استمارة متابعة المبتعثين
أ – معلومات شخصية :
 -1اسم المبتعث ( الرباعي ) ..................................................................................................................................................
 -2رقم السجل المدني
 -3رقم الهاتف ( المنزل )(............................................ .الجوال)
ب -المعلومات الدراسية :
 22م
/
/
بداية الدراسة

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

......………................................

) نقاط

.....……………………....................................................

المنجزة ........................................................………..

بلد الدراسة التي يدرس بها حاليا
الجامعـــــة
المرحلــــة المبتعث من اجلها ...………………….....................
التخصص باللغة العربية  :العام
(الموافق عليه من الوزارة ) الدقيق:

المـــعـــــــــدل ........................……………………..من أصل (
عدد الساعات  /السنوات
عدد الساعات  /السنوات المتبقية ...............................................………............
اجتياز االمتحان الشامل (خاص بالدكتوراه) ) ( :نعم ( ) ال
التخصص (باللغة االنجليزية) العام.......................................……................. :
الدقيق...…....................................................... :

............................................ ......
.......................…................

ج -المطــلـــــوب:
اعتباراً من
تمديد البعثة لمدة .........................
التاريخ المتوقع للتخرج( في التخصص الحالي )

/

/

11هـ المواافق
/

/

11هـ الموافق / /

تغيير تخصص إلى ............................. .........................
االنتقال إلى جامعة /كلية  .................................................الدولة  ............................من جامعة /كلية
تأجيل البعثة لمدة  .......................................................اعتباراً من 11 / /هـ الموافق / /

إنهاء البعثة من تاريخ

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

تغيير بداية البعثة من تاريخ

/

/

الموافق

11هـ

/ /

22م
22م

 ..........................................الدولة............................

22م

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

الموافق

22م

/ /

المبررات........................................................................................................................................................................................ .................................................................. :

اسم المبتعث ................................................................................التوقيع .............................................التاريخ
ملحوظة  :ترفق جميع المستندات التي تؤيد الطلب ( انظر مسوغات الطلب ) .

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

خاص الستعمال الملحق الثقافي
22 / /م
الموافق
بداية البعثة 11 / / :هـ
أساس البعثة :بناء على الخطاب رقم  ........................................وتاريخ
نصادق على صحة المعلومات المذكورة أعاله
( ) نؤيد الطلب
مرئيات الملحق

اسم الملحق الثقافي

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

نهاية البعثة:

/ /

11هـ

الموافق

22 / /م

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

( ) النؤيد الطلب

التوقيع ...............................................التاريخ

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

الختم

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

خاص الستعمال أمانة اللجنة
غير موصى بها (

)

)

الجامعة :موصى بها (
القرارات السابقة:)1( :
(...................................................................................................................................... :)3
المالحظات.................................................................................................................................................................... ................................................................................. :
.......................................................................................................

(:)2

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

أسم الموظف المختص ......................................................................................................... :التوقيع:
توصيات اللــــجنة :

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

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

الموافقة
المبررات:

عدم الموافقة

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

د -مسوغات الطلب:







تعبئة االستمارة المرفقة وتوقيعها من قبل المبتعث.
إرفاق كشف درجات حديث من الجامعة ومعتمد يتضمن التخصص الذي يدرسه وعدد السااعات المنجازة
وعدد الساعات المتبقية والمعدل الذي حصل عليه وبداية الدراسة .
خطاب من الجامعة يؤيد الطلب .
تقرير طبي معتمد في الحاالت المرضية .
صورة القبول النهائي من الجامعة التي سينتقل لها الطالب في حالة طلب االنتقال على أن تكون جامعة
موصى بها.

 الخطة الدراسية للمبتعث .
 أي وثائق أخرى لها عالقة بالطلب .
لالستفسار االتصال على العنوان اآلتي :

الرياض  – 11111هاتف  5511111 :تحويله  111 / 111 / 151فاكس 5514005
 للمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع الوزارة على االنترنت:
E-mail: Contact@mohe.gov.sa - http://www.mohe.gov.sa
 للمراسلة بالبريد يعنون الطلب بأسم وكيل الوزارة للعالقات الثقافية .

