
 

 هـ        املرفقات: ............................................14/            /                 الرقم: ....................................... التاريخ:   

  ] :scholarship@kku.edu.saEMAIL [                      2419840:               2419090:                960   :              -ا ــأبه

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة امللك خالد
 إدارة االبتعاث والتدريب

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

MINISTRY OF EDUCATION 

KING KHALID UNUVERSITY 
Scholarship management 

 

   

ج  ج

 
 بعثة إنهاءنموذج 

 بيانات املبتعث األساسية .1
  اإلسم

ً
  رقم الطلب في سفير  السجل املدني  كامل

  مسمى الوظيفة  الكلية  القسم

  رقم قرار االبتعاث  التعيينتاريخ   يرقم الوظيفال

  البريد االلكتروني  رقم الجوال ه14 .................. /.................. /.................. تاريخ قرار االبتعاث

 البعثة إلنهاءالبيانات املطلوبة  .2

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

  جامعة االبتعاث  دولة االبتعاث

 م20 .................. /.................. /.................. ه14 .................. /.................. /.................. تاريخ بداية البعثة م20 .................. /.................. /.................. ه14 .................. /.................. /.................. تاريخ بداية البعثة

                         ال  ☐                                                             نعم ☐ حصول على الدرجةهل تم ال

 - البعثة:مبررات إنهاء  توضيحمع  من الخيارات املذكورة اختيار سبب اإلنهاءإذا كانت اإلجابة بـ )ال( الرجاء 

  ☐ إخفاق في الحصول على املؤهل  .1

  إلبتعاثمدة ا انتهاء  .2
 املدة األصلية لالبتعاث، والتمديدات النظاميةتشمل *

☐  

  ☐ أخرى   .3
 

 ،وفقه هللا                                                                         كليةسعادة عميد 

 السلم عليكم ورحمة هللا وبركاته ...
افق على ..................نفيد سعادتكم بأن مجلس قسم .........  بالتوصية رقم .............. يد/املحاضر املوضح بياناته أعلهاملع إنهاء بعثة.... قد و

 ، هـ14رقم ............ وتاريخ     /     /    ب واملعتمد محضره من عميد الكلية 

 . اللزم بإكمالعليه آمل من سعادتكم التفضل و 

 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 إنهاء بعثةنفيد سعادتكم بأن مجلس كلية ............................................قد و

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

 . هـ14/    /         وتاريخ (.................................رقم ) الجامعةواملعتمد محضرها من معالي رئيس 

 . اللزم بإكمالعليه آمل من سعادتكم التفضل و 

 . هـ14:        /          /         التاريخ............................................... التوقيع:: ..........................................................  الكليةعميد 

 

 إرفاقها مع النموذجاملستندات املطلوب 

 املؤهل في حال الحصول عدم على في حال الحصول على املؤهل

 ☐ السجل األكاديمي ☐ طلب انهاء البعثة على سفير )للبتعاث الخارجي(  .1

 ☐ .امللحق الثقافي في حال االبتعاث الخارجي رأي ☐  السجل األكاديميالوثيقة و   .2

3.  
)تفويض واعتماده من معالي رئيس الجامعة،  مذكرة توصية مجلس الكلية

 فقط في فترة الصيف(.-عالي املمن  هبأعمال مجلس الكلية، واعتماد العميد
☐ 

)تفويض ، واعتماده من معالي رئيس الجامعة مذكرة توصية مجلس الكلية

  فقط في فترة الصيف(.-عالي املمن  هبأعمال مجلس الكلية، واعتماد العميد
☐ 

 ☐ واعتماده من عميد الكلية. مذكرة توصية مجلس القسم ☐ واعتماده من عميد الكلية. مذكرة توصية مجلس القسم  .4

.* :اتملحظ
ً
 .تشمل مدة االبتعاث )املدة األصلية لالبتعاث، والتمديدات النظامية(*                                   تستكمل جميع البيانات إلكترونيا

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

 .( من الئحة االبتعاث والتدريب ملنسوبي الجامعات29في كال الحالتين يتم إرسال الطلب إلدارة االبتعاث مع ضرورة التقيد باملادة رقم )*               

mailto:scholarship@kku.edu.sa

