
 جامعة امللك فيصل                   
 وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 إدارة االبتعاث                        

 تقرير تفصيلي عن ُمبتعث/ـة

 ة:شخصيَّالعلومات املأواًل: 

  الرقم الوظيفي  ـة/املبتعث سما

  الكلية  الرتبة العلميَّة

  التخصص  القسم األكادميي

  الربيد االلكرتوني  رقم اجلوال

  دولة االبتعاث  اجلامعة املبتعث هلا

 

 يف القسم األكادميي جبامعة امللك فيصل: ـة/على امُلبتعث ـة/ثانيًا: بيانات امُلشرف

  الرقم الوظيفي  ـة/اسم امُلشرف

  الكلية  الرتبة العلميَّة

  التخصص  القسم األكادميي

  الربيد االلكرتوني  رقم اجلوال
 

 :بيانات االبتعاثًا: لثثا

 تاريخ القرار رقم القرار القرار
 مدة االبتعاث األساسيَّة

 )من واقع القرار(
 إىل من

      ابتعاث اللغة )إن ُوجد(

      املاجستريرحلة مابتعاث 

      ابتعاث مرحلة الدكتوراه

      ابتعاث مرحلة الزمالة

 

 :*السابقة متديد البعثةطلبات بيانات  ًا:رابع

 تاريخ القرار رقم القرار القرار
 املطلوبة التمديدمدة 

 )من واقع القرار(
 إىل من

 )األول( بتعاثاالمتديد 

 زمالة      دكتوراه          ماجستري       اللغة    
     

 مربرات التمديد )األول( 

 

 

 

 (الثانيمتديد االبتعاث )

 زمالة دكتوراه        اللغة       ماجستري           
     

 مربرات التمديد )الثاني( 

 

 

 

 متديد االبتعاث )الثالث(

 زمالة دكتوراه        اللغة       ماجستري           
     

 مربرات التمديد )الثالث( 

 

 

 

 .ُترتك اخلانات دون تعبئة ؛اخلاصة بالتمديدات السابقة إن ُوجدت، ويف حال عدم انطباقهاعلومات املتعبئة  * يتم
  

    

    

   



 جامعة امللك فيصل                   
 وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 إدارة االبتعاث                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :(، وتشمل كذلك حضور مؤمتر؛ حضور دورة تدريبية؛ دراسة مادة أو أكثر عن ُبعد)إن ُوجدت الِعلميالنشاط /بيانات الرحالت الِعلميَّةًا: خامس

 بلد تنفيذ الرحلة/النشاط إىل من مدة الرحلة/النشاط تاريخ القرار رقم القرار

      

الغرض من 

أو  الرحلة الِعلميَّة

 النشاط الِعلمي

 

 

 

 

  :*حسب اخلطة الدراسيَّة للمبتعثاجلدول الزَّمين للمهام امُلنجزة واملهام امُلتبّقية سًا: ساد

 مالحظات تاريخ اإلجناز املهام امُلنجزة م

1    

2    

3    

4    

 مالحظات التاريخ امُلتوقع لإلجناز املهام امُلتبّقية لإلجناز م

1    

2    

3    

4    

 .ُمستقل ُيرفق بالتقرير التفصيلي يف حال احلاجة إلضافة مهام إضافيَّةإرفاق جدول زمين * يتم 
 

 ًا: طلب متديد البعثة احلالي:بعسا

 إىل من مدة التمديد الطلب
 مربرات التمديد 

 (امُلبتعث والقسم األكادميي)ُتعبأ من ِقبل 

 متديد االبتعاث

 الرابع األول         الثاني         الثالث           
    

 لدراسة مرحلة

 زمالة دكتوراه        اللغة       ماجستري           

  توصية جملس القسم

  التاريخ  التوقيع  رئيس القسم اسم 

جلنة االبتعاث والتدريب  توصية

 بالكلية

 

 

 

  اسم رئيس اللجنة

  التوقيع

  توصية جملس الكليَّة

  التاريخ  التوقيع  اسم عميد الكلية

 

 :جنة الدائمة لالبتعاث والتدريب باجلامعةإلدارة االبتعاث قبل الَعرض على اللالتوصية األوليَّة : سابعًا
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