(نماذج صيغ التوصيات املطلوبة في مجلس ي القسم والكلية)
الصفحة ()3/1
العناصر امللونة باللون األصفر يتم تغيرها حسب املطلوب.
(توصية االبتعاث)
(املوافقة على ابتعاث املعيد من قسم ممارسات التمريض بكلية التمريض ( /االسم الرباعي) ،إلى جامعة سيدني
( )The University of Sydneyبأستراليا ،لدراسة درجة املاجستير والدكتوراه ،في تخصص عام (تمريض) ،وتخصص
دقيق (تمريض باطني جراحي "املمارسات املتقدمة في التمريض") ،وتكون مدة ابتعاثه ست سنوات ،بما في ذلك سنة
لدراسة اللغة االنجليزية ،اعتبا ًرا من 1436/11/9هـ ،املوافق 2015/8/24م ،وذلك حسب خطاب القبول).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
(توصية االستقطاب من برنامج خادم الحرمين الشريفين)
(املوافقة على ابتعاث املحاضر من قسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسة بالقنفذة ( /االسم الرباعي) ،إلى
جامعة المار ( )Lamar Universityبالواليات املتحدة األمريكية ،لدراسة درجة الدكتوراه ،في تخصص عام (هندسة
صناعية) ،وتخصص دقيق (إدارة هندسية) ،وتكون مدة ابتعاثه ثالث سنوات ،اعتبا ًرا من تاريخ تعيينه بالجامعة في
1434/8/13هـ وعلى الجهة التنفيذية معالجة وضعه حسب ذلك).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
(توصية تمديد فترة دراسة اللغة)
(املوافقة على تمديد فترة دراسة اللغة للمبتعث من قسم العلوم الرياضية بكلية العلوم التطبيقية ( /االسم
الرباعي) ،ملدة ستة أشهر اعتبا ًرا من 2015/9/16م املوافق 1436/12/3هـ  ،وهو التمديد األول له بمرحلة اللغة
(النصف األول من السنة الثانية).
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الصفحة ()3/2
(توصية تمديد البعثة)
(املوافقة على تمديد بعثة املبتعثة من قسم ممارسات التمريض بكلية التمريض ( /االسم الرباعي) ،ملدة سنة
اعتبا ًرا من 1437/2/3هـ املوافق 2015/11/15م ،وهو التمديد األول لها بمرحلة الدكتوراه).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
( توصية تغييرمقرالجامعة)
( املوافقة على تغيير مقر جامعة املبتعث من قسم الصيدلة االكلينيكية بكلية الصيدلة ( /االسم الرباعي) من
جـامعـة اوهـايو بـأمريكـا إلى جـامعـة جالس ـ ـ ـ ــكو ببريطـانيـا لـدراس ـ ـ ـ ــة الـدكتوراه في تخص ـ ـ ـ ــص عـام (ص ـ ـ ـ ـيـدلـة إكلينيكيـة)
وتخصص دقيق ( كيمياء حيوية) ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
(توصية تغييرالجامعة)
( املوافقة على تغيير جامعة املبتعث من قس ـ ـ ــم الص ـ ـ ــيدلة اإكلينيكية بكلية الص ـ ـ ــيدلة ( /االس ـ ـ ــم الرباعي) من
جامعة مانشـ ـس ــتر إلى جامعة جالس ــكو ببريطانيا لدراس ــة الدكتوراه في تخص ــص عام (ص ــيدلة إكلينيكية) وتخص ــص
دقيق ( كيمياء حيوية) ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
(توصية تغييرالجامعة والتخصص)
( املوافقة على تغيير الجامعة والتخص ــص للمبتعث من قس ــم الص ــيدلة اإكلينيكية بكلية الص ــيدلة ( /االس ــم
الرباعي) من جامعة مانش ـ ـسـ ــتر في تخصـ ــص عام (الصـ ــيدلة) وتخصـ ــص دقيق ( الصـ ــيدالنيات) إلى جامعة جالسـ ــكو
ببريطانيا لدراسة الدكتوراه في تخصص عام (صيدلة إكلينيكية) وتخصص دقيق ( كيمياء حيوية) ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
(توصية الرحلة العلمية)
(املوافقة على قيام املبتعثة من قسم اللغة اإنجليزية بكلية العلوم االجتماعية ( /االسم الرباعي) برحلة علمية
إلى اململكة العربية السعودية ملدة  85يوم اعتبا ًرا من 2015/2/11م املوافق 1436/4/22هـ ).
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الصفحة ()3/3
(توصية الترقية)
(املوافقة على ترقية بعثة املبتعثة من قسم العالج التحفظي وإصحاح األسنان بكلية طب األسنان  ( /االسم
الرباعي ) ،إلى جامعة بوسطن ( )Boston Universityبأمريكا ،لدراسة درجة الدكتوراه في تخصص عام (علوم طب
األسنان) وتخصص دقيق (علوم طب األسنان) ،وتكون مدة ابتعاثها ثالث سنوات ،اعتبا ًرا من 1435/9/4هـ ،املوافق
2014/7/1م ،وذلك حسب خطاب القبول).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
(توصية إنهاء البعثة)
(املوافقة على إنهاء بعثة املبتعث من قسم اإعالم بكلية العلوم االجتماعية ( /االسم الرباعي) ،وذلك لعدم
حصوله على قبول أكاديمي لدرجة الدكتوراه).
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