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إجراءات االبتعاث الداخلي:

ة

 .1فتح ملف باإلدارة العامة للبعثات واالستقطاب والتعاون الدويل (قبل احلصول على قبول
لالبتعاث بفترة كافية ال تقل عن ثالثة أشهر).
 .2صوره واضحة من التايل:

ة

 .1اهلوية الوطنية أو كرت العائلة للمعيدة أو احملاضرة.
 .2آخر مؤهل "البكالوريوس ـ املاجستري".
 .3نسخة كاملة من السجل األكادميي.
 .4نسخة من قرار التعيني.
 .3حصول (املعيد/احملاضر) على قبول من جامعة سعودية وفق (ضوابط االبتعاث اخلاصة باجلامعة).
 .4عرض أصل القبول األكادميي على القسم (بفترة كافية ال تقل عن ثالثة أشهر) للتوصية
باالبتعاث ،مرفق معه خطاب مطبوع بالكمبيوتر مقدم من (املعيد/احملاضر) بطلب االبتعاث موضح
فيه اسم اجلامعة ،باإلضافة إىل توضيح التخصص العام والدقيق باللغة العربية واإلجنليزية
للماجستري أو الدكتوراه أو الدرجة العلمية املطلوبة وتاريخ بداية الدارسة "بامليالدي واهلجري"،
ومدة الدراسة.
 .5عرض طلب االبتعاث على جملسي القسم والكلية حسب (املادة السادسة من الئحة االبتعاث
والتدريب ملنسويب اجلامعات) وذلك من أجل التوصية باملوافقة من عدمها.
 .6ترفع توصية جملسي القسم والكلية إىل وكيل اجلامعة للشؤون األكادميية إلبداء مالحظاته على
حمضر جملس الكلية ومن مث يرفع حمضر جملس الكلية إىل مدير اجلامعة العتماده.
 .7يرسل طلب االبتعاث خبطاب من عميد/عميدة (الكلية/العمادة/املركز) إىل وكالة اجلامعة للدراسات
العليا والبحث العلمي مرفق ًا به التايل:
 منوذج مبتعث.
 اعتماد حمضر جملس الكلية من (وكيل اجلامعة للشؤون األكادميية ومدير اجلامعة).
 توصية جملسي القسم والكلية اخلاص مبوضوع (املعيد/احملاضر).
( قبول املبتعث).
 اخلطة الدراسية لدراسة درجة (املاجستري/الدكتوراه).
 قرارات االبتعاث السابقة مل سبق له االبتعاث عن طريق اجلامعة.
 قرار التعيني على (معيد/حماضر).
الرقم:

التاريخ:

املشفوعات:

اململكة العربية السعودية ـ ـ جازان ـ ـ ص.ب  114هاتف 0173298878 :

www.sefric@jazanu.edu.sa

Tel : 0173298878

P.O Box 114

K.S.A Jazan

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of education
Jazan University

Vice President
of Higher Studies and Scientific

وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

اإلدارة العامة للبعثات واالستقطاب والتعاون الدويل

SEFRIC

 صورة من اهلوية الوطنية واملؤهل العلمي (البكالوريوس/املاجستري).
ة

ة

الرقم:

التاريخ:

املشفوعات:

اململكة العربية السعودية ـ ـ جازان ـ ـ ص.ب  114هاتف 0173298878 :

www.sefric@jazanu.edu.sa

Tel : 0173298878

P.O Box 114

K.S.A Jazan

