اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة جنران
إدارة اإلبتعاث والتدريب

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Higher Education
Najran University
Committee of Mission and Training

الشروط اخلاصة لإلبتعاث اخلارجي أو اإليفاد الداخلي للموظف
اسم املوظف (كما يف اهلوية) ..........................................................................:رقم املوظف..............................:
اجلهة اإلدارية  .....................................................:الوحدة اإلدارية التابع هلا...................................................:

استمارة حتقق الشروط
الستخدام املوظف :ضع العالمة أمام الشرط املتحقق.



 -1خطاب موافقة الجهة اإلدارية والقسم الذي أتبع لهما.
 -2ال يتجاوز العمر ( )45عاما.
 -3التقدير العام في الشهادة الجامعية أو ما يعادلها ال يقل عن "جيد".
ّ
لدي قبول مباشر وغير مشروط من مؤسسة علمية معترف بها وموص ى بها من وزارة التعليم.
-4
 -5حصلت على درجة ال تقل عن  70في اختبار قدرات الجامعيين للمؤهل املطلوب.
 -6لم يسبق لي الدراسة لنفس الدرجة العلمية.
إقرار املوظف
أقر بأن مجيع املعلومات املذكورة صحيحة وعلى مسئولييت وعلى ذلك أوقع/

اسم املوظف:

التوقيع

التاريخ:

الصفحة 1

الستخدام الرئيس املباشر :ضع العالمة أمام الشرط املتحقق.



أ .وجود عالقة مباشرة بين التخصص الذي سوف يدرسه وطبيعة العمل الذي يعد للقيام به
ب .ال يتجاوز نسبة الدارسين حاليا في القسم الذي يعمل به املوظف أكثر من موظف واحد أو ما
يعادل  %10من إجمالي عدد املوظفين في تلك الجهة.
ج .تقويم األداء الوظيفي للسنتين األخيرتين ال يقل عن "جيد جدا" ،أو ما يعادلها.
د .التخصص الذي سيدرسه يقع ضمن التصنيف الوظيفي في وزارة الخدمة املدنية وفي
مجموعة القطاع الذي يعمل به حاليا.
ه .لم يثبت بحق املوظف أي مخالفة إدارية ،أو صدر بحقه إحدى العقوبات املنصوص عليها
خالل السنتين األخيرتين أو محاال إلى التحقيق أو مكفوف اليد عن العمل
و .لم يسبق أن أنهيت دراسته إلهمال منه أو لضعف مستواه الدراس ي أو لسلوك غير مقبول.
ز .ال يؤدي الترشيح إلى إخالل بسير العمل ولن يحتاج القسم أو اإلدارة الذي يعمل بها موظفا
بديال ،طوال مدة دراسته.
مصادقة الرئيس املباشر

أصادق على صحة جميع املعلومات املذكورة في هذه االستمارة.
التوقيع:

اسم الرئيس املباشر:

الختم:

التاريخ:

مصادقة املشرف على الشؤون املالية

املبالغ املالية الالزمة البتعاث أو إيفاد املوظف:
متوفرة

غيرمتوفرة

اسم املشرف على الشؤون املالية:
التاريخ:

دون رسوم
التوقيع:
الختم:

الصفحة 2

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Higher Education
Najran University

جامعة نجران

Committee of Mission and Training

إدارة اإلبتعاث والتدريب
استمارة طلب ابتعاث خارجي أو ايفاد داخلي خاص باملوظف

اسم املوظف (كما يف اهلوية) ..........................................................................:رقم املوظف....................:
اجلهة اإلدارية  .....................................................:الوحدة اإلدارية التابع هلا.........................................:



املستندات املطلوب إرفاقها قبل  3أشهر من تاريخ بداية القبول للدارسة
 -7تعبئة استمارة معلومات املرشح لالبتعاث أو اإليفاد.
 -8صورة واضحة من بطاقة األحوال املدنية.
 -9صورة من قرار التعيين بالجامعة.
 -10خطاب القبول غير املشروط واملباشر من الجهة املراد االبتعاث أو اإليفاد إليها.
 -11خطة البرنامج ووصف املقررات
 -12صورة من تقويم األداء الوظيفي للسنتين املاضيتين.
 -13صورة من قرار االبتعاث أو اإليفاد السابق ملن سبق ابتعاثه أو إيفاده.
 -14موافقة الرئيس املباشر للجهة اإلدارية على دراسة املوظف

 -16تصنيف الجامعة عامليا (تصنيف .)ARWU

الستعمال إدارة االبتعاث والتدريب:
مجيع متطلبات االبتعاث مكتملة.

االبتعاث
للخارج

 -15صورة من تصنيف الجامعة من قائمة الوزارة للجامعات املوص ى بها .

مدير إدارة االبتعاث والتدريب
التوقيع:
الصفحة 3

استمارة ترشيح املوظف

صورة حديثة للمبتعث
(غري مطلوبة للمبتعثة)

القسم األول( :معلومات عامة)
 ) 1بيانات املرشح:


اسم املرشح حبسب جواز السفر................................ ........................ ......................... :



تاريخ امليالد



مكان امليالد ....................... :



اجلنس:

أنثى



رقم السجل املدني :



احلالة االجتماعية:



عدد املرافقني:



اجلهة اإلدارية اليت يتبعها املوظف:



اسم الوظيفة املعني عليها ........................................ :مرتبتها  ....................:تاريخ شغلها:



عدد سنوات اخلدمة يف اجلهة اإلدارية احلالية:

14 / /هـ
ذكر

/

/

14هـ

 ) 2املؤهالت العلمية اليت حصل عليها املرشح بعد املرحلة الثانوية:
الدرجة العلمية

م

اجلهة اليت حصل منها على املؤهل

سنة التخرج

التقدير

 ) 3عنوان املرشح داخل اململكة وخارجها:
رقم اهلاتف

رقم اجلوال

)(E-Mail

 ) 4أرقام أشخاص معروفني للمرشح ميكن االتصال بهم عند الضرورة:
االسم

رقم اجلوال

صلة القرابة

االسم

رقم اجلوال

صلة القرابة
الصفحة 4

القسم الثاني ( معلومات عن الدراسة)
 ) 1الدرجة العلمية املطلوب احلصول عليها:

الدرجة العلمية

مدة الدراسة

التخصص

 ) 2مقر الدراسة:

م

البلد

املدينة

الكلية

اسم اجلامعة

القسم

بالعربية
باإلجنليزية

 تاريخ بداية الدراسة يف القبول :

/ /

14هـ

املوافق /

/

20م

 تاريخ نهاية صالحية القبول :

14 / /هـ

/

/

20م

املوافق

 أقر بأن مجيع املعلومات املذكورة صحيحة وعلى مسئولييت وعلى ذلك أوقع.
االسم  .............................................. :التوقيع  ..................التاريخ / /

14هـ

 أتعهد أنا املوقع أدناه بالعمل يف اجلامعة بعد انتهاء بعثيت /إيفادي ملدة ال تقل عن فرتة اإلبتعاث.
االسم  .............................................. :التوقيع  ..................التاريخ / /

14هـ

الستخدام الرئيس املباشر
أصادق على صحة مجيع املعلومات املذكورة يف هذه االستمارة.
اسم الرئيس املباشر:
التاريخ:

التوقيع
اخلتم:

الصفحة 5

