
 بعثـــــــــــات قصيرة األجـــــل

  

 أعلنت وزراة التعليم العالى عن موافقة السيد األستاذ الدكتور الوزير فى 3102/2/5 على اآلتى:

( شهور للسادة األساتذة المساعدين والمدرسين 6بعثات قصيرة األجل لكل جامعة لمدة ) 01تخصيص عدد   -0
ات المدرجة بخطة البعثات وذلك بغرض التـــــــــــــــدريب لرفع كفاءة بالجامعات والجه  والمدرسين المساعدين

وإستكمال كوادر أعضاء هيئة التدريس بهذه الجهات باإلضافة إلى التدريب على أحدث المجاالت واإلطالع على 
  آخر ما توصل إليه العلم فى تخصصاتهم.

فقا لرؤيتها وإسترتيجيتها وتحديد المرشحين على أن تقوم كل جهة بتحديد التخصصات ذات األهمية لـــــها و -3
تتوافر فيهم شروط البعثات ،على أ، تقوم كل جهة بإرســـــــال ملفات المرشحين تتضمن خطة التدريب المطلوبة 

 والحجز المبدئى من الجامعة بالخارج إلى اإلدارة العامة للبعثات وذلك مع مندوبين لها.

  

 الشروط والمستندات المطلوبة من المرشحين للبعثات قصيرة األجل )تدريب أو إجراء أبحاث(

 من الشروط:

أن يكون من أعضاء ومعاونى هيئة التدريس فى إحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات -0  

أساتذة مساعدين (. –مدرس  –)مدرسين مساعدين                           

( سنة للمدرسين 21ا لألعداد المخصصة لها على أن يكون السن )أن يتم الترشيح بمعرفة الجهة الموفدة وفق -3
(سنة لألساتذة المساعدين.05( سنة للمدرسين ، )01المساعدين ، )  

يمكن التجاوز عن السن المحدد )سنتين( وفقا إلحتياجات الجهة الموفدة والمصلحة العامة . -2  

يمكن الترشيح عليها كل من الحاصلين على الدكتوراه من الوطن أو من الخارج سواء على نفقة البعثات أو  -0
 على نفقتهم الخاصة )بالنسبة للمدرسين واألساتذة المساعدين(.

     أوIBT(فى 60(درجة فى التويفل الدولى على األقل أو )511أن يكون حاصال على مستوى لغوى بدرجة ) -5
عند السفر )للمدرسين المساعدين( وكذلك السادة الحاصلين على الدكتوراه من الوطن IELTSدرجات فى ( 5)

على الدكتوراه من الوطن ولم يسافروا للخارج ، ويعفى من ذلك   ولم يسافروا للخارج ، ويعفى من ذلك الحاصلين
سبق لهم السفر فال بعثات إشراف الحاصلين على الدكتوراه من الخارج ، وكذلك يعفى من هذا الشرط الذين 

 مشترك أو بعثات داخلية قبل حصولهم على الدكتوراه من الوطن.

أن يكون حاصال على قبول مبدئى من أحد األساتذةالمشرفين بالخارج إلجراء التدريب أو إجراء األبحاث تحت  -6
 إشرافه.

  

 



 المستندات المطلوبة لجميع المرشحين )أصول معتمدة(:

 لتجنيد.موقف من ا 

 .صورة البطاقة الشخصية 

 .خطاب حجز مكان 

 .إستمارة البيانات باللغة اإلنجليزية وأخرى بالعربية 

 .موافقة الجهة الموفدة على التقدم للبعثة 

  شهادة التويفلTOEFL  أوILETS.)للمدرسين المساعدين( 

  شهادة الماجستيرMSC أوMA.)للمدرسين المساعدين( 

 ن واألساتذة المساعدين(.شهادة الدكتوراه )للمدرسي 

 وسوف يتم إستيفاء التعهدات المالية للسادة المرشحين قبل السفر مباشرة والمستندات األخرى المطلوبة.

 


