اململكة العربية السعودية
وزارة التعـ ـ ــليـ ـ ـ ــم

وكالة التخطيط والتطوير
االدارة العامة للتطوير االداري
إدارة االبتعاث واإليفاد

شروط وضوابط
االبتعاث لشاغلي الوظائف غري التعليمية
للعام 7341/7341هـ
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مقدمة
تس ــعز وزارة التعل ــيم ممثل ــة ك وكال ــة التخط ــيط والتط ــوير (اإلدارة العام ــة للتط ــوير
اإلداري) لرفــك كفــاملة املــوظفال مــن هــبرب إجــااسم بــاامم دراأــية ك ا امعــا و املعاهــد و
الكليا للحصورب علز مستوى علمي فضل وفق ما تقتضيه مصلحة العمل  ،وبنامل علز ذلك مت
إعداد شروط وضوابط االبتعاث للوظائف غري التعليمية وذلك تسسيب علز املستفيدين ولسرعة
اجناز العمل .
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الشروط والضوابط
مت إعــداد ه ـ الشــروط والضــوابط بنــامل علــز الئحــة حكــام و ابتعــاث املــوظفال الصــادر بــا مر
السامي رام (  )71171وتاريخ 7437/1/12هـ ..وما تبعسا من تعليما وارارا إجاايه .

والً  :شروط االبتعاث :
 )7االبتعاث :
هو الدراأة هارج اململكة العربية السعودية من هبرب جامعـا ومسأسـا علميـة معـ
بسا من وزارة التعليم ( التعليم العالي ) وذلك لغرض :
) اجصورب علز دبلوم عالي بعد البكالوريوس  ،و درجيت املاجستري والدكتورا .
ب) اجصورب علز درجة البكالوريوس ك اجملاال الطبية والصحية وعلوم اجاأب
اآللي .
 )1ن يكون التخصص والدرجة العلمية املطلوب اجصورب عليسا ضمن هطة االبتعـاث السـنوية
للوزارة.
 )4ن يكون التخصص مناأب للوظيفة اليت يشغلسا املرشح و املكلف عليسا رمسياً .
 )3ان يكون املسهل السابق من جامعة مع

بسا من وزارة التعليم ( التعليم العالي) وبتقدير

ال يقل عن( جيد )  ،و ن يكون مسجبً مبركز املعلوما بوزارة اخلدمة املدنية.
 )7ان يكون اد امضز أنتال علز ا ال ك اخلدمة اجكومية .
 )6يش ط لببتعاث للدراأـة باخلـارج اجصـورب علـز ابـورب مـن إحـدى ا امعـا

و الكليـا

املوصز بسا ك الدرجة والتخصص وليس بسا تكدس وفقاً ملرئيا ا سة املتخصصة علز ن
يكون القبورب نسائياً وغري مشروط وموضحاً فيه أم الكلية  ،والقسم  ،والتخصص املقبورب
فيه  ،ومدة الدراأة وبدايتسا .
 )1ن يكــون املرشــح حاص ـبً علــز درجــة ( )7ك اهتبــار اآليلــتس  IELTSاو مــا يعاد ــا مــن
االهتبارا املعتمدة ا هرى .
 )1ن تكون تقارير ا دامل الوظيفي هبرب العامال السابقال ال تقل عن تقدير(جيد جدا) .
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 )3ن يكون عمر املرشح مخسة واربعال عاماً كحد اصز لببتعاث .
 )72ن ال يكون اد صـدر قـق املرشـح حكـم تـيديخ هـبرب العـامال السـابقال وال يكـون طرفـا ك
اضية اائمة .
 )77ان تتوفر االعتمادا املالية ك بند التدريب واالبتعاث .
 )71ن يكون ال شيح اد مت مبوافقة الرئيس ا علز للمرشح مدير عام و وكيل الوزارة و من
ك مستواهما.
 )74ان جيتاز املرشح املقابلة الشخصية ك اللجنة املركزية لإليفاد واالبتعاث بالوزارة.
 )73حصورب املرشح علز اجد االدنز(  17نقطة ) املطلوب من جمموع نقاط املفاضلة .
 )77ان يكون التخصص املراد اجصورب عليه امتداد ملسهل املرشح ك مجيك التخصصا .
 )76تُطبق شروط وضوابط االبتعاث واملفاضلة علز من تتم دراأته بالدراأة املسائية او بإجازة
دراأية و اجازة اأتثنائية ويرغب ك تفريغه للدراأة .
 )71عــدم نقــل املبتع ـ للدراأــة بعــد

رجــه مــن الــوزارة از هــارج الــوزارة اال بعــد إمضــائه ك

اخلدمة بالوزارة مدة تساوي مدة دراأته .
 )71تزود االدارة العامة للتطوير االداري بنسخة من الرأالة او ق الدرجة العلمية اليت حصل
عليسا املبتع

و املوفد .

 )73ل لـوزارة اجـق ك توجيـه املبتعـ بعـد

رجـه للعمـل ك ا سـة اةتاجـة واملناأـبة للمسهــل

ال ي حصل عليه .
 )12ك حارب حصورب املرشح علز ابتعاث أابق عن طريق اللجنه فانه يش ط ل شـيحه لدرجـة
علمية جديدة مُضز ف ة عمل توازي ف ة ابتعاهه اةددة ك ارارا اللجنه .
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هانياً  :املستندا املطلوبة لببتعاث - :

)7

اأــتكمارب النمــاذج اإلجرائيــة وهــي ــوذج طلــب االبتعــاث ( )721اخلــاب بــوزارة
اخلدمة املدنية و وذج بطااة املرشح و وذج التعسد بالعمل بالوزارة بعد التخرج
ملدة تساوي مدة الدراأة و وذج مرافقة حمرم للمرشحا .

)1

نسخة مصداة من املسهل الدراأي والسجل ا كادميي علز ن يكون مسجبً ك
مركز املعلوما بوزارة اخلدمة املدنية .

)4

هطــاب ال قبــورب مــن ا امعــة و صــورة مصــداة منــه يــدد فيــه الكليــة والقســم
والتخصص املقبورب فيه للدراأة ومدة الدراأة وبدايتسا وك حالة إنسامل جـزمل مـن
الدراأة يتم ارفاق املستند النظامي ال ي التحق علز أاأه بالدراأة .

)3

صورة من تقييم ا دامل الوظيفي للسنتال ا هريتال .

)7

صورة بطااة ا حوارب – السجل املدني .

)6

للمرشحال لببتعاث ك اخلارج ارفاق شسادة اآليلتس قي ال تقل عن ( )7و ما
يعاد ا .

)1

صورة من الدورا التدريبية والديبلوما اجاصل عليسا املرشح بعد اهر مسهل .

)1

بيان هدمة حدي .

)3

بيان با عمارب اليت يقوم بسا املرشح مصدق وخمتوم من رئيسه .

)72

ك حالـه رفـاق مسـتندا ( مـن شـسادا و هطابـا و هبفسـا ) مكتوبـه بلغـة غــري
العربية فببد ان يتم ترمجتسا از اللغة العربية من مكتب معتمـد و رفـاق صـور
مصداه من ال مجة .
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هالثاً :إجراملا وآلية ال شيح لببتعاث - :
)7

تقــوم اإلدارة املختصــة بــإدارا التعلــيم باأــتكمارب املســتندا وتوايعســا مــن مــدير
التعليم وترفك لإلدارة العامـة للتطـوير االداري  ،وك جسـاز الـوزارة ترفـك مسـوغا
ال شيح بعد اأتكما ا لإلدارة العامة للتطوير االداري من الرئيس االعلز لقطاع
املرشح.

)1

املرشــحون لببتعــاث

ميــك الــدرجا العلميــة جتــرى ــم املقابلــة الشخصــية ك

اللجنة املركزية لببتعاث بالوزارة  ،وتوصي اللجنة بر يسا وتعاد للتطوير االداري
ال جرامل املفاضلة بال املرشحال.
)4

تتم عملية املفاضلة بال املرشحال الهتيار املرشـح اجاصـل علـز النقـاط االعلـز
من هبرب اآللية التالية :
) نقاط أنوا اخلدمة .
ب ) نقاط تقييم االدامل الوظيفي .
ج ) نقاط التقدير ك اهر مسهل علمي .
د ) نقاط املقابلة الشخصية
و ) نقاط الدورا التدريبية .

)3

بعد اهتيار املرشح اجاصل علز نقاط علز يتم ه موافقة صاحب الصبحية
علز ال شيح.

)7

االرتباط علز التكاليف املالية .

)6

يقــوم التطــوير االداري برفــك طلــب ال شــيح از

نــة تــدريب وابتعــاث مــوظفي

اخلدمة املدنية بوزارة اخلدمة املدنية .
)1

بعد موافقة

نة تدريب وابتعاث موظفي اخلدمـة املدنيـة بـوزارة اخلدمـة املدنيـة

يتم إصدار ارار االبتعاث و اإليفاد .
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ر ابعاً  :النماذج :
)7

وذج االبتعاث اخلاب باخلدمة املدنية ( وذج .) 721

)1

وذج تعسد مرشح االبتعاث بالعمل بالوزارة بعد اجصورب علز املسهل وك ا سة اليت
تراها الوزارة مناأبة  ،وذج (.)726

 )4اأتمارة احتساب الاامم والدورا التدريبية  ،وذج (.)4
)3

وذج مرافقة حمرم (.)721

 )7اأتمارة حصر نقاط مرشح .
 )6حمضر ترشيح ومفاضلة .
)1

وذج فسرأة بيانا ملف مرشح ابتعاث رام(. )7

مبحظا هامة :
 )7ميكن اجصورب علز ه النماذج من مواك اإلدارة العامة للتطوير اإلداري
http://departments.moe.gov.sa/ManagementDevelop
. ment/Pages/default.aspx
 )1تستوفز مجيك بنود وفقرا النماذج طباعة وبكل داة  ،واعتمادها من
املختصال ك ا سة وهتمسا باخلتم الرمسي للجسة .
 )4جيب ن تكون مجيك صور النماذج والوهائق ـ ـ املرفقة ضمن الطلب ـ ـ موهقة
من املختصال ك ا سة وهتمسا بصورة طبق ا صل .
 )3وضك النماذج والوهائق وا وراق املطلوبة ك ملف مرتبة ومفسرأة.
 )7ك حالة وجود نقص ك ا وراق و عدم اكتمارب تصديقسا من ابل املختصال
أيتم إعادتسا للجسة الواردة منسا ويتحمل املتسبب مسئولية التيهري .
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الن ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاذج
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نموذج رقم ( 112ابتعاث)
رقم الطلب

وزارة التعليم – التطوير اإلداري

تاريخه

نوع الطلب-:
الدرجة () تمديةد وتةييةر تخ ة () تمديةد ونلةب بع ة () تمديةد ونلةب بع ة وتةييةر
() ابتعاث () تمديد مرحلة اللةة () تمديةد لةن
() تأجيب بع () الليام برحل علمي  Оالتمديةد
() تةيير تخ
() استكماب بع () نلب بع () نلب بع وتةيير تخ
تخ
() تمديةد لدرجة أعلةى ونلةب
لدرج أعلى () رفع الدرج العلمي ()تمديد و رفع الدرج العلمي () تمديد لدرج أعلى وتةيير تخ
ونلب بع () إنهاء البع  )( .أخرى حددها
بع () تمديد لدرج أعلى وتةيير تخ
 /1معلومات عن الموظف
 1/1السجب المدني
 2/1االسم:

 7/1تاريخ التخرج:

 12/1بداي الخدم بالدول :

 3/1تاريخ الميالد :

 8/1التلدير في الشهادة:

 13/1تلدير األداء ألخر سنتين :

 4/1الدرج العلمي :

 9/1اإلدارة :

 14/1المستوى في اللة :

 5/1التخ

:

 6/1جه التخرج:

 11/1مسمى الوظي :
 11/1المرتب أو المستوى

 /2معلومات عن البع الحالي
:

 7/2الجه التعليمي :

1/2الدرج المبتعث للح وب عليها:

 4 /2التخ

2/2مكانها:

 5/2مدة البع :

3/2المدة التي أمضاها في الدراس :

 6/2المعدب الدراسي خالب تلك المدة:

 8/2تاريخ البدء ال علي للدراس :

 9/2ماذا حلق خالب ال ترة الماضي :
 :3اللرارات السابل للجن تدريب وابتعاث موظ ي الخدم المدني بوزارة الخدم المدني حوب المبتعث
هب سبق أن

در للموظف قرار من اللجن () ال

() نعم وهي-:
-
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 :4معلومات عن طلب الجه
 1/4الدرج العلمي المطلوب اإلبتعاث للح وب عليها :

 11/4مدة الرحل العلمي :

 2/4الجه التعليمي وملر البع :

 12/4مدة الدراس وفلا ً لللبوب:

 3/4نوعي اللبوب [ ] غير مشروط

[ ] مشروط بـ:

من:

 13/4الدرج العلمي إذا كان التمديد لمرحل أعلى :

 4/4بداي الدراس :

 14/4الجه التعليمي المطلوب االنتلاب لها:

 5/4لة الدراس :

 15/4الدرج العلمي المطلوب الرفع لها:

6/4مدة التمديد المطلوب :

 16/4المدة المطلوب الستكماب البع :

 7/4التخ

المطلوب الح وب عليه:

 8/4ملر البع المطلوب االنتلاب إليها:

 17/4التاريخ المطلوب لتأجيب البع :

 18/4التاريخ المطلوب لموا ل البع :

 9/4مدة التمديد لمرحل اللة :

 11/4التاريخ المطلوب إلنهاء البع :
 :5مبررات الطلب والمالحظات إن وجدت

 :6االعتمادات المالي -:
[ ] تتةةةوفر المبةةةالل الماليةةة الكافيةةة لل ةةةرف علةةةى المبتعةةةث بموجةةةب الرسةةةال الهات يةةة الةةةواردة مةةةن الةةةوزارة( التعلةةةيم العةةةالي) بتةةةاريخ/
(المرفل )
المسؤوب عن شؤون الموظ ين

 :7مدير إدارة االي اد وباالبتعاث بالتطوير االداري
االسم

االسم

التوقيع

التوقيع
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"تعليمات تعبئ نموذج112ابتعاث "
)1
)2
)3
)4

يجب أن يعبئ النموذج آليا ً .
ً
يجب ورود طلب اإلبتعاث قبب ستين يوما من بداي الدراس أو البرنامج .
أو تمديد مرحل اللة وهكذا في الحلب المخ
يحدد نوع اإلجراء المطلوب من ابتعاث أو تمديد بع أو تةيير تخ
تعاريف م طلحات االبتعاث :ـ
 1/4يل د باالبتعاث (اإلبتعاث الجديد للدراس ).

لنوع الطلب

 2/4يل د بتمديد البع (إعطاء المبتعث مدة زمني محددة لينهي البع والح وب على المؤهب المبتعث من أجله).
 3/4يل د بالتمديد لدرج أعلى (تمديد بع المبتعث للح وب على درج علمي أعلى من التي ابتعث من أجلها).
 4/4يل د بتمديد مرحل اللة (التمديد للمبتعث لمدة معين ليتمكن من إنهاء فترة اللة ويكون في ن

مدة البع ).

 5/4يل د بالتمديد ورفع الدرج العلمي (أن يح ب المبتعث على قبوب لمرحل أعلى أ ناء دراسته دون ح وله على شهادة إتمام
المرحل التي ابتعث لها وتوافق الجه على ذلك).
 6/4يل د باستكماب البع (أن تكون مدة الدراس محددة وفلا ً لللبةوب بمةدة أك ةر مةن المةدة التةي توافةق عليهةا اللجنة وهةي ةالث
سنوات وبعد نهاي هذه المدة يتم استكماب بلي مدة الدراس ).
 7/4يل د بتأجيب البع (أن ي در قرار اللجن بالموافل على اإلبتعاث إال أن المبتعث يطلب تأجيب مباشرته للبع ).
 )5على ضوء تحديد اإلجراء كما ورد في ال لرة السابل يتم االختيار من بين فلرات الحلب رابعا ً على النحو التالي-:
) 1/5إ ذا كان الطلب لالبتعاث فتعبئ الحلوب [ ]6 ،5 ،3 ،1باإلضاف إلى ال لرات .12/4 ،5/4 ،4/4 ،3/4، 2/4، 1/4
 ) 2/5إذا كان الطلب تمديد البع فتعبئ الحلوب [ ]5 ،3 ،2وال لرة .6/4
 ) 3/5إذا كان الطلب تمديد لمرحل أعلى فتعبئ الحلوب [ ]5 ،3 ،2وال لرتين 6/4و.13/4
 ) 4/5إذا كان الطلب تمديد لمرحل اللة فتعبئ الحلوب [ ]5 ،3 ،2وال لرة . 9/4
 ) 5/5إذا كان الطلب تمديد وتةيير تخ

فتعبئ الحلوب [ ]5 ،3 ،2وال لرتين  6/4و.7/4

 ) 6/5إذا كان الطلب تمديد ونلب بع فتعبئ الحلوب [ ]5 ،3 ،2وال لرتين  6/4و 8/4و. 14/4
فتعبئ الحلوب [ ]5 ،3،2وال لرات  6/4و 7/4و 8/4و.14/4

 ) 7/5إذا كان الطلب تمديد ونلب بع وتةيير تخ

 ) 8/5إذا كان الطلب تمديد ورفع درج علمي فتعبئ الحلوب [ ]5 ،3،2وال لرتين  6/4و. 15/4
 )9/5إذا كان الطلب تمديد لمرحل أعلى وتةيير تخ

فتعبئ الحلوب [ ]5 ،3،2وال لرات  6/4و 7 /4و.13/4

 )11/5إذا كان الطلب تمديد لمرحل أعلى ونلب بع فتعبئ الحلوب [ ]5 ،3،2وال لرات  6/4و 8/4و 13/4و.14/4
 )11/5إذا كةةةان الطلةةةب تمديةةةد لمرحلةةة أعلةةةى ونلةةةب بع ةةة وتةييةةةر تخ ةةة
13/4و.14/4

فتعبةةةئ الحلةةةوب [ ]5 ،3،2وال لةةةرات  6/4و 7/4و 8 /4و

 )12/5إذا كان الطلب استكماب بع فتعبئ الحلوب [ ]5 ،3،2وال لرة .16 /4
 )13/5إذا كان الطلب نلب بع فتعبئ الحلوب [ ]5 ،3،2وال لرة  8/4و.14/4
 )14/5إذا كان الطلب نلب بع وتةيير تخ

فتعبئ الحلوب [ ]5 ،3،2وال لرتين  7/4و 8/4و. 14/4
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعـ ـ ــليـ ـ ـ ــم

وكالة التخطيط والتطوير
االدارة العامة للتطوير االداري
إدارة االبتعاث واإليفاد

 )15/5إذا كان الطلب تةيير التخ

فتعبئ الحلوب [ ]5 ،3،2وال لرة . 7/4

 )16/5إذا كان الطلب رفع الدرج العلمي فتعبئ الحلوب [ ]5 ،3،2وال لرة . 15/4
 )17/5إذا كان الطلب الليام برحل علمي فتعبئ الحلوب [ ]5 ،3،2وال لرة . 11 /4
 )18/5إذا كان الطلب تأجيب بع وموا لتها فتعبئ الحلوب [ ]5 ،3،2وال لرة  17 /4و. 18/4
 )19/5إذا كان الطلب إنهاء بع فتعبئ الحلوب [ ]3،5،2وال لرة .111/4
 )6يجب أن يعتمد هذا النموذج من مسئولي التدريب وشؤون المةوظ ين بالجهة  ،وإذا كةان الطلةب إبتعةاث يرفةق هةذا النمةوذج مةع خطةاب الطلةب
المعتمد من احب ال الحي األوب في الجهاز أو من ينيبه وأن يكون متوافق مع خط اإلعداد العلمي للجه والمعتمدة من قبب اللجن .
 )7ضرورة التأكد من

ح المعلومات الواردة في النموذج ومن تعبئ جميع الحلوب المطلوب وإرفاق

ورة من البطاق الشخ ي للموظف.

 )8سيتم إرجاع إي نموذج ال يلتزم بالتعليمات السابل أو يرد بعد مدة الستين يوم السابل لبداي البرنامج.
 ) 9تتولى الجه الحكومي مخاطب وزارة التعليم العالي بشأن تةوفر االعتمةادات المالية الالزمة لل ةرف علةى المبتعةث .ويجةب ارفةاق النمةوذج
الخا بذلك مع الط لب المرسب إلى وزارة الخدم المدني مع مالحظ ان مدة الحي االعتماد هي ال أشهر.
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعـ ـ ــليـ ـ ـ ــم

وكالة التخطيط والتطوير
االدارة العامة للتطوير االداري
إدارة االبتعاث واإليفاد

حمضر ترشيح ومفاضلة () ابتعاث
خطة الوزارة للعام

الشهادة /

االسم

المخت

:

/

هـ

التخصص /

املرتبة

مسمى
الوظيفة

العمل املكلف جمموع
نقاط
به
املرشح

عدد املقاعد /

املقابلة الشخصية
مناسب /
غري مناسب

جوانب التميز
واالجنازات

مدير االبتعاث واإلي اد :

املالحظات

مدير عام التطوير االداري

 - 7يتم ارفاق مجيك الوهائق والشسادا اليت تثبت جوانب التميز واالجنازا .
 - 1يتم تعبئة مجيك املرشحال علز ان يتم ترتيبسم ( تنازلياً ) وفقا جملموع النقاط النسائية اجاصلال عليسا .
 3ـ يتم تعبئة ه ا النموذج آلياً .
 - 4ك حالة ذكر غري مناأب امام احد املتقدمال يوضح املار ك هانة املبحظا .
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعـ ـ ــليـ ـ ـ ــم

وكالة التخطيط والتطوير
االدارة العامة للتطوير االداري
إدارة االبتعاث واإليفاد

اأتمارة احتساب الاامم والساعا التدريبية كمتدرب وذج ()4
م

اأم الانامم التدريخ

جسة التنفي

مكان التنفي

مدة التنفي
ساعة

يوم

مبحظا

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
امجالي عدد الساعات التدريبية احملتسبة
امجالي عدد النقاط احملتسبة

رئيس قسم االبتعاث واإليفاد باإلدارة :

معد البيان :
االســـم :

االســــم :

التوقيع :

التوقيع :

التاريخ :

التاريخ :
اخلتم

مبحظة  /حتتسب الاامم اليت يصل عليسا املتدرب من هبرب جسا ومراكز التدريب املعتمدة .
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وكالة التخطيط والتطوير
االدارة العامة للتطوير االداري
إدارة االبتعاث واإليفاد

اأتمارة حصر نقاط مرشح

هطة الوزارة للعام

/

هـ لشاغلي الوظائف غري التعليمية
() ايفاد

() ابتعاث

يستخدم ه ا النموذج بعد إكمارب الضوابط واملسوغا النظامية والتعليما ا أاأية واملقابلة الشخصية
لرصد نقاط املرشح
تستوفز مجيك البيانا آلياً ومبوجب مستندا موهقة
رام السجل املدني
 /7االأم الرباعي :

م
7

معايري املفاضلة
ادمية اخلدمة

 1التقدير ك آهر مسهل دراأي
 4تقارير ا دامل ك آهر عامال
 3املقابلة الشخصية
 7التدريب

جمموع النقاط
املوظف املختص

 /1الشسادة املطلوبة :

النقاط
املخصصة
عشرون نقطة
()12
ربعون نقطة
()32
هبهون نقطة
()42
هبهون نقطة
()42
هبهون نقطة
()42

الدرجة املكتسبة
با راام

باجرو

 /4التخصص :

كيفية حساب الدرجة املكتسبة
لكل أنة نقطتان قد اصز عشرون نقطة
وفق جدورب حتويل الدرجا ( جدورب رام ) 7
وفق جدورب حتويل الدرجا ( جدورب رام ) 1
متوأط ما عطا عضامل

نة املقابلة

لكل مخس عشرة أاعة زمنية ك برنامم غري مكرر
نقطتان

()772
مدير االبتعاث واإليفاد
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعـ ـ ــليـ ـ ـ ــم

وكالة التخطيط والتطوير
االدارة العامة للتطوير االداري
إدارة االبتعاث واإليفاد

تعسد بغرض مواصلة الدراأة هارج اململكة

وذج رام ()726

نعـ ــم نـ ــا  ................................. /املرشـ ــح لببتعـ ــاث للحصـ ــورب علـ ــز درجـ ــة  ................ك جمـ ــارب
........................

تعسد بتطبيق ما يلي:

 )7عدم الزواج من اخلارج.
 )1االلتزام باآلداب العامة واةافظة علز مسعة بلدي.
 )4التقيد بدراأة التخصص ال ي ابتعثت من جلة وعدم تغيري .
 )3االلتزام بالدراأة با امعة اةددة لي  ،وعدم النقل لغريها إال بعد موافقة جسة االهتصاب.
 )7ن اوم بالكتابة للمسأسة التعليمية اليت درس فيسا بتفويض املكتب التعليمي املشر علز دراأـيت
بيه ية معلوما عن وضعي الدراأي متز رغب ذلك.
 )6العمــل ك ي مكــان حتــدد لــي ا ســة الــيت ابتعثــت ضــمن براجمســا بعــد حصــولي علــز املسهــل ال ـ ي
ابتعثت للحصورب عليه.
 )1ن التــزم بتزويــد اإلدارة العامــة للتطــوير اإلداري بنتــائجي الفصــلية  ،باإلضــافة ي إجــراملا هــرى
تتعلق بدراأيت.
 )1ن اوم بالتنسيق مك ا سة اليت تبك ا حورب املوضـوعا الـيت تسـم الـوزارة وميكـن ن تكـون مناأـبة
لرأــائل املاجســتري والــدكت ورا (حي ـ تقــوم الــوزارة بشــكل دوري بعــرض اائمــة باملواضــيك املق حــة
للدراأة من ابل الباحثال بشكل عام).
 )3ن اــوم بتزويــد الــوزارة بنســختال مــن رأــالة املاجســتري و الــدكتورا والبحــوث الــيت اــوم بإعــدادها
م مجة و مرفقاً بسا ملخصا كامبً عنسا باللغة العربية.
 )72عند اإلهبرب بيي مما أبق فإن للجسا املختصة اجق ك إلغامل البعثة واأتعادة ما صر علي هنـامل
ابتعاهي وليس لي اجق باملطالبة بيي حقوق هرى.
اسم الرئيس املباشر:

اسم املرشح :

الوظيفة :

التوقيع :

التوقيع :
اخلتم
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وكالة التخطيط والتطوير
االدارة العامة للتطوير االداري
إدارة االبتعاث واإليفاد

تعسد اةرم املرافق للمرشحة لببتعاث هارج اململكة وذج رام ()721
هاب باملرشحا
تعسـ ـ ـ ـ ـ ــد نـ ـ ـ ـ ـ ــا ....................................../بصـ ـ ـ ـ ـ ــفيت  .............للمرشـ ـ ـ ـ ـ ــحة بـ ـ ـ ـ ـ ــين رافقسـ ـ ـ ـ ـ ــا
لببتعاث ..................................................:هنامل ف ة ابتعاهسا هارج اململكة واإلاامة معسا ك مكان
الدراأة.
االأم ..........................................:
رام السجل املدني .....................................:
رام ا اتف الثابت .....................................:
رام ا اتف ا وارب.....................................:
التواي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك .....................................:
تصديق مديرعام اإلدارة اليت يعمل بسا اةرم
اأم اإلدارة .................................... :
اأم املسئورب .................................... :
الوظيفة .................................... :
التواي ــك.................................... :
التاريـ ــخ.................................... :
اخلتم الرمسي

مبحظة هامة :
يرفق صورة من السجل املدني للمحرم مك ه ا النموذج.
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االدارة العامة للتطوير االداري
إدارة االبتعاث واإليفاد

وذج فسرأة مرفقا ملف مرشح ابتعاث

اأم املرشح

الدرجة العلمية املرشح ا

جسة العمل

التخصص

ا امعة

مقرها

رام ا وارب

رام جوارب اهر

وذج()7

املستندات املطلوبة :
م

اسم املستند او النموذج

7

وذج طلب ابتعاث (  )721معبي طباعة وال يعبا يدويا

1

صورة مصداة هر مسهل علمي

4

افادة بتسجيل املسهل ك اخلدمة املدنية

3

صورة بطااة االحوارب ودف العائلة ( السجل املدني )

7

صورة من جواز السفر ( أاري املفعورب )

6

هطاب ابورب من ا امعة مصدق من امللحق الثقاك

1

هطاب القبورب م جم من مكتب معتمد

1

معلوما مفصلة عن القبورب

3

صورة من اخلطة الدراأية من ا امعة

72

اصل او صورة مصداة الهتبار التوفل او ما يعادله

77

تعسد املرشح وذج ()726

71

اأتمارة احتساب الاامم التدريبية وذج ()1

74

السرية ال اتية

73

تعسد اةرم املرافق ملرشحة االبتعاث وذج ()721
توايك املوظف  /ـ ــة املسئورب عن ترتيب امللف ومراجعته

مرفق

غري
مرفق

مالحظات

االأم
التوايك

ايضاحات عند تعبئة النموذج :

 )1جيب ترتيب مجيع االوراق والنماذج يف ملف املرشح حسب الرتتيب املوضح اعاله .
 )2يتم التأشري من قبل املوظف املسؤول يف جهة املرشح بوضع عالمة (*) يف خانة مرفق أو غري مرفق أمام كل مستند او
منوذج  ,ويوقع يف املكان املخصص لتوقيعه بعد تدوين أمسه .
 )3يوضع هذا النموذج بعد االنتهاء منه يف مقدمة ملف املرشح ومجيع املستندات تأتي مرتبة بعده حسب ترتيبها يف هذا
النموذج .
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وكالة التخطيط والتطوير
االدارة العامة للتطوير االداري
إدارة االبتعاث واإليفاد

هطة االبتعاث
لشاغلي الوظائف غري التعليمية( بنال و بنا ) للعام ا لدراأي 7341/7341هـ
االدارة العامة للتطوير االداري( التعليم العام)
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مقاعد هطة االبتعاث (ماجستري و دكتورا )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12

تكنلوجيا التعليم وتقنية المعلومات
علوم الحاسب اآللي
اإلدارة العامة
تنمية الموارد البشرية
اإلدارة اإللكترونية
إدارة األعمال
التخطيط والتطوير
اإلدارة المالية والمحاسبة والرقابة
القانون واألنظمة والمراجعة الداخلية
اإلحصاء
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موظفي التعليم العام( بنين – بنات) شاغلي الوظائف غير
التعليمية

م

التخصص العام

المقاعد المخصصة

الفئة المستهدفة

مبحظا هامة جداً:
اوالً :تقتصر خطة االبتعاث هلذا العام علـى مـرحلتف فقـه وهمـا املاجسـتري والـدكتوراه وفقـا للتخصصـات

واملقاعد املوضحة باجلدول أعاله .
هانياً  :تستقبل االدارة العامة للتطوير االداري (ادارة االيفاد واالبتعاث) طلبات الرتشيح لالبتعاث خالل الفرتة
مــن  1437/11/14حتـــى 1438/11/26هـــ مـــع مراعــاة ان تصـــل الطلبــات يف موعـــد اقصــاه تـــاريخ
1438/11/26هـ  ,وسيتم اعادة أي طلب يصل بعد هذا التاريخ  ,وعلى اجلميع مراعاة ذلك .
هالثاً :تطبق على املرشح شروط وضوابه االبتعاث احملددة وفق االنظمة والتعليمات .

رابعاً :على كل مرشح وإدارة معنية قراءة الشروط والضوابه بكل دقة واستيفاء النماذج والوثائق املطلوبة
طباعة مع تواقيع املختصف وختمها باخلتم الرمسي.
هامساً :النماذج املطلوب ارفاقها على ان يتم تعبئتها (آليا) :
 )1منوذج االبتعاث اخلاص باخلدمة املدنية ( منوذج .) 112
 )2منوذج تعهد مرشح االبتعاث بالعمل بالوزارة بعد احلصول على املؤهل ويف اجلهة اليت تراها الوزارة
مناسبة  ,منوذج (.)116
 )3استمارة احتساب الربامج والدورات التدريبية  ,منوذج ( .) 3
 )4منوذج مرافقة حمرم ,منوذج (.)117
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعـ ـ ــليـ ـ ـ ــم

وكالة التخطيط والتطوير
االدارة العامة للتطوير االداري
إدارة االبتعاث واإليفاد

ويتم تدوين هذه النماذج والوثائق واملستندات االخرى يف ( منوذج فهرسة بيانات ملـف مرشـح ابتعـاث منـوذج
رقم  .. ) 1وتوضع يف ملف مرتبه ومفهرسة  .مع مراعاة تعبئة كافة حقول النماذج طباعة واستكمال تواقيع
املختصف وارفاق صور الشهادات والوثائق املطلوبة وختمها بصورة طبق االصل مع توقيع املوظـف الـذي قـام
بالتصديق وتدوين امسه وصفته وسيتم اعادة أي ملف غري مكتمل .
أادأ ـاً  :ميكــن احلصــول علــى النمــاذج  ..واالطــالع علــى شــروط وضــوابه االبتعــاث مــن خــالل املوقــع
اإللكرتوني لإلدارة العامة للتطوير االداري
http://departments.moe.gov.sa/ManagementDevelopment/Pages/default.aspxـ
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