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 دمةــمق

من    الكادر البشري من خالل التعليم والتدريببضرورة االرتقاء ب إدراكا من وزارة الصحة  
ال  وتطوير    تحسين األداءاجل   المحلي  ، صحيةالخدمة  التدريب  وأنشطة  برامج    ، وبالتوازي مع 

منظومة  الفرص الدراسية و التدريبية داخل وخارج الوطن عبر    إتاحة   إلى   الصحة  وزارةتسعى  
إطارو إيفاد موظفين في تخصصات محددة  و   االبتعاث الموافقة   في  أو عبر  الوزارة  احتياجات 

 مع احتياجات القطاع الصحي.  تناسبتللموظفين بااللتحاق في برامج دراسية وتدريبية 

المنطلق  و  هذا  بمن  الدليل  هذا  وضع  واإلجازات    اإلجراءاتضبط    هدفتم  بالبعثات  الخاصة 
لالدراسية   )قانون  وفقا  رقم  المدنية  لسنة  4الخدمة   )1998  ( رقم  بالقانون  لسنة  4والمعدل   )
التنفيذية    2005 بوز   ونظام  ولوائحه  التدريبية  الدورات  و  )البعثات  رقم  الصحة  لسنة  1ارة   )
)م  2006 رقم  جلستها  في  المدنية  الخدمة  لموظفي  والتدريب  االبتعاث  الئحة  للعام 46و   )
وبهدف    ،وبما يحقق تنمية وتطوير الكوادر الصحية دون التعارض مع المصلحة العامة  2019

 . بها الدارسين وإداراتهم باإلجراءات المتبعة وااللتزام الموظفين المبتعثين و تعريف 

ختامًا نسأل هللا العلى القدير أن يوفقنا جميعًا لتحقيق ما نطمح له من االرتقاء بكوادرنا وخدماتنا  
 الصحية. 

                     
 
 

                                                                        
 وكيل وزارة الصحة  

 د. يوسف أبو الريش
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 ريفاتتع:  لالفصل األو

 (1مادة )

المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير    الدليلالعبارات التالية الواردة في هذا  لكلمات و لتكون  
 ذلك. 

 وزارة الصحة  الوزارة:
 وزير الصحة الوزير:
 لجنة البعثات ولجنة اإلجازات الدراسية بوزارة الصحة  اللجنة:
 ديوان الموظفين العام  الديوان:
يفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية أو تدريبية معترف بها مدة تزيد على ثمانية أشهر سواء إ  البعثة:

 كانت داخل فلسطين أو خارجها. 
ب بغرض إكسابه معرفة علمية أو مهارة عملية أو كليهما معًا وذلك لمدة ال تزيد يإيفاد الموظف للتدر   الدورة:

 و خارجها.  عن ثمانية أشهر سواء كانت داخل فلسطين أ
الرسمية: لقا  المهمة  أو  دراسية  حلقة  أو  مؤتمر  لحضور  الموظف  جولة إيفاد  أو  بزيارة  للقيام  أو  علمي   ء 

استطالعية أو لما هو مماثل ألي من هذه األمور على أن يكون اإليفاد لمدة ال تزيد على شهر واحد سواء 
 كانت المهمة داخل فلسطين أو خارجها. 

بناًء على طلبه    راتب:  اإلجازة الدراسية بدون   أو الثقافي مستواه  رفع بغيةهي اإلجازة التي تمنح للموظف 

 .الفني أو المهني أو العلمي
 . الدليلتدريبية وفقا ألحكام هذا  الموظف الذي يوفد في بعثة دراسية علمية أو دورة :المبتعث
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 اإلجازات الدراسية:  الثانيالفصل 

 ( 2مادة )

من ت   بقرار  الصحة  الموظفين  وزير  من  المقدمة  الطلبات  بدراسة  تختص  الدراسية  لإلجازات  لجنة  شكل 
 .ذات العالقة ودوائر الوزارةيراعى في تشكيل اللجنة المهن الصحية المختلفة و   للحصول على إجازة دراسية

 (3مادة )
ذا كان لذلك عالقة  تمنح اإلجازة الدراسية للموظف بغية رفع مستواه الثقافي أو العلمي أو المهني أو الفني إ

 مباشرة بواجبات وظيفته.

 ( 4) مادة

الموظف الذي أمضى سنتين في الخدمة ويرغب بالحصول على إجازة  بما ال يتعارض مع مصلحة العمل  أ.  
 دراسية، يتقدم بطلب على النموذج المخصص.

 لجنة اإلجازات الدراسية حسب التسلسل اإلداري. إلىيحال الطلب ب. 

اتفاق  و   مع مصلحة العمل  عدم التعارض و   لطلب من حيث مدى توافر شروط منح اإلجازةتدرس اللجنة اج.  
 لهذا التخصص. االحتياجمدى و   الوظيفةمع واجبات  الدراسة

 إلي الوزير.  اجتماعهانسب اللجنة قرارات ت  د. 

 وزير بالتنسيق مع الديوان قرارًا بمنح اإلجازة.الصدر ي  ه. 

 ( 5مادة )

وتكون اإلجازة  سنوات    4بحد أقصى    الدراسة تجديد سنويًا حتى انتهاء  ية لمدة سنة قابلة للتمنح اإلجازة الدراس
 الدراسية دون راتب. 

 ( 6مادة )

تعهد أ.   باإلجازة  قيامه  قبل  دراسية  إجازة  منح  الذي  الموظف  الخدمة   يقدم  موظفي  من  كفيلين  مع  عدلي 
ستمر في العمل بالخدمة العامة للمدة المحددة في يلتزم فيه بإتمام الدراسة وان ي  المدنية وعلى رأس عملهم 

 التعهد بعد انتهاء اإلجازة الدراسية على النموذج المخصص لذلك. 

 يقدم الموظف إقرار قيامه باإلجازة وإقرار عودة فور عودته من اإلجازة على النماذج المخصصة لذلك.ب. 
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ة الخاصة بمتابعة المجازين للدراسة عبر الرابط  ج. يقوم الموظف المجاز للدراسة بالدخول للمنصة اإللكتروني
  http://2u.pw/wM7H6    واالوراق التقارير  كافة  وادخال  العام  الموظفين  ديوان  موقع  على  المنشور 

 هم. تبع لها الموظف بأرقام للتواصل معالثبوتية المطلوبة منه مع تزويد االدارة التي ي 
دم الموظف بطلب تمديد إجازته سنويًا مع تقديم وثيقة رسمية مصدقة من المؤسسة التي يتعلم بها عن  يتق.  د 

 خالل ثالثة شهور من انتهاء الدراسة. دراستهدراسته وأن يقدم وثيقة رسمية نهائية بنتائج 
 (7مادة )

أ مؤقتة  بصورة  ملؤها  يجوز  أنه  غير  شاغرة،  للدراسة  المجاز  الموظف  وظيفة  عودة تبقى  لحين  بعقد  و 
 الموظف المجاز.

 البعثات والدورات التدريبية:  الثالثالفصل 

 (8) مادة

من التدريبية   بقرار  والدورات  للبعثات  لجنة  تشكل  الصحة  الصحية  و   وزير  المهن  اللجنة  تشكيل  في  يراعى 
 وتختص بالتالي:  ذات العالقة ودوائر الوزارةالمختلفة 

الوزاأ.   احتياجات  ابتعاث موظفين  المصادقة على  تتطلب  التي  المختلفة  والخبرات  التخصصات    إلى رة من 
 تدريبية.بعثات دراسية أو لحضور دورات 

 للبعثات والدورات التدريبية.  المرشحين اعتماد أسماء ب. 
المتعلقة  ج.   اإلدارية  باإلجراءات  أو    بالمبتعثينالتوصية  البعثة  تمديد  ذلك  في  بما  النظام  هذا  أحكام  وفق 

  .ها أو إنهاؤها أو تأجيلهاتقصير 

 ( 9) مادة

تضع  و   تعلن اإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية عن البعثات والدورات التدريبية قبل بداية مدتها بوقت كاف
ضوابط   مع  يتناسب  وما  النظام  هذا  يتضمنه  لما  وفقًا  الدورة  أو  للبعثة  بالتقدم  الخاصة  والشروط  الضوابط 

 ريب.الجهة المانحة وجهة التد 
 تصنيف االبتعاث حسب الئحة االبتعاث والتدريب لألمانة العامة لمجلس الوزراء

العامة   .1 والهيئات  والجامعات  الحكومات  من  للدولة  والمقدمة  بالكامل  الممولة  الدراسية  المنح 
 والخاصة بالخارج. 
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وظف فرص االبتعاث المعلن عنها من قبل الدائرة الحكومية ضمن خطة االبتعاث ويستكمل الم .2
 اجراءات الحصول عليها بجهده الشخصي.

الفرص الدراسية التي يحصل عليها الموظف بجهد شخصي وتكون ضمن خطة االبتعاث للدائرة   .3
 الحكومية 

 ( 10مادة )

 :يكون  أن التدريبية الدورة أو للبعثة المرشح الموظف في يشترط

 .الدورة أو البعثة تتطلبه الذي العلمي المؤهل على حاصل .أ

 .األخيرة السنة في األقل على األداء كفاية بتقرير جيد  تقدير على اصلح .ب 

لبعثات الطبية  ل واحدة ميالدية سنةو   الدورات  لغاية األقل على واحدة ميالدية سنة مدة تعيينه على مضى .ج
قم  )قرار مجلس الوزراء ر الخاصة بباقي الفئات.    البعثات  لغايات  سنوات  وثالث  فئة الطب البشري ب الخاصة  

 .م(2013/م.و/ا.ه( لسنة 11/ 5/276)

 قومي  طابع  له موضوعها أو الحكومية الدائرة في الموظف عمل مع مباشرة عالقة له الدورة أو البعثة مجال .د 

  .وطني
  تدريبية دورة من عودته على  سنة أو  سابقة بعثة من عودته تاريخ  على األقل على سنوات  ثالث  مضت ه.  

 .لها تطويرا أو سابقةاستكماال لدورة  ةالدور  كانت  إذا إال سابقة
 ( عامًا للدكتوراه عند تقديمه طلب االبتعاث. 45( عامًا للماجستير، )40و. أال يتجاوز عمر الموظف )

 ز. أن يكون حاصاًل على معدل أكاديمي ال يقل عن جيد في الدرجات الجامعية كافة.
 فيها بصورة نهائية.  ي. عدم وجود اجراءات قانونية بحق الموظف لم يتم البث 

 ( 11) مادة

الموظف الذي يرغب في الحصول على البعثة أو الدورة المعلن عنها يتقدم بطلب على النموذج المخصص  
 ت الالزمة وإرفاق المستندات المطلوبة.ااإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية بعد استيفاء الموافق ىلذلك إل

 ( 12مادة )

المرشحين  يتم   قبل    ات الدور   أو  ات ثللبعاختيار  من  االختيار  معايير  على  القوى    اإلدارةبناًء  لتنمية  العامة 
 وفق القانون و النظام.  وتكافؤ الفرص بما يضمن العدالة البشرية 
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 ( 13مادة )

 .العتماد لجنة البعثات ل إلىالدورات  أوالمرشحين للبعثات  اسماءتحال أ. 
 ير. إلي الوز  اجتماعهاب اللجنة قرارات نس  ت  . ب 
 قرار باعتماد اسماء المرشحين لالبتعاث او الدورات الخارجية للديوان. وزيرالصدر ي  . ج

 ( 14مادة )
 على وسند كفالة مع كفيلين من موظفي الخدمة المدنية وعلى رأس عملهم  عدلي تعهد  على الموظف يوقع

 :بالشروط التالية  بموجبه يلتزم لذلك المخصص  النموذج

 للخطط  وفًقا فيها والتدريب  الدراسة في واالنتظام إليها أوفد  التي التدريبية  أو التعليمية بالمؤسسة االلتحاق  أ.

 .لها المقررة والبرامج
 إال  أخرى   تعليمية  مؤسسة أي إلى  االنتقال أو تدريبه أو دراسته موضوع على تعديل أي إدخال أو  تغيير عدم ب.

 .الديوان مع وبالتنسيقمن لجنة البعثات  مسبقة خطية بموافقة
 .البعثات  لجنة تحددها التي بالمدة الصحةوزارة  في بالعمل االلتزام ج.
 على قاطعة رسمية بينة عليها أو إليها أوفد  التي الدورة أو البعثة على أنفقت  التي المبالغ تحديد  يكون  أن  د.

 .يخالفها ما إثبات  أو فيها الطعن منهم ألي يجوز وال وللكفالء له ملزمة وأسبابها وتفاصيلها مقدارها
 من دفعت  أنها جهة أي قبل من عليه  وأنفقت  إليها أوفد  التي الدورة  أو البعثة  على أنفقت  مبالغ أية تعتبر أن  ه.

 حالة في بردها متكافلين  متضامنين ملزمين والكفالء هو  ويكون  الدورة أو البعثة لغايات  ة مباشر العامة الخزينة

 .التعهد  في الواردة والشروط يةالنظام اإليفاد  بأحكام اإلخالل

 ( 15مادة )

 شريطة الديوان  وبالتنسيق معالوزير   منوبقرار  بعد موافقة اللجنة   تدريبية دورة أو بعثة  بأي الخاصة المدة  تجدد 

 .للتمديد  مقنعة أسباب  وجود 

 ( 16مادة )

 :هاإلي أوفد  التي المؤسسة من مصدقة التالية بالوثائق الوزارة  يزود  أن المبتعث  على
 المدة تزيد   أال  على المقررة والبرامج  للخطط  وفًقا المؤسسة في  التدريب  أو الدراسة على  مواظبته تثبت  تقارير أ.  

 .أشهر ستة على واآلخر التقرير بين الفاصلة
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 التي النهائية  والنتائج تدريبه أو دراسته عن له تجرى  التي الدورية واالختبارات  الفحص  أو االمتحانات  نتائجب.  

 .تدريبه نهاية وفي سنة أو فصل كل في عليها حصلي
 .المختصة الجهات  تطلبها أخرى  وثيقة أيج. 

 لم إذا سنة أي عن الديوانالوزير وبالتنسيق مع    من بقرار له المقررة والنفقات  المخصصات  من المبتعث  يحرم

   .المادة هذه في عليها المنصوص  الوثائق أخرى  سنة أي في أو لها السابقة السنة في قدم قد  يكن
 ( 17مادة )

في التدريب فترة عمل، ويعتبر انقطاعه عن التدريب بغير عذر مقبول   المبتعث تعتبر الفترة التي يقضيها 
 انقطاعًا عن العمل. 

يعتبر تخلف المبتعث عن التدريب بدون عذر مقبول إخالاًل بواجبات وظيفته وتتولى الجهة المختصة إحالته  
 دى مسئوليته التأديبية. الي التحقيق لتحديد م

 ( 18مادة )
تنتهي بعثة المبتعث أو دورته التدريبية بانتهاء دراسته بنجاح، أو بقرار من لجنة البعثات وذلك في الحاالت 

 : التالية
حكم من جهة قضائية في داخل الدولة أو خارجها بإدانته في جناية أو جنحة أخالقية   هصدر بحق إذاأ. 

 مخلة بالشرف.
 العامة أو تدخل في شؤون البلد الذي أوفد إليها.  المصلحةبت انه قام بأي نشاط ال يتفق مع ث إذاب. 

ج. إذا تخلف او تأخر عن االلتحاق بالدراسة أو التدريب في المؤسسة التي اوفد اليها في الوقت المحدد  
 لذلك ولم يقدم عذرا مقبواًل. 

أو رسوبه أو تم فصله من المؤسسة الموفد اليها ولم يقدر د. إذا دلت نتائجه الدورية أو السنوية على تقصيره 
 عذرا مقبوال. 

 قطع بعثته أو دورته ولم يقدم عذرًا مشروعًا لذلك. إذاه. 
و. إذا غير موضوع دراسته أو تدريبه أو ادخل أي تعديل عليه او انتقل الي مؤسسة اخرى غير التي اوفد 

 لجنة البعثات.  اليها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من
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ز. إذا انتهت بعثة الموظف او انتهت دورته التدريبية ألي سبب من االسباب المنصوص عليها في هذه  
المادة أو ألي سبب اخر يوجب ذلك، فليلزم المبتعث وكفيليه متضامنين متكافلين بدفع جميع المبالغ التي  

 ده لجنة البعثات. انفقت عليه اثناء وجوده في البعثة او الدورة وفقا لما تحد 
 ( 19مادة )

يكون الموظف بعد عودته من البعثة او الدورة التي اوفد اليها وكفيليه ملزمين بدفع المبالغ التي انفقت عليه  
 اثناء وجوده في البعثة او الدورة وذلك في أي من الحاالت التالية: 

الته او باالستغناء عنه قبل اتمامه المدة صدر قرارا بفصله من الوظيفة او باعتباره فاقدا لها او باستق   إذا أ.  
 التي التزم بالخدمة فيها بمقتضى احكام هذه المادة وشروط التعهد المأخوذ عليه عند ايفاده 

مدة الخدمة التي تسمح له بذلك او لتوفر االسباب التي تمنحه ذلك   هتمام إلأحال نفسه على التقاعد    إذاب.  
 التعهد. الحق قبل انتهاء المدة المحددة في 

 شرط من شروط التعهد الذي كان قد اوفد بموجبه. أخلخالف أي حكم من احكام هذه المادة او  إذاج. 
 2022/    تاريخ: /صدر في 

 وكيل وزارة الصحة  
 د. يوسف أبو الريش
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  تحديد احتياجات الوزارة من البعثات والدورات التدريبيةإجراءات 

الق .1 لتنمية  العامة  اإلدارة  البشرية  تتولى  كافة  وى  لتحديد    اإلدارات مخاطبة  الوزارة  في  والوحدات 
 والدورات التدريبية للعام المقبل. احتياجاتها من البعثات 

االحتياجات الواردة من مراجعة  بباالستعانة بلجان مختصة  اإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية    تقوم .2
 .لالعتماد  البعثات على لجنة   اومن ثم عرضه األولويةوالوحدات وتنقيحها وتصنيفها حسب  اإلدارات 

البشرية   .3 القوى  لتنمية  العامة  اإلدارة  مع  تقوم  الدولي  ا  اإلدارةبالتعاون  للتعاون  عن  بلعامة  البحث 
 .مانحين وجهات تدريب 

توفر  وجهة التدريب في حال    المانحةتتولى اإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية التواصل مع الجهة   .4
 . آليات التنفيذ والمتابعة على تلك الجهات لتفاهم مع  أو دورات تدريبية وا لبعثات  دعم

إنشائي  التي يتطلب تنفيذها توقيع اتفاقية مع جهات خارجية أو التي تلحق بمشروع  البعثات والدورات   .5
توريد أجهزة ما شابه   أو  الدوليأو  للتعاون  العامة  اإلدارة  إلى  تحال  المذكرات    ،  إعداد  تتولى  والتي 

بمشاركة   العقود الالزمة  المعنيةوإبرام  البشرية  الجهات  تنمية القوى  الشؤون    -الشؤون اإلدارية    -) 
المالية  –القانونية  كتابيًا    -الشؤون  آرائهم  إبداء  أو  مشاركتهم  توثيق  يتم  أن  على  الداخلية(،  الرقابة 

التدريبية لإلدارة العامة    ، ومن ثم إحالة الجانب الخاص بالبعثات أو الدورات على المذكرات والعقود 
و تزويد اإلدارة العامة للتعاون الدولي بتقرير دوري   لتنمية القوى البشرية إلجراءات التنفيذ والمتابعة 

 عن سير البعثة أو الدورة. 

 تنفيذ ومتابعة البعثات والدورات التدريبية.  إجراءات العامة لتنمية القوى البشرية  اإلدارةتتولى  .6
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 الخارجية  والدورات التدريبية عثاتإجراءات الب

 الن ــاإلع

تقوم  جهة التدريب والجهة المانحة    شروطرة الصحة و ااالبتعاث في وز معايير  وفقًا ل  شروط اإلعالن: .1
 عن البعثة والشروط الواجب توافرها في المتقدمين.  اإلعالنب  اإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية

االلكتروني لوزارة   وعبر الموقع   المعنية  الجهات مخاطبة  من خالل    اإلعالنتعميم  يتم    :تعميمالآلية   .2
ات اإلعالنية  اللوح  عبرارة العامة لتنمية القوى البشرية و الصحة والصفحة االلكترونية الخاصة باإلد 

 القوى البشرية.  لتنميةفي اإلدارة العامة 

لفترة إضافية إذا   تمديد اإلعالنية  لإلدارة العامة لتنمية القوى البشر : يمكن  اإلعالنأو تعديل  تمديد   .3
من  أي  تعديل  المصلحة  تطلبت  حال  في  اإلعالن  إعادة  يمكن  كما  محدود،  المتقدمين  عدد  كان 

 . بعد التوافق مع جهة التدريب والجهة المانحة  شروط اإلعالن

المباشر .4 الدورات    :الترشيح  بعض  شهور  التدريبية  في  ثالثة  مدتها  تتجاوز  ال  ة  لإلدار   يمكنالتي 
البشرية  القوى  لتنمية  المعنية    العامة  اإلدارات  قابمخاطبة  عليهم  إرسال  تنطبق  ممن  مرشحين  ئمة 

 .إعالن إلىدون الحاجة بما يحقق المصلحة الدورة شروط 
الوزارة .5 مع    :المتقدمون من خارج  ينسجم  الوزارة  بما  محددة رؤية  تخصصات  وفي  محدود  وبشكل 

وبعد   المعلن عنهاشروط  الحسب  تقدم للبعثات والدورات  ال  رةمن خارج الوزا  للكوادر الصحيةيسمح  
 .  دات الالزمةهعتبالتوقيع على ال مااللتزا 

 استقبال الطلباتالتسجيل و

 " مع إرفاق المسوغات المطلوبة في الطلب   على نموذج "طلب التحاق ببعثة أو دورة   للبعثةالتسجيل   .1
 .قيعه واعتماده من الجهات المختصةوتو 

 اإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية.في المالية  قسملب االلتحاق في دفع رسوم ط .2
  في مدة أقصاها نهاية دوام آخر يوم اإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية  البعثات في    لقسمقدم الطلب  ي .3

 للتسجيل كما هو موضح في اإلعالن.
 يق الطلبات المقدمة والتأكد من مطابقتها للشروط.قمراجعة وتد  .4
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 قابالت الم

   .شكل لجنة المقابالت بقرار من مدير عام تنمية القوى البشريةت   .1

 .أعضائها وإرسال كتب تسهيل مهمةموعد انعقاد اللجنة بعد التنسيق مع  يحدد  .2

مخاطبة  و   لهم  نصية  وإرسال رسائل  معهمالتواصل المباشر    قدمين بموعد المقابلة من خاللتالم  إبالغ .3
 . إداراتهم

ويوقع كل عضو  اإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية  نماذج التقييم المعدة في    بلةلجنة المقا تستخدم   .4
  .به  على نموذج التقييم الخاص 

  بأسماءعدل الدرجة لكل متقدم وتجهيز كشف  موحساب    جمع الدرجات مراجعة  البعثات  يتولى قسم   .5
   .نتيجة المقابلةالمتقدمين مرتب حسب 

وعرضها  ووضع التوصيات الالزمة  مدير عام التنمية    شف النتائج مناعتماد ك:  اعتماد نتيجة المقابلة .6
 لوزير إلقرارها.  على ا

 ختيار عامة لالضوابط 

   %.70في نتيجة المقابلة عن  للبعثات تقل درجة المتقدم  أال .1

 . %60  للدورات في نتيجة المقابلة عن تقل درجة المتقدم أال .2

 .درجات وحسب العدد المطلوب للبعثةاالختيار ضمن القائمة المعتمدة وحسب ترتيب ال .3
الذي يليه في    المرشح  في حال اعتذار الموظف عن السفر أو وجد ما يمنع التحاقه بالبعثة يتم اختيار  .4

 .ويتم توثيق ذلكبما ينسجم مع الدرجات المطلوبة لكل حالة الترتيب 

 اإلبالغ عن النتائج 
 . إداراتهم ةمخاطبيتم  معهم كما  إبالغ المقبولين عبر التواصل المباشريتم  .1

   المقبولين. بأسماءجهة التدريب والجهة المانحة   إبالغ .2

 مخاطبة اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية ألغراض التنسيق مع ديوان الموظفين العام بخصوص البعثة  .3

البعثات في   .4 دائرة  المقابلة مراجعة  بمعرفة درجته في  المتقدمين  لتنمية  من يرغب من  العامة  اإلدارة 
 لقوى البشرية ا
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 التعهد وااللتزام

 تضمن البنود التالية: يتعهد والتزام    علىن  و لمقبولا يوقع
 .بموضوع التخصص والمدة ومكان الدراسةااللتزام  .1
 .وزارة الصحةااللتزام بأنظمة وقوانين االبتعاث المقرة داخل  .2
 .العودة فور انتهاء الدراسة .3
 : التالية بالمدة البعثةالعودة من د بع  حسب توجيهات وزارة الصحة االلتزام بالعمل .4
الدراسة  ضعف - الدراسة    مدة  أو    (x2)مدة  الماجستير  الطبية    الدكتوراه لبعثات  االختصاصات  أو 

   .العامة

 . الفرعيةالطبية  االختصاصات  لبعثات  (x3)مدة الدراسة  الدراسة مدة يضعف -

 سب أهمية الدورة وندرة التخصص.شهور يتم تحديد المدة فيها ح 8الدورات التدريبية التي تقل عن  -

 .تحسين الخدمة في مجال التخصص  إلىااللتزام بالمشاركة الفاعلة في التطوير والتدريب الهادف  .5

 بـ:أي من بنود التعهد تقدر باإلخالل  غرامة مالية في حال  االلتزام بدفع .6
   .سنوات  7  – 4  في تخصصات أو دراسات مدتها منمائتي ألف دوالر للمبتعثين  -

 .سنوات  4اقل من  –شهور   8  في تخصصات أو دراسات مدتها منللمبتعثين مائة ألف دوالر  -

 شهور. 8في دورات أقل من  للمبتعثين خمسون ألف دوالر  -
 كفالة المتعهد أو المبتعث من خالل سند كفالة عدلي.  .7

التعهد   .8 على  العدل  كاتب  السيد  قبل  من  الكفالةالمصادقة  اإلدارة   وسند  إلى  المستندات  هذه  وت سلم 
 العامة لتنمية القوى البشرية. 

 إجراءات اإلجازة الدراسية للمقبولين 

 .من هذا الدليل "اإلجازة الدراسيةالخطوات الموضحة في "إجراءات يتم إتباع 

 السفر  مهمةتسهيل  

سفر  وموعد  المقبولين  وبيانات  بأسماء  الوزير  لديوان  العامة  اإلدارة  لتسهيل  مخاطبة  الالزم  التنسيق  لعمل  هم 
 سفرهم. 
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 متابعة المبتعثين أثناء الدراسة 

 مصدقة التالية بالوثائق لها التابع وجهة عملهاإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية   يزود   أن المبتعث  على .1

 :إليها أوفد  التي المؤسسة من
 تزيد   أال على المقررة والبرامج للخطط وفًقا المؤسسة في التدريب  أو الدراسة على مواظبته تثبت  تقارير -

 .أشهر ستة على واآلخر التقرير بين الفاصلة المدة

 النهائية  والنتائج تدريبه أو دراسته عن له تجرى  التي الدورية واالختبارات  الفحص  أو االمتحانات  نتائج -

 .تدريبه نهاية وفي سنة أو فصل كل في عليها يحصل التي
من مكان    إفادةمعه    اً إلجازته مرفقالدراسية بطلب تمديد    إجازتهنتهاء مدة  يقوم المبتعث سنويا وقبل ا .2

العربية   باللغة  حديث  بتاريخ  العربية    إلىمترجمة    أواالنجليزية    أوالتدريب  من    أواللغة  االنجليزية 
الدراسةمركز ترجمة معتمد توضح   للمبتعث،    سير  الدراسي  الطلب و والمستوى  إلى لجنة   يحال هذا 

 .اإلداري حسب التسلسل  البعثات 
بتزويد لجنة البعثات والجهات ذات العالقة بالمتابعات الدورية  اإلدارة العامة لتنمية القوى البشريةتقوم  .3

 لمبتعثين. ل
 ". Scholarship@moh.gov.psالخاص بالمتابعة والتواصل مع المبتعثين "البريد االلكتروني  .4

 الدراسة بعد العودة منمتابعة المبتعثين 

مع الشهادات    " تقرير إتمام بعثة "  عن البعثة  تقرير المبتعثون  سلم  العودة ي  فور  بعد إنهاء الدراسة و  .1
عليها   الحصول  تم  التي  الشهادات  وكافة  للدراسة  بالبعثة  أثناءالنهائية  مستندات    االلتحاق    أو وأي 

 . في اإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية دى دائرة البعثات بيانات تلزم إلكمال الملف ل
في    به  اإلقرارتنفيذ ما تم  بالتعاون مع كافة الجهات المعنية    اإلدارة العامة لتنمية القوى البشريةتتابع   .2

 العمل.  إلىالدراسة وبعد العودة  إثناءالمبتعثين  تعهد 

 الموظفون المخالفون ولم يعودوا بعد إتمام الدراسة 

تقوم وزارة الصحة بمخاطبة ديوان الموظفين العام بإنهاء خدمة الموظف الذي لم يعد من اإلجازة   .1
 الممنوحة له في الوقت المحدد للعودة للعمل وفقًا للقانون.

يقوم ديوان الموظفين العام باتخاذ كافة اإلجراءات القانونية والقضائية المترتبة على التعهدات الخاصة  .2
 سية واإلجازات الدراسية والدورات التدريبية وفقًا للقانون.بالبعثات الدرا
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 إجراءات البعثات الداخلية

 اإلعــالن 

وفقًا لمعايير االبتعاث في وزارة الصحة وشروط جهة التدريب والجهة المانحة تقوم    شروط اإلعالن: .1
 رها في المتقدمين.اإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية باإلعالن عن البعثة والشروط الواجب تواف

االلكتروني لوزارة   وعبر الموقع يتم تعميم اإلعالن من خالل مخاطبة الجهات المعنية    آلية التعميم: .2
الصحة والصفحة االلكترونية الخاصة باإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية وعبر اللوحات اإلعالنية  

 في اإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية. 

: يمكن لإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية تمديد اإلعالن لفترة إضافية إذا ل اإلعالنتمديد أو تعدي  .3
من  أي  تعديل  المصلحة  تطلبت  حال  في  اإلعالن  إعادة  يمكن  كما  محدود،  المتقدمين  عدد  كان 

 شروط اإلعالن بعد التوافق مع جهة التدريب والجهة المانحة. 

مرشحين:   .4 التدريبقائمة  الدورات  بعض  مخاطبة  في  البشرية  القوى  لتنمية  العامة  لإلدارة  يمكن  ية 
اإلدارات المعنية بإرسال قائمة مرشحين ممن تنطبق عليهم شروط الدورة بما يحقق المصلحة دون 

 الحاجة إلى إعالن.

الوزارة: .5 محددة   المتقدمون من خارج  تخصصات  وفي  محدود  وبشكل  الوزارة  رؤية  مع  ينسجم  بما 
ال في  يعمل  لمن  الشروط يسمح  والدورات حسب  للبعثات  يتقدم  أن  الوزارة  الصحي من خارج  قطاع 

 بالتوقيع على التعهدات الالزمة.   مالمعلن عنها وبعد موافقة جهة عمله وااللتزا

 التسجيل واستقبال الطلبات 

التسجيل للبعثة على نموذج "طلب التحاق ببعثة أو دورة " مع إرفاق المسوغات المطلوبة في الطلب  .1
 يعه واعتماده من الجهات المختصة.وتوق

 دفع رسوم طلب االلتحاق في قسم المالية في اإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية. .2
يقدم الطلب لدائرة البعثات في اإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية في مدة أقصاها نهاية دوام آخر   .3

 يوم للتسجيل كما هو موضح في اإلعالن.
 لبات المقدمة والتأكد من مطابقتها للشروط.مراجعة وتدقيق الط .4
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 المقابالت  

البشرية   .1 القوى  لتنمية  العامة  الدراسةتقوم اإلدارة  بتشكيل    أو  وجهة  التعليمية  مشتركة  لجنة  المؤسسة 
   لمقابلة المتقدمين.

 أعضائها. تحديد موعد انعقاد اللجنة بعد التنسيق مع  .2

نصية لهم ومخاطبة    وإرسال رسائلتواصل المباشر معهم  إبالغ المتقدمين بموعد المقابلة من خالل ال .3
 إداراتهم. 

 .اعتماد كشف النتائج من مدير عام التنمية وجهة الدراسةاعتماد نتيجة المقابلة:  .4

 ختيار عامة لالضوابط  

 االختيار ضمن القائمة المعتمدة وحسب ترتيب الدرجات وحسب العدد المطلوب للبعثة. .1
أو وجود ما يمنع التحاقه يتم اختيار المرشح الذي   اللتحاق بالدراسةافي حال اعتذار الموظف عن   .2

 يليه في الترتيب ويتم توثيق ذلك. 

 اإلبالغ عن النتائج 
 إداراتهم.  ةيتم إبالغ المقبولين عبر التواصل المباشر معهم كما يتم مخاطب .1

   إبالغ جهة الدراسة والجهة المانحة بأسماء المقبولين. .2

المتقدمي  .3 لتنمية  من يرغب من  العامة  البعثات في اإلدارة  دائرة  المقابلة مراجعة  بمعرفة درجته في  ن 
 القوى البشرية. 

 التعهد وااللتزام 

 يوقع المقبولون على تعهد والتزام يتضمن البنود التالية: 
 . بإتمام الدراسة وعدم اإلخالل بضوابط البعثةااللتزام  .1
الخبرات   .2 ونقل  الدراسة  بالعمل في مجال  العمل    إلىرف  اوالمعااللتزام  الفاعلة في    ةوالمساهممكان 

 في مجال الدراسة.  روالتطويالتدريب 

كافة اإلجراءات القانونية    اتخاذ في حال اإلخالل بأي من ضوابط البعثة فإن لوزارة الصحة الحق في   .3
 ومن ضمنها دفع أي مبالغ مالية أنفقت كتكاليف االلتحاق بالدراسة. 
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 الدراسة  متابعة المبتعثين أثناء

تقوم اإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية بالمتابعة مع جهة الدراسة من خالل تقارير دورة توضح سير   .1
 المبتعثين.  وأداءالدراسة 

لتنمية القوى البشرية بالمتابعة مع الجهات ذا العالقة داخل الوزارة لتسهيل ومتابعة  العامة  اإلدارةتقوم  .2
 سير الدراسة.

 البعثةبط لضوا المخالفون 

 .بمخالفة الموظفالعامة للشئون القانونية  اإلدارةبمخاطبة   اإلدارة العامة لتنمية القوى البشريةتقوم  .1
القانونية  قوم  ت .2 للشئون  العامة  المترتبة على  اإلدارة  القانونية  اإلجراءات  كافة  إخالله بضوابط  باتخاذ 

 .البعثة حسب التعهد الموقع

 جازة دراسيةاإل  إجراءات

راتب   يقوم .1 بدون  أو  براتب  دراسية  إجازة  على  بالحصول  يرغب  الذي  إجازة  ب  الموظف  طلب  تقديم 
 يشمل: لمسئوله المباشر دراسية

 ". دراسية  جازةبإ  "طلب التحاقنموذج  -
على أن    والمستوى الدراسي لهشهادة قيد من مكان الدراسة أو التدريب محددا فيه تاريخ بداية الدراسة   -

 من اللغتين من مكتب معتمد.   العربية أو االنجليزية أو مترجمة إلى أيتكون اإلفادة باللغة 
 ين.  يصورة عن كتاب التع  -
 م األداء ألخر سنتين. ي صورة عن تقي -

يرفع .2 المباشر  بدوره  المطلوبة    المسئول  بالمستندات  مرفقا  عمله  مكان  في  اإلدارية  للشؤون  الطلب 
 ومستوفي الطلب حسب األصول.

العليا .3 اإلدارة  بمخاطبة  تقوم  الموظف  لها  اإلدارية  التابع  للشؤون  العامة  الطلب   اإلدارة  مرفقًا 
 بالمستندات المطلوبة.

 لجنة لعرضه في أول جلسة لها.التحيل اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية الطلب إلى  .4

 . عدمهلجنة لتقوم بالمصادقة على الطلب من اليعرض الطلب على  .5

لجنة يتم إرسال الطلب إلى ديوان الموظفين  الة الدراسية من قبل  في حالة الموافقة على منح اإلجاز  .6
 العام وفي حالة الرفض يتم إبالغ الموظف من خالل مكان عمله. 
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يتم التصديق على اإلجازة الدراسية براتب أو بدون راتب من قبل ديوان الموظفين العام ويتم التوقيع   .7
بها الموظف بإتمام الدراسة وأن يستمر في العمل  من قبل الموظف على التعهدات الالزمة التي يلتزم  

 جهة تنمية القوى البشرية أو ديوان الموظفين العام. وذلك 

العمل  .8 جهة  عبر  راتب(  بدون  أو  )براتب  الدراسية  إجازته  على  التصديق  منح  الذي  الموظف  يبلغ 
 التابع لها. 

النماذج المخصصة  على  ور عودته  يقدم الموظف إقرار القيام باإلجازة عند قيامه بها وإقرار عودة ف .9
 لذلك وصورة عن التحركات ويشعر الديوان بذلك مع إرفاق ما يفيد الدراسة.

 تم التصديق من قبل الديوان على عودة الموظف وتبليغ وزارة المالية بذلك.ي .10

اإلدارة   .11 تقوم  عمله  لمزاولة  للعودة  له  المحدد  التاريخ  في  اإلجازة  من  يعد  لم  الموظف  أن  حال  في 
 إبالغ اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية فورًا. ب التابعة لها الموظف 

تقوم اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية بإحالة تجاوز الموظف عن التاريخ المحدد للعودة لمزاولة عمله  .12
 لإلدارة العامة للشؤون القانونية التخاذ المقتضى القانوني بحقه. 

ات قانونية تترتب على عدم عودة المذكور للعمل وفقًا لنظام  يبلغ ديوان الموظفين العام بأية إجراء .13
 الخدمة المدنية الفلسطيني. 

الدراسية .14 السابقة لإلدارة  :  تمديد اإلجازة  اإلجازة  انتهاء  فور  اإلجازة  تمديد  بإحالة طلب  اإلدارة  تقوم 
 مه.على التمديد من عد للموافقة لجنة العلى  هالعامة للشؤون اإلدارية وفق األصول لعرض

الموظفين   .15 شؤون  دائرة  أرشيف  في  الموجود  الموظف  ملف  في  المعامالت نسخة  يحفظ  عن جميع 
 الخاصة بالموظف بشأن إجازته الدراسية. 

 بعد إتمام الدراسة: لم يعودوا و   املخالفون ن  و املوظف  .16

من    تقوم - يعد  لم  الذي  الموظف  خدمة  بإنهاء  العام  الموظفين  ديوان  بمخاطبة  الصحة    اإلجازة وزارة 
 .الممنوحة له في الوقت المحدد للعودة للعمل وفقًا للقانون 

ديوان الموظفين العام باتخاذ كافة اإلجراءات القانونية والقضائية المترتبة على التعهدات الخاصة  يقوم -
 .بالبعثات الدراسية واإلجازات الدراسية والدورات التدريبية وفقًا للقانون 
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 ولجنة اإلجازات الدراسية البعثاتإجراءات انعقاد لجنة  

 محاضرها.  وزمانها وكتابة وتنظيمها وتحديد مكانهايقوم رئيس اللجنة أو المقرر بالدعوة لالجتماعات  .1
األعضاء بجدول   اللجنة بتبليغ  على أن يقوم مقرر  واستثنائيا للضرورةتعقد اللجنة اجتماعاتها شهريا   .2

  وتتخذ القرارات قانونيا بحضور أكثرية األعضاء    الجتماعويكون ااألعمال قبل موعد الجلسة بأسبوع  
 األصوات يرجح الجانب الذي يصوت له رئيس اللجنة.  وإذا تساوت األصوات  والتوصيات بأكثرية

 بين األعضاء داخل االجتماع.  وتنظيم النقاش وإدارة المداوالت يرأس رئيس اللجنة االجتماعات  .3
بالمستندا .4 المدعمة  الطلبات  لدراستها  تعرض جميع  اللجنة  التوصيات ت على  وتسجيلها  بشأنها    وأخذ 

خ  بمحضر المقدمة  الطلبات  بجميع  البت  يتم  أن  على  تقديم  االجتماعات  من  اجتماعين  أول  الل 
 . الطلب 

على    ويقوم بتوزيعهعلى محضر االجتماع بصورته النهائية دوريا    ومقرر اللجنةيوقع رئيس اللجنة   .5
 .زارةبالو  وجهات االختصاص ألعضاء ا

 . يلزم وتقرير مالوزير العتمادها األخ ا ى تعرض توصيات اللجنة عل .6
الصادرة عن اجتماعات لجنة البعثات بما يضمن حسن التطبيق  ابع مقرر اللجنة تنفيذ التوصيات  يت .7

 . والتنفيذ 
 على جدول األعمال القادم.   تقدم جميع الطلبات إلى مقرر اللجنة قبل موعد الجلسة بأسبوع لوضعها .8
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 التاريخ:              دائرة/ قسم ____________    لسنة _______      نموذج حصر االحتياجات من البعثات والدورات الخارجية

 

 المجال العام للبعثة  #

 
 المجال 

 المتخصص للبعثة 
 )عنوان البعثة( 

 الدرجة العلمية للبعثة 
 بورد ، دكتوراه، ماجستير

 دورة تدريبية   تخصص فرعي

 البعثة مبررات طلب 
المكان المقترح  

 للتدريب 
 المدة 

 المتوقعة

 عدد 
 المتوقع 

 ترشيحهم  

 الفئة  
 المستهدفة 
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 طلب التحاق بـ ) بعثة / دورة/ مهمة(نموذج 

 ...    الرقم الوظيفي:.................... .................................: ................................رباعي  االسم

 ..................................................................... ...............االسم رباعي باالنجليزية:..............

 رقم البطاقة الشخصية:...................................      العمر.......    تاريخ الميالد:....../....../..........م   

 البريد اإللكتروني: ..................................   .........رقم الهاتف:...................  رقم الجوال:..............

 

 ..م.../..../..تاريخ الحصول عليه: ............ مدة الدراسة:.......................................المؤهل الدراسي األساسي:.

 ....................  ...............................الدولة: ...................الجامعة/ الكلية: ............................................

 .... تاريخ الحصول عليه:..../.../....م................................ مدة الدراسة:.....أعلى مؤهل دراسي:..................

 .......................... ....................................الدولة:....... .. ....الجامعة/ الكلية: ........................................

 

........................   ...............مكان العمل الحالي:..............المسمى اإلشرافي:............ ....المسمى الوظيفي...... 

 ..................................   ..............رقم هاتف العمل:....................تاريخ التعيين:......./....../............. م      

 من:...../....../.....م  إلى:....../....../.....م      ... مدة الخدمة في المجاالت ذات العالقة بالتخصص المطلوب:........

 ................................................................ .............. تاريخ العودة من آخر بعثة/دورة/مهمة:.................

  

 ........................................ ...........المطلوبة : ............................... -اسم وتخصص البعثة/ الدورة/ المهمة

 ................ ............................المدة:.....................................مكان البعثة/ الدورة/ المهمة:....................

 

 إقرار بصحة البيانات 

أوقع أدناه علي صحة المعلومات الواردة في هذا الطلب، وأنا على استعداد لتقديم ما يثبت ذلك، وأتعهد بأن مشاركتي  

 علي مصلحة العمل. في:    )البعثة/ الدورة/ المهمة( ال تؤثر

 ....../...../................مالتاريخ:       .................التوقيع:  ..................................  اسم مقدم الطلب:

 

 موافقة الجهات المختصة على الترشيح 

 ختم اإلدارة العامة                    المسئول المباشر                          مدير )المستشفى/الدائرة /المركز(      

 

 هذا الطلب يجب أن يرفق باالتي: 

 ( صورة عن كتاب التعيين                   3)                          ( صورة الهوية 2)                                 ( صور شخصية1)

 ( صورة مزاولة المهنة               6)            عن شهادة المعادلة( صورة 5)                    ( صورة المؤهالت العلمية  4)

 ( خطاب موافقة من جهة العمل )لغير الموظفين في وزارة الصحة( 8)                           (CVالسيرة الذاتية ) (7)
 

                                                                                                                     لالستعمال الرسمي

 ........................................................ .....................مالحظات:....................................................

                                                                             التاريخ:....../......./............م 

 

 مدير عام تنمية القوى البشرية                                                                                 توقيع الموظف المسئول                                                              

 صورة شخصية 
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 إتمام بعثـــة تقــرير  نموذج

ه لإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية   البعثات  قسم –موج 
 أ. معلومات شخصية 

 رقم الهوية  تاريخ الميالد  االسم رباعي 

 البريد االلكتروني الجوال رقم 

 المسمى الوظيفي  مكان العمل  طبيعة العمل

 ب. معلومات عن الدراسة 

 التخصص الدقيق  التخصص العام

 مدة الدراسة  مكان الدراسة :المؤسسة                                    البلد: 

 تاريخ العودة:  تاريخ االنتهاء من الدراسة  تاريخ االلتحاق بالدراسة

 ج. المؤهالت والخبرات 

 المؤهل العلمي األساسي للدراسة

 مؤهالت علمية أخرى حصلت عليها أثناء الدراسة

 

 

 ملخص بأهم الدورات والمؤتمرات واألوراق العلمية التي شاركت بها أثناء الدراسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص بأهم المعارف والمهارات التي اكتسبتها من الدراسة
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 ة في تطوير الخدمة الصحية د. المشارك

 المجاالت التي تجد فيها القدرة والرغبة في تقديم تدريب فعال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجاالت التي تجد فيها القدرة والرغبة في المشاركة في تطوير األنظمة وتحسين الخدمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه. مالحظات المبتعث 

 

 

 

 و. توصيات المبتعث 

 

 

 

 

 يرفق بهذا التقرير/ 

 رة عن الشهادات والمؤهالت التي تم تحصيلها أثناء اإللتحاق بالدراسة.  صو

 صورة عن أي نماذج تقييم أو تقارير تخص المبتعث خالل االلتحاق بالدراسة. 

 مالحظة/ لمزيد من وصف األنشطة يمكن إرفاق أوراق إضافية.

 البعثات  قسم 
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 طلب التحاق بإجازة دراسيةنموذج 

 معلومات عن الموظف 

 رقم الهاتف / الجوال:   رقم الهوية:  تاريخ الميالد: سم رباعي: اال

 المعدل التراكمي:  التخصص:  المؤهل العلمي األساسي : 

 سنة التخرج: جهة التخرج:

 مؤهالت علمية أخرى:

 مكان العمل الحالي:  المسمى اإلشرافي:  الوظيفة الحالية: 

 البريد االلكتروني:  .                       تقييم األداء آلخر سنتين:                     ،

 معلومات عن الدراسة 

 لغة الدراسة:  الدرجة العلمية )أو الدورة( المراد الحصول عليها:

 اسم المؤسسة التعليمية ومقرها:  التخصص: 

 نعم              اسم الجهة المانحة:    ال                  الدراسة ضمن منحة/ بعثة :

 إلى:  ية الدراسة الفعلي وفقاً للقبول:                               مدة الدراسة:                   ) سنة (  من:                     بدا 

 نعم               خالل الفترة من:                        إلى:    ال                   هل سبق ومنحت إجازة دراسية سابقة: 

  ومات خاصة بتمديد الدراسة أو البعثة الحالية معل

 اسم المؤسسة التعليمية ومقرها: سبب التمديد: 

 التاريخ المتوقع إلنهاء الدراسة  المستوى الدراسي الحالي 

 ما تم انجازه من الدراسة:

 إقرار بصحة البيانات 

لتقديم ما يثبت ذلك، وأتعهد بأن مشاركتي بالدراسة ال تؤثر   أوقع أدناه على صحة المعلومات الواردة في هذا الطلب وأنا على استعداد

  .على مصلحة العمل

 /    /       م  اسم مقدم الطلب:                                                التوقيع:                                            التاريخ:  

 

 موافقة الجهات المختصة 

 باشر:                           وظيفته الحالية:                             توقيع المسئول المباشر:  اسم المسئول الم

 

 اعتماد مدير ) اإلدارة العامة / الوحدة (:  

 هذا النموذج يجب أن يرفق باألتي : 

للطالب  1 الدراسي  والمستوى  الدراسة  بداية  فيها  محدداً  الدراسة  مكان  من  قيد  شهادة  أو .  االنجليزية  أو  العربية  باللغة 

 مترجمة للغة العربية أو االنجليزية من مكتب معتمد.

  . نموذج طلب إجازة خارجية.2

  . صورة عن كتاب التعيين. 3

  . خطاب موافقة من اإلدارة العامة المعنية.4

  . خطاب اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية.5
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