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مديرة إدارة التدريب التربوي واإلبتعاث

د. نور بنت صالح البلوي

ملف تفاعلي .. من خالل الضغط على إحدى األيقونات



ماهي
دول االبتعاث

؟
اذا كانت المرشحة لالبتعاث 

خريجة بكالوريوس لغة 
انجليزية أو حصلت على 

المؤهل من خارج المملكة 
وكانت الدراسة بـاللـغة 

اإلنجليـزية ومعتمد 
مـن وكـالـة البعثـات 

وترغب باستكمال دراسة 
الماجستير، ما نوعية القبول 

المطلوب في هذه الحالة؟

؟
متى يرفع

طلب ابتعاث

؟
ما نوعية قبول الجامعة 

المطلوب لمن تخصصها 
في اخر مؤهل غير اللغة 

اإلنجليزية

؟

1234

االبتعاث

الصفحة
الرئيسية



ماهي الشروط الواجب 
توافرها بقبول الجامعة 

وقبول برنامج اللغة

؟
ماهي شروط

الخطة الدراسية
للبرنامج

؟
كم مدة صالحية 

 TOFEL) اختبار التوفل
 International English

 Language Testing
System ( ؟ 

؟
كم الدرجة المطلوبة

في اختبار التوفل لتحديد  
مستوى اللغة كما هو 
مشروط في ضوابط 

االبتعاث 

؟

2 134

االبتعاث

الصفحة
الرئيسية



كم مدة  صالحية 
 IELTS) اختبار االيلتس

 International English
 Language Testing

)System

؟
كم الدرجة المطلوبة
في اختبار اااليلتس 

لتحديد مستوى اللفة كما 
هو مشروط في ضوابط 

االبتعاث

؟
هل يمكن االبتعاث أو منح 

إجازة دراسية أو موافقه 
على الدراسة على الحساب 

الخاص لبرامج الدراسات 
العليا في الجامعات العربية 

؟
هل يمكن للموظف 

المبتعث أن ينتقل من 
جامعة الى أخرى أو تغيير 

تخصص بدون إخطار 
الملحق الثقافي

؟

3 2 14

االبتعاث

الصفحة
الرئيسية



كم يصرف
للموظف المبتعث

؟
متى يبدأ صرف 

المخصصات المالية 
للموظف المبتعث 

؟
متى يباشر

المبتعث العمل
بعد انتهاء دراسته 

؟
ماهي المستندات 

المطلوبة للرفع بطلب 
االبتعاث

؟

4 23 1

االبتعاث

الصفحة
الرئيسية



الدول المتقدمة مثل
) أمريكا - كندا - بريطانيا - نيوزيلندا - فنلندا - ايرلندا - استراليا (

رجوع



يكون قبولها نهائي
بمعنى يكون القبول مباشر للدراسة الجامعية وغير 
مشروط بدراسة اللغة .وال تمنح بالقرار مدة اللغة .

رجوع



قبل الدراسة
بثالثة اشهر

رجوع



قبول معهد لدراسة اللغة
وقبول للدراسة االكاديمية

وتمنح بقرار االبتعاث مدة دراسة اللغة .

رجوع



قبول الجامعة للدراسة األكاديمية يكون:
1- من احدى الجامعات المعتمدة من وكالة الوزارة للبعثات.

2- مصدق من الملحق الثقافي ببلد الدراسة 
3- مترجم من مكتب معتمد.

4- ان يكون التخصص من ضمن التخصصات الواردة بخطة االبتعاث .
5- ان يكون محددًا فيه بداية الدراسة.

قبول برنامج اللغة :-
1- أن يتضمن مدة البرنامج وبدايته ونهايته ومكان تنفيذ البرنامج.

2- أن يكون مترجم من مكتب معتمد .

رجوع



1- أن تكون مترجمة من مكتب معتمد
2- أال تكــون الخطــة مقتصــرة علــى البحــث فقــط بــل البــد مــن وجــود 
مــواد ودراســات اكاديميــة وبحــث وتوضــح المــواد بســاعاتها المعتمــدة 

والفتــرة الالزمــة إلكمــال الدراســة .

رجوع



مدة صالحية التوفل سنتين فقط
هذا من موقع التوفل الرسمي.

رجوع



)PBT( االختبار الورقي
)500(

)IBT( االختبار المحوسب
)61(

رجوع



صالح لمدة عامان من تاريخ االختبار
وال يوجد أي حد لعدد مرات اخذ االختبار .

رجوع



أن يكون المرشح حاصاًل
على )5( درجات في اختبار االيلتس

رجوع



ال يمكن ذلك.
وذلك بناًء على التعميم

رقم 36773697 وتاريخ 1436/4/15هـ
المتضمن إيقاف جميع برامج الدراسات العليا في 
جميع الجامعات العربية من بداية العام الدراسي 

1436/1435هـ

رجوع



ال يجوز له ذلك.
بل يشترط موافقة الملحق الثقافي

ببلد الدراسة على ذلك .

رجوع



يصرف له نصف مرتبة من الجهة التي يعمل بها 
ويعامل من حيث التخصصات والمزايا المالية معاملة 

الطالب المبتعث .

رجوع



يبدأ الصرف من تاريخ وصوله إلى مقر الدراسة
على أال يسبق الموعد المحدد لبدء الدراسة

بأكثر من شهرين .

رجوع



على الموظف المبتعث أن يعود الى المملكة خالل 
شهر على األكثر من تاريخ انتهاء دراسته وعليه أن 

يباشر عمله من خالل عشرة أيام من وصوله. كما أن 
المبتعث تنتهي بعثته بمجرد انتهاء دراسته وإقفال 
الملحقية وبالتالي فإنه يعامل خالل الفترة من تاريخ 
تخرجه حتى تاريخ مباشرته العمل بما ال يتجاوز المدة 

المنصوص عليها بالمادة )24( من أحكام الئحة 
االبتعاث معاملة الموظف بحيث يصرف له راتبه 

الشهري كاماًل مع البدالت المستحقة له نظامًا وتوقف 
عنه مخصصات االبتعاث

رجوع



نموذج رقم )12-1( بيانات ومستندات ملف المرشح لالبتعاث  .1
نموذج رقم )1( يعبأ صباعه.  .2

نموذج استمارة الترشيح   .3
نموذج استمارة احتساب البرامج التدريبية كمتدرب.  .4

نموذج معلومات مفصله عن القبول  .5
صوره مصدقة ألخر مؤهل علمي.  .6

خطاب قبول من الجامعة مصدق من الملحق الثقافي ببلد الدراسة.  .7
خطاب قبول مترجم من مكتب معتمد.  .8

خطاب قبول معهد اللغة ومترجم من مكتب معتمد  .9
صوره من الخطة الدراسية من الجامعة ومترجمة من مكتب معتمد  .10

صوره بطاقة األحوال )السجل المدني(.  .11
إفادة بتسجيل المؤهل في الخدمة المدنية.  .12

صوره من اختبار القدرات.  .13
قرار التعيين أو بيان خدمة )أو خطاب يوضح بداية الخدمة في الدولة(.  .14

صوره مصدقة من بطاقة تقويم األداء الوظيفي ألخر عامين.  .15
تعهد المرشح موقعًا من قبله  .16

تعهد المحرم المرافق للمرشحة لالبتعاث  .17
أصل أو صوره مصدقة الختبار التوفل أو االيلتس  .18

صوره مصدقة من البرامج التدريبية كمتدرب  .19
ملف اإلنتاج العلمي والنشاط التربوي  .20

صوره مصدقة للمستند النظامي لبدء الدراسة )قرار اإلجازة االستثنائية ـ قرار اإلجازة الدراسية( .  .21
السجل االكاديمي  .22

السيرة الذاتية لمرشحي الدكتوراه.  .23
خطاب التكليف بالعمل الحالي )قائدة - مشرفة - وكيلة(  .24
صوره مصدقة للمستند النظامي لدراسة الماجستير .  .25

السيرة الذاتية.  .26
صوره من اختبار القدرات .  .27

رجوع



هل يحق لمن أكملت دراسة 
البكالوريوس عن طريق 

االنتساب وحصلت على 
قبول من الجامعة للحصول 

على درجة الماجستير 
التقديم بطلب إيفاد

؟
إذا الدارسة أنهت جميع 
المقررات المنهجية عن 

طريق االجازة الدراسية أو 
الموافقة المسائية وترغب 

برفع طلب إيفاد لمرحلة 
الرسالة هل يرفع لها طلب 

إيفاد

؟
كم مدة االيفاد التي 

تمنحها لجنة تدريب وابتعاث 
موظفي الخدمة المدنية  

للمرشحة

؟
هل تحسب سنوات الخدمة 
في التعليم األهلي  للرفع 

بطلب االيفاد واالبتعاث

؟

1

اإليفاد

الصفحة
237الرئيسية 58 46



هل يكون االستغناء من 
الرئيس المباشر أم يرفع 

النموذج الى إدارة شؤون 
المعلمين

؟
هل يرفع طلب ايفاد  إذا 

كان قبول الجامعة مشروط 
بموافقة جهة العمل

؟
هل يتم إعداد أداء وظيفي 
للدارسة خالل فترة الدراسة 

سواء كانت عن طريق 
)االجازة الدراسية - االيفاد - 

االبتعاث(

؟
متى يرفع

طلب االيفاد 

؟

2

اإليفاد

الصفحة
37الرئيسية 58 4 16



معلمة بدأت الدراسة 
قبل تجاوز عمر )45( سنه 

بمستند نظامي )إجازة 
دراسية – إجازة استثنائية ( 
وأكملت  عمر )45( عند رفع 
الطلب لإليفاد أو االبتعاث 

.فهل يرفع لها

؟
معلمة عند رفع طلب 

االيفاد تجاوز عمرها عن 
(45( سنه بشهرين هل 
يرفع لها طلب إيفاد أو 

ابتعاث

؟
هل يتم إجراء مقابله 

لمرشحي االيفاد للدكتوراه 
ومرشحي االبتعاث في 

منطقة المرشح

؟
هل يرفع طلب ايفاد او 
ابتعاث لغير التخصصات 
الواردة بخطة اإليفاد او 

االبتعاث

؟

3

اإليفاد

الصفحة
27الرئيسية 58 4 16



كم الدرجة المطلوبة في 
اختبار القدرات وفقًا لتعميم 

االيفاد واالبتعاث

؟
كم نقاط المفاضلة 

المطلوب الحصول عليها 
للماجستير أو الدكتوراه كحد 

أدنى

؟
ماهي عناصر الترشيح 

والمفاضلة  لإليفاد 
ولالبتعاث

؟
كيف يمكن الحصول على 
إفادة بتسجيل اخر مؤهل 

في مركز المعلومات بوزارة 
الخدمة المدنية

؟

4

اإليفاد

الصفحة
27الرئيسية 38 5 16



5 27 38 4 16

اإليفاد

الصفحة
الرئيسية

هل يمكن للمرشح طلب 
نقل خارج المنطقة وطلب 

ترشيح للتفرغ للدراسة في 
نفس الوقت

؟
ماهي الشروط الواجب 

توافرها في قبول الجامعة 
للرفع بطلب االيفاد

؟
إذا انهت الموفدة أو 

المبتعثة المدة المحددة 
التي تستحقها من االيفاد 
والتمديد ولم تحصل على 

المؤهل ألنها لم تنتهي 
من متطلبات الدراسة .ما 
هو االجراء في هذه الحالة

؟
ماهي المستندات 

المطلوبة من المرشحة 
بطلب االيفاد اذا انتظم 

بدراسة البرنامج قبل 
التقديم لإليفاد

؟



اإليفاد

الصفحة
6الرئيسية 27 38 4 15

هل يحق للمعلمة التي 
حصلت على مؤهل 

الماجستير قبل التعيين وتم 
تعيينها على البكالوريوس 
أن تطلب ايفاد أو ابتعاث 

لدراسة الدكتوراه

؟
هل يرفع طلب ايفاد 

أو ابتعاث لمن حصلت 
على قبول تخصص تربيه 

خاصة ولكن تخصصها 
في البكالوريوس تخصص 

رياضيات  وحصلت على 
دبلوم ما بعد الجامعي 

)تربية خاصة (

؟
هل يجوز للموفدة تغيير 

التخصص الموفد له

؟
هل يحق للموفد أن ينتقل 
من جهة تعليمية الى جهة 

تعليمية أخرى بعد صدور 
قرار االيفاد وماهو الجراء 

المتبع

؟



اإليفاد

الصفحة
7الرئيسية 25 38 4 16

ماهي اإلجراءات المتبعة 
عند انسحاب الموفدة من 

الدراسة

؟
هل يصرف للموظفة 

للدراسة في الداخل راتبها 
الشهري

؟
هل يصرف للموفد 

للدراسة في مكان يبعد عن 
مقر عمله مسافة ال تقل 

عن مسافة االنتداب )بدل 
ترحيل(

؟
الموفدة التي انهت مدة 

االيفاد وحصلت على 
المؤهل ما هو االجراء 

المتبع

؟



اإليفاد

الصفحة
8الرئيسية 27 35 4 16

اذا انهت الموفدة متطلبات 
الدراسة قبل انتهاء مدة 

االيفاد التي حصلت عليها 
هل تباشر عملها

؟
هل المرشحة بطلب ايفاد 

او ابتعاث تنقطع عن 
العمل قبل صدور المستند 

النظامي للدراسة

؟
ماهي المستندات 

المطلوبة للرفع بطلب 
االيفاد

؟
هل يحق للجنة

إنهاء االيفاد الموفدة 

؟



نعم
يحق لها ذلك اذا انطبقت عليها ضوابط وشروط االيفاد

رجوع



  ال. ال يرفع لها 
ال يرفع طلب إيفاد ألول مره للرسالة او البحث 

وذلك بناًء على التعميم رقم 371657982 وتاريخ 
1437/10/20هـ بشأن بعض التعديالت على بعض 
شروط وضوابط االيفاد واالبتعاث في الجزء الثالث 

فقرة )7( التي تنص على )أن يكون قرار التفرغ لدراسة 
التخصصات النظرية لمدة الدراسة المنهجية )المقررات( 

فقط.

رجوع



1- إذا رفع لها الطلب قبل بدء الدراسة تكون :
• مدة االيفاد لدراسة الماجستير )أربع فصول دراسية.(   
• ومدة االيفاد لدراسة الدكتوراه )ستة فصول دراسية.(  

• إذا رفع لها بعد بداية الدراسة تمنح المدة المكملة ألربع  
2- فصول دراسية. للماجستير. ولمكمله لستة فصول دراسية للدكتوراه.

رجوع



ال .ال تحسب يجب أن تكون  خدمة المرشحة يتم داخل 
الوزارة أو في جهة حكومية أخرى خارج الوزارة وتستلم 

الراتب من خزينة الدولة .

رجوع



يتم رفع نموذج االستغناء الى
إدارة شؤون المعلمين كجهة اختصاص .

رجوع



نعم يرفع. 
ألن شرط موافقة جهة العمل ضروري ويقصد به  
الموافقة على التفرغ سواء كان )االيفاد- االجازة 

الدراسية –االستثنائية (.أما المشروط بمواد تكميلية أو 
لغة هو ما يتم رفضه وعدم الرفع به.

رجوع



نعم يتم إعداد أداء وظيفي للدراسة 
وذلك بناًء على السجل االكاديمي .وفقًا للمادة رقم 

9/36 التي تنص على )يتم إعداد تقويم األداء الوظيفي 
عن الموظف خالل فترة التدريب أو الدراسة التي تزيد 
عن سنه في ضوء التقارير التي ترد لجهته  من الجهة 

التعليمية المشرفة على التدريب أو الدراسة (.

رجوع



 يرفع لها قبل بدء الدراسة بشهرين 
ألن قرار الخدمة المدنية نافذ لمدة ستة أشهر فقط.

رجوع



نعم يرفع لها 
ولكن بشرط أن تكون بدأت الدراسة االكاديمية بالنسبة 

لالبتعاث .

رجوع



ال. ال يرفع الطلب
ألنه يجب أال يزيد عمر المرشح عن )45( عامًا وفق 
التقويم الهجري وال يجوز رفع أي طلب يكون عمر 

المرشح قد تجاوز )45( عامًا قبل تاريخ بدء الدراسة. 

رجوع



يكون مقر المقابلة في الوزارة
أما مرشحي االيفاد للماجستير في منطقة المرشح. 

رجوع



ال اليرفع
يكون الترشيح وفقًا للتخصصات الواردة بالخطة

رجوع



)80( درجة للدكتوراه
)75( درجة للماجستير

رجوع



لمرشحي الماجستير )90( نقطة
لمرشحي الدكتوراه )100( نقطة

رجوع



1- أقدمية الخدمة في القطاع التعليمي.
2- التقدير في اخر مؤهل علمي.

3- تقارير األداء الوظيفي ألخر عامين 
4- البرامج التدريبية.

5- اإلنتاج العلمي والنشاط التربوي
6- المقابلة الشخصية

رجوع



على المرشحة مراجعة إدارة الموارد البشرية
للحصول على )بطاقة توثيق( التي تتضمن

تسجيل المؤهل في الخدمة المدنية

رجوع



ال. ال يمكن له ذلك.
ويمكنه تقديم طلب نقل بعد انتهاء المدة المحددة 
بقرار االيفاد أو في عام تمديد االيفاد وفي حال 

المطالبة بالنقل فعلية إنهاء االيفاد أواًل .

رجوع



1- أن يكــون القبــول مــن عمــادة الدراســات العليــا فــي أحــد 
البرامــج العامــة )التعليــم النظامــي( فــي أي مــن الجامعــات 

الحكوميــة.
2- أن يكــون محــدد فيــه الكليــة والقســم والتخصــص المقبــول 

دراســته ومــدة الدراســة وبدايتهــا.
3- أن يكون نهائيًا وموضحًا لنوعية الدراسة.

4- أن ال يكون قبول مشروط باكتمال العدد أو افتتاح القسم.
5- أن ال يكون من جامعة أهلية .

رجوع



يمكنها مواصلة دراستها
بموجب ما تستحقه من إجازات نظامية 

رجوع



إذا كانت الدراسة مسائية يطلب منه ما يلي: -
1- إذا كانــت الجامعــة خــارج المدينــة تحضــر خطــاب وزارة النقــل أو المحافظــة أو مركــز 
ــاوز المســافة عــن 375  ــى أال تتج ــن الجامعــة ومقــر العمــل عل ــي بالمســافة بي أمن

كيلومتــر.
2- إفــادة مــن الجامعــة أن الدراســة مســائية وموافقــة جهــة العمــل علــى الدراســة 

المســائية 
3- السجل األكاديمي مصدقًا من الجامعة.

إذا كانت الدراسة صباحية يتطلب منه ما يلي: -
1- قرار إجازة دراسية أو استثنائية من تاريخ بدء الدراسة.

2- السجل األكاديمي مصدقًا من الجامعة.
3- خطاب حديث إدارة الموارد البشرية يفيد استمرارية االجازة 

باإلضافة الى المستندات المطلوبة للرفع بطلب االيفاد وفقًا لخطة االيفاد.

رجوع



يحق لها ذلك بشرط أن يكون مؤهل الماجستير مسجل 
بمركز المعلومات بوزارة الخدمة المدنية وانطبق عليها 

جميع ضوابط وشروط االيفاد واالبتعاث .

رجوع



نعم يرفع لها. 
ألن الحصول على إيفاد لتخصص التربية الخاصة 

يشترط لمن تخصصها تربيه خاصة أو تمارس العمل 
في مجال التربية الخاصة بخطاب من جهة العمل أو 
حصلت على دبلوم ما بعد الجامعي تخصص تربية 

خاصة.

رجوع



نعم وفقًا لإلجراءات في المادة )4( من الئحة االيفاد :
1- موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية 

2- توفيــر مبــررات تغييــر التخصــص مدعمــة بــرأي الجهــة التعليميــة التــي أوفــد لهــا 
والجهــة التــي يتبعهــا الموفــد.

3- الحصــول علــى قبــول التخصــص الجديــد الــذي يرغــب الموفــد دراســته وأن يكــون 
مــن التخصصــات الــواردة بخطــة االيفــاد .

4- أال يكون هناك إهمال أو تقصير من جانب الموفد في دراسته.

ويرفق مع الطلب المستندات التالية: -
1- صوره مصدقة ألخر مؤهل علمي 

2- السجل األكاديمي للتخصص السابق
3- صوره من قرار االيفاد

4- الهوية الوطنية 
5- مبررات تغيير التخصص من الجهة التعليمية

6- قبول الجامعة للتخصص الجديد 
ــا  ــًا( أم ــات فــي )أواًل-ثانيًا-ثالث ــع البيان ــة جمي ــب ايفــاد وتعبئ 7- نمــوذج رقــم )1( طل

رابعــًا فيتــم اســتيفاء الحقــول رقــم )1-2-3-4-5-6-و11( 

رجوع



نعم وفقًا لإلجراءات في المادة )5( من الئحة االيفاد :
1-موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية 

2-أن يكــون االنتقــال لمتطلبــات ضروريــة تقتضيهــا حاجــة العمــل أو ظــروف الموفــد الدراســية 
أو الصحيــة أو العائليــة

3-أن اليترتــب علــى االنتقــال تمديــد فتــرة االيفــاد أكثــر ممــا كانــت عليــه أصــاًل بقــرار الموافقــة 
علــى االيفــاد .

وال يجوز االنتقال للدراسة ألكثر من جهة تعليمية واحدة خالل فترة االيفاد.

ويرفق مع الطلب المستندات التالية: -
1- صوره مصدقة ألخر مؤهل علمي 

2- السجل األكاديمي.
3- صوره من قرار االيفاد

4- الهوية الوطنية 
5- مبررات تغيير جهة الدراسة 
6- موافقة جهة عمل الموفد.

7- قبول من الجهة التعليمية التي يرغب االنتقال اليها.
8- الخطة الدراسية

9- نمــوذج رقــم )1( طلــب ايفــاد وتعبئــة جميــع البيانــات فــي )أواًل-ثانيًا-ثالثــًا( أمــا رابعــًا فيتــم 
اســتيفاء الحقــول رقــم )1-2-3-4-5-6-و12( 

رجوع



ويرفق مع الطلب المستندات التالية: -
1- صوره مصدقة ألخر مؤهل علمي 

2- السجل األكاديمي.
3- صوره من قرار االيفاد

4- الهوية الوطنية 
5- مبررات طلب االنسحاب من الدراسة.

6- موافقة جهة عمل الموفد.
7- قبول من الجهة التعليمية التي يرغب االنتقال اليها.

8- خطاب مباشرة المعلمة.
9- إخالء طرف من الجهة التعليمية 

10- نمــوذج رقــم )1( طلــب ايفــاد وتعبئــة جميــع البيانــات فــي )أواًل-
ثانيًا-ثالثــًا( أمــا رابعــًا فيتــم اســتيفاء الحقــول رقــم )1-2-3-4-5-6-و10( 

رجوع



نعم يصرف للموظفة راتبها الشهري
وبدل االنتقال الشهري 

رجوع



نعم ولمره واحدة خالل فترة االيفاد .

رجوع



1- مباشرة العمل بعد توجيهها من إدارة شؤون المعلمين.
والســجل  الوثيقــة  مــن  مصدقــة  بصــوره  التدريــب  إدارة  تزويــد   -2

البحــث. او  الرســالة  مــن  وصــوره  األكاديمــي 
3- رفــع طلــب تســجيل المؤهــل ورفــع تحســين المســتوى الــى إدارة 

المــوارد البشــرية. 
4- تزويد إدارة التدريب بصوره من المباشرة للعمل.

مرفق به المستندات التالية: -
1- المستند النظامي للدراسة )قرار االيفاد ( .

2- الجداول الدراسية والسجل األكاديمي 
3- صــوره مــن الشــهادة مصدقــة مــن الجهــة التعليميــة ومعادلتهــا اذا 

كانــت الشــهادة مــن خــارج المملكــة.
4- صوره من الهوية الوطنية 

رجوع



نعم. اذا انهت الموفدة متطلبات الدراسة قبل انتهاء 
مدة  االيفاد فعليها مباشرة العمل بعد توجيهها من 

إدارة شؤون المعلمين  .

رجوع



ال يمكن للمرشحة االنقطاع عن العمل إال بمستند 
نظامي للدراسة )قرار االبتعاث - قرار االيفاد(

رجوع



1- نموذج رقم )12-1( بيانات ومستندات ملف المرشح لإليفاد
2- نموذج رقم )1( يعبأ صباعه.
3- نموذج استمارة الترشيح )ا(.

4- نموذج استمارة الترشيح )ب(.
5- نموذج اإلقرار الخطي )7(

6- نموذج استمارة احتساب البرامج التدريبية كمتدرب.
7- صوره من البرامج التدريبية كمتدرب .

8- ملف اإلنتاج العلمي والنشاط التربوي .
9- صوره مصدقة ألخر مؤهل علمي.

10- خطاب قبول من الجامعة أو صورة مصدقة منه.
11- الخطة الدراسية المنهجية.

12- صوره بطاقة األحوال )السجل المدني(.
13- إفادة بتسجيل المؤهل في الخدمة المدنية.

14- صوره من اختبار القدرات.
15- قرار التعيين أو بيان خدمة )أو خطاب يوضح بداية الخدمة في الدولة(.

16- صوره مصدقة من بطاقة تقويم األداء الوظيفي ألخر عامين.
17- صوره مصدقة للمستند النظامي لبدء الدراسة )قرار اإلجازة االستثنائية ـ قرار اإلجازة الدراسية( لمن بدأ الدراسة.

18- السيرة الذاتية لمرشحي الدكتوراه.
19- خطاب التأجيل. خاص لمن أجل الدراسة.

20- خطاب التكليف بالعمل الحالي )قائدة، مشرفة، وكيلة( خاص لمن تخصصها المرشحة له إدارة وتخطيط تربوي(.
21- خطاب معادلة الشهادة )خاص لمن حصلت على اخر مؤهل من خارج المملكة(.

رجوع



نعم يحق للجنة بعد التنسيق مع جهة عمل الموفدة في الحالت التالية :-
1- عدم تقدم الموفد في دراسته في النصف األول من المدة دون مبرر.

ــر  ــالل التقري ــن خ ــك م ــه فــي الدراســة وذل ــدم جديت ــى ع ــل تشــير إل ــور دالئ 2- ظه
ــا . ــد له ــة الموف ــن الجه ــه م ــواردة عن ــية ال الدراس

3- قيــام الموفــد بتغييــر الجهــة التعليميــة الموفد لها أصاًل دون الموافقة المســبقة 
مــن اللجنة.

4- قيــام الموفــد بتغييــر تخصصــه دون موافقــة جهــة عملــه واللجنــة ومضــى مــدة 
علــى ذلــك يســتحيل معهــا عودتــه لتخصصــه األصلــي وإكمــال متطلباتــه خــالل المدة 

األصليــة لإليفــاد.
5- إخالله بواجباته كموفد للدراسة.

وللجنــة أن تقــرر اســتيراد كل أو بعــض مــا صــرف للموفــد خــالل مــدة إيفــاده بمــا فــي 
ذلــك الراتــب وبــدل االنتقال الشــهري 

رجوع



هل يحق للموفدة
تمديد االيفاد ؟

؟
متى يكون

رفع طلبات التمديد ؟

؟
كم مدة التمديد ؟

؟
ماهي المستندات 

المطلوبة للرفع بطلب 
التمديد لإليقاد؟

؟

تمديد اإليفاد

الصفحة
الرئيسية



نعــم والتمديــد يكــون للموفــدة التــي لم ينتهي من الدراســة المنهجية 
)المقررات(

وبناًء على المادة )2( من الئحة االيفاد وذلك وفقًا للشروط التالية: 
ــم مــن خــالل  ــك يت ــه مــرض وذل ــى وج ــام الموفــد بدراســته عل 1- قي
التقاريــر الــواردة عنــه مــن قبــل المشــرف الدراســي ومــا تتضمنــه مــن 
معوقــات حالــت دون إتمامــه دراســته خــالل المــدة األصليــة المحــددة 

لــه بقــرار إيفــاده.
2- موافقة جهة عملة للتمديد.

ــة الموفــد لهــا دون  ــر تخصصــه أو الجهــة التعليمي 3- أال يكــون قــد غي
موافقــة اللجنــة والجهــة التــي يعمــل بهــا.

4- أال يكون قد أخل بالخطة الدراسية المقررة له من قبل اللجنة.

رجوع



التمديد لإليفاد يكون قبل انتهاء المدة المحددة بقرار 
االيفاد ، وعادًة يكون قبل نهاية القرار بشهرين .

رجوع



فصل دراسي للماجستير 
وفصلين دراسيين للدكتوراه

رجوع



1- نمــوذج رقــم )1( )طلــب ايفــاد( وتعبئــة جميــع البيانات فــي )أواًل-ثانيًا-
وثالثــًا( أما رابعًا فيتم اســتيفاء الحقــول رقم )9-8-7-6-5-4-3-2-1(

2- نموذج رقم )6(. طلب تمديد إيفاد.
3- إفادة من الجامعة بحاجتها للتمديد.

4- السجل األكاديمي لجميع الفصول التي تم استكمالها.
5- صوره من قرار االيفاد.

6- صوره من الخطة الدراسية المنهجية للمقررات كامله.
7- صوره من الهوية الوطنية.

8- موافقة جهة العمل على التمديد.

رجوع



هل تمنح الدارسة
موافقة على الدراسة 

المسائية 

؟
هل منح الموافقة 

المسائية من صالحيات 
باإلدارة التعليمية )مدير عام 

التعليم بالمنطقة (

؟
كم مدة االجازة الدراسية 

المسموح بها

؟
كم يشترط أن تكون 

المسافة بين مقر عمل 
الموظف وليس ) إدارة 

التعليم ( والجهة التعليمية  
) أي الجامعة (

؟

12

الموافقة 
المسائية

الصفحة
الرئيسية



هل يشترط أن يكون 
التخصص المراد دراسته 
ضمن التخصصات التي 
تتناسب مع طبيعة عمل 

طالب الموافقة

؟
ماهي المستندات 

المطلوبة للرفع بطلب 
موافقة على الدراسة 

المسائية

؟
معلمة بدأت الدراسة 

قبل التعيين ومتبقي لها 
الرسالة. هل تمنح موافقه 

على الدراسة

؟

2 1

الموافقة 
المسائية

الصفحة
الرئيسية



نعم. تمنح الدارسة موافقة على الدراسة المسائية 
في البرامج العامة ) التعليم النظامي ( وفقًا إلفادة 
الجامعة بأن الدراسة في الفترة المسائية والجداول 

الدراسية .

رجوع



نعم

رجوع



وفقًا لقبول الجامعة

رجوع



أن ال تزيد المسافة بين مقر العمل والجامعة
عن )375( كيلو متر

رجوع



نعم

رجوع



نموذج برقم )1( بيانات ومستندات طالب الموافقة المسائية   -1
النموذج الموحد رقم )2( طلب الموافقة من صاحب الصالحية   -2

نموذج رقم )3( إقرار خطي من طالب الموافقة المسائية    -3
نموذج رقم )5( عدم صدور حكم تأديبي   -4

صوره مصدقة ألخر مؤهل علمي.   -5
صوره بطاقة األحوال )السجل المدني(.   -6

إفادة بتسجيل المؤهل في الخدمة المدنية.   -7
تعريف موظفة   -8

إفادة من الجامعة بأن الدراسة منتظمة وفي الفترة المسائية   -9
10- الخطة الدراسية للقسم كاملة 

11- الجداول الدراسية للقسم كامله. 

رجوع



نعم بشرط إحضار جميع ما سبق في ج )6( باإلضافة 
الى السجل االكاديمي والجداول الدراسية .

رجوع


