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التعهدات وااللتزامات

التــعــهدات وااللتزامات
أتعهد بااللتزام باألنظمة ،والتعليمات ،والمواطنة الصالحة ،والجدية في الدراسة ،وإكمال دراستي في المدة المحددة لي.
أتعهد بعدم الذهاب إلى أماكن الصررا ،،ومعرفتري بهنري سريتم إنهرات بعذتري إ ا ابر ،هرابي ،أو تخهيهري للرذهاب إليهرا ،و تهبيرق
مضمون األمر الملكي رقم (أ )44/بتاريخ 1435/4/3هـ بحقي من الجهات المختصة بالمملكة.
أقر بهنني لس ،موظفا ً ،وال أعمل في أي جهة حكومية ،أو قها ،خاص ،وليس بيني وبين أي جهة عقد عمل ،أو تدريب.
أقر بهنني لم أحصل على بعذة سابقة لنفس المرحلة ،أو مرحلة أعلرى منهرا ،ولرم يصردر لري قررار ابتعراث سرابق برذل سروات مرن
وزارة التعليم العالي أم من جهة أخرى.
أقر بهنني لس ،مبتعذا ً من أي جهة أخرى ،وإ ا اب ،خالف ل فتعد البعذة الغيي ،وأتحمل مسؤولية ل .
أتعهد بهنني لم أحصل على شهادة في المرحلة التي تقدم ،لها ،أو مرحلة أعلى منها سوات من داخل المملكة أم من خارجها.
أتعهد بعدم المهالبة بتغيير قرار االبتعاث و ل فيما يتعلق بالتخصص ،والمرحلة ،وبلد االبتعاث.
ألتزم بعدم مغادرة المملكة العربية السعودية قبل الوفات بجميع التزاماتي المالية .كما ألتزم بسرعة تسديد ما قد ينشه من مهالبات
مالية بعد مغادرتي المملكة.
ألتزم بعردم مغرادرة مقرر دراسرتي خرارل المملكرة قبرل الوفرات بجميرع التزامراتي الماليرة .كمرا الترزم بسررعة تسرديد مرا قرد ينشره مرن
مهالبات مالية بعد مغادرتي مقر الدراسة.
أتعهد بالمبادرة لفتح الملف في الملحقية فور وصولي لمقر الدراسة ،وللوزارة الحق في إلغات البعذة إ ا لم ألتزم بذل .
أتعهد بهن أزود الملحقية الذقافية في بلد االبتعاث بتقرير دراسي فصلي يوضح سير دراستي.
ألتزم بعدم دراسة أي مقرر عن بعد إال بعد موافقة رسمية من الملحقية الذقافية في بلد االبتعاث.
أقر بهن الوزارة ال تغهي الرسروم الدراسرية وفري حرال انتهرات المنحرة الدراسرية الخارجيرة قبرل نهايرة برنرامجي الدراسري سرتكون
الرسوم الدراسية مسؤوليتي.
أقر بهنني قد اطلع ،على الئحة لجنة معادلة الشهادات الجامعية وقواعدها التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 45449
وتاريخ 1429/6/25هـ والموجودة على موقع الوزارة  http://www.moe.gov.saوفهم ،مضمونها فهما ً ال لبس فيي،
كما أبلغ ،من إدارة البرنامج بهن حصولي على الشهادة من الجامعة التي سهدرس بها ،ومصادقة الملحق الذقافي عليها ال يعني
حتمية معادلتها من لجني المعادالت بالوزارة.
إقرار خاص بالمرشحين لدراسة الطب ،أو العلوم الطبية ،أو العلوم الصحية
أقر بعلمي والتزامي بهني سيجرى لي امتحان بعد عودتي من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يتحدد في ضوئي إجازتي
لممارسة الهب ،أو أحد التخصصات الصحية من عدمي ،وأن ألتزم باللوائح والتعليمات التي تحكم الممارسة الصحية في المملكة
العربية السعودية.
إقرار خاص بالمرشحات لالبتعاث
)
) صاحب الهوية رقم (
أقر بهن محرمي الذي سيرافقني هو (
وأتعهد بعدم تغيير المحرم إال بعلم الملحقية ،وموافقتها .كما أقر بعلمي باألوامر السامية التي ترنص علرى ضررورة سرفر محرمري
معي ،وإقامتي معي إقامة دائمة في مكان دراستي ،وألتزم بالتقيد بذل  ،وعند مخالفة ل فإن البعذرة تعرد الغيرة ،ولريس لري الحرق
في االعتراض.
إقرار خاص بالمحرم
) بمرافقة المرشحة الموضحة بياناتها
) صاحب الهوية رقم (
أتعهد أنا (
أعاله طوال مدة دراستها ،وأال أغادر مقر البعذة إال بموافقة مسبقة من الملحقية الذقافية ،وأتحمل المسؤولية القانونية عند مخالفرة
ل .
إقرار خاص بالمحرم (إذا كان موظفا غير حكومي)
أقر بهنني غير موظف حكومي ،وأتعهد بتحمل المسؤولية كاملة إ ا اب ،عدم صحة هذه المعلومات ،التي قدمتها لوزارة التعليم.
يتم التقديم على إصدار قرار االبتعاث إلكترونيا ً عن طريق الخدمات اإللكترونية الخاصة بمسار المنح الخارجية
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