر مـــا مت �شرفه له. اأمـــا املبتعث يف الداخل فيتقـــدم بطلبه اإىل 

رئي�ص الق�شم العلمي.
يلزم املبتعث احلا�شل على الدرجة املبتعث من اأجلها اأن يعود للمملكة خالل �شهر على االأكرث  (  2

مـــن انتهـــاء درا�شتـــه، وعليه اأن يبا�شر خالل ع�شرة اأيام من تاريـــخ و�شوله للمملكة، اأما املبتعث 
للداخـــل فعليـــه اأن يبا�شـــر بانتهـــاء درا�شتـــه مبا�شـــرة ، والرفع باملبا�شـــرة من قبل عميـــد الكلية 

لعمادة �شوؤون اأع�شاء هيئة التدري�ص
رفع خطاب من عميد الكلية لوكيل اجلامعة للدرا�شات العليا والبحث العلمي مت�شمنا �شورة  (  3

من املوؤهل احلا�شل عليه املبتعث 
اإ�شـــدار قـــرار اإداري باإنهاء االبتعاث من قبل وكيل اجلامعـــة للدرا�شات العليا والبحث العلمي؛  (  4

حل�شول املبتعث على الدرجة العلمية.
يكتب للملحق الثقايف بذلك وتزويد جهة العمل ب�شورة (  5
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اإلجراء السادس

  إنهاء االبتعاث للدراسات العليا في الداخل والخارج النتهاء مدة االبتعاث
خطوات تنفيذ الإجراء

رفع طلب اإنهاء االبتعاث لعدم احل�شول على املوؤهل املطلوب يف املدة املحددة عن طريق برنامج  (  1
�شفري مت�شمنا االإفادة باإغالق ملف املبتعث وبيان اآخر ما مت �شرفه له. اأما املبتعث يف الداخل 

فيتقدم بطلبه اإىل رئي�ص الق�شم العلمي.
طلب تو�شية جمل�شي الق�شم والكلية؛  لتطبيق ما تراه بحقه من فقرات املادة )الثالثون( من  (  2

الئحة االبتعاث والتدريب.
درا�شة الطلب من اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب واتخاذ التوجيه واجلزاءات املقرتحة. (  3
اإ�شـــدار قـــرار اإنهـــاء االبتعـــاث من قبـــل وكيل اجلامعـــة للدرا�شـــات العليا والبحـــث العلمي، بعد  (  4

موافقة جمل�ص اجلامعة.
يكتب للملحق الثقايف بذلك وتزويد جهة العمل ب�شورة (  5
تتم املبا�شرة والرفع من قبل عميد الكلية لعمادة �شوؤون اأع�شاء هيئة التدري�ص (  6
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ضوابط االبتعاث لدراسة اللغة 

�سوابط البتعاث لدرا�سة  اللغة الإجنليزية خلريجي الدول املتحدثة للغة الإجنليزية
يكـــون قـــد اأم�شـــى يف خدمة اجلامعة مـــدة ال تقل عن �شنتني من تاريـــخ احل�شول على الدرجة  (  1

العلمية مع االأخذ يف االعتبار ما قدمه من منجزات على م�شتوى اجلامعة.
اأن ال يكون قد �شبق له االبتعاث خارجياً عن طريق اجلامعة وللجنة التقدير يف بع�ص احلاالت  (  2

اخلا�شة.
اأن يكـــون حا�شـــاًل على قبول من معهد للغة تابعا جلامعة مو�شى بها من وزارة التعليم العايل  (  3

يف جمال التخ�ش�ص الدقيق للمبتعث .
اأن ال تزيـــد مـــدة الدرا�شة للغة االإجنليزية عـــن �شتة اأ�شهر قابله للتمديد ل�شنة بحد اأق�شى مع  (  4

االأخذ يف االعتبار ما مت اأجنازه.
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أسئلة متكررة

)�س( ما الدول التي يتم البتعاث  اإليها ؟ (  1
) ج ( ال يتـــم االبتعـــاث اإال جلامعـــه معـــرتف بهـــا و مـــن املهـــم اأن يكـــون للجامعة �شهـــرة و متيز 
يف الفـــن الـــذي يدر�شـــه املبتعـــث ، و ال يبتعـــث املعيد و املحا�شـــر لدرا�شة اللغـــة اإال يف معهد تابع 
جلامعـــه، وفيمـــا يتعلـــق بالـــدول فاالبتعاث  الأمريـــكا وكندا متـــاح و لها االأولوية، اأمـــا االبتعاث 
لربيطانيا في�شرتط اأن ال تزيد ن�شبة املبتعثني يف بريطانيا عن 30% من جمموع اأع�شاء هيئة 
التدري�ـــص يف الق�شـــم الـــذي يتبعه املبتعث ، ويح�شب يف الن�شبة من تخرج من اأع�شاء الق�شم من 
بريطانيـــا . كمـــا ي�شـــرتط اأن تكـــون الدرا�شـــة بنظـــام New Route ولي�ـــص من خـــالل البحث 
فقـــط . وي�شـــرتط اأن يدر�ـــص الطالـــب مـــا ال يقل عـــن 10 مقـــررات يف التخ�ش�ـــص يف املاج�شتري 
و مقـــررات يف التخ�ش�ـــص ملرحلـــة الدكتـــوراه، علـــى اأن ت�شمـــن اأ�شمـــاء املقـــررات يف جمل�شـــي 
 الق�شـــم والكليـــة  وقـــرار االبتعاث، و االبتعـــاث الأ�شرتاليا حم�شور يف اجلامعـــات املن�شوية حتت

. Group Of Eight

)�س( هل ي�سمح بالبتعاث للجامعات ال�سعودية؟ (  2
) ج (  االأ�شـــل يف االبتعـــاث اأن يكـــون للخـــارج، وميكـــن االبتعاث لبع�ص اجلامعـــات يف الداخل يف 
تخ�ش�شـــات الدرا�شـــات االإ�شالمية واللغة العربية، وبناًء علـــى املربرات التي يقدمها الراغب يف 

االبتعاث.
)���س( هل يلزم املتقدم لالبتعاث لدرا�سة اللغة احل�سول على قبول اأكادميي ماج�ستري اأو  (  3

دكتوراه؟
) ج ( االإجـــراءات تلـــزم توّفـــر قبـــول لغة وقبـــول اأكادميـــي )ماج�شتري( للمعيديـــن، )ودكتوراه( 
للمحا�شريـــن مو�شًحا به الدرجـــة املطلوب االبتعاث اإليها والتخ�ش�ـــص وتاريخ بداية الدرا�شة 
ومدتهـــا، ولكـــن ميكن االكتفاء بقبول اللغة ب�شرط اأن يكـــون معهد اللغة تابعا جلامعة مو�شى 

بها من وزارة التعليم العايل يف جمال تخ�ش�شك الدقيق.
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)�س( هل ي�سرتط للمبتعثة للخارج وجود حمرم؟ (  4
) ج ( ي�شرتط للمبتعثة للخارج وجود مرافق، و لها احلرية يف اختيار من ترغب ) الزوج، االأب، 
االأخ ( ويف حـــال وجـــود زوجـــني يرغبـــان يف االبتعاث فاالأ�شل اأن يكون املرافـــق زوج املبتعثة ، و ال 
يتاح للمبتعثة مرافق اآخر اإال يف حالتني : االأوىل : اختالف الدول . والثانية : بعد امل�شافة بني 

اجلامعة التي يدر�ص فيها املبتعث و التي تدر�ص فيها املبتعثة ، بحيث تزيد عن 150 كلم.
واإذا زال �شبـــب اإدراج مرافـــق اآخـــر �شوى الزوج بان اجتمعـــا يف جامعة واحدة اأو يف جامعتني تقل 
امل�شافة بينهما عن 150 كلم فتقوم اللجنة بالتو�شية باإ�شدار قرار اإحلاقي باإثبات الزوج مرافقا 

لزوجته.
)�س( كيف اأتاأكد من اأن اجلامعة التي اأرغب يف اللتحاق بها اأنها معتمدة وكذلك ترتيبها  (  5

العاملي؟
) ج ( ميكنـــك الدخـــول علي موقع وزارة التعليم العـــايل والو�شول اإىل رابط اجلامعات املُو�شى 

بها.
)�س( هل ميكن التقدم للح�سول على التاأ�سرية قبل احل�سول على ال�  )I-20( ؟ (  6

 )I-20( ال ميكن اإال بعد احل�شول على ) ج (
)�س( هل ميكن البتعاث فقط ملدة �س��نة لدرا�س��ة اللغة دون ا�س��تكمال البعثة للح�س��ول  (  7

على الدرجة العلمية؟
) ج ( ال ميكن ذلك، الأن االبتعاث للغة هدفه االأ�شا�شي هو االبتعاث لنيل درجة علمية

)�س( هل يحق للمبتعث التقدم بطلب اإجراء معني لإدارة البتعاث والتدريب مبا�سرة؟ (  8
) ج ( املبتعـــث للخـــارج مرتبط ب�شكل كامل بامللحقية، وال ميكـــن ا�شتقبال اأي طلب للمبتعث اإال 
مـــن خـــالل امللحق الثقايف، واملبتعث للداخل مرتبـــط بالق�شم االأكادميي، وال ميكن ا�شتقبال اأي 

طلب للمبتعث اإال من خالل الكلية. 
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)�س( مل اأمتكن من ت�سجيل ف�سل درا�سي اأثناء مدة البتعاث الداخلي، فهل يح�سب هذا  (  9
الف�سل من مدة البتعاث؟ وهل يلزمني قطع البعثة واملبا�سرة؟

) ج ( اإذا حـــذف املبتعـــث ف�شـــال درا�شيا فاإن هـــذا حمت�شب �شمن مدة االبتعـــاث االأ�شا�شية، وال 
ميكن املبتعث يف هذه احلالة من العودة للعمل اإال بطلب قطع االبتعاث.

)�س( هل ميكن احل�سول على الدرجة العلمية بالبحث فقط؟ (  10
) ج ( االبتعاث يكون للربامج التي تت�شمن مقررات ور�شالة فقط

)�س( هل يلزم على املبتعث تقدمي تقارير دورية عن �سريه الدرا�سي ؟ (  11
) ج ( نعم على املبتعث تقدمي تقارير دورية عن �شريه الدرا�شي للكلية وللق�شم االأكادميي فهو 

امل�شوؤول عن متابعة مبتعثيه .
)�س( هل يحق للمبتعث احل�سول على رحلة علمية اأثناء فرتة البتعاث؟ (  12

) ج ( يحـــق للمبتعـــث اإىل اخلارج القيام برحلـــة علمية اأثناء اإعداد الر�شالة وملرة واحدة خالل 
املرحلة الدرا�شية الواحدة اإىل اململكة اأو غريها خارج مقر البعثة وفقاً لل�شوابط امل�شار اإليها 

يف املادة )اخلام�شة ع�شرة( من الئحة االبتعاث والتدريب ملن�شوبي اجلامعة.
)�س( متكنت من احل�سول على الدرجة العلمية دون درا�سة املقررات التي طلبت مني يف  (  13

قرار البتعاث، فهل هذا كاف؟
) ج ( ال يتم التعيني على املرتبة العلمية اإال بالتزام املبتعث مبا ورد بقرار االبتعاث.

)�س( هل يحق للمبتعث الذي يرغب يف قطع ابتعاثه مبا�سرة العمل؟ (  14
) ج ( ال يجـــوز للمبتعـــث يف الداخـــل واخلارج الذي يرغب يف قطـــع ابتعاثه قبل احل�شول على 
املوؤهل املطلوب ترك مقر درا�شته ومبا�شرة العمل اإال بعد موافقة جمل�ص اجلامعة املبنية على 

تو�شية جمل�شي الق�شم والكلية وجلنة االبتعاث والتدريب.
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)�س( يف حال انتهاء املدة الأ�سا�س��ية لالبتعاث والتمديد دون احل�س��ول على املوؤهل، ما  (  15
الإجراء املتبع؟

) ج ( يتقـــدم املبتعـــث يف اخلـــارج للملحقيـــة بطلـــب اإنهـــاء ابتعاثـــه، ويتـــم التعامل مـــع الطلب 
الكرتونيا. اأما املبتعث يف الداخل فيتقدم لرئي�ص الق�شم بطلب اإنهاء االبتعاث، ومن ثم يرفع 
ملجل�ـــص الكليـــة ومنهـــا للجنة االبتعـــاث والتدريب؛ للتو�شيـــة باإنهاء االبتعـــاث والرفع ملجل�ص 
اجلامعـــة للتوجيـــه باالإجراء اجلزائي وفًقا للمادة )الثالثون( من الئحة االبتعاث والتدريب 

ملن�شوبي اجلامعة.
)�س( اإذا انتهيت من الدرا�سة متى األزم باملبا�سرة ؟ (  16

) ج ( على املبتعث للخارج اأن يعود للمملكة خالل �شهر على االأكرث من انتهاء درا�شته، وعليه 
اأن يبا�شـــر خـــالل ع�شرة اأيـــام من تاريخ و�شوله للمملكة، اأما املبتعـــث للداخل فعليه اأن يبا�شر 

بانتهاء درا�شته مبا�شرة .
)�س( هل ميكن البتعاث مرة اأخرى ملن قطع ابتعاثه؟ (  17

) ج ( االأمـــر يعتمـــد علـــى قـــرار اإنهـــاء االبتعاث ال�شـــادر من �شعـــادة وكيل اجلامعـــة للدرا�شات 
العليا والبحث العلمي بناء على تو�شية اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب وموافقة جمل�ص 
اجلامعـــة  يف اإنهـــاء االبتعـــاث ال�شابق، واالإجـــراء املتخذ بناًء على املـــادة )الثالثون( من الئحة 

االبتعاث والتدريب ملن�شوبي اجلامعة.  
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نموذج ]12-03[

استمارة معلومات ابتعاث 

) حما�سر – معيد (
كلية : ..................................................................           الق�شم : ..............................................

  أواًل : معلومات عن ) المبتعث / المبتعثه ( :
اال�شم رباعياً : .................................................................................................................................. ( 1) 
تاريخ امليالد :           /        /       14هـ    العمر: ........................................................................................... ( 2) 
مكان امليالد : .........................................................  املدينة : ............................................................ ( 3) 
رقم ال�شجل املدين : )                                             (  م�شدره : .......................... تاريخه :    /      /      14هـ. ( 4) 
و�شائل االت�شال : هاتف املنزل: ................................................ جوال : ................................................ ( 5) 

     بريد اإلكرتوين :................................................@................................................

 احلالة االجتماعية :   اأعزب    متزوج عدد املرافقني ) .......................... (. ( 6) 
 م�شمى الوظيفة ) املعني/املعينة ( عليها : ................................................ رقمها : ) .......................... (. ( 7) 
 رقم قرار التعيني : ) ........................................................ ( تاريخه :    /      /      14هـ. ( 8) 
 تاريخ املبا�شرة :    /      /      14هـ. ( 9) 

 رقم امللف : ) .............................. (. ( 10) 
 املوؤهالت العلمية : ( 11) 

التقدير�شنة التخرجمكانها اجلهة التي ح�شل منها على املوؤهلالتخ�ش�صالدرجة العلمية م
1
2
3
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  ثانيًا : معلومات عن الجهة التابع لها ) المبتعث / المبتعثه (: ) يجب تعبئة جميع الحقول (
الكلية/االإدارة : ...................................................... الـــــــقـــــــ�شــــــــــم : ..................................................... ( 1) 
التخ�ش�ص العلمي الذي مت اإقراره من قبل جمل�ص الق�شم : ..................................................................... ( 2) 
عدد اأع�شاء هيئة التدري�ص ال�شعوديني : ) ............................. (  غري ال�شعوديني : ) ............................. ( ( 3) 
عدد املحا�شرين : ) ............................. (.عدد املعيدين : ) ............................. (. ( 4) 
عدد ) املبتعثني/ املبتعثات ( خارجياُ لدرا�شة التخ�ش�ص الدقيق ) للمر�شح/للمر�شحة ( : ) ....................... ( ( 5) 
عدد ) املبتعثني/ املبتعثات ( داخلياُ لدرا�شة التخ�ش�ص الدقيق ) للمر�شح/للمر�شحة ( : ) ......................... (. ( 6) 
الـــــــــــــــــــــــــــــدولـــــــــــــــــــــــــــــة:).............................( ( 7)   عـــــــدد ) املـــبـــتـــعـــثـــني/ املـــبـــتـــعـــثـــات ( مـــــن الـــقـــ�ـــشـــم لـــنـــفـــ�ـــص: 

اجلامعة : ) ......................................................... (. الق�شم: ) ......................................................... (
الـــــــــــــــــــــــــــــدولـــــــــــــــــــــــــــــة:).............................( ( 8)  ـــيـــة لـــنـــفـــ�ـــص:  ـــعـــثـــني/ املـــبـــتـــعـــثـــات ( مـــــن الـــكـــل  عـــــــدد ) املـــبـــت

اجلامعة : ) ......................................................... (. الق�شم: ) ......................................................... (
عدد ) اخلريجني/ اخلريجات ( ال�شعوديني يف الق�شم من نف�ص الدولة : ) .............................................. ( ( 9) 

  ثالثًا : معلومات عن البعثة: )يجب تعبئة جميع الحقول(
الدرجة العلمية  ) املبتعثني/املبتعثات ( للح�شول عليها : ....................................................................... ( 1) 
التخ�ش�ص العام باللغة العربية : ..........................................  بلغة الدرا�شة .......................................... ( 2) 
التخ�ش�ص الدقيق باللغة العربية : .......................................  بلغة الدرا�شة .......................................... ( 3) 
ا�شم الق�شم باللغة العربية : .....................................  باالأحرف الالتينية : ........................................... ( 4) 
ا�شم اجلامعة باللغة العربية : .....................................  باالأحرف الالتينية : ......................................... ( 5) 
نقاط تقومي اجلامعة ............................................  نقاط تقومي الق�شم : ............................................ ( 6) 
 ا�شم املدينة باللغة العربية : ......................................  باالأحرف الالتينية : .......................................... ( 7) 
 ا�شم الدولة باللغة العربية : ....................................... باالأحرف الالتينية : .......................................... ( 8) 
 مدة الدرا�شة وفق قرار االإبتعاث : ) .......................................... (. ( 9) 

 تاريخ بدء الدرا�شة :    /      /      14هـ املوافق     /      /      20م. ( 10) 
التاريخ املتوقع للح�شول الدرجة احلالية :    /      /      14هـ. ( 11) 
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  رابعًا : معلومات عن البعثات و القرارات السابقة :
هل �شبق االبتعاث قبل هذه البعثة :   ال   نعم )يرفق �شورة من قرار االبتعاث( ( 1) 

ا�شم اجلامعة : ......................................................... الدولة : ...........................................................
الدرجة : ............................  مبوجب القرار االإداري رقم: ) .......................... ( وتاريخه:    /    /    14هـ. 

هل ) ح�شل/ ح�شلت ( على الدرجة املطلوبة :     نعم   ال
هل �شبق اإنهاء االبتعاث :   ال   نعم  ( 2) 

وذلك لالأ�شباب التالية :
• بناء على طلب املبتعث / املبتعثه .        	
• لعدم القدرة على موا�شلة الدرا�شة.       	
• خمالفة االأنظمة اأو التعليمات.             	
• ثبوت التوقف عن الدرا�شة دون عذر مقبول.       	
• لعدم ح�شوله على املوؤهل املطلوب يف املدة املحددة.      	

مبوجب القرار االإداري رقم : ) ............................. ( و تاريخه :      /      /      14هـ.
  هل �شبق متديد االبتعاث :   ال   نعم  وذلك كما يلي : ( 3) 

• ) ............................. ( جمموع املدة: ) ............................. ( 	 عدد التمديدات ملرحة الـلــــــــغـــــــة :   
• ) ............................. ( جمموع املدة: ) ............................. (  	 عدد التمديدات ملرحة املــــاج�شتري :   
• ) ............................. ( جمموع املدة: ) ............................. (  	 عدد التمديدات ملرحة الدكتوراه :   

 هل �شبق تغيري اجلامعة :     ال   نعم   وذلك كما يلي : ( 4) 
• عدد مرات تغيري اجلامعة ملرحة املــــاج�شتري : ) ...................... (   ملرحة الدكتوراه : ) ...................... (.	

هل �شبق تغيري التخ�ش�ص :    ال   نعم    وذلك كما يلي : ( 5) 
• عدد مرات تغيري التخ�ش�ص ملرحة املــــاج�شتري : ) .................... ( ملرحة الدكتوراه : ) .................... ( .	

هل �شبق لك القيام برحلة علمية:    ال   نعم    وذلك كما يلي : ( 6) 
• عدد مرات القيام برحلة علمية ملرحة املــــاج�شتري : ) ...................... ( جمموع املدد: ) ...................... (.	
• عدد مرات القيام برحلة علمية ملرحة الدكتوراه : ) ........................ ( جمموع املدد: ) ......................(.  	
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نموذج ]12-04[

تعهد

....................................................................................................................................  : اأنا   اأتعهد 

والذي اأعمل بوظيفة : ...................................................  بكلية/باإدارة ...................................................

واملبتعث من قبل جامعة املجمعة للح�شول على درجة ...........................  يف جمال ..................................
باأن اأعمل يف اجلامعة بعد عودتي من البعثة مدة تعادل فرتة البعثة على االأقل.

وعلى ذلك اأوقع .

التوقيع :  ...............................................                 ختم الق�شم/الكلية
التاريخ :        /       /       14هـ

رقم امللف : ) .......................................... (.
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نموذج ]12-05[

تعهد بموافقة ولي أمر المعيدة / المحاضرة على ابتعاثها

اأتعهد اأنا : ................................................................................................................................................
رقم بطاقة االأحوال/اإقامة : ) ............................................................................................................ (

 تاريخه :      /      /      14هـ
م�شدرها : .....................................................................................................
ويل اأمر املعيدة/ املحا�شرة : ........................................................................

 باأنني موافق على ابتعاثها اإىل خارج اململكة ، و�شوف اأكون/يكون ) ................................................... (  
املرافق لها يف مقر البعثة طيلة فرتة ابتعاثها .. ويف حالة عدم االلتزام بذلك للجامعة حق اإنهاء البعثة.

واهلل ويل التوفيق
اال�شـــــم : .................................................................................

�شلة القرابة : ........................................................................    
الـتـــوقــــــيـع : ............................................................................

الــتــــاريـــــخ :        /      /       14هـ

ت�شديق املرجع على �شحة التوقيع                                                    اخلتم          
اال�شم   : ...........................................................................
الوظيفة : ........................................................................
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نموذج ]05-13[

متطلبات اجراءات االبتعاث

اال�شم: ............................................... الق�شم: ............................................... الكلية: .......................................

  نـــوع الطلـــب
 فتح ملف.     ابتعاث جديد.    متديد بعثة.    ترقية البعثة.     قطع البعثة    انتهاء مدة االإبتعاث.
 اإنهاء االإبتعاث  للح�شول على املوؤهل.    القيام برحلة علمية للمبتعثني.    اأخرى:..................................

ابـــــتــــعــــــــــــاث جــــــــــــديـــــــــــــدفـــــتــــــــــــــــح مــــــــلـــــــــــــــــــف

 �شورة من قرار التعيني.
 �شورة من تبليغ املبا�شرة.

 �شورة من الهوية الوطنية.
 ال�شرية الذاتية.

 �شورة م�شدقة من اّخر موؤهل.
 �شورة من جواز ال�شفر.

 خطاب عميد الكلية.
 ا�شتمارة االإبتعاث .

 �شورة من حم�شر جمل�ص الق�شم. 
 �شورة من حم�شر جمل�ص الكلية.

 �شورة الهوية ودفرت العائلة لالأ�شرة املرافقة.
 �شورة من جواز ال�شفر للمبتعث ومرافقيه.

 �شورة من القبول االكادميي.

 طباعة اعرتاف وزارة التعليم العايل باجلهة التعليمية.
 تو�شيح تف�شيلي للربامج التي �شيدر�شها املبتعث.

 �شورة من �شهادة املاج�شتري لطالب االإبتعاث  للدكتوراه.
 تعهد بالعمل بعد انتهاء البعثة.

 منوذج موافقة ويل االمر للمبتعثة.

قطـع البعـثــــة/ انـتـهـــــــاء مــدة االإبـتـعـــــاثتـــرقـــيــــــــــــــــــة الــبــعــثــــــــــــــــــــةتــمـــــــــديـــــــــد  الـــبـعـثـــــــــــــــــة

 طلب متديد البعثة »الطلب االإلكرتوين«.
 تاأييد امل�شرف االأكادميي.
 �شورة من قرار االبتعاث.

 �شورة من حم�شر جمل�ص الق�شم. 
 �شورة من حم�شر جمل�ص الكلية.

 تقرير اجناز لتمديد اللغة.

 طلب ترقية البعثة »الطلب االإلكرتوين«.
 �شورة من القبول االكادميي.

 �شورة من حم�شر جمل�ص الق�شم. 
 �شورة من حم�شر جمل�ص الكلية.

 طلب اإنهاء االإبتعاث  »الطلب االإلكرتوين«.
 �شورة اّخر درجة ح�شل عليها.

 �شورة من حم�شر جمل�ص الق�شم. 
 �شورة من حم�شر جمل�ص الكلية.

 خطاب يو�شح مربرات قطع االإبتعاث.

اأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرىالـقـيــــــــــــام بـرحـلــــــــة عـلـمـيــــــــــة اإنهاء االإبتعاث  للح�شـول على املوؤهــل

 طلب اإنهاء االإبتعاث  »الطلب االإلكرتوين«.
 خطاب عميد الكلية.

 �شورة املوؤهل احلا�شل عليه.

 طلب القيام برحلة علمية »الطلب االإلكرتوين«.
 �شورة من حم�شر جمل�ص الق�شم. 
 �شورة من حم�شر جمل�ص الكلية.

 تاأييد امل�شرف االأكادميي.
 موافقة اجلهة املعنية بالرحلة العلمية.

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

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

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

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

وكيل الكلية للدرا�شات العليا والبحث العلمي                                              مدير اإدارة االإبتعاث  والتدريب

           








