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 نوع الطلب :
 االبتعاثمتطلبات اجراءات مراجعة 

  .الضمان املايل ☐ حـلــــــــة عـلـمـيــــــــــةر  ☐ االبتعاث اهناء ☐ ترقية البعثة ☐متديد بعثة ☐ ابتعاث ☐ فتح ملف ☐

 توقيع : وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 ابـــــتــــعــــــــــــاث  فتح ملف
 .صوره من قرار التعيني ☐
 .صوره من تبليغ املباشرة ☐
 .صوره من اهلوية الوطنية ☐
 .السربة الذاتية ☐
 صورة مصدقة من أخر مؤهل. ☐
 .صورة من جواز السفر ☐
 تعبئة منوذج فتح امللف. ☐

 خطاب عميد الكلية. ☐
 . االبتعاثاستمارة  ☐
  جملس القسم. صورة من حمضر ☐
 جملس الكلية. صورة من حمضر ☐
 صورة اهلوية ودفرت العائلة لألسرة املرافقة. ☐
 صورة من جواز السفر للمبتعث ومرافقيه. ☐
 صورة من قرار التعيني. ☐
 صورة من تبليغ املباشرة. ☐

 صورة من القبول االكادميي. ☐
 طباعة اعرتاف وزارة التعليم العايل ابجلهة التعليمية. ☐
 توضيح تفصيلي للربامج اليت سيدرسها املبتعث. ☐
 للدكتوراه. االبتعاثصورة من شهادة املاجستري لطالب  ☐
 تعهد ابلعمل بعد انتهاء البعثة. ☐
 منوذج موافقة ويل االمر للمبتعثة. ☐
 صورة مصدقة من ّاخر مؤهل. ☐
 %30االبتعاث لربيطانيا  ☐
 .Shanghai  أو   QSطباعة التصنيف  ☐

 االبتعاثانـتـهـــــــاء مــدة   تـــرقـــيــــــــــــــــــة الــبــعــثــــــــــــــــــــة الـــبـعـثـــــــــــــــــة  تــمـــــــــديـــــــــد
 طلب متديد البعثة "الطلب اإللكرتوين". ☐
 أتييد املشرف األكادميي. ☐
 .السجل االكادميي حديث ☐
 صورة من قرار االبتعاث. ☐
  جملس القسم. صورة من حمضر ☐
 جملس الكلية. صورة من حمضر ☐
 تقرير اجناز لتمديد اللغة. ☐
 .حتديد التمديد ☐ 

 طلب ترقية البعثة "الطلب اإللكرتوين". ☐
 صورة من القبول االكادميي. ☐
  جملس القسم. صورة من حمضر ☐
 جملس الكلية. صورة من حمضر ☐

 "الطلب اإللكرتوين".  االبتعاثطلب إهناء  ☐
 صورة ّاخر درجة حصل عليها. ☐
 صورة من حمضر جملس القسم.  ☐
 صورة من حمضر جملس الكلية. ☐
 .االبتعاثخطاب يوضح مربرات قطع  ☐
 .الصرف فبيان إبيقا  ☐
 .قرار االبتعاث ☐
 .مربرات طلب االهناء ☐

 الضمان املايل الـقـيــــــــــــام بـرحـلــــــــة عـلـمـيــــــــــة  للحصـول على املؤهــل  االبتعاثإهناء 
"الطلب   االبتعاثطلب إهناء  ☐

 اإللكرتوين".
 خطاب عميد الكلية. ☐
 صورة املؤهل احلاصل عليه. ☐
 .قرار االبتعاث ☐
 صورة من حمضر جملس القسم.  ☐
 صورة من حمضر جملس الكلية  ☐
 .نفس التخصص مطابق لقرار االبتعاث ☐
 الصرف. فبيان إبيقا ☐

طلب القيام برحلة علمية "الطلب  ☐
 اإللكرتوين".

 حمضر جملس القسم. صورة من  ☐
 حمضر جملس الكلية.صورة من  ☐
 أتييد املشرف األكادميي. ☐
 موافقة اجلهة املعنية ابلرحلة العلمية. ☐

 ضمان مايل "خارجي"
 .تعبئة منوذج طلب ضمان مايل ☐
 .صورة من جواز السفر ☐
 . صوره من اخر مؤهل ☐
 .صورة من الضمان السابق ان وجد ☐

 
  لطلب ضمان مايل "داخلي"

 .تعبئة منوذج طلب ضمان مايل  ☐
 .صوره من اهلويه الوطنيه ☐
 .صوره من اخر مؤهل ☐
 .صوره من قرار القبول يف اجلامعة املراد الدراسه هبا ☐
 


