
 

 تعلن
 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

هـ لدراسة اللغة االنجليزية 1433عن وجود فرص إبتعاث لطالب الثانوية (علوم طبيعية - بنين) من خريجي هذا العام 
ومرحلة البكالوريوس في الواليات المتحدة األمريكية علما أن هذا البرنامج يوفر فرصة ابتعاث تنتهي بالتوظيف في 

 مقار المؤسسة بالمدن التالية
 التخصص المدينة

 الرياض

 علوم حاسب                               
 هندسة برمجيات

 ادارة موارد بشرية
 عالقات عامة

 تامين

 هندسة حاسب الي / شبكات
 تسويق

إدارة أعمال/ نظم معلومات إدارية 
 محاسبة
تمويل 

 إدارة أعمال
 تأمين                                محاسبة الدمام ، جدة

 تأمين                                إدارة أعمال القصيم
 ادارة اعمال الدوادمي ، الحدود الشمالية ، االحساء، الجوف

 

 

 الشروط العامة للتقديم 

 بالنسب التالية:م 2012هـ /1433  للعام الحالي أن يكون الطالب من خريجي الثانوية العامة (علوم طبيعية - بنين).١
 .٪90اجتياز الثانوية العامة بمعدل تراكمي ال يقل عن  •
 .٪65 التحصيلي بنسبة ال تقل عن اجتياز اختبار •
 .٪ 70اجتياز اختبار القدرات بنسبة ال تقل عن  •
 في اختبار 500أو الحصول على درجة ال تقل عن ٪40اجتياز اختبار كفايات اللغة االنجليزية بنسبة ال تقل عن  •

  IELTS  في اختبار االيلتس5 أو  TOEFLالتوفل
  عامًا بالتاريخ الميالدي عند إقفال التقديم.20أن ال يزيد عمر المتقدم عن  .٢
 أن يكون مقيما في المدينة التي سيعمل فيها بعد التخرج. .٣
 أن يجتاز المقابلة الشخصية والفحص الطبي الذي تجريه المؤسسة.  .٤
 أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. .٥
0TUwww.gosi.gov.saتعبئة نموذج االبتعاث آليًا عبر موقع المؤسسة االلكتروني  .٦ U0T 

 

 مواعيد التقديم
 الموقع  التاريخ المرحلة

 هـ 22/05/1433من  مرحلة تسجيل البيانات
 هـ21/08/1433الى 

 0Tموقع المؤسسة االلكتروني0Tعلى 
 

هـ   03/08/1433من  مرحلة تقديم المستندات
 هـ21/08/1433الى

 
  المخصص لها فرص ابتعاث0Tمقار المؤسسة0Tفي 

 

 المميزات
 الحصول على المكافآت والمخصصات الشهرية طوال فترة االبتعاث. .١
 ضمان التعيين على سلم وظائف المؤسسة بعد التخرج. .٢
 وجود حوافز مادية شهرية وسنوية باإلضافة إلى نظام االدخار واإلقراض أثناء العمل بالمؤسسة. .٣

 
 لالتصال بنا

 

 في حالة وجود استفسارات يمكنكم التواصل مع إدارة التدريب بالمؤسسة عن طريق :
 ) 0البريد االلكترونيTscholarship@gosi.gov.sa 0T ( 
  :018087937/ 018087933/018087934/018087930/ 018087932االتصال بأحد األرقام التالية 
  كما يمكنكم متابعتنا على صفحتي 

  0T0الفيسبوكT  
 0T0تويترT  
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