
 

 

 

 

 املستندات املطلوبة للعرض على اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب

 نوع املعاملة

 تغيير جامعة  تمديد بعثة  تمديد فترة اللغة  ابتعاث 

 إنهاء بعثة  ترقية بعثة  انتقال من دولة  تغيير تخصص 

 ................................................أخرى:   حضور مؤتمر  دورة تدريبية  رحلة علمية 

 

 مرفق ةالمطلوب اتالمستند م

  لسعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي. من الكلية / املعهد خطاب 1

  .املعهد /الجامعة على محضر مجلس الكلية رئيس سعادةمصادقة  2

3 
 على )صفحة الحضور وتاريخ انعقاد املجلس  املعهد /صورة من محضر مجلس الكلية

ً
 -صفحة جدول األعمال  -مشتمال

 صفحة التواقيع(. -مع ذكر التخصص العام والتخصص الدقيق  )وليس كامل املحضر( صفحة املوضوع والقرار

 

4 
 على )صفحة 

ً
صفحة  -صفحة جدول األعمال  -الحضور وتاريخ انعقاد املجلس صورة من محضر مجلس القسم مشتمال

 صفحة التواقيع(. -مع ذكر التخصص العام والتخصص الدقيق  )وليس كامل املحضر( املوضوع والقرار

 

  صورة آخر مؤهل علمي. 5

  صورة قرار التعيين. 6

  صورة الهوية الوطنية. 7

  .قبول الجامعة املراد االبتعاث لها 8

  من بوابة سفير الجامعات يبين أن الجامعة موص ى بها من حيث الدرجة والتخصص. حديث ومؤرخ إثبات 9

10 
جامعة في  200التخصص العام للقبول مدرج ضمن أفضل يبين أن  (من تاريخ املعاملة ا)ال يتجاوز شهر  إثبات حديث 

 في شنغهاي أو كيوإس أو التايمز. (Ranking by subject)التخصص العام وفًقا ألحدث تصنيف تخصص ي 

 

  (.Study Planنموذج الخطة الدراسية ) 11

  االبتعاث املشروط. في على األقل( 53)الدرجة  iBTأو التوفل  على األقل( 5)الدرجة شهادة حديثة لآليلتس  12

  .(بتعثي الخارج)مل طلب املبتعث املوجود على بوابة سفير 13

14 
على طلب التمديد )ملبتعثي خطاب عميد الدراسات العليا في الجامعة املبتعث إليها، وخطاب تأييد املشرف الدراس ي 

 الداخل(.

 

15 
املبتعث،  جميع القرارات السابقة الصادرة بحق -س الجامعة باملوافقة على البعثة قرار مجل -القرار التنفيذي لالبتعاث 

  ملن سبق ابتعاثه.مع إرفاق قرار إنهاء البعثة 

 

  .تغيير التخصص(في حال )بيان اسم التخصص القديم والتخصص املراد التغيير إليه، مع ذكر مبررات التغيير  16

  إرفاق الجدول الزمني للبعثة. 17

  التمديد.إرفاق تقرير شامل عن املبتعث/ة مبني على الخطة الدراسية والتقارير الفصلية وكشوف الدرجات في حاالت  18

 ( واحد.PDFبملف ) أعاله املوّضح التسلسل حسب املستندات إرفاق يرجى -مالحظة هامة:

 uqu.edu.sa/scholar/Forms-and-Documentsاملرجو مطالعة تحديثات النموذج في موقعنا: 


