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دارة الابتعاث مرشف ا 

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

ًء الرفع ألخذ موافقة رئيس الجامعة بنا  -1
على تفويض  أعضاء مجلس للموافقة 

.على تغيير الجامعة

إعداد القرار ومراجعته وتوقيعه -2
.وتصديره

تزويد الجهات المختصة بصورة من -3
.القرار والرد على الطلب في سفير

 .

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 من خالل سفير-1

.ارفاق األوراق المطلوبة-2

إدارة االبتعاث

.إحالة الطلب للكلية المعنية

الكلية

دراسة وعرض الطلب على مجلس -1
.القسم والكلية

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

(:من الكلية)ورود المعاملة إلدارة االبتعاث حينالمطلوبةالمرفقات

.نموذج دراسة الطلب في صفحة إدارة االبتعاث□

.محضر مجلس القسم□

.محضر مجلس الكلية بعد اعتماده□

.القبول من الجامعة املراد االنتقال إليها□

.ـة يوضح مبررات تغيير الجامعة/خطاب من املبتعث□

.السجل األكاديمي □

.أي مسوغات إضافية ذات صلة في الطلب□

قرار االبتعاث□  :ملحوظة

oأربعة أشهر ى  ل إ الطلب من شهرين  املتوقعة إلنجاز  الزمنية  .املدة 

oت بناء على  الجامعة  إال بموافقة مجلس  أجله  أبتعث من  الذي  الدقيق  أو  العام  تغيير تخصصه  للمبتعث  وصية ال يجوز 

االبتعاث والتدريب ، ولجنة  في حكمهما  املعهد وما  أو   ، القسم والكلية  التخصص قبل. مجلس ي  ر  تغيي صدور وفي حال 

اء بعثته  نه إ في  ، وينظر  املبتعث  ، توقف جميع مخصصات  )املوافقة  االبتعا.  الثانية عشرة من الئحة  والتدريب ث املادة 

الجامعات (.ملنسوبي 

oأو جامعته دون موافق أو تخصصه  إذا غير مقر دراسته  أو  العلمية  الدرجة  املبتعث بحصوله على  ة توقف مخصصات 

الجامعة  االبتعاث والتدريب) مجلس  السابعة والعشرون من الئحة  (.املادة 
:الطلب قد يستغرق أكثر من أربعة أشهر

الجامعة الطلب على مجلس  املجالس فيتطلب عرض  اختلفت توصيات  .في حال 

.القبول من الجامعة املراد االنتقال إليها□

.ـة يوضح مبررات تغيير الجامعة/خطاب من املبتعث□

السجل األكاديمي □

عدد الساعات التي تمت معادلتها و عدد الساعات املتبقية للتخرجخطاب يوضح □

قرار االبتعاث□


