
 

 3من  1الصفحة 
 

 اململكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم العالي 

 جامعة اجملمعة 

 

  إيفاد للتدريس يف اخلارج أو إلجراء البحوثمنوذج طلب 

 أواًل: بيانات تعبأ من قبل املتقدم :

           رقم السجل املدني  االسم

  التخصص الدقيق  الرقم الوظيفي

  القسم العلمي  الكلية

 إجراء حبث علمي خالل العطلة الصيفية                                       التدريس يف اخلارج          فاديمن اإلالغرض 

  عنوان البحث 

نبذة خمتصرة عن 

 أهداف البحث
 

 فادياإلمكان 

  اإليفاد املطلوبةمدة  املدينة الدولة 

  بدء الربنامج تاريخ   
 هـ 14/    /      من:   

 هـ14/    /       إىل:  

مقدار الرسوم بالريال ـ 

 إن وجد  الدوالر
 

  املقصودة باإليفاد اجلهة 

 التزام :

وأن ال يغري جهة  عودته عن املهمة اليت قام بها.يلتزم املتقدم يف حالة ترشيحه بأن يقدم تقريرًا علميًا بعد 

 التدريب أو الربنامج املقرر أو االلتحاق بدورة أخرى اال بعد موافقة اجمللس العلمي.

  االسم 

  التوقيع

  التاريخ

 



 

 3من  2الصفحة 
 

 اململكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم العالي 

 جامعة اجملمعة 

 

 

 

 

 

 ثانيًا : بيانات تعبأ من قبل القسم العلمي:

   عدد أعضاء هيئة التدريس املتوافرين يف القسم العلمي من العام نفسه:  .1
 

 

 الربنامج نفسة.عدد أعضاء هيئة التدريس املرشحني حلضور   .2
 

 

3.  

 العلمي أو حضور احللقات الدراسية وما يف حكمها :  لالتصال  أو التفرغهل مت منح املرشح فرصة سابقة 

  : نعم , وضح............................................................................................................................................. 

 ال. 

4.  

أو التفرغ العلمي أو حضور احللقات  لالتصالهل أوفى املرشح بالتزاماته السابقة إن كان قد منح فرصة سابقة 

 الدراسية وما يف حكمها :

 ................................................................................................................. : نعم , وضح............................ 

  ال. 

 مصادقة رئيس القسم العلمي :

  االسم

  التوقيع

 هـ14/        /      التاريخ

 موافقة القسم :

 هـ 14رقم القرار ) ......................( رقم اجللسة ) ....................................( , تارخيها      /     /       

 .................................. ( اعتماد حمضر اجللسة من عميد الكلية باخلطاب رقم ) .

 هـ 14بتاريخ        /      /      



 

 3من  3الصفحة 
 

 اململكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم العالي 

 جامعة اجملمعة 

 

     

 

 

 

 ية:لثالثًا بيانات تعبأ من الك

 موافقة جملس الكلية 

 رقم القرار ) ...............................(  رقم اجللسة ) ..................................................(  

 هـ 14تارخيها        /    /       

 اعتماد حمضر اجللسة من مدير اجلامعة باخلطاب رقم ) ....................................................( 

 هـ 14بتاريخ          /      /      

 مصادقة عميد الكلية 

 :...........................................................االسم 

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

 هـ 14:            /       /       التاريخ


