إعـــالن
فتح باب الترشيح للبعثات واالجازات الدراسية لفصل الخريف 2023
دائ ة تنمي القوى العامل ) عن فتح باب الت شر ر ر رريح للبع ا

تعلن إدارة الموارد البش ر ر ر ر

الدراسي لفصل الخ ف  2023وفقاً لما يلي:

 أن يكون الم شر ر ر ر ر ر ررح من اليو تيين العاملين في الم ااع البل ي
ا اإلدارة والمالي والخدما

 تقتص ر البع ا

المساندة و ا التسو ق والعمليا

واإلجا از

ا العلو والتينولوجيا

التجار .

الد ارسرري لدرج الد توراا علم العاملين في الم ااع البل ي وادارة ا تصرراد

التقني ودائ ة ت و النظم والب مجيا .

 تقتصرر ر ر ر ر اإلجا از الد ارس ر ر ر ر رري لدرج البكالور وا علم العاملين في الم ااع البل ي و ا
العلو والتينولوجيا.

 أن

يع د سن الم شح عن  40سن عند تقديم طلب الت شيح.

 تع م أولو المنافسر لمجا
وبما يتماشم مل الخ

الد ارسر البل ي والتي تتماشرم مل ال

السنو للبع ا .

المسرتقبلي للمع د

يشترط في المرشح للحصول على درجة البكالوريوس ما يلي:
 أن يكون الم شح من حمل ش ادة الدبلو .
 أن

يقل المعدل الد ارسر ر ر رري عن  ) 3نقاط من خ جي المعاهد الت بيقي التي تتبل نظا

األربل نقاط.

 استيفاء الموظف لمدة الخدم الم لوب :
 oخمس سنوا

فأا

 oثالث سنوا

لإلجا از الدراسي بدون م تب.

 oأربل سنوا
 أن


لإلجا از الدراسي بم تب امل.

إلم دون الخمس سنوا

لإلجا از الدراسي بنصف م تب.

يقل تقييم األداء للم شح آلخ سنتين عن  ) M+بالمستوى الم لوب ) +

يتم منح إجازة د ارس ر ر ر ر رري لموظف و ع

عليو إحدى العقوبا

الملددة والمنصوص علي ا في الالئل التأديبي .
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إ بعد إنقض ر ر ر ر رراء الفت ا

يشترط في المرشح للحصول على درجة الماجستير ما يلي:
 أن يكون الم شح من حمل ش ادة البكالور وا أو ما يعادل ا.
 أن

نقاط.

يقل المعدل الد ارسر ر ر ر ر ر رري عن  )3نقاط من خ جي الجامعا

 أن يكون د أمضم مدة

تقل عن سنتان في خدم المع د عند بدء الدراس

هذا الش ط اللاصلون علم معدل دراسي لدرج البكالور وا
خ جي الجامعا

التي تتبل نظا األربل
و ست نم من

يقل عن  )3.67نق

من

التي تتبل نظا األربل نقاط فيشر ررت ط ضر ررا هم مدة سر ررن واحدة في خدم

المع د بل تقديم طلب الت شيح.

 أن

يقل تقييم األداء للم شح آلخ سن عن  )M+بالمستوى الم لوب .)+

يشترط في المرشح للحصول على درجة الدكتوراه ما يلي:
 أن

من خ جي الجامعا

يقل المعدل العا لدرج الماجسر ر ر ر ر ر ررتي عن  )3.33نق

تتبل نظا األربل نقاط أو ما يعادلو.

 أن يكون د أمضم مدة

تقل عن سنتان في خدم المع د بل طلب البع

ذلك اللاص ر ر ر ررلون علم معدل د ارس ر ر ر رري لدرج الماجس ر ر ر ررتي
الجامعا

التي

و ست نم من

يقل عن  )3.67من خ جي

التي تتبل نظا األربل نقاط فيشت ط ضا هم سن واحدة في خدم المع د.

و سر ر ر ر ررت نم من ذلك اللاصر ر ر ر ررلون علم درج الماجسر ر ر ر ررتي عن ط ق بع من المع د حيث

يشر ر ررت ط م ور سر ر ررت أش ر ر ر

علم األ ل في خدم المع د ما يجوز للجن البع ا

اسر ر ررت ناء

اللاص ر ررلين علم درج الماجس ر ررتي عن ط ق بع و من المع د من شر ر ر ط العمل في المع د
بل طلب البع والس ر ررما ل م بمتابع الد ارسر ر ر لللص ر ررول علم درج الد توراا دون اللاج

للعودة إلم المع د علم أن يتم الت شر ر ر رريح من بل الم ع المعني ولن يتم قبول الدخول في

المنافسة اال بعد الحصول على درجة الماجستير.
 أن

يقل تقييم األداء للم شح آلخ سن عن  )M+بالمستوى الم لوب .)+

الجامعات المعتمدة في الخارج:
 يجب أن تلصرل الجامعا

الب

اني علم معدل يبل

ال الث وال ابل حسب تصنيف .www.ref.ac.uk
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 )75نق

علم األ ل في المسرتوى

 يجب أن تيون الجامعا

األم كي ضر ر ر ر ر ر ررمن المسر ر ر ر ر ر ررتوى من  100-1في المجال العلمي

الم لوب وحسب تصنيف .www.usnews.com/rankings

 تلفع لجن البع ا

موظفي المع د الد ارسر ر في الجامعا

في ل من اليابان سنغافورة إندونيسيا ماليع ا

الم مو وذا

المس ررتوى المتميع

ور ا أست اليا ونيوزلندا والتي تعتمد علم

اللغ اإلنجليع و مصدر رئيسي في التدر س.
تقد الت شيلا

بواس

الم ااع /الق اعا

إلم دائ ة تنمي القوى العامل علم النماذج المعدة لذلك

ومعتمدة من قبل المدراء التنفيذيين للمراكز البحثية والقطاعات في موعد أ صاا يوم األحد الموافق
ليل م شح أسماء ثالث جامعا

 16أكتوبر  2022علم أن يقت

على األقل م تب حسب األولو

وأن تيون من بين الجامعا ذا التصنيف العالي في التخصص الم لوب والمعتمدة من اللجن وأن

يكتب اسم الجامع والتخصص الم لوب باللغتين الع بي واإلنجليع معاً.
في حال

بول الت شيح من اللجن

يجب علم ل م شح ان يقد رسال القبول الجامعي

الغير

مشروطة والمعتمدة من قبل المكاتب الثقافية في الخارج) إلم الدائ ة بل ن اي يوم االحد الموافق

 16أبريل  2023متضمن تار خ بدء الدراس ومدت ا والتخصص الم لوب.
لمع د من المعلوما

التالي :

ي جم ا تصال بدائ ة تنمي القوى العامل بإدارة الموارد البش

 السيدة /منم الفيلياوي .)9430 -السيد /أحمد العنعي .)9450

 اآلنس  /ش ف اليندري .)9588 -السيدة /م م الصبا

.)9783

 اآلنس  /رهف العوضي .)9721 -السيد /أحمد بوفتين .)9066

 -اآلنس  /ش ف مال هللا .)6418
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علم ال واتف

Scholarship Nomination for Fall 2023
Date: …………………

Center/Sector: …………..

ID

Name

Current Degree – Major

No.

Email – Tel. No.

GPA

Eva.

Target Degree

Study Area

M.Sc. Or Ph.D.

*Major/Field of
Study

Suggested
Universities

STD Signature: …………………………

Program Manager Signature: …………………………..

OD Signature: ………………………….

Executive Manager Signature: …………………………
*Field of Study required for Ph.D. candidate
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Study Leave Nomination for Fall 2023
Date: …………………

Center/Sector: …………..

ID

Name

Current Degree – Major

No.

Email – Tel. No.

GPA

Eva.

Target Degree
B.Sc.

Study
Area

Suggested
Universities

STD Signature: …………………………

Program Manager Signature: …………………………..

OD Signature: ………………………….

Executive Manager Signature: …………………………
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