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 تغيير التخصصنموذج 
 بيانات املبتعث األساسية .1

 
ً

  الطلب في سفيررقم   الرقم الوظيفي  اإلسم كامل

  مسمى الوظيفة    القسم  الكلية

  االلكترونيالبريد   رقم الجوال  التخصص الدقيق

  بيانات البعثة الحالية  .2

  أخرى  زمالة                       ☐             دكتوراه☐ماجستير                 ☐لغة        ☐ الدرجة العلمية املبتعث لها

  الدولة  اسم الجامعة   التخصص 

 م20............./.................. /.................. ه14............./.................. /.................. تاريخ بداية الدراسة
 املدة املتبقية من البعثة

  سنة  شهر  يوم

 التخصصالبيانات املطلوبة لتغيير  . 3

  الدولة  التخصص الجديداسم 

  ةالجديد الجامعة ال  ☐                                    نعم☐ الجامعةهل يوجد تغيير في 

  مبررات الطلب
 ،وفقه هللا                                                                         كليةسعادة عميد 

 السلم عليكم ورحمة هللا وبركاته ...

افق على دراسة املع..................نفيد سعادتكم بأن مجلس قسم .........  ...............بالتوصية رقم  يد/املحاضر املوضح بياناته أعله.... قد و

 . اللزم بإكمالعليه آمل من سعادتكم التفضل و   ، هـ14رقم ............ وتاريخ     /     /    ب واملعتمد محضره من عميد الكلية 

 هـ..14: .................................................. التاريخ:          /          /             التوقيع............................................................... : رئيس القسم
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 ،وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي                                 وفقه هللا سعادة
 السلم عليكم ورحمة هللا وبركاته ...

افق على   .املوضح بياناته أعله املحاضر  /املعيد ابتعاثنفيد سعادتكم بأن مجلس كلية ............................................قد و

  . هـ14/    /         وتاريخ...............  في الجلسة رقم(  ....../......./.....). بقراره رقموذلك 

 .اللزم بإكمالعليه آمل من سعادتكم التفضل و  . هـ14/    /         وتاريخ(.................................رقم ) الجامعةواملعتمد محضرها من معالي رئيس 

 . هـ14:        /          /         التاريخ............................................... التوقيع:..........................................................  : عميد الكلية

  املستندات املطلوب إرفاقها مع النموذج: 

 ☐ قرار االبتعاث  .1

 ☐ توصية املشرف الدراس ي.  .2

 ☐ الجديد. للتخصصإشعار القبول   .3

 ☐ تأييد امللحق الثقافي )في حال االبتعاث الخارجي(.  .4

5.  
تفويض مجالس األقسام العلمية للعميد للقيام بأعمال مجلس الكلية، ) واعتماده من معالي رئيس الجامعة، مذكرة توصية مجلس الكلية

 للطلبات في فترة الصيف(. فقط - واعتماد التفويض من معالي رئيس الجامعة

☐ 

 ☐ واعتماده من عميد الكلية. مذكرة توصية مجلس القسم  .6

.      :اتملحظ
ً
 *تستكمل جميع البيانات إلكترونيا

 *سيتم التعامل مع الطلب وعرضه على اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب فقط في حال إرفاق هذه االستمارة مع كافة املرفقات املطلوبة.            

 البعثة بمدة كافية. اءات اإلدارية قبل تاريخ فة اإلجر ( يوًما لتتمكن الجهات املختصة من إنهاء كا60*ضرورة الرفع قبل تاريخ بدء الدراسة بمدة كافية ال تقل عن )            
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