وزارة التعليم العالـي والبحث العلـمي
مديرية البعثات
قسم الدارسين بالخارج واالتفاقيات الثقافية
نشرة إرشادية للطلبة الراغبين في الحصول على منح خارجية
ضمن إطارالتبادل الثقافي للعام الدراس ي 2019/2018
اعزائي الطلبة :
عليكم قراءة هذه النشرة بتمعن والتقيد فيها عند تعبئة طلب املنحة الخارجية وكما يلي:
 .1يش ــي ا فـ ــي املتقـ ــدم أن يكـ ــون أردنـ ــي الانس ــية ومـ ــن الحا ـ ــلين علـ ــى الثااويـ ــة العامـ ــة
األرداي ــة أو م ــا يعادل ــا ف ــي الف ــر العلم ــيا للع ــام الدراسـ ـ ي  2018ال ــدورة الص ــيفية أو
الــدورة الشــتوية والــذين ت ــرت اتــا ن م يش ـ م عهــائي قبــم موعــد تقــديم الطلــب ,امــا
بالنس ــبة للطلب ــة الحا ــلين عل ــى شـ ـ ادة الثااوي ــة العام ــة غيـ ـ االرداي ــة عل ــيهم ا ــار
معادلة ش ادتهم من وزارة الي بية والتعليم األرداية.
 .2ينــب التقييــد باملــدة املســمو هــا لتقــديم الطلــب ولــن يــتم اســتقبال اح طلــب التحــا
ورقيا.
 .3يتنافس طلبة اللواء في الحصول على املنحة الخارجية على اساس معياراملعدل فقـ ,
امـ ــا بالنسـ ــبة للم ـ ـنح املقدمـ ــة مـ ــن الحكومـ ــة املصـ ــرية سـ ــيكون التنـ ــافس علـ ــى اسـ ــاس
املحافظـ ــة ول ـ ـ س الل ـ ــواء ,ويعتب ـ ـ طلب ـ ــة التعل ـ ــيم الخـ ــا محافظ ـ ــة اعتباري ـ ــة ,و مل ـ ــة
الش ادات غيـ االردايـة داخـم االردن محافظـة اعتباريـة ,و ملـة الشـ ادات غيـ االردايـة
خارج االردن محافظة اعتبارية.
 .4يعتم ــد الي ش ــيح ألح دول ــة وألح ت ص ــا عل ــى ق ـرارمنل ــس التعل ــيم الع ــا ي واملت ــمن
الحـد األدنـل للمعــدل فـي الي شــيح للقبـول فـي الاامعــات األردايـة الرســمية مـ مراعــاة أن
هناك شروا خا ة بالدول املااحة لبعض الت صصات وكاالتي:
 % 85 لدراسة ت صص ي الطب البشرح و طب األسنان
 % 80 لدراسة ت صا ال ندسة والصيدلة
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 .5يـ ــتم اععـ ــءن عـ ــن أسـ ــماء الطلبـ ــة املر ـ ــحين عبـ ـ الرسـ ــا م النصـ ــية  SMSو مـ ــن خـ ــءل
اععءن عب املوق اعلكي وني لوزارة التعليم العا ي والبحث العلمي.
 .6ف ــي ــال قبولـ ـ عل ــى ق ــوا م تنس ــي القب ــول املو ــد عليـ ـ التف ــايم ف ــي الاامع ــات
األردايــة الرســمية واملحافظــة علــى املقعــد لحــين ورود قبول ـ مــن الا ــة املااحــة يــث
ب
يمكــن رفــض القبــول فــي يعــض الحــاالت ,علمــا بـأن الــوزارة ال تتحمــم املســلولية فــي ــال
ت لي عن مقعدك في الاامعات األرداية.
 .7في ال تأخرورود قبول الطالب مـن الدولـة املر ـه ل ـا يكـون سـبب التـأخي مـن الدولـة
املااحة وال عءقة لوزارة التعليم العا ي والبحث العلمي في عملية التأخي .
 .8يلغى طلب الي شيح في ـال اخـتء املعلومـات الـواردة فيـ عـن و اقـ كشـل العءمـات
واح وثيقة مقدمة من الطالب.
 .9يرجى االطء على املوق االلكي وني التا ي ملعرفة الوثا املطلوبة ل م دولة يي ه
ل ا الطالب http://www.mohe.gov.jo/ar/pages/ExtDelegations.aspx
 .10ينب على الطالب تن يزوا ارالوثا املطلوبة من كاملة ومصدقة من وزارة
ب
الخارجية علما بأا يوجد مكتب لوزارة الخارجية لتصدي الش ادات في مبنى الوزارة
يعد املقابلة الشخصية للطالب.
في ال االستن ا -:
 .1ال يحـ للطالــب الي شــيح ألح دولــة أخــرس فــي ــال اســتن اف عــن الي شــيح للمنحــة ال ــي
تقدم ل ا.
 .2يعتبـ ـ الطالـ ــب مسـ ــتنكل عـ ــن املنحـ ــة الدراسـ ــية فـ ــي ـ ــال تـ ــأخره عـ ــن تس ـ ـليم الوثـ ــا
املطلوبة من خءل  48ساعة.
 .3يفقـ ــد الطالـ ــب ق ـ ـ فـ ــي الي شـ ــيح ويـ ــتم ترشـ ــيح الطالـ ــب الـ ــذح يلي ـ ـ ا ا لـ ــم يسـ ــتكمم
اج ـراءات ابتعاث ـ م ــن ي ــث املل ــل الشخص ـ ي والكفال ــة العدلي ــة وف ــي ــال اس ــتن ا
ب
الطالب يعد تسليم الكفالة العدلية يتم مطالبت ماليا ويـتم تحديـد قيمـة املطالبـة مـن
قبم لانة البعثات واملنح العلمية.
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الشروا املطلوبة من الدول املااحة لدراسة الت صا الذح ترغب في :
الشروا املطلوبة من الدولة املااحة
الدولة
يجب أن ال يقــــل معدل الطالب عن  %87في الفرع العـــلمي لدراسة الطب
مصر
البشري  ،بعد حذف مادتي التربية االسالمية والثقافة العامة ،وتقسيم مجموع باقي
المواد على ( )1020لطالب الدورة الشتوية  ، 2018اما بالنسبة لطالب الدورة
الصيفية  2018فيجب أن ال يقل مـــعـدل الطالب عن  %87في الفرع العلمي
لدراسة الطب البشري بعد حذف مادة التربية االسالمية وتقسيم مجموع باقي المواد
على (. )1300

تونس

املغرب

الازا ر

ارمينيا

روماايا

ينــب أن ال يقــم املعــدل عــن  % 85لحملــة الفــر العلمــي للطلبــة ال ـراغبين بدراس ــةت صا طب األسنان ودكتور الصيدلة .
مــدة الدراســة 6ا ســنوات لت صــا طــب األســنان ودكتــور الصــيدلة عــدا الســنةالتح ي ية .
 لغة الدراسة اللغة الفرنسية .مدة الدراسة 7ا سنوات لت صا الطب البشرح عدا السنة التح ي ية .مدة الدراسة 6ا سنوات لت صا طب االسنان عدا السنة التح ي ية. لغة الدراسة اللغة الفرنسية. مدة الدراسة 6ا سنوات لت صا الطب البشرح عدا السنة التح ي ية. لغة الدراسة اللغة الفرنسية.ثااوية عامة ارداية فق . مدة الدراسة 6ا سنوات لت صا الطب البشرح عدا السنة التح ي ية . مدة الدراسة 5ا سنوات لل ندسة والصيدلة عدا السنة التح ي ية . مدة الدراسة 5ا سنوات لت صا طب االسنان عدا السنة التح ي ية . لغة الدراسة اللغة األرمينية . مدة الدراسة 6ا سنوات لت صا الطب البشرح عدا السنة التح ي ية . -لغة الدراسة اللغة الرومااية .
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