املستندات املطموبة عند السفر
لبعثة اإلشراف املشرتك
***

أوالً :فتح القشاة العمسية-:
 .1موافقةةة مجمدةةق القدةةل واللميةةة امةةا فةةتح القشةةاة العمسيةةة موشةةحاً تةةا لجشةةة ا
السر ي األساسق.

 .2الخطةةة التيرةةيمية لممحةةا موشةةحاً تةةا مةةا سةةيتل وطة ا
الع بية واالنجميزية (موق اميتا م كال م السذ

 .3موافقة السذ

شظام اال ا

ا ة الةةو

مة

ومةا سةةيتل وطة ا

السر ي األساسق والسذ

السرة ي األساسةق محة

األطشمق موطتةة الةا السذة

ةا

ح ة السذة
االخةةالغ اةةالم تي

األطشمق) معتس ة.

اة قمولة اال ة ا

امةا الة ال

السذت ك والتاليخ السيز الستقمال وان م ة المعثة اام واح ويدسح فقط االس لعام ثانق

فق حالة موافقة المعثات.

 .4طاب (معتس ) م السذة

اما طة المحا واشوانتا.

السرة ي األساسةق تزةس انة قة ةل اال يةا

السر ي األساسق غي مذ

 .5ما ييي ان السذ

 .6و طال ال ال

االذهاب لإل الة العامة لإلييا وا

 .7و طةةال الة ال

االةةذهاب لةةإل الة العامةةة لإلييةةا وا

لسشحة طاب لمحرول اما التأ ي ة.

يشة وبةي السذة

األطشمةق

اما أي قشاة امسية أ ى.

العمسق اجةوا الدةي (الستشةة مطااقةة لخطةاب الجامعةة)

ا
ةا

العمسةةق وبرةةحمت شةةام السةةتييا التعتة ات الساليةةة

السطموبة (الزام ق يب حتا ال لطة ال ااعة) وأص وصولة م اطاقة الزام و 9م ات فئة  11ق وش.

 .8أص

تا ة الم ة.

 .9صولة معتس ة م السوقف لمتجشي .
ثانياً :اما ازو اعثة اال ا

السذت ك استييا اآل ق:

 .1الخطةةة التيرةةيمية لممحةةا موشةةحا تةةا مةةا سةةيتل وطة ا
الع بية واالنجميزية (موق اميتا م كال م السذ

 .2موافقةةة السذة
شظام اال ا

األطشمةةق موطة الةةا السذة

السر ي األساسق والسذ

السرة ي األساسةةق محة

األطشمق) معتس ة.

اة قمولة اال ة ا

امةةا الة ال

السذت ك والتاليخ السيز الستقمال وان م ة المعثة اام واح ويدسح فقط االس لعام ثانق

فق حالة موافقة المعثات.

 .3طاب (معتس ) م السذة

اما طة المحا واشوانتا.

 .4أص

ا ة الةةو

ومةةا سةةيتل وطة ا

االخةةالغ اةةالم تي

تا ة الم ة.

السرة ي األساسةق تزةس انة قة ةل اال يةا

 .5ما ييي حزول ال ولة التثقييية اسعت اا ا القا ة احموان.

يشة وبةي السذة

األطشمةق

 .6صولة معتس ة م السوقف م التجشي (لمذكول).
ثالثاً :اش الدي :

 .1موافقة مجمدق القدل واللمية اما الدي .
 .2الحجز األكا يسق او موافقة السذ
 .3موافقة السذ
 .4مم لات الم

األطشمق موشحا تا اليخ الدي .

السر ي اما الدي (معتس ة).

االجز الخالطق فق حالة الدي لمخالغ أوال.

 .5موافقة ا الة العامة لالستطالع والسعمومات اما الدي .

 .6أص  +صولة م اللذف الطمق (ا بق) م التيئة العامة لمتامي الرحق موشح تا ان الئة لمدةي
لمخالغ.

 .7يان حالة معتس ومختوم متزسشا (االسل -ال قل القوما -ال قل التأميشا -الم ي ا للت ونا ال سسا).

