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 ابتعاث معلومات استمارة
 (معيد – حماضر)

 .الكرتونيا الطلب هذا يعبأ: مالحظة

 : القسم: الكلية

 -( :املبتعثة/املبتعث)  عن معلومات – أولا 

 : رابعيا   االسم (1
 : امليالد مكان. سنة: العمر. هــ14//:  امليالد اتريخ (2

 : .املدينة                   
 .  هــ14//:   اترخيه:   مصدره:  املدين السجل رقم (3
 :  جوال:  املنزل هاتف: االتصال وسائل (4

 @: إلكرتوين بريد                       

 .  املرافقني عدد. وجمتز ☐   أعزب☐:االجتماعية احلالة (5
 : .رقمها:  . عليها( املعينة/املعني) الوظيفة مسمى (6
 .هــ14//:  اترخيه: . التعيني قرار رقم (7
 : .امللف رقم.. هــ14//:  املباشرة اتريخ (8
 :العلمية املؤهالت (9

 

 (احلقول مجيع تعبئة جيب) -(: املبتعثه/  املبتعث) هلا التابع اجلهة عن معلومات – اثنياا 

 منها حصل اليت اجلهة التخصص العلمية الدرجة م
 املؤهل على

 التقدير التخرج سنة مكاهنا

1       

2       

3       
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 : القسم: . اإلدارة/  الكلية ( 1) 
 :  القسم جملس قبل من إقراره مت الذي العلمي التخصص ( 2) 
 : )(.  السعوديني غري: )(.  السعوديني التدريس هيئة أعضاء عدد ( 3) 
 : )(. املعيدين عدد: )(.  احملاضرين عدد ( 4) 
 (: )(. للمرشحة/للمرشح)  الدقيق التخصص لدراسة خارجيا  (  املبتعثات /املبتعثني)  عدد ( 5) 
 (: )(. للمرشحة/للمرشح)  الدقيق التخصص لدراسة داخليا  (  املبتعثات /املبتعثني)  عدد ( 6) 
 : )(.القسم: )(. اجلامعة: )(.الدولة: لنفس القسم من(  املبتعثات /املبتعثني)  عدد ( 7) 
 : )(.القسم: )(. اجلامعة: )(. الدولة: لنفس الكلية من(  املبتعثات /املبتعثني)  عدد ( 8) 
 : )(. الدولة نفس من القسم يف السعوديني(  اخلرجيات /اخلرجيني)  عدد ( 9) 

 (احلقول مجيع تعبئة جيب)-:البعثة عن معلومات  – اثلثاا 

 : . عليها للحصول(  املبتعثات/املبتعثني)   العلمية الدرجة ( 1) 
 .: الدراسة بلغة: . العربية ابللغة العام التخصص ( 2) 
 : .الدراسة بلغة: .  العربية ابللغة الدقيق التخصص ( 3) 
 : .الالتينية ابألحرف: . العربية ابللغة القسم اسم ( 4) 
 : .الالتينية ابألحرف: . العربية ابللغة اجلامعة اسم ( 5) 
 : .القسم تقومي نقاط: .  اجلامعة تقومي نقاط ( 6) 
 : .الالتينية ابألحرف: . العربية ابللغة املدينة اسم  ( 7) 
 : .الالتينية ابألحرف: . العربية ابللغة الدولة اسم  ( 8) 
 : )(.اإلبتعاث قرار وفق الدراسة مدة  ( 9) 
 .  م14//:  املوافق.  هــ14//:  الدراسة بدء اتريخ  ( 10) 
 .هــ14//:  احلالية الدرجة للحصول املتوقع التاريخ ( 11) 

 -: السابقة القرارات و البعثات عن معلومات – رابعاا 

 (االبتعاث قرار من صورة يرفق) نعم، ☐    ال☐: البعثة هذه قبل االبتعاث سبق هل ( 1) 
 : .الدولة: . هلا املبتعث اجلامعة اسم

 .هــ14//:  واترخيه: )(. رقم اإلداري القرار مبوجب: . الدرجة

 .نعم ☐    ال☐: املطلوبة الدرجة على(  حصلت /حصل)  هل  ( 2) 
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 : التالية لألسباب وذلك نعم، ☐    ال☐: االبتعاث إهناء سبق هل  ( 3) 

 . املبتعثه/املبتعث طلب على بناء ☐
 . الدراسة مواصلة على القدرة لعدم☐
 .التعليمات أو األنظمة خمالفة☐
 . مقبول عذر دون الدراسة عن التوقف ثبوت☐
 . احملددة املدة يف املطلوب املؤهل على حصوله لعدم☐

 .هــ14//:  واترخيه: )(. رقم اإلداري القرار مبوجب

 :يلي كما  وذلك نعم، ☐    ال☐: االبتعاث متديد سبق هل   ( 4) 
 : )( .املدة جمموع: )( الـلــــــــغـــــــة ملرحة التمديدات عدد .1
 : )  ( .املدة جمموع: )  ( املــــاجستري ملرحة التمديدات عدد .2
 : )  ( .املدة جمموع: )  ( الدكتوراه ملرحة التمديدات عدد .1

 :يلي كما  وذلك نعم، ☐    ال☐: اجلامعة تغيري سبق هل  ( 5) 
 (.الدكتوراه ملرحة: )  (. املــــاجستري ملرحة اجلامعة تغيري مرات عدد  ( : 

 :يلي كما  وذلك نعم، ☐    ال☐: التخصص تغيري سبق هل ( 6) 
 (.الدكتوراه ملرحة: )  (. املــــاجستري ملرحة التخصص تغيري مرات عدد  ( : 

 :يلي كما  وذلك نعم، ☐    ال☐: علمية برحلة القيام لك سبق هل ( 7) 
 : )  ( .املدة جمموع: )  ( املــــاجستري ملرحة علمية برحلة القيام مرات عدد .1
 : )  ( .املدة جمموع: )  ( الدكتوراه ملرحة علمية برحلة القيام مرات عدد .2
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