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 على اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريبللعرض املطلوبة  املستندات
 

                                       ابتعاث 
 

 مالحظات مرفق المطلوبالمستند  ت

   العليا والبحث العلمي.خطاب لسعادة وكيل الجامعة للدراسات  1

   .مصادقة معالي مدير الجامعة على محضر مجلس الكلية 2

3 

+ صفحة املوضوع ة الحضور وتاريخ انعقاد املجلس )صفح محضر مجلس الكلية

 (التوقيعات+ صفحة  والتوصية

 ال نعم  هل تم ذكر التخصص العام والتخصص الدقيق في املحضر؟ 

  

4 

)صفحة الحضور وتاريخ انعقاد املجلس + صفحة املوضوع محضر مجلس القسم 

 (التوقيعات+ صفحة  والتوصية

 ال نعم  هل تم ذكر التخصص العام والتخصص الدقيق في املحضر؟ 

  

   .قبول الجامعة املراد االبتعاث لها 5

   .تعيينالقرار  6

7 
، وقرار التنفيذي لالبتعاث، والقرار قرار إنهاء البعثةإرفاق: )في حال سبق ابتعاثه( 

 مجلس الجامعة لالبتعاث.

  

   .آخر مؤهل علمي 8

   .السيرة الذاتية 9

   .الهوية الوطنية 10

   .العائلة للمتزوجين بطاقة 11

   .»لالبتعاث الخارجي« لترشيح لالبتعاث )االستمارة الصفراء(ااستمارة تعبئة  12

13 
إال في حال كان القبول غير ) »لالبتعاث الخارجي«شهادة األيلتس أو التوفل 

 .(مشروط

  

 

 -مالحظة هامة:

 (، PDFبصيغة ) ملف واحداملستندات حسب الترتيب املبين أعاله في  رفاقيتم إ
 
عن طريق نظام  رسلوت

 .عدا االستمارة الصفراءقبل تسليم املعاملة يدوًيا، وال ي   االتصاالت اإلدارية،
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 املطلوبة للعرض على اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب املستندات

 رحلة علمية  تمديد فترة لغة  تمديد بعثة  نوع املعاملة:

   تغيير جامعة   تغيير تخصص   دولةتغيير 

  ترقية بعثة  إنهاء بعثة  
 

 مالحظات مرفق المطلوب المستند ت

   العليا والبحث العلمي.خطاب لسعادة وكيل الجامعة للدراسات  1

   .مصادقة معالي مدير الجامعة على محضر مجلس الكلية 2

3 

)صفحة الحضور وتاريخ انعقاد املجلس + صفحة املوضوع محضر مجلس الكلية 

 (التوقيعات+ صفحة  والتوصية

 ال نعم  هل تم ذكر التخصص العام والتخصص الدقيق في املحضر؟ 

  

4 

)صفحة الحضور وتاريخ انعقاد املجلس + صفحة محضر مجلس القسم 

 (التوقيعات+ صفحة  والتوصيةاملوضوع 

 ال نعم  هل تم ذكر التخصص العام والتخصص الدقيق في املحضر؟ 

  

   .تعيينالقرار  5

   .آخر مؤهل علمي 6

   .الهوية الوطنية 7

   .العائلة للمتزوجين بطاقة 8

   .»للمبتعثين خارجًيا« بوابة سفيرطلب املبتعث املوجود على  9

10 
املشرف  تأييد خطابخطاب عميد الدراسات العليا في الجامعة املبتعث إليها، و 

 .»للمبتعثين داخلًيا« على طلب التمديدالدراس ي 
  

11 
جميع قرار مجلس الجامعة باملوافقة على البعثة + القرار التنفيذي لالبتعاث + 

 .املبتعث الصادرة بحقالقرارات السابقة 

  

12 
، مع ذكر مبررات ديم والتخصص املراد التغيير إليهبيان اسم التخصص الق

 .()خاص بتغيير التخصصالتغيير 

  

 

 -مالحظة هامة:

 (، PDFبصيغة ) ملف واحدرفاق املستندات حسب الترتيب املبين أعاله في يتم إ
 
عن طريق نظام  رسلوت

 .قبل تسليم املعاملة يدوًيااالتصاالت اإلدارية، وال ي  

mailto:scholar@uqu.edu.sa

