
بيانات الشخصية اىل الحتديث▪

جانب الرمز السري 

طلب تغيري ختصص▪

طلب متديد▪

طلب تأجيل فصل▪

تغيري املؤسسةطلب ▪

طلب انسحاب▪

طلب شهادة إىل من يهمه االمر▪

طلب االكتفاء مبؤهل الدبلوم▪

طلب إعادة القيد▪

طلب مواصلة الدراسة ضمن ▪

الطلبة اجمليدين

اخلدمات اإللكرتونية املتاحة للطالب يف ملفه  

االلكرتوني مبوقع الوزارة

:مالحظة هامة 

ددة جيب االلتزام بالفرتات الزمنية احمل

واردة الستقبال الطلبات االلكرتونية ال

يف الالئحة التنظيمية للبعثات 

الداخلية 



ملف الطالب االلكرتوني مبوقع الوزارةحمتوى  

عزيزي الطالب يرجى منك التحقق

من مدى صحة بياناتك الشخصية

وبيانات االتصال والتفاصيل 

يم األكاديمية قبل الشروع في تقد

.الطلب



:  الفترة الزمنيةطلب تغيير التخصص

فقا  و)أقصىكحد(األولالدراسيالفصل)بدايةموعدقبلأسبوعينوحتىيونيوشهرمن▪

(للمؤسساتاألكاديميللتقويم

وفقا  )ىأقصكحد(الثانيالدراسيالفصل)بدايةموعدقبلأسبوعينوحتىديسمبرشهرمن▪

(للمؤسساتاألكاديميللتقويم

:  االشتراطات

مجالالذاتفييكونانعلىبهااللتحاقالراغبالتخصصفيمباشرقبولعلىحصولك.1

.فيهالمقبولللتخصصالمعرفي

كافيةدمقاعوجودلعدماواكاديميةألسباباليهالمبتعثبالتخصصااللتحاقمنتمكنكعدم.2

عليميةالتبالمؤسسةاألكاديميالمشرفمنتوصيةعلىحصولكبعدوذلكالتخصص،في

.األكاديميوضعكلتحسين(التخصص)بالبرنامجالتحاقكإمكانيةتفيد

المحددةالفترةيتجاوزالبمالتخرجكالمتوقعالموعدعلىالتخصصتغييريؤثرأاليجب.3

.للتمديد

.الدراسةسنواتمنلسنةإعادتكالتغييرعلىيترتبأاليجب.4



طلب تمديد البعثة

:  الفترة الزمنية

وفقا  )أقصىكحد(األولالدراسيالفصل)بدايةموعدقبلأسبوعينوحتىيونيوشهرمن▪

(للمؤسساتاألكاديميللتقويم

صىأقكحد(الثانيالدراسيالفصل)بدايةموعدقبلأسبوعينوحتىديسمبرشهرمن▪

(للمؤسساتاألكاديميللتقويموفقا  )

:  االشتراطات

خالليمياألكادالبرنامجانهائكبإمكانيةالتعليميةالمؤسسةمنرسميا  يثبتماتقدمان.1

سسةبالمؤاألكاديميالمشرفيقرهاومبرراتالدراسية،الخطةبهامرفقا  التمديدفترة

.التعليمية

.فةالمختلاألنظمةفييوازيهماأوفقطواحدأكاديميعامتتجاوزاللمدةالتمديديكون.2



طلب تأجيل فصل

:  الفترة الزمنية(وقف سريان البعثة الدراسية للطالب)

أقصىكحد(األولالدراسيالفصل)واالضافةالحذفموعدانتهاءوحتىيونيوشهرمن▪

(للمؤسساتاألكاديميللتقويموفقا  )

ىأقصكحد(الثانيالدراسيالفصل)واالضافةالحذفموعدانتهاءوحتىديسمبرشهرمن▪

(للمؤسساتاألكاديميللتقويموفقا  )

:  االشتراطات

شهرا  عشراثنيعنالمطلوبالتأجيلمدةتتجاوزأال.1

االلتحاقمنتتمكنولمالتعليمية،المؤسسةمنقبولعلىالحصولمنتتمكنلمإذا.2

.المحددالموعدفيبالدراسة

االستمرارأوااللتحاقمنتمكنكلمالدراسةاثناءطارئةاوصحيةظروفا  واجهتكإذا.3

صحةالوزارةمنأوالمختصةالجهاتمنمعتمدا  طبيا  تقريرا  تقديمكشريطةبالدراسة

.الصحيةللظروفبالنسبة

فيارلالستمرالمتاحةاألخيرةالفرصةاستنفاذكقبلاالكاديميةالمالحظةتحتوقعتإذا.4

.التعليميةالمؤسساتلدىوالمتبعةالمختلفةاالكاديميةلألنظمةوفقا  البعثة

رتوفعدمحالةفياوأكاديمي،أوتأديبياكانسواءالجامعةقبلمناالجباريالتأجيل.5

.يالدراسالعبءمناألدنىالحدتسجيلكعدمأوالفصلذلكفيلكتطرحدراسيةمقررات

سبب عليك مباشرة الدراسة بعد التأجيل، مع ضرورة موافاة المؤسسة التعليمية بما يثبت زوال

.التأجيل

.  للجنة البعثات تحميلك جزءا  من أو كل التبعات المترتبة على التأجيل

:المستندات اإللزامية المطلوب ارفاقها

(المستندات المعتمدة من الجهات المختصة التي تدعم الطلب)مبررات طلب التأجيل ✓



االنسحابطلب 

:الزمنيةالفترة

(األولالدراسيالفصل)واالضافةالحذفموعدانتهاءوحتىيونيوشهرمن▪

(للمؤسساتاألكاديميللتقويموفقا  )أقصىكحد

(انيالثالدراسيالفصل)واالضافةالحذفموعدانتهاءوحتىديسمبرشهرمن▪

(للمؤسساتاألكاديميللتقويموفقا  )أقصىكحد

:ارفاقهاالمطلوباإللزاميةالمستندات

االنسحابمبررات✓



:  الفترة الزمنية

.من كل عام( أغسطس–يوليو )من شهر 

لدولة أو قد يطرأ تغيير في الفترة المحددة في حال تعارضها مع االجازات الرسمية ل-

.وفقا بما تقتضيه مصلحة العمل

:  االشتراطات

سةالمؤسمنالتخصصفيمشروطغيرمباشرقبولعلىحاصالتكونأن.1

.المعرفيالمجالذاتوفياليهاباالنتقالالراغب

.الدراسيةالسنواتمنلسنةإعادةللمؤسسةتغييركعلىيترتباال.2

تقديمكأثناءبهاالمقيدالتعليميةللمؤسسةماليةالتزاماتأيعليكيكونأال.3

.للطلب

.األكاديميةالمالحظةتحتواقعا  تكونأال.4

.مرةمنألكثرباالنتقاللكيسمحال.5

:المستندات اإللزامية المطلوب ارفاقها

(ان وجدت)العذر الطبي او مبررات االنتقال ✓

طلب تغيير المؤسسة



:الزمنيةالفترة

حسب(نأسبوعيتتجاوزالبمدة)النتائجواعتماداألولالدراسيالفصلنهايةبعد▪

.ترونيااللكاألكاديميالتقويمفيتعليميةمؤسسةلكلالمدخلالنهائيالتاريخ

حسب(ينأسبوعتتجاوزالبمدة)النتائجواعتمادالثانيالدراسيالفصلنهايةبعد▪

.ترونيااللكاألكاديميالتقويمفيتعليميةمؤسسةلكلالمدخلالنهائيالتاريخ

:االشتراطات

مؤسسةبالالخاصاالكاديميالنظاممعالدبلومبدرجةاالكتفاءطلبيتعارضالا.1

.بهاالمقيدالتعليمية

عنالدبلومخطةفصلبعد(2)عنعليهالحاصلالتراكميالمعدليقلاال.2

.الدبلوملمؤهعلىللحصولالمتبعالتعليميةالمؤسسةنظاموفقاوالبكالوريوس

درجةمنيرللتغيالطلبتقديمعندستخسرهاالتياالكاديميةالساعاتعددتزيداال.3

.(دراسيةمواد5بواقع)ساعة15عنالدبلومدرجةالىالبكالوريوس

للدراسةسابقا  المحددةالقانونيةالمدةعنالطلبتقديمكعندالدراسةمدةتزيداال.4

.مستقبال  الدراسيةالبعثةبتمديدالمطالبةوعدمالبكالوريوسلمؤهل

عدبأخرىمرةالبكالوريوسلدرجةدراستكلمواصلةالوزارةمطالبةلكيحقال.5

.الدبلومدرجةعلىحصولك

بهقريالكترونيتعهد)الدبلومبمؤهلالكتفاءلتعهدالإقراراعتمادالطالبعلى✓

(الطلبتقديمعندالطالب

م طلب االكتفاء بمؤهل الدبلو



:الزمنيةالفترة

حدك(األولالدراسيالفصل)بدايةموعدقبلأسبوعينوحتىيونيوشهرمن▪

(للمؤسساتاألكاديميللتقويموفقا  )أقصى

كحد(يالثانالدراسيالفصل)بدايةموعدقبلأسبوعينوحتىديسمبرشهرمن▪

(للمؤسساتاألكاديميللتقويموفقا  )أقصى

:االشتراطات

ييندراسفصليينتتجاوزاللمدةالدراسةعنقطاعكانأوسحابكانيكونان.1

.البعثةلسريانوقفذلكيحسببحيث

أسبابحتوضالتيالمختصةالجهاتمنالمصدقةالثبوتيةالمستنداتترفقان.2

.الدراسةعنانقطاعك

بهحددوماليها،المبتعثالتعليميةالمؤسسةمنممانعةعدمخطابعلىحصولك.3

.الدراسةبدءتاريخ

.والخاصالحكوميالقطاعينمنأيفيبالعململتحقا  تكوناال.4

:المطلوبةاإللزاميةالمستندات

(المختصةالجهاتمنمعتمدة)االنقطاعأسباب✓

(يعملال)الطالببأنتفيدالعملوزارةمنرسالة✓

طلب إعادة القيد 



:الزمنيةالفترة

حسب(ينأسبوعتتجاوزالبمدة)النتائجواعتماداألولالدراسيالفصلنهايةبعد▪

.كترونيااللاألكاديميالتقويمفيتعليميةمؤسسةلكلالمدخلالنهائيالتاريخ

حسب(عينأسبوتتجاوزالبمدة)النتائجواعتمادالثانيالدراسيالفصلنهايةبعد▪

.كترونيااللاألكاديميالتقويمفيتعليميةمؤسسةلكلالمدخلالنهائيالتاريخ

:االشتراطات

SPبرنامجفيدراسيمقعدعلىالحاصلينالطلبةضمنتكونان.1 SF.

جيد)عامربتقدي(الدبلوم)اليهاالمبتعثالعلميةالدرجةلمتطلباتبنجاحانهائك.2

.االخرىاالكاديميةاالنظمةفيمايعادلهاو(2.9)عناليقلبماواعلى(جدا  

معدلاللتحقيقالدراسيةالمساقاتالعادةالخاصةالنفقةعلىمسجلتكوناال.3

.المطلوب

.الماليةاالعتماداتتوفر.4

طلب مواصلة الدراسة للطلبة 

المجيدين 


