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الخطوات شرح  
 
اعتماد الطلب من الكلية وإرساله لسعادة  .١

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث 
 .العلمي

 
إحالة الطلب إلدارة تنمية الموارد البشرية  .٢

 .الموظف المختص تدقيق ومرجعة الطلب
 

 تجھيز  عرض االبتعاث للعرض على اللجنة .٣
 .الدائمة لالبتعاث والتدريب

 
لي مدير الجامعة العتماد لمعابالتوصية الرفع  .٤

 .المحضر
 

من قبل مدير  على االبتعاث الخارجي الموافقة .٥
 .الجامعة

 
موافقة يتم اشعار طالب الفي حالة عدم  .٦

عن طريق  االبتعاث بذلك مع شرح االسباب
 الجھة المعنية.

 
اشعار جھة العمل في حال الموافقة يتم  .٧

أو مخاطبة  بضرورة مراجعة طالب االبتعاث
 .زويد اإلدارة بإخالء الطرفالجھة بت

 
 .إصدار الضمان المالي النھائي .٨

 
 .AHR-F-01-03 إخالء الطرف نموذجتعبئة  .٩

 
تعبئة تعھد بخدمة الجامعة مدة تعادل فترة  .١٠

 .ابتعاثه على االقل
 

فقة ولي االمر ااذا كانت مبتعثه تعبئة تعھد مر .١١
 .طول مدة البعثة

 
 بعد توفير التالي: تصدير أمر أركاب .١٢

 التأشيرات. -
 صور الجوازات. -
يوفر كارت العائلة  إذا كان معه عائلة -

 .مع التعھد بمرافقة العائلة معه
 
 
 
 
 

 
 

 اعتمدت من حررت بواسطة

 بندر عويض الحربي
 

راشد عبدهللا 
 القحطاني

 

  والتوقيع األسم

 
                                     الھدف
  خارجي بتعاثإ طلب

  
   التطبيق مجال

  منسوبي الجامعة 
  

              المرجعية
  وزارة التعليم العالي والئحة نظام 

لوائح وتعليمات مجلس الجامعة والمجلس 
 العلمي

  
واالختصارات التعريفات  

AHR تنمية الموارد البشرية: إدارة  
Pإجراء :  
  

 التعديالت
  

الملحقة الوثائق  
   

  AHR-F-01-03اخالء طرف   نموذج
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FLOWCHART 
 

AHR-P-01-02 يجراخلا ثاعتبا بلط ءارجإ

بلا دراوملا ةيمنت ةرادإ
ةيرش

ةينعملا ةيلكلا

ةيادبلا

ةياھنلا

 بلط دامتعا
حيشرتلا

ةعماجلا ريدم

ةقفاوملا

 ةعجارمو قيقدت
بلطلا

 ريدم يلاعمل عفرلا
ةعماجلا

 ضرع زيھجت
 ضرعلل ثاعتبإلا

ةنجللا ىلع

 بلاط راعشا متي
ثاعتبإلا ال

 ىلإ بلطلا لاسرإ
 ليكو ةداعس

 تاساردلل ةعماجلا
 ثحبلاو ايلعلا

يملعلا

 ةنجل ةقفاوم
ثاعتبإلا

 ةھج راعشا متي
 ةعجارمب بلطلا

ثاعتبإلا بلاط
معن

 نامضلا رادصإ
يلاملا

 ءالخإ دھعت ةئبعت
فرط

 ةمدخب دھعت ةئبعت
ةعماجلا

ةثعتبم تناك اذإ

 يلو نم دھعت ةئبعت
رمألا

معن

ال

 


