وزارة التعليم
إدارة التعليم بمحافظة الليث
الشؤون التعليمية
إدارة اإليفاد واالبتعاث

النموذج الموحد رقم ( )2طلب دراسة بموافقة صاحب الصالحية بالوزارة أو اإلدارة التعليمية
توضع عالمة ( ) أمام نوع الطلب والدرجة العلمية والحالة الدراسية وتعبأ البيانات األساسية وبيانات الدراسة والجزء المتعلق بنوع الطلب فقط

نوع الطلب

طلب ألول مرة تمديد الدراسة تغيير تخصص تغيير الجامعة تأجيل الدراسةة تغييةر المنطقةة أو المحافظةة انسةحاب مةن الدراسةة
رحلة علمية أخرى ) يحدد بدقة ) ..................................................................................................................
 بكالوريوس  دبلوم ما بعد الجامعة  ماجستير  دكتوراه

الدرجة العلمية
المطلوبة
أسلوب الدراسة  انتساب  مسائي  إجازة دراسية  إجازة استثنائية  نهاية األسبوع  أخرى ( يشترط نظامية األسلوب)
 : 1البيانات األساسية :
السجل المدني
تاريخ المباشرة في الحكومة

االسم (حسب بطاقة األحوال)

 11هـ
/
/
تاريخ الميالد
تقدير األداء الوظيفي للسنتين االخيريتين رقما
العمل الحالي ( يحدد حسب المهام الحالية)

/

/

11هـ

اإلدارة التعليمية التابع لها
المستوى الوظيفي
 معلم  مرشد طالبي  محضر مختبر  أخصائي مصادر تعلم  وكيل مدرسة  قائد مدرسة
 مشةةرت تربةةو ( تحةةدد بدقةةة القسةةم أو الوحةةدة التةةي يعمةةل بهةةا) مةةع وصةةت مختصةةر للمهةةام (خةةاص
بالمشرت فقط ) ..................................................................................................

الدرجة العلمية للمؤهل الحالي
 دبلوم كلية متوسطة
 معهد المعلمين
 أخرى ( تحدد بدقة
 عام
التخصص

 بكالوريوس

جهة التخرج ( آلخر مؤهل علمي )
رقم الجوال

 ماجستير

التقدير

 دكتوراه
تاريخ التخرج

/

 11 /هـ

رقم هاتت اإلدارة التي يعمل بها المتقدم
@

البريد االلكتروني -:

2ــ بيانات عن الدراسة المطلوبة
التخصص وفقا للقبول

الجهة التعليمية

المقر

نوع الدراسة وفقا للقبول

المسافة التي تبعد الجامعة عن مقر العمل  أقل من  573كلم
( خةةةاص بالدراسةةةة المسةةةائية والدراسةةةة
نهاية األسبوع )
مدة الدراسة حسب الخطة المعتمدة من الكلية
تاريخ البدء الفعلي للدراسة حسب القبول الفصل األول من العام الدراسي

يعبأ لمن بدأ الدراسة قبل التعيين

التخصص موافق
لمهام المتقدم أو
المرحلة التي يعمل
بها ضمن سلسلة
الوظائت التعليمية
التخصص غير
موافق لمهام المتقدم
أو المرحلة التي يعمل
بها ضمن سلسلة
الوظائت التعليمية

تاريخ بدء الدراسة

 أكثر من  573كلم
عدد الساعات الكلية
11 / 11هـ الفصل الدراسي الثاني من العام
11 /هـ

/

المةةةةةةةةةةدة التةةةةةةةةةةي
أمضةةةةةةةةاها فةةةةةةةةي
الدراسة

التخصص
تاريخ بدء الدراسة
المسةةةةافة بةةةةين مقةةةةر
الدراسةةةةةةةة وجهةةةةةةةة
العمل

الجهة التعليمية ومقرها
/

المسةةةافة بةةةين مقةةةر الدراسةةةة
وجهة العمل
 أقل من  573كلم
 أكثر من  573كلم

المعدل التراكمي خالل فترة الدراسة

/

/ 11

11هـ

11هـ

 أقل من  573كلم
 أكثر من  573كلم

المةةةةدة التةةةةي أمضةةةةاها فةةةةي
الدراسة
المعدل التراكمي خالل فترة
الدراسة

 3ـ القرارات السابقة من جلنة تدريب وابتعاث موظفي اخلدمة املدنية للمتقدم
 نعم  ال

هل سبق أن صدر للمتقدم قرار من اللجنة
رقم القرار

/ /

تارخيه

41هـ

الدرجة املمنوحة
الدرجة العلمية

 1ـ بيانات متديد الدراسة
الدرجة العلمية

 دبلوم ما بعد اجلامعي

 بكالوريوس

 ماجستري

التخصص

اجلهة التعليمية ومقرها

املدة املطلوبة

اعتباراً من
 نعم

هل سبق التمديد

 ال

 دكتوراه

/ /

41هـ

41هـ وحتى / /

املدة االمجالية للتمديدات السابقة( ان وجدت )

 التمديد مبوافقة اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

رقم القرار

 التمديدات مبوافقة مدير التعليم

التاريخ

41هـ

/ /

يشرتط للنظر يف طلب التمديد أن ترفق مربرات الطلب مدعمة باملستندات الرمسية الالزمة وقرارات التمديد السابقة ( أن وجدت )
 5ـ بيانات تغري الدراسة
 التخصص

نوع التغيري

 اجلامعة

التخصص

 املنطقة أو احملافظة

اجلهة التعليمية

هل سبق تغيري التخصص

هل سبق تغيري اجلامعة

 نعم  ال

 التغيري مبوافقة اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

مقرها

 نعم  ال

هل سبق تغيري املنطقة

رقم القرار

 التغيري مبوافقة مدير التعليم
 نعم

هل ترتب على ذلك زيادة يف مدة الدراسة

التاريخ

 ال

 نعم  ال
/ /

41

مدة الزيادة ( إن وجدت)

يشرتط للنظر يف طلب التغيري أن ال يرتتب على ذلك زيادة يف املدة احملددة إلمتام احلصول على املؤهل ‘ إرفاق املربرات الالزمة مشفوعاً بها املستندات
الرمسية  ،القبول األكادميي وفق اشرتاطات إشعار القبول املعتمدة  ،وقرارات تغيري الدراسة السابقة ( إن وجدت )
 6ـ بيانات تأجيل الدراسة
املدة املطلوبة
هل سبق التأجيل

اعتباراً من
 نعم

 ال

41هـ وحتى / /

املدة اإلمجالية للتأجيالت السابقة ( أن وجدت )

 التأجيل مبوافقة اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

رقم القرار

 التأجيل مبوافقة مدير التعليم
هل ترتب على ذلك زيادة يف مدة الدراسة

/ /

41هـ

 نعم

 ال

التاريخ

/ /

41هـ

مدة الزيادة ( إن وجدت)

يشرتط للنظر يف طلب التأجيل أن ال يرتتب على ذلك زيادة يف املدة احملددة إلمتام احلصول على املؤهل إرفاق املربرات الالزمة مشفوعاً بها املستندات
الرمسية  ،وموافقة اجلامعة على التأجيل وعلى استئناف الدراسة بعد التأجيل  ،وقرارات تأجيل السابقة ( إن وجدت )
 7ـ بيانات االنسحاب من الدراسة
سبب االنسحاب من الدراسة
هل سبق االنسحاب من الدراسة

 نعم

 ال

الدرجة العلمية

 االنسحاب مبوافقة اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

رقم القرار

 االنسحاب مبوافقة مدير التعليم
هل ترتب على ذلك زيادة يف مدة الدراسة

 بكالوريوس  دبلوم ما بعد اجلامعي  ماجستري  دكتوراه

 نعم

 ال

التاريخ

/ /

مدة الزيادة ( إن وجدت)

يشرتط للنظر يف طلب االنسحاب أن ترفق مربرات الطلب مدعمة باملستندات الرمسية ،وقرارات التأجيل السابقة ( إن وجدت )

41هـ

8ـ ـ املستندات املرفقة بعد تعبئة االستمارة ( توضع عالمة (  ) أمام املستند املرفق :


صورة مصدقة من املؤهل العلمي احلالي يشرتط أن يكون قد مت االعتداد به وظيفياً يف الوزارة .



صورة من بطاقة اهلوية الوطنية.



القبول األكادميي من اجلامعة يف التخصص على أن ينطبق عليه االشرتاطات املعتمدة.



اخلطة الدراسية للتخصص.
كشف درجات حديث وكامل جلميع الفصول والسنوات ومعتمد من اجلامعة يتضمن التخصص الذي يدرسه الطالب وعدد الساعات



املنجزة وعدد الساعات املتبقية واملعدل الرتاكمي الذي حصل عليه وبداية الدراسة .



خطاب رمسي من اجلامعة يؤيد الطلب مضمنًا الرأي الرمسي للمشرف األكادميي على املتقدم( موافقة اجلامعة ) .



خطاب رمسي من اجلامعة يوض عدد الساعات أو السنوات املنجزة وعدد الساعات أو السنوات املتبقية والتاريخ املتوقع للتخرج .
خطاب رمسي من اجلامعة يوض عدد الساعات أو السنوات اليت مت معادالتها من الدراسة السابقة وعدد الساعات أو السنوات املتبقية



والتاريخ املتوقع للتخرج .



تقرير طيب معتمد من اهليئة الطبية يف احلاالت املرضية .



أي قرارات رمسية تتعلق بالطلب .



أي وثائق أخرى هلا عالقة بالطلب.

 9ـ إقرار املتقدم بصحة املعلومات الواردة أعاله ( توقيع املتقدم يعترب إقراراً بصحة املعلومات )
أقر بأنين على علم بأن هذا النموذج وثيقة رمسية  ،وأقر بصحة ودقة مجيع املعلومات اليت قمت بإدخاهلا يف هذا النموذج ‘ وأقر بأنين أرفقت كافة املستندات
الالزمة لدراسة الطلب وإصدار القرار الالزم  ،واحتمل كافة اإلجراءات املرتتبة على عدم صحة هذه املعلومات  ،وعلى ذلك أوقع .
التوقيع

اسم املتقدم بالطلب

/ /

التاريخ

411هـ

 –41م صادقة الرئيس املباشر للمتقدم على صحة ما دون من بيانات  ،جيب أن تتم املصادقة بعد املراجعة الدقيقة للبيانات املدونة
التوقيع

االسم

التاريخ

/ /

411هـ اخلتم

 –44يعبأ من قبل املختص بقسم االيفاد واالبتعاث يف اإلدارة التعليمية
بعد االطالع على مجيع األوراق واملستندات الرمسية اخلاصة باملتقدم وتطبيقها مع البيانات الواردة بالنموذج نصادق على صحة ما دون بها ونقرر ما يلي
( ميكن حسب احلالة اختيار واحد أو أكثر من اخليارات املتاحة ) :


املوافقة على الطلب وتستكمل إجراءات اصدار قرار من مدير التعليم .



عدم املوافقة على الطلب .



يكتب لإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث حول وضع املتقدم .
يعلق الطلب :
(

) يطلب ملف املتقدم لالستيضاح حول ..............................................................................................................................

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



(

) يعاد الطلب للموظف املختص لألسباب التالية.................................................................................................................. :

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


أخرى ............................................... ............................................................................................................................. :

املربرات  /التوضي  /املالحظات  /الشروط
..................................................................... .............................................................................................................................
يعتمد مدير إدارة االيفاد واالبتعاث

اسم املوظف ( مدقق أول )

اسم املوظف( مدقق ثاني )

الوظيفة

الوظيفة

االسم

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التاريخ

التاريخ

التاريخ

