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نموذج رقم أ 5

(مسؤوليات المبتعث)

يرجى قراءة النقاط التالية بعناية  ،والتوقيع على االلتزام بها:

.1

احملافظة على اهلوية العربية واإلسالمية  ،ومراعاة أنظمة اململكة العربية السعودية وااللتزام بها مع احلفاظ على مسعتها ورسم الصورة الطيبة عنها يف اخلارج.

.2

االلت زام حبسن السرية والسلوك  ،وعدم القيام بأي عمل من شأنه املساس بسمعة الدين أو الوطن أو اإلخالل بأمنه.

.3

الرجوع ملوقع امللحقية  www.sacm.org.auباستمرار ملعرفة اإلجراءات والتعليمات واالطالع على مجيع التعاميم واإلعالنات اليت ترسلها امللحقية أو السفارة
وااللتزام بها.

.4

االلتزام برد مجيع املبالغ اليت أنفقتها علي الدولة اذا تركت الدراسة أو مت فصلي من البعثة أو غادرت مقر البعثة دون موافقة امللحقية أو الوزارة  ،أو يف حال
حصولي على جنسية أخرى  ،أو تقدمي بطلب لإلقامة أو اجلنسية يف أي دولة  ،أو يف حال رغبيت البقاء خارج اململكة بعد انتهاء البعثة.

.5

االلتزام بالتخصص واملؤسسة التعليمية واملرحلة واملدة احملددة يف قـرار االبتعـاث  ،وعدم تغيريها إال بعد احلصول على موافقة جهة االبتعاث  ،وإبالغي بذلك رمسياً
عن طريق امللحقية الثقافية.

.6

الوفاء بااللتزامات الدراسية يف املؤسسة التعليمية  ،وتسجيل احلد األدنى (على األقل) من الوحدات الدراسية يف كل فصل دراسي  ،وأداء ما يتطلبه ذلك من حضور
وإكمال املهام والواجبات املطلوبة بكل جد ومثابرة  ،والعمل اجلاد على إنهاء املرحلة الدراسية يف املدة احملددة هلا.

.7

ت فويض امللحقية الثقافية باحلصول على كافة املعلومات والتقارير الدراسية املتعلقة بي  ،وتفويض املؤسسة التعليمية امللتحَق بها بتزويد امللحقية الثقافية بكافة
املعلومات والتقارير الدراسية  ،كما ألتزم بقيامي بتوفري التقارير الدراسية أو أي معلومات أخرى تطلبها امللحقية الثقافية.

.8

التواصل مع املشرف الدراسي وموافاته خبطيت الدراسية أثناء الدراسة األكادميية  ،وعدم القيام حبذف أي مقرر دراسي بعد الفرتة احملددة للحذف  ،وسوف أقوم
بدفع أي رسوم دراسية ملقررات أو فرتات دراسية مسجلة مل أقم بااللتحاق بها أو مت حذفها بعد انتهاء فرتة احلذف.

.9

االلتزام واملواظبة على احلضور وعدم التغيب أو التأخر عن احملاضرات  ،وإخطار امللحقية الثقافية عرب نظام (سفري) فور انقطاعي عن الدراسة ألي سبب من
األسباب.

.10

االلتزام باجلد واالجتهاد خالل فرتة دراسة اللغة وعدم التغيب أو التأخر وأن ال تقل نسبة حضوري عن  %85والعمل اجلاد لالنتهاء منها ضمن املدة احملددة مع
التسجيل الختبار اآليلتس أو التوفل مرة كل ستة شهور وتقديم النتائج للملحقية  ،وعدم تقديم أي إجازة خالل فرتة دراسة اللغة إال بعد إنهائها بنجاح.

.11

حضور املرافقني ملقر البعثة بعد

عدم ترك مقر البعثة إال بعد موافقة امللحقية املسبقة عن طريق نظام (سفري)  ،كما أتعهد بتزويد امللحقية الثقافية مبا يثبت
كل سفر مبوجب جوازات سفر املرافقني ،كما اتعهد بابالغ امللحقية يف حال مغادرتهم.

 .12االلتزام جبميع شروط وضوابط الئحة معادلة الشهادات اجلامعية وإنين على معرفة بأن حصولي على الشهادة ال يعين حتمية معادلتها من اإلدارة العامة ملعادلة
الشهادات اجلامعية.
 .13التأكد من صحة مجيع البيانات املقدمة للملحقية الثقافية يف مجيع النماذج واملستندات واملراسالت مع امللحقية وأحتمل املسؤولية كاملة يف حال تقديم أي
بيانات غري صحيحة  ،كما أتعهد بتزويد امللحقية الثقافية بالعناوين واألرقام اهلاتفية الصحيحة للتواصل معي  ،مع حتديث مجيع بيانات االتصال مباشرة عند
حدوث أي تغيري فيها.
.14

التعهد بعدم الزواج من غري اجلنسية السعودية إال مبوافقة اجلهات امل ختصة  ،والتعهد بعدم االلتحاق بأي عمل وظيفي بأجر او بدون أجر إال مبوافقة امللحق الثقايف.

 .15عدم رفع أي شكوى إىل السلطات القضائية يف بلد االبتعاث عند حصول أي مشكلة بيين وبني أي طرف آخر حيمل اهلوية الوطنية السعودية إال بعد اإلذن اخلطي
من السفارة أو امللحقية.
 .16التقيد جبميع األنظمة وتنفيذ مجيع التعليمات اليت تصدر من جهة االبتعاث أو من امللحقية الثقافية أو السفارة  ،كما اتعهد بعدم خمالفة أنظمة وقوانني الدولة
املضيفة  ،والوفاء جبميع االلتزامات املالية اخلاصة يف الدولة املضيفة  ،علماً بأن املبتعث مسؤول عن مجيع تصرفاته أمام الغري ويتحمل مجيع ما يرتتب عليها من
تبعات.
أوقع على االلتزام بجميع النقاط أعاله  ،وفي حال مخالفتي لشئ منها فأنني اتحمل جميع العقوبات المترتبه على ذلك بما فيها االلتزام برد كافة المبالغ
التي صرفت علي باإلضافة للعقوبات المنصوص عليها في األنظمة المحلية والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.
إسم المبتعث
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