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 شعار جهة التوظيف

 وبعثتك وظيفتك

 ..................................................ويمثلها/ ، (جهة التوظيفتم االتفاق بين )اسم  ،بعون هللا وتوفيقه

ً بإبرام هذه االبص - )اسم وظيفته( – ، ص ب: ...............مدينة  :وعنوانها تفاقية،فته المفوض رسميا

 (..……………) ( هاتف.........( الرمز البريدي ).........)

 :وعنوانه ، سجل مدني ).............................(..................................................طالب/.....وال

 بريد إلكتروني ...(...............جوال).. ).......()........( الرمز البريدي ب  ص /............مدينة 

.(............................@................)...... 

 تمهيد

وزارة التعليم  معتفاقية تعاون ا )اسم جهة التوظيف(أبرمت بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين 

الحالية والمستقبلية ائف الربط المباشر بين الوظ، تعتمد على بتعاثفي مجال االلغرض إيجاد شراكة فاعلة 

 ابشغل الوظائف لديه، وذلك من خالل تحقيق احتياجاتها  االبتعاثبين و )اسم جهة التوظيف(التي لدى 

ونصت الفقرة  .خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجيبمبتعثين متخصصين مؤهلين من مبتعثي برنامج 

المتخرجين الذين تم ابتعاثهم  المبتعثينبتوظيف  )اسم جهة التوظيف( التاسعة من هذه االتفاقية على التزام

 .بإبرام اتفاقية معهم تحدد حقوق وواجبات كل طرف والقيام،  الصالحه

الخاصة ث ونظراً ألن الطالب المذكور أعاله اجتاز جميع االختبارات، واستوفى جميع شروط االبتعا

 تم االتفاق على البنود اآلتية:فإنه قد  ،ـ)اسم جهة التوظيف(ــــب

 ومتمماً لها.االتفاقية  هذه  ال يتجزأ مناً يُشكل التمهيد المذكور أعاله جزء: أولا  

توفيره للوثائق ، بشرط ؤهل المطلوببتوظيف الطالب بعد حصوله على الم )اسم جهة التوظيف( تقومثانيا : 

بعد تخرجه ووفائه بمتطلبات ه ينيع، ويتم تالخاصة بالتوظيف الفحوصات الطبيةوالمستندات الالزمة واجتياز 

 .هذه االتفاقية

أو  أي نفقات أو أضرار أو خسائر أو التزامات حوالبأي حال من األ )اسم جهة التوظيف( : ال تتحملثالثا  

نظمة أو القوانين المعمول بها في الدولة أو الجامعة المبتعث قد تنشأ نتيجة مخالفة الطالب ألي من األ تصرفات

 إليها أياً كانت طبيعتها أو نوعها.

قبل تعيينه في  تجاه الطالب )اسم جهة التوظيف(تفاقية أي مبالغ مالية على يترتب على هذه اال : الرابعا  

 .بعد تخرجه ووفائه بمتطلبات هذه االتفاقية وظيف(وظيفة رسمية في )اسم جهة الت

 

 

 

 اآلتية: تزاماتلباال الوفاءيجب على الطالب  :خامسا  
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 شعار جهة التوظيف

االلتزام بأنظمة االبتعاث في وزارة التعليم المتعلقة بالدراسة والمتابعة، ومعادلة الشهادة، وأنظمة   (1

 الملحقيات الثقافية.

 التقيد ببنود قرار االبتعاث. (2

 دارية.وتحقيق متطلباتها األكاديمية واإل ،بضوابط جهة التوظيف أثناء الدراسةاللتزام ا (3

المكان الذي تحدده جهة التوظيف تنفيذ التدريب التعاوني أو الصيفي خالل فترة اإلجازة السنوية في  (4

 .إذا طلبت هي ذلك

المحددة من تاريخ للمدة  واالمتثالسموم الفحوصات الطبية الشاملة بما فيها اختبارات ال اجتياز (5

 اإلشعار بطلبها.

 له بعد التخرج.   االلتزام بمكان العمل الذي تحدده )اسم جهة التوظيف( (6

 

 ليس لوزارة التعليم أدنى مسؤولية فيما يتعلق بالتوظيف، وتنتهي عالقة المبتعث بها بعد التخرج.: سادسا  

واحتفظ كل طرف بنسخة منها للعمل بموجبها. ويبدأ العمل بها  ،من نسختين االتفاقيةهذه ُحررت  :بعا  سا

 اعتباراً من توقيع الطرفين عليها.

 وهللا ولي التوفيق،،،،                                                      

     

 الطالب

 ................................. التوقيع: 

 ................................ ســـــم:الا

 ................................. :التاريخ

         

  اسم جهة التوظيف

 ................................. :التوقيع

 ................................الاســـــم : 

 ................................ الوظيفة:

  الختم:

 

 

 

 

 (1ملحق )

 اتفق الطرفان أن يتقاضى الطرف الثاني أجر شهري وقدره )             ( لاير سعودي شهرياً.
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 الطالب

 ................................. التوقيع: 

 ................................ ســـــم:الا

 ................................. :التاريخ

         

  التوظيفاسم جهة 

 ................................. :التوقيع

 ................................الاســـــم : 

 ................................ الوظيفة:

  الختم:

 

 

 


