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 متطلبات اجراءات اإلبتعاث

 مالحظة: يعبأ هذا الطلب الكرتونيا.

 

 

 

 نـــوع الطلــــــــــــــــــب
 انتهاء مدة اإلبتعاث. ☐قطع البعثة☐ترقيةالبعثة.☐متديد بعثة.☐ابتعاث جديد.☐فتح ملف.☐
القيام برحلة علمية للمبتعثني. ☐إهناءاإلبتعاث  للحصول على املؤهل.  ☐

 .....................................أخرى:☐
 

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي                     مدير إدارة اإلبتعاث والتدريب

  االســـــــــــــــــــــــــــــــــم
  القســــــــــــــــــــــــــــــم
  الكليـــــــــــــــــــــــــــــــة

 ابـــــتــــعــــــــــــاث جــــــــــــديـــــــــــــد فـــــتــــــــــــــــح مــــــــلـــــــــــــــــــف
 صورة من قرار التعيني. ☐
 صورة من تبليغ املباشرة. ☐
 صورة من اهلوية الوطنية. ☐
 السرية الذاتية. ☐
 صورة مصدقة من ّاخر مؤهل. ☐
 صورة من جواز السفر. ☐

 خطاب عميد الكلية. ☐
 استمارة اإلبتعاث . ☐
 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. ☐
 صورة من شهادة املاجستري لطالب اإلبتعاث  للدكتوراه. ☐
 تعهد ابلعمل بعد انتهاء البعثة. ☐
 منوذج موافقة ويل االمر للمبتعثة. ☐
 صورة مصدقة من ّاخر مؤهل. ☐
 

 قطـع البعـثــــة/ انـتـهـــــــاء مــدة اإلبـتـعـــــاث تـــرقـــيــــــــــــــــــة الــبــعــثــــــــــــــــــــة تــمـــــــــديـــــــــد  الـــبـعـثـــــــــــــــــة
 طلب متديد البعثة "الطلب اإللكرتوين". ☐
 أتييد املشرف األكادميي. ☐
 صورة من قرار االبتعاث. ☐
 جملس القسم. صورة من حمضر ☐
 جملس الكلية. صورة من حمضر ☐
 تقرير اجناز لتمديد اللغة. ☐

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

 طلب إهناء اإلبتعاث  "الطلب اإللكرتوين". ☐
 صورة ّاخر درجة حصل عليها. ☐
 جملس القسم. صورة من حمضر ☐
 جملس الكلية. صورة من حمضر ☐
 خطاب يوضح مربرات قطع اإلبتعاث. ☐

 أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى الـقـيــــــــــــام بـرحـلــــــــة عـلـمـيــــــــــة  إهناء اإلبتعاث  للحصـول على املؤهــل
 اإلبتعاث  "الطلب اإللكرتوين".طلب إهناء  ☐
 خطاب عميد الكلية. ☐
 صورة املؤهل احلاصل عليه. ☐

 طلب القيام برحلة علمية "الطلب اإللكرتوين". ☐
 حمضر جملس القسم. صورة من  ☐
 حمضر جملس الكلية.صورة من  ☐
 أتييد املشرف األكادميي. ☐
 موافقة اجلهة املعنية ابلرحلة العلمية. ☐
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