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 وزارة التعليم العالـي والبحث العلـمي

 مديرية البعثات 

 واالتفاقيات الثقافية الخارجبالدارسين قسم 

  نشرة إرشادية للطلبة الراغبين في الحصول على منح خارجية

 2019/2020الدراس ي  للعام ضمن إطار التبادل الثقافي

 

  الطلبة:اعزائي 

 :يليوكما طلب املنحة الخارجية  ةيها عند تعبئقراءة هذه النشرة بتمعن والتقيد ف ارجو 

ـــا  أو علــــث الثا ريــــة العامــــة ا را يــــةأن يكــــرن أرالــــي الن ســــية ومــــ  ال ا ــــلين  ميشــــفي  ملــــ  ا تقــــد .1 مـ

امتحـــان دـــهااة الثا ريـــة أو  الطبررريالحقررر   او الفرررر  العلمررري / العلمررري الفرررر  2019للعـــام  يعاالهـــا

الــني  رهــرت  تــاشكهم هشــك    ــا ي و  العلمرري الفــر  2019 الشــترية للعــامالعامــة االرا يــة د الــدورة 

 را يــةال امــا بال ســبة للطلبــة ال ا ــلين علــث دــهااة الثا ريــة العامــة  يــي ا الطلــ  قبــ  مرعــد تقــديم 

 األردنية وزارة التربية والتعليم نم او تصديقها تهماشهادلمعادلة  شترط حصولهم على وثيقةيف

 ا  رل وحس  

 .لن يتم استقبال اي طلب التحاق ورقيو لتقديم الطل  ا سمرح ب ا  ا دةب ديك  التقي .2

 للتنافس  وا لرية االعتبارية كأساس يعتمد معدل الثا رية العامة وا نطقة النغرافية .3

تطبـــــــل علـــــــث الطلبـــــــة ا تقـــــــدمين  السياســـــــة العامـــــــة لقبـــــــرل الطلبـــــــة ملـــــــ  النامعـــــــات ا را يـــــــة  رحلـــــــة  .4

ــــام   البكــــــالرريرس للعــــــام ال ـــ  الــــــدول ا ا حــــــة  ودــــــرو ” 2020د2019نــ ــ حيررررررل املعرررررردل وفرررررررو  مـ

ـــ  ، الثانويررررررررررة العامررررررررررة ــ ــ ــــث ال يقـــ ــ ــ معــــــــــدل الطالــــــــــ  ا تقــــــــــدم للمــــــــــن  الخار يــــــــــة للعــــــــــام النــــــــــام   بحيــ

  الحق  الطبي العلمي والفر  العلمي / %( في الفر 85)ع   2020د2019

ايررة مررن خررالل تعبئررة رئيسررة فرري الطلررب انل ترونرري املعررد لهررذه ال  بثالثررة خيررارا يتقرردم الطالررب  .5

 بأن التقدم، طلب ال تروني يتطلب ادخال الرقم الوطني ومكان ورقم القيد
ً
يتم من خالل  علما

 .لب من خالل الهاتفون يم ن تقديم الط جهاز حاسوب

يرررتم ترشررريح الطالرررب لالسرررتفادة مرررن املرررنح املتاحرررة حسرررب ترتيرررب اولويرررا  خياراتررر  وملررررة واحررردة  .6

 ألسس املفاضلة
ً
 املعتمدة. فقط وفقا

يرررررتم ترشررررريح الطلبرررررة لالسرررررتفادة مرررررن املرررررنح الخارجيرررررة مرررررن خرررررالل تنفيرررررذ  ك رررررر مرررررن دورة ترشررررريح  .7

انررررررر  فررررررري حرررررررال عررررررردم حصرررررررول الطالرررررررب علرررررررى الترشررررررريح خرررررررالل دورة الترشررررررريح ال ترونيررررررة بحيرررررررل 

انل ترونيرررررة انومررررررى فررررريم ن ان يحصرررررر  علررررررى خيررررراره انف رررررر  فررررري دورا  الترشرررررريح انل ترونيررررررة 

 الالحقة.
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املحررددة الفترررة  خرراللمطلوبررة لررم يقررم الطالررب بتحميرر   ي وثيقررة  فرري حررال لررب الترشرريح يلغررى ط .8

 .لتقديم الطلب

 يلغــث بلــ  الفيدــي  ملــ  حــال امــتال ا علرمــات الــراراة فيــم عــ  واقــة كشــ  العامــات وا  و يقــة .9

 مقدمة م  الطال   امرى 

 فررري حرررال قبرررول الطالرررب فررري ت صررر   ايلغرررى طلرررب  .10
ً
لطرررب اليشرررري  ضرررمن املرررنح الخارجيرررة فرررامال

 إذا ةخيررررار الطالررررب  الت صرررر ( فرررري طلررررب املررررنح الخارجيرررر نتررررائق القبررررول املوحررررد، وكررررذل  يلغررررى

 حص  على نفس الت ص  ضمن نتائق القبول املوحد.

ـــ  أســــما  الطلبــــة ا ر ــــ ين  .11 ـــ  مــــاليــــتم ا عــــان عـ املوقررررل ارل ترونرررري لرررروزارة التعلرررريم العررررامي  مـ

إعالن نترائق املرنح الخارجيرة مرن خرالل ادخرال الررقم الروطني(  الرابط الخاص ب والبحل العلمي

 ولية ص ة بيا ات االتصال ا دملة يتحم  الطال  مسؤ علث أن  وا  وسيلة امرى ممكنة

/ مديريرة  للروزارة يمن تاريخ اعالن النتائق على املوقل ارل ترون ( ساعة24يمنح الطالب مهلة   .12

 و ي تأخر بالرد عرن  لقبول  و رفض الترشيح ال ترو البعثا 
ً
 عرن 24نيا

ً
( سراعة ععتررر مسرفن فا

 الترشيح ون يتم ترشيح  ألي منحة اخرى.

لرررن يرررتم ترشررريح  ألي منحرررة فسرررواء فررران قررررار الطالرررب برررالقبول  و الررررفض للمنحرررة املر ررر  لهرررا  .13

 خارجية  خرى.

ذا لرررم ، وإمرررن موافقتررر  علرررى الترشررريح عمررر  ( سررراعة48خرررالل   باسرررت مال وثائقررر يلترررام الطالرررب  .14

 و  عست م  وثائق 
ً
يفقد حق  بالترشيح ألي منحة  خرى، حيل خالل هذه املدة فيعترر مسفن فا

 تشم  هذه الوثائق:

 .ال فالة العدلية 

 ة.يشهادة عدم مح وم 

 .)نموذج التعهد  موقل من الطالب 

 غير انردنية.  كشف عالما  الثانوية العامة او معادلة الثانوية العامة للشهادا 

 ق الشخصية للطالب  صورة عن شهادة ميالد، صورة عن جواز السفر(.الوثائ 

 .الوثائق املطلوبة من الدولة املانحة 

  .ن يرتم   يم رنشهادة خلو من األمراض السارية واملعدية بالل تين العربية واننجلياية 

 قب  السفر(.
ً
 تزويدنا بها نحقا

بعررررد تسررررليم ال فالررررة  املر رررر  إليرررر  عرررردم التحرررراق الطالررررب بمقاعررررد الدراسررررة فرررري البلررررد فرررري حررررال .15

ة املاليرة املترتبرة علررى فللجنرة البعثررا  العلميرة ات راذ القرررار املناسرب ب صروص املطالبررالعدليرة 

 عدم التحاق الطالب بالدراسة.
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 شروط الدول املانحة

 من الدولة املانحةالشروط املطلوبة  الدولة

 جمهورية مصر العربية

 منحة / طب بشري( 30 

% بعرررررررررد حرررررررررذ  مرررررررررادتي التربيرررررررررة 75جرررررررررب ان ن يقررررررررر  املعررررررررردل عرررررررررن ي -

 ارسالمية وتاريخ األردن.

 .( سنوا 5مدة الدراسة  -

 .ل ة الدراسة الل ة اننجلياية -

 الجمهورية التونسية

 منح / طب اسنان( 9 

 منح / دكتور صيدلة( 6 

او الفرررررررر   الفرررررررر  العلمررررررري % لطلبرررررررة 85يقررررررر  املعررررررردل عرررررررن   ن يجرررررررب -

الرررررررررررررراغبين بدراسرررررررررررررة ت صررررررررررررر  دكترررررررررررررور  الحقررررررررررررر  الطبررررررررررررريالعلمررررررررررررري / 

 الصيدلة 

( سرررررررررررنوا  لت صررررررررررر  طرررررررررررب األسرررررررررررنان ودكترررررررررررور 6مررررررررررردة الدراسرررررررررررة  -

 السنة التح يرية  +الصيدلة 

 ل ة الدراسة الل ة الفرنسية -

 اململ ة امل ربية

 منحة / طب بشري( 12 

 منح / طب اسنان( 3 

 السرررررررررنة +( سررررررررنوا  لت صررررررررر  الطررررررررب اليشررررررررري 7مرررررررردة الدراسررررررررة  -

 التح يرية 

السررررررررررنة  +( سررررررررررنوا  لت صرررررررررر  طررررررررررب انسررررررررررنان 6مرررررررررردة الدراسررررررررررة  -

 التح يرية

 ل ة الدراسة الل ة الفرنسية -

 ارمينياجمهورية 

 منحة / طب بشري( 25 

السررررررررنة  +( سررررررررنوا  لت صرررررررر  الطررررررررب اليشررررررررري 6مرررررررردة الدراسررررررررة   -

 التح يرية 

 اننجليايةل ة الدراسة الل ة  -

 رومانياجمهورية 

 طب بشري(منحة /  20 

السررررررررنة  +( سررررررررنوا  لت صرررررررر  الطررررررررب اليشررررررررري 6مرررررررردة الدراسررررررررة   -

 التح يرية

 يةل ة الدراسة الل ة الرومان -

الجزائر لم ترس  موافقة رسمية على تنفيذ التبادل الثقافي بين األردن والجزائر لهذا العام وبالتامي ن يوجد 

 ترشيح للجزائر

 

 


