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إجراءات االبتعاث اخلاةجي:

 .1فتح ملف باإلادرة رلعامة للبعثات ورالستقطاب ورلتعاون رلدويل بتعبئة رلنماذج ()4-3-2-1
على رلرربط رلتايل ورحلصول على ضمان مايل (قبل رحلصول على قبول لالبتعاث بفتر
كافية ال تقل عن ثالثة أشهر) وإةفاق رلتايل:
 .1رهلوية رلوطنية أو كرت رلعائلة للمعيد أو رحملاضر .
 .2آخر مؤهل "رلبكالوةيوس ـ رملاجستري".
 .3نسخة كاملة من رلسجل رألكاادميي.
 .4نسخة من قررة رلتعيني.
 .2رحلصول على ضمان مايل من رإلادرة رلعامة للبعثات ورالستقطاب ورلتعاون رلدويل ملن
سبق له فتح ملف وذلك بعد تعبئة رلنموذج ةقم ( )1للمعيدين ورحملاضرين ورعتمااده من
(رلكلية ـ رلعمااد ـ رملعهد) بالتوقيع ورخلتم رلرمسي وإةفاق نسخة من جورزرت رلسفر
للمبتعث ورملررفقني.
 .3حصول (رملعيد/رحملاضر) على قبول من جامعة معترف هبا بشرط أن تكون من ضمن
رجلامعات رملوصى ورملعترف هبا ورلغري موقوفة من قبل وزرة رلتعليم ،وملعرفة ذلك رلدخول
ورالطالع من قبل (رملعيد/رحملاضر) على تقييم رلتخصص باجلامعة رملرراد رالبتعاث إليها
مبوقع وزرة رلتعليم على رلرربط (سفري رجلامعات) وكذلك وفق ضوربط رالبتعاث رخلاصة
باجلامعة (ضوربط رالبتعاث رخلاصة باجلامعة).

 .4عرض أصل رلقبول رألكاادميي على رلقسم (بفتر كافية ال تقل عن ثالثة أشهر) للتوصية
باالبتعاث ،مرفق معه خطاب مطبوع بالكمبيوتر مقدم من (رملعيد/رحملاضر) بطلب رالبتعاث موضح
فيه رسم رملعهد (باللغة رالجنليزية) أو رجلامعة ورملدينة أو رلوالية ورلدولة ،باإلضافة إىل توضيح
رلتخصص رلعام ورلدقيق باللغة رلعربية ورإلجنليزية للماجستري أو رلدكتوةره أو رلدةجة رلعلمية
رملطلوبة أو مستقبالً بعد ادةرسة رللغة رالجنليزية ،وتاةيخ بدرية رلدرةسة "بامليالادي ورهلجري"،
ومد رلدةرسة ،ورخلطة رلدةرسية مع إةفاق مجيع ما يف رلبند ةقم ( )1وتقييم رلتخصص رملطبوع
من موقع وزرة رلتعليم ،وملعرفة ذلك ميكن رلدخول على رلرربط (سفري رجلامعات) وكذلك تصنيف
رجلامعة (شنقهاي ـ رلتاميز) لسنة رالبتعاث.
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 .5عرض طلب رالبتعاث على جملسي رلقسم ورلكلية حسب (رملااد رلساادسة من الئحة رالبتعاث
ورلتدةيب ملنسويب رجلامعات) وذلك من أجل رلتوصية باملورفقة من عدمها.
 .6ترفع توصية جملسي رلقسم ورلكلية إىل وكيل رجلامعة للشؤون رألكاادميية إلبدرء
مالحظاته على حمضر جملس رلكلية ومن مث يعتمد من مدير رجلامعة.
 .7يرسل طلب رالبتعاث خبطاب من عميد/عميد (رلكلية/رلعمااد /رملعهد) إىل وكالة رجلامعة
للدةرسات رلعليا ورلبحث رلعلمي مرفق ًا به رلتايل:
 منوذج مبتعث.
 رعتمااد حمضر جملس رلكلية من (وكيل رجلامعة للشؤون رألكاادميية ومدير رجلامعة).
 توصية جملسي رلقسم ورلكلية رخلاص مبوضوع (رملعيد/رحملاضر).
( قبول رملبتعث).
 رخلطة رلدةرسية لدةرسة ادةجة (رملاجستري/رلدكتوةره).
 تقييم رجلامعة ورلتخصص رملطبوع من موقع وزرة رلتعليم ،وملعرفة ذلك ميكن
رلدخول على رلرربط (سفري رجلامعات).
 تصنيف رجلامعة (شنقهاي ـ رلتاميز).
 قررةرت رالبتعاث رلسابقة مل سبق له رالبتعاث عن طريق رجلامعة.
 قررة رلتعيني على (معيد/حماضر).
 صوة من رهلوية رلوطنية ورملؤهل رلعلمي (رلبكالوةيوس/رملاجستري).
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