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  22BB//۲۲ببنموذج نموذج 

  منوذج طلب إحلاق طالب دارس على حسابه اخلاص بعضوية البعثةمنوذج طلب إحلاق طالب دارس على حسابه اخلاص بعضوية البعثة
 

– 

     )بالعربي(االسم الرباعي 

     )باإلنجلیزي(االسم الرباعي 

 :مكان المیالد ھـ۱          /        /        تاریخ المیالد

 مصدره ھـ۱    /     /  تاریخھ               :السجل المدني

 مصدره ھـ۱    /     /  تاریخھ     :رقم جواز السفر

 المدینة الرمز البریدي ب. ص  بالمملكة العنوان الدائم

 الھاتف  البرید اإللكتروني


 

 : المراحل الدراسیة السابقة  -۱ 

 معادلة المعدل صصالتخ الدولة الوالیة المدینة المؤسسة التعلیمیة الشھادة

 ال/ نعم        الثانویة

 ال/ نعم        البكالوریوس

 ال/ نعم        الماجستیر
 
 
 

 :المرحلة الحالیةبیانات  -۲ 

 :الجامعة : المرحلة الحالیة

 :الدولة :الوالیة :المدینة

 :)وفق القبول( التخصص

 :بقیةعدد الساعات المت :المعدل :عدد الساعات المنجزة
.                 
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 ھـ۱٤      /      /       التاریخ المتوقع للتخرج      الكلیات أو الجامعات في المرحلة -۳ 

 معادلة المعدل عدد السنوات التخصص الدولة الوالیة المدینة المؤسسة التعلیمیة

        نعم /ال 

        نعم /ال 

        نعم /ال 

 

ئيانتظام جز   انتظام كلي  طریقة الدراسة في المرحلة الحالیة -٤ 

 ھل حصلت على موافقة الوزارة للدراسة في الخارج؟ -٥  ال نعم

........................................................:الرقم الجامعينعم،   
.................................................................................... :الجامعة  

 ھل سبق أن درست في إحدى الجامعات السعودیة ؟ -٦  ال

/  /     ، التاریخ   ................................................... :، التوقیع .................................................................................... :اسم الطالب  

 

  

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

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

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

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

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

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

.موصى بھا غیرالجامعة التي یدرس فیھا الطالب   الجامعة التي یدرس فیھا الطالب موصى بھا.  

الختم.                                   ونصادق على صحة المعلومات الواردة أعاله  

/     /، التاریخ    ................................................... :، التوقیع ............................................................................ :اسم الملحق الثقافي  
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: باآلتي  ......................................................................................................................................................................................أتعھد أنا الطالب       
 بأنني لست موظفاً وال أعمل في أي جھة حكومیة -۱

 ھـ۱٤/           /                  : التاریخ .................................................................................................................................................... :التوقیع ............................................................................................................................................................. :االسم

 .أتعھد بأنني لست مبتعثاً من أي جھة أخرى ولم یسبق فصلي من بعثھ -۲

 ھـ۱٤:        /           /           التاریخ .................................................................................................................................................... :التوقیع ............................................................................................................................................................. :االسم

ملكة قبل الوفاء بجمیع التزاماتي المالیة كما أتعھد بسرعة تسدید ما قد ینشأ من مطالبات مالیة بعد أتعھد بعدم مغادرة مقر دراستي خارج الم -۳
 .وأن أزود الملحقیة بتقریر دراسي فصلي یوضح سیر دراستي. مغادرتي 

 ھـ۱٤         :        /           /  التاریخ .................................................................................................................................................... :التوقیع ............................................................................................................................................................. :االسم

تي أفوض الملحقیة الثقافیة بالحصول على كافة المعلومات الدراسیة من المؤسسة التعلیمیة التي أدرس بھا ، كما أفوض المؤسسة التعلیمیة ال -٤
 .أدرس فیھا بتزوید الملحقیة الثقافیة بالمعلومات الدراسیة التي ترغبھا

 ھـ۱٤:        /           /           التاریخ .................................................................................................................................................... :التوقیع ............................................................................................................................................................. :االسم

 ھـ وفھمت مضمونھ فھماً ال٤/۷/۱٤۱۸وتاریخ  ۱٤۱۸/۸/۱تضمنھ قرار لجنة معادلة الشھادات الجامعیة رقم  أتعھد بأنني قد اطلعت على ما -٥
یعني حتمیة معادلتھا  الجامعة التي سأدرس بھا ومصادقة الملحق علیھا ال لبس فیھ كما أفھمت من إدارة البعثات بأن حصولي على الشھادة من

 .من لجنة المعادالت بالوزارة

 ھـ۱٤:        /           /           التاریخ .................................................................................................................................................... :التوقیع ............................................................................................................................................................. :االسم

 . إقرار خاص بطالب الطب الجامعي فقط  -٦
رفتي بأنھ سیجري لي امتحان بعد عودتي بالشھادة المطلوبة من قبل الھیئة السعودیة للتخصصات الصحیة یتحدد في ضوئھ إجازتي اقر بمع

 .لممارسة الطب من عدمھ وان اطلع على اللوائح والتعلیمات التي تحكم ممارسة مھنة الطب في المملكة والتزم بھا

 ھـ۱٤:        /           /           التاریخ .................................................................................................................................................... :التوقیع ............................................................................................................................................................. :االسم

 .بأن أرافقھا في مقر دراستھا طوال فترة الدراسة  .........................................................................................................................................................................................................................................................................: أتعھد أنا محرم الطالبة  -۷
 .................................................................................................................................................................................................................................. :نوع القرابة .................................................................................................................................................................................................................................. :االسم

 ھـ۱٤:        /           /           التاریخ .................................................................................................................................................................................................................................. :التوقیع
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . جمیع اإلقرارات والتعھداتة االستمارة المرفقة وتوقیع تعبئ •
 . صورة بطاقة السجل المدني للطالب وصورة دفتر العائلة للطالبة  •
 .لمقر البعثة موضحا فیھ ختم الدخول )٦، ص۲، ص۱ص( صورة من جواز السفر •
 .ساریة المفعول )تأشیرة( فیزا دراسیة •
 ).للموظفین الحكومیین فقط(إجازة دراسیة  •
 .صورة قرار موافقة الوزارة على الدراسة على الحساب الخاص •
   .محددا فیھ الدرجة والتخصص من جامعة معترف بھا وغیر موقوفة صورة من القبول الجامعي •
 . كانت صادرة من الخارج إذاما قبل المرحلة الملتحق بھا حالیاً وصورة قرار معادلتھا  األخیرةصورة من الشھادات  •
 .التي سبق الدراسة فیھا) معتمدة من مسجل الجامعة(للكلیات أو الجامعات كشوف الدرجات  •
خطابات من مسجل الجامعة الملتحق بھا حالیاً یفید التخصص الذي یدرسھ الطالب وعدد الساعات المنجزة والمعدل  •

موصى بھا من قبل  تكون ھذه الجامعة أنوالتاریخ المتوقع للتخرج على  األكادیمیةالذي حصل علیھ وبدایة الدراسة 
 .، ویفید بمباشرة الطالب للدراسة)وأن ال تكون كلیة متوسطة(الوزارة 

 

رقم  إدخالعدد المقاعد المخصصة للبعثة محدد وسیتم إجراء مفاضلة بین المتقدمین ویمكنك متابعة طلبك عن طریق  -
  :سجلك المدني وذلك في موقع وزارة التعلیم

www.moe.gov.sa 

 

،،،تم مراجعة الشروط واألنظمة والتعلیمات، وتم استكمال جمیع المسوغات المطلوبة  

/     /، التاریخ    ................................................... :، التوقیع ............................................................................ :الطالباسم   
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 تعهد خطي

 ،)                (  ، ھویة وطنیة رقم ...................................................................: ةـ/ـأتعھد أنا الطالب

بأنھ في حال تم إلحاقي بعضویة البعثة، بأن أنتقل إلى معھد الجامعة التي تم 
بالبعثة علیھا أو االنتقال ألي معھد آخر في مدینة الجامعة ویكون إلحاقي 

 بإتباعكما أتعھد . موصى بھ من الملحقیة وتابع للجامعة التي تم ابتعاثي علیھا
 .جمیع أنظمة الملحقیة وتوجیھات مشرفي الدراسي

وإني على علم بأنھ في حال عدم التزامي بذلك، فإنھ لن یتم فتح ملف لي ولن 
 .دار الضمان المالي، وعلى ذلك أوقعیتم إص

 

، ............................................................................ :اسم الطالب  

، ............................................................................. :یعــــوقـــالت  

              .ھـ۱٤        /         /        :خـــاریــــالت
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)مسؤولیات المبتعث(  

        یرجى قراءة النقاط التالیة بعنایة ، والتوقیع على االلتزام بھا:

بة ة الطیالمحافظة على الھویة العربیة واإلسالمیة ، ومراعاة أنظمة المملكة العربیة السعودیة وااللتزام بھا مع الحفاظ على سمعتھا ورسم الصور -۱
 .عنھا في الخارج

 .االلتزام بحسن السیرة والسلوك ، وعدم القیام بأي عمل من شأنھ المساس بسمعة الدین أو الوطن أو اإلخالل بأمنھ -۲
تعامیم واإلعالنات التي ترسلھا باستمرار لمعرفة اإلجراءات والتعلیمات واالطالع على جمیع ال www.sacm.org.auالرجوع لموقع الملحقیة  -۳

 . الملحقیة أو السفارة وااللتزام بھا
یة أو االلتزام برد جمیع المبالغ التي أنفقتھا علي الدولة إذا تركت الدراسة أو تم فصلي من البعثة أو غادرت مقر البعثة دون موافقة الملحق -٤

قامة أو الجنسیة في أي دولة ، أو في حال رغبتي البقاء خارج المملكة بعد الوزارة ، أو في حال حصولي على جنسیة أخرى، أو تقدمي بطلب لإل
 . انتھاء البعثة

بتعاث، االلتزام بالتخصص والمؤسسة التعلیمیة والمرحلة والمدة المحددة في قـرار االبتعـاث، وعدم تغییرھا إال بعد الحصول على موافقة جھة اال -٥
 .لثقافیةوإبالغي بذلك رسمیاً عن طریق الملحقیة ا

من الوحدات الدراسیة في كل فصل دراسي، وأداء ما ) على األقل(الوفاء بااللتزامات الدراسیة في المؤسسة التعلیمیة، وتسجیل الحد األدنى  -٦
 .حددة لھایتطلبھ ذلك من حضور وإكمال المھام والواجبات المطلوبة بكل جد ومثابرة، والعمل الجاد على إنھاء المرحلة الدراسیة في المدة الم

ید تفویض الملحقیة الثقافیة بالحصول على كافة المعلومات والتقاریر الدراسیة المتعلقة بي، وتفویض المؤسسة التعلیمیة الملتَحق بھا بتزو -۷
 . بھا الملحقیة الثقافیةالملحقیة الثقافیة بكافة المعلومات والتقاریر الدراسیة، كما ألتزم بقیامي بتوفیر التقاریر الدراسیة أو أي معلومات أخرى تطل

 التواصل مع المشرف الدراسي وموافاتھ بخطتي الدراسیة أثناء الدراسة األكادیمیة، وعدم القیام بحذف أي مقرر دراسي بعد الفترة المحددة -۸
 .   تھاء فترة الحذفللحذف، وسوف أقوم بدفع أي رسوم دراسیة لمقررات أو فترات دراسیة مسجلة لم أقم بااللتحاق بھا أو تم حذفھا بعد ان

فور انقطاعي عن الدراسة ) سفیر(االلتزام والمواظبة على الحضور وعدم التغیب أو التأخر عن المحاضرات، وإخطار الملحقیة الثقافیة عبر نظام  -۹
 .  ألي سبب من األسباب

والعمل الجاد لالنتھاء منھا ضمن % ۸٥حضوري عن  االلتزام بالجد واالجتھاد خالل فترة دراسة اللغة وعدم التغیب أو التأخر وأن ال تقل نسبة -۱۰
، وعدم تقدیم أي إجازة خالل فترة دراسة اللغة تة شھور وتقدیم النتائج للملحقیةالمدة المحددة مع التسجیل الختبار اآلیلتس أو التوفل مرة كل س

 .إال بعد إنھائھا بنجاح
، كما أتعھد بتزوید الملحقیة الثقافیة بما یثبت حضور المرافقین لمقر )سفیر(طریق نظام عدم ترك مقر البعثة إال بعد موافقة الملحقیة المسبقة عن  -۱۱

 . كما أتعھد بإبالغ الملحقیة في حال مغادرتھم البعثة بعد كل سفر بموجب جوازات سفر المرافقین،
على الشھادة ال یعني حتمیة معادلتھا من اإلدارة العامة لمعادلة االلتزام بجمیع شروط وضوابط الئحة معادلة الشھادات الجامعیة وإنني على معرفة بأن حصولي  -۱۲

 . الشھادات الجامعیة
ة في التأكد من صحة جمیع البیانات المقدمة للملحقیة الثقافیة في جمیع النماذج والمستندات والمراسالت مع الملحقیة وأتحمل المسؤولیة كامل -۱۳

ید الملحقیة الثقافیة بالعناوین واألرقام الھاتفیة الصحیحة للتواصل معي، مع تحدیث جمیع حال تقدیم أي بیانات غیر صحیحة، كما أتعھد بتزو
 . بیانات االتصال مباشرة عند حدوث أي تغییر فیھا

ال التعھد بعدم الزواج من غیر الجنسیة السعودیة إال بموافقة الجھات المختصة، والتعھد بعدم االلتحاق بأي عمل وظیفي بأجر أو بدون أجر إ -۱٤
 .بموافقة الملحق الثقافي

إال   عدم رفع أي شكوى إلى السلطات القضائیة في بلد االبتعاث عند حصول أي مشكلة بیني وبین أي طرف آخر یحمل الھویة الوطنیة السعودیة -۱٥
 . بعد اإلذن الخطي من السفارة أو الملحقیة

بتعاث أو من الملحقیة الثقافیة أو السفارة، كما أتعھد بعدم مخالفة أنظمة التقید بجمیع األنظمة وتنفیذ جمیع التعلیمات التي تصدر من جھة اال -۱٦
، علماً بأن المبتعث مسئول عن جمیع تصرفاتھ أمام الغیر لمالیة الخاصة في الدولة المضیفة، والوفاء بجمیع االلتزامات ان الدولة المضیفةوقوانی

 . ویتحمل جمیع ما یترتب علیھا من تبعات
  

 
 

تزام بجمیع النقاط أعاله، وفي حال مخالفتي لشيء منھا فأنني أتحمل جمیع العقوبات المترتبة على ذلك بما فیھا االلتزام بر  أوقع على االل
 .المبالغ التي صرفت علي  باإلضافة للعقوبات المنصوص علیھا في األنظمة المحلیة والتعلیمات الصادرة من الجھات المختصة

 ً ،........................................................ ...............................................................: ، رقم الھویة الوطنیة.............. ..............................................................................................................................................................: اسم الطالب رباعیا  

.م۲۰    /     /     التاریخ        -  ھـ  ۱٤    /      /        التاریخ   ،....................................................... ...................................................................................................................................: التوقیع  
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	نموذج طلب إلحاق طالب دارس على حسابه الخاص بعضوية البعثة
	الشهادة
	     أتعهد أنا الطالب...................................................................................................................................................................................... بالآتي : 
	6- إقرار خاص بطالب الطب الجامعي فقط . 
	7- أتعهد أنا محرم الطالبة : ......................................................................................................................................................................................................................................................................... بأن أرافقها في مقر دراستها طوال فترة الدراسة .

	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	د- مسوغات طلب الالتحاق بعضوية البعثة :
	 تعبئة الاستمارة المرفقة وتوقيع جميع الإقرارات والتعهدات.
	 صورة بطاقة السجل المدني للطالب وصورة دفتر العائلة للطالبة .
	 صورة من جواز السفر (ص1، ص2، ص6) موضحا فيه ختم الدخول لمقر البعثة.
	 فيزا دراسية (تأشيرة) سارية المفعول.
	 إجازة دراسية (للموظفين الحكوميين فقط).
	 صورة قرار موافقة الوزارة على الدراسة على الحساب الخاص.
	 صورة من القبول الجامعي محددا فيه الدرجة والتخصص من جامعة معترف بها وغير موقوفة.
	 صورة من الشهادات الأخيرة ما قبل المرحلة الملتحق بها حالياً وصورة قرار معادلتها إذا كانت صادرة من الخارج.
	 كشوف الدرجات للكليات أو الجامعات (معتمدة من مسجل الجامعة) التي سبق الدراسة فيها.
	 خطابات من مسجل الجامعة الملتحق بها حالياً يفيد التخصص الذي يدرسه الطالب وعدد الساعات المنجزة والمعدل الذي حصل عليه وبداية الدراسة الأكاديمية والتاريخ المتوقع للتخرج على أن تكون هذه الجامعة موصى بها من قبل الوزارة (وأن لا تكون كلية متوسطة)، ويفيد بمب...
	- عدد المقاعد المخصصة للبعثة محدد وسيتم إجراء مفاضلة بين المتقدمين ويمكنك متابعة طلبك عن طريق إدخال رقم سجلك المدني وذلك في موقع وزارة التعليم:

