النماذج المطلوبة لتمديد اإليفاد بتعليم الليث

( نموذج تدقيق )

اسم المرشح

الدرجة العلمية المرشح لها

المؤهل الذي عين به

التخصص المراد دراسته

العمل الذي يقوم به

( ) مشرف ( ) مدير ( ) وكيل ( ) مرشد ( ) معلم

دبلوم ( )

بكالوريوس ( )

ماجستير ( )

دكتوراه ( )

الجامعة التي سيدرس فيها

سنوات الخدمة

مقرها

رقم الجوال

بطاقة الهوية الوطنية

املستندات املطلوبة من املرشح حسب الرتتيب املوضح أدناه ( مجيعها تعبأ الكرتونيا وحديثة) وبصيغة  pdfوترسل على امييل مشرف االيفاد واالبتعاث وتكون

متتابعة يف ملف واحد ويكون حجم امللف اقل من  0303كيلو بايت ( )shameel.g1122@gmail.com

ملن اوفدوا قبل 8401/4/0هـ تكون هلم  6فصول دراسية فقط
اسم المستند أو النموذج

الترتيب

اما بعد هذا التاريخ يكون فصال دراسيا للماجستري  ..وفصلني دراسيني للدكتوراه فقط

مالحظات

التدقيق

1

صورة بطاقة الهوية الوطنية pdf

2

نموذج رقم ( )1طلب االيفاد للدراسة بالداخل

يتم تعبئته إلكترونيًا ويعتمد من مدير إدارتي التدريب والموارد البشرية.

3

نموذج رقم (  ) 6طلب تمديد االيفاد

يستكمل من الجامعة  ,جهة الدراسة .

4

السجل االكاديمي مختوم ومشتمل على جميع الفصول الدراسية

حديث ويشمل الفصل األول هذا العام الدراسي من الجامعة  ,جهة الدراسة

5

الخطة الدراسية المنهجية للقسم المراد الدراسة فيه لكامل المدة .

موقعة ومصدقة من القسم .

6

صورة قرار االيفاد الصادر من الوزارة مع الجدول المبين السم الموفد فقط

من وحدة االيفاد واالبتعاث بالتدريب التربوي .

7
8

يحضر خطاب من وزارة النقل بالمسافة

لمن تبعد جامعته عن مقر العمل ما فوق 373كم .

يجب ان يكون البحث تجريبيا ويتطلب تفرغ الباحث  ,بحيث يستوجب التطبيق مدة تزيد عن شهر خالل وقت الدوام
الرسمي .
يحضر الدارس خطاب اعتماد خطة البحث ( وليس عنوان البحث ) من قبل عمادة الدراسات العليا مصدقا بالختم

الرسمي .

خطاب من القسم الذي ينتمي اليه الدارس بتوقيع المشرف ورئيس القسم يفيد بحاجة الدارس الى التمديد وطبيعة
11

في حالة حدد البحث
للدارس

الدراسة وأداة البحث ( استبانة – مالحظة – مقابلة – رحلة علمية ) متضمنا مقر تطبيق الدراسة  ,والمدة الزمنية
المطلوب فيها جمع المعلومات  ,والمرحلة التي قطعها الدارس في دراسته .

12

صورة من الخطة المعتمدة مصدقة بختم الجهة المسؤولة .

13

ان يكون التعثر لظروف تتعلق بالجامعة أو الدارس نفسه  ,وفقا لما تقدره اللجنة .

14

تقديم األوراق والتقارير التي تثبت ذلك التعثر .

15

اذا تبقى بعض المواد التي أضيفت كمتطلبات إضافية .

16

على الدارس احضار خطاب من العمادة يفيد بعدد المواد المتبقية  ,ومبررات ذلك .

17

يحضر خطاب من جهة االختصاص بالمسافة ويتم التمديد لمدة فصل دراسي واحد فقط .

18

اذا لم يكن قد تعثر لظروف تتعلق بالجامعة أو الدارس نفسه  ,وفقا لما تقدره اللجنة  .ولم يقدم األوراق والتقارير التي

تثبت ذلك التعثر  ,,فال يتم التمديد له

مالحظات :

التمديد يتم بداية الفصل الدراسي الذي ينتهي فيه االيفاد

جميع هذه النماذج في موقع البوابة االلكترونية للتدريب التربوي بالليث

في حالة تعثر للدارس

في حالة بقي مواد دراسية
في حالة ان مقر الدراسة
خارج نطاق العمل

في حالة ان مقر الدراسة
نفس مقر العمل

حسب التعميم الوزاري رقم  139971173 :يف 9713 / 6 / 82

11

المدة النظامية

 6فصول دراسية ( يستثنى هذا القرار لمن اوفدوا بعد تاريخ 1431/4/3هـ ) .

شروط وضوابط تؤخذ في االعتبار اثناء التمديد

9

قرار التمديد الوزاري لمن مدد لهم الفصل الماضي وتبقى لهم فصل في

مكبرة وواضحة.

