نموذج طلب إلحاق طالب دارس على حسابه الخاص بعضوية البعثة
أ – معلومات شخصية :
 -1اسم الطالب ( الرباعي ) ................................................................................................................................................................
اسم الطالب باللغة اإلنجليزية .............................................................................................................................................. :
مكان الميالد .................................................
/ /
 -2تاريخ الميالد
 -3رقم السجل المدني
مصدره.............................
تاريخه / /
مصدره  -5 ......................................العنوان
 -4رقم جواز السفر  ....................................................................تاريخه / /
الدائم بالمملكة  ......................................ص .ب ....................المدينة  ........................الرمز البريدي.......................
الهاتف ................................................................................البريد اإللكتروني ..................................................................................
ب -المعلومات الدراسية :
 -1المراحل الدراسية السابقة :
الشهادة

المؤسسة التعليمية

الوالية

المدينة

الدولة

التخصص

معادلة

المعدل

نعم

ال

الثانوية
البكالوريوس
الماجستير

 -2المرحلة الحالية ......................الجامعة ..............................المدينة ...........................الوالية ..............................الدولة
التخصص ...............................عدد الساعات المنجزة .......................المعدل ...........................عدد الساعات المتبقية ..........................:
التاريخ المتوقع للتخرج / /
 -3الكليات او الجامعات في نفس المرحلة التي سبقت الدراسة بها:
.......................

اسم الجامعة  /الكلية

المدينة

الوالية

الدولة

انتظام كلى
 -4طريقة الدراسة في المرحلة الحالية
 -5هل حصلت على موافقة الوزارة للدراسة في الخارج؟ نعم
ال
 -6هل سبق ان درست في إحدى الجامعات السعودية ؟

عدد
السنوات

التخصص

معادلة

المعدل

انتظام جزئي
ال
نعم الرقم الجامعي .................الجامعة.....................

اسم الطالب ................................................................................التوقيع .............................................التاريخ

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

( لالستعمال الرسمي ) خاص بالملحق الثقافي البداء المرئيات
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

الجامعة التي يدرس فيها الطالب موصى بها
نصادق على صحة المعلومات المذكوره أعاله
اسم الملحق الثقافي

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

الجامعة التي يدرس فيها الطالب غير موصى بها
الختم
التوقيع .................................................................التاريخ

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

ج -التعهدات التالية يجب على الطالب قراءتها بدقة والتوقيع على مايخصه منها .
أتعهد انا الطالب ...................................................................................................باآلتي :
التوقيع ...........................................................:
 -1بأنني لست موظفا ً وال أعمل في أي جهة حكومية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -2أتعهد بأنني لست مبتعثا ً من أي جهة أخرى ولم يسبق فصلي من بعثه :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -3أتعهد بعدم مغادرة مقر دراستي خارج المملكة قبل الوفاء بجميع التزاماتي المالية كما أتعهد بسرعة تسديد ما قد ينشأ من
مطالبات مالية بعد مغادرتي  .وأن أزود الملحقية بتقرير دراسي فصلي يوضح سير دراستي .
التوقيع ..............................................................:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -4أفوض الملحقية الثقافية بالحصول على كافة المعلومات الدراسية من المؤسسة التعليمية التي أدرس بها  ،كما أفوض
المؤسسة التعليمية التي أدرس فيها بتزويد الملحقية الثقافية بالمعلومات الدراسية التي ترغبها .
التوقيع ..............................................................:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -5أتعهد بأنني قد اطلعت على ماتضمنه قرار لجنة معادلة الشهادات الجامعية رقم  1/1/1411وتاريخ 1411/7/4هـ
وفهمت مضمونه فهما ً اللبس فيه كما أفهمت من إدارة البعثات بأن حصولي على الشهادة من الجامعة التي سأدرس بها
ومصادقة الملحق عليها اليعني حتمية معادلتها من لجنة المعادالت بالوزارة .
االسم  ....................................................................:التوقيع ...................................................... :التاريخ 14 / /هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -6إقرار خاص بطالب الطب الجامعي فقط .
اقر بمعرفتي بانه سيجري لي امتحان بعد عودتي بالشهادة المطلوبة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يتحدد
في ضوئه إجازتي لممارسة الطب من عدمه وان اطلع على اللوائح والتعليمات التي تحكم ممارسة مهنة الطب في
التوقيع .................................................................:
المملكة والتزم بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -7أتعهد انا محرم الطالبة ............................................................................. :بأن أرافقها في مقر دراستها طوال فترة الدراسة
االسم .................................................................. :نوع القرابة .....................................................التوقيع.......................................... :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د -مسوغات طلب االلتحاق بعضوية البعثة :
 تعبئة االستمارة المرفقة وتوقيع التعهدات أعاله .
 صورة بطاقة السجل المدني للطالب وصورة دفتر العائلة للطالبة .
 صورة من جواز السفر .
 صورة من الشهادات االخيرة ما قبل المرحلة الملتحق بها حاليا ً وصورة قرار معادلتها اذا كانت صادرة من الخارج.
 كشوف الدرجات للكليات أو الجامعات ( معتمدة من مسجل الجامعة ) التي سبق الدراسة فيها .
 خطابات من مسجل الجامعة الملتحق بها حاليا ً يفيد التخصص الذي يدرسه الطالب وعدد الساعات المنجزة والمعدل الذي
حصل عليه وبداية الدراسة االكاديمية والتاريخ المتوقع للتخرج على ان تكون هذه الجامعة موصى بها من قبل الوزارة (
وأن ال تكون كلية متوسطة ) .
( عدد المقاعد المخصصة للبعثة محدد وسيتم إجراء مفاضلة بين المتقدمين ويمكنك متابعة طلبك عن طريق ادخال رقم
سجلك المدني وذلك في موقع الوزارة ) www.mohe.gov.sa
التوقيع :

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

