
  
  
  

  ستمارة فتح ملف طالب دارس على حسابه الخاصإ
  لمتطلبات فتح ملف دارس على حسابه الخاص Check List)(قائمة للمراجعة النهائية                           

  
  :أختي الدارس على حسابھ الخاص / أخي

ق في حیاتك العلمیة والعملیة ، ونأمل منك تعبئة االستمارة والتعھدات المرفقة بدقة والتأكد من نتمنى لك التوفی
 ،بل إرسالھا أو تسلیمھا للموظف المختصق) إن وجدت ( إرفاق كافة المستندات المطلوبة وإكمال النواقص 

  :للناقصة  )X(كتملة و أمام الفقرات الم) √( وضع نجاز وتآلفي التأخیر، وذلك بة اإلسھام في سرعلإل
  
/ صفحة البیانات الشخصیة ( بحیث تشمل ) إن وجدوا( عول ومرافقیھ من جواز سفر المبتعث ساري المفصورة    

  .صفحة التأشیرة الدراسیة ساریة المفعول وعلیھا ختم الدخول لبلد الدراسة بشكل واضح / التوقیع
  .مع صورة من دفتر العائلة للمرافقین) االحوال( صورة من بطاقة الھویة الوطنیة     
  .أو آخر مؤھل علمي لطالب الدراسات العلیا) البكالوریوس(مة اصورة من شھادة الثانویة الع    

  .ة من خارج المملكةرار معادلة الشھادة إذا كانت صادرم  قصورة      
  .)موصي بھما من وزارة التعلیم العالي( المراد دراستھ صورة من قبول الجامعة للدرجة العلمیة والتخصص      
  ).سیبدأ دراسة اللغة االنجلیزیة/ في حال كون الدارس بدأ ( صورة من قبول معھد اللغة      
  .(Confirmation of Registration)كد تسجیل وانتظام الطالب في الدراسة یأخطاب حدیث     
  ).الدراسة من تاریخ بدأ أكثر من ثالثة أشھرفي حال مضي ( تقریر دراسي حدیث عن الفترة الدراسیة السابقة     
  .سم خلفھا باللغة العربیة صورة شخصیة حدیثة مع تدوین اإل) 2(عدد     
  ).لحقیةمالجامعة، الفندق، السفارة، أو ال: تقبل عناوین  ال(عنوان السكن في مقر الدراسة إثبات یوضح     

  ).المنزل والجوال( السجل المدني والبرید االلكتروني وأرقام الھواتف  قمر     
  .)                : (     لحقیة ، الرقم ھو مفي حال وجود رقم ملف سابق لك في ال      

  .أو أیرلندا في بریطانیا ثبات حساب بنكيإورقة      
  
يفائها وتزويد الملحقية بخطاب من الجامعة يثبت اجتياز وإنهاء أقر بأني اطلعت على شروط االلحاق بالبعثة وأتعهد باست*

بئة استمارة طلب االلحاق بالبعثة، ليتم الساعات المطلوبة أو ما يعادلها بنجاح ووفقا للتخصص والمعدل المطلوب، مع تع
  .استكمال إجراءات رفع طلب إلحاقي بالبعثة إلى وزارة التعليم العالي

  
 /       / التاريخ      ......................  التوقيع ..........................  ..........اسم الدارس 

  
 )11(رقم 2009/2  نموذج متابعة االعمال االدارية في الملحقية                                                                           

 (                     )الرقم الجديد لملف الطالب     For Office Use only )(  لالستعمال الرسمي فقط

 RAEفي (         ) وحاصلة على   موصي بها للدراسات العليا ¡الجامعة حكومية وموصي بها للبكالوريوس  ¡

 )    (           يوجد ، ورقمه السابق في الملحقية  ¡لحقية   متم التأكد من عدم وجود سجل سابق للطالب في ال ¡

 .تمت المراجعة والتأكد من صحة البيانات، واكتمال توقيع الطالب للتعهدات وإرفاق المستندات المطلوبة ¡

 .وقد تم إشعار الطالب باستكمال ذلك ¡    (X)عدم اكتمال المطلوب للنواقص المشار إليها بعالمة  ¡

  
  /       / تاريخ التدقيق      ..............  ...التوقيع ........................... اسم موظف قسم التسجيل 

  /       /تاريخ فتح الملف     ................. التوقيع ............................. اسم المشرف الدراسي  
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