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 [11-00]                                               اجراءات اإلبتعاث متطلبات    

 

 

 

 ــــــــبـــــــــوع الطلــــن

 .اإلبتعاثانتهاء مدة  ☐        البعثةقطع  ☐        .البعثة ترقية ☐        .بعثةمتديد  ☐      ابتعاث جديد. ☐      فتح ملف. ☐

  .............................................................أخرى: ☐         . للمبتعثني القيام برحلة للمية ☐        بتعاث  للصوو  لل  اؤمهل..  اإل إنهاء ☐

 

  اإلبتعاث والتدريبمدير إدارة                              وكي. الكلية للدراسات العليا والبصث العلمي       

                                                                          ـــــــــمـــــــــــــــــاالســـــــ

                                                                                     ـــــــمــــــــــــــــالقســـــــ

                                                                          ــــــــــــــةـــــــــــــــالكليــ

 ابـــــتــــعــــــــــــاث جــــــــــــديـــــــــــــد مــــــــلـــــــــــــــــــففـــــتــــــــــــــــح 
 

 صىزة مً قساز التعًني. ☐

 صىزة مً تبلًغ املباشسة. ☐

 صىزة مً اهلىية الىطيًة. ☐

 السرية الراتًة. ☐

 صىزة مصدقة مً ّاخس مؤهل. ☐

 صىزة مً جىاش السفس. ☐

 

 عنًد الكلًة.خطاب  ☐

 استنازة اإلبتعاث . ☐

  جملس الكسه. صىزة مً حمضس ☐

 جملس الكلًة. صىزة مً حمضس ☐

 صىزة اهلىية ودفرت العائلة لألسسة املسافكة. ☐

 صىزة مً جىاش السفس للنبتعث ومسافكًه. ☐

 

 صىزة مً الكبىل االكادميٌ. ☐

 باجلهة التعلًنًة.طباعة اعرتاف وشازة التعلًه العالٌ  ☐

 تىضًح تفصًلٌ للربامج اليت سًدزسها املبتعث. ☐

 صىزة مً شهادة املاجستري لطالب اإلبتعاث  للدكتىزاه. ☐

 تعهد بالعنل بعد اىتهاء البعثة. ☐

 منىذج مىافكة ولٌ االمس للنبتعثة. ☐

 قطـع البعـثــــة/ انـتـهـــــــاء مــدة اإلبـتـعـــــاث تـــرقـــيــــــــــــــــــة الــبــعــثــــــــــــــــــــة تــمـــــــــديـــــــــد  الـــبـعـثـــــــــــــــــة
 

 طلب متديد البعثة "الطلب اإللكرتوىٌ". ☐

 تأيًد املشسف األكادميٌ. ☐

 صىزة مً قساز االبتعاث. ☐

  جملس الكسه. صىزة مً حمضس ☐

 جملس الكلًة. مً حمضسصىزة  ☐

 تكسيس اجناش لتنديد اللغة. ☐
 

 

 طلب تسقًة البعثة "الطلب اإللكرتوىٌ". ☐

 صىزة مً الكبىل االكادميٌ. ☐

  جملس الكسه. صىزة مً حمضس ☐

 جملس الكلًة. صىزة مً حمضس ☐

 

 طلب إىهاء اإلبتعاث  "الطلب اإللكرتوىٌ". ☐

 علًها.صىزة ّاخس دزجة حصل  ☐

  جملس الكسه. صىزة مً حمضس ☐

 جملس الكلًة. صىزة مً حمضس ☐

 خطاب يىضح مربزات قطع اإلبتعاث. ☐

 أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى الـقـيــــــــــــام بـرحـلــــــــة لـلـمـيــــــــــة  إنهاء اإلبتعاث  للصوـو  لل  اؤمهلــ.
 

 طلب إىهاء اإلبتعاث  "الطلب اإللكرتوىٌ". ☐

 خطاب عنًد الكلًة. ☐

 صىزة املؤهل احلاصل علًه. ☐

 

 طلب الكًاو بسحلة علنًة "الطلب اإللكرتوىٌ". ☐

 حمضس جملس الكسه. صىزة مً  ☐

 حمضس جملس الكلًة.صىزة مً  ☐

 تأيًد املشسف األكادميٌ. ☐

 مىافكة اجلهة املعيًة بالسحلة العلنًة. ☐
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