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 بــتدري اثـابتع وبـــــــالمطل م
 ( أشهر6مطلوب للتدريب أكثر من ) مطلوب تعبئة نموذج إخالء الطرف  -1
 مطلوب مطلوب ستمارة اإلبتعاث والتدريبتعبئة نموذج ا  -2

3-  
إرفـــاو ةـــورة مـــن بطا ـــة ا حـــواا للمعـــرم )لل ـــيدا ( مـــ  تعهـــد منـــ  

 مطلوب مطلوب بالمرافقة طواا مدة اإلبتعاث أو التدريب

 غير مطلوب مطلوب تعبئة نموذج التعهد بالعمل )للمعيدين والمعاضرين فقط (  -4

5-  

و "ا طفاا دون سن عشرة  الزوجةفي حالة مرافقة أسرة المبتعث ) 
فترفق  –للذكور" والوالدة بموجب ةك إعالة " وطلب تذاكر لهم 

ةورة جوازتهم الموضح بها تأشيرة ال فر من سفارة البلد المبتعث 
 . إلي 

 ( أشهر6مطلوب للتدريب أكثر من ) مطلوب

 ( أشهر6لتدريب أكثر من )مطلوب ل مطلوب تعبئة نموذج تعهد تذاكر ا سرة للمبتعث الذي ترافق  أسرت   -6
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 ……………...الكلية : ………………الق م :…………………………………:  االسـم ) رباعيــاً (  
 : ……………………………………………………………………………. ريخ التعيين بالجامعـةتا  
 ……………………………….تاريخ العصوا عليها  ……………………………:  الدرجة العلمية الحاليـة  
 طبيب  معاضر  معيد  موظف :  الوظيفــة الحاليــة  
 

 ………………………………………………………..........: باللغة العربيـة -: لمبتعث لدراستهالتخصص ا  
 ……………………………………………….....................: باللغة االنجليزية -   

 …………………… أخرى زمالة  دكتوراه   ماج تير  :  اإلبتعـاث للحصول عـلى  
 ......... ……………………………………………………......: باللغة العربيـة -:  الجامعــة المبتعث لهــا   
 ………………………………………………......................:. باللغة االنجليزية -   

 …...............……………………………………………………الدولـــة : -:  بلــد الجامعـــــة   
 .......................................................…………………………المدينـــة: -

 ……………………...............………………………………: باللغة العربيـة -:  دراسـة اللغـة فـــي  
 ……………………………………………….......................: باللغة االنجليزية -   

 م.2 : بداية دراسة اللغـة بتاريـخ   
 الخريف الصيف  الربي    الشتاء  م فصل      2 : كاديمية بتاريخبداية الدراسة اال  
 

 -البيانات العائلية ) يرفق صورة من دفتر العائلة أو إثبات المرافقين في حالة اصطحاب العائلة ( :  

 لن اةطعب العائلة حاليًا.  عدد ا طفاا )       (.   متزوج.    غير متزوج.       
 

 .………………... جهة عملها)عمل (: ……………. مهنتها)مهنت (: ……………………: اسم الزوجة او المحرم
 …………………..……………………………………………………… -العنوان الشخصي في المملكة :

 -ثالث أشخاص يمكن الرجوع إليهم :
 ...........................جهة العمل : ………………………التلفون :  ……………………………………… -1
  ...........................جهة العمل : ………………………التلفون :  ……………………………………… -2
 ...........................جهة العمل : ………………………التلفون :  ……………………………………… -3

 

 ...............................تو ي  المبتعث :

 /      /           هـ       التاريـــخ:
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 تعهد لإلبتعاث ) للمعيدين والمعاضرين ( 2/7
 

 
 
 

____ أتعهــد أنــا ____________________________ المعيــد / المعاضــر بق ــم ________________

ـــــــة _________________ ـــــــي كلي ـــــــك ســـــــعود للعصـــــــوا ف ـــــــل جامعـــــــة المل ـــــــن  ب ـــــــ/ درجـــــــة / و المبتعـــــــث م درجتـــــــي  عل

عــودتي  فــي الجامعــة بعــد  _____________ فــي مجــاا _______________________________ بــأن أعمــل

سـواء حصـلع علـ/ الدرجـة  فتـرة البعثـ  ةطيلـ غ التـي ةـرفع علـيأو ان ادفـ  كافـة المبـال من البعثة مدة تعـادا فتـرة البعثـة علـ/ ا  ـل

 .المبتعث من اجلها او لم احصل عليها

 
 وعل/ ذلك أو   ،،، واهلل الموفق.

 
 : )                   (. ر ـم الملـف 
 /   :     /   تاريخ التعهـد 
 : تو يـ  المبتعث 
 اد ة عل/ ةعة التو ي مصال

 عميد الكلية/
 التو ي /
 التاريخ/

 الختم 
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 -عيد / المعاضر / الدكتور الموضح اسمي وتو يعي أدناه أن أسرتي المكونة من :أفيد أنا الموظف / الم
 

1- …………………………       6- …………………………… 
2-  …………………………      7- …………………………… 
3-  …………………………      8- …………………………… 
4-   …………………………     9- …………………………… 
5- …………………………     10- …………………………… 

 
عثة، وأرفق بهذه اإلفادة ةورة من جـواز )جـوازا ( ال ـفر الموضـح بهـا تأشـيرة ال ـفر الصـادرة مـن سوف ترافقني في مقر الب

 ال فارة المعنية .
وأتعهد في حالة عدم مرافقة أسرتي لي في مقـر البعثـة بـأن أ ـوم بةعـادة التـذكرة )التـذاكر( إلـ/ الجامعـة وفـي حالـة عـدم  يـامي 

 من رواتبي في الداخل .بذلك فللجامعة العق في استقطاع  يمتها 
 
 …………………………االســم :      
 …………………………الوظيـفة :      
 ………………………ر م الملف :      
 …………………………التاريـخ :       
 …………………………التو يـ  :       
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