
الرجاء تعبئة جميع الحقول الخاصة بالنموذج التالي:

عند الترشيح لالبتعاث أو التدريب يجب اتباع التالي: 

 .خطاب من عميد الكلية أو اإلدارة 

  وإرساله.تعبئة جميع الحقول الخاصة بالنموذج ضرورة 

 .صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية للمرشح لالبتعاث

.مالحظة: إرسال النماذج قبل ستة شهور من تاريخ بداية االبتعاث* 

الــبــيــانــات الــشــخــصــيــة
االسم كامالا 

ا للهوية الوطنية( )مطابقا

رقم السجل المدني

رقم الجوال

مكان اإلصدار

الــبــيــانــات الــعــلــمــيــة

القسمالكليـــة

المرتبةالتخصص

بيانات المؤهل الذي تم الحصول عليه

جهة التخرجآخر مؤهل علمي

تاريخ الحصول عليهالدولة

بيانات المؤهل المطلوب الحصول عليه

الدرجة العلمية المطلوب الحصول عليها

التخصص المطلوب دراسته

الدولة المقترحة لالبتعاث

نموذج الترشيح لالبتعاث

 SCHOLARSHIP DEPARTMENT إدارة االبتعاث



 

 

 

 

 

 االسم الرباعي

 
 

 

 

 بيانات الهوية

 تاريخ االنتهاء نوع الهوية رقم الهوية

   

 مكان وتاريخ الميالد الجنس الجنسية

   

 

 المؤهالت العلمية

 المسمى الوظيفي مكان العمل التخصص المؤهل العلمي

    
 

 العــنـــوان

 المنطقة المدينة رقم الجوال رقم الهاتف

    

 رقم الشقة رقم المبنى الشارع الحي

    
 

 عناوين مواقع التواصل االجتماعي

  تويتر

  فيسبوك

  البريد اإللكتروني
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