
املديرية العامة للبعثات

دائرة البعثات ادلاخلية

دمات التوعية التقنية واخل

الإلكرتونية املقدمة 

للطالب املبتعث



ة الى بيانات الشخصيالتحديث▪

جانب الرمز السري 

طلب تغيير تخصص▪

طلب تمديد▪

طلب تأجيل فصل▪

طلب مباشرة الدراسة▪

تغيير المؤسسةطلب ▪

طلب انسحاب▪

ارفاق مستندات إضافية▪

طلب شهادة إلى من يهمه ▪

االمر

الخدمات اإللكترونية المتاحة للطالب في 

ملفه االلكتروني بموقع الوزارة

:مالحظة هامة 

ية يجب االلتزام بالفترات الزمن

المحددة الستقبال الطلبات 

ة االلكترونية الواردة في الالئح

التنظيمية للبعثات الداخلية



مكونات ملف الطالب االلكتروني بموقع 

الوزارة

عزيزي الطالب يرجى منك التحقق

من مدى صحة بياناتك الشخصية

وبيانات االتصال والتفاصيل 

يم األكاديمية قبل الشروع في تقد

.الطلب



:  الفترة الزمنيةطلب تغيير التخصص

ىأقصكحداألولالدراسيالفصلبدايةموعدمنأسبوعينوحتىيونيوشهرمن▪

(للمؤسساتاألكاديميللتقويموفقا  )

قصىأكحدالثانيالدراسيالفصلبدايةموعدمنأسبوعينوحتىديسمبرشهرمن▪

(للمؤسساتاألكاديميللتقويموفقا  )

:  االشتراطات

ذاتيفيكونانعلىبهااللتحاقالراغبالتخصصفيمباشرقبولعلىحصولك1.

.فيهالمقبولللتخصصالمعرفيالمجال

جودولعدماواكاديميةألسباباليهالمبتعثبالتخصصااللتحاقمنتمكنكعدم2.

ديمياألكاالمشرفمنتوصيةعلىحصولكبعدوذلكالتخصص،فيكافيةمقاعد

وضعكينلتحس(التخصص)بالبرنامجالتحاقكإمكانيةتفيدالتعليميةبالمؤسسة

.األكاديمي

الفترةيتجاوزالبمالتخرجكالمتوقعالموعدعلىالتخصصتغييريؤثرأاليجب3.

.للتمديدالمحددة

.الدراسةسنواتمنلسنةإعادتكالتغييرعلىيترتبأاليجب4.

:المستندات اإللزامية المطلوب ارفاقها

كشف العالمات✓

رأي المشرف االكاديمي ✓

الخطة الدراسية للطالب في التخصص الجديد ✓



طلب تمديد البعثة

:  الفترة الزمنية

قصىأكحداألولالدراسيالفصلبدايةموعدمنأسبوعينوحتىيونيوشهرمن▪

(للمؤسساتاألكاديميللتقويموفقا  )

حدكالثانيالدراسيالفصلبدايةموعدمنأسبوعينوحتىديسمبرشهرمن▪

(للمؤسساتاألكاديميللتقويموفقا  )أقصى

:  االشتراطات

امجالبرنانهائكبإمكانيةالتعليميةالمؤسسةمنرسميا  يثبتماتقدمان1.

يقرهاومبرراتالدراسية،الخطةبهامرفقا  التمديدفترةخاللاألكاديمي

.التعليميةبالمؤسسةاألكاديميالمشرف

مةاألنظفييوازيهماأوفقطواحدأكاديميعامتتجاوزاللمدةالتمديديكون2.

.المختلفة

:المستندات اإللزامية المطلوب ارفاقها

كشف العالمات✓

لتخرج توضح ماتبقى من متطلبات البرنامج وتاريخ ا)الخطة الدراسية للبرنامج ✓

.معتمدة من المشرف األكاديمي( المتوقع



طلب تأجيل فصل

:  الفترة الزمنية(وقف سريان البعثة الدراسية للطالب)

( ليمية بما ال يتجاوز فترة الحذف واالضافة المعتمدة بالمؤسسة التع) متاح للطالب ▪

:  االشتراطات

شهرا  عشراثنيعنالمطلوبالتأجيلمدةتتجاوزأال1.

منتتمكنولمالتعليمية،المؤسسةمنقبولعلىالحصولمنتتمكنلمإذا2.

.المحددالموعدفيبالدراسةااللتحاق

أوااللتحاقمنتمكنكلمالدراسةاثناءطارئةاوصحيةظروفا  واجهتكإذا3.

أوختصةالمالجهاتمنمعتمدا  طبيا  تقريرا  تقديمكشريطةبالدراسةاالستمرار

.الصحيةللظروفبالنسبةالصحةوزارةمن

المتاحةاألخيرةالفرصةاستنفاذكقبلاالكاديميةالمالحظةتحتوقعتإذا4.

لمؤسساتالدىوالمتبعةالمختلفةاالكاديميةلألنظمةوفقا  البعثةفيلالستمرار

.التعليمية

عدمحالةفياوأكاديمي،أوتأديبياكانسواءالجامعةقبلمناالجباريالتأجيل5.

مناألدنىالحدتسجيلكعدمأوالفصلذلكفيلكتطرحدراسيةمقرراتتوفر

.الدراسيالعبء

ثبت عليك مباشرة الدراسة بعد التأجيل، مع ضرورة موافاة المؤسسة التعليمية بما ي

.زوال سبب التأجيل

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

:المستندات اإللزامية المطلوب ارفاقها

(لبالمستندات المعتمدة من الجهات المختصة التي تدعم الط)مبررات طلب التأجيل ✓

كشف العالمات✓



االنسحابطلب 

:الزمنيةالفترة

اسيالدرالفصلبدايةقبلللطالبمتاح

.ةواالضافالحذففترةيتجاوزالبما

:االشتراطات

مع عليك مباشرة الدراسة بعد التأجيل،

ما ضرورة موافاة المؤسسة التعليمية ب

.يثبت زوال سبب التأجيل

:اارفاقهالمطلوباإللزاميةالمستندات

التأجيلسببزواليثبتما✓

:الزمنيةالفترة

(ليميةالتعبالمؤسسةالمعتمدةواالضافةالحذففترةيتجاوزالبما)للطالبمتاح

:ارفاقهاالمطلوباإللزاميةالمستندات

االنسحابمبررات✓

طلب مباشرة الدراسة بعد التأجيل



:  الفترة الزمنية

.من كل عام( أغسطس–يوليو )من شهر 

:  االشتراطات

ةالمؤسسمنالتخصصفيمشروطغيرمباشرقبولعلىحاصالتكونأن1.

.المعرفيالمجالذاتوفياليهاباالنتقالالراغب

.الدراسيةالسنواتمنلسنةإعادةللمؤسسةتغييركعلىيترتباال2.

تقديمكأثناءبهاالمقيدالتعليميةللمؤسسةماليةالتزاماتأيعليكيكونأال3.

.للطلب

.األكاديميةالمالحظةتحتواقعا  تكونأال4.

.مرةمنألكثرباالنتقاللكيسمحال5.

:المستندات اإللزامية المطلوب ارفاقها

(ان وجدت)رسالة القبول من المؤسسة الراغب باالنتقال إليها ✓

كشف العالمات✓

توصيف المواد✓

(ان وجدت)العذر الطبي او مبررات االنتقال ✓

طلب تغيير المؤسسة



:مالحظة هامة 

يجب على الطالب 

مراجعة قسم القبول 

والتسجيل بالمؤسسة 

لبات، التعليمية لتقديم الط

مع ضرورة توفير 

المستندات الالزمة

طلب االكتفاء بمؤهل الدبلوم▪

طلب إعادة قيد▪

طلب مواصلة الدراسة لدرجة ▪

البكالوريوس ضمن الطلبة 

SPو SFالمجيدين لبرامج 

الخدمات األخرى المتاحة للطالب 

ةالمبتعث عبر المؤسسة التعليمي



:الزمنيةالفترة

ةالمؤسسنظامانحالفي)أقصىكحدبأسبوعينالدراسيالفصلبدايةقبل▪

.(لدبلومالبرنامجالدراسيةالخطةفصلقبلالوزارةمنالموافقةيتطلبالتعليمية

تطلباتمالطالبانهاءحالفي)النهائيةالنتائجواعتمادالدراسيالفصلنهايةبعد▪

.(الدبلوممؤهل-العلميةالدرجة

:االشتراطات

سةبالمؤسالخاصاالكاديميالنظاممعالدبلومبدرجةاالكتفاءطلبيتعارضالا1.

.بهاالمقيدالتعليمية

عنالدبلومخطةفصلبعد(2)عنعليهالحاصلالتراكميالمعدليقلاال2.

مؤهلعلىللحصولالمتبعالتعليميةالمؤسسةنظاموفقاوالبكالوريوس

.الدبلوم

منرللتغييالطلبتقديمعندستخسرهاالتياالكاديميةالساعاتعددتزيداال3.

.(دراسيةمواد5بواقع)ساعة15عنالدبلومدرجةالىالبكالوريوسدرجة

سابقا  المحددةالقانونيةالمدةعنالطلبتقديمكعندالدراسةمدةتزيداال4.

.بال  مستقالدراسيةالبعثةبتمديدالمطالبةوعدمالبكالوريوسلمؤهلللدراسة

عدبأخرىمرةالبكالوريوسلدرجةدراستكلمواصلةالوزارةمطالبةلكيحقال5.

.الدبلومدرجةعلىحصولك

:المطلوبةاإللزاميةالمستندات

الدرجاتكشف✓

(الطلبتقديمعندالطالببهيقرورقيتعهد)الدبلومبمؤهلاالكتفاءتعهد✓

م طلب االكتفاء بمؤهل الدبلو



:الزمنيةالفترة

كحداألولالدراسيالفصلبدايةموعدمنأسبوعينوحتىيونيوشهرمن▪

(للمؤسساتاألكاديميللتقويموفقا  )أقصى

حدكالثانيالدراسيالفصلبدايةموعدمنأسبوعينوحتىديسمبرشهرمن▪

(للمؤسساتاألكاديميللتقويموفقا  )أقصى

:االشتراطات

ييندراسفصليينتتجاوزاللمدةالدراسةعنقطاعكانأوسحابكانيكونان1.

.البعثةلسريانوقفذلكيحسببحيث

حتوضالتيالمختصةالجهاتمنالمصدقةالثبوتيةالمستنداتترفقان2.

.الدراسةعنانقطاعكأسباب

ددومحاليها،المبتعثالتعليميةالمؤسسةمنممانعةعدمخطابعلىحصولك3.

.الدراسةبدءتاريخبه

.والخاصالحكوميالقطاعينمنأيفيبالعململتحقا  تكوناال4.

:المطلوبةاإللزاميةالمستندات

الدرجاتكشف✓

(المختصةالجهاتمنمعتمدة)االنقطاعأسباب✓

(يعملال)الطالببأنتفيدالعاملةالقوىسجلهيئةرسالة✓

بهموضحالطالبقيداعادةعلىالتعليميةالمؤسسةمنالممانعةعدمخطاب✓

القبولتفاصيل

طلب إعادة القيد 



:الزمنيةالفترة

.(نأسبوعيالتتجاوزبمدة)الفصلنتائجواعتمادالدراسيالفصلنهايةبعد▪

:االشتراطات

SPبرنامجفيدراسيمقعدعلىالحاصلينالطلبةضمنتكونان1. SFمنحاو

.المؤسسات

جيد)عامبتقدير(الدبلوم)اليهاالمبتعثالعلميةالدرجةلمتطلباتبنجاحانهائك2.

.االخرىاالكاديميةاالنظمةفيمايعادلهاو(2.9)عناليقلبماواعلى(جدا  

معدلاللتحقيقالدراسيةالمساقاتالعادةالخاصةالنفقةعلىمسجلتكوناال3.

.المطلوب

:المطلوبةاإللزاميةالمستندات

الدرجاتكشف✓

جيدينالمضمنالدراسةلمواصلةالطالباستيفاءحولالتعليميةالمؤسسةخطاب✓

طلب مواصلة الدراسة للطلبة 

المجيدين 


