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نموذج مباشرة مبتعث ( الخارج )
االسم /
التخصص /

□ حصل على المؤهل.

□

رقم الهوية الوطنية /
المرحلة الدراسية /

الوظيفة /

رقم قرار االبتعاث /

□ لم يحصل على المؤهل.

الكلية /

تاريخه /

/

41هـ

/

جهة االبتعاث /

□ أنهى مرحلة الدراسة بنجاح ولم يحصل على الوثيقة.

أخرى.......................................................................................................................................................... :

.......................................................................................................................................................................

وفقه الله

سعادة المشرف العام على إدارة البعثات والعالقات الجامعية
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،وبعد..
نفيد سعادتكم بأن المبتعث/ـة والموضح بياناته/ـا أعاله قد باشر /ـت العمل لدينا بتاريخ41.... / ..... / .... :هـ الموافق02.... /....../..... :م
نأمل من سعادتكم التكرم بإكمال الالزم .هذا وتقبلوا فائق تحياتنا..

عميد كلية ................................................... /
ختم الكلية

.................................................................
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خطاب مباشرة
وفقه الله

سعادة عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،وبعد،
نفيد سعادتكم بعودة المبتعث/ـة الموضحة بياناته/ـا أعاله من االبتعاث بتاريخ41 .... / ..... / ..... :هـ الموافق02.... /..... /..... :م،
* كما نفيدكم بأنه تم إيقاف الصرف عليه/ـا من قبل الملحقية بتاريخ41..../ ..... / ..... :هـ .الموافق02.... / ..... / ..... :م.
عليه نأمل من سعادتكم التكرم بإكمال الالزم .هذا وتقبلوا فائق تحياتنا..

المشرف العام على إدارة البعثات والعالقات الجامعية
د .سعد بن ضيف الله القثامي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار مباشرة
إن عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس ،وبناء على الصالحيات المخولة له ،واستنادا على الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من
أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لذا تقرر ما يلي:
-4إثبات مباشرة الموضح اسمه/ـا وبياناته/ـا أعاله بتاريخ41 .... / ..... / ..... :هـ .واستمرار صرف رواتبه/ـا اعتبارا من 41.... / ..... / .....هـ،
مع صرف كافة البدالت.
-0تصرف له/ـا الفروقات المستحقة نظاما من تاريخ هذا القرار.
-3يبلغ قرارنا هذا لمن يلزم إلنفاذه.
هذا والله الموفق،

عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس
د .سالم بن امبارك الزهراني
ص /مع التحية لسعادة المشرف العام على إدارة البعثات والعالقات الجامعية.
ص  /لسعادة عميد كلية .................................................. /
ص  /للمذكور/هـ.
ص  /لشؤون أعضاء هيئة التدريس.
ص  /لملف المذكور/هـ
ص  /للصادر.

