
  قبل البدء في التسجيل يجب أن تقرأ جّيداً الشروط العامة ، وتتأكد من انطباقها عليك، وأحقيتك في التقديم؛ ألن تقديمك مع

الشروط عليك عبء عليك، وعلى غيرك، ويعيق سرعة إنهاء إجراءات من تنطبق عليهم الشروط من  عدم انطباق

 .زمالئك

  الشروط، والتنبيهات، واإلقرارات، والتعهدات اإللكترونية في االستمارة مستند قانوني على من يوافق عليها؛ لذا على كل

 .متقدم أن يقرأ جيداً كل ما سيوافق عليه

  مسؤولية المعلومات التي يدونها في االستمارة اإللكترونية، وأي معلومة خاطئة ينبنى عليها قرار خاطئ يتحمل المتقدم

 .فستعدل الوزارة عنه، وتلغيه، والمسؤولية في ذلك على من قدم المعلومة الخاطئة؛ ألن ما بني على باطل فهو باطل

 يه أن يقوم بها بنفسه، وال ينيب أحداً عنه؛ لما تتضمنه التقديم على االستمارة، ورفع الوثائق مسؤولية المتقدم، وعل

ولن ُيعفى أي متقدم من تحمل المسؤولية كاملة في . االستمارة من تعهدات، وشروط، وتنبيهات يجب أن يكون على علم بها

 .هذا الشأن

 التقديم إلكتروني أثناء فتح التسجيل، وإذا أغلق التسجيل اإللكتروني فلن تلتفت الوزارة ألي طلب مهما كان العذر. 

  رفع الوثائق جزء من التقديم، ولن يتمكن المتقدم من االستمرار في استكمال إجراءاته إال إذا رفع وثائقه كاملة أثناء

 .ثائقه، لرفعها أثناء التقديمالتسجيل؛ فعلى الراغب في التقديم تجهيز و

  على المتقدم أن يتجاوب مع المسؤولين عن التدقيق الذين ستواصلون معه عند الحاجة بخصوص وثائقه، وتجاهله لطلباتهم

 .يعني عدم رغبته في استكمال إجراءاته، وُيعّد ذلك انسحاباً منه، وسيقوم المسؤول عن التدقيق برفض طلبه

 ون المتقدم سعودي الجنسية، والمستند الرسمي في ذلك هو بطاقة الهوية الوطنيةمن الشروط العامة أن يك. 

 وليست من البطاقات . بطاقة الهوية الوطنية وثيقة إلزامية ، وعلى كل متقدم التأكد من أن بطاقة الهوية الوطنية صالحة

 .قة ساري المفعولحتى وإن كان تاريخ البطا. التي ال تحمل شريحة( البلورايد)القديمة المنتهية 

  على أصحاب البطاقات المنتهية تجديدها قبل التسجيل؛ ألن النظام لن يسمح بالتسجيل لمن انتهى تاريخ بطاقة هويته

 .الوطنية

 جواز السفر وثيقة إلزامية عند التسجيل، وعلى كل متقدم التأكد من أن جواز سفره صالح لمدة سنة على األقل. 

 ية تجديدها قبل التسجيل؛ ألن النظام لن يسمح بالتسجيل لمن انتهى تاريخ جواز سفرهعلى أصحاب الجوازات المنته. 

 على المتقدم ان يكون له عنوان وطني مسجل ، ألن النظام لن يسمح بالتسجيل بدون عنوان وطني مسجل عليه المتقدم. 

 كن قبولها مبدئياً في مرحلة التقديم في إفادات التخرج، أو توقع التخرج، أو من تبقى على تخرجه بعض المتطلبات من المم

حال انطبقت باقي الشروط و المسوغات، و لكن لن يتم الترشيح إال بارفاق وثيقة التخرج للمؤهل السابق و المعادلة إذا 

 .كانت من خارج المملكة و يتحمل الطالب المسؤولية في حال امتألت المقاعد أو أغلق التسجيل قبل ارفاقها

 الرسمية المصدقة من الجهة التي أصدرتها يتم ارفاقها عند التقديم، ولن تقبل الصور المسحوبة من اإلنترنت  وثيقة التخرج

 .دون تصديق رسمي

  إذا كانت وثيقة التخرج بغير اللغة العربية، أو اإلنجليزية فيلزم ترجمتها إلى اإلنجليزية من الجهة المصدرة لها، أو من جهة

 .معتمدة

 ولن تقبل الصور المسحوبة من . الرسمي المصدق من الجهة التي أصدرته يتم ارفاقه عند التقديم السجل األكاديمي

 .اإلنترنت دون تصديق رسمي

  إذا كان السجل األكاديمي بغير اللغة العربية، أو اإلنجليزية فيلزم ترجمته إلى اإلنجليزية من الجهة المصدرة له، أو من

 .جهة معتمدة

 خارج المملكة فترفق معادلتها من اإلدارة العامة لمعادلة الشهادات إذا كانت الشهادة من. 

  من الضروري أن يكون للمتقدم رقم جوال دائم، وبريد إليكتروني متاح؛ ليسهل التواصل معه عليه، والمسؤولية في ذلك

 .ال والبريد المسجلينولن تلتفت الوزارة ألي اعتراض يتعلق بعدم وصول رسائل من الوزارة على غير الجو. عليه وحده

 مؤسسة تعليمية ومن الممكن أن يخضع الطلب إلى إجراءات المفاضلة في أي مرحلة من /المقاعد محدودة في كل تخصص

 .المراحل

 تقديم الطلب ال يترتب عليه أي التزام من الوزارة بضمان االبتعاث أو المقعد في أي مرحلة من المراحل. 

  دراسة الطالب في البرنامج قبل إصدار قرار االبتعاث وفتح ملف في الملحقية ومباشرة ال تتحمل الوزارة مسؤولية بدء

 .البعثة واستكمال اإلجراءات المتعلقة بها

 


