
 2014) لسنة 15الرئيس األعلى للجامعة رقم (تابع قرار 
 دليل سياسات عمادة شؤون الطلبة السياسةرقم  09-ش.ط

 بدء العمل بالسياسةتاريخ  02/03/2014 
 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 01/12/2013

 تاريخ المراجعة القادم 01/09/2016 نيخدمات الطلبة الدولي

نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة المكتب المسئول:  هذه السياسة اتصفحعدد  1 من  1
 والتسجيل

 

 ني. خدمات الطلبة الدولي9

 نظرة عامة
 .الدوليين للطلبة تقدم التي الخدمات واإلجراءات الخاصة بها سياسةال ههذ غطيت

 مجال التطبيق
 .الجامعة في المسجلين الدوليين الطلبة علىهذه السياسة  طبقت

 الهدف
وتؤكد . دراستهم في نجاحهم تعزز وفعالة وعادلة متسقة بخدمات دعميقدم لهم ال أن ينبغي الدوليين ةبلالط أن الجامعة ؤمنت

 .الدوليين لبةلطا ومسؤوليات حقوق هذه السياسة على
 

 السياسة
 .الجامعة وإجراءات سياسات الدوليين الطلبةيتبع  )1

 ذات الجامعة وإجراءات سياسات إطار فيالطلبة  خدمات الجامعة الحصول على في المسجلين الدوليين للطلبة يحق )2
 .ووفقا لتوافر الميزانية ،الجامعة في همقبول نوع على واعتماداً ، الصلة

 
  



 م2014) لسنة 43تابع قرار مدير الجامعة رقم (
 رقم السياسة المرتبطة  09- ش.ط

 دليل إجراءات عمادة شئون الطلبة
 01/09/2014    تاريخ بدء العمل باإلجراءات

01/12/2013  الموضوع  آخر مراجعةتاريخ 
 01/09/2016  نيخدمات الطلبة الدولي   تاريخ المراجعة القادم

 1 من  1  عدد صفحات اإلجراءات
نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة المكتب المسئول: 

  والتسجيل
 

  نيخدمات الطلبة الدولي - )9السياسة رقم ( إجراءات

1 
 بدعم ويعنى ،الجامعة في المسجلين الدوليين للطلبة اإلدارية االحتياجات لتنسيق المساعدة الدوليين الطلبة مكتب يقدم

  .جامعةال في تسجيلھم أثناء ھمنجاح متطلباتدعم  إلى باإلضافة ،واألكاديمي الشخصي المستويين على تطويرھم
  

2 
  .القبول مكتب خالل من الدوليين الطلبة قبول تسجيلالقبول وال عمادة تنسق -أ 

 تأشيرة تكلفة قيمةبما في ذلك  بعض المزاياالحصول على  الدوليين للطلبة يحققد  ،القبول نوع على عتماداً ا - ب 
  .السفر وتذاكر المالية والمساعدة الصحي والتأمين والسكن الدخول

 أو ن يكفله،مم أو ،الطالب من أو (في حال توافر الميزانية)، الجامعة ميزانية من الذكر آنفة زاياالم تمويل يجوز - ج 
  .ثالث طرف أيمن 

ا واصلة ھذم من كفيلال يتمكن وال، الطالب إقامة تأشيرةبدفع تكاليف الجامعة كفيل غير  فيھاقوم ي التي الحاالت في -د 
 مسؤوالً  الطالب يكون أن على اإلقامة تأشيرةتكفل بت أن للجامعة عندھا يجوز ، قددراسته الطالب إنھاء بلق الدعم
 .اإلدارية الرسوم كافة عن

 
 
 

   




