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التعهدات وااللتزامات
التــعــهدات وااللتزامات
.1أتعهد بااللتزام باألنظمة ،والتعليمات ،والمواطنة الصالحة ،والجدية في الدراسة ،وإكمال دراستي في المدة المحددة لي.
 .2أتعهددد بعدددم الددلىاأ إلددى أمدداكن الصددراأ ،ومعرفتددي ب نددت سدديتم إنهدداي بعوتددي إيا لبددب يىددابي ،أو تخ ي ددي للددلىاأ إليهددا ،وت بيددق
مضمون األمر الملكي رقم (أ )44/بتاريخ 1435/4/3ىـ بحقي من الجهات المختصة بالمملكة.
.3أقر ب نني لسب موظفا ً ،وال أعمل في أي جهة حكومية ،أو ق اأ خاص ،وليس بيني وبين أي جهة عقد عمل ،أو تدريب.
.4أقر ب نني لم أحصل على بعوة سابقة لنفس المرحلة ،أو مرحلة أعلى منها ،ولم يصدر لي قرار ابتعاث سابق بدلل سدواي مدن وزارة
التعليم العالي أم من جهة أخرى.
.5أقر ب نني لسب مبتعوا ً من أي جهة أخرى ،وإيا لبب خالف يل فتعد البعوة الغية ،وأتحمل مسؤولية يل .
.6أتعهد ب نني لم أحصل على شهادة في المرحلة التي تقدمب لها ،أو مرحلة أعلى منها سواي من داخل المملكة أم من خارجها.
.7أتعهد بعدم الم البة بتغيير قرار االبتعاث ويل فيما يتعلق بالتخصص ،والمرحلة ،وبلد االبتعاث.
.8ألتزم بعدم مغادرة المملكة العربية السعودية قبل الوفاي بجميع التزاماتي المالية .كمدا ألتدزم بسدرعة تسدديد مدا قدد ينشد مدن م البدات
مالية بعد مغادرتي المملكة.
.9ألتزم بعدم مغادرة مقر دراستي خارج المملكة قبل الوفاي بجميع التزاماتي المالية .كما التزم بسرعة تسديد ما قدد ينشد مدن م البدات
مالية بعد مغادرتي مقر الدراسة.
.10أتعهد بالمبادرة لفتح الملف في الملحقية فور وصولي لمقر الدراسة ،وللوزارة الحق في إلغاي البعوة إيا لم ألتزم بلل .
.11أقر ب حقية الوزارة في نقلي من جامعة إلى أخرى في مقر الدراسة ويل تحقيقا ً لألىداف العلمية من االبتعاث.
.12أتعهد ب ن أزود الملحقية الوقافية في بلد االبتعاث بتقرير دراسي فصلي يوضح سير دراستي.
.13أتعهد بإحضار قبول أكاديمي من جامعة من ضمن الجامعات المتميزة للمرحلدة الوالودة ألنداي دراسدتي اللغدة ،وعندد تعدلر يلد فدان
البعوة تنتهي نظاما ً.
.14ألتزم بعدم دراسة أي مقرر عن بعد إال بعد موافقة رسمية من الملحقية الوقافية في بلد االبتعاث.
.15أقر ب نني قد اطلعب على الئحة لجنة معادلة الشهادات الجامعية وقواعدىا التنفيلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 45449
وتاريخ 1429/6/25ىـ والموجودة على موقع الوزارة  http://www.moe.gov.saوفهمب مضمونها فهما ً ال لبس فيت ،كما أبلغب
من إدارة البرنامج ب ن حصولي على الشهادة من الجامعة التي س درس بها ،ومصادقة الملحق الوقافي عليها ال يعني حتمية معادلتها
من لجنت المعادالت بالوزارة.
 .16إقرار خاص بالمرشحين لدراسة الطب ،أو العلوم الطبية ،أو العلوم الصحية ،أو الزمالة الطبية
أقر بعلمي والتزامي ب نت سيجرى لي امتحدان بعدد عدودتي مدن قبدل الهيئدة السدعودية للتخصصدات الصدحية يتحددد فدي ضدوئت إجدازتي
لممارسة ال ب ،أو أحد التخصصات الصدحية مدن عدمدت ،وأن ألتدزم بداللوائح والتعليمدات التدي تحكدم الممارسدة الصدحية فدي المملكدة
العربية السعودية.
 .17إقرار خاص بالمرشحين للزمالة الطبية في أمريكا
أتعهد بإحضار قبول من مستشفى جامعي خالل سنة واحدة فقط من دراسة المعهد ال بي التحضيري .وعند تعلر يل فإن البعوة تنتهي
نظاما ً.
 .18إقرار خاص بالمرشحات لالبتعاث
أقر ب ن محرمي اللي سيرافقني ىو ....................................................... :صاحب الهوية رقم ()...................................
وأتعهد بعدم تغيير المحرم إال بعلم الملحقية ،وموافقتها .كما أقر بعلمي باألوامر السامية التي تنص على ضرورة سدفر محرمدي معدي،
وإقامتددت معددي إقامددة دائمددة فددي مكددان دراسددتي ،وألتددزم بالتقيددد بددلل  ،وعنددد مخالفددة يلد فددإن البعوددة تعددد الغيددة ،ولدديس لددي الحددق فددي
االعتراض.
 .19إقرار خاص بالمحرم:
أتعهد أنا ( )....................................................صاحب الهوية رقم ( ).........................بمرافقة المرشحة الموضحة بياناتها
أعاله طوال مدة دراستها ،وأال أغادر مقر البعوة إال بموافقة مسبقة من الملحقية الوقافية ،وأتحمل المسؤولية القانونية عند مخالفة يل .
 .20إقرار خاص بالمحرم (إذا كان موظفا غير حكومي):
أقر ب نني غير موظف حكومي ،وأتعهد بتحمل المسؤولية كاملة إيا لبب عدم صحة ىله المعلومات ،التي قدمتها لوزارة التعليم.
يتم التقديم على إصدار قرار االبتعاث إلكترونيا ً عن طريق الخدمات اإللكترونية الخاصة
ببرنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي

التـــوقــــيــــع

