
اإلجراء التنفيذي لطلب ابتعاث خارجي جديد

اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب

.مناقشة الطلب وإصدار التوصيات

رئيس الجامعة

إرسال المحضر لرئيس الجامعة -1
.لالعتماد

إعادة المحضر إلدارة االبتعاث بعد -2
.اعتماده من قبل الرئيس

إدارة االبتعاث

إعداد القرار ومراجعته وتوقيعه -1
.وتصديره

تزويد الجهات المختصة بصورة من -2
القرار بعد إخالء الطرف والتوقيع على 

.التعهدات المطلوبة

. فتح ملف جديد للمبتعث في نظام سفير-3

رئيس الجامعة

.اعتماد رئيس الجامعة لمحضر الكلية-1

.إعادة المحضر لعميد الكلية-2

الكلية

إرسال المعاملة بخطاب رسمي لوكيل 
الدراسات العليا والبحث العلمي ليتم 
عرض الطلب على اللجنة الدائمة 

.لالبتعاث والتدريب

إدارة االبتعاث

.مراجعة المعاملة وتدقيقها-1

عرض الطلب على اللجنة الدائمة -2
.لالبتعاث والتدريب

صاحب الطلب 

.رفع الطلب إلى الرئيس المباشر-1

.ارفاق األوراق المطلوبة-2

القسم

.دراسة وعرض الطلب على مجلس القسم

الكلية

دراسة وعرض الطلب على مجلس -1
.الكلية

إرسال المحضر إلى رئيس الجامعة -2
.العتماده
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مرفق ات معاملة طلب ابتعاث خارجي جديد
(:من مقدم الطلب)المطلوبة المرفقات

(:من الكلية)ورود المعاملة إلدارة االبتعاث حينالمطلوبةالمرفقات

 :ملحوظة

أربعة أشهر ى  ل إ الطلب من شهرين  املتوقعة إلنجاز  الزمنية  .املدة 
ل ا الجامعة وقد يستغرق  الطلب على مجلس  املجالس فيتطلب عرض  اختلفت توصيات  طلب في حال 

أربعة أشهر .أكثر من 

 خطا  من املعيد أو امل ا ر  طلب ا  تعا .  

 ال  ول ا  ا    .  

 ن و    را ة الطلب في صف ة إ ارة ا  تعا .  

  في صف ة إ ارة ا  تعا . ن و     

 م  ر مجلس ال س .  

 م  ر مجلس ال لية  عد اعت ا  .  

 ال  ول ا  ا    .   

  ل  تعا  ال ار ي. صف ة الجامعات املو      ا   

 ت  ي  الجامعة في شنغها  لج ي   ل ات ا  تعا .   

 أ  مسو ات إ افية  ات صلة في الطلب.  
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بعد الموافقة على الطلب  المرفق ات المطلوبة  
وإلصدار قرار االبتعاث

(:من مقدم الطلب)المطلوبة المرفقات

دارة الابتعاث اخلاصة ابالبتعاث اخلاريج • (8-6-5-3-2-1)تعبئة مناذج ا 
4لتخصصات الصحية منوذج •
تأ شرية/ارفاق الفزيا• ل ا

داري: مالحظة يمت ارسالها حسب التسلسل اال 


