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تعبئة استمارة عرض مواضيع االبتعاث
عرض طمب ابتعاث خارجي عمى مجمس القسم العممي
دراسة المجنة الثالثية أو مجمس الكمية لقرار مجمس القسم
اعتماد وكيل الجامعة لنموذج المجنة الثالثية الخاص باالبتعاث
تدقيق ادارة االبتعاث الممف وتعبئة نموذج المجنة الدائمة لالبتعاث
دراسة المجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب لممف الطالب
اعتماد وكيل الجامعة لمحضر المجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب
اعتماد معالي مدير الجامعة لمحضر المجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب
فرز وتبميغ أمين مجمس الجامعة
إحاطة مجمس الجامعة
إعداد النموذج الثالثي
اعتماد معالي مدير الجامعة لمنموذج الثالثي
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تمهيد:
يعد التطوير حجر األساس في أي مؤسسة حريصة عمى تنمية قدراتيا وتحقيق تقددم مممدوس

في نطاق تخصصديا ,وتطدوير إجدراءات العمدل ىدي جدزء مدن عمميدة أكثدر اتسداعا ومدموال وىدي

التطددوير ااداري ,ويمددير مويددوم إج دراءات العمددل إلددى مجموعددة مددن الخط دوات التوصدديمية التددي
تتقرر وتعتمد كمرحمة يجب السير فييا لمحصول عمى الخدمة ,أي أن لكل خدمة مدن الخددمات
الت ددي تق دددميا المؤسس ددة إجد دراءات عم ددل مق ددررة ومعتم دددة ,وعم ددى ك ددل طال ددب خدم ددة الس ددير فيي ددا

لمحصول عمى الخدمة (جرادات.)2118 ,

دزت العمددل وعمددى كافددة
وفددي إطددار حددرص جامعددة تبددوك عمددى التطددوير المسددتمر لكافددة مرتكد ا

المسددتويات ومددن بينيددا المسددتو ,ااداري ,يددأتي ىددذا الممددروع الددذي ييدددف إلددى تطددوير إجدراءات

العمد ددل بأحد ددد اادارات التابعد ددة لوكالد ددة الجامعد ددة لمد ارسد ددات العميد ددا والبحد ددث العممد ددي ,وىد ددي إدارة
االبتعاث والتدريب.

وقددد ارتددأت وكالددة الجامعددة لمد ارسددات العميددا والبحددث العممددي البدددء بدديدارة االبتعدداث والتدددريب

لتوافر كافة البيانات التي تتطمبيا عممية تطوير ااجدراءات ااداريدة الخاصدة بيدذه اادارة ,عمدى
أن يتم االنتقال إلى إدارة أخر ,فور االنتياء من ىذه اادارة إن ماء اهلل تعالى.

تطوير إجراءات إدارة االبتعاث
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المرحلة األولى(التمهيد):
ويتم االستناد فييا عمى المواد أرقام ( )4,5,6,7من الئحة االبتعاث والتدريب
لمنسوبي الجامعات.

 -1تعبئة استمارة االبتعاث الخارجي:

(أ) يقوم الطالب بتعبئة استمارة ابتعاث خارجي والتي تحمل رقم ()UTST-F-7-11
ويعتمدىا من عميد الكمية ويرفق معيا صورة بطاقة األحوال ,صورة المؤىل العممي,

صورة قرار التعيين .ويقدميا ادارة االبتعاث.

(ب)

تقوم إدارة االبتعاث بعمل خطاب تغطية لمعالي وزير التعميم العالي موجو من

(ت)

تنتظر إدارة االبتعاث عودة رد معالي الوزير وموافقتو عمى فتح ممف لممبتعث,

معالي مدير الجامعة بغرض فتح ممف ابتعاث لمطالب.
وتوضع الموافقة في ممف المبتعث بيدارة االبتعاث.

 -2الحصول عمى ضمان مالي مبدئي لمقبول (بالتوازي مع الخطوة السابقة) يقوم الطالب
بتعبئة استمارة ضمان مالي والتي تحمل رقم ( )UTS-F-7-12ويوقعيا من رئيس القسم

وعميد الكمية مع المرفقات والتي تممل:
 صورة بطاقة األحوال. -صورة المؤىل.

 صورة قرار التعيين. -موافقة ولي األمر (بالنسبة لإلناث).

ويسمميا ادارة االبتعاث ,وتقوم اادارة بتدقيقيا وعمل الضمان المالي المبدئي لممبتعث

وتسمم لمطالب مبامرة في نوس يوم تقديميا ادارة االبتعاث.
تطوير إجراءات إدارة االبتعاث
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 -3بعد حصول الطالب عمى القبول يقوم بتعبئة استمارة عرض مواضيع االبتعاث ورقميا
( )UTST-F-7-15وتقدم لمقسم العممي لعرضيا في اجتماعو لمحصول عمى مجمس

القسم .ويرفق معيا المستندات التالية:
 قبول الجامعة الخارجية. -صورة بطاقة األحوال.

 -إقرار خطي بالتنازل عن بدل االنتداب.

 -تعيد بااللتزام بأنظمة ولوائح االبتعاث الخارجي.

 تعيد بالحصول عمى الدرجة العممية في المدة النظامية. -استمارة عناوين المبتعث.

ويضاف بالنسبة لإلناث:
 موافقة ولي األمر. -إقرار المحرم.

ويجب عمى القسم العممي تعبئة الجزء الخاص بو في االستمارة.

 -4بعد موافقة مجمس القسم يرفع الطمب بالكامل إلى المجنة الثالثية بالكمية ألخذ موافقة
أعضاءىا عمى الموضوع.

 -5يقوم عميد الكمية بوصوو رئيس المجنة الثالثية ,بعد توقيع أعضاء المجنة الثالثية بتوجيو

محضر المجنة الثالثية إلى وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي العتماد

المحضر.

 -6يقوم وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي بتزويد إدارة االبتعاث بصورة من
محضر المجنة الثالثية بعد اعتماده.

تطوير إجراءات إدارة االبتعاث
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 -7تقوم إدارة االبتعاث بالتالي:

(أ) التدقيق عمى وجود التالي:

 وجود موافقة معالي وزير التعميم العالي عمى فتح ممف المبتعث. -التأكد ىل سبق لمطالب االبتعاث قبل ذلك أم ال .

 إدراج جميع صور ق اررات ابتعاث الطالب إذا كان سبق لو االبتعاث ,وق اررات البعثةالسابقة وأي ق اررات أخر ,مثل التمديد  ..الخ.

(ب)

تعبئة نموذج عرض عمى المجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب ( نموذج بدون رقم)

وترفق معو كامل المعاممة وتحول إلى ممف بصيغة  PDFوتحيمو إلى المجنة الدائمة

لالبتعاث والتدريب.

 -8توافق المجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب عمى الطمب ,وتقوم إدارة االبتعاث بعمل محضر
الجتماع المجنة والذي يحتو ,عمى الكثير من المعامالت من ضمنيا طمب االبتعاث.

 -9يقوم وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي بتوقيع محضر المجنة الدائمة لالبتعاث
والتدريب (محضر عام) ,بصوتو رئيس المجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب.

-11
-11

يقوم معالي مدير الجامعة باعتماد محضر المجنة الدائمة لالبتعاث (محضر عام)

تقوم إدارة االبتعاث بتوجيو تبميغ قرار توصية الموافقة عمى االبتعاث ألمين مجمس

الجامعة ,وىذا التبميغ موجو من وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي (رئيس

المجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب بمأن طالب االبتعاث.

تطوير إجراءات إدارة االبتعاث
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يقوم أمين مجمس الجامعة بتعبئة نموذج (النموذج الثالثي) ( بدون رقم ) ,وىو

-12

عبارة عن خطاب موصل يخمص حالة طالب االبتعاث ,موجو من أمين مجمس الجامعة

إلى معالي مدير الجامعة.

-13

يقوم معالي مدير الجامعة بالموافقة عمى النموذج الثالثي ,ويعيده مرة ثانية إلى

-14

يقوم سكرتير مجمس الجامعة بتحويل النموذج الثالثي والذي تم الموافقة عميو من

أمين مجمس الجامعة.

قبل معالي مدير الجامعة ,إلى وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي  ,الذي

يحيمو إلى إدارة االبتعاث والتدريب.

يقوم أمين المجمس بتوجيو (إحاطة) مجمس الجامعة بالقرار ,بدون خطاب تغطية.

-15

تدقق إدارة االبتعاث النموذج وتجيز ق ارر االبتعاث التنويذي احالتو الي وكيل

-16

الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي.

يوقع وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي عمى قرار االبتعاث.

-17

بعد صدور قرار االبتعاث التنويذي تقوم إدارة االبتعاث بتسميم الطالب خطاب

-18

ضمان مالي نيائي من أجل الحصول عمى تأميرة الدخول لمبمد المبتعث لو.

بحصول الطالب عمى الويزا ,تبدأ خطوة الحصول عمى التذاكر ,والتي تممل

-19

التالي:

 عمل خطة سير لسوره في اتجاه واحد من مقر الجامعة بتبوك إل مقر الدراسة فيدولة االبتعاث.

 تقوم إدارة االبتعاث بعمل أمر اركاب وتوقعو من وكيل الجامعة لمدراسات العمياوالبحث العممي بعد تحديد سعر التذاكر.

تطوير إجراءات إدارة االبتعاث
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-21
-21

يقوم الطالب باستكمال جميع التعيدات.

يبدأ المبتعث بيخالء الطرف ويقوم بتسميم أصل إخالء الطرف لمؤون الموظوين,

ويسمم إدارة االبتعاث صورة من إخالء الطرف والتأميرة الخاصة بو وبالمرافقين.

-22

(*)

(*)

تقوم إدارة االبتعاث بتسميم المبتعث أصل قرار االبتعاث.

عند استالم المبتعث أصل قرار االبتعاث يتم تحويل الموظف من عمى رأس العمل إلى مبتعث خارجي

في نظام الجامعة وذلك اعتمادا عمى تاريخ بدء الدراسة في بمد االبتعاث.

تطوير إجراءات إدارة االبتعاث
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المرحلة الثانية( :االبتعاث)
توطئة:

 بعد استالم الطالب قرار االبتعاث التنويذي وينيي كافة إجراءاتو من اخالء طرف واصدار
أمر اركاب لتذكرة السور,

تقوم إدارة االبتعاث بالدخول عمى نظام الرواتب وتحويل

المبتعث من عمى رأس العمل إلى مبتعث وتقوم بنسخ صورة من المامة بعد تعديل
الوضع مع صورة من قرار االبتعاث وتسميميا ادارة الرواتب.


بعد حصول الطالب عمى قرار االبتعاث التنويذي ال بد لمطالب أن يكون لديو اآلتي:

 -سجمو األكاديمي مترجم وموثق مع وثيقة التخرج وصورة منيا.

 -صورة من جواز سوره والمرافقين لو والتأميرة وصورة ختم الدخول إلى بمد االبتعاث.

 خطاب القبول وصورة من قرار االبتعاث وبطاقة األحوال وكارت العائمة وصورةمخصية.

 عند وصولو لمبمد ال بد لو أن يقوم بعمل حساب بنكي ويعمل ميك لحسابو البنكي.
 يقوم المبتعث بالدخول عمى موقع الممحقية الثقافية في بمد االبتعاث ويقوم بينماء حساب
إلكتروني لو في موقع الممحقية ويقوم بتعبئة بياناتو ومعموماتو في الحقول المخصصة ليا,

عمى مسئوليتو  ,ثم يرفع مموو إلكترونيا لمممحقية لمموافقة عميو واعتماده ,كما يرفق الوثائق
المطموبة في الموقع بصيغة  pdfفي الحقول المخصصة ليا.

إذن خطوات ىذه المرحمة عمى النحو التالي:

 -1إرسال الطالب مموو إلى الممحقية لوتح ممف لو ,ولكي تقوم الممحقية بتعيين ممرف
دراسي لو ومنحو الضمان المالي لممؤسسة التعممية وبطاقة التأمين الطبي والبدء في

اجراءات صرف المخصصات المالية لو ولممرافقين معو (إن وجد).
تطوير إجراءات إدارة االبتعاث
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 -2ينبغي عمى المبتعث عند وصولو إلى مقر بمد االبتعاث أن يقوم بتسجيل جواز سوره
في القنصمية السعودية أما بالمراجعة المخصية أو بواسطة البريد وتزويدىم بعنوانو

ورقم ىاتوو لمساعدتو عند الحاجة.

 -3تقوم الممحقية بيرسال موافقتيا عمى فتح ممف الطالب المبتعث إلى إدارة االبتعاث

والتدريب بالجامعة(يسمى أمعار وصول وقبول فتح الممف) وذلك كي تطمئن اادارة
عمى أن المبتعث بامر إجراءاتو واعتمد في الممحقية وسوف يتم الصرف عميو .ترسل

الممحقية كافة بيانات الطالب والتي تممل :اسم الطالب ,رقم ىويتو ,رقمو في

الممحقية ,رقم طمب فتح الممف ,تاريخ تقديم الطمب ,حالة الطالب والممرف الذي تم

تخصيصو من الممحقية لإلمراف عمى الطالب ,وتاريخ الدخول لبمد االبتعاث وبالتالي
تاريخ بداية الصرف عميو.

 -4يستمر الطالب في الدراسة في بمد االبتعاث ,وبعد االنتياء من المرحمة األولى (دراسة
المغة مثال) يطمب المبتعث االستمرار في البعثة وىنا يبحث الطالب عن قبول في

المرحمة التي تمي مؤىمو (ماجستير أو دكتوراه)( .الترقية) ,وينبغي عمى المبتعث أن

يقوم بالبحث عن قبول في مؤسسة تعميمية قبل انتياء المرحمة التي يدرس فييا استباقا

لموقت ومراعاة لمواعيد التقديم عمى المؤسسات التعميمية لمحصول عمى قبول.

تطوير إجراءات إدارة االبتعاث
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أوال -االستمرار في البعثة (ترقية البعثة):
تستند ىذه العممية إلى المادتين ( )6,11من الئحة االبتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات

بالنسبة لممعيدين ,أما بالنسبة لإلداريين والونيين فتستند إلى المادتين (.)36 ,11

 -1بمجرد حصول الطالب عمى القبول في المرحمة المناسبة لو يرفقو بطمب عن
طريق البوابة االكترونية لمممحقية الثقافية من أجل ترقية بعثتو.

 -2تقوم الممحقية بدراسة طمب المبتعث وتدقيقو لمتأكد من أن الجامعة المبتعث إلييا
الطالب موصي بيا .ومخاطبة إدارة االبتعاث إلكترونيا عبر البوابة االكترونية.

 -3تقوم إدارة االبتعاث بسحب طمب المبتعث الذي تم التقدم بو من خالل البوابة
االكترونية لمممحقية الثقافية مرفق معو صورة القبول ,والتأكد من استيواء المروط

واستكمال ااجراءات والمستندات واالطالع عمى رأي الممحقية

 -4تقوم إدارة االبتعاث بيحالة المعاممة بخطاب تغطية إلى الكمية التابع ليا المبتعث.

 -5يقوم عميد الكمية بيرسال المعاممة إلى القسم العممي الذي يتبعو المبتعث بااحالة.

 -6يقوم القسم العممي بعمل مجمس لمموضوع بالموافقة عميو أو الرفض ورفع ذلك
لمعميد مرة ثانية مع كامل الطمب.

 -7يقوم العميد بعمل لجنة ثالثية عمى الموضوع بالموافقة أو الرفض ويرفعو إلى
وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي مع كامل الطمب.

 -8يعتمد وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي قرار المجنة الثالثية ,ويقوم
بتزويد إدارة االبتعاث بصورة من االعتماد ويعيد أصل المحضر إلى كمية

المبتعث .ليتم التأكد من صحة االجراءات واستيواء المروط وارفاق كافة

المستندات المطموبة.
تطوير إجراءات إدارة االبتعاث
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 -9تقوم إدارة االبتعاث والتدريب بعرض الموضوع عمى المجنة الدائمة لالبتعاث
والتدريب من خالل استمارة عرض مواضيع لمموافقة عميو.

-11

توافق المجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب عمى الطمب ,وتقوم إدارة االبتعاث

-11

يوقع المحضر من وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي رئيس

بعمل محضر المجنة الدائمة لالبتعاث.

المجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب.

-12
-13

يرفع المحضر لكي يعتمد من معالي مدير الجامعة.

تقوم إدارة االبتعاث بتبميغ قرار توصية الموافقة ألمين مجمس الجامعة,

وىذا التبميغ موجو من وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي (رئيس

المجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب).

-14

يقوم سكرتير مجمس الجامعة بتعبئة (النموذج الثالثي) ( بدون رقم ) ,وىو

عبارة عن خطاب موصل يمخص طمب االستمرار في االبتعاث ,موجو من أمين

مجمس الجامعة إلى معالي مدير الجامعة.

-15

يقوم معالي مدير الجامعة بالموافقة عمى النموذج الثالثي ,ويعيده مرة

-16

يقوم أمين مجمس الجامعة بتحويل النموذج الثالثي والذي تم الموافقة عميو

ثانية إلى أمين مجمس الجامعة.

من قبل معالي مدير الجامعة ,إلى وكيل الجامعة لمد ارسات العميا والبحث العممي

اكمال الالزم ,الذي يحيمو الي ادارة االبتعاث.
-17

تغطية.

يقوم أمين مجمس الجامعة بيحاطة مجمس الجامعة بالقرار ,بدون خطاب

تطوير إجراءات إدارة االبتعاث
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-18

تدقق إدارة االبتعاث النموذج وتجيز القرار احالتو الي وكيل الجامعة

-19

يقوم وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي بالتوقيع عمى القرار.

لمدراسات العميا والبحث العممي.

-21

بعد صدور القرار تقوم إدارة االبتعاث بالدخول عمى البوابة االكترونية

لمممحقية الثقافية والبحث عن طمب المبتعث والتأمير عمى الموافقة ,وترفق

الكترونيا صورة من قرار ترقية البعثة لمطالب المبتعث ,ويرسل صورة من القرار
إلى المبتعث ,ولمتأكيد يتم ارسال فاكس لمممحقية.

حاالت وعمليات في هذه المرحلة:
(أ) في حالة رفض القسم لمترقية :يجب أن يوضح القسم مبررات الرفض ويرسل إلى المجنة
الثالثية الرفض ثم يأخذ الرد نوس المسار السابق من الخطوة ( )8إلى نياية الخطوات.

في حالة الرفض من المجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب :ال بد من توضيح

(ب)

المبررات ثم تأخذ العممية باقي الخطوات حتي نياية المعاممة.

ثانيا 0تمديد البعثة:

يجدر اامارة إلى ان التمديد يتم في ضوء المادة رقم ( )11من الئحة ابتعاث منسوبي

الجامعات.

ويجب عمى الطالب الذي يحتاج إلى تمديد أن يراعي البدء في االجراءات بمدة كافية.

أوال -تمديد المغة :يتم التمديد لمدة  6ميور ويمكن اضافة  6ميور اخر ,وال بد من
إرفاق ميادة اختبار المغة ,وارفاق ميادة آخر نتيجة الختبار التوفل وخطاب المعيد
الذي يدرس بو ,يوضح فيو عدد الوصول التي درسيا وعدد الساعات االسبوعية

ونتائج اختباراتو مع بيان الدرجة المطموبة لاللتحاق بالدراسات العميا بالجامعة.
تطوير إجراءات إدارة االبتعاث
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ثانيا -التمديد لمدكتوراه أو الماجستير ,ال بد أن يحضر الطالب خطاب رسمي من

الممرف الدراسي بالمؤسسة التعميمية التي يدرس بيا ,يوصي فيو بأن الطالب يحتاج
إلى تمديد ويوضح المرحمة التي وصل إلييا الطالب منذ تسجيمو بالجامعة وحتى

تاريخو موصيا بضرورة التمديد موضحا أسبابو والمدة المطموبة والتاريخ المتوقع

لمتخرج ,وتؤيد الممحقية الثقافية رأي الممرف الدراسي.
وتمر عممية التمديد بالمراحل التالية:

 -1تقديم الطالب األوراق عن طريق البوابة االكترونية لمممحقية الثقافية.

 -2تقوم الممحقية بمراجعة األوراق والتأكد من أن الطالب لم يحصل عمى أي انذارات
سابقة أو تأديب .ومخاطبة إدارة االبتعاث إلكترونيا عبر البوابة االكترونية.

 -3تقوم اادارة بسحب طمب المبتعث الذي تم التقدم بو من خالل البوابة االكترونية
لمممحقية الثقافية موافقة الجية في حالة المغة أو توصية الممرف في حالة

الماجستير والدكتوراه .والتأكد من استيواء المروط واستكمال ااجراءات
والمستندات واالطالع عمى رأي الممحقية وتطمب النواقص إن وجدت .ثم إحالة

المعاممة بخطاب تغطية إلى الكمية التابع ليا المبتعث.

 -4يقوم عميد الكمية بيرسال المعاممة إلى القسم العممي الذي يتبعو المبتعث بااحالة.
وال بد لمقسم ان يقوم بتعبئة نموذج عرض مواضيع تمديد رقم (UTST-F-7-
.)16

 -5يقوم القسم العممي بعمل مجمس لمموضوع بالموافقة عميو أو الرفض ورفع ذلك
لمعميد مرة ثانية مع كامل الطمب.

تطوير إجراءات إدارة االبتعاث
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 -6يقوم العميد بعمل لجنة ثالثية عمى الموضوع بالموافقة أو الرفض ويرفعو إلى
وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي مع كامل الطمب.

 -7يوقع وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي عمى قرار المجنة الثالثية,
ويقوم بتزويد إدارة االبتعاث بصورة من االعتماد ويعيد أصل المحضر إلى كمية

المبتعث.

 -8توافق المجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب عمى الطمب ,وتقوم إدارة االبتعاث بعمل
محضر اجتماع المجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب.

 -9يرفع المحضر لكي يعتمد من معالي مدير الجامعة.
-11

تقوم إدارة االبتعاث بتبميغ قرار توصية الموافقة ألمين مجمس الجامعة,

-11

يقوم سكرتير مجمس الجامعة بتعبئة (النموذج الثالثي) ( بدون رقم ) ,وىو

وىذا التبميغ موجو من وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي.

عبارة عن خطاب موصل يخمص حالة طالب االبتعاث ,موجو من أمين مجمس

الجامعة إلى معالي مدير الجامعة.

-12

يقوم معالي مدير الجامعة بالموافقة عمى النموذج الثالثي ,ويعيده مرة

-13

يقوم أمين مجمس الجامعة بتحويل النموذج الثالثي والذي تم الموافقة عميو

ثانية إلى أمين مجمس الجامعة.

من قبل معالي مدير الجامعة ,إلى وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي

(لمعرض) ,الذي يحيمو الي ادارة االبتعاث.
-14

يقوم أمين المجمس بيحاطة مجمس الجامعة بالقرار ,بدون خطاب تغطية.

تطوير إجراءات إدارة االبتعاث
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-15

تدقق إدارة االبتعاث النموذج وتجيز قرار التمديد احالتو الي وكيل

-16

يقوم وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي بالتوقيع عمى القرار.

الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي.

-17

بعد صدور قرار التمديد تقوم إدارة االبتعاث بالدخول عمى البوابة

االكترونية لمممحقية الثقافية والبحث عن طمب المبتعث والتأمير عمى الموافقة,

وترفق الكترونيا صورة من قرار تمديد البعثة ,ويرسل صورة من القرار إلى
ملحوظة:

المبتعث ,ولمتأكيد يتم ارسال فاكس لمممحقية.

 عمى المبتعث أن يتقدم بطمب تمديد البعثة بمدة كافية قبل تاريخ نياية البعثة حتى ال
يتعرض ايقاف مخصصاتو المالية.

تطوير إجراءات إدارة االبتعاث
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ثالثا -تغيير التخصص:
تخضع عممية تغيير التخصص لممادة رقم ( )11من الئحة االبتعاث والتدريب لمنسوبي

الجامعات.

 أسباب ومبررات تغيير التخصص:
 عدم تطابق برنامج التخصص الحالي لمتطمبات القسم المستقبمية. إذا استحدث تخصص جديد وتريد الجامعة االستوادة منو. -التوافق مع الخطة االستراتيجية لمقسم.

خطوات تغيير التخصص:

 -1يحصل الطالب عمى قبول لدراسة التخصص الجديد من الجامعة التي يدرس بيا.

 -2يرسل الطالب عبر البوابة االكترونية إلى الممرف الدراسي في الممحقية الثقافية..

 -3بعد موافقة الممرف يتم إحالة الطمب إلى إدارة االبتعاث في الجامعة عبر البوابة
االكترونية.

 -4تقوم إدارة االبتعاث بيحالة المعاممة بخطاب تغطية إلى الكمية التابع ليا المبتعث.

 -5يقوم عميد الكمية بيرسال المعاممة إلى القسم العممي الذي يتبعو المبتعث بااحالة.

 -6يقوم القسم العممي بعمل مجمس لمموضوع بالموافقة عميو أو الرفض ورفع ذلك
لمعميد مرة ثانية مع كامل الطمب.

 -7يقوم العميد بعمل لجنة ثالثية عمى الموضوع بالموافقة أو الرفض ويرفعو إلى
وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي مع كامل الطمب.

تطوير إجراءات إدارة االبتعاث
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 -8يعتمد وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي قرار المجنة الثالثية ,ويقوم
بتزويد إدارة االبتعاث بصورة من االعتماد ويعيد أصل المحضر إلى كمية

المبتعث.

 -9تقوم إدارة االبتعاث والتدريب بعرض الموضوع عمى المجنة الدائمة لالبتعاث
والتدريب من خالل استمارة عرض مواضيع لمموافقة عميو.

-11

توافق المجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب عمى الطمب ,وتقوم إدارة االبتعاث

-11

يوقع المحضر من وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي ,رئيس

والتدريب بعمل محضر اجتماع المجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب.
المجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب.

-12
-13

يرفع المحضر لكي يعتمد من معالي مدير الجامعة.

تقوم إدارة االبتعاث بتبميغ قرار توصية الموافقة ألمين مجمس الجامعة,

وىذا التبميغ موجو من وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي.

-14

يقوم سكرتير مجمس الجامعة بتعبئة (النموذج الثالثي) ( بدون رقم ) ,وىو

عبارة عن خطاب موصل يخمص حالة موضوع المبتعث ,موجو من أمين مجمس

الجامعة إلى معالي مدير الجامعة.
-15

يقوم معالي مدير الجامعة بالموافقة عمى النموذج الثالثي ,ويعيده مرة

-16

يقوم أمين مجمس الجامعة بتحويل النموذج الثالثي والذي تم الموافقة عميو

ثانية إلى أمين مجمس الجامعة.

من قبل معالي مدير الجامعة ,إلى وكيل الجامعة لمد ارسات العميا والبحث العممي

اكمال الالزم ,الذي يحيمو الي ادارة االبتعاث.
تطوير إجراءات إدارة االبتعاث
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-17
-18

يقوم أمين المجمس بيحاطة مجمس الجامعة بالقرار ,بدون خطاب تغطية.

تدقق إدارة االبتعاث النموذج وتجيز القرار احالتو الي وكيل الجامعة

لمدراسات العميا والبحث العممي.

-19
-21

يقوم وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي بالتوقيع عمى القرار.

بعد صدور القرار تقوم إدارة االبتعاث بالدخول عمى البوابة االكترونية

لمممحقية الثقافية والبحث عن طمب المبتعث والتأمير عمى الموافقة ,وترفق
الكترونيا صورة من قرار الموافقة ,ويرسل صورة من القرار إلى المبتعث ,ولمتأكيد

يتم ارسال فاكس لمممحقية.
ملحوظة:

يوصى الراغبون في االبتعاث بالتريث في اختيار التخصص الدقيق ودراسة
الموضوع مع األقسام العممية واالطالع عمى الخطط االستراتيجية لمجامعة,

والبحث عن التخصصات التي تتوق مع رغبات األقسام العممية وبرامجيا.

كما توصى األقسام العممية القيام بدراسة جميع التخصصات التي تدرسيا وتضع

قائمة بالمؤسسات العممية المتميزة في تمك التخصصات وتوجيو منسوبييا
لاللتحاق بيا ,ومساعدتيم في الحصول عمى قبول لمدراسة بأحدىا ,لكي ال

يضطر المبتعث إلى طمب تغيير التخصص فيما بعد.

تطوير إجراءات إدارة االبتعاث
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رابعا -تغيير الجامعة أو بلد االبتعاث:
يتم تغيير الجامعة أو بمد االبتعاث اعتماد عمى المادة رقم ( )12من الئحة ابتعاث وتدريب
منسوبي الجامعات.
و ىناك مبررات ميمة كي يسمح لمطالب بتغيير الجامعة أو بمد االبتعاث ,مثل اتضاح امور

بعد السور لم تكن واضحة مثل:

 ضعف المؤسسة التعميمية في مجال تخصص الطالب المبتعث عميو. -عدم وجود استاذ في التخصص المبتعث عميو الطالب.

 عدم تحقيق مروط القبول بيذه الجامعة مثل مرط كواءة المغة. انتقال الممرف عمى الطالب الي جامعة أخر., -إحالة الممرف عمى الطالب لمتقاعد.

 عدم وجود برنامج لممرحمة التالية التي يرغب المبتعث المواصمة فييا.فوي مثل ىذه الحاالت أو غيرىا يحتاج المبتعث إلى االنتقال إلى مؤسسة تعميمية أخر,

إما في نوس البمد أو في بمد آخر (تغيير الدولة).

وىناك مروط لقبول طمب تغير الجامعة أو بمد االبتعاث منيا:

 أال يكون قد مر عمى البرنامج الذي يدرس فيو الطالب نصف المدة. -يتم التغيير في الغالب في مرحمة المغة.

 -أن تكون األسباب والمبررات الممار إلييا سموا واضحة.

خطوات تغيير الجامعة أو بلد االبتعاث:

 -1يحصل الطالب عمى القبول من الجامعة المراد االنتقال إلييا.

 -2يرسل الطالب عبر البوابة االكترونية إلى الممرف الدراسي في الممحقية الثقافية.
(وفي حالة االنتقال إلى دولة أخر ,يجب أن يراعي الطالب تقديم الطمب بمدة ال تقل
تطوير إجراءات إدارة االبتعاث
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عن ثالثة ميور وأال يغادر مقر البعثة وال ينتقل إلى الجامعة الجديدة إال بعد صدور
الموافقة .وفي حالة عدم التأييد من قبل الممرف يخطر الطالب بذلك لمبحث عن
قبول آخر ويوضح الممرف في الممحقية مبررات رفضو.

 -3بعد موافقة الممرف يتم إحالة الطمب إلى إدارة االبتعاث في الجامعة عبر البوابة
االكترونية.

 -4تقوم إدارة االبتعاث بيحالة المعاممة بخطاب تغطية إلى الكمية التابع ليا المبتعث.
 -5يقوم عميد الكمية بيرسال المعاممة إلى القسم العممي الذي يتبعو المبتعث بااحالة.

 -6يقوم القسم العممي بعمل مجمس لمموضوع بالموافقة عميو أو الرفض ورفع ذلك لمعميد
مرة ثانية مع كامل الطمب.

 -7يقوم العميد بعمل لجنة ثالثية عمى الموضوع بالموافقة أو الرفض ويرفعو إلى وكيل
الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي مع كامل الطمب.

 -8يعتمد وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي قرار المجنة الثالثية ,ويقوم
بتزويد إدارة االبتعاث بصورة من االعتماد ويعيد أصل المحضر إلى كمية المبتعث.

 -9تقوم إدارة االبتعاث بعرض الموضوع عمى المجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب من
خالل استمارة عرض مواضيع لمموافقة عميو.

-11

توافق المجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب عمى الطمب ,وتقوم إدارة االبتعاث

والتدريب بعمل محضر اجتماع المجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب.

-11

يوقع المحضر من وكيل الجامعة .لمدراسات العميا والبحث العممي رئيس

-12

يرفع المحضر لكي يعتمد من معالي مدير الجامعة.

المجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب.

تطوير إجراءات إدارة االبتعاث
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-13

تقوم إدارة االبتعاث بتبميغ قرار توصية الموافقة ألمين مجمس الجامعة ,وىذا

التبميغ موجو من وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي.
يقوم سكرتير مجمس الجامعة بتعبئة (النموذج الثالثي) ( بدون رقم ) ,وىو
-14
عبارة عن خطاب موصل يخمص حالة موضوع المبتعث ,موجو من أمين مجمس
الجامعة إلى معالي مدير الجامعة.
يقوم معالي مدير الجامعة بالموافقة عمى النموذج الثالثي ,ويعيده مرة ثانية
-15
إلى أمين مجمس الجامعة.
يقوم أمين مجمس الجامعة بتحويل النموذج الثالثي والذي تم الموافقة عميو
-16
من قبل معالي مدير الجامعة ,إلى وكيل الجامعة لمد ارسات العميا والبحث العممي
اكمال الالزم ,الذي يحيمو الي ادارة االبتعاث.
يقوم أمين المجمس بيحاطة مجمس الجامعة بالقرار ,بدون خطاب تغطية.
-17
تدقق إدارة االبتعاث النموذج وتجيز القرار احالتو الي وكيل الجامعة
-18
لمدراسات العميا والبحث العممي.
يقوم وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي بالتوقيع عمى القرار.
-19
بعد صدور القرار تقوم إدارة االبتعاث بالدخول عمى البوابة االكترونية
-21
لمممحقية الثقافية والبحث عن طمب المبتعث والتأمير عمى الموافقة ,وترفق الكترونيا
صورة من قرار الموافقة ,ويرسل صورة من القرار إلى المبتعث ,ولمتأكيد يتم ارسال
القرار بالواكس لمممحقية.

ملحوظة:
 يجب عمى المبتعث أال يغادر مقر بعثتو حتى صدور قرار الموافقة بالتغيير استنادا إلى
(المادة  )27من الئحة ابتعاث وتدريب منسوبي الجامعات.

تطوير إجراءات إدارة االبتعاث
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خامسا -الرحلة العلمية:
يخضع طمب قيام المبتعث برحمة عممية لممادة رقم ( )15من الئحة االبتعاث والتدريب

لمنسوبي الجامعات.

 وىي عبارة عن عمل ميداني يقوم بو الطالب مرة واحدة خالل المرحمة الدراسية الواحدة
ألجل جمع البيانات والمعمومات الخاصة بالرسالة أو ممروع التخرج.

 ىناك مروط لمرحمة العممية وىي:

 أن يوصي الممرف عمى الطالب بحاجة البحث إلى الرحمة العممية. -تأييد الممحقية الثقافية.

 -موافقة مجمس القسم والمجنة الثالثية في الكمية.

 ال تزيد مدة الرحمة عن ثالثة ميور كحد أقصى. يجب ان تتم الرحمة تحت امراف القسم في الجامعة إذا كانت الرحمة في المممكة ,ويقوم القسم بيعداد تقرير وافي عن الرحمة.
خطوات الحصول عمى الرحمة العممية:

 في حالة أن الرحمة العممية لن تكون لممممكة أو تكون لبمد آخر غير بمد االبتعاث ,تقوم
الممحقية الثقافية في بمد االبتعاث بتحديد ممرف لمطالب من خالل التنسيق مع الممحقية

الثقافية في البمد الذي سيذىب إلييا الطالب.

خطوات طمب الرحمة العممية:

 -1يحصل الطالب عمى خطاب توصية من الممرف عميو في الجامعة المبتعث
عمييا.

تطوير إجراءات إدارة االبتعاث

xxiii

اململكت العربيت السعوديت
وزارة التعليم العايل
جامعت تبوك

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Ministry of Higher Education
University of Tabuk
Vice President for Graduate Studies
and Research

وكالت اجلامعت للدراساث العليا والبحث العلمي

 -2يرسل المبتعث طمب عبر البوابة االكترونية إلى الممرف الدراسي في الممحقية
الثقافية..

 -3بعد موافقة الممرف يتم إحالة الطمب إلى إدارة االبتعاث في الجامعة عبر البوابة
االكترونية.

 -4تقوم إدارة االبتعاث بيحالة المعاممة بخطاب تغطية إلى الكمية التابع ليا المبتعث.
 -5يقوم عميد الكمية بيرسال المعاممة إلى القسم العممي الذي يتبعو المبتعث بااحالة.

 -6يقوم القسم العممي بعمل مجمس لمموضوع بالموافقة عميو أو الرفض ورفع ذلك
لمعميد مرة ثانية مع كامل الطمب.

 -7يقوم العميد بعمل لجنة ثالثية عمى الموضوع بالموافقة أو الرفض ويرفعو إلى
وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي مع كامل الطمب.

 -8يعتمد وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي قرار المجنة الثالثية ,ويقوم
بتزويد إدارة االبتعاث بصورة من االعتماد ويعيد أصل المحضر إلى كمية

المبتعث.

 -9تقوم إدارة االبتعاث بعرض الموضوع عمى المجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب من
خالل استمارة عرض مواضيع لمموافقة عميو.

-11

توافق المجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب عمى الطمب ,وتقوم إدارة االبتعاث

-11

يوقع المحضر من وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي ,رئيس

والتدريب بعمل محضر اجتماع المجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب.
المجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب.

-12

يرفع المحضر الذي بو الموضوع لكي يعتمد من معالي مدير الجامعة.

تطوير إجراءات إدارة االبتعاث
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-13

تقوم إدارة االبتعاث بتبميغ قرار توصية الموافقة ألمين مجمس الجامعة,

-14

يقوم سكرتير مجمس الجامعة بتعبئة (النموذج الثالثي) ( بدون رقم ) ,وىو

وىذا التبميغ موجو من وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي.

عبارة عن خطاب موصل يخمص حالة موضوع المبتعث ,موجو من أمين مجمس

الجامعة إلى معالي مدير الجامعة.
-15

يقوم معالي مدير الجامعة بالموافقة عمى النموذج الثالثي ,ويعيده مرة

-16

يقوم أمين مجمس الجامعة بتحويل النموذج الثالثي والذي تم الموافقة عميو

ثانية إلى أمين مجمس الجامعة.

من قبل معالي مدير الجامعة ,إلى وكيل الجامعة لمد ارسات العميا والبحث العممي

اكمال الالزم ,الذي يحيمو الي ادارة االبتعاث.

-17

يقوم أمين المجمس بيحاطة مجمس الجامعة بالقرار ,بدون خطاب تغطية.

-18

تدقق إدارة االبتعاث النموذج وتجيز القرار احالتو الي وكيل الجامعة

-19

يقوم وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي بالتوقيع عمى القرار.

لمدراسات العميا والبحث العممي.

-21

بعد صدور القرار تقوم إدارة االبتعاث بالدخول عمى البوابة االكترونية

لمممحقية الثقافية والبحث عن طمب المبتعث والتأمير عمى الموافقة ,وترفق
الكترونيا صورة من قرار الموافقة ,ويرسل صورة من القرار إلى المبتعث ,ولمتأكيد

يتم ارسال فاكس لمممحقية.
-21

بعد انتياء الطالب من الرحمة العممية (داخل المممكة) يقوم القسم العممي

بكتابة تقرير عن الرحمة.

تطوير إجراءات إدارة االبتعاث
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-22
-23

يرفع تقرير القسم العممي عن الرحمة إلى إدارة االبتعاث.

تقوم إدارة االبتعاث بتبميغ الممحقية الثقافية عبر البوابة االكترونية وكذلك

تبميغ الجامعة المبتعث إلييا الطالب.

-24

تقوم الممحقية الثقافية بيرسال خطاب لمجامعة التي يدرس بيا الطالب.

سادسا -حضور مؤتمر  ,دورة ,ندوة:
يخضع طمب المبتعث لحضور مؤتمر أو دورة تدريبية أو ندوة لممادة رقم ( )17من

الئحة االبتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات.

في حالة رغبة الطالب حضور مثل ىذه الوعاليات ,يمترط في الموافقة توافق المؤتمر مع

تخصص المبتعث الدقيق ,ويحصل المبتعث عمى قبول لحضور الوعالية مع النمرات الخاصة

بالمؤتمر.

الخطوات:
 -1يرسل المبتعث طمب عبر البوابة االكترونية إلى الممرف الدراسي في الممحقية
الثقافية ,يرفق مع الطمب النمرة الخاصة بالوعالية والتي توضح عنوان الوعالية

ومكانيا وتاريخ عقدىا ,وال بد من تقديم الطمب قبل موعد الوعالية بمدة ال تقل عن
ميرين.

 -2بعد موافقة الممرف يتم إحالة الطمب إلى إدارة االبتعاث في الجامعة عبر البوابة
االكترونية.

 -3تقوم إدارة االبتعاث بيحالة المعاممة بخطاب تغطية إلى الكمية التابع ليا المبتعث.

 -4يقوم عميد الكمية بيرسال المعاممة إلى القسم العممي الذي يتبعو المبتعث بااحالة.

تطوير إجراءات إدارة االبتعاث
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 -5يقوم القسم العممي بعمل مجمس لمموضوع بالموافقة عميو أو الرفض ورفع ذلك
لمعميد مرة ثانية مع كامل الطمب.

 -6يقوم العميد بعمل لجنة ثالثية عمى الموضوع بالموافقة أو الرفض ويرفعو إلى
وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي مع كامل المطب.

 -7يوقع وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي عمى قرار المجنة الثالثية,
ويقوم بتزويد إدارة االبتعاث بصورة من االعتماد ويعيد أصل المحضر إلى كمية

المبتعث.

 -8تقوم إدارة االبتعاث بعرض الموضوع عمى المجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب من
خالل استمارة عرض مواضيع لمموافقة عميو.

 -9وتقوم إدارة االبتعاث بعمل محضر المجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب.

-11

يوقع المحضر من وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي ,رئيس

المجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب.

-11
-12

يرفع المحضر لكي يعتمد من معالي مدير الجامعة.

تقوم إدارة االبتعاث بتبميغ قرار الموافقة ألمين مجمس الجامعة ,وىذا

التبميغ موجو من وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي.

-13

يقوم سكرتير مجمس الجامعة بتعبئة (النموذج الثالثي) ( بدون رقم ) ,وىو

عبارة عن خطاب موصل يخمص حالة موضوع المبتعث ,موجو من أمين مجمس

الجامعة إلى معالي مدير الجامعة.
-14

يقوم معالي مدير الجامعة بالموافقة عمى النموذج الثالثي ,ويعيده مرة

ثانية إلى أمين مجمس الجامعة.

تطوير إجراءات إدارة االبتعاث

xxvii

اململكت العربيت السعوديت
وزارة التعليم العايل
جامعت تبوك

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Ministry of Higher Education
University of Tabuk
Vice President for Graduate Studies
and Research

وكالت اجلامعت للدراساث العليا والبحث العلمي

-15

يقوم أمين مجمس الجامعة بتحويل النموذج الثالثي والذي تم الموافقة عميو

من قبل معالي مدير الجامعة ,إلى وكيل الجامعة لمد ارسات العميا والبحث العممي

اكمال الالزم ,الذي يحيمو الي ادارة االبتعاث.

-16
-17

يقوم أمين المجمس بيحاطة مجمس الجامعة بالقرار ,بدون خطاب تغطية.

تدقق إدارة االبتعاث النموذج وتجيز القرار احالتو الي وكيل الجامعة

لمدراسات العميا والبحث العممي.

-18
-19

توقيع وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي عمى القرار.

بعد صدور القرار تقوم إدارة االبتعاث بالدخول عمى البوابة االكترونية

لمممحقية الثقافية والبحث عن طمب المبتعث والتأمير عمى الموافقة ,وترفق
الكترونيا صورة من قرار الموافقة ,ويرسل صورة من القرار إلى المبتعث ,ولمتأكيد

يتم ارسال فاكس لمممحقية.

تطوير إجراءات إدارة االبتعاث

xxviii

اململكت العربيت السعوديت
وزارة التعليم العايل
جامعت تبوك

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Ministry of Higher Education
University of Tabuk
Vice President for Graduate Studies
and Research

وكالت اجلامعت للدراساث العليا والبحث العلمي

سابعا -تأمين أجهزة علمية:
يوترض في الجامعة المبتعث إلييا الطالب أن تقوم بتأمين كافة ما يحتاجو المبتعث من

أجيزة ومعامل ومكاتب ,حيث يتم دفع رسوم نظير كل تمك الخدمات.

لكن في بعض الحاالت بعض الممرفين يطمبون من المبتعث أجيزة غير متوفرة في

الجامعة (خاصة في المجاالت الطبية أو العموم) ,ويجب الممرف األكاديمي بالجامعة

أن يقوم بكتابة خطاب رسمي لمطالب يوضح فيو حاجتو لتأمين األجيزة المطموبة,
ويوضح الممرف المواصوات الخاصة بالجياز والوائدة من استخدام الطالب ليذا

الجياز.

الخطوات :

 -1يقوم الطالب بتقديم الطمب إلى الممحقية الثقافية ,مع إرفاق تعيد بالمحافظة عمى
الجياز ,ويعتبره عيده يتم تسميميا لمكمية بعد عودتو من البعثة أو انتياء الميمة التي

من أجميا تم مراء الجياز.

 -2في الممحقية يتم دراسة الطمب.
 -3بعد موافقة الممرف في الممحقية يتم إحالة الطمب إلى إدارة االبتعاث في الجامعة عبر
البوابة االكترونية.

 -4تقوم إدارة االبتعاث بيحالة المعاممة بخطاب تغطية إلى الكمية التابع ليا المبتعث.

 -5يقوم عميد الكمية بيرسال المعاممة إلى القسم العممي الذي يتبعو المبتعث بااحالة.
 -6يقوم القسم العممي بعمل مجمس لمموضوع بالموافقة عميو أو الرفض ورفع ذلك لمعميد
مرة ثانية.

تطوير إجراءات إدارة االبتعاث
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 -7يقوم العميد بعمل لجنة ثالثية عمى الموضوع بالموافقة أو الرفض ويرفعو إلى وكيل
الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي.

 -8يعتمد وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي قرار المجنة الثالثية ,ويقوم بتزويد
إدارة االبتعاث والتدريب بصورة من االعتماد ويعيد أصل المحضر إلى كمية المبتعث.

 -9تقوم إدارة االبتعاث والتدريب بعرض الموضوع عمى المجنة الدائمة لالبتعاث من خالل
استمارة عرض مواضيع لمموافقة عميو.

 -11توافق المجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب عمى الطمب ,وتقوم إدارة االبتعاث
والتدريب بعمل محضر المجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب.

-11

يوقع المحضر من وكيل الجامعة لمدراسات العميا والحث العممي ,رئيس المجنة

-12

يرفع الطمب لكي يعتمد من معالي مدير الجامعة.

الدائمة لالبتعاث والتدريب.

 -13تقوم إدارة االبتعاث والتدريب بتبميغ قرار الموافقة ألمين مجمس الجامعة ,وىذا
التبميغ موجو من وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي.

 -14يقوم سكرتير مجمس الجامعة بتعبئة (النموذج الثالثي) ( بدون رقم ) ,وىو عبارة
عن خطاب موصل يخمص طمب المبتعث لمجياز ,موجو من أمين مجمس الجامعة

إلى معالي مدير الجامعة.

 -15يقوم معالي مدير الجامعة بالموافقة عمى النموذج الثالثي ,ويعيده مرة ثانية إلى
أمين مجمس الجامعة.

تطوير إجراءات إدارة االبتعاث
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 -16يقوم أمين مجمس الجامعة بتحويل النموذج الثالثي والذي تم الموافقة عميو من قبل
معالي مدير الجامعة ,إلى وكيل الجامعة لمد ارسات العميا والبحث العممي اكمال

الالزم ,الذي يحيمو الي ادارة االبتعاث.

 -17يقوم أمين المجمس بيحاطة مجمس الجامعة بالقرار ,بدون خطاب تغطية.

 -18تدقق إدارة االبتعاث النموذج وتجيز القرار احالتو الي وكيل الجامعة لمدراسات
العميا والبحث العممي.

 -19يقوم وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي بالتوقيع عمى القرار.

 -21بعد صدور القرار تقوم إدارة االبتعاث بالدخول عمى البوابة االكترونية لمممحقية
الثقافية والبحث عن طمب المبتعث والتأمير عمى الموافقة ,وترفق الكترونيا صورة من
قرار الموافقة ,ويرسل صورة من القرار إلى المبتعث ,ولمتأكيد يتم ارسال فاكس

لمممحقية.

تطوير إجراءات إدارة االبتعاث
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المرحلة الثالثة واالخيرة :االنتهاء من البعثة

تممل ىذه المرحمة حالتين أساسيتين وىما :إنياء البعثة والتخرج ,ونعرض فيما يمي لمحالتين:

أوال -إنهاء البعثة:

المقصود بينياء البعثة ىو إلغاؤىا وقطع الدراسة والعودة إلى المممكة ومبامرة العمل

بالجامعة.

إن اليدف من االبتعاث لمنسوبي الجامعة ىو الحصول عمى درجة الماجستير أو الدكتوراه

أو زمالة طبية حسب التخصص ,إال أنو قد يحدث لممبتعث بعض الظروف مثل :عدم
الحصول عمى قبول ,عدم تجديد التأميرة ,تعرضو لحادث أو مرض يمنعو من مواصمة

الدراسة ,أو عدم قدرة المحرم عمى البقاء مع المبتعثة بمقر البعثة ,و غير ذلك من الظروف

المستجدة ,مثل ىذه الظروف تحول دون استمرار المبتعث وتجبره عمى العودة إلى أرض
الوطن ومبامرة عممو بالجامعة.

وقد نصت المادة ( ) 28من الئحة االبتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات عمى أنو:

يجوز لمجمس الجامعة أن ينيي بعثة المبتعث بناء عمى توصية مجمس القسم والكمية ,أو

المعيد وما في حكميما ,ولجنة االبتعاث والتدريب في الحاالت التالية:

 -1عدم قدرتو عمى مواصمة الدراسة وفقا لمتقارير المتعمقة بسير دراستو.
 -2طمبو إنياء البعثة والعودة إلى المممكة.

 -3إذا خالف األنظمة والتعميمات أو امتنع عن تنويذىا.

 -4إذا لم يحصل عمى المؤىل المطموب في المدة المحددة.
 -5إذا ثبت توقوو عن الدراسة دون عذر مقبول.
تطوير إجراءات إدارة االبتعاث
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كما نصت المادة رقم ( )31من الئحة االبتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات عمى

أنو:

في حالة موافقة مجمس الجامعة عمى إنياء بعثة المبتعث وفقا ألحكام المادة الثامنة

والعمرين ,فمممجمس ما يأتي:

 -1اتخاذ قرار بطي قيده في مدة ال تتجاوز السنة من تاريخ إنياء ابتعاثو.
 -2أو احالتو إلى وظيوة إدارية إذا كانت الجامعة في حاجة إلى خدماتو.

أو إبقاءه عمى وظيوتو وتحديد المدة الالزمة الستئنافو دراستو العميا عمى ان
ال تتجاوز تمك المدة السنتين ,وفي حالة تجاوزه ليا يطبق بمأنو ما ورد في

إحد ,الوقرتين ( 1أو )2من ىذه المادة .

خطوات إنياء البعثة:

 -1يتقدم المبتعث بطمب إنياء بعثتو عن طريق برنامج سوير عبر الممحقية الثقافية
في بمد االبتعاث.

 -2تقوم الممحقية بدراسة الطمب المقدم ليا من المبتعث ابداء الرأي وتحويل المعاممة
إلى إدارة االبتعاث عبر البوابة االكترونية.

 -3تقوم إدارة االبتعاث بيحالة المعاممة بخطاب تغطية إلى الكمية التابع ليا المبتعث.
 -4تقوم الكمية التابع ليا المبتعث بتحويل الطمب إلى القسم الممي الذي يتبعو
المبتعث.

 -5يقوم القسم العممي بعمل مجمس لمموضوع بالموافقة عميو أو الرفض ورفع ذلك
لمعميد مرة ثانية.

تطوير إجراءات إدارة االبتعاث
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 -6يقوم العميد بعمل لجنة ثالثية ممثمة عن مجمس الكمية ,تدرس الموضوع وتوصي
بالموافقة أو الرفض ثم يتم رفع محضرىا إلى وكيل الجامعة لمدراسات العميا

والبحث العممي لالعتماد.

 -7يعتمد وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي قرار المجنة الثالثية ,ويقوم
بتزويد إدارة االبتعاث بصورة من االعتماد ويعيد أصل المحضر إلى كمية

المبتعث.

 -8تقوم إدارة االبتعاث بعد استالم كامل الموضوع من الكمية بعرض الموضوع عمى
المجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب من خالل استمارة عرض مواضيع لمموافقة
عميو أو رفضو.

 -9تدرس المجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب الموضوع في اجتماعيا وتوصي في
قرارىا بالموافقة أو الرفض.

-11

يرفع محضر اجتماع المجنة المتضمن الموضوع لكي يعتمد من معالي

-11

تقوم إدارة االبتعاث والتدريب بتبميغ قرار الموافقة أو الرفض الخاص

مدير الجامعة.

بالموضوع ألمين مجمس الجامعة ,وىذا التبميغ موجو من وكيل الجامعة لمدراسات
العميا والبحث العممي رئيس المجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب.

-12

يقوم مجمس الجامعة بتعبئة نموذج (النموذج الثالثي) ,وىو عبارة عن

خطاب موصل يخمص حالة طالب االبتعاث ,موجو من أمين مجمس الجامعة إلى

معالي مدير الجامعة.

تطوير إجراءات إدارة االبتعاث
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-13

يقوم معالي مدير الجامعة بالموافقة عمى النموذج الثالثي ,ويعيده مرة

-14

يقوم أمين مجمس الجامعة بتحويل النموذج الثالثي والذي تم الموافقة عميو

ثانية إلى أمين مجمس الجامعة.

من قبل معالي مدير الجامعة ,إلى وكيل الجامعة لمد ارسات العميا والبحث العممي,

الذي يحيمو الي ادارة االبتعاث والتدريب.
-15

يقوم أمين مجمس الجامعة بتوجيو (احاطة) مجمس الجامعة بالقرار بدون

-16

تدقق إدارة االبتعاث النموذج وتجيز القرار احالتو الي وكيل الجامعة

خطاب تغطية.

لمدراسات العميا والبحث العممي.

-17
-18

توقيع وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي عمى القرار.

بعد صدور القرار تقوم إدارة االبتعاث بالدخول عمى البوابة االكترونية

لمممحقية الثقافية والبحث عن طمب المبتعث والتأمير عمى الموافقة أو الرفض
حسب اعتماد معالي مدير الجامعة لقرار الموضوع ,وترفق الكترونيا صورة من

القرار ,ويرسل صورة من القرار إلى المبتعث ,ولمتأكيد يتم ارسال فاكس لمممحقية.

 مالحظة  :عمى المبتعث البقاء في مقر البعثة حتى صدور قرار االنتياء وفقا لممادة
(.)29

تطوير إجراءات إدارة االبتعاث
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ثانيا -التخرج

يقصد بالتخرج حصول المبتعث أو المبتعثة عمى الدرجة العممية التي تم ابتعاثو من أجميا,

سواء أكانت الماجستير أو الدكتو اره او الزمالة الطبية أو إنياء برنامج التدريب بنجاح.

ولمتخرج مجموعة من ااجراءات بعضيا يتم في بمد االبتعاث واآلخر يتم بعد عودتو

مبامرة إلى المممكة عمى النحو التالي:
إجراءات قبل الرجوع:

 -1يجب عمى المبتعث أن يحصل عمى خطاب من إدارة القبول والتسجيل بالجامعة

المبتعث إلييا يوضح أن المبتعث أنيى متطمباتو الدراسية وحصل عمى الدرجة العممية

المطموبة.

 -2يقدم المبتعث طمب لمممحقية الثقافية (طمب تخرج) عبر البوابة االكترونية لمممحقية,
ويرفق معو الخطاب الذي حصل عميو من إدارة القبول والتسجيل بالجامعة المبتعث

إلييا.

 -3إيقاف مخصصاتو المالية في بمد االبتعاث (وفقا لممادة رقم  27من الئحة االبتعاث
والتدريب لمنسوبي الجامعات) والتي نصت عمى :توقف مخصصات المبتعث

بحصولو عمى الدرجة العممية .

 ويالحظ أن مخصصاتو المالية يتم إيقافيا حتى وان لم تنتيي مدة ابتعاثو ,فالمدةالمعطاه لممبتعث ليست حق مكتسب لو ,إنما ىي مدة أعطيت لو انياء دراستو ,فين

تطوير إجراءات إدارة االبتعاث
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انتيى من الدراسة قبل انتياء المدة المقررة لو ,تتوقف مخصصاتو المالية وليس لديو

حق في االستوادة منيا.

 بعد أن يتم تسوية المستحقات المالية لممبتعث وبدالتو يتم منحو تذكرة طيران منالممحقية وحيدة االتجاه (عودة فقط) ,مع مرافقيو إن وجدوا.

 يعطي النظام المبتعث مدة مير من تاريخ التخرج كي ينيي خاللو اجراءات سورهوترتيب أغراضو مثل تسديد فواتير الياتف والكيرباء وايجار المقة وتسميميا,

واالستعداد الكامل لمرجوع ,ويتم إقوال ممف المبتعث من قبل الممحقية الثقافية ,حسب

الئحة و ازرة الخدمة المدنية المادة(.)24
إجراءات بعد الرجوع (مباشرة العمل):

 -1يقوم المبتعث بتعبئة نموذج إمعار عودة مبتعث ( )UTSU-F-7-21من خالل
موقع الجامعة ويقدمو إلى رئيس مجمس القسم العممي .

 -2يوقع رئيس مجمس القسم العممي عمى الطمب ويحيمو إلى عميد الكمية.
 -3يوقع عميد الكمية عمى طمب المبامرة ويرفعو إلى إدارة االبتعاث.
 -4تقوم إدارة االبتعاث والتدريب بالتالي:

 الدخول عمى برنامج النظام المالي لمجامعة وتغير حالة المبتعث من مبتعث إلى عمىرأس العمل.

 -طباعة صوحة التعديل وترفقيا بخطاب إلى إدارة الرواتب من أجل تأكيد عودة كامل

الراتب ل ممبتعث بعد تغيير حالتو إلى عمى رأس العمل .وترفق صورة أيضا إلى إدارة

مؤون الموظوين.
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 الدخول عمى صوحة الطالب في الممحقية وتتحقق من آخر راتب صرف لو حتي تتأكدمن أنو تم اغالق مموو المالي ىناك.

 -5باالنتياء من ىذه ااجراءات يتحول منسوب الجامعة من مبتعث إلى عمى رأس
العمل ويبدأ في مبامرة عممو.

 -6عمى المبتعث أن يبامر عمميو خالل عمرة أيام من تاريخ وصولو حسب المادة
وزرة الخدمة المدنية.
رقم ( )24من الئحة ا
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