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 . كافة التعليمات قبل تقديم طلبك مراعاةيلزم 

منسوووبي الووو ارة موو  موووة ي اخلدمووة اقدنيووة  بووديوان الووو ارة أو     أن يكووون اقتقوودم موو  أ وود    .1

مديريات الشؤون الصحية أو التجمعات الصحية أو م  موة ي التشغيل الذاتي بديوان الو ارة أو 

 مديريات الشؤون الصحية فقط .
 جدًا( . جيد) ع  سنة آلخر للموةف الوةي ي األداء تقدير يقل أال .2
بواجباته الوةي ية أو صدرت حبقه عقوبوة تدديبيوة جوراء تقصو         أال يكون اقرشح مم  أخل .3

أداء العمل خالل العامني السابقني للرتشيح، وأال يكون حمااًل إىل التحقيق أو مك وف اليد أو طرفوًا  

   قضية قائمة.
أال يكوون اقرشووح مموو  سووبق أن أنتيوأ بعيتووه أو إي ووادل نتيجووة إنموال أو تقصوو  منووه أو لضووعف     .4

 مستوال الدراسي أو لسلوك غ  مقبول .
 . ) موارد (أن تكون كافة بياناتك حمدثة على نظام إدارة اقوارد البشرية  .5
تعبئة اسوتمارة طلوا اقوافقوة علوى اإلبتعواث كاملوًة  واعتمادنوا مو  أصوحا  الصوال ية قبول             .6

 استكمال تقديم الطلا بالبوابة.

 توافقًا مع اخلطة اقعتمدة م  الو ارة .أن يكون التخصص اقطلو  والدرجة العلمية م .7

 أن يكون اقؤنل اقراد دراسته امتدادًا لتخصص اقرشح احلالي. .8

م  إ دى اقؤسسات التعليمية اقوصى بتوا مو  و ارة التعلويم   الدرجوة      ًاقبول معتمدال أن يكون .9

 . وصادرًا م  اجلتة التعليمية مباشرًة وليس م  خالل وسيطوالتخصص 
 .عليه الرتشيح مت قا مطابقًا الربنامج مسمى يكون أن .10
تصونيف وبطاقوة تسوجيل     أن يكون لدى اقرشحني اقشومولني بالئحوة الوةوائف الصوحية شوتادة      .11

 متين سارية اق عول باهليئة السعودية للتخصصات الصحية بناًء على َاخر مؤنل دراسي.
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 ونتايوة  بدايوة  فيوه  ( حمودداً  Full Timeالكامول )   االنتظوام  بنظوام  الدراسوي  القبول يكون أن أن .12

      الودوام اجلزئوي  : التاليوة  ألنظموة الدارسوة   وفقوا  الصوادر  القبول يقبل وال واقدة الدراسية  الدراسة

 (Part Time ، ) ع  التعليم  ( بعدOn Line  ). 
اخلاص بك على جمال الو ارة باستمرار ومتابعة رسوائل اجلووال    متابعة الربيد اإللكرتونيضرورة  .13

 النصية اليت تصلك م  بوابة و ارة الصحة.

اقسوتندات علموًا بدنوه اتا تلقيوأ رسوالتني  وعود        مواعيود مطابقوة  ضرورة التقيد باحلضور    .14

 اقطابقة ومل حتضر فسوف يتم استبعاد طلبك.

حبيث اليزيود  جوم كول      JPEGأو  PDFط  بصيغةالتدكد م  حتميل اقرفقات اقطلوبة فق .15

 ميجا بايأ. 2مرفق ع  

تكون اق اضلة بني اقتقدمني على ن وس التخصوص والدرجوة العلميوة  وفقوًا قعواي  م اضولة         .16

 تعتمد على النقاط التالية:
o اجة اقنطقة  
o   مستوى اجلتة التعليمية 
o جودة الربنامج الدراسي 
o  دراسياقعدل الرتاكمى آلخر مؤنل 
o تقويم االداء الوةي ى 
o سنوات اخلدمة 
o وجود ابتعاث واي اد السابق 
o مرئيات اإلدارة العامة اقختصة 

 

 
 

 أن يكون تاريخ بداية الدراسة بعد ستني يومًا على األقل م  تاريخ تقديم الطلا . .1

مجتوورييت فرنسوا و   باإلضوافة إىل   إ دى الدول الناطقة باللغة االجنليزيوة  م أن يكون القبول  .2

 .وتلك لوجود ات اقيات تدريا مع ناتني الدولتني كوريا اجلنوبية
 . اإلجنليزية لدول الناطقة باللغةأن يكون القبول غ  مشروط بدراسة اللغة وتلك ل .3
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 3يلزم أال تقول مودة الدراسوة فيتوا عو        مر لة التخصص الطيب  لألطباء اققيمني اقتقدمني على .4

 .سنوات
مر لة الزمالة أو التدريا   التخصص الدقيق يلوزم أن يكوون القبوول   ن وس       للمتقدمني على .5

ولويس للمشواندة    ة/ سوريري ةعملي ممارسة و أن يشتمل الربنامج الدراسي على جمال التخصص

 .او اقشاركة او البحث العلمي فقط
 :مر لة اقاجست   للمتقدمني على .6

 .يقتصر تلك على ختصصات الصحة العامة و األسنان - 6.1
 .ة/ سريريةعملي ممارسة أن يشتمل الربنامج الدراسي علىلتخصصات األسنان يلزم  - 6.2

 قدة تزيد ع  ستة أشتر مراعاة ما يلي: للتدريا اخلارجيعلى اقتقدمني  .7

  موع التدكود مو  تسوجيل تكل وة       للتدرياالتكل ة اقالية أن يتضم  القبول الدراسي

 التدريا باحلقل اقخصص لذلك  بالبوابة.  

  أن يكون اقرشح ملمًا باللغة اليت يدار بتا الربنامج ، وحمققًا لشروط اللغة إن وجدت 

 . أن يكون التخصص اقطلو  التدريا فيه متوافقًا مع طبيعة عمل اقرشح 

 ة/ سريريةعملي ممارسة أن يشتمل الربنامج الدراسي على. 

 يكون الربنامج الدراسي خمصصًا فقط للطال  األجانا . أن ال 

 
 
 

 .االبتعاث طلا تقديم عند احلكومية اخلدمة   األقل على سنة أمضى قد اقتقدم يكون أن .1

 درجوة  قرشوحي  سنة( 45) يتجاو  وال البكالوريوس لدرجة للمرشحني سنة( 40) العمر يتجاو  أال .2

  الدراسة. بداية عند اقاجست 
 الطلا قديمت تاريخ م  وأن ال يزيد ع  عام أشتر أربعة أقل م  الدراسة بداية تاريخ ال يكون أن .3

 البوابة. على
  صوول   وال    وتلك اإلجنليزية اللغة بدراسة( مشروط غ ) للربنامج الدراسي القبول يكون أن .4

 خرجيوي  مو   أو اإلجنليزيوة،  باللغوة  الناطقة الدول إ دى جامعات م  دراسي مؤنل على اقرشح

 .اإلجنليزية اللغة أقسام
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 فيوه  موضوحا  اللغوة  لدراسوة  قبوول  إرفوا   يلوزم  فإنوه  اللغوة  بدراسة مشروط القبول كان  ال   .5

اإلجنليزيوة  الدراسة ،كما يشرتط ارفوا  شوتادة حتديود مسوتوى اللغوة       ونتاية بداية وتاريخ اقدة

 وفقًا قا يلي :
 . تقديم الطلا عند ًةساري شتادة حتديد مستوى اللغة اإلجنليزيةتكون أن  - 5.1

                (  IELTS)     إختبار  ( 5) أن يكون اقتقدم لدرجة البكالوريوس  اصاًل على درجة  - 5.2

 . ( TOEFL IBT ) للتقديم على درجة اقاجست  أو ما يعادهلما   اختبار ( 5.5) و         

مسوتوى اللغوة   تتوىل اإلدارة العامة للشئون األكادميية والتدريا التحقق مو  شوتادات    - 5.3

 .اقرفقة بطلا االبتعاث  اإلجنليزية

مو  داخول   باستيناء خرجيي أقسام اللغوة اإلجنليزيوة فإنوه يسوتلزم للحاصولني علوى هخور مؤنول          .6

اقملكة ارفا  شتادة حتديد مستوى اللغة االجنليزية  سا الدرجات احملددة سواًء كوان القبوول   

 مشروط أو غ  مشروط بدراسة اللغة
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فقوط حبيوث اليزيود  جوم كول        JPEGأو  PDFحتميول مجيوع اقسووغات اقطلوبوة بصويغة     يلوزم  

 ميجا بايأ. 2مرفق ع  

 

 طلا الرتشيح لإلبتعاث اخلارجي. استمارة 

  اهلوية الوطنية سارية اق عولبطاقة صورة . 

 .صورة م  جوا  الس ر ساري اق عول 

     صورة مصدقة م  هخر مؤنل دراسي معتمد موضحًا بتا اقعدل الرتاكموي ، موع ضورورة

 .صلني على اقؤنل م  خارج اقملكةللحاارفا  معادلة الشتادة 

       صورة مصدقة م  تقييم األداء الوةي ي آلخر سونتني باخلدموة للحاصولني علوى تقودير

وآلخوور ثووالث سوونوات للحاصوولني علووى تقوودير  ، جيوود علووى األقوول   هخوور مؤنوول دراسووي  

 مقبول.

  للكادر الصحي ( سارية اق عول اقتينبطاقة التسجيل والتصنيف صورة ( . 

 صادر م  إدارة خدمات اقوارد البشرية. ديث يان خدمة ب 

  ال كان القبوول الدراسوي مشوروط بدراسوة     مستوى اللغة اإلجنليزية حتديد شتادة    (

 .اللغة اإلجنليزية (

  سة اللغة ) إن وجد (.رادقبول 

  أكادميي م  اجلتة التعليميةقبول. 

 وصف كامل ع  الربنامج الدراسي. 

 

 واقسوائلة  لالسوتبعاد  طلوبكم  سويتعر   صحيحة غ  معلومات أو لوثائق تقدميك  ال علمَا بدنه  

 .القانونية
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